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Z prac Rady Gminy Leszno  

W dniu 29 kwietnia 2015r. odbyła się IX sesja Rady 

Gminy Leszno, na której podjęto następujące uchwa-

ły: 

 

 Nr IX/40/2015  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Leszno na rok 2015; 

 Nr IX/41/2015  w sprawie zaciągnięcia w 2015 roku 

długoterminowego kredytu. 

 Nr IX/42/2015 w sprawie przyjęcia programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-

domności zwierząt na terenie Gminy Leszno w 2015 

roku; 

 Nr IX/43/2015 w sprawie uchwalenia gminnego pro-

gramu przeciwdziałania przemocy  w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy 

Leszno w latach 2015-2020; 

 Nr IX/44/2015  w sprawie sprawozdania z działalności 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie na 2014r ; 

 Nr IX/45/2015  w sprawie nadania Statutu Bibliotece 

Publicznej Gminy Leszno; 

 Nr IX/46/2015  w sprawie wyrażenia zgody na nieod-

płatne przejecie nieruchomości. 

 

W dniu 27 maja 2015r.  odbyła się X sesja Rady Gminy 
Leszno, na której podjęto następujące uchwały: 
 

 Nr X/47/2015 sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2015-2020  

 Nr X/48/2015 sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Leszno na rok 2015; 

 Nr X/49/2015 sprawie poboru podatku od nieruchomo-

ści, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wyna-

grodzenia za inkaso; 

 Nr X/50/2015 sprawie ustalenia wysokości diet dla 

sołtysów;  

 Nr X/51/2015 sprawie określenia stawek przy wymia-

nie wodomierzy wynikającej z winy klienta; 

 Nr X/52/2015 sprawie określenia ryczałtowych opłat za 

czynności związane z odbiorem nowych przyłączy wo-

dociągowych i kanalizacyjnych; 

 Nr X/53/2015 sprawie upoważnienia Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie do prowadze-

nia postępowania i wydawania decyzji administracyj-

nych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy mate-

rialnej o charakterze socjalnym;  

 Nr  X/54/2015 sprawie rozpatrzenia skargi; 

 Nr X/55/2015 sprawie zasad udzielania dotacji  

i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabyt-

kach  wpisanych  do rejestru zabytków  na obsza-

rze  Gminy Leszno. 

 
W dniu 24 czerwca 2015r. odbyła się XI sesja Ra-
dy Gminy Leszno, na której podjęto następujące 
uchwały: 
 

 Nr XI/56/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawoz-

dania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu gminy za 2014 rok; 

 Nr XI/57/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gmi-

ny absolutorium z wykonania budżetu  za 2014 

rok; 

 Nr XI/58/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej na lata 2015-2020; 

 Nr XI/59/2015 w sprawie zmiany Uchwały Budże-

towej Gminy Leszno na rok 2015; 

 Nr XI/60/2015 w sprawie udzielenia pomocy fi-

nansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodnie-

mu; 

 Nr XI/61/2015 sprawie powołania zespołu ds. za-

opiniowania kandydatów na ławników ; 

 Nr XI/62/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Leszno  ; 

 Nr XI/63/2015 w sprawie wyrażenia zgodny na 

zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres po-

wyżej 3 lat; 

 Nr XI/64/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy we 

wsi Feliksów, Gmina Leszno; 

 Nr XI/65/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy we 

wsi Marianów, Gmina Leszno; 

 Nr XI/66/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy we 

wsi Leszno, Gmina Leszno; 

 Nr XI/67/2015 w sprawie uchylenia uchwały Nr 

X/55/2015 Rady Gminy Leszno               z dnia 27 

maja 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji  

i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabyt-

kach wpisanych do rejestru zabytków na obsza-

rze Gminy Leszno; 

 Nr XI/68/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie 

poboru podatku od nieruchomości, rolnego i le-

śnego w drodze inkasa oraz określenia inkasen-

tów, terminów płatności dla inkasentów i wyna-

grodzenia za inkaso;  

http://www.leszno.bipgminy.pl/public/get_file.php?id=241633
http://www.leszno.bipgminy.pl/public/get_file.php?id=241633
http://www.leszno.bipgminy.pl/public/get_file.php?id=241633
http://www.leszno.bipgminy.pl/public/get_file.php?id=241633
http://www.leszno.bipgminy.pl/public/get_file.php?id=241634
http://www.leszno.bipgminy.pl/public/get_file.php?id=241634
http://www.leszno.bipgminy.pl/public/get_file.php?id=241635
http://www.leszno.bipgminy.pl/public/get_file.php?id=241635
http://www.leszno.bipgminy.pl/public/get_file.php?id=241645
http://www.leszno.bipgminy.pl/public/get_file.php?id=241645
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OGŁOSZENIE 

 
W Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowiecki-

go dnia 19 maja 2015r. opublikowano uchwały: 

 

 pod numerem 4630 uchwałę Nr IX/42/2015 w spra-

wie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bez-

domnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Leszno w 2015 roku; 

 pod numerem 4631 uchwałę Nr IX/45/2015  w spra-

wie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy 

Leszno;  

 

W Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckie-

go dnia 23 czerwca 2015r. opublikowano uchwały:  

 

  pod numerem 5706 uchwałę Nr X/49/2015 sprawie 

poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 

w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, termi-

nów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za 

inkaso; 

 pod numerem 5707 uchwałę Nr X/51/2015 sprawie 

określenia stawek przy wymianie wodomierzy wyni-

kającej z winy klienta; 

 pod numerem 5700 uchwałę Nr X/52/2015 sprawie 

określenia ryczałtowych opłat za czynności związane 

z odbiorem nowych przyłączy wodociągowych              

i kanalizacyjnych; 

 pod numerem 5700 uchwałę Nr X/53/2015 sprawie 

upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecz-

nej w Lesznie do prowadzenia postępowania i wyda-

wania decyzji administracyjnych w sprawach z zakre-

su świadczeń pomocy materialnej o charakterze so-

cjalnym; 

 Opublikowane uchwały wchodzą w życie po upły-

wie 14 dni od daty ich ogłoszenia.  

 

 W środę 24 czerwca b.r. odbyła się XI sesja Rady 

Gminy, w której brało udział 14 radnych. Głównym punk-

tem porządku obrad było przyjęcie uchwały w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Rada po zapo-

znaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 

2014 rok oraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obra-

chunkowej w tym temacie,  przyjęła uchwałę w sprawie 

przyjęcia zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 

rok. Następnie po przeanalizowaniu wniosku Komisji Re-

wizyjnej, Rada  Gminy jednogłośnie udzieliła Wójtowi 

Gminy Leszno – Panu Andrzejowi Cieślakowi absoluto-

rium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. 

II Cross z Historią w Tle już za nami... 

 

Wójt podziękował radnym za udzielenie absolutorium  

i stwierdził, że tak wysokiego wykonania zarówno do-

chodów jak i wydatków budżetu nie było od co najmniej 

10 lat. Życzył sobie i Radzie Gminy, żeby tegoroczny 

budżet udało się zamknąć z równie dobrym wynikiem.   

UG Leszno 

UG Leszno 
 

 Bohaterowie Grupy Kampinos Armii Krajowej, 
przygoda na Partyzanckim szlaku, klimat bitwy pod  
Pociechą, duża i mała walka sportowa, piękna pogo-
da w kasztanowej scenerii Gościńca Julinek stworzyły 
niezapomnianą całość kolejnej edycji imprezy Cross  
z Historią w Tle. W wyjątkowym miejscu jakim jest 
bezsprzecznie Gościniec Julinek można było poczuć 
rodzinną, serdeczną atmosferę. Imprezę prowadził w 
znakomitym stylu dziennikarz Telewizji Polskiej Bog-
dan Saternus. Wielu mieszkańców naszej Gminy 
wzięło udział w II Biegu Pamięci Żołnierzy Grupy 
Kampinos i ukończyło bieg w świetnym czasie. 
Cieszymy się bardzo, iż z Nr 1 pobiegł Dyrektor Kam-
pinoskiego Parku Narodowego Pan Mirosław Markow-
ski, wytrawny maratończyk. Dzieci rywalizowały  
w Małych Biegach Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos 
Armii Krajowej. W sumie startowało ponad 300 za-
wodników. Każdy otrzymał pamiątkowy numer starto-
wy, medal, zdrowe słodycze i napoje, a zwycięzcy 
puchary i liczne nagrody. Po biegu zobaczyliśmy 
ciekawą inscenizację Bitwy pod Pociechą z uży-
ciem unikatowych pojazdów historycznych oraz 
dioramę obrazującą obozowisko partyzanckie  
i niemiecki sztab polowy. W kawiarence kombatanc-
kiej prezentowane były prace konkursowe dzieci oraz 
materiały IPN przypominające o Grupie Kampinos AK. 
Dziękujemy Wójtowi Gminy Leszno, patronom, part-
nerom, koordynatorom, wszystkim młodym wolonta-
riuszom z gimnazjów ZSP w Lesznie i w Zaborowie, 
pracownikom Urzędu Gminy w Lesznie, strażakom, 
pracownikom Zespołu Sportowo - Rekreacyjnego  
w Lesznie, bez których zaangażowania i poświęcone-
go czasu impreza nie mogłaby się odbyć. Wszystkim 
sponsorom również serdecznie dziękujemy! 

 

http://www.leszno.bipgminy.pl/public/get_file.php?id=241635
http://www.leszno.bipgminy.pl/public/get_file.php?id=241635
http://www.leszno.bipgminy.pl/public/get_file.php?id=241635
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Inwestycje Gminy Leszno 

Rozbudowa i przebudowa przedszkola w 

Lesznie — 2-gi etap zakończony 

 Z przyjemnością informujemy, że po pozytywnym 

zweryfikowaniu dokumentacji projektowej, otrzymaliśmy 

zgodę na budowę placu zabaw. Dokumentacja potrzeb-

na do rozpoczęcia budowy została przekazana organi-

zatorowi konkursu w dniu 16.06.2015r. Już wkrótce na 

osiedlu przy ul. Fabrycznej powstanie Rodzinne Miejsce 

Zabaw NIVEA. Rozpoczęcie budowy zgodnie z zapew-

nieniami organizatora planowana jest na przełomie lipca 

i sierpnia. Na placu zaprojektowano między innymi po-

dwójną huśtawkę wahadłową, „orle gniazdo”, zestaw 

sprawnościowy, zjeżdżalnię, karuzelę, skakankę.  

Podwórko NIVEA 

 Zakończono prace budowlane drugiego etapu bu-
dowy Przedszkola w Lesznie. Na piętrze w nowej części 
powstały trzy sale dydaktyczne (zaprojektowane dla 25-
osobowych grup) z sanitariatami dla dzieci. Na parterze 

powstała część gastronomiczna z nowoczesną kuch-
nią, pomieszczeniami magazynowymi, chłodnią, wen-
tylatornią i zmywalnią. W nowym przedszkolu znalazła 

się nowa sala wielofunkcyjna, w której odbywać będą się 
zajęcia ruchowe, imprezy okolicznościowe z udziałem 
przedszkolaków oraz przedstawienia dla rodziców i dziad-
ków. Komunikację między częścią starą a nową zapewnia 
przeszklony łącznik z szatnią dla dzieci oraz wejściem 
głównym do budynku. Wewnątrz bryły budynku powstało 

patio z ławkami. Przedszkole zyskało nowy wygląd 
dzięki nowemu zadaszeniu oraz elewacji wykonanej 
częściowo w technologii fasad wentylowanych z pane-
li HPL. Od strony wschodniej powstał wyczekiwany przez 

nasze pociechy plac zabaw z bezpiecznymi nawierzch-
niami poliuretanowymi, ławkami oraz bezpiecznymi za-
bawkami o nowoczesnej stylistyce. Zabawki zostały 
dobrane do wieku przedszkolaków, znalazły się tu 
m.in. małe linaria, poligon sprawnościowy, wielo-

funkcyjne urządzenia zabawowe ze ściankami wspi-
naczkowymi, zjeżdżalniami i drabinkami, karuzela, 
huśtawki oraz domki i wagoniki dla najmłodszych 
przedszkolaków. Uporządkowana została również 
przestrzeń wokół przedszkola poprzez stworzenie no-
wego układu komunikacyjnego oraz miejsc parkingo-
wych dla rodziców odwożących dzieci oraz pracowni-
ków przedszkola. Wykonawca robót po zakończeniu 
formalnym drugiego etapu budowy rozpocznie prace 
mające na celu przebudowę części wschodniej budyn-
ku. Powstanie część administracyjna przedszkola oraz 
nowoczesna biblioteka publiczna z pracownią multime-
dialną.  
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Inwestycje Gminy Leszno 

Trybuny w Zaborowie Rozbudowa strażnicy OSP w Łubcu 

 Ku uciesze kibiców na boisku sportowym  

w Zaborowie powstały nowe trybuny. Wykonaliśmy 

200 nowych miejsc siedzących na stalowej konstruk-

cji wraz z ogrodzeniem oddzielającym trybuny od boi-

ska. Wykonana została także nawierzchnia z kostki 

betonowej oraz ustawiono kosze. W ramach inwesty-

cji zrekultywowana została istniejąca skarpa wraz  

z wybudowanymi nowymi schodami prowadzącymi 

na koronę nasypu. 

 Od maja 2015 r. trwa rozbudowa strażnicy OSP  
w Łubcu. Wybudowany w latach 70- tych budynek zosta-
nie rozbudowany o nową dwukondygnacyjną część przy-
krytą dachem dwuspadowym. Na parterze powiększony 
zostanie istniejący już garaż, jak też dobudowano wiatro-

łap, łazienki, pomieszczenie gospodarcze oraz klatka 
schodowa. Dobudowano także dodatkowy pokój oraz 
magazyn. W miejscu istniejącej klatki schodowej powsta-
nie kotłownia olejowa. Po przebudowie powstaną dwie 
niezależne części z dwoma osobnymi wejściami. W 
pierwszej—górne piętro oraz garaż stanowić będzie po-
mieszczenia OSP w Łubcu, powstaną tam: sala zebrań, 
pokój zarządu OSP, łazienki, kuchnia oraz zaplecze go-
spodarcze. Na dole, w drugim etapie inwestycji, powsta-
nie nowa siedziba istniejącej Świetlicy w Łubcu. Zakoń-
czenie I etapu inwestycji planowane jest na koniec wrze-
śnia 2015r.  

 Po przeprowadzonym postępowaniu przetargo-

wym, wybrany został Wykonawca robót budowlanych. 

W lipcu b.r. podpisaliśmy umowę z firmą PLONIX Woj-

ciech Tokarski Paweł Koniec S.C.. Rozpoczęcie budo-

wy planowane jest na początku sierpnia. W I etapie 

inwestycji wybudowany zostanie odcinek od ulicy Sto-

łecznej do ulicy Środkowej wraz z wykonaniem prze-

pustu żelbetowego. Zaprojektowana jezdnia ma mieć 

5m szerokości oraz chodniki jednostronne o szeroko-

ści 2-2,3m. Nawierzchnia wykonana będzie z kostki 

betonowej. Ze względu na zwiększenie bezpieczeń-

stwa ruchu drogowego planuje się wprowadzenie stre-

fy ograniczonej prędkości. Dodatkowymi elementami 

mającymi na celu uspokojenie ruchu będą progi zwal-

niające oraz wyniesienie skrzyżowania ul. Wiosennej  

z ul. Środkową oraz ul. Środkowej z ul. Szkolną.  

Budowa ulicy Wiosennej i Środkowej  

w Zaborowie 

UG Leszno 
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Spotkanie z Henrykiem Kończykowskim 

„HALICZEM” -  żołnierzem Batalionu Zośka 

 13 maja w Gimnazjum w Lesznie odbyło się wy-
jątkowe spotkanie z uczestnikiem Powstania Warszaw-
skiego - Henrykiem Kończykowskim, żołnierzem Bata-
lionu "Zośka". Rozmowę poprowadził Jarosław Wrób-
lewski, autor książki "Zośkowiec", która została uznana 
najlepszą książką historyczną 2014 roku. Organizato-
rem spotkania była p. Bożena Sulik Dyrektor Biblioteki 
Publicznej w Lesznie, natomiast patriotyczną dekorację 
przygotował nauczyciel historii p. Robert Laszczka wraz 
z młodzieżą. Na spotkanie przyszli uczniowie gimna-
zjum w Lesznie oraz harcerze, harcerki, zuchy i zu-

chenki środowiska 63 Drużyn i Gromad Zuchowych 
ZHR. Było to niesamowite wyznanie harcerza Sza-
rych Szeregów, kolegi Zośki, Rudego i Alka, któ-
rych znamy z „Kamieni na szaniec”. Słuchacze sie-
dzieli jak zaklęci czując wyjątkowość osoby i chwili. Pan 
Henryk Kończykowski zostawił naszej młodzieży testa-
ment wzywając do zachowania młodzieńczych ideałów, 
honoru i patriotyzmu w dorosłości. Zainteresowanie 
książką było tak duże, że musieliśmy zamawiać dodat-
kowe egzemplarze z autografami. Dziękujemy Panom 
Henrykowi i Jarosławowi za piękną lekcję żywej historii. 

UG Leszno 

III Babicki Zlot Pojazdów Zabytkowych 

 27 czerwca 2015 gościliśmy na terenie naszej 
gminy III Babicki zlot pojazdów zabytkowych Babice-
Leszno 2015. Rejestracja zawodników odbyła się  
o godz. 9:00 w Pałacu Lasotów w Zielonkach, następ-

nie kolumna ponad 50 pojazdów uroczyście przedefi-
lowała do Leszna w asyście Straży Gminnej ze Sta-
rych Babic. W Lesznie na nowo wybudowanym par-
kingu w sąsiedztwie Zespołu Szkół Publicznych przy 
ul. Leśnej 13 na uczestników czekał poczęstunek oraz 
dobra muzyka z dawnych lat. Gdy już wszyscy zawod-
nicy ustawili się na swoich miejscach wybrali-
śmy:  Najładniejszy Pojazd Zlotu, Najładniejszy 
Pojazd  PRL’u, Najstarszy Pojazd Zlotu, Najładniej-
szy Jednoślad.  Nagrodami były repliki pucharów 
z Rajdu Monte Carlo Zabytkowych Samochodów, 
które wręczył  Wójt Gminy Leszno Andrzej Cie-
ślak. Na nasze specjalne zaproszenie przybyły także 
zabytkowe pojazdy pożarnicze z Komendy Miej-
skiej  Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy 
oraz wozy strażackie z jednostek OSP Czarnów, Ga-
wartowa Wola i Zaborów . Ok.  godz. 14:00 zakończy-
liśmy nasze spotkanie z Perłami światowej motoryza-
cji i pożegnaliśmy kolumnę pojazdów wracającą z po-
wrotem do gminy Babice. Dziękujemy bardzo wszyst-
kim gościom i organizatorom Zlotu, impreza cieszyła 
się ogromnym zainteresowaniem naszych mieszkań-
ców, planujemy więc kolejne tego typu wydarzenia. 
 

Wyniki: 

Najładniejszy Pojazd PRL’u: 

1.Fiat 125p, rocznik 1975 
2.Fiat 126p, rocznik 1977 
3.FSO Syrena, rocznik 1963 

Najładniejszy Pojazd Zlotu: 

1.Volvo P1800, rocznik 1964 
2.Magirus-Dodge, rocznik  1961–drabina pożarnicza 
3.Fiat 600, rocznik 1963 

Najstarszy Pojazd Zlotu: 

1.Fiat NSU, rocznik 1938 

Najładniejszy Jednoślad: 
1.Junak 350, rocznik 1962 

 

 26 czerwca podczas uroczystości zakończenia 
roku szkolnego 2014/2015 w Zespole Szkół Publicz-
nych w Zaborowie Wójt Gminy Leszno pan Andrzej Cie-
ślak wręczył nagrody uczennicom, które uzyskały naj-
wyższe wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Ufundo-
wane przez pana Wójta tablety i upominki otrzymały: 
Elżbieta Przysowa z kl. VI b i Aleksandra Smętek z kl. III 
gimnazjum. Takie same nagrody otrzymały także 
uczennice z ZSP w Lesznie: Karolina Grzeszczuk  
z kl. VI b oraz Zofia Śmiałek kl. III b gimnazjum.    
 

 

Lilliana de Vacqueret 
Dyr. ZSP w Zaborowie 

Zakończenie roku szkolnego  

ZSR w Lesznie 

http://www.gminaleszno.pl/assets/modules/gallery/images/137-7893-48%20(Kopiowanie).JPG
http://www.gminaleszno.pl/assets/modules/gallery/images/137-7860-15%20(Kopiowanie).JPG
http://www.gminaleszno.pl/assets/modules/gallery/images/137-7861-16%20(Kopiowanie).JPG
http://www.gminaleszno.pl/assets/modules/gallery/images/137-7904-59%20(Kopiowanie).JPG
http://www.gminaleszno.pl/assets/modules/gallery/images/137-7964-118%20(Kopiowanie).JPG
http://www.gminaleszno.pl/assets/modules/gallery/images/137-7855-09%20(Kopiowanie).JPG
http://www.gminaleszno.pl/assets/modules/gallery/images/137-7900-55%20(Kopiowanie).JPG
http://www.gminaleszno.pl/assets/modules/gallery/images/137-7927-80%20(Kopiowanie).JPG
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Po sukcesie pierwszego przedstawienia teatral-
nego „Złoty Smok” oraz akcji „Graffiti w szkole czyli cor-
ridor art” młodzi artyści pod kierunkiem Biblioteki Gim-
nazjum przygotowali nowy spektakl teatralny, „Gdzie 
diabeł mówi dobranoc” adaptując kolejne opowiadanie 
A. Sapkowskiego z sagi o Wiedźminie, Kraniec świata.  

I znów nastały tygodnie prób, wczuwania się  
w rolę i szlifowania tekstu, znów gromadziliśmy stroje  
i rekwizyty, malowaliśmy scenografię, robiliśmy plakaty, 
program i zaproszenia, znów spotkaliśmy się z życzliwą 
pomocą otoczenia. Podobnie jak poprzednio, pan Ro-
bert Kubik uwiecznił aktorów w czasie sesji fotograficz-
nej, tworząc równie wizjonerskie fotografie. I znów od-
nieśliśmy sukces! 

Postanowiliśmy wyjść do szerszej publiczności  
i wystawić „Gdzie diabeł…” w lesznowskim GOK-u jako 
„wieczór teatralny”. Dzięki życzliwości Wójta Gminy, 
pana Andrzeja Cieślaka oraz dyrektora Ośrodka, pani 
Krystyny Ziubińskiej, wszyscy teatromani mogli w so-
botnie majowe popołudnie przybyć do GOK-u, gdzie 
udało nam się stworzyć namiastkę Teatru i tam przez 
półtorej godziny podziwiać młodych artystów. Aktorzy  
i obsługa techniczna dali z siebie wszystko i przedsta-
wienie okazało się prawdziwym majstersztykiem – naj-
zupełniej zasłużenie dostali brawa na stojąco. Ogromne 
przeżycie i niezapomniane wrażenia.  

Miło nam poinformować wszystkich zainte-
resowanych dalszą działalnością zespołu, że za 
zgodą Wójta Gminy Leszno, pana Andrzeja Cieśla-
ka, przy GOK-u powstanie Grupa Artystyczna zrze-
szająca uczniów i absolwentów Gimnazjum w Lesz-
nie. Dzięki temu uczniowie klas III będą mogli nadal 
udzielać się artystycznie! 

Spektakl teatralny „Gdzie diabeł mówi do-
branoc” - SCENARIUSZ i REŻYSERIA: Ewa Skórska-
Filip, KIEROWNIK PLANU: Jakub Toporek; FOTOSY: 
Robert Kubik (charakteryzacja do fotosów: Magdalena 
Pilichowska). WYSTĄPILI: Jan Brajczewski, Tomasz 
Radziejewski, Maksym Sujkowski, Emilia Florczak, 
Natalia Cholewa, Natalia Małkińska, Jakub Toporek, 
Wiktor Bargieł, Jakub Misztal, Patryk Mostek.  

CHARAKTERYZACJA: Julia Pilichowska  
i Aleksandra Makowska. SCENOGRAFIA: Zofia 
Śmiałek, Agnieszka Brysiak, Laura Kowalska, Wio-
letta Kucharska, Patrycja Piechota, Wiktoria Rybka, 
Julia Pilichowska, Julia Racinowska. OBSŁUGA 
TECHNICZNA: Krzysztof Zbińkowski, Franciszek 
Pieńkos, Filip Jakubik, Krystian Balcerzak, Andrzej 
Kroczewski. 

Tak, kolejny długi rok szkolny za nami. Przed 
wakacjami warto więc  wspomnieć jeszcze o niektórych 
wydarzeniach, w jakich w tym roku miały okazję uczest-
niczyć dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszko-
la nr 1 w Lesznie.  Z wielką przyjemnością kolejny już 
rok gościliśmy u siebie artystów, którzy co miesiąc pre-
zentowali przedszkolakom inny instrument muzyczny, 
opowiadając przy tym niezwykle interesujące przygody. 
Chętni rodzice wraz ze swoimi pociechami mogli uczest-
niczyć w organizowanych konkursach plastycznych oraz 

Gimnazjum w Lesznie w natarciu! Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej  

w Lesznie  

 Tradycją naszej szkoły stał się udział w powiato-
wych konkursach czytelniczych, które rozwijają kreatyw-
ność dzieci, odkrywają talenty, dają możliwość spraw-
dzenia swoich możliwości i zaprezentowania się  na fo-
rum kolegów i nauczycieli z  innych szkól z powiatu. Ucz-
niowie chętnie biorą udział w tych konkursach, a sukcesy 
i nagrody są motywacją do udziału  w kolejnych edy-
cjach.  W tym roku już po raz dziewiąty wzięliśmy udział 
w Konkursie Pięknego Czytania i jesteśmy dumni z na-
szych uczennic, które odniosły sukces:  
Anna Piasecka z kl. Vb – I miejsce, Natalia Umiastow-
ska z kl. IVc – II miejsce i  Julia Waś z kl. VIb – III 
miejsce.  
 Po raz trzynasty wzięliśmy też udział  w konkursie 
Wydajemy własną książkę. Na propozycję, aby wziąć 
udział w konkursie uczniowie reagują niedowierzaniem, 
że mogliby tego dokonać. Po spotkaniach propagujących 
konkurs i obejrzeniu w bibliotece prac swoich kolegów  
z ubiegłych lat, jest dość liczna grupa uczniów, którzy 
podejmują próbę napisania pierwszej własnej książki. 
Kiedy oddają ukończone prace, już mają miny zwycięz-
ców, że udało im się tego dokonać. Potem ogłoszenie 
wyników podczas finału konkursu i nagrody potwierdzają 
ten sukces:  I0 miejsce i tytuł Złotej Książki  zajęła pra-
ca  Darii Bany  i   Patrycji Piotrowskiej z kl.VIb; II 
miejsce i tytuł Srebrnej  Książki  prace:   Oliwii Grę-
dzik  z kl. IIIa, Hani Kotowskiej  z kl. IId, Emilki Stud-
nickiej  z kl. IId.; Wyróżnienie  w kategorii literackiej  
i edytorskiej: Ola Liszkiewicz z kl. IId; Wyróżnienie   
w kategorii  literackiej i plastycznej: Wiktor Grabar-
czyk z kl. IIc, Gabrysia Jastrzębska i Natalia Kowa-
lewska z kl. IIb, Ewelina Przygoda  z kl. IIIa, Julia Sko-
wyra z kl. IIIb,  Maja Jankowska  i   Zuzia Urbaniak   
z kl. IIIb, Kajetan Walicki z kl. IVa, Julia Waś    
i   Marta Waś  z kl. VIb.; Wyróżnienie  w kategorii  lite-
rackiej: Alicja Topór  z kl. IIIa, Adam Zajkowski   
z kl. IIIc, Ola Sieńczewska  z kl. IIIc; Wyróżnienie  w 
kategorii  edytorskiej:  Ania  Kuźmińska z kl. IIIb.; 
Wyróżnienie  w kategorii  plastycznej: Weronika Bu-
kat  z kl. IIc. 

Widząc wielką satysfakcję dzieci, będziemy pie-
lęgnować tradycję udziału w takich konkursach. Kto wie, 
może ktoś z tej listy młodych, początkujących pisarzy  
i poetów kiedyś będzie znany i czytany.  

„Znów minął rok. Bardzo długi lecz 

szczęśliwy i wspaniały…” 

Ewa Skórska-Filip 
Gimnazjum w Lesznie 

Grażyna Nieporęcka 
Szkoła Podstawowa w Lesznie 
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 Dzień Dziecka dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo- 
Wychowawczej ,,Promyk’’ w Lesznie wraz z wycho-
wawcami paniami Henryką Berens i Katarzyną Niedziń-
ską obchodziły w sposób szczególny. W dniu 13 czerw-
ca 2015 roku udały się na wycieczkę do Muzeum Kolei 
Wąskotorowych w Sochaczewie. O godz. 930w towa-
rzystwie pani przewodnik zwiedziły skansen lokomo-
tyw składający się z 145 jednostek taboru wąskoto-
rowego, a także kolekcję historycznych przedmiotów 

dokumentujących codzienne życie kolei wąskotorowych 
w Polsce. Zgodnie z rozkładem jazdy o godz. 10 30po-
ciąg ,,Retro’’ z charakterystycznym gwizdem wyru-
szył w drogę do Tułowic wraz z pasażerami i dziećmi  
z „Promyka’’. 
          W towarzystwie pani przewodnik dzieci po dro-
dze poznawały tajemnice malowniczych pól, lasów  
i miejscowości, przez które przejeżdżała ciuchcia. Po 
godzinie dojechaliśmy do zabytkowej stacyjki w Tułowi-
cach. I tu niespodzianka, okazuje się, że nie wszyscy 
pasażerowie mogą wysiąść z pociągu, bowiem ostatni 
wagon opanowali ,,terroryści’’ i wzięli zakładników.   
Nie były na szczęście to dzieci z „Promyka’’.  

przeglądzie recytatorskim, a w grudniu swoje aktorskie 
umiejętności zaprezentowali „dorośli aktorzy” wystawia-
jąc z okazji „Mikołajek” bajkę „Pinokio”, która z wielkim 
entuzjazmem została przyjęta przez najmłodszych wi-
dzów.  

Zimą ważnym wydarzeniem był wesoły, kolo-
rowy Bal Karnawałowy, podczas którego wszystkie 
dzieciaczki w magiczny sposób zamieniały się w różne 
zwierzęta czy postacie bajkowe. Wraz z nadejściem wio-
sny przedszkolaki gościły „Ciekawskiego Georga”,  
a niedługo po tym, starszaki miały szansę wykazać się 
swoją wiedzą na temat otaczającej nas przyrody w zor-
ganizowanym przez nauczycielki „Quizie wiedzy  
o Kampinoskim Parku Narodowym”.  

Równie ważnym przedsięwzięciem dla całego 
przedszkola były organizowane wycieczki. Wiosną dzie-
ciaki w świetnych nastrojach bawiły się w Centrum 
Zabaw „KOLORADO”. W marcu oglądały zorganizowa-
ne w Centrum kultury w Błoniu przedstawienie teatralne 
pt. „Ropuch i tęcza”, a nasi najmłodsi wychowankowie 
wybrali się w czerwcu do kina  na bajkę „Rechotek”.  
W ramach poznawania naszej stolicy i związanych z nią 
legend, starszaki uczestniczyły w wycieczce tematycz-
nej „Bajki i legendy Warszawy”.  Dzień dziecka był  
z kolei doskonałą okazją do zorganizowania wycieczki 
do pobliskiego Gościńca – Julinek, gdzie przedszkolaki 
uczestniczyły w zawodach sportowych i obcowały  
ze zwierzętami.  

Wakacje to wspaniała okazją do spotkania ze 
smokiem Wuzetkiem – maskotką Starostwa Powiatu 
warszawskiego zachodniego, który odwiedzając naszą 
placówkę przedstawił przedszkolakom ciekawe miejsca 
znajdujące się w najbliższym otoczeniu naszego Powia-
tu. 

Trwają wakacje. Wyczekiwany dwumiesięczny 
wypoczynek. Wszystkim dzieciom, tym małym,  
i większym również, życzymy wielu wspaniałych przy-
gód, interesujących wypraw i cudownej pogody.  

Edyta Bogucka 
Publiczne Przedszkole nr 1 w Lesznie   

Piknik Rodzinny 
Jak co roku w maju, w Publicznym Przedszkolu 

w Zaborowie odbył się Piknik Rodzinny. Tego dnia 
przedszkolaki wraz z pracownikami placówki przygoto-

wały różnorodne i ciekawe atrakcje.  Do dyspozycji 
naszych podopiecznych były dmuchane zamki i róż-
nokolorowa wata cukrowa, które okazały się najwięk-
szą atrakcją tego dnia.   

Izabela Latoszek  
Publiczne Przedszkole w Zaborowie. 

Pierwszym punktem programu był występ sze-
ściu oddziałów przedszkolnych, które pod okiem nau-
czycielek oraz instruktora umuzykalnienia, prezentowały 
piosenki dedykowane rodzicom. Różnorodność wystę-
pów spotkała się z serdecznym przyjęciem ze strony 
widzów. Po pokazie dzieci nastąpiło uroczyste rozstrzy-
gnięcie konkursu na najpiękniejszego bociana, który 
ogłoszono w naszym przedszkolu w związku z Dniem 
Bociana, obchodzonym  31 maja. Zwycięzcy otrzymali 
nagrody w postaci dyplomów i ciekawych upomin-
ków. Przybyli goście mogli także wziąć udział w prze-
różnych konkursach. Czekała na nich wspaniała zaba-
wa, w której uczestniczyły całe rodziny. Tradycyjnie im-
preza nie mogłaby odbyć się bez wsparcia i pomocy ze 
strony rodziców naszych przedszkolaków, którzy zaopa-
trzyli nas w sprzęt do grillowania oraz pomogli  w przy-
gotowaniu poczęstunku. Nieodzowny był również wkład 
w pomoc w grillowaniu tych wszystkich smakołyków. Jak 
co roku mogliśmy liczyć na pomoc, za co serdecznie 
dziękujemy! Przyjazna atmosfera pozwoliła na spędze-
nie bardzo miłego popołudnia w tak pięknym i słonecz-
nym dniu. Oby przyszłoroczny piknik okazał się równie 
rodzinny i bogaty w ciekawe atrakcje! 

Dzień dziecka w Świetlicy „Promyk” 
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Kinga Ziółkowska i Karolina Grzeszczuk  

wicemistrzyniami 

 Doskonale zaprezentowały się nasze dwie zawod-
niczki w zawodach rozegranych na kortach RKT „Return” 
w Radomiu. Kinga i Karolina zostały rozstawione z nr 2  
i po zwycięstwach 6/3 6/2 nad parą Zuzanna Twarowska 
(KT „Legia” Warszawa) / Kalina Frydrychowicz (KT 
„Ginter” Warszawa) oraz 6/0 6/1 z Halszką Frydrycho-
wicz i Julią Skarżyńską (obie KT „Ginter”) pewnie awan-
sowały do finału gry podwójnej. W walce o tytuł nasze 
tenisistki spotkały się z rozstawionymi z nr 1 Zuzanną 
Ziąbską (KT Legia) i Martą Demianiuk (Okęcie Tennis 
Club). Pojedynek był bardzo wyrównany i zakończył się 
minimalnym zwycięstwem bardziej doświadczonych ry-
walek. Faworytki turnieju wygrały to spotkanie 7/5 2/6 
10/3. Kinga i Karolina świetnie wypadły także w grze po-
jedynczej. Obie stanęły przed dużą szansą na awans do 
półfinału. Po bardzo zaciętych spotkaniach przegrały 
jednak ze swoimi deblowymi rywalkami. Marta Demia-
niuk (rozstawiona z nr 1) wygrała z Karoliną Grzeszczuk 
7/5 6/3, a Zuzanna Ziąbska (nr 2) zwyciężyła Kingę Ziół-
kowską 6/4 6/4. Udane występy na kortach w Radomiu 
nie były przypadkowe, nasze dwie najlepsze Skrzatki już 
od kilku miesięcy utrzymują bardzo dobrą formę  
i odnoszą coraz bardziej wartościowe sukcesy. Trzy ty-

godnie temu 
Karolin Grzesz-
czuk wygrała 
grę pojedynczą 
Wojewódzkiego 
Turnieju Klasyfi-
kacyjnego 
Skrzatek, który 
został rozegrany 
na kortach Aka-
demii Juana 

Carlosa Ferrero w Warszawie. Świetne wypadła w tych 
samych zawodach druga nasza zawodniczka Kinga 
Ziółkowska, która zajęła trzecie miejsce. Kolejnym 
sukcesem było zwycięstwo  Kingi Ziółkowskiej w grze 

pojedynczej Wojewódzkiego Turnieju Kwalifikacyjnego 
Skrzatek, który został rozegrany na kortach UKS ST 
Net Warszawa w dniach 20-22.06.2015r., gdzie w dro-
dze po zwycięstwo pokonała: Laurę Stypułę (NST) 6/2, 
6/0, Amelię Studzińską (Akademia Tenisowa Łódź) 6/1, 
6/3, Lilianę Tolejtis (NST) 6/0, 6/0 i w finale  
z klubową koleżanką Karolinę Grzeszczuk 6/1, 6/2. Na-
tomiast w dniach 27-28.06.2015r. w ramach rozegrane-
go takiego samego turnieju organizowanego przez nasz 
klub KS Tenis Life Brwinów nasze tenisistki doszły do 
finału i w meczu finałowy po bardzo zaciętym meczu, 
zwycięstwo odniosła Karolina Grzeszczuk (I miejsce) 
wygrywając z Kingą Ziółkowską 6/3, 7/5, która zajęła 
tym razem drugie miejsce. Wszystkich zainteresowa-
nych treningami tenisa ziemnego w ZSR KS Tennis 
Life zaprasza na swoją nową stronę internetową: 

www.kstennislife.com.pl 

Ukryte w bezpiecznej odległości od pociągu obser-
wowały jak grupa ,„antyterrorystyczna’’ odbija za-
kładników. 
 W dobrym nastroju wyruszyliśmy ze stacyjki do 
Osady Puszczańskiej w Tułowicach. Tutaj w ramach 
atrakcji dzieci mogły podziwiać Międzynarodowy Zlot 
Motocyklowy „Boruta Devil Party V”. Pokaz ratownic-
twa medycznego, występy artystyczne, jak również brały 
udział w licznych konkursach z nagrodami. Nieodzow-
nym elementem pobytu w osadzie było ognisko, gdzie 
piekliśmy kiełbaski. Atmosfera na polanie była wyśmieni-
ta, aż szkoda było wracać. O godz., 15 30 dzieci dotarły 
do Sochaczewa, tu na nich czekał autokar, który bez-
piecznie odwiózł je do domów. 
 Dzień Dziecka dzieci z „Promyka’’ mogły spędzić 
atrakcyjnie dzięki Radnym Gminy Leszno, którzy sfi-
nansowali wycieczkę oraz Wójtowi Gminy Leszno, 
który nieodpłatnie użyczył autokaru na wycieczkę. Ser-
decznie dziękujemy. Dzięki Państwa uprzejmości  
i ofiarności dzieci z ,,Promyka’’ mają miłe wspomnienia, 
które pozostaną na długo w ich pamięci. 

Komisja ds. RPA 
Akcja Lato w Gminie Leszno ruszyła pełną parą. Byli-
śmy już w Parku Bajka, który zrobił na dzieciach niesa-
mowite wrażenie, na basenie, na rajdzie rowerowym z 
przewodnikiem Kampinoskiego Parku Narodowego, 
który opowiadał historię Zamczyska i wiele innych cie-
kawostek turystycznych i przyrodniczych. Maluchy 
obejrzały przezabawne przedstawienie Teatru Duet 
„Grzecznie i bezpiecznie” w Świetlicy w Lesznie. Za-
czynamy kolejne tygodnie niesamowitej przygody. Za-
praszamy wszystkich chętnych. Zapisy w świetlicach. 
Poczucie humoru obowiązkowe! 

 

Ruszyła akcja Lato w Gminie Leszno  

ZSR w Lesznie 

Edyta Przybysławska 
ZSR w Lesznie 

          Już 31 lipca 2015 r., o godz. 18:00, na Stadio-
nie w Lesznie, powitamy zespoły folklorystyczne  
z różnych zakątków świata: 

Al Nour z Izraela, Al Anfoushy z Egiptu, Kupalinka  
z Białorusi, Tipoplastika z Serbii, Ożarowiacy z Polski. 

         Pierwszy - pełen barw i muzyki  - występ zespo-
łów,  zobaczyć będzie można na Koncercie Inaugura-
cyjnym w Józefowie w dniu 29 lipca o godz. 18:00. 
Potem, występy odbędą się jeszcze w Błoniu, Ożaro-
wie Mazowieckim i naszym Lesznie (szczegóły na za-
łączonym plakacie na ost. stronie). 

        Godnymi uwagi wydarzeniami towarzyszącymi 
będą barwne korowody festiwalowych zespołów: 

 30 lipca o godz. 18:00 na Rynku w Błoniu 

 2 sierpnia o godz. 16:00 ulicami Ożarowa z fina-

łem na boisku na os. Floriana, gdzie o 16:30 zacznie 
się Koncert Finałowy z kiermaszem pamiątek i słodko-
ści z krajów naszych Gości. 

        Zapraszamy na Międzynarodowy Festiwal Folklo-
rystyczny, a szczególnie gorąco tych z Państwa, któ-
rzy do tej pory nie poznali uroku folkloru śpiewanego  
i tańczonego na  żywo! To będzie zderzenie kultur, 
tradycji i obyczajów z kilku stron świata - wydarzenie 
ciekawe dla widza w każdym wieku!  

III Międzynarodowy Festiwal Folkloru 

UG Leszno 
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Urząd Gminy 

Al. Wojska Polskiego 21 

tel. 22 725 80 05  

tel. 22 725 84 52  

tel. 22 725 90 35  

fax.22 725 85 52  

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
tel. 22 725 81 55  

Starostwo Powiatu  

Warszawskiego  

Zachodniego 

tel. 22 733 72 00  

fax.22 733 72 01  

Pogotowie Ratunkowe  

w Błoniu 
tel. 22 725 40 71  

Nocna Pomoc Lekarska 

w Błoniu   

ul. Piłsudskiego 2/4 

tel. 22 731 90 77  

Rejonowa Dyspozycja  

Ruchu i Pogotowie  

Energetyczne Pruszków 

 

tel. 22 738 23 00  

lub 991 

Komisja ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych   

tel. 22 725 80 05  

wew. 106  

Pogotowie Energetyczne 

w Błoniu   
tel. 22 725 49 91  

Pogotowie Gazowe  

w Błoniu  

tel. 22 725 14 05  

lub 992  

Rewir Dzielnicowych 

w Lesznie 

Ogniwo Patrolowo —

Interwencyjne w Kampinosie 

tel. 22 725 80 07 

tel. 22 725 00 07 

Komenda Powiatowa Policji  

dla Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego 

tel. 22 725 80 00  

Centrum Powiadamiania  

Ratunkowego  

tel. 112  

z każdego telefonu  

Komenda Powiatowa  

Państwowej Straży Pożarnej  

w Błoniu 

tel.  22 725 51 11  

fax. 22 725 51 23  

Pogotowie Wodno-  

Kanalizacyjne  

tel. 509 401 124 
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     BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
     GMINY LESZNO 

OGŁASZA III EDYCJĘ KONKURSU LITERACKIEGO 
 

„O LESZNOWSKĄ PODKOWĘ” 
TEMAT  KONKURSU: WOKÓŁ KSIĄŻKI 

 
PATRONAT NAD KONKURSEM OBEJMUJĄ: 

WÓJT GMINY         

RADA GMINY LESZNO 

1.Cele konkursu 

• Inspirowanie uzdolnionych literacko osób do działań twór-
czych 
• Popularyzacja amatorskiej twórczości poetyckiej 
• Promowanie talentów literackich 
 
2. Zasady uczestnictwa 

Konkurs ma charakter otwarty i odbywa się w dwóch katego-
riach wiekowych: 
 
     - dla dzieci i młodzieży do 16 lat 
     - dla osób powyżej 16 lat 
 
3. Nagrody 

Prace konkursowe oceni jury powołane przez organizatora. 
Zdobywcy pierwszych miejsc zostaną uhonorowani statuetką 
w kształcie „ Lesznowskiej podkowy”. Ponadto w każdej 
kategorii przyznane będą  3 nagrody rzeczowe. 
Wyróżnione utwory będą publikowane w lokalnej  prasie oraz 
na stronach internetowych www.gminaleszno.pl   
i  www.biblioteka.gminaleszno.pl . 
 
4. Terminy 

• Uczestnicy składają trzy utwory poetyckie, nigdzie dotych-
czas nie publikowane, zawierające refleksje związane  
z książką. 

• Czas nadsyłania prac konkursowych trwa od 1 lipca do 15 

września 2015 r. 

• Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 26 wrze-
śnia 2015 r. na wieczorku poetycko-muzycznym.  Uczestnicy 
konkursu zostaną poinformowani indywidualnie o szczegó-
łach spotkania. 
 

5. Informacje dodatkowe 

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronach 
internetowych www.gminaleszno.pl oraz 
www.biblioteka.gminaleszno.pl  Konkurs poetycki   
„O Lesznowską podkowę” lub w Bibliotece Publicznej w 
Lesznie oraz filiach: w Czarnowie i Zaborowie. 

Bożena Sulik 
Biblioteka Publiczna w  Lesznie 

http://www.gminaleszno.pl
http://www.leszno.bipgminy.pl
http://www.facebook.com/gminaleszno
mailto:urzad@gminaleszno.pl
http://www.gminaleszno.pl
http://www.biblioteka.gminaleszno.pl
http://www.gminaleszno.pl
http://www.biblioteka.gminaleszno.pl


 

 Informator Gminy Leszno nr 3 (11)     11 

Bożena Sulik 
Biblioteka Publiczna w  Lesznie 

Biblioteka - Miejsce magiczne 

Mirosława Dymek 
Biblioteka Publiczna w  Lesznie 

 Pod takim hasłem odbywał się w maju cykl spo-
tkań z dziećmi z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Lesz-
nie im. Leśnych Skrzatów. 

 

 Bibliotekę odwiedziły wszystkie grupy wiekowe 
przedszkola. W sumie na spotkaniach z książką i bi-
blioteką było ponad  120 dzieci. Przedszkolaki zapo-
znały się z księgozbiorem naszej biblioteki, wysłuchały 
fragmentów kilku tekstów literatury dziecięcej. Wspólnie 
uznały, że dzięki lekturze można znaleźć przyjaciół, od-
być egzotyczną podróż, przeżyć ciekawą przygodę.  
W rozmowie z bibliotekarką wykazały się doskonałą 
znajomością zasad obchodzenia się z książką i właści-
wego jej użytkowania. 

 W  marcu minął rok działalności DKK dla doro-
słych w Bibliotece Publicznej w Lesznie. W comie-
sięcznych spotkaniach brało udział od 6 do 12 osób. 
Klubowicze to osoby w różnym wieku, o różnych 
doświadczeniach  i zainteresowaniach, nie zawsze 
zgadzający się ze sobą w ocenie omawianych książek. 
Łączy ich jednak wielka pasja, jaką są książki. Pomi-
mo różnych  obowiązków  mają  chęć spotkania się dla 
książki, porozmawiania o niej, wymianie opinii a nie-
jednokrotnie omówienie zagadnień wokół tematu lektu-
ry. Cenne wskazówki klubowiczów niejednokrotnie 
przyczyniały się do powiększenia księgozbioru biblio-
teki o polecane przez nich lektury. Rozmawiano na 
temat 15 książek. Były to min. "Życie prywatne elit 
artystycznych Drugiej Rzeczypospolitej" S. Kopra, 
"Zrób sobie raj" M. Szczygła, "Ostatnie rozdanie" W. 
Myśliwskiego, "Papusza" A. Kuźniak czy "Poznam 
sympatycznego Boga" E. Weinera. 

  Dzięki działalności DKK Biblioteka uzyskuje do-
tację na zorganizowanie jednego w roku spotkania 
autorskiego.  W ubiegłym roku gościliśmy A. Dzie-
witt-Meller oraz Marcina Mellera - autorów książki 
"Gaumardżos: opowieści z Gruzji". W tym roku  
z tego funduszu planowane jest spotkanie z Andrze-
jem Stasiukiem. Serdeczne podziękowania dla dyrek-
tor Świetlicy w Lesznie - pani Krystyny Ziubińskiej oraz 
dyrektor Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie - 
pani Edyty Przybysławskiej, za udostępnianie lokali na 
klubowe spotkania. Ogromne podziękowania również 
dla dwojga klubowiczów: pani Hani Deles oraz pana 
Sławomira Przestrzelskiego za zorganizowanie spo-
tkań klubowych w swoim domu.  
 Specjalne podziękowania dla pań bibliotekarek: 
Mirosławy Dymek i Marioli Łukasik za ich zaangażo-
wanie w prowadzenie klubu oraz za  poświęcanie swo-
jego cennego, wolnego czasu. 

Rok działalności dyskusyjnego Klubu 

Książki 

Ruszyło Zwierzakowo Gminy Leszno 

Drodzy Mieszkańcy!  

Informujemy, że zgłoszenia w sprawie błąkających się 

na terenie Gminy Leszno bezpańskich psów, kotów jak 

również potrąceń zwierząt (także tych dzikich) przyjmu-

je wyłącznie Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Gminy pod nr tel. 22 725 80 05 wew.109,  

kom. 0-501-227-402 (alarmowy) lub e-mail:  

zwierzakowo@gminaleszno.pl 

 

Skontaktuj się z nami, jeśli 

zagubił się Twój zwierzak, 

bądź jeśli chcesz zwierzaka 

adoptować! 

 

 

Odwiedź i polub nasz profil na facebooku poświęcony 

znalezionym zwierzętom  

www.facebook.com/zwierzakowogminyleszno 

UG Leszno 




