Biała Sobota w Gminie Leszno
W sobotę 25 października br. mieszkańcy naszej gminy (posiadający stałe zameldowanie) mogli po
raz kolejny w tym roku skorzystać z bezpłatnych badań

Obchody Dnia Edukacji Narodowej
W dniu 14 października w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie świętowaliśmy Gminny Dzień Edukacji Narodowej.

i konsultacji lekarskich w ramach akcji „Biała sobota”,
której organizatorami byli Wójt Gminy Leszno - Andrzej
Cieślak i NZOZ „Medicor”. Badania odbyły się w Centrum Zdrowia „Medicor” w Zaborowie. Akcję koordynowała Pani Ewa Latoszek. W zabezpieczeniu wydarzenia pomogli strażacy z OSP Zaborów - Paweł Latoszek

Obchody rozpoczęły się złożeniem życzeń przez p. Dyrektor Lilianę de Vacqueret i p. Wójta Andrzeja Cieślaka
wszystkim pedagogom w Gminie Leszno. Zaproszeni
goście, pracownicy oświaty i rodzice obejrzeli program
artystyczny przygotowany przez Samorząd Uczniowski,

oraz Daniel Regulski. Mogliśmy również liczyć na pomoc wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w Zaborowie, pod kierownictwem ks. Roberta Karolaka.
W tym dniu można było bezpłatnie wykonać:
EKG, badanie poziomu cholesterolu, urologiczne badanie psa, komputerowe badanie wzroku, przepływowe
badanie żył, spirometrię i mammografię oraz skorzystać
z konsultacji lekarskich, których udzielali m.in: kardiolog, alergolog, laryngolog, pulmonolog, chirurg naczyniowy. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem
mieszkańców, skorzystało z niej ponad 371 osób. Fakt
ten ogromnie cieszy, bo jak wiadomo profilaktyka jest
podstawą zdrowego społeczeństwa.
W czasie październikowej „Białej soboty” z porad lekarza neurologa skorzystało 36 osób, dietetyka
18 osób, alergologa 28 osób, kardiologa 39 osób, urologa 32 osoby, laryngologa 39 osób, pulmonologa 38
osób, diabetologa 31 osób, chirurga naczyniowego 40
osób. Z badania ostrości wzroku 34 osoby, zaś z mammografii 36 pacjentek.

byli także świadkami ślubowania uczniów klas I gimnazjum i szkoły podstawowej. Wszystkie występy wzbudziły radość obecnych, a wiersze, rytmiczne piosenki,
wspaniałe tańce i piękne życzenia na długo pozostaną
nam w pamięci.
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Liliana de Vacqueret

Gminny Dzień Seniora w Świetlicy
w Lesznie

Anna Lewandowska promuje kulturę
fizyczną w szkole w Lesznie

Początek października to czas, kiedy pora roku
przypomina nam o jesieni życia i naszych Seniorach.
Okazuje się, że wcale nie musi być smutno i nostalgicznie. U nas zawsze jest wesoło i radośnie. Jak co roku,
bardzo aktywne Seniorki przygotowały na spotkanie

W dniu 08.10.2014 r. mieliśmy ogromną przyjemność gościć w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie Annę Lewandowską promującą akcję "Stop Zwolnieniom z WF-u".

wspaniałe potrawy, wykazując nie lada umiejętności kulinarne. Pyszne ciasta, sałatki i swojskie potrawy pieściły
podniebienia wszystkich gości.
Dopełnieniem
tego
były kosze pachnących jesiennych owoców, z którymi przybył
na naszą uroczystość
Wójt Gminy Leszno Pan Andrzej Cieślak.
Na spotkanie zaprosiliśmy również grupę
teatralną "Best" z programem satyrycznym,
konkursami i zabawami z udziałem publiczności. Wszyscy świetnie się bawili i chętnie
uczestniczyli w proponowanych przez artystów zabawach. Koronnym punktem
programu, jak zwykle, była zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin wieczornych. Wszystkim Seniorom
życzymy uśmiechu na co dzień, pogody ducha, wiele
radości i osobistej satysfakcji.

Pani Anna Lewandowska, wraz z ministrem Sportu
i Turystyki Andrzejem Biernatem przyjechała promować zdrowy tryb życia wśród młodych. Pani Ania opowiadała o tym, iż nie
warto się zwalniać
z WF-u gdyż jest to
często jedyny kontakt
z
zajęciami
sportowymi
wśród
młodzieży. Wspólnie
z uczniami przeprowadziła przykładową
lekcję WF-u udowadniając, że zajęcia sportowe nie muszą
być
nudne,
a wręcz przeciwnie mogą być bardzo
ciekawe, natomiast unikanie ich prowadzi tylko do
późniejszych problemów zdrowotnych. W zdrowym
ciele zdrowy duch!

K.Z
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Rozmowa z Andrzejem Cieślakiem – Wójtem Gminy Leszno
Panie Wójcie, tradycyjnie koniec kadencji to czas
podsumowania. Jakie w Pana ocenie były te cztery
lata?
Był to dobry czas dla naszej Gminy. Udało się zrealizować większość z planowanych zamierzeń. Dzięki
własnym środkom budżetowym wraz z dodatkowymi funduszami, jakie pozyskaliśmy w ostatniej kadencji z programów Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych
w kwocie przekraczającej 5,5 mln złotych, wykonaliśmy
blisko 180 inwestycji i remontów o łącznej wartości prawie 20,5 mln złotych. Wierzę, że wszystkie wykonane
zadania, i te duże jak i te drobne, cieszą naszych mieszkańców, bo były realizowane na ich wnioski a przede
wszystkim dla nich.
Większość z tych inwestycji opisujemy na dalszych
stronach biuletynu. A jakie inne działania zostały
podjęte na rzecz mieszkańców gminy?
Staramy się podejmować działania w różnych
dziedzinach codziennego życia naszych mieszkańców.
I tak w zakresie ochrony zdrowia kontynuujemy akcję
szczepień przeciwko grypie dla seniorów, dzięki porozumieniu ze sponsorem udało się obniżyć wiek objętych
szczepieniami o 3 lata i obejmuje ona teraz wszystkich
mieszkańców, którzy ukończyli 67 lat. Z roku na rok coraz liczniejsza grupa naszych mieszkańców bierze udział
w badaniach organizowanych w ramach akcji „Biała Sobota”, podczas których mogą uzyskać bezpłatne porady
lekarzy różnych specjalności. Planuję rozszerzenie zakresu tej akcji na dzieci i młodzież do 16 roku życia
w ramach akcji „Biała Sobota dla najmłodszych”. Wprowadzę również nowy program szczepień dla naszych
dziewcząt w wieku gimnazjalnym przeciwko wirusowi
HPV (rak szyjki macicy). W tym miejscu należy też wspomnieć, że od kilku lat uczestniczymy w projekcie „Zdrowa
Gmina” w ramach którego nasi mieszkańcy mogli odbyć
badania w zakresie profilaktyki raka jelita grubego, raka
prostaty, mammografii i cytologii. Zdrowie ściśle wiąże
się ze zdrowym środowiskiem i tu chciałbym udoskonalić
działający system odbioru odpadów komunalnych od
mieszkańców w zakresie segregacji odpadów wielkogabarytowych i elektro śmieci w celu całkowitej likwidacji
„dzikich wysypisk śmieci”. Chciałbym również zacieśnić
współpracę z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w zakresie kontroli podmiotów gospodarczych
działających na terenie Gminy w taki sposób, aby ich
działalność oraz inwestycje nie wpływały negatywnie na
środowisko, w którym żyjemy. Jednocześnie moim zadaniem jako wójta jest wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Nasza Gmina jest wyjątkowa pod względem lokalizacji, jej większa część to tereny Kampinoskiego Parku
Narodowego, tereny osiedli mieszkaniowych i pola
uprawne. Rozwój przedsiębiorczości w tym otoczeniu
zależy od wielu czynników. Do najważniejszych jednak
według mnie należy poprawa i unowocześnianie infra-
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struktury, komunikacji, przyjazna polityka podatkowa
oraz szeroko pojęte działania promujące Gminę. Zwiększę też nacisk na utrzymanie czystości na ulicach
i skwerach w poszczególnych miejscowościach, także
poprzez zacieśnienie współpracy z sołtysami i mieszkańcami. Aktywnie będę wspierał działalność grup mieszkańców, którzy wspólnie będą prowadzić działania na
rzecz szeroko pojętej ochrony środowiska.
Panie Wójcie, zdrowie to nie tylko profilaktyka
i ochrona środowiska, to również sport i rekreacja.
Jakie przedsięwzięcia planuje pan podjąć i w tej sferze życia społecznego?
Już od kilku lat rozbudowujemy i modernizujemy
gminną bazę sportowo – rekreacyjną. Do tej pory wybudowaliśmy dwa pełnowymiarowe wielofunkcyjne boiska
sportowe w Lesznie i Zaborowie, z których czynnie korzystają nasi mieszkańcy. Zmodernizowaliśmy siłownie
gminne. W Zaborowie powstał zewnętrzny plac fitness.
W roku następnym planuję zakończenie rozpoczętej budowy siłowni zewnętrznej w Lesznie. Dzięki dotacji ze
środków Unii Europejskiej, wybudowaliśmy nową trybunę
sportową na stadionie w Lesznie. Planuję dalszą przebudowę obiektów sportowych w Lesznie i w Zaborowie,
która swoim zakresem obejmie jeszcze nowe oświetlenie
płyt boiskowych, budowę bieżni oraz boisk ze sztuczną
nawierzchnią do gry w piłkę nożną. We współpracy
z Kampinoskim Parkiem Narodowym oraz prywatnymi
inwestorami chcę rozszerzyć ofertę zajęć sportowych
i rekreacyjnych dla naszych mieszkańców. Będzie to
kontynuacja rozpoczętej w tym roku współpracy w zakresie organizowania biegów przełajowych, biegów narciarskich i rajdów rowerowych w Julinku.
Panie Wójcie, poznaliśmy już Pana plany dotyczące
rozwoju aktywności sportowej i rekreacyjnej w Gminie. A jakie są Pana plany w zakresie kultury i oświaty?
Obecnie moim priorytetem jest zakończenie rozpoczętej w czerwcu tego roku rozbudowy naszego Przedszkola
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Rozmowa z Andrzejem Cieślakiem – Wójtem Gminy Leszno
w Lesznie, przy którym oprócz nowej części dydaktycznej, kuchennej i technicznej, powstanie piękny, nowoczesny, bezpieczny i co najważniejsze, ogólnodostępny
plac zabaw. W budynku znajdzie również swoją nową
siedzibę Gminna Biblioteka Publiczna wraz z pracownią
multimedialną co zapewne bardzo ucieszy naszą młodzież. Będzie to możliwe dzięki intensywnej budowie na
terenie naszej gminy sieci szerokopasmowego Internetu.
Następne ważne wyzwanie to rozbudowa Zespołu Szkół
Publicznych w Zaborowie, w której obecnie brakuje kilku
pracowni dydaktycznych, kuchni oraz stołówki szkolnej.
Od kilku już lat uczniowie naszych szkół w szerokim zakresie programowym, korzystają z różnego rodzaju dodatkowych zajęć edukacyjnych, dzięki funduszom pozyskanym ze środków Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że
nabyte umiejętności będą mogli wykorzystać również
w kontaktach z młodzieżą z zaprzyjaźnionej włoskiej
gminy Castelnuovo Parano. Aby im to umożliwić, chciałbym wprowadzić w szkołach nieodpłatną naukę języka
włoskiego, a kulturę Włoch przybliżyć poprzez organizację różnych imprez kulturalnych. Poza tym zamierzam
rozszerzyć ofertę dodatkowych, bezpłatnych zajęć dla
przedszkolaków oraz rozwinąć system stypendialny dla
najzdolniejszych uczniów naszych szkół. Zaproponuję
również wprowadzenie dopłat do biletów dla uczniów
dojeżdżających do szkół średnich i studentów.
Ważnym elementem życia społeczności lokalnej są
świetlice wiejskie, w których gromadzi się młodzież jak
i osoby starsze. Zamierzam przebudowywać, modernizować i doposażyć te ośrodki kultury tak jak to już rozpocząłem w świetlicy w Zaborowie, Czarnowie i Łubcu.
Panie Wójcie, ważnym elementem życia naszych
mieszkańców jest ich bezpieczeństwo. Jakie są Pana
działania i plany w tym zakresie?
Jak wiadomo, ogólnokrajową tendencją jest niestety dążenie do likwidacji komisariatów wiejskich.
W roku ubiegłym udało mi się uratować obecność ograniczonej liczby policjantów w naszej gminie. Prowadzę
działania, które zmierzają do przywrócenia stałego komisariatu Policji z pełną obsadą, a tym samym zwiększenia
liczby patroli w naszych miejscowościach. Widzę również dalszą potrzebę rozszerzenia obszarów objętych
monitoringiem na terenie gminy. Od wielu już lat rozbudowujemy również sieć oświetlenia ulicznego i zamierzam kontynuować te jakże potrzebne inwestycje.
W naszej gminie w zakresie bezpieczeństwa bardzo
ważną rolę odgrywają Ochotnicze Straże Pożarne, które
wykonują na rzecz mieszkańców wiele trudnych i odpowiedzialnych zadań. Każdego roku, znając potrzeby naszych strażaków, doposażamy ich jednostki w nowoczesny sprzęt i materiały z jednoczesną modernizacją ich
siedzib.
Panie Wójcie, jakie inne ważne wyzwania stoją przed
Panem i Gminą?

Nasza Gmina od kilkunastu lat podlega bardzo
intensywnej urbanizacji oraz migracji społecznej, co wiąże się z bezwzględną koniecznością rozszerzenia infrastruktury. Rozwój wielu osiedli mieszkaniowych na terenie całej naszej gminy, wymusza potrzebę dalszej rozbudowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i budowy
nowych nawierzchni asfaltowych na drogach dojazdowych do wszystkich miejscowości. I choć są to inwestycje bardzo kosztowne, wymagające często ogromnych
nakładów również czasowych to są one dla mnie priorytetowe dla dynamicznego rozwoju naszej małej Ojczyzny. Każdego dnia, z nawet najdalszych zakątków naszej gminy, wielu mieszkańców dojeżdża do stolicy. Moim kolejnym priorytetem będzie kontynuacja prac nad
uruchomieniem nowej linii komunikacyjnej łączącej naszą gminę z Warszawą oraz sąsiednimi gminami i powiatami. Linia ta docelowo połączy nas z II linią metra
warszawskiego. Jednocześnie intensywnie pracujemy
nad programem budowy dróg transportu rowerowego
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, które w bezpieczny sposób połączą niektóre z naszych miejscowości z przystankami komunikacji podmiejskiej oraz centrami usług społecznych. Od 2012 roku nasza Gmina jest
partnerem w międzynarodowym projekcie „Zintegrowana
gospodarka wodna i zarządzanie w Powiecie Warszawskim Zachodnim, Nowodworskim i Sochaczewskim,
z uwzględnieniem obszaru funkcjonalnego Kampinoskiego Parku Narodowego”, który ma na celu uporządkowanie gospodarki wodnej gmin leżących w obszarze oddziaływania KPN. Projekt w naszej gminie umożliwi zagospodarowanie zbiornika „Tomczyn”, również jako miejsca do wypoczynku i rekreacji.
Panie Wójcie, nasza Gmina zmieniła się w ostatnich
latach, co dostrzegają wszyscy, a zwłaszcza ci, którzy odwiedzają naszą gminę po dłuższej nieobecności.
Ostatnie 12 lat, odkąd mam zaszczyt być wójtem
Gminy Leszno, to okres intensywnych zmian, wielu nowych inwestycji i remontów. Nasza Gmina od samego
początku członkostwa Polski w Unii Europejskiej, czynnie aplikuje i korzysta ze wsparcia środków finansowych
z różnych funduszy pomocowych, europejskich i krajowych, a łączna kwota ponad 12 mln zł pozyskanych
dotacji realnie przekłada się na rozwój i zmianę wizerunku naszego otoczenia. Jestem przekonany, że następny
okres finansowania 2014 - 2020 z UE pozwoli mi na dalszą kontynuację pozytywnych zmian, jakie zachodzą
w naszej gminie. Wierzę również, że mieszkańcy dostrzegają te zmiany i pozwolą mi oraz mojemu zespołowi
kontynuować pracę nad dalszym rozwojem, a tym samym, lepszą przyszłością Gminy Leszno.
Dziękuję za rozmowę.
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Fundusze unijne na inwestycje w Gminie Leszno w latach 2010-2014
Począwszy od 2005 roku do chwili obecnej Gmina Leszno aktywnie ubiega się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej. W tym czasie złożono kilkadziesiąt wniosków o dofinansowanie, z różnych programów. Wartość projektów
już zrealizowanych oraz w trakcie realizacji w obecnej kadencji 2010 - 2014 wynosi prawie 5,5 mln zł. Oto najważniejsze zadania i programy które zostały zrealizowane w naszej gminie z udziałem funduszy unijnych w mijającej
kadencji.
Budowa kanalizacji do miejscowości Zaborówek
Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 - 2013. Zadanie obejmowało wybudowanie 8,5 km sieci kanalizacji ciśnieniowej wraz
z przyłączami oraz 1,1 km kanalizacji grawitacyjnej. Wybudowano również polimerobetonową przepompownię
główną ścieków oraz 106 szt. przepompowni przydomowych wraz z automatyką i sterowaniem oraz wyposażonych w zatapialne pompy do ścieków.

Wartość całkowita projektu 3 089 483,91 zł.
Kwota dofinansowania to 873 856 zł.

Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej dla
osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy Fabrycznej
i Inżynierskiej w Lesznie
Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.
W ramach zadania wybudowano sieć główną kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 613,5mb,
zmodernizowano również przyłącza do istniejących
budynków o łącznej długości 733mb. Ścieki z budynków mieszkalnych odprowadzane są do nowej w pełni
zautomatyzowanej polimerobetonowej przepompowni
ścieków.
Wartość całkowita projektu 815 866,4 zł.
Kwota dofinansowania to 379 612 zł.

Przepompownia ścieków
w Zaborówku

Modernizacja centrum wsi Zaborów.
Działanie 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”
w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
PROW 2007 - 2013. Projekt zrealizowano w miesiącu
lipcu i sierpniu 2014 r. Wykonano nowe ścieżki spacerowe w nawierzchni żwirowej oraz z kostki granitowej w
obrzeżach, ustawiono stylizowane ławki oraz kosze na
śmieci, zamontowano wiatę przystankową. Założono nowe trawniki, zasadzono nowe gatunki drzew a zieleńce
obsadzono wieloletnimi roślinami i krzewami ozdobnymi.
Wykonano nowy fundament pod kapliczką, której nasyp
został obsadzony białymi różami.
Wartość całkowita projektu 534 904,93 zł.
Kwota dofinansowania to 271 159,00zł zł.
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Modernizacja budynków świetlicy wiejskiej
Działanie 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”
w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi” PROW 2007 - 2013. W ramach remontu wstawiono
nową stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono instalację wodną i kanalizacyjną, ocieplono dach i elewację,
wykonano nowe pokrycie dachowe z blachodachówki,
elewacja została pokryta tynkiem strukturalnym a wokół
budynku wykonano opaskę z kostki betonowej. W budynku sali fitness wybudowano nowe sanitariaty oraz
szatnię.
Wartość całkowita projektu 118 484,20 zł.
Kwota dofinansowania 77 062,00 zł.

Poprawa bezpieczeństwa uczestników imprez sportowo - kulturalnych poprzez modernizację trybun
stadionowych na boisku sportowym przy Zespole
sportowo- rekreacyjnym w Lesznie
Działanie 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”
w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi” PROW 2007-2013. Inwestycja została zrealizowana na przełomie września i października 2014. W ramach zadania rozebrano stare trybuny betonowe, zniwelowano nasyp ziemny. Na podłożu z kostki betonowej zamontowano 218 miejsc siedzących na konstrukcji stalowej oraz płot z paneli profilowanych, oddzielających płytę boiska od trybun.
Wartość całkowita projektu 134 792,07 zł.
Kwota dofinansowania ze środków UE
to 55 000,00 zł.

Ulica Leśna
Budowa wielofunkcyjnego parkingu dla obsługi
turystyki we wsi Leszno

Stadion Leszno

Działanie 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”
w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi” PROW 2007-2013 przy Zespole Szkół Publicznych
oraz stadionie w Lesznie. Zaprojektowano parking
o łącznej powierzchni około 2200 m 2, w tym 500 m2
chodników i dróg manewrowych z kostki betonowej oraz
1700 m2 powierzchni parkingowej z eko kratki. Na parkingu znajdzie się 59 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 6 dla osób niepełnosprawnych
i 4 miejsca postojowe dla autokarów. Zaprojektowano
również przejścia dla pieszych, barierki ochronne oraz
wprowadzona zostanie stała organizacja ruchu. Realizację projektu zaplanowano w 2015 r.
Wartość całkowita projektu 691 482,25 zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania 150 000,00 zł.
ZSP Leszno
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1. Zwiększenie dostępności usług publicznych;
2. Rozwój sieci powiązań gospodarczych;
3. Poprawa jakości przestrzeni.
Gmina Leszno jest partnerem w projektach Dostęp do
informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego (E-Archiwum) oraz Stworzenie sieci
tras rowerowych na terenie WOF (WOF4Bikes), na któW dniu 30 czerwca 2014 r. Gmina Leszno przystąpiła do współpracy wraz z m. st. Warszawa oraz 39 re przeznaczono dofinansowania w kwotach odpowiedgminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego nio 3 502 701 EUR oraz 50 451 352 EUR.
(WOF) w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorial- Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem
nych (ZIT).
www.omw.um.warszawa.pl
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to instrument
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, stwarza on szanse rozwoju miast i ich obszarów poprzez pozyskanie dofinansowania projektów
o charakterze zintegrowanym i komplementarnym.
Główną ideą ZIT jest zintegrowanie m. st. Warszawy
z silnie powiązanymi funkcjonalnie gminami oraz współpraca samorządów na rzecz wykorzystania wspólnych
atutów, dlatego dofinansowywane projekty nie mogą
być oderwanymi od siebie inwestycjami, ale muszą być
wzajemnie powiązane.
W ramach współpracy opracowano wspólną
Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+,
w której tworzenie były zaangażowane wszystkie gminy
ZIT WOF oraz jej mieszkańcy. Strategia ZIT WOF koncentruje się na osiągnięciu trzech celów:
Budowa wodociągu we wsi Marianów oraz remont
dwóch podziemnych komór przepompowni ścieków w Lesznie
Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej” PROW 2007 - 2013, umowa z
dnia 23.10.2014 r. Zadanie obejmuje dwie inwestycje
z zakresu gospodarki wodno–ściekowej, budowę wodociągu w Al. Cisowej we wsi Marianów o dł. 450 m,
która została zrealizowana w miesiącu sierpniu oraz
remont dwóch podziemnych komór przepompowni
głównej ścieków w Lesznie, planowane w roku 2015.
Wartość całkowita projektu wynosi 414 388,16 zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi
252 091,00 zł.
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Fundusze z programów krajowych
w latach 2010 - 2014
Gmina uzyskała dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych Z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Modernizacja odcinka
drogi we wsi Wąsy Kolonia”. Wartość całkowita zadania wyniosła 184 254,00 zł a kwota dofinansowania
65 000,00 zł co pozwoliło na ułożenie odcinka drogi
w technologii asfaltowej o długości 780mb.
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Inwestycje zrealizowane ze środków własnych Gminy Leszno
Budowa ulicy Krótkiej (odcinek od ulicy Strażackiej
do ulicy Sochaczewskiej) i ulicy Strażackiej w Lesznie
Inwestycja prowadzona w latach 2012-2013 miała na
celu poprawę stanu istniejącej nawierzchni. Wykonano
nawierzchnię z kostki betonowej jako ciąg pieszo- jezdny. Wykonany został nowy system odwodnienia w postaci 6 studni chłonnych z systemem drenażu. Nowy pas
jezdny ma zmienną szerokość od 6 do 8 m. W celu
zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano 4 progi zwalniające z kostki betonowej i zamontowano oznakowanie pionowe i poziome. Łączna długość
wykonanej nawierzchni to 380 m.
Koszt inwestycji to 438 232,90 zł.

Modernizacja nawierzchni ulic Krótkiej, Parkowej
i Ks. Raczkowskiego w Lesznie

Przebudowa drogi łączącej wsie Zaborówek, Wąsy
Kolonia i Radzików

Przebudowa ul. Leśnej w Zaborowie

Zakończyły się prace przy przebudowie drogi powiatowej
Radzików - Wąsy Kolonia. Celem inwestycji jest zwiększenie nośności, komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa
ruchu drogowego. W ramach robót wykonano prawie 3
km nakładki z trzech warstw bitumicznych wzmocnionych siatką, wykonano poszerzenie jezdni do minimum
5,5 m oraz przebudowano istniejące przepusty drogowe.
Inwestycja finansowana jest z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Gminy Błonie oraz Gminy
Leszno. Nasz wkład to 150 000 zł.

Inwestycję przeprowadzono w 2013 roku. Wybudowano
system odwodnieniowy, który za pomocą przykanalików
i kanałów odprowadza wody opadowe z ulic do rowu
melioracyjnego. Nawierzchnię ulic utwardzono kostką
betonową. Ulice zostały zaprojektowane jako ciągi pieszo- jezdne. Łączna długość przebudowanych ulic Krótkiej, Parkowej oraz Ks. Raczkowskiego wynosi 351,51m.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 452 668,77 zł.

Gmina jest partnerem finansowym w projekcie przebudowy powiatowej ulicy Leśnej w Zaborowie. Obecnie
trwają roboty budowlane przy przebudowie drogi. Wykonawcą robót jest firma „BUD- BRUK” Wiesław Bugajczyk. W ramach inwestycji przebudowany zostanie odcinek 1 700 m. Inwestycja finansowana jest z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego i Gminy Leszno, której wkład finansowy to 930 000 zł.
Całkowity koszt inwestycji wyniesie 1 860 000 zł.
Zakończenie prac planuje się w listopadzie br.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 1 780 000 zł.

Informator Gminy Leszno nr 5 (8)

9

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy
ul. Szkolnej w Lesznie
W maju 2011 oddano do użytkowania wielofunkcyjne,
ogólnodostępne boisko przy Zespole Sportowo Rekreacyjnym w Lesznie. W ramach inwestycji wykonano boisko o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie betonowej wraz z ogrodzeniem. Obiekt jest przystosowany
do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną i tenisa
ziemnego. Powierzchnia boiska wynosi 968 m 2
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 414 988,76zł.

Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Łubcu
W październiku ruszyła rozbudowa budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej w Łubcu. Obejmuje swoim zakresem
dobudowę nowej dwukondygnacyjnej części przykrytej
dachem dwuspadowym. Na parterze powiększony zostanie garaż na samochód straży, dobudowany wiatrołap, sanitariaty, również dla osób niepełnosprawnych,
pomieszczenia porządkowe, niezależna klatka schodowa, kotłownia olejowa. Na piętrze swoją siedzibę znajdzie zarząd OSP oraz pomieszczenia magazynowe. Po
ukończeniu rozbudowy do sali wielofunkcyjnej na parterze budynku o powierzchni 120 m 2, zostanie przeniesiona świetlica wiejska w Łubcu, w której będą mogły
odbywać się różne zajęcia i spotkania mieszkańców wsi.

Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Leszno
W latach 2010 - 2014 wybudowano oświetlenie uliczne
we wsiach Czarnów, Feliksów, Gawartowa Wola, Grądy,
Leszno, Powązki, Stelmachowo, Trzciniec, Wiktorów,
Wilkowa Wieś, Wólka, Wyględy, Zaborów i Zaborówek.
Zamontowano 166 opraw oświetleniowych a łączna długość wykonanego oświetlenia wynosi prawie 6 km. Dodatkowo zamontowano 123 punktowe oprawy oświetleniowe na istniejących liniach napowietrznych przy drogach publicznych na terenie Gminy. Całkowite nakłady
finansowe na budowę oświetlenia w latach 2010-2014
wyniosły 493 074,75 zł.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie
Zakończyły się prace budowlane w kotłowni budynku
Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie. Wykonawca,
firma WODBUD INSTAL Wojciech Pożyczka z Małęczyna Starego, rozpoczął roboty w maju br. W ramach inwestycji zostały wymienione piece olejowe na dwa
w pełni zautomatyzowane
piece gazowe, przebudowano system odprowadzenia spalin, wymieniono
wszystkie przewody i armaturę w obrębie kotłowni,
przebudowano wentylację
oraz kompleksowo wyremontowano pomieszczenie
kotłowni.
Całkowity koszt inwestycji to 240 000 zł.

Inwestycje wodociągowe w latach 2010 - 2014
W latach 2010 - 2014 rozbudowano sieć wodociągową
we wsiach Grądy, Leszno, Marianów, Powązki, Szymanówek, Wilkowa Wieś, Wilków, Wyględy oraz Zaborówek. W ramach inwestycji wykonano nowe odcinki sieci
wodociągowej wraz z uzbrojeniem o łącznej długość
prawie 9 km. Koszt inwestycji wodociągowych w latach 2010- 2014 wyniósł 1 117 400 zł.
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Rozbudowa naszego Przedszkola w Lesznie
W czerwcu 2014r. rozpoczęła się rozbudowa i mo- starej kotłowni, zostały również zaprojektowane podernizacja budynku Publicznego Przedszkola im. mieszczenia przeznaczone na bibliotekę gminną. Po
„Leśnych Skrzatów” w Lesznie. W miesiącu lipcu i sierp- przebudowie i adaptacji, zajmować ona będzie łączną
powierzchnię prawie 160 m 2 i podzielona zostanie na
kilka stref funkcjonalnych: salę księgozbiorów, kawiarenkę internetową, czytelnię multimedialną, wyposażone
w stanowiska komputerowe oraz biuro i sanitariaty. Biblioteka publiczna dla mieszkańców dostępna będzie
niezależnie od godzin pracy przedszkola. Wokół całego
terenu powstaną nowe ścieżki, parkingi na 42 miejsca
postojowe w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Od strony wschodniej dzieci będą bawić się na nowym placu
zabaw o powierzchni blisko 800 m 2, wyposażonym w

niu wykonawca zrealizował I etap zadania polegający na
modernizacji 4 sal dydaktycznych. Pomieszczenia zyskały nowy wygląd, wymieniono instalację wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania oraz elektryczną. Ściany
i sufity w salach zostały wyłożone nowymi okładzinami
i pomalowane, całkowicie wyremontowano również przyległe łazienki dla dzieci i personelu wymieniając na nowe
instalacje, armaturę sanitarną i wykładając pomieszczenia nową glazurą i terakotą. Jednocześnie trwała dobudowa kolejnej sali dydaktycznej z zapleczem magazynowo – sanitarnym. Nad całością istniejącego budynku
Przedszkola ustawiona została samonośna, niezależna nowoczesne zabawki, zamontowane na bezpiecznym
stalowa konstrukcja dachu, w którą w przyszłości będzie podłożu poliuretanowym. Powstaną zieleńce z nowymi
można wbudować nowe murowane ściany. Od strony roślinami ozdobnymi, przy alejkach zamontowane zostaną ławki a cały teren przedszkola zyska nowe oświetlenie
parkowe i monitoring. Plac zabaw, tak jak i biblioteka,
dostępny będzie dla wszystkich mieszkańców gminy.

UG Leszno

zachodniej zaś trwa jednocześnie budowa łącznika
w którym znajdzie się wejście główne do przedszkola,
hall i szatnia oraz nowej dwukondygnacyjnej części
przedszkola. Na parterze znajdować się będzie sala wielofunkcyjna i widowiskowa o powierzchni prawie 200 m 2,
kuchnia z zapleczem, kotłownia, wentylatornia, pomieszczenia techniczne i magazynowe oraz hall ze schodami.
Na piętrze zaś zaprojektowano 3 sale dydaktyczne z sanitariatami i magazynkami. W budynku przedszkola, po
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Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Projekt pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz poprawa jakości usług edukacyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie”
W ramach projektu zorganizowano dodatkowe pozalekcyjne zajęcia, zarówno wyrównawcze dla słabszych
uczniów, jak również rozwijające zdolności i wiedzę dla
uczniów szczególnie uzdolnionych w konkretnym kierunku. Ponadto zakupiono wyposażenie stanowisk do
nauki języków obcych, pracowni biologiczno - przyrodniczej i komputerowej, a także wyposażenie biblioteki
szkolnej w podręczniki niezbędne do prowadzenia zajęć. Wartość projektu: 1 902 457,28 zł.

Projekt „ MOŻNA ŻYĆ INACZEJ - aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno”
Projekt jest realizowany corocznie od 2009 r., a jego
celem jest pomoc w integracji społecznej osobom
zagrożonym wykluczeniem, poprzez ich powrót do
życia zawodowego i społecznego, a także wsparcie
materialne, psychologiczne, edukacyjne i zawodowe,
podniesienie własnej samooceny oraz zwiększenie
zaufania we własne siły.
W ramach zadania przeprowadzono kilkanaście kursów i warsztatów z różnych dziedzin życia codziennego, między innymi: kurs pierwszej pomocy, kurs małej
gastronomii, kurs opiekuna osób starszych, kurs
z obsługi kas fiskalnych, podstawy obsługi komputera
oraz warsztaty z radzenia sobie ze stresem, psychologiczne, doradztwa zawodowego, poprawy wizerunku.
Łączna wartość projektu w latach 2011-2014
to 417 408,07 zł.

Projekt pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające
kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”
Projekt realizowany w partnerstwie z Województwem
Mazowieckim; Lider Projektu: Województwo Mazowieckie, Partner Projektu: Gmina Leszno
Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie w okresie od września 2014 roku do
30 czerwca 2015 roku. Uczestnikami projektu są uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku
w Zaborowie – jedna grupa projektowa oraz uczniowie
Gimnazjum w Zaborowie – jedna grupa projektowa; razem: dwie grupy projektowe – zgodnie z zasadami Projektu. Łączna liczba uczestników to 38 uczniów
i uczennic.
W każdej grupie projektowej realizowany jest blok
zajęć dodatkowych w ilości 20 godzin miesięcznie
w okresie rozliczeniowym od 09.2014 r. do 12.2014 r.
i od 01.2015 r. do 06.2015 r., łącznie zostanie zrealizowanych 400 godzin zajęć dodatkowych w podziale na
zajęcia nauki języka obcego, zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, zajęcia związane z poradnictwem doradztwem edukacyjno - zawodowym.
Wartość projektu wynosi: 49 020,00 zł.
Projekt pn. „Indywidualizacja nauczania uczniów
klas I – III szkół podstawowych w Gminie Leszno”
Projekt realizowany był w okresie od 1 października
2013 roku do 30 czerwca 2014 roku w dwóch szkołach
podstawowych, których organem prowadzącym jest
Gmina Leszno, są to:
1.
Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego
w Lesznie,
2.
Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 roku
w Zaborowie.
W projekcie wzięło udział 288 uczestników, w tym:

Kurs komputerowy

Kurs małej gastronomii



w Szkole Podstawowej w Lesznie: 204 (96 dziewczynek i 108 chłopców),

w Szkole Podstawowej w Zaborowie: 84
(32 dziewczynki i 52 chłopców).
Wartość projektu: 131 195,73 zł.
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Kurs -podstawy pracy biurowej
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Projekty realizowane za pośrednictwem
LGD „Między Wisłą a Kampinosem” w
ramach PROW 2007-2013, działanie 413
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
dla małych projektów:

W poszukiwaniu skarbów – cykl warsztatów
questingowych. Celem projektu jest organizacja ogólnodostępnych warsztatów w wyniku których powstaną questy - formy zabawy terenowej z walorami edukacyjnymi
i zagadkowymi przedstawione w formie ulotek. Zadanie
zostało zrealizowane w 3 terminach: kwiecień, czerwiec
i październik 2014 r.
Całkowity koszt operacji to kwota 15 758,79 zł.

Cross z historią w tle. Celem projektu była organizacja
imprezy kulturalno-sportowo-rekreacyjnej promującej historię, sport i rekreację oraz walory przyrodnicze regionu.
Zadanie zostało zrealizowane w maju 2014 r.
Całkowity koszt operacji to kwota 28 501,00 zł.

Wydanie przewodnika informacyjno – turystycznego
Gminy Leszno. Celem projektu było przygotowanie
i wydanie publikacji informacyjnej i promocyjnej dotyczącej Gminy Leszno.
Całkowity koszt operacji to kwota 11 193,00 zł.

Inne wnioski Gminy Leszno z programów
krajowych

Szkoła Podstawowa w Lesznie, na wniosek dyrektora i Gminy Leszno, w 2012 roku otrzymała dotację w na utworzenie szkolnego placu zabaw. Wartość całej inwestycji wyniosła 117 909,35 zł.
W ramach przyznanej dotacji mogły być sfinansowane wydatki nie przekraczające 50% ogólnej wartości
utworzonego placu zabaw. W związku z tym w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” została rozliczona kwota 58.954,67 zł, a pozostałe 50%
to wkład własny Gminy Leszno. Od września 2012
plac zabaw służy już uczniom szkoły.
Od kwietnia 2012 roku realizowane było przez
Gminę zadanie pod nazwą „Nauka pływania dla
uczniów szkół podstawowych w Gminie Leszno”
W ramach zadania uczniowie szkół podstawowych
brali udział w nieodpłatnych zajęciach nauki i doskonalenia pływania. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Lesznie byli dowożeni na pływalnię do Sochaczewa, a uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zaborowie
na pływalnię do Ożarowa Mazowieckiego. W ramach
realizacji zadania w 2012 roku odbyło się po 18 wyjazdów z grupami po 45 uczniów każda. Zadanie to
zostało dofinansowywane przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla
uczniów. Według rozliczenia zadania, środki MSiT to
kwota 23 854,50 zł i stanowiły one 49,84% ogólnej
wartości zadania, a środki Gminy Leszno to kwota
24 007,44 zł to jest 50,16%. wartości zadania.
W 2013 roku Gmina Leszno, również otrzymała
dotację z MSiT na naukę pływania dofinansowywaną
z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów. W ramach tej edycji realizacji programu odbyło się w okresie kwiecień – listopad 2013 roku po 20 wyjazdów na
basen w każdej szkole podstawowej. Wartość dotacji to kwota 23 000,00 zł (40,78%), środki własne
gminy – 33 397,26 zł (59,22%), wartość zadania:
56 397,26 zł.
W 2012 roku ruszył rządowy program rozwijania
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania
technologii
informacyjnokomunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”. Celem programu było zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury i nowoczesnych pomocy dydaktycznych
w postaci kompletnych zestawów komputerowych.
W wyniku losowania, Szkoła Podstawowa w Zaborowie znalazła się w grupie tych szkół, którym zostało
przyznane wsparcie finansowe w ramach programu
„Cyfrowa szkoła” w 2012 roku. Po przeprowadzeniu
przetargu, pomoce dydaktyczne zostały dostarczone
do szkoły w listopadzie 2012 roku. Wsparcie finansowe dla szkoły w Zaborowie wyniosło 62.216,00 złotych. Wkład własny Gminy Leszno to kwota
28.262,80 złotych. Wartości całego zadania wyniosła 90 478,80 zł.
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Inne dotacje
Internet Dla Mazowsza
Leszno przystąpiło do wojewódzkiego programu
Internet Dla Mazowsza (IDM). Czym tak naprawdę zajmuje się ten projekt?
IDM zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego światłowodowej sieci szkieletowodystrybucyjnej, oraz wybudowanie sieci dostępowej
NGA (FTTB) w 33 miejscowościach w tym też w naszej
miejscowości Leszno, która (co warto podkreślić) została wybrana do Projektu jako
jedna z dwóch miejscowości
w powiecie Warszawskim
Zachodnim.
Wybudowana
sieć zapewni możliwość dostępu, za pośrednictwem
Internetu, do usług teleinformatycznych
świadczonych
drogą
elektroniczną
dla
mieszkańców,
przedsiębiorstw i podmiotów publicznych na Mazowszu.
Projekt Internet Dla Mazowsza zakłada wybudowanie
sieci światłowodowej w oparciu o dwie warstwy: szkieletową i dystrybucyjną w oparciu
o
warstwę
dostępową
(FTTB).
Głównym celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom, przedsiębiorstwom
możliwości dostępu do wybranego operatora łączności
elektronicznej i wybranej platformy technologicznej oraz
dostępu do usług dostarczanych w ramach sieci NGA
w obszarach wykluczenia cyfrowego. Zapewnienie operatorom telekomunikacyjnym dostępu do subsydiowanej
infrastruktury szkieletowej i dystrybucyjnej stworzy zachęty do inwestycji w segmenty NGA ostatniej mili. Dru-

gim celem projektu jest umożliwienie korzystania
z nowej sieci, aby wyeliminować „przepaść cyfrową”
w zakresie tradycyjnych podstawowych usług szerokopasmowych na obszarach, na których obecnie nie
ma odpowiedniej infrastruktury szerokopasmowej.
Całość projektu jest przewidywana do końca
roku 2015, którego ostatnim etapem będzie wyłonienie trzech operatorów lokalnych, którzy będą świadczyć usługi bezpośrednio do klienta, dlatego za

wcześnie jest mówić o kosztach przyłączenia i abonamentu. Wybór trzech operatorów jest nieprzypadkowy. Celem tego jest stworzenie konkurencji między operatorami, aby ceny oraz jakość usług były
jak najlepsze dla końcowego użytkownika, mieszkańca.

UG Leszno
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Leszno. Od 2008 do dnia dzisiejszego wykonano
demontaż azbestu w 48 posesjach, natomiast z 197 posesji odebrano płyty azbestowo cementowe, które zalegały u mieszkańców na posesjach. Na składowisko odpadów firmy wyłonione w przetargach przetransportowały
łącznie 50 819 m2 tj. około 864 tony. Na w/w zadanie
łącznie wydano kwotę w wysokości 528 866,11 zł w tym:
392 096,06 zł dotację dla Gminy z WFOŚiGW w Warszawie, 71 790,45 zł, środki własne oraz 64 979,60 zł
środki z Powiatowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.
W 2015 roku Urząd Gminy Leszno również planuje
nabór wniosków na w/w zadanie.
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WAŻNE TELEFONY
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
tel. 22 725 80 07
w Lesznie
Ogniwo Patrolowo —
tel. 22 725 00 07
Interwencyjne w Kampinosie

Podczas LIII sesji, która odbyła się w dniu 28 października br. Rada Gminy, na wniosek Wójta Andrzeja Cieślaka,
uchwaliła stawki podatków i opłat lokalnych, które obowiązywać będą w roku 2015. Rada przychyliła się do propozycji
Wójta i pozostawiła stawki na poziomie roku 2014. Podatek od środków transportowych na rok 2014 został znacząco
obniżony i na takim poziomie zostanie utrzymany również
w 2015 r. Mając na uwadze wzrastające koszty produkcji
rolnej Rada Gminy Leszno korzystając z ustawowych uprawnień do obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do
naliczania podatku rolnego w 2015 r. obniżyła cenę skupu
żyta o 6,37 zł za 1dt i stąd podstawą dla obliczenia podatku
rolnego w 2015 r. na terenie Gminy będzie kwota 55,00 zł.
Stawki podatku od nieruchomości również pozostaną na
poziomie roku 2014 więc podstawowe stawki będą kształtowały się w sposób następujący:
 od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za 1 m 2 - 0,79 zł
2
 od budynków mieszkalnych stawka za 1m powierzchni
użytkowej wynosić będzie 0,61 zł.
 od budynków związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej 19,68 zł.
Opłata targowa również pozostanie na poziomie roku 2014,
a więc obowiązywać będą następujące stawki:
 za sprzedaż z ręki lub kosza - 4,00 zł,
 ze stolika lub stoiska:
○ do 3 metrów bieżących zajmowanej długości 16,00 zł,
○ od 3 do 6 metrów bieżących zajmowanej długości

20,00 zł,
○ od 6 do 10 metrów bieżących zajmowanej długości

24,00 zł,
○ powyżej 10 metrów bieżących zajmowanej długości za

każdy dodatkowy 1 metr stanowiska 4,00 zł,
 z samochodu ciężarowego, ciągnika lub

Komenda Powiatowa Policji
dla Powiatu Warszawskiego
Zachodniego

tel. 22 725 80 00

Centrum Powiadamiania
Ratunkowego

tel. 112
z każdego telefonu

Komenda Powiatowa
tel. 22 725 51 11
Państwowej Straży Pożarnej
fax. 22 725 51 23
w Błoniu
Pogotowie WodnoKanalizacyjne

Stawki podatków i opłat lokalnych
na rok 2015

tel. 509 401 124

Informator Gminy Leszno
ISSN 2300-6439
Bezpłatny dwumiesięcznik Urzędu
Gminy Leszno
Wydawca: Urząd Gminy Leszno
Al. Wojska Polskiego 21
05-084 Leszno
nakład: 3000egz.
www.gminaleszno.pl,
www.leszno.bipgminy.pl
www.facebook.com/gminaleszno
tel.: 22 725 80 05 wew. 106
email: urzad@gminaleszno.pl

przyczepy
30,00 zł.
Informacje o stawkach podatkowych dostępne są na stronie
www.gminaleszno.pl w zakładce Mieszkańcy oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Leszno.
UG Leszno

Podsumowanie VI Kadencji Rady Gminy
Leszno (2010 - 2014)
I sesja Rady Gminy odbyła się w dniu 29 listopada 2010 r.
W trakcie obrad wybrano na Przewodniczącą Rady Gminy
p. Barbarę Kozę, natomiast funkcje Wiceprzewodniczących
Rady powierzono p. Marii Barbarze Pszczółkowskiej oraz
p. Ewie Latoszek.
Podczas IV sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2010 r. ustalono składy osobowe 5 stałych komisji Rady: Rewizyjnej, ds. Rozwoju gospodarczego, zaopatrzenia i budżetu gminy, ds. Oświaty, wychowania, kultury i spraw socjalnych, ds. Przestrzegania
prawa, porządku publicznego i samorządu wiejskiego oraz ds.
Rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W roku
2011 powołano doraźną Komisję Statutową, której zadaniem
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było opracowanie projektu nowego Statutu Gminy
Leszno. Posiedzenia poszczególnych komisji odbywały się cyklicznie raz w miesiącu, lub częściej w miarę
uzasadnionych potrzeb. Komisje każdego roku do 30
marca przedkładały Radzie Gminy sprawozdania ze
swojej działalności w roku ubiegłym.
W omawianym okresie odbyło się 54 sesji Rady Gminy, w tym:
w roku 2010 - 4 sesje,
w roku 2011 - 12 sesji,
w roku 2012 – 11 sesji,
w roku 2013 – 14 sesji,
w roku 2014 –13 sesji,

Wyniki egzaminów Gimnazjalistów
z Zaborowa
Od 6 lat uczniowie Gimnazjum w Zaborowie uzyskują wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego w części
humanistycznej. W 2014 r. średnie wyniki szkoły z języka polskiego (74,3%), historii i wiedzy o społeczeństwie
(63,8%) były po raz kolejny wyższe od wyników w kraju,
województwie i powiecie. Oto prezentacja wyników naszych Gimnazjalistów:

Średnia frekwencja podczas sesji – ok. 92%
Podjęto łącznie 356 uchwał decydujących o funkcjonowaniu gminy.
Uchwalono szereg dokumentów strategicznych dla
Gminy m.in:
1.

Regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Leszno;
2. Program współpracy Gminy Leszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na poszczególne lata;
3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i narkomanii na poszczególne lata;
4. Gminny program przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w
rodzinie na terenie Gminy Leszno w latach
2011- 2014;
5. Zasady stosowane przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym obiektom gminnym oraz
drogom wewnętrznym w Gminie Leszno;
6. Zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
sposobu ustalenia opłat za korzystanie z najmu;
7. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Leszno na poszczególne lata;
8. Nawiązanie współpracy partnerskiej pomiędzy
Gminą Castelnuowo Parano we Włoszech
a Gminą Leszno w Polsce;
9. Podjęto działania zmierzające do polepszenia
warunków życiowych Rodzin Wielodzietnych
zamieszkałych na terenie Gminy Leszno –
wprowadzenie Karty Rodziny 3+;
10. Statut Gminy Leszno.

Liliana de Vacqueret

Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny
18 października 2014 roku w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddz. Integracyjnymi im. J. Korczaka w
Błoniu odbył się Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas drugich i trzecich. Głównym celem było wyrabianie nawyku poprawnego pisania, podnoszenie poziomu kompetencji ortograficznych, rozwijanie logicznego myślenia oraz wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i wspieraniu własnych umiejętności. Konkurs międzyszkolny został
przeprowadzony w oparciu o quiz ortograficzny przy
współpracy z firmą Granna. Szkołę Podstawową im.
Stefana Batorego w Lesznie reprezentowało 6
uczniów, którzy zostali zwycięzcami szkolnych eliminacji. Drugie klasy reprezentowali: Juliusz Mikołajewski, Gabriela Jastrzębska, Natalia Kowalewska; Trzecie klasy reprezentowali Maja Musiał, Ewelina Przygoda, Bartosz Terlikowski. Podczas konkursu uczestnicy musieli wykazać się znajomością zasad ortografii. Zwycięzcami etapu międzyszkolnego zostało
4 uczniów Naszej Szkoły, są to: Gabriela Jastrzębska, która zajęła II miejsce i Juliusz Mikołajewski
III miejsce; Ewelina Przygoda I miejsce i Maja Musiał II miejsce.
W uroczystej i przyjaznej atmosferze Dyrektor Szkoły Nr 2 Aldona Maria Cyranowicz wręczyła wszystkim
dzieciom dyplomy za udział w konkursie, a laureatom
dyplomy i nagrody.

UG Leszno
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Zwycięzcom gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
ZPS Leszno

Relacja ze spotkania autorskiego
24 października Biblioteka
Publiczna oraz Gminny
Ośrodek Kultury w Lesznie zaprosili mieszkańców
naszej gminy na spotkanie
z Anną Dziewit Meller oraz Marcinem Mellerem - autorami książki
o intrygującym tytule "Gaumardżos: opowieści z Gruzji". Jest to barwna opowieść o kraju - jak twierdzą autorzy - niezwykle gościnnym, którego mieszkańcy weseli
i spontaniczni mają szczególny szacunek dla Polaków. Gruzini kultywują tradycję i folklor, co widać na każdym kroku. Turyści zapraszani są na biesiady suto zakrapiane winami z własnych winnic. We wznoszeniu toastów Gruzini nie mają sobie równych na świecie.
Są to całe opowieści, wspomnienia i dialogi. Wznosi się
toasty za przodków, za Boga, za świętego Jerzego, za
piłkarzy i wiele innych. Słowo Gaumardżos w wolnym
tłumaczeniu "na zdrowie", dosłownie znaczy "za zwycięstwo". Autorzy mają w Gruzji wielu przyjaciół i są częstymi gośćmi w tym kraju. Znakomicie napisana opo-

wieść, barwnie ilustrowana, zachęciła wielu czytelników
do odwiedzenia tego regionu. Honorowym patronem
spotkania był Wójt Gminy Leszno - Pan Andrzej Cieślak.
Po zakończeniu tego pasjonującego spotkania uczestnicy mogli indywidualnie porozmawiać z autorami, zakupić
książki oraz poprosić o autograf, z czego też licznie skorzystali.
UG Leszno

Przyszłość linii autobusowych 719 i 729
W związku z uporczywie pojawiającymi się plotkami o rzekomej likwidacji linii autobusowej 719, stanowczo oświadczam, że linia 719 nie będzie zlikwidowana!!!
NIGDY zresztą nie było takiego zamiaru ani ze strony
ZTM Warszawa, ani tym bardziej ze strony Gminy Leszno. Na stronie internetowej Gminy Leszno jest przedstawiony jeden z załączników do umowy na rok 2015.
W stosunku do cen z roku 2014 udało nam się zaoszczędzić kwotę ok. 35 tyś zł. Zaproponuję więc Radzie
Gminy przeznaczenie oszczędności na sfinansowanie
dopłaty do biletów w ramach karty „Warszawa+” dla
uczniów szkół średnich i studentów studiów dziennych
zameldowanych na terenie naszej gminy i korzystających z linii „719” i „729”.
Wójt Gminy Leszno
Andrzej Cieślak

Zadłużenie naszej gminy - fakty i mity
Od jakiegoś czasu jest rozpowszechniana informacja o rzekomym zadłużeniu
naszej gminy. Obok przedstawiam Państwu
jeden z dokumentów który jednoznacznie
ocenia nasz budżet na rok 2014 i zawarte w
nim planowane kwoty długu. Jest to opinia
wydana przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która jest organem nadzoru nad działalnością gmin w zakresie spraw finansowych.
Zgodnie z corocznie publikowanym rankingiem zadłużenia gmin wiejskich w Polsce
ogłaszanym przez wydawnictwo samorządowe „Wspólnota” na 2013 r. - na 1525 samorządów w nim ujętych zajmujemy 753 miejsce z zadłużeniem 27,6 %. Najbardziej zadłużona gmina w Polsce ma dług na poziomie 259%. Większe zadłużenie posiada też,
wielu naszych sąsiadów. Gmina nasza zachowuje pełną płynność finansową, nie ma
żadnych długów i płaci na czas wszystkie
zobowiązania. Kredyty, które były zaciągane, przeznaczyliśmy na dofinansowanie inwestycji (np. wkład własny przy dotacjach
z UE). Ocenę tych rozpowszechnianych od
pewnego czasu kłamstw, pozostawiam Państwu.
Wójt Gminy Leszno
Andrzej Cieślak
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Harmonogram zajęć w Zespole Sportowo-Rekreacyjnym
w roku szkolnym 2014/2015

Poniedziałek
Lekka atletyka – sekcja sportowa dla dzieci w wieku 8-12 lat – godz. 14.00-15.30
Tenis ziemny – sekcja sportowa dla dzieci w wieku 8-11 lat - początek godz.: 16.30-17.30
Tenis ziemny – sekcja sportowa dla dzieci w wieku 5-7 lat - początek godz.: 17.30-18.30
Tenis ziemny – sekcja sportowa dla dzieci w wieku 8-11 lat - początek godz.: 18.30-19.30
Piłka siatkowa – młodzież i dorośli – godz. 19.30-21.00

Wtorek
Piłka nożna – KS Partyzant Leszno -16.00-21.00
Pilates – 18.00-19.10 – Szkoła w Lesznie – instr. Anna Jarkowska

Środa
Lekka atletyka – sekcja sportowa dla dzieci w wieku 8-12 lat – godz. 14.00-15.30
Tenis ziemny – sekcja sportowa dla dzieci w wieku 8-11 lat - początek godz.: 16.30-17.30
Tenis ziemny – sekcja sportowa dla dzieci w wieku 5-7 lat - początek godz.: 17.30-18.30
Tenis ziemny – sekcja sportowa dla dzieci w wieku 8-11 lat - początek godz.: 18.30-19.30

Czwartek
Piłka nożna – KS Partyzant Leszno, godz.: 16.00-19.00
Pilates – 18.00-19.10 – Szkoła w Lesznie – instr. Anna Jarkowska
Piłka koszykowa – młodzież i dorośli – godz. 19.00-21.00

Piątek
Piłka nożna – KS Partyzant Leszno, godz.: 16.00-19.00
Piłka siatkowa – zaawansowany poziom – młodzież i dorośli, godz. 19.00-21.00

Sobota
Piłka nożna – 10.00-11.30 - zajęcia sportowe z elementami piłki nożnej dla 5-6 latków
– instr. Robert Perlan.
(Zajęcia są zorganizowane przez rodziców uczestniczących dzieci.)

Cennik:
Lekka atletyka – zajęcia bezpłatne. Zapisy na miejscu u instruktora.
Zajęcia z piłki siatkowej i koszykowej dla młodzieży i dorosłych- zajęcia bezpłatne – bez zapisów.
Zajęcia z tenisa ziemnego dla dzieci - 2 x tyg. – 120zł/mies. - zniżka 50% dla dzieci z rodzin wielodzietnych,
pierwsza lekcja gratis! Zapisy u instruktora, tel.: 693359807 lub na miejscu.
Pilates – 10zł/70min, towarzyszące dzieci i młodzież do 16 lat bezpłatnie. Zapisy na miejscu u instruktora.
Piłka nożna – zajęcia bezpłatne. Zapisy na miejscu u instruktora.
Siłownia z instruktorem – zajęcia bezpłatne - bez zapisów.
Sporządziła: Edyta Przybysławska
Dyrektor Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie
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Wójt Gminy i Dyrektor Świetlicy w Lesznie
serdecznie zapraszają mieszkańców
Gminy Leszno na obchody

96 rocznicy
ŚWIĘTA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

UROCZYSTA MSZA ŚW. POŚWIĘCONA OBCHODOM
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI ODBĘDZIE SIĘ

11 LISTOPADA 2014R. O GODZ. 12:00
W KOŚCIELE ŚW. JANA CHRZCICIELA W LESZNIE

Po Mszy Św. ok. godz. 13:00 nastąpi złożenie
kwiatów przy pomniku pamięci
poległych żołnierzy, który znajduje się
w centrum Leszna przy Urzędzie Gminy.
Około godziny 13:20 serdecznie zapraszamy
do ŚWIETLICY w Lesznie przy ul. Szkolnej 10
na koncert słowno – muzyczny przygotowany
przez Lesznowski Chór "Ballada", Orkiestrę Dętą,
grupę teatralną ze świetlicy w Lesznie
oraz Przedszkole w Zaborowie i Chór Parafialny.
O godz. 14:30 promocja III tomu książki
autorstwa Edmunda Waleriańczyka
pt. „Jest takie miejsce na ziemi”.
Po zakończeniu spotkania, będzie można porozmawiać
z autorem oraz uzyskać autograf.

