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Kalendarium wydarzeń 
gminy Leszno

17 grudnia – Rodzinny Rajd Mikołajowy. Zbiórka o godz. 9.30 w Świe-
tlicy w Łubcu (Łubiec 19 B). Podczas około pięciokilometrowego spaceru 
z przewodnikiem KPN będziemy rozmawiać o staropolskich i zagranicz-
nych zwyczajach bożonarodzeniowych. Po rajdzie zapraszamy na warsz-
taty tworzenia ozdób choinkowych w Świetlicy w Łubcu. Regulamin rajdu 
jest dostępny na stronie www.gminaleszno.pl.

15 stycznia – 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gramy 
z Orkiestrą w dwóch lokalizacjach: w Świetlicy w Lesznie przy ul. Szkolnej 
10 (rozpoczęcie o godz. 15.00) oraz w hali sportowej w Zaborowie przy ul. 
Stołecznej 182 (rozpoczęcie o godz. 14.00). Zbiórce pieniędzy na szczytny 
cel będzie towarzyszył bogaty program artystyczno-rozrywkowy. Wśród 
przedmiotów wystawionych na aukcję charytatywną w Lesznie znajdą się 
piłka z podpisami piłkarzy FC Barcelony (dar Pana Jakuba Jabłońskiego) 
oraz koszulka z autografem Roberta Lewandowskiego.

22 stycznia – Pierwszy Koncert Kolęd w gminie Leszno. Zapraszamy do 
kościoła w Zaborowie o godzinie 13.00. Chór Filharmonii Narodowej pod 
dyrekcją Bartosza Michałowskiego zaśpiewa najpiękniejsze polskie kolędy, 
takie jak Lulajże, Jezuniu, Wśród nocnej ciszy czy Hej, bracia. 

28 stycznia – 10. edycja Powiatowego Festiwalu Chórów „Złotego Wie-
ku” w Lesznie – spotkanie seniorów, których łączy zamiłowanie do wspól-
nego śpiewania. Imprezę uświetnią występy artystów Filharmonii Naro-
dowej. Zapraszamy do ośrodka szkoleniowego BGŻ BNP PARIBAS przy ul. 
Fabrycznej 1 o godzinie 12.00.

5 lutego – spektakl teatralny Szósta klepka, na podstawie książki Mał-
gorzaty Musierowicz pod tym samym tytułem. Pełna humoru i ciepła opo-
wieść o wielopokoleniowej rodzinie, rozgrywająca się na kilku płaszczy-
znach. Przygotowana przez uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich 
Gimnazjum ZSP w Lesznie, pod opieką Biblioteki Gimnazjum. Spektakl 
rozpocznie się o godz. 17.00 w Świetlicy w Lesznie przy ul. Szkolnej 10.

12 marca – spektakl teatralny Po kolei na podstawie trzech opowiadań 
rosyjskich pisarzy fantastów (L. Kaganowa, K. Bułyczowa, D. Głuchowskie-
go), nostalgiczno-humorystyczno-groteskowy, przygotowany przez grupę 
OFFART, działającą przy Świetlicy w Lesznie, pod kierunkiem Ewy Skórskiej. 
Zapraszamy do Świetlicy w Lesznie przy ul. Szkolnej 10 o godzinie 17.00.

Okładka: Iluminacja świąteczna przed Urzędem Gminy w Lesznie.

Wydawca:
Urząd Gminy Leszno
al. Wojska Polskiego 21,
05-084 Leszno

Redagują:
Kinga Kata – Redaktor Naczelny,
Marcin Łada – współpraca
e-mail: redakcja@gminaleszno.pl,
tel. 22 725-80-05

Opracowanie graficzne: www.pracownia.net

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, 
spędzonych w spokojnej, rodzinnej atmosferze 

oraz pełnego sukcesów osobistych i zawodowych 
Szczęśliwego Nowego Roku 2017 

serdecznie życzą
Przewodniczący Rady Gminy Wójt Gminy Leszno
           Lesław Kuczyński         Andrzej Cieślak
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Rozmowa z wójtem Andrzejem Cieślakiem
W listopadzie zakończył się drugi rok kadencji samorzą-
du. W tym czasie gmina realizowała różnorodne zadania, 
programy i inwestycje. O tym, co zostało zrobione, a tak-
że o planach na kolejne dwa lata rozmawiamy z wójtem 
Andrzejem Cieślakiem. 

– Minął półmetek kadencji. Jak Pan 
ocenia ostatnie dwa lata?

– Był to okres intensywnej pracy, udało 
się nam zrealizować wiele przedsięwzięć 
i inwestycji. Priorytetem w tej kadencji 
jest modernizacja i rozbudowa sieci dróg 
gminnych. W tym zakresie potrzeby na-
szej gminy są ogromne. Terenów miesz-
kaniowych przybywa, a drogi gruntowe 
nie spełniają standardów użytkowych. 
W latach 2015–2016 wybudowaliśmy 
prawie 4 km dróg o nawierzchniach 
utwardzonych we wsiach Leszno, Za-
borów, Wiktorów, Wólka, Wąsy Kolonia, 
Grądy, Kępiaste, Roztoka i Szadkówek. 
Zakończyliśmy między innymi budowę 
pierwszego etapu ulicy Wiosennej w Za-
borowie, a także Topolowej w Grądach, 
z której korzystają mieszkańcy wsi Grądy, 
Marianów, Powązki, Szymanówek. Mimo 
że budowa dróg jest bardzo kosztowna 
i pochłania spory odsetek naszego co-
rocznego budżetu, to w kolejnym roku 
planujemy dokończyć rozpoczęte bu-
dowy ulic Wiosennej, Topolowej, Rybno 
oraz budowy dróg między innymi we 
wsiach Wyględy, Gawartowa Wola, Wil-
kowa Wieś, Łubiec i Wiktorów. Przystą-
pimy także do opracowania dokumen-
tacji technicznej na kolejne drogi we 
wsi Leszno. Nie zapominamy również 
o infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej. 
Powstają nowe tereny mieszkaniowe, 
nowe osiedla i tam w latach 2015–2016 
wybudowaliśmy ok. 6 km wodociągów, 
kolejne tego typu inwestycje zrealizu-
jemy w roku następnym, co pozwoli na 
podłączenie się do gminnej sieci wodo-
ciągowej coraz większej liczbie nowych 
mieszkańców.

Jestem bardzo zadowolo-
ny, że zakończyliśmy w tym 
roku rozbudowę przedszko-
la w Lesznie, dzięki czemu 
udało się zażegnać problem 
związany z niewystarczają-
cą liczbą miejsc dla dzieci. 
W tym roku po raz pierw-
szy do przedszkola przyjęto 
wszystkie maluchy, które 

spełniły wymogi formalne, i dalej są 
wolne miejsca. Do budynku przedszko-
la przenieśliśmy Bibliotekę Publiczną 
Gminy Leszno. Nowa siedziba biblioteki 
ma powierzchnię 155 m2, co znacznie 
podnosi komfort korzystania z bogate-
go księgozbioru. Po likwidacji filii od-
działu przedszkola w Czarnowie, swoje 
nowe siedziby znalazły świetlica wiejska 
w Czarnowie oraz filia biblioteki gminnej. 
Tym samym wieś zyskała nowe miejsca 
spotkań mieszkańców.

Kolejna ważna inwestycja zakończona 
w tym roku to rozbudowa budynku straż-
nicy w Łubcu, który został uroczyście 
otwarty w dziewięćdziesiątą rocznicę 
powstania OSP Łubiec. Na parterze bu-
dynku znalazły się pomieszczenia świe-
tlicy wiejskiej. Cieszę się, że strażacy mają 
godne zaplecze socjalne, które zapewnia 
im właściwe warunki do pełnienia służ-
by dla mieszkańców. Inwestycja ta jest 
bardzo ważna, ponieważ mieszkańcy 
Łubca i Kępiastego czekali na nią wie-
le lat. Mieszkańcy wsi Łubiec, Kępiaste 
i Roztoka zyskali nowoczesne i wygodne 
miejsce do spotkań i integracji, a nowe 
duże pomieszczenie świetlicy pozwoli 
na rozszerzenie oferty kulturalnej tej in-
stytucji.

– Jakie inne projekty realizowała 
gmina w omawianym okresie?

– Wychodzimy naprzeciw oczekiwa-
niom mieszkańców. Stale realizujemy 
wiele bardzo potrzebnych do polep-
szenia komfortu życia zadań, mam 
tu na myśli choćby rozbudowę sieci 
oświetlenia ulicznego, a także budowę 
oświetlenia boiska w Zaborowie, nowe 

wiaty przystankowe, małe obiekty słu-
żące rekreacji, inwestycje termomo-
dernizacyjne, jak choćby przebudowy 
kotłowni w budynkach użyteczności 
publicznej. Nasza gmina wzięła także 
udział w bardzo ważnych projektach 
z dziedziny teleinformatyzacji, które 
były dofinansowane ze środków krajo-
wych i europejskich, takich jak: Projekt 
EA (Elektroniczna Administracja), Pro-
jekt BW, projekt Głównego Geodety 
Krajowego EMUiA, Projekt E-usługi mię-
dzy Wisłą a Kampinosem dofinansowa-
ny w wysokości blisko 900 tys. zł. Nie-
dawno również budynki zespołów szkół 
w Lesznie i w Zaborowie oraz urząd gmi-
ny zostały podłączone do światłowodo-
wej sieci szerokopasmowej. Obecnie 
ubiegamy się w Urzędzie Komunikacji 
Elektronicznej o wydanie pozwolenia 
na stworzenie tzw. hotspotu w centrum 
Leszna.

– Czy może Pan przybliżyć plany inwe-
stycyjne na kolejne dwa lata kadencji? 

– Cały czas priorytetem jest poprawa 
stanu nawierzchni gminnych dróg. W ro- 
ku 2017 zrealizujemy pierwszy etap mo-
dernizacji ulicy Fabrycznej, która tworzy 
naturalną obwodnicę centrum Leszna 
oraz jest jedyną drogą dojazdową do 
części przemysłowej w miejscowości. Po-
nadto, jak już wspomniałem, będziemy 
kontynuowali utwardzanie nawierzch-
ni dróg gruntowych asfaltem w innych 
miejscowościach na terenie całej gmi-
ny. Ważnym i potrzebnym elementem 
układu komunikacyjnego jest budowa 
ścieżek dla rowerzystów. Właśnie rozpo-
częliśmy opracowywanie dokumentacji 
budowlanej ścieżki rowerowej o długo-
ści około 10 km, łączącej naszą gminę 
z gminami Błonie i Czosnów. Na tę inwe-
stycję planujemy aplikować i pozyskać 
środki w ramach Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych z Unii Europejskiej 
w przyszłym roku. 

Kolejnym ważnym zadaniem inwe-
stycyjnym jest rozbudowa sieci wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych. W przy-
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szłym roku zostaną wybudowane ok. 
4 km sieci kanalizacji ciśnieniowej we wsi 
Zaborówek. W chwili obecnej przeszli-
śmy pozytywnie ocenę formalną i me-
rytoryczną wniosku o dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej budowy 
parkingu typu Parkuj i Jedź w centrum 
Zaborowa, otrzymamy dofinansowanie 
w wysokości 80% kosztów kwalifikowal-
nych, tj. w wysokości 543 999,99 zł na 
realizację tego zadania. Po podpisaniu 
umowy, w 2017 roku wybudujemy bez-
pieczny parking w centrum Zaborowa 
z 52 miejscami postojowymi dla samo-
chodów oraz z wydzielonym miejscem 
postoju dla 40 rowerów. Myślę, że miej-
sce to będzie pełnić funkcję nie tylko 
parkingu dla podróżujących do i z War-
szawy, ale również parkingu, na który 
rodzice będą mogli bezpiecznie dowieźć 
swoje pociechy do pobliskiej szkoły.

W nadchodzącym roku zaplanowa-
liśmy także modernizację boiska i ut- 
worzenie strefy wypoczynku i rekreacji 
w Zaborowie. Myślę, że na tym placu 
rekreacyjnym o powierzchni ponad 
2000 m2 każdy znajdzie coś dla siebie, 
ponieważ zostanie on dostosowany do 
potrzeb najmłodszych, młodzieży i se- 
niorów, tak aby mogły tam spędzać 
wspólnie czas grupy międzypokolenio-
we. Z początkiem roku rozpoczynamy 
również prace projektowe zagospodaro-
wania parku Karpinek, w którym chcemy 
stworzyć strefę rekreacyjno-wypoczyn-
kową, w której oprócz ścieżki dydaktycz-
nej i strefy sensorycznej dla osób niepeł-
nosprawnych znajdą się obiekty małej 
architektury służące wypoczynkowi, plac 
zabaw dla dzieci oraz miejsce służące in-
tegracji mieszkańców. W 2. połowie roku 
na podstawie przygotowanej dokumen-
tacji technicznej planujemy aplikowanie 
o środki na to zadanie z funduszy europej-
skich. Obecnie natomiast rusza nabór na 
dofinansowanie budowy targowisk prze-
znaczonych na cele promocji lokalnych 
produktów. Mam nadzieję, że uzyskamy 

dofinansowanie rzędu 63,63% kosztów 
kwalifikowalnych.

– W związku z planami modernizacji 
targowiska w sąsiedztwie kompleksu 
sportowego wśród mieszkańców poja-
wiają się głosy zadowolenia, ale także 
krytyki. Jakie argumenty przemawiają 
Pana zdaniem za budową Mojego Rynku 
w wybranej lokalizacji?

– Kilka lat temu została opracowa-
na koncepcja przebudowy komplek-
su sportowo-rekreacyjnego w Lesznie 
z uwzględnieniem budowy hali sporto-
wej, hal do tenisa ziemnego, płyty boiska 
do gry w piłkę nożną, boiska wielofunk-
cyjnego oraz obiektów lekkoatletycz-
nych. Koncepcja ta zawiera wszystkie 
niezbędne obiekty, które znajdują się 
lub są planowane do budowy na działce 
o przeznaczeniu sportowym. Targowisko 
zaprojektowano w miejscu, w którym 
w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego przewidziano usługi 
z zakresu handlu, a w każdy czwartek 
i sobotę odbywa się tam targ. Myślę, że 
budowa nowego, utwardzonego, zada-
szonego, oświetlonego, ogrodzonego 
targowiska, z dostępem do parkingu, 
bieżącej wody i sanitariatów polepszy 
komfort zarówno sprzedających tam 
swoje towary kupców, jak i korzystają-
cych z tych usług mieszkańców. Ponadto 
jest to miejsce, gdzie stosunkowo blisko 
mają osoby dojeżdżające na nasz rynek 
z sąsiednich miejscowości komunikacją 
miejską. Jest to najkorzystniejsza lokali-
zacja targowiska, z którego korzysta tak 
wielu mieszkańców. Myślę, że podałem 
wystarczająco dużo argumentów za tym, 
że ta inwestycja jest bardzo naszej gmi-
nie potrzebna.

– Czy modernizacja targowiska spo-
woduje zamknięcie drogi, którą dzieci 
chodzą do szkoły?

– Realizacja tej inwestycji wręcz ułatwi 
poruszanie się dzieci w drodze do szko-

ły, ponieważ od ulicy Szkolnej zostanie 
utwardzony i oświetlony ciąg komuni-
kacyjny, planujemy również zmoderni-
zowanie odcinka ulicy od strony szkoły, 
tak aby dojście do niej było bezpieczne 
i wygodne.

– Z jakich źródeł gmina będzie stara-
ła się pozyskiwać dodatkowe środki na 
realizację zaplanowanych projektów?

– Zawsze staramy się pozyskiwać 
środki ze wszystkich możliwych źródeł, 
między innymi z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego, LGD „Między Wisłą a Kam- 
pinosem”, Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska czy Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej. Z uwagi na spe-
cyficzne kryteria dostępu do uzyskania 
dofinansowania, niejednokrotnie na-
sze wnioski nie otrzymują wystarcza-
jącej liczby punktów potrzebnych do 
uzyskania pozytywnej decyzji o przy-
znaniu środków. Małą liczbę punktów 
dostajemy między innymi ze względu 
na położenie gminy w bogatym po-
wiecie, tj. wysoki wskaźnik dochodu na 
1 mieszkańca oraz niską stopę bezrobocia 
w gminie. Niemniej jednak zawsze tam, 
gdzie gmina może aplikować o środki 
na zadania własne, takie wnioski składa- 
my z myślą, że pozyskując dodatkowe 
fundusze, będziemy mogli wybudować 
więcej potrzebnej infrastruktury.

– Czego chciałby Pan życzyć miesz-
kańcom naszej gminy w nadchodzącym 
roku?

– Chciałbym życzyć przede wszystkim 
tego, aby nowy rok 2017 był dobrym ro-
kiem dla naszej gminy. Każdemu z osob-
na życzę zdrowia, zadowolenia z pracy 
zawodowej i życia osobistego oraz tego, 
by wśród naszej lokalnej społeczności pa-
nowały serdeczne i przyjazne stosunki.

Rozmawiała Kinga Kata
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UG Leszno

Od ostatniej relacji z prac Rady Gminy Leszno opubli-
kowanej w sierpniu br. minęło kilka miesięcy, w tym cza-
sie odbyło się pięć sesji, które omawiamy poniżej.

3 sierpnia 2016 r. odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy 
Leszno, zwołana na wniosek wójta w trybie nadzwyczajnym, 
na której podjęto niżej wymienione uchwały:

   nr XXIV/145/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Leszno na lata 2016–2022;

   nr XXIV/146/2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 
Gminy Leszno na rok 2016.

28 września 2016 r. odbyła się XXV Sesja Rady Gminy 
Leszno. Podczas obrad podjęto uchwałę nr XXV/149/2016 
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Powązki 
i w miejscowości Marianów. Zgodnie z wnioskiem mieszkań-
ców ww. miejscowości ulicy nadano nazwę „Topolowa”. 
Pozostałe uchwały podjęte na sesji:

   nr XXV/147/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Leszno na lata 2016–2022;

   nr XXV/148/2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 
Gminy Leszno na rok 2016;

   nr XXV/150/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi;
   nr XXV/151/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowa-

dzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek i ter-
minów płatności oraz zasad poboru tej opłaty na terenie 
gminy Leszno.

26 października 2016 r. odbyła się XXVI Sesja Rady Gmi-
ny Leszno. Podczas obrad podjęto uchwałę nr XXVI/155/2016 
zmieniającą uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe okręgi 
wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu oraz nr XXVI/156/2016 zmie-
niającą uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib ob-
wodowych komisji wyborczych. Podjęcie ww. uchwał było ko-
nieczne w związku z obowiązkiem realizacji przepisów ustawy 
Kodeks Wyborczy, które nakazują w terminie do 1 stycznia 2017 
r. dostosowanie w każdej gminie co najmniej ½ lokali obwodo-
wych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Przyjęcie ww. 
uchwały umożliwi bezproblemowe oddawanie głosów przez 
wyborców niepełnosprawnych.
Pozostałe uchwały podjęte na sesji:

   nr XXVI/152/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Leszno na lata 2016–2022; 

   nr XXVI/153/2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 
Gminy Leszno na rok 2016;

   nr XXVI/154/2016 w sprawie wyrażenia zgody na najem lo-
kalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprze-
targowej;

   nr XXVI/157/2016 w sprawie ustanowienia okresowych sty-
pendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Lesz-
no dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe;

   nr XXVI/158/2016 w sprawie określania szczegółowych za-
sad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania 
na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno-
prawny, przypadających Gminie Leszno lub jej jednostkom 
podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej 
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc pu-
bliczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania 
tych ulg;

   nr XXVI/159/2016 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej 
przeprowadzenia kontroli w sprawie skargi.

S P R O S TO WA N I E
W poprzednim numerze Informatora Gminy Leszno poda-

liśmy błędną datę XXIII sesji Rady Gminy Leszno, poprawna 
data to 22 czerwca 2016 r. Przepraszamy za pomyłkę.

10 listopada odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy Leszno, 
zwołana na wniosek wójta w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Podczas sesji podję-
to następujące uchwały: nr XXVII/160/2016 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2016–
2022, nr XXVII/161/2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżeto-
wej Gminy Leszno na rok 2016, XXVII/162/2016 w sprawie za-
ciągnięcia w 2016 roku długoterminowego kredytu.

29 listopada odbyła się XXVIII Sesja Rady Gminy 
Leszno. Podczas sesji podjęto następujące uchwały: nr 
XXVIII/163/2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gmi-
ny Leszno na rok 2016, nr XXVIII/164/2016 w sprawie obniżenia 
średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego 

na 2017 rok, nr XXVIII/165/2016  w sprawie określenia wyso-
kości stawek podatku od nieruchomości, nr XXVIII/166/2016 
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Leszno 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”, 
nr XXVIII/167/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie ustale-
nia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 
przedszkoli oraz dla osób prawnych i osób fizycznych prowa-
dzących niepubliczne inne formy wychowania przedszkolne-
go, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystywania, nr XXVIII/168/2016 w sprawie wyrażenia 
zgody na nieodpłatne przekazanie przez Gminę Leszno prawa 
użytkowania wieczystego. Wszystkie stawki podatków zostały 
utrzymane na takim samym poziomie jak w ubiegłym roku.

Z prac Rady Gminy Leszno
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Strategia Rozwoju Gminy Leszno 
na lata 2016–2026

Przy opracowywaniu strategii zostały 
uwzględnione wyniki konsultacji społecz-
nych przeprowadzonych metodą badania 
ankietowego, których celem było pozna-
nie opinii mieszkańców i ich oczekiwań 
w zakresie wyznaczenia priorytetowych 
kierunków działań i obszarów interwencji 
dla rozwoju gminy. Projekt strategii określa 
wizję, misję, cele strategiczne i operacyjne, 
zadania i kierunki działań oraz sposoby ich 
realizacji w najbliższych latach przez gmi-

W grudniu zakończyły się prace związane z opracowy-
waniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Leszno na lata 
2016–2026. Dokument ten wyznacza najważniejsze kierun-
ki rozwoju gminy Leszno i jest niezbędny przy aplikowaniu 
o środki unijne, ponieważ warunkiem koniecznym przy 
składaniu wniosków o dofinansowanie różnych projektów 
z funduszy europejskich jest zgodność celu projektu z doku-
mentem strategicznym gminy. 

nioralnej, działania w obszarze bezpie-
czeństwa oraz zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej i gospodarczej gminy, a także 
efektywna promocja gminy Leszno. 

Realizacja zadań określonych w pro-
jekcie strategii doprowadzi do pełniejsze-
go zaspokajania potrzeb mieszkańców 
gminy oraz stworzy sprzyjające warunki 
dla dalszego jej rozwoju. Z projektem 
Strategii Rozwoju Gminy Leszno na lata 
2016–2026 można zapoznać się na stro-
nie internetowej www.gminaleszno.pl. 
Opinie i uwagi do dokumentu można 
przesyłać na adres urzad@gminaleszno.pl 
do 13 stycznia 2017 r. 

W styczniu odbędzie się otwarte 
spotkanie informacyjne, którego celem 
będzie omówienie projektu strategii 
oraz zgłoszonych uwag i opinii. O termi-
nie spotkania poinformujemy Państwa 
w oddzielnym ogłoszeniu. 

UG Leszno

nę Leszno w celu polepszenia warunków 
życia jej mieszkańców.

W dokumencie sformułowano cele 
takie jak: poprawa jakości dróg i do-
stępności komunikacyjnej, rozwój sie-
ci infrastruktury technicznej, działania 
na rzecz ochrony środowiska, wsparcie 
dla rozwoju przedsiębiorczości, rozwój 
usług kulturalnych, edukacyjnych i spor-
towo-rekreacyjnych, działania na rzecz 
polityki społecznej, zdrowotnej i se- 

U s U w a m y  a z b e s t !
Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy Leszno ponownie planuje usuwanie odpadów za-

wierających azbest. Wszyscy mieszkańcy zainteresowani usunięciem pokryć dachowych z eter-
nitu mogą składać wnioski w urzędzie w pokoju nr 27 do końca lutego 2017 r. Po tym terminie 

wnioski na rok 2017 nie będą przyjmo- 
wane. 

Informujemy, że prace polegające na demontażu i utylizacji wy-
robów zawierających azbest będą bezpłatne. Właściciel obiektu 
będzie ponosił jedynie koszty nowego pokrycia dachu we własnym 
zakresie. 

Mieszkańcy, którzy będą chcieli skorzystać z demontażu azbestu, 
zobowiązani są dołączyć do wniosku zgłoszenie robót niewymaga-
jących pozwolenia na budowę, potwierdzone przez Starostwo.

Wyżej wymienione wnioski wraz z oświadczeniem o posiadanym 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane moż-
na uzyskać u sołtysa, na stronie internetowej www.gminaleszno.pl 
lub w Urzędzie Gminy Leszno (pokój nr 27).                         

     UG Leszno

autobus 729 dojeżdża do zaborowa
Od 2 listopada 2016 r. na wniosek Urzędu Gminy Leszno Zarząd Transportu Miejskiego wprowadził wariantowy prze-

bieg trasy linii 729 – w dni powszednie pięć spośród wszystkich kursów autobusu w kierunku os. Górczewska przebiega 
przez Zaborów, w weekendy do Zaborowa dojeżdżają dwa kursy.                         

 UG Leszno
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Czym kierujemy się na co dzień, przygotowując posiłki 
– przyzwyczajeniem kulinarnym czy wiedzą o produk-
tach? W dzisiejszym świecie, w którym jesteśmy atakowa-
ni wszechobecną reklamą i kolorowymi opakowaniami, 
często kupujemy żywność bez większego zastanowienia. 
A może warto na chwilę przystanąć, poczytać skład pro-
duktu i sięgnąć po żywność ekologiczną? W naszej gminie 
działa firma, która jest największym polskim dystrybuto-
rem żywności ekologicznej. Poprosiliśmy o rozmowę sze-
fa tej firmy – Pana Sylwestra Strużynę, Prezesa Zarządu 
„Bio Planet”.

Czy wiemy, co jemy?

– Co to znaczy „żywność ekologiczna”?
– To taka żywność, która nie zawiera 

pozostałości pestycydów. Żywność eko-
logiczna ma mniej dodatków, prostszy 
skład, wystarczy poczytać na opakowa-
niach, co dany produkt zawiera – lista 
będzie krótsza niż na opakowaniu zwy-
kłych produktów. Produkty ekologiczne 
powstają w specjalny sposób, są po pro-
stu bliżej natury.

– Co ma Pan na myśli?
– Na przykład to, że ekologiczne pro-

dukty rolne są wytwarzane przy wyko-
rzystaniu jedynie środków naturalnych: 
obornika, kompostu, nawozów zielo-
nych, nawozów zwierzęcych oraz mi-
nerałów występujących w przyrodzie – 
zamiast nawozów sztucznych. Również 
programy ochrony roślin prowadzone 
są przy wykorzystaniu metod biologicz-
nych zamiast syntetycznych pestycy-
dów. Żaden z produktów ekologicznych 
nie jest genetycznie modyfikowany. Go-
spodarstwa rolne muszą znajdować się 
w czystym, nieskażonym środowisku, 
wolnym od zanieczyszczeń powodowa-
nych przez przemysł i drogi szybkiego 
ruchu.

– Jak rozpoznać produkt ekologiczny?
– Takie produkty są specjalnie ozna-

czane tzw. ekoliściem, znakiem rolnictwa 
ekologicznego, powinny również posia-
dać nazwę i numer upoważnionej jed-
nostki certyfikującej, której podlega pro-
ducent. W całej Unii Europejskiej przepisy 
dotyczące tej kwestii są jednolite. W każ-
dym państwie jakaś jednostka rządowa 
jest upoważniona do określania instytucji 
certyfikujących, które wydają rolnikom 
certyfikaty gospodarstw ekologicznych. 
Wydanie takiego dokumentu jest poprze-
dzone różnymi badaniami.

– Co spowodowało Pana zaintereso-
wanie ekologią?

– Jak to w życiu bywa, jest to wypad-
kowa wielu różnych spraw. Z wykształce-
nia jestem ekonomistą, kiedyś pracowa-
łem w biurach maklerskich i funduszach 
inwestycyjnych. W 2000 roku zostałem 
Prezesem Zarządu firmy „Makarony Pol-
skie”, później działałem, zarządzając sie-
cią restauracji „Green Way”. W grudniu 
2006 roku zostałem udziałowcem firmy 
„Bio Planet” i Prezesem Zarządu. I tak od 
tego czasu minęło już ponad 10 lat…

– Jak zmieniła się firma w ciągu de-
kady?

– Dawniej firma zajmowała się głównie 
zaopatrzeniem gastronomii, a w mniej-
szym stopniu sklepów ekologicznych. 
Dziś jest na odwrót, 98% naszej dzia-
łalności zajmuje zaopatrzenie sklepów, 
a 2% zaopatrzenie gastronomii. Zmienił 
się także rynek produktów. Kiedy zaczyna-
liśmy w 2006 roku, w Polsce było bardzo 
mało produktów ekologicznych i mało 
certyfikowanych, sprzedawano je w ok. 
30 sklepach w kraju. Dziś mamy w Polsce 
ok. 800 sklepów z żywnością ekologiczną. 
Kiedy zostałem Prezesem Zarządu, firma 
działała w Gdyni. Postanowiliśmy prze-
nieść się do centrum Polski i trafiliśmy 
do Wilkowej Wsi. W 2007 roku urucho-
miliśmy tam zakład konfekcjonowania 
i magazyny, które funkcjonują do dzisiaj. 
Dwa lata temu uruchomiliśmy Centrum 
Logistyczne w Lesznie przy ul. Fabrycznej 
9. Dziś jesteśmy największym dystrybuto-
rem żywności ekologicznej w Polsce.

– Ilu ludzi zatrudniacie?
– Około 180 osób, połowa z nich to 

mieszkańcy gminy Leszno, pracują u nas 
również osoby z terenu powiatu war-
szawskiego zachodniego i sochaczew-

skiego. Zatrudniamy także 13 handlow-
ców na terenie kraju.

– Obserwując działalność firmy, do-
strzegamy ogromny rozmach i filozofię 
działania; widać to zwłaszcza na stro-
nach internetowych, gdzie propagują 
Państwo wiedzę na temat produktów 
ekologicznych. Są tam nawet przepisy 
kulinarne. Czy zatem „Bio Planet” to 
biznes, czy światopogląd?

– Myślę, że jedno i drugie. Kiedy urodzi-
ło się nam pierwsze dziecko, w 1996 roku, 
żona kupowała mu żywność ekologiczną 
w jednym z pierwszych sklepów w War-
szawie. Podeszliśmy do tego zagadnienia 
biznesowo, ale im dłużej zajmujemy się 
tym tematem, tym staje się on ciekawszy. 
Poznajemy niezwykłych ludzi z branży na 
całym świecie, kontakty owocują nowymi 
produktami. Z czasem zaczęło powstawać 
poczucie pełnienia misji…

– Powiedzmy zatem parę słów o tej 
misji…

– Nie ma w tym nic nadprzyrodzone-
go, można powiedzieć, że bazujemy na 
twardych realiach. UE podzieliła żywność 
na konwencjonalną, która zawiera w so-
bie pozostałości pestycydów, i na żyw-
ność ekologiczną wolną od pestycydów. 
Badaniami laboratoryjnymi łatwo je od-
różnić. Propagujemy zatem spożywanie 
zdrowej żywności. Jest to naturalne dzia-
łanie. Weźmy np. grupę ludzi, której poda-
my na spotkaniu piękne owoce na dwóch 
półmiskach – te są pryskane, a te wolne 
od jakiejkolwiek chemii. Większość osób 
wybierze owoce niepryskane. Ludzie mają 
wewnętrzne przekonanie, że niepryskane 
są zdrowsze.

– Dlaczego zatem nie produkujemy 
wyłącznie żywności ekologicznej?
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– To dobre pytanie. Olbrzymim zada-
niem jest przekonanie społeczeństwa, że 
żywność ekologiczna jest zdrowsza, a sys-
tem certyfikacji i system kontroli rzeczy-
wiście funkcjonuje. Największą przeszko-
dą w rozwoju tego rynku jest brak wiary 
ludzi w skuteczność tego systemu. Dziś 
w Polsce brakuje organizacji, która zaję-
łaby się promocją żywności ekologicznej. 
Być może wkrótce to się zmieni, powstaje 
bowiem Polska Izba Żywności Ekologicz-
nej, która będzie zrzeszać ok. 100 różnych 
podmiotów, wśród nich znajdą się także 
producenci żywności ekologicznej.

– „Bio Planet” oferuje ponad 3200 
produktów, skąd firma pozyskuje no-
wości?

– Wyszukujemy je głównie na targach 
żywności ekologicznej. Uczestniczymy 
w targach „Biofach” w Norymberdze, które 
są organizowane zawsze w lutym, przyjeż-
dża tam ponad 2 tysiące wystawców. Je-
steśmy także na targach „PLMA” w Amster-
damie i na „Natura Food” – największych 
targach ekologicznych w Polsce, które od-
bywają się w Łodzi. Jednak najciekawsze 
produkty i trendy żywnościowe rodzą się 
w USA – w Kalifornii i w Kanadzie. Dla nas 
najbardziej interesujące są targi w Los An-
geles organizowane w marcu. Trzeba wie-
dzieć, że USA i Kanada stanowią połowę 
światowego rynku produktów ekologicz-
nych. Wszelkie innowacje powstają zawsze 
tam i dopiero po kilku latach trafiają do 
Anglii, która w Europie jest pod tym wzglę-
dem najbardziej innowacyjna, a dopiero 
później do Niemiec i innych państw euro-
pejskich. Jeśli zatem chcemy wiedzieć, co 
będzie modne za kilka lat na rynku żyw-
ności ekologicznej – trzeba jechać do USA. 
Dziś np. próbujemy sprzedawać grzyby 
prozdrowotne, które są już tam bardzo po-
pularne, ale wydaje się, że obecnie w Polsce 
na ten produkt jest jeszcze za wcześnie.

– Firma oferuje także 
polskie produkty?

– Oczywiście i stanowią 
one 30% naszej sprzedaży. 
Coraz więcej sprzedaje-
my ekologicznego mięsa, 
w tym biokurczaków, in-
dyków, wołowiny. Wśród 
rodzimych produktów nu-
merem 1 są jajka „Bio Pla-
net”. Wzrostowe tendencje 
mamy także w sprzedaży 
fasolki „Jaś” oraz świeżych 
warzyw i owoców. Współ-
pracujemy z kilkunastoma 
polskimi gospodarstwami, 
najwięcej w rejonie świętokrzyskim.

– Co jest dziś hitem wśród produktów 
zagranicznych?

– Jest wiele takich produktów: olej ko-
kosowy, tzw. mleka wegańskie – napoje 
ryżowe, owsiane, jaglane, kasza jaglana, 
miód manuka. Dużym zainteresowaniem 
cieszy się syrop z agawy, który wytwarza-
ją dla nas w Meksyku, produkt ten został 
nagrodzony medalem na targach ekolo-
gicznych w Polsce.

Działamy tak, aby maksymalnie skra-
cać drogę żywności z pola na talerz kon-
sumenta. Współpracujemy np. z grupą 
rolników w Tunezji, którzy uprawiają 
palmy daktylowe. Rolnicy zbierają dak-
tyle, sortują, wyciągają pestkę i wkładają 
w kartony. My kupujemy je w kontene-
rach, paczkujemy w firmie i dostarcza-
my konsumentom. Owoce od wysłania 
z Tunezji w ciągu 3 dni są już na polskich 
stołach. Podobnie jest w innych rejonach 
świata, np. na wyspie Cejlon, tam rolnicy 
zbierają dla nas kokosy, robią olej i do-
starczają go do nas. Staramy się współ-
pracować bezpośrednio z producentami 
żywności, zawieramy z nimi kontrakty 
roczne.

– Kto jest konsumentem produktów 
ekologicznych?

– Mamy 3 główne grupy konsumen-
tów: kobiety w ciąży i po urodzeniu dziec-
ka, młodzi nowocześni rodzice. Wśród 
naszych klientów są także osoby starsze, 
schorowane, które kupują żywność spe-
cjalną z właściwościami przeciwrakowymi 
i żywność prozdrowotną. Trzecią grupę 
stanowią ludzie zamożni, którzy są przy-
zwyczajeni do kupowania nieco droższej 
ekologicznej żywności, kupują u nas np. 
biogolonkę, biopiwo i inne produkty.

– Czy żywność ekologiczna musi być 
droższa od zwykłej?

– Niestety wynika to z większych na-
kładów pracy i z mniejszej wydajności 
gospodarstw ekologicznych w stosun-
ku do tych prowadzonych przy użyciu 
metod nieekologicznych. To prawda, że 
za żywność ekologiczną trzeba zapłacić 
trochę więcej, tak jest zresztą na całym 
świecie, ale w zamian otrzymujemy na-
prawdę zdrowe produkty. A nasze zdro-
wie jest przecież bezcenne…

Z Prezesem Zarządu „Bio Planet” 
rozmawiał Marcin Łada



INFORMATOR GMINY LESZNO    GRUDZIEŃ 2016 – 4 (18) 9

INFORMACJE

W niedzielę 4 września w Lesznie odbył się XIII Festyn Gminny 
Pożegnanie Lata. Była to kolejna edycja organizowanej co dwa 
lata imprezy.

Od godziny 15.00 na scenie odbywały 
się różnorodne występy. Zaprezentowały 
się Lesznowska Orkiestra Dęta oraz Lesz-

nowski Chór „Ballada”. Wystąpili młodzi 
artyści ze świetlic w Lesznie i Łubcu (mu-
zycy i tancerze) oraz dzieci z naszej gmi-

ny trenujące taniec towarzyski 
w Błoniu. Można było zoba-
czyć także prezentacje samby 
brazylijskiej w kilku odsłonach. 
Około godziny 17.30 wystąpi-
ła rockowa grupa „Deck Over”, 
wykonująca polskie i światowe 
hity, o godzinie 19.00 gwiazda 
wieczoru – zespół „Weekend”.

Uczestnicy festynu korzysta-
li z licznych atrakcji, takich jak: 
symulatory kosmiczne, euro-
bungee czy paintball laserowy. 
Niestety z powodu pogody loty 
balonem na uwięzi nie mogły 
się odbyć. Dla najmłodszych 
przewidziano między innymi 
dmuchańce, malowanie twarzy 
i rozmaite animacje. Podczas 
imprezy rozegrano Turniej Siat-
kówki Plażowej o Puchar Wójta 
Gminy Leszno.

Biblioteka Publiczna Gminy 
Leszno zorganizowała Bajko-
wy Kiermasz Książek. Z my-
ślą o gościach spoza naszej 
gminy na stoiskach biblioteki 
i KRUS-u rozdawano bezpłatny 
przewodnik po gminie Leszno, 
przybliżający jej walory tury-
styczne.

Pożegnanie Lata 2016

Festyn był dobrą okazją do promowa-
nia lokalnej przedsiębiorczości – wśród 
wystawców znaleźli się przedstawiciele 
miejscowych firm, prezentujący swoją 
działalność.

Nie zabrakło także ogródka gastrono-
micznego oraz stoisk z różnymi gadżeta-
mi, a na zakończenie imprezy tradycyjnie 
odbył się pokaz sztucznych ogni.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, 
którzy byli z nami!

Jedną z atrakcji imprezy był adresowa-
ny do rolników konkurs wiedzy z zakresu 
BHP „Pracuj Bezpiecznie”, zorganizowany 
przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego oraz Urząd Gminy w Lesz-
nie.

Celem konkursu było rozpowszech-
nianie wiedzy dotyczącej ochrony zdro-
wia i życia w gospodarstwach rolnych, 
a tym samym zapobieganie wypadkom 
w gospodarstwach rolnych oraz zmniej-
szanie skutków degradacji środowiska 
naturalnego spowodowanej działalno-
ścią rolniczą. W konkursie wzięli udział 
rolnicy z gminy Leszno i z gminy Kampi-

nos.
Najlepsze wyniki wśród 

dwunastu uczestników uzy-
skali:

I miejsce – Pan Kamil Wi-
śniewski

II miejsce – Pan Włodzimierz 
Pytlakowski

III miejsce – Pani Jolanta 
Wojcieska

Nagrody w konkursie zo-
stały ufundowane przez KRUS 
i Wójta Gminy Leszno. Wszyst-
kich, którzy swoją wiedzę z za-
kresu rolnictwa wykorzystują 
w codziennej praktyce, zapra-
szamy do udziału w kolejnych 
edycjach.

UG Leszno
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Obchody zainicjowała msza święta 
polowa, którą odprawiali ks. prałat Ta-
deusz Jaworski – Kapelan Strażaków 
w Powiecie Warszawskim Zachodnim 
oraz ks. Piotr Laskowski – Proboszcz Para-
fii Leszno. Druga część uroczystości roz-
poczęła się od apelu, którego dowódca 
kpt. Państwowej Straży Pożarnej Michał 
Prochenko złożył meldunek o gotowości 
Prezesowi Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych w naszym powiecie dh. An-
drzejowi Wasilewskiemu.

INFORMACJE

90 lat OSP Łubiec

Prezes OSP Łubiec Jan 
Sandomierski powitał gości, 
wśród których obecni byli: 
przedstawiciel Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego – 
Kazimierz Porębski (Zastępca Dyrektora 
w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich), Wicedyrektor Kam-
pinoskiego Parku Narodowego Janusz Je-
ziorski, Starosta Warszawski Zachodni Jan 
Żychliński, Radna Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego Dorota Górecka, Zastępca 

Komendanta Powiatowego 
PSP mł. bryg. Mariusz Tymo-
szewicz, Wójt Gminy Leszno 
Andrzej Cieślak, Zastępca Wój-
ta Grzegorz Banaszkiewicz, 
Skarbnik Gminy Leszno Urszu-
la Jeziorska, Przewodniczący 
Rady Gminy Leszno Lesław 
Kuczyński z radnymi, Dyrektor 
Świetlicy w Łubcu Stanisła-
wa Rzymka oraz mieszkańcy 
Łubca i okolicznych miejsco-
wości. Następnie dh Damian 

Gołębiewski przedstawił zarys historii 
jednostki.

Oficjalnego otwarcia obiektu poprzez 
przecięcie wstęgi dokonali przedstawi-
ciel Marszałka Województwa Mazowiec-
kiego Kazimierz Porębski, Wiceprezes 
Wojewódzkiego Zarządu ZOSP RP dh 
Andrzej Wasilewski, Starosta Warszawski 
Zachodni Jan Żychliński oraz Wójt Gminy 
Leszno Andrzej Cieślak. Budynek stanowi 
siedzibę OSP oraz Świetlicy w Łubcu. 

Podczas uroczystości jednostka OSP 
Łubiec została wyróżniona Medalem Pa-
miątkowym „Pro Masovia” nadanym przez 
Marszałka Województwa Mazowieckiego. 
Zasłużonym strażakom wręczono odzna-
czenia: odznaką za 55 lat służby w OSP Łu-
biec uhonorowany został dh Tadeusz San-
domierski, a za 50 lat służby – dh Leszek 
Żebrowski (dawny naczelnik OSP). Kilku 
druhów otrzymało także srebrne i złote 
medale za zasługi dla OSP. Wręczono rów-
nież Złote Odznaki Kapituły Stowarzysze-
nia Konfraterni Mazowieckiej Odznaki św. 
Floriana Mazovia. Wyróżnienie to otrzy-
mali: Wójt Gminy Leszno Andrzej Cieślak, 
Prezes OSP Łubiec Jan Sandomierski, dh 
Tadeusz Sandomierski,  dh Leszek Że-
browski i dh Jarosław Gołębiewski.

Pod koniec uroczystości goście złożyli 
dla jednostki cegiełki z okazji jubileuszu. 
Obchody prowadził Piotr Kłos. 

UG Leszno

8 października odbyły się obchody 90. rocznicy funk-
cjonowania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Łubcu. W trakcie uroczystości dokonano otwarcia 
zmodernizowanej i rozbudowanej siedziby OSP.

Rozświetlenie choinki
6 grudnia w naszej gminie odbyło się 

pierwsze oficjalne rozświetlenie choinki, 
połączone z pokazem sztucznych ogni oraz 
niespodzianką dla dzieci. Wójt Andrzej Cie-
ślak powitał zgromadzonych mieszkańców 
i zaprosił ich do wspólnego odliczania do za-
palenia światełek na świerku przed urzędem 
gminy. Następnie pojawił się specjalny gość, 
który przyniósł dzieciom upominki.

Rozdaliśmy 180 upominków, 300 socz-
ków karotka, 70 odblasków oraz 5 kg pier-
niczków i cukierków.

Całkowity koszt przygotowania imprezy 
ponieśli prywatni sponsorzy. Z całego ser-
ca dziękujemy firmom Skynet, Bio Planet, 
Dawtona, a także Pani Wiesławie Leleno, 
Panu Andrzejowi Cieślakowi oraz Panu 
Krzysztofowi Olosiowi.               UG Leszno
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Bawi, uczy, wychowuje
– nowe Przedszkole i Biblioteka Publiczna w Lesznie

Panie Dyrektor powitały zaproszonych 
gości, wśród których obecni byli: Posłan-
ka na Sejm RP Anita Czerwińska, Staro-
sta Warszawski Zachodni Jan Żychliński, 
Starszy Wizytator w Kuratorium Oświaty 
w Warszawie Grażyna Wojszczyk, Czło-
nek Zarządu Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego Jolanta Stępniak, Dyrektor 
Biblioteki Powiatowej Elżbieta Paderew-
ska, Instruktor Biblioteki Powiatowej Ewa 
Bojarowska, Wójt Gminy Kampinos Mo-
nika Ciurzyńska, Wójt Gminy Izabelin Wi-
told Malarowski, Dyrektor Kampinoskiego 
Parku Narodowego Mirosław Markowski, 
wieloletni Dyrektor KPN Jerzy Misiak, Dy-
rektor Biblioteki Publicznej Gminy Błonie 
Beata Włudarzewska, Dyrektor Biblioteki 
Publicznej Gminy Kampinos Urszula Ho-
czyk, Dyrektor Biblioteki Publicznej Izabe-
lin Małgorzata Konopka, Dyrektor Biblio-
teki Publicznej w Łomiankach Grażyna 
Kozińska, Zastępca Naczelnika Komendy 
Powiatowej Policji podkom. Robert Kacz-
marczyk, Zastępca Wójta Gminy Leszno 

Grzegorz Banaszkiewicz, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Leszno Lesław Kuczyński 
z radnymi, Dyrektor Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego Jadwiga 
Sowińska, Dyrektor Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Lesznie Alina Stryczewska, 
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych 
w Zaborowie Liliana de Vacqueret, Dyrek-
tor Publicznego Przedszkola w Zaboro-
wie Katarzyna Oleksiewicz, Wicedyrektor 
Gimnazjum w Lesznie Maja Jasiorowska, 
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Lesz-
nie Jolanta Gołębiewska, Wicedyrektor 
Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie 
Maria Słomka, Kierownik Środowiskowe-
go Domu Samopomocy w Łubcu Iwona 
Zielak, Dyrektor Zespołu Sportowo-Re-
kreacyjnego w Lesznie Edyta Przybysław-
ska, Dyrektor Świetlicy w Lesznie Krystyna 
Ziubińska, Dyrektor Świetlicy w Łubcu 
Stanisława Rzymka, Dyrektor Świetlicy 
w Czarnowie Magdalena Czekała i przed-
stawiciele Rady Rodziców.

Proboszcz Parafii Rzymskokatolic-
kiej pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela 
w Lesznie Piotr Paweł Laskowski i Pro-
boszcz Parafii Kościoła Starokatolickiego 
Mariawitów w Lesznie Stefan Żaglewski 
wspólnie poświęcili budynek. Oficjalne-
go otwarcia obiektu poprzez przecięcie 
wstęgi dokonali posłanka Anita Czerwiń-
ska, starosta Jan Żychliński, wójt Andrzej 
Cieślak, dyrektor przedszkola Małgorzata 
Superek wraz z przedszkolakami i dyrek-
tor biblioteki Bożena Sulik.

Podczas uroczystości głos zabrali ko-
lejno wójt Andrzej Cieślak, posłanka Ani-
ta Czerwińska, starosta Jan Żychliński, st. 
wizytator w Kuratorium Oświaty w War-
szawie Grażyna Wojszczyk, dyrektor KPN 
Mirosław Markowski, dyrektor przedszkola 
i dyrektor biblioteki. Przemawiający zwró-
cili uwagę, że dzieciństwo jest niezwykle 
ważnym okresem w życiu człowieka, i wy-
razili przekonanie, że nowoczesne funk-
cjonalne przedszkole w Lesznie przyczyni 

się do stworzenia właściwych warunków 
dla prawidłowego rozwoju dzieci oraz bę-
dzie wizytówką gminy jako miejsca przy-
jaznego dla mieszkańców, a także że nowa 
siedziba biblioteki przysporzy nowych 
możliwości promocji czytelnictwa i rozwo-
ju życia kulturalnego w naszej gminie. 

Wójt Andrzej Cieślak przypomniał istot-
ny wkład Rady Gminy Leszno poprzedniej 
kadencji w realizację inwestycji, podkre-
ślił zwłaszcza zaangażowanie w sprawę 
modernizacji przedszkola przewodniczą-
cej rady Barbary Kozy i radnej Barbary 
Pszczółkowskiej. Podziękował także pra-
cownikom Urzędu Gminy Leszno Marze-
nie Chaładyniak i Justynie Chrustnej, które 
od początku do końca sprawowały pieczę 
nad prowadzonymi pracami. 

W kolejnej części uroczystości otwar-
cia uczestnicy obejrzeli przedstawienie 

przygotowane przez nauczycieli i dzieci 
z przedszkola, następnie zwiedzili obiekt.

Składamy serdeczne podziękowania 
Wszystkim, którzy świętowali z nami to 
ważne dla lokalnej społeczności wydarze-
nie, i mamy nadzieję, że zarówno przed-
szkole, jak i biblioteka będą służyły wielu 
pokoleniom mieszkańców gminy Leszno.

UG Leszno

12 października Wójt Gminy Leszno Andrzej Cieślak, Dyrektor 
Publicznego Przedszkola nr 1 im. Leśnych Skrzatów w Lesznie 
Małgorzata Superek oraz Dyrektor Biblioteki Publicznej Gmi-
ny Leszno Bożena Sulik wraz z zaproszonymi gośćmi dokonali 
uroczystego otwarcia zmodernizowanego i rozbudowanego 
obiektu przy ul. Polnej 22, który stanowi siedzibę dwóch insty-
tucji – przedszkola i biblioteki.
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27 października 2016 roku zapisał się w historii 
Publicznego Przedszkola w Zaborowie w szcze-
gólny sposób. Tego dnia odbyła się uroczystość 
nadania tej placówce imienia Przyjaciół Puszczy 
Kampinoskiej.

Dyrektor przedszkola Katarzyna Olek-
siewicz powitała gości, wśród których 
znaleźli się między innymi Dyrektor Kam-
pinoskiego Parku Narodowego Mirosław 
Markowski, Zastępca Dyrektora KPN Mał-
gorzata Mickiewicz, Jerzy Misiak – wie-
loletni Dyrektor KPN, Kierownik Ośrodka 
Muzealno-Dydaktycznego w Granicy Lu-
dwika Kwiadas-Wierzbicka, Starszy Wizy-
tator w Kuratorium Oświaty w Warszawie 

Grażyna Wojszczyk, Członek Zarządu Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego Jolan-
ta Stępniak, Wójt Gminy Leszno Andrzej 
Cieślak, Skarbnik Gminy Leszno Urszula Je-
ziorska, Przewodniczący Rady Gminy Lesz-
no Lesław Kuczyński wraz z radnymi, Pro-
boszcz Parafii w Zaborowie ks. Konstanty 
Kordowski, dyrektorzy zaprzyjaźnionych 
placówek oświatowych i kulturalnych 
z terenu gminy Leszno i z gmin sąsiednich 
oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

Mali Przyjaciele Puszczy Kampinoskiej

Przedszkole pow- 
stało w 2009 roku. 
Dyrekcja placówki od 
początku kładła na-
cisk na edukację dzieci 
w zakresie poszanowa-
nia przyrody i ekologii. Ważnymi elementa-
mi zajęć są spacery do lasu oraz realizowa-
nie różnorodnych programów i projektów 
o tematyce ekologicznej. W otoczeniu 
przedszkola utworzono ogród, w którym 
co roku przybywa nowych roślin.

Jako pierwszy z gości głos zabrał Dyrek-
tor Kampinoskiego Parku Narodowego, 
który objął przedszkole patronatem. Za-
znaczył, że wsparcie Rady Gminy Leszno 
dla idei nadania placówce imienia związa-
nego z wyjątkowym obiektem, jakim jest 
Puszcza Kampinoska, jest jednym z wielu 
dowodów na wspaniałą współpracę mię-
dzy samorządem i Kampinoskim Parkiem 
Narodowym. Dyrektor powiedział także, 
że wybór imienia Przyjaciół Puszczy Kam-
pinoskiej jest jasnym znakiem, że lokalna 
społeczność wspiera działania na rzecz 
KPN, oraz wyraził przekonanie, że nadanie 
przedszkolu imienia Przyjaciół Puszczy 
Kampinoskiej przyczyni się do zacieśnie-
nia, ubarwienia i zdynamizowania współ-
pracy przedszkola i parku. Od przedszkol-
nej społeczności dyrektor otrzymał logo 
placówki wypalone z gliny.

Jolanta Stępniak – Członek Zarządu 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego 

przekazała list gratulacyjny od Starosty 
PWZ Jana Żychlińskiego oraz wyraziła 
uznanie dla wyboru imienia, które będzie 
bardzo ważnym elementem budowania 
tożsamości i tradycji miejsca. 

Wójt Andrzej Cieślak i Przewodniczący 
Rady Gminy Lesław Kuczyński wręczyli 
Katarzynie Oleksiewicz, dyrektor przed-
szkola pamiątkowy egzemplarz Uchwały 
nr XXIII/141/2016 Rady Gminy Leszno 
z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie nada-
nia imienia Publicznemu Przedszkolu 
w Zaborowie. Wójt podkreślił, że nadanie 
imienia Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej 
instytucji w Zaborowie jest kolejnym do-
wodem na to, że współpraca między sa-
morządem a Kampinoskim Parkiem Naro-
dowym układa się bardzo dobrze.

Grażyna Wojszczyk – Starszy Wizyta-
tor w Kuratorium Oświaty w Warszawie 
zauważyła, że wybór imienia wpisuje się 
w ideały procesu dydaktyczno-wychowaw-
czego przedszkola. Stwierdziła, że las jest 
miejscem szczególnie ciekawym dla dzie-
ci, z puszczy czerpie się mądrość i wiedzę, 
puszcza jest pełna sekretów i tajemnic, jest 
także źródłem zdrowia, radości i zabawy.

Wstęgę przecięli dyrektor Katarzyna 
Oleksiewicz, dyrektor Mirosław Markow-
ski, członek zarządu powiatu Jolanta 
Stępniak, st. wizytator Grażyna Wojszczyk, 
proboszcz Konstanty Kordowski, wójt 
Andrzej Cieślak, przewodniczący rady Le-
sław Kuczyński i przedszkolaki.

W przedstawieniu przygotowanym 
przez dzieci i nauczycieli wystąpiły przed-
szkolaki ze wszystkich oddziałów, następ-
nie absolwenci – obecnie uczniowie II kla-
sy w Zaborowie – zaprezentowali pokaz 
taneczny. 

Na zakończenie uczestnicy spotkania 
odbyli spacer po przedszkolnym ogrodzie, 
w którym posadzili pamiątkowe drzewo – 
sosnę pospolitą.                        

    UG Leszno
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W pierwszym tygodniu września 
uczniowie klas czwartych udali się na wy-
prawę do puszczy, by zdobyć „List Żelazny 
Żaka”. Nadał on im wszelkie prawa wyni-
kające z przynależności do grupy żaków 
króla Stefana Batorego. Podczas wyprawy, 
jeszcze jako skrzaty, uczniowie wypełnili 
wszystkie zadania nakazane Edyktem Kró-
la. Ku uciesze własnej i swoich opiekunów 
– strażników królewskich tradycji pomyśl-
nie przeszli próby poszanowania historii, 
mądrości, wiedzy, odpowiedzialności, 
sprawności fizycznej, poczucia humoru 
i wykazali się wzorową znajomością 
hymnu szkoły. Przed namiestnikiem 
królewskim – dyrektorem szkoły złożyli 
przyrzeczenie godnego reprezentowa-
nia dobrego imienia królewskiego żaka.

Następnie przyszła kolej na wypra-
wy klas piątych. Ich głównym zadaniem 
było odnalezienie królewskiego skarbu, 
który „jest złoty, chociaż kruszcem nie jest 
i można się nim dzielić przez całe życie”. 
W pierwszej kolejności uczniowie musie-
li prawidłowo odczytać mapę otrzymaną 

Czy Stefan Batory byłby dumny z uczniów szkoły, której jest 
patronem? Na pewno! Wraz z nastaniem złotej polskiej jesieni 
klasy IV–VI zakończyły zdobywanie Królewskich Trofeów. Po-
dzieleni losowo na kolorowe drużyny żacy zespołowo wypeł-
niali różne zadania. Pogoda dopisała, humory również.

Królewskie Trofea Żaków Zdobyte

WYPRAWA DO PIĘCIU KRAIN

od namiestnika królewskiego, później 
mogli rozpocząć wędrówkę i wykony-
wanie zadań. I tak żacy ułożyli kroki do 
zapomnianej pieśni radości, wzięli udział 
w sztafetach sprawnościowych, uratowali 
rannego ze swojej drużyny, wyrazili tro-
skę o świat, w którym żyjemy. Prawo do 
rozpoczęcia poszukiwania skarbu 
miała ta drużyna, która pierwsza 
rozwiązała krzyżówkę o Stefanie 
Batorym. Wyprawę zakończyło 
otrzymanie „Certyfikatu Znalazcy 
Królewskiego Skarbu”.

Prawie równocześnie z klasami 
piątymi wyruszyły klasy szóste. 
Podczas pierwszego zadania, któ-
re sprawdzało rozumienie potrze-
by pielęgnowania tradycji, sami 
żacy – jedni drugim – wymyślali 
sprawdziany cech określonych w sylwet-
ce absolwenta naszej szkoły. Uczniowie 
udowodnili, że dostrzegają problemy 
i zagrożenia ekologiczne, są wrażliwi na 
potrzeby innych, wierzą w siebie, znają 
swoje słabe i mocne strony, umieją pra-

cować w grupie. Strażnicy królewskich 
tradycji nagrodzili aktywność żaków 
pieczęciami, które potem znalazły się na 
pamiątkowych „Aktach Własności Kró-
lewskich Pieczęci”.

A statystycznie? Imprezy integrujące 
społeczność szkolną wokół wzoru oso-
bowego patrona szkoły odbywają się od 
13 lat. W tym roku tytuł „Klasy na medal” 
uzyskała IV D, zdobywając 58 punktów – 
talentów na 63 możliwe. „Żakiem na me-
dal” została Ala Topór z 23 punktami na 
21 możliwych. „Drużyną na medal” zostali 
Niebiescy, uzyskując 40 punktów na 84. 

Rocznik 2016/2017 uzyskał 566 punktów  
– talentów na 756 możliwych. Przyszłość 
przed nami. Oby i król Stefan, i współ-
cześni byli dumni z żaków królewskich 
– uczniów Szkoły Podstawowej w Lesznie. 

EZ ZSP Leszno

18 października Zespół Szkół Pu-
blicznych w Lesznie powiększył się o 36 
pełnoprawnych uczniów Szkoły Pod-
stawowej im. Stefana Batorego. W tym 
dniu klasy pierwsze uroczyście ślubo-
wały uczyć się pilnie, dbać o dobre imię 
szkoły i swojego domu rodzinnego 
oraz uczyć się żyć i pracować dla dobra 
Ojczyzny – Rzeczpospolitej Polskiej.

Przez kilka tygodni wychowawczynie 
klas pierwszych Jolanta Gołębiewska 
i Maria Pejaś wpajały dzieciom największe 
wartości, takie jak: przyjaźń, koleżeństwo, 
pracowitość, sumienność, obowiązko-
wość, upór w dążeniu do celu oraz sza-
cunek dla drugiego człowieka. Następ-
nie pierwszoklasiści wyruszyli w podróż 
do pięciu krain: Śpiewu, Pracy, Miłości, 

Mądrości i Życzliwości. Z każdej 
z nich dzieci miały za zadanie 
przywieźć symbole zdobytych 
umiejętności i sprawności. 

Uczniowie dzielnie pokona-
li trudy podróży. Wykazali się 
pracowitością i mądrością. Udo-
wodnili, że znają zasady ruchu 
drogowego i ustalania regula-
minu uczniowskiego, a także że 
kochają swoją Ojczyznę. Po uro-

czystym ślubowaniu dyrektor Alina Stry-
czewska dokonała pasowania na ucznia 
Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego 
w Lesznie, a honorowy gość – Zastępca 
Wójta Gminy Leszno Grzegorz Banasz-
kiewicz złożył pierwszakom życzenia 
i wręczył legitymacje szkolne. Uczniowie 
klas trzecich serdecznie przywitali młod-
szych kolegów i wręczyli im pamiątkowe 
upominki. Rodzice docenili trud i zaan-
gażowanie dzieci i zorganizowali dla nich 
słodki poczęstunek.

Życzymy naszym Najmłodszym Pociechom,
aby lata nauki były dla nich nieustającym 

pasmem sukcesów,
aby z miłością i pasją odkrywały to,

co kryje w sobie wiedza.

Wychowawczynie klas pierwszych 
Jolanta Gołębiewska i Maria Pejaś
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Pierwszy sztandar, który został przeka-
zany naszej szkole w czerwcu 1938 roku 
przez Kuratorium Okręgu Szkolnego 
Warszawskiego w związku z nadaniem 
imienia Powstańców 1863 roku, zaginął 
w latach 1943–1944, kiedy mienie szkoły 
zostało zdewastowane. W czasie II woj-
ny światowej w budynku szkoły stacjo-
nował oddział żandarmerii niemieckiej. 
W okolicy odbywały się liczne areszto-
wania. Więźniowie byli przetrzymywani 
w piwnicach i w północnej sali na piętrze. 
W dawnej kancelarii odbywały się brutal-
ne przesłuchania.

2 czerwca 1990 r. odbyła się uroczy-
stość odnowienia sztandaru szkoły, który 
został ufundowany w całości ze środ-
ków zgromadzonych przez uczniów. Na 
ten fundusz złożyły się kwoty zebrane 
ze sprzedaży biletów na przygotowane 
przedstawienia, ze zbiórki makulatury, 
butelek, złomu, zapracowane przy zbiera-
niu ziemniaków i buraków na polach Pań-
stwowego Gospodarstwa Rolnego oraz 
drobne oszczędności klasowe z książeczek 
SKO. Projekt sztandaru wykonała społecz-
nie mgr sztuki p. Elżbieta Ostrowska-Ły-
sak. Na sztandarze umieszczone są: napis 
„Szkoła Podstawowa im. Powstańców 

Poświęcenie sztandaru Szkoły Podstawowej 
im. Powstańców 1863 roku w Zaborowie

1863 Roku w Zaborowie” i tarcza ozdobna 
Rzeczypospolitej Przedrozbiorowej Trojga 
Narodów używana przez Rząd Narodowy 
(Polska, Litwa, Ruś). Po bokach znajdują 
się chorągwie polskie, szable, karabin z ba-
gnetem i kosa. Pomiędzy koroną a tarczą 
umieszczony jest napis: „Boże zbaw Pol-
skę” – co, jak wiemy, było hasłem powsta-
nia 1863 roku. Pod tarczą znajdują się dwie 
palmy – symbol upadku powstania.

16 października br. podczas mszy św. 
w kościele w Zaborowie sprawowanej 
przez Księdza Proboszcza Konstantego 
Kordowskiego został zaprezentowany 
i poświęcony nowy sztandar naszej szkoły. 
Jest on kopią dotychczasowego sztanda-
ru. Po uroczystości dyrektor Liliana de Va-
cqueret podjęła i zaprezentowała sztan-
dar zgromadzonym, następnie przekazała 
go pocztowi sztandarowemu, prosząc, by 
uczniowie szanowali sztandar, nosili go 
godnie, z honorem. 

Pod koniec mszy św. obydwa sztandary 
skrzyżowały się poprzez dotyk insygniów 
– orłów na szczytach drzewców. Było to 
symboliczne przekazanie mocy nowemu 
sztandarowi. Ten znak to wyraz ciągłości 
tradycji szkoły w Zaborowie, pokoleń na-
szych nauczycieli i uczniów. 

Zasłużony sztandar naszej szkoły zawisł 
na honorowym miejscu. Nowy, podobnie 
jak ten, który pożegnaliśmy, stanie się dla 
całej społeczności szkolnej symbolem Pol-
ski i naszej małej Ojczyzny – szkoły i naj-
bliższego środowiska.

ZSP Zaborów

Kuratoryjne Konkursy Przedmiotowe 
Jak co roku w gimnazjum w Lesznie odbyły się szkolne etapy kuratoryjnych konkursów przedmiotowych. Do etapu rejo-

nowego zakwalifikowali się: Maksym Sujkowski kl. III c (konkurs języka angielskiego), Alicja Kruk III c (konkurs języka polskie-
go), Michał Graczykowski kl. III c (konkurs wiedzy o społeczeństwie). Uczniowie klasy III c Stanisław Sender i Wojciech Śmiałek 
zakwalifikowali się do etapu rejonowego zarówno w konkursie wiedzy o społeczeństwie, jak i w historycznym.

Uczniów przygotowują: nauczyciel języka angielskiego Maja Jasiorowska, nauczyciel języka polskiego Sylwia Walicka, 
nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie Robert Laszczka.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych etapach.                                                                                                         ZSP Leszno
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11 listopada w Lesznie
Tegoroczne obchody Narodowego 

Święta Niepodległości w Lesznie rozpo-
częły się tradycyjnie mszą św. w kościele 
pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Na-
stępnie uczestnicy przeszli na plac przed 
urzędem gminy, gdzie złożono wieńce 
i zapalono znicze przed pomnikiem po-
ległych żołnierzy. Ostatnia część uroczy-
stości odbyła się w Świetlicy w Lesznie.

W uroczystościach wzięli udział przed-
stawiciele władz samorządowych: Wójt 
Gminy Leszno Andrzej Cieślak, Przewod-
niczący Rady Gminy Lesław Kuczyński 
i radni. Obecne były poczty sztandarowe 

wszystkich gminnych Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych oraz szkół z Leszna i Zabo-
rowa. Podczas uroczystej mszy świętej 
ksiądz proboszcz przypomniał długo-
trwałe zmagania naszego narodu wal-
czącego o zachowanie polskości. Zgro-
madzeni modlili się za wszystkich, którzy 
walczyli o niepodległość, szczególnie za 
tych, którzy oddali życie za Ojczyznę.

Po mszy uczestnicy obchodów razem 
z pocztami sztandarowymi przy akom-
paniamencie orkiestry dętej udali się na 
plac przed urzędem gminy. Wójt Andrzej 
Cieślak powiedział m.in., że entuzjazm, 

z jakim nasi przodkowie 
walczyli o niepodle-
głość, powinien być dla 
nas i kolejnych pokoleń 
inspiracją do działania. 
Wójt podkreślił, że po-
winniśmy być dumni 
z tego, że jesteśmy Po-
lakami i kontynuujemy 
wielkie dzieło przod-
ków. Następnie dele-
gacje władz samorzą-

dowych, uczniów z Leszna i Zaborowa 
oraz mieszkańców złożyły wieńce przed 
pomnikiem.

Trzecia część obchodów odbyła się 
w Świetlicy w Lesznie. Przybyłych gości 
powitała dyrektor Krystyna Ziubińska. 
Podczas spotkania wystąpili: Lesznowski 
Chór „Ballada” pod kierunkiem Bernarda 
Olosia, grupa przedszkolaków z repertu-
arem wokalno-tanecznym z Publicznego 
Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampino-
skiej z Zaborowa, Zespół Pieśni i Tańca 
„Tęcza” z Radzikowa prowadzony przez 
Marię Woynarowską oraz Chór Liturgicz-
ny Parafii Narodzenia św. Jana Chrzci-
ciela z Leszna pod kierunkiem Henryka 
Krupko.

Dziękujemy wszystkim artystom, któ-
rzy swoimi występami uświetnili uroczy-
stość. Cieszymy się, że jak co roku razem 
świętowaliśmy rocznicę odzyskania nie-
podległości.

M.Ł.
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W spotkaniu wzięło udział blisko 150 
osób z terenu powiatu warszawskiego 
zachodniego. W warsztatach uczestniczyli 
przedstawiciele szkół, świetlic, placówek 
pomocowych, stowarzyszeń, instytucji 
działających na terenie naszego powiatu, 
a także rodzice, opiekunowie i terapeuci 
na co dzień pracujący z osobami z zabu-
rzeniami psychicznymi. Uczestnicy mieli 
do wyboru kilka typów aktywności i mo-
gli je wskazywać według własnych prefe-
rencji. Entuzjaści gotowania wzięli udział 
w warsztatach kulinarnych, których efek-
tem były zdrowe sałatki oraz tort podany 
na zakończenie spotkania. Osoby uzdol-
nione plastycznie miały okazję wziąć 
udział w wykonywaniu prac plastycznych 
w postaci pięknych kolorowych sów zro-
bionych z drewna i innych ogólnie do-
stępnych materiałów. Ci, którzy wybrali 
bardziej praktyczne działania, mogli wy-

Integracyjny Festiwal Talentów
31 sierpnia 2016 roku na terenie Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Łubcu odbył się Integracyjny Festiwal Talentów. 
Impreza miała na celu przedstawienie szczególnych umiejętno-
ści, jakimi obdarzone są osoby z zaburzeniami psychicznymi, 
a także wsparcie rozwoju tych umiejętności oraz integrację 
środowiska lokalnego i osób chorujących psychicznie.

konać komplet mebli z palet lub 
przyozdobić metodą transferu 
drewniane szkatułki, łyżki, zakładki 
oraz deski kuchenne. Dla osób, które lubią 
śpiewać i czują w sobie nutkę muzykalno-
ści, zorganizowano warsztaty muzyczne, 
a dla entuzjastów fotografii warsztaty fo-
tograficzne.

Po trzech godzinach wytężonych dzia-
łań wszyscy zaproszeni zostali na obiad, 
a po wspólnym posiłku nadszedł czas 
na prezentację efektów twórczej pracy. 
Uczestnicy oglądali wytworzone w ramach 
warsztatów przedmioty, wśród których 
szczególnym zainteresowaniem cieszyły 
się meble wykonane ze zwykłych maga-
zynowych palet. Zgromadzeni goście wy-
słuchali utworu muzycznego przygotowa-
nego w ramach warsztatów muzycznych, 
a także skosztowali specjałów wykona-
nych podczas warsztatów kulinarnych.

Dla uczestników spotkania organiza-
torzy przygotowali muzyczną niespo-
dziankę, jaką był występ chóru „Ballada” 
z Leszna. Wszyscy dobrze bawili się przy 
dźwiękach znanych przebojów. Udało 
się również zorganizować spontaniczny 
występ muzyczny grupy złożonej z obec-
nych na spotkaniu muzyków. Kolejnym 
„bisom” nie było końca, a uśmiech na 
twarzach uczestników i prośba o kolejne 
piosenki były dla ŚDS-u w Łubcu najlep-
szym dowodem na to, że spotkanie zali-
czyć należy do udanych. Pożegnaliśmy 
się w późnych godzinach popołudnio-
wych, życząc sobie nawzajem wielu po-
dobnych imprez w przyszłości.

Iwona Zielak, kierownik Środowi-
skowego Domu Samopomocy

Dzień Edukacji Narodowej w szkole w Zaborowie
14 października w Zespole Szkół 

Publicznych w Zaborowie uroczyście 
świętowaliśmy Dzień Edukacji Naro-
dowej. W hali sportowej naszej szkoły 
zgromadzili się zaproszeni goście: Za-
stępca Wójta Gminy Leszno Grzegorz 
Banaszkiewicz, Dyrektor Publicznego 
Przedszkola w Zaborowie Katarzyna 
Oleksiewicz, przedstawiciele Rad Ro-
dziców, zasłużeni nauczyciele, a także 
uczniowie i rodzice. 

Spotkanie rozpoczęło wprowadzenie 
pocztu sztandarowego i odśpiewanie 
hymnu państwowego. Dyrektor szkoły 
Liliana de Vacqueret powitała uczest-
ników uroczystości, podziękowała na-

uczycielom i pracownikom szkoły za za-
angażowanie w pracę, za trud włożony 
w edukację i wychowanie uczniów, za 
troskę i serce okazywane wychowan-
kom. Życzyła wszystkim pracownikom 
spokoju, zadowolenia z życia osobistego, 
sukcesów zawodowych, zdrowia, życzli-
wości i jak najwięcej radości na co dzień. 
Nauczycielom i pracownikom szkoły ży-
czenia złożyli także zastępca wójta Grze-
gorz Banaszkiewicz i przedstawiciele Rad 
Rodziców – Monika Nietubyć i Tomasz 
Denis. Dyrektor szkoły podziękowała za 
wieloletnią współpracę dotychczasowej 
Przewodniczącej Rady Rodziców Gimna-
zjum w Zaborowie Marioli Pytlakowskiej. 
Kolejnym punktem programu były wzru-
szające występy uczniów naszej szkoły:  
Samorządu Uczniowskiego pod kierun-
kiem Marii Słomki, grupy artystycznej 
„Zaborówki” prowadzonej przez Wiolet-
tę Dziedzic, a także Natalii Przyborskiej 
i Jakuba Latoszka, którzy zaprezentowali 
pokaz tańca towarzyskiego.

W Dniu Edukacji Narodowej odby-
ła się również uroczystość ślubowania 

uczniów klas pierwszych szkoły podsta-
wowej i gimnazjum. Najmłodsi uroczy-
ście przysięgali na sztandar szkoły, że 
będą pilnymi, wzorowymi i pomocnymi 
uczniami. Gimnazjaliści także zobowią-
zali się sumiennie uczyć oraz okazywać 
szacunek nauczycielom, pracownikom 
szkoły, koleżankom i kolegom. Dyrektor 
Liliana de Vacqueret dokonała pasowa-
nia na uczniów, a zastępca wójta Grze-
gorz Banaszkiewicz i wychowawczynie 
Agnieszka Lasocka i Hanna Łukasik wrę-
czyli pierwszoklasistom pamiątkowe 
akty pasowania na ucznia. Uroczystość 
uwieńczyło zaprzysiężenie nowego 
pocztu sztandarowego.

ZSP Zaborów
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22 października w Świetlicy w Lesz-
nie odbyło się uroczyste spotkanie 
Koła Emerytów i Rencistów z okazji 
Dnia Seniora.

Podczas uroczystości Przewodniczą-
ca Koła nr 5 w Lesznie Elżbieta Braun 
została odznaczona medalem za zasługi 
i jedenaście lat pracy na rzecz koła. Me-
dal wręczyła przewodnicząca związku 
z rejonu Warszawa-Wola i Ochota oraz 
Błonie i Leszno Elżbieta Kowalska. W uro-

czystości wzięło udział ponad siedem-
dziesięciu emerytów i rencistów z całej 
gminy. Pani Elżbiecie Braun serdecznie 
gratulujemy odznaczenia i dziękujemy 
za zaangażowanie. Życzymy kolejnych 
sukcesów, zdrowia i entuzjazmu w dal-
szym pełnieniu obowiązków. 

Osoby, które chciałyby dołączyć do 
koła w Lesznie, mogą zgłaszać się do 
przewodniczącej pod nr tel. 608 391 091. 
Zapraszamy wszystkich chętnych.

Dzień Seniora

Bezpłatne szczepienia dla seniorów
W okresie od 3 do 21 października wszystkie osoby zameldowane na terenie gminy Leszno, które ukończyły 65. rok 

życia, mogły bezpłatnie zaszczepić się przeciwko grypie. Szczepienia wykonywane były w ośrodkach zdrowia „Medicor” 
w Lesznie i Zaborowie, skorzystało z nich 97 osób.                                                                                                                                        UG Leszno

W niedzielę 13 listopada wraz z grupą seniorów skupionych 
przy Świetlicy w Lesznie wybraliśmy się do Centrum Kultury w Bło-
niu na recital Tomasza Stockingera pt. „Już nie zapomnisz mnie”. 
Wieczór spędziliśmy w klimacie najpiękniejszych szlagierów pol-
skiego kina przedwojennego. Program poświęcony był m.in. twór-
czości Henryka Warsa i Jerzego Jurandota, a także gwiazdom kina 
przedwojennego: Eugeniuszowi Bodo, Antoniemu Fertnerowi 
i Aleksandrowi Żabczyńskiemu. Bilety na recital były wspania-
łym prezentem od Wójta Gminy Leszno Andrzeja Cieślaka dla 
naszych seniorów.                                                   Krystyna Ziubińska

Seniorzy w CK BłonieDbajmy o otoczenie
W naszej gminie niestety wciąż istnieje problem zwią-

zany z wyrzucaniem odpadów w miejscach niedozwolo-
nych, takich jak łąki, pola oraz las. Apelujemy do wszyst-
kich Mieszkańców gminy o dbanie o środowisko – nasze 
wspólne dobro. Troszczmy się o nasze otoczenie i zachę-
cajmy do tego innych. 

W listopadzie w Lesznie ustawiono dwanaście nowych 
koszy na śmieci, mamy nadzieję, że przyczynią się do po-
prawy stanu czystości. Na wiosnę przyszłego roku koszy 
przybędzie w Lesznie i Zaborowie.                      UG Leszno

Zwierzakowo gminy Leszno
Opiekunowie pilnie poszukiwani!
Pod naszą opiekę trafiły dwie młodziutkie sunie. Pieski mają około pół 

roku, sięgają kolan, ale trudno stwierdzić, czy takie pozostaną, czy jeszcze 
urosną. Są niezwykle przyjacielskie i towarzyskie, kochają ludzi. Sunie dopie-
ro uczą się chodzić na smyczy i zachowywać czystość. Zostały odrobaczone 
i zaszczepione na choroby zakaźne. Prosimy o pomoc w znalezieniu odpo-
wiedzialnych opiekunów. Do prawidłowego rozwoju szczenięta potrzebują 
lepszych warunków niż te, które możemy im zapewnić w przytułku.

Uwaga! Nie wydamy psów na łańcuch ani do kojca.
Nie możesz adoptować? Zostań tymczasowym opiekunem, szczegóły pod nr tel. 22 725 80 05 wew. 109.

                                     Sylwia Skowrońska
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Trasa półmaratonu przebiegała przez 
cztery gminy powiatu: Błonie, Leszno, 
Ożarów Mazowiecki i Stare Babice. Pół-
maraton im. Janusza Kusocińskiego jest 
wspólnym projektem Powiatu Warszaw-

Zawodniczka z Leszna trzecia w półmaratonie
21 sierpnia odbył się VI Półmaraton Powiatu War-
szawskiego Zachodniego im. Janusza Kusociń-
skiego. Bieg rozpoczął się o godz. 10:00 w Błoniu, 
a metę wyznaczono tradycyjnie w Borzęcinie Du-
żym. Najlepsza wśród Polek okazała się zawodnicz-
ka z gminy Leszno – Agnieszka Kowalczyk, która 
dała się wyprzedzić tylko dwóm zawodniczkom 
z Kenii i zdobyła trzecie miejsce wśród kobiet bie-
gnących w półmaratonie.

skiego Zachodnie-
go i gmin: Błonie, 
Ożarów Mazowiecki, 
Leszno, Stare Babi-
ce, Kampinos oraz Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „Bienie-
wiczanka” z Bieniewic. 
Patronat honorowy 
nad imprezą objęli: 
Marszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego 
i Wojewoda Mazo-
wiecki. Starterem pół-
maratonu był Starosta 
Warszawski Zachodni 
Jan Żychliński. 

W półmaratonie 
wystartowało 550 za-
wodników. Zwyciężyli 

biegacze z Kenii: 1. Abel Kibet Rop, któ-
ry pobił rekord trasy (1 godz. 6 minut 
i 14 sek.), 2. Hilary Kimajo, 3. Andriej Star-
żyński z Ukrainy. Najlepszym zawodni-
kiem wśród Polaków był Maciej Gałązka 
z Garwolina (5.). Wśród pań również zwy-
ciężyły Kenijki: Margaret Muringi przed 
Christine Oigo. Trzecie miejsce wywal-
czyła wspomniana na wstępie zawod-
niczka z Leszna Agnieszka Kowalczyk. 
Na punktowanych miejscach dobiegli 
również inni reprezentenci Leszna – Ma-
ciej Sulik (miejsce 21. open) oraz Tomasz 
Kłudkiewicz (miejsce 32. open). Serdecz-
nie gratulujemy!                                       MŁ

Zajęcia dla kobiet w siłowni w Zaborowie
We wtorki, czwartki i soboty trenerka Kinga Dębek 

prowadzi zajęcia siłowe oraz zajęcia fitness dla kobiet. 
Pod okiem instruktorki łatwiej zacząć uprawiać aktyw-
ność fizyczną oraz wyrobić nawyk systematycznego 
ćwiczenia. Przy zajęciach siłowych, które rzeźbią syl-
wetkę, trenerka pomaga dobrać odpowiednie ćwi-

czenia i obciążenie. Fitness pozwala osiągnąć 
potrzebną koordynację ruchową i wzmacnia 
całe ciało. 

Siłownia w Zaborowie wyposażona jest w pro-
fesjonalny sprzęt, taki  jak bieżnia, brama z wycią-
giem górnym i dolnym  i inne.

Serdecznie zapraszamy.
Kaja Kata
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XVII Edycja Turnieju
„Z podwórka na stadion 
o Puchar Tymbarku”

25 października uczniowie klas I–III ze Szkoły Podsta-
wowej im. Stefana Batorego w Lesznie, pod opieką na-
uczyciela wychowania fizycznego Ilony Grabarczyk oraz 
trenera KS ,,Partyzant Leszno” Piotra Smolarka, wystarto-
wali w pierwszym etapie turnieju „Z podwórka na stadion 
o Puchar Tymbarku”. Dzięki ogromnej determinacji oraz 
wspaniałej walce pokonali wszystkie drużyny w swojej 
kategorii i zakwalifikowali się do kolejnych rozgrywek. 
Wszystkim zawodnikom, którzy dzielnie reprezentowali 
naszą szkołę, serdecznie gratulujemy oraz życzymy wielu 
sukcesów w następnych etapach turnieju.

                                                                  ZSP Leszno

Sukcesy młodych 
lekkoatletek z Leszna

Dwie zawodniczki tre-
nujące lekkoatletykę w Ze-
spole Sportowo-Rekreacyj- 
nym w Lesznie wystarto-
wały w IV Biegu Runbertów 
w Rembertowie na dystan-
sie 400 m. Ada Bany (kat. 
2006–2007) i Oliwia So-
kół (2004–2005) wygrały 
w swoich kategoriach wiekowych. W zawodach brały udział 
także Sara Trojanowska i Maja Musiał. 

Podczas IX Węgrowskiego Biegu Niepodległości znako-
micie poradziły sobie siostry Oliwia i Ola Sokół – startujące 
na dystansie 900 m. Dziewczęta zajęły odpowiednio miejsca 
pierwsze i trzecie. Warto zaznaczyć, że startowały ze starszy-
mi koleżankami, bo w kategorii klas 4–6 szkół podstawo-
wych. To kolejny sukces tych utalentowanych lekkoatletek. 

Serdecznie gratulujemy zawodniczkom i trenerowi Panu 
Andrzejowi Andryszczykowi.

Puchar dla żeglarki z Leszna!

Inicjatorami samotnego ścigania 
się na Bałtyku byli kapitanowie Je-
rzy Siudy i Kazimierz Jaworski, którzy 
1 czerwca 1973 roku urządzili „pry-
watne”, samotne regaty na trasie Za-
toka Pomorska – Christianso – Zatoka 
Pomorska. Była to pierwsza edycja 
Regat Samotników o Puchar Polo-
neza, kontynuowanych w latach ko-
lejnych. W 1977 roku wyścigi odbyły 
się po raz pierwszy w obsadzie mię-
dzynarodowej. Regaty zorganizowa-
ne zostały przez Fundację Sailportal.
pl we współpracy z Komisją Morską 

W dniach 12–19 sierpnia br. odbyły się I Morskie Żeglarskie 
Mistrzostwa Polski Żeglarzy Samotników i Załóg Dwuosobo-
wych Baltic Single & Double Handed Polonez Cup Race 2016. 
Joanna Pajkowska, utytułowana żeglarka z Leszna, odniosła na 
nich kolejny sukces.

Żeglarstwa PZŻ i trwały prawie ty-
dzień.  Żeglarze rywalizowali w pię-
ciu wyścigach na trzech różnych 
dystansach. 12 listopada 2016 r. 
odbyło się uroczyste zakończenie 
regat podczas Targów Żeglarstwa 
i Sportów Wodnych Boatshow Łódź 
2016. Ku naszej niezmiernej radości 
Puchar K. Jaworskiego i J. Siudego 
dla najszybszych jachtów w czasie 
bezwzględnym w grupie Double powę-
drował do mieszkanki gminy Leszno – 
Joanny Pajkowskiej i Uwe Roetgerringa 
płynących na jachcie Rote 66. 

Serdecznie gratulujemy i trzymamy 
kciuki za kolejne sukcesy!

Edyta Przybysławska
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Poniedziałek
Lekcje szkolne
Tenis ziemny – sekcja sportowa dla dzieci w wieku  11 – 14 lat 16.30 – 17.30
Tenis ziemny – sekcja sportowa dla dzieci w wieku  7 – 10 lat 17.30 – 18.30
Tenis ziemny – sekcja sportowa dla dzieci w wieku  11 – 14 lat 18.30 – 19.30
Pilates (miejsce: Szkoła w Lesznie, ul. Leśna 13) 18.00 – 19.10
Piłka siatkowa – młodzież i dorośli 19.30 – 20.45
Siłownia 16.00 – 19.00

Wtorek
Lekcje szkolne
Lekka atletyka – sekcja sportowa dla dzieci w wieku 8 – 11 lat 15.30 – 16.30
Piłka nożna – KS Partyzant Leszno 16.30 – 20.45
Siłownia 16.00 – 19.00

Środa
Lekcje szkolne
Tenis ziemny – sekcja sportowa dla dzieci w wieku  7 – 10 lat 15.30 – 16.30
Tenis ziemny – sekcja sportowa dla dzieci w wieku  11 – 14 lat 16.30 – 17.30
Tenis ziemny – sekcja sportowa dla dzieci w wieku  7 – 10 lat 17.30 – 18.30
Tenis ziemny – sekcja sportowa dla dzieci w wieku  11 – 14 lat 18.30 – 19.30
Piłka koszykowa – młodzież i dorośli 19.30 – 20.45
Siłownia 16.00 – 19.00

Czwartek
Lekcje szkolne
Lekka atletyka – sekcja sportowa dla dzieci w wieku 8 – 11 lat 15.30 – 16.30
Pilates (miejsce: Szkoła w Lesznie, ul. Leśna 13) 18.00 – 19.10
Piłka nożna –  KS Partyzant Leszno (seniorzy od 1 grudnia 2016 r. do 1 marca 2017 r.) 16.30 – 20.45
Zajęcia ogólnorozwojowe/biegowe  (do 1 grudnia 2016 r. oraz od 1 marca do 30 czerwca 2017 r.) 19.15 – 20.45
Siłownia 16.00 – 19.00

Piątek 
Lekcje szkolne
Piłka nożna –  KS Partyzant Leszno 16.00 – 20.45

Siłownia 16.00 – 19.00

Sobota 
Piłka nożna amatorska 10.00 – 12.00
Piłka nożna dla dzieci 12.00 – 13.30
Piłka nożna dla ministrantów 13.30 – 15.00
Tenis stołowy dla młodzieży i dorosłych 15.00 – 16.30
Trening biegowy/ogólnorozwojowy 16.30 – 18.00
Treningi OSP 18.00 – 20.00

UWAGA: Uczestnictwo we wszystkich zajęciach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Hali Sportowej  ZSR.
Sporządziła:  Edyta Przybysławska, Dyrektor Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego  w Lesznie

Harmonogram zajęć w zespole
sportowo-Rekreacyjnym w Lesznie

w roku szkolnym 2016/2017
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– Jak Pani wspomina początek Festi-
walu?

– Nasze wieloletnie festiwalowe dzieło 
zapoczątkowaliśmy w styczniu 2008 roku, 
nie wiedząc wtedy jeszcze, że spotkania 
ludzi z terenu powiatu warszawskiego 
zachodniego – ludzi z pasją wspólnego 
śpiewania – na stałe wpiszą się w harmo-
nogram naszych styczniowych imprez. 
Festiwal stał się ciepłym wydarzeniem na 
zimowe dni. Pomysłodawcą tego przed-
sięwzięcia był Wójt Gminy Leszno – Pan 
Andrzej Cieślak. Ja od początku staram 
się dbać o jak najlepszy klimat do two-
rzenia i rozwijania aktywności muzycznej 
seniorów, w myśl słów zaczerpniętych 
z mądrości greckiego filozofa i matema-
tyka Pitagorasa – „Muzyka budzi w sercu 
pragnienie dobrych czynów”.

– Ile zespołów wystąpiło w pierwszej 
edycji tej imprezy?

– W pierwszej edycji naszego Festi-
walu wzięło udział pięć chórów z terenu 
PWZ: „Babiczanie” z Babic, „Sami Swoi” 
z Borzęcina, „Śpiewający Senior” (wtedy 
jeszcze) z MOK „Poniatówka” w Błoniu, 
„Ożarowskie Kumoszki” z DK „Uśmiech” 
w Ożarowie Mazowieckim oraz Lesznow-
ski Chór „Ballada” z GOK Leszno. Wszyst-
kie zespoły, z wyjątkiem chóru „Babicza-
nie”, to chóry „złotego wieku”, składające 
się z seniorów. Chór „Babiczanie” nie speł-
niał tych kryteriów, w związku z tym 
przez kolejne edycje pełnił rolę gościa 
specjalnego i występował poza konkur-
sem. Ale już w trzeciej edycji pojawił się 
kolejny chór seniora „Wesołe Wdówki” 
z DK „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim 
– filia Józefów. Świąteczno-noworoczny 
klimat naszych festiwalowych spotkań, 
podniosła atmosfera i integracja chórzy-
stów owocowały nowymi tematami wo-
kalnymi. Warto zauważyć, że wszystkie 
chóry seniorów z terenu powiatu uczest-

Zbliża się jubileusz 10-lecia Festiwalu!

niczą w styczniowym Przeglądzie 
Chórów „Złotego Wieku” do chwili 
obecnej.

– Czym jest Festiwal dla chó-
rzystów?

– Na przestrzeni lat nasz Festi-
wal stał się dużym wydarzeniem kultural-
nym w gminie i w powiecie. Jest nie tylko 
formą popularyzacji pieśni chóralnej, ale 
również promocją lokalnej twórczości 
i tradycji. Wszechobecna muzyka i śpiew 
uszczęśliwiają wszystkich uczestników 
festiwalowych spotkań, którzy chętnie 
spotykają się tutaj, by prezentować swój 
dorobek artystyczny i wymieniać do-
świadczenia. Warsztat wokalny poszcze-
gólnych chórów jest coraz bogatszy.

– Muzyka łagodzi obyczaje, a Festi-
wal w Lesznie?

– Powiedziałabym, że muzyka i śpiew 
nie tylko łagodzą obyczaje, ale także je 
uszlachetniają. Kto śpiewa, jest zawsze 
młody i szczęśliwy, a śpiew jest mową 
serca, poprawia zdrowie i kondycję psy-
chiczną. Od wielu lat obserwuję spotka-
nia chórzystów z lesznowskiej „Ballady” 
przygotowujących się do występów. Ich 
repertuar obejmuje około 200 pieśni ar-
tystycznych, okolicznościowych, żołnier-
skich i ludowych, śpiewanych w układzie 
2–3-głosowym. Wymaga to nie lada pracy 
i aktywności zarówno podczas prób, jak 
i występów. Chór „Ballada” jest artystycz-
ną wizytówką naszej gminy. Przy okazji 
wspomnę, że jubileusz Festiwalu zbiega 
się z jubileuszem 10-lecia tego zespołu. 
Będzie więc podwójna radość świętowa-
nia dla wszystkich uczestników naszego 
jubileuszowego spotkania.

– Jak zmienił się Festiwal w ciągu de-
kady?

– W ciągu 9 lat śledziliśmy dokonania 
i osiągnięcia poszczególnych chórów. 
Obserwowaliśmy, jak doskonalony przez 
lata warsztat przynosił wymierne efekty. 
Każde kolejne spotkanie konkursowe to 
wymiana doświadczeń i inspiracja do 
dalszej twórczej pracy. Choć zmieniają się 
instruktorzy, animatorzy chórów i sami 

chórzyści, poziom artystyczny poszcze-
gólnych grup ciągle rośnie. Świadczy to 
o wzajemnym zrozumieniu, akceptacji 
i radości ze wspólnego śpiewania. Efek-
ty wieloletniej pracy odzwierciedlają 
ewolucję artystyczną chórów, a także 
doskonalenie się warsztatu techniczne-
go instruktorów. Zgodnie z regulaminem 
konkursu prezentacje poszczególnych 
grup składają się z kolęd i utworów do-
wolnych. Jeśli chodzi o repertuar, jest 
on bardzo różnorodny, ale na szczegól-
ną uwagę zasługują piękne wykonania 
starych, mniej znanych kolęd w nowych 
aranżacjach.

– Festiwal gości także prawdziwe 
gwiazdy polskich scen?

– To prawda. Ostatnimi laty zwień-
czeniem kolejnych edycji festiwalowych 
są zwykle koncerty słynnych arii opero-
wych w wykonaniu artystów Filharmonii 
Narodowej. Podnosi to prestiż naszych 
festiwalowych spotkań, ubogaca formę, 
jest lekcją kultury wokalnej, intonacji, 
pięknego brzmienia i emisji głosu.

Niezwykle ciepło wspominam występ 
sopranistki Edyty Ciechomskiej, występy 
pianistki – Ewy Wilczyńskiej, sopranistki 
Magdaleny Schabowskiej i solisty Prze-
mysława Żywczoka oraz duetu Maria Le-
wicka – flet i Marcin Lewicki – skrzypce. 
Gościem specjalnym szóstej edycji nasze-
go Festiwalu był Chór Liturgiczny Parafii 
Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Lesz-
nie. Mistrzowskie wykonanie kompozycji 
utworów patriotycznych w systemie 2-, 3- 
i 4-głosowym na pewno zainspirowało 
naszych chórzystów do dalszej pracy.

– Jakie ma Pani plany w związku 
z kolejnymi edycjami Festiwalu?

– Chciałabym, aby nasze radosne spo-
tkanie z muzyką udało się kontynuować 
przez kolejne dziesięć lat, a może i dłu-
żej? Ludwig van Beethoven powiedział: 
„Muzyka jest potrzebą narodów”. Niech 
muzyka i śpiew będą potrzebą naszych 
festiwalowych spotkań przez kolejne 
długie lata. Liczymy na zaangażowanie 
wszystkich uczestników, bo od tego za-
leży atmosfera i kontynuacja tego waż-

28 stycznia 2017 roku w Centrum Szkoleniowo-Konsultacyjnym 
BGŻ BNP PARIBAS w Lesznie odbędzie się 10. jubileuszowa edy-
cja Powiatowego Festiwalu Chórów „Złotego Wieku”. Z tej okazji 
o rozmowę poprosiliśmy Panią Krystynę Ziubińską – Dyrektora 
Festiwalu i jednocześnie Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznie.
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Koncert, którego głównym organiza-
torem i mecenasem był Wójt Gminy Lesz-
no Andrzej Cieślak, został objęty honoro-
wym patronatem przez Jego Ekscelencję 
Metropolitę Poznańskiego Arcybiskupa 
Stanisława Gądeckiego, przewodni-
czącego Konferencji Episkopatu Polski. 
Sponsorem koncertu był także Starosta 
Warszawski Zachodni Jan Żychliński. 
Wydarzenie zostało dofinansowane ze 
środków Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu „Chrzest 966” oraz 

16 października 2016 roku o godz. 13.00 w Zaborowie 
w pięknie odrestaurowanym kościele pw. św. Anny 
odbył się koncert Chóru Filharmonii Narodowej, pod 
dyrekcją Kazimierza Bukata, z okazji 1050. rocznicy 
Chrztu Polski. 

Koncert Chóru Filharmonii Narodowej 
z okazji 1050-lecia Chrztu Polski w Zaborowie

przez Fundację Filharmo-
nii Warszawskiej.

Starannie ułożony pro- 
gram koncertu przed-
stawiał licznie zebranym 
mieszkańcom Zaborowa 
i okolic nie tylko wybit-
ne dzieła polskiej muzyki dawnej, lecz 
i arcydzieła religijnej muzyki europejskiej. 
Usłyszeliśmy jeden z najstarszych religij-
nych utworów liryki polsko-łacińskiej – 
średniowieczny hymn „Gaude Mater Polo- 

nia” – towarzyszący najważ-
niejszym uroczystościom na- 
rodowym. Zabrzmiały tak- 
że kompozycje dwóch wy-
bitnych twórców polskie-
go renesansu – Wacława 
z Szamotuł oraz tworzącego 
na przełomie XVI i XVII wieku 
Mikołaja Zieleńskiego. Dzieła 
te zostały zestawione z mu-
zyką Wolfganga Amadeusza 
Mozarta („Msza Koronacyj-
na”) oraz słynnym „Alleluja” 
z oratorium „Mesjasz” Geo-
rga Friedricha Händla. Tak 

skonstruowany repertuar znakomicie po-
kazał, jak polska muzyczna twórczość re-
ligijna wpisywała się w kontekst europej-
ski, nie zatracając jednocześnie tego, co 
stanowiło o jej odrębnym, oryginalnym 
charakterze. To dowód, że teksty sakral-
ne stanowiły i nadal stanowią nieprze-
mijającą twórczą inspirację dla artystów 
różnych epok, kultur i narodowości.

W kościele, w którym odbył się kon-
cert, oprócz relikwii św. Rity i św. Placyda 
znajdują się relikwie naszego najwięk-
szego Polaka – Świętego Jana Pawła II 
– który 38 lat temu, właśnie 16 paździer-
nika 1978 roku, został wybrany na bisku-
pa Rzymu. Chór Filharmonii Narodowej 
zaśpiewał naszemu świętemu „Mszę Ko-
ronacyjną”, utwór, którego papież bardzo 
lubił słuchać.

Marcin Lewicki

nego wydarzenia w życiu kulturalnym 
i społecznym naszego powiatu i gminy.

– Dzięki Festiwalowi powstała śpie-
wająca powiatowa rodzina…

– Zgadzam się z Panem Redaktorem, 
że wspólne śpiewanie daje poczucie 
więzi i integruje społeczność w każdym 
wieku. Obserwujemy to na co dzień, 
zapraszając grupy wokalne przy okazji 
różnych wydarzeń kulturalnych, nie tylko 
Festiwalu. Natomiast wspólne śpiewanie 
w rodzinach to już inna sprawa. Na pew-
no chętnie śpiewamy tematy biesiadne 
na uroczystościach rodzinnych ze wzglę-
du na tradycję i ciepły klimat takich spo-
tkań. Ale z przykrością stwierdzam, że 
coraz mniej wspólnie śpiewamy kolędy 
przy rodzinnym stole, choć nie ma lep-

szego sposobu na ocieplanie stosunków 
rodzinnych, wychowanie w poczuciu 
wiary i nadziei na lepsze jutro. Niech 
zbliżające się Święta Bożego Narodzenia 
będą okazją do wspólnego rodzinnego 
śpiewania przy wigilijnym stole, w każ-
dym domu.

– Festiwal ma dobrych przyjaciół.
– Idea naszych festiwalowych spotkań 

od początku cieszyła się dużym popar-
ciem Starosty Warszawskiego Zachodnie-
go Pana Jana Żychlińskiego, który objął je 
patronatem honorowym. Należy dodać, 
że Pan Starosta i Wójt Gminy Leszno Pan 
Andrzej Cieślak byli fundatorami nagród 
rzeczowych i pucharów dla laureatów 
poszczególnych festiwalowych edycji. 
Pomoce dydaktyczne i inny sprzęt, który 

otrzymali chórzyści, na pewno służą im do 
dziś. Chciałabym serdecznie podziękować 
obu Panom za pomoc i wsparcie. Specjal-
ne podziękowania kieruję także do człon-
ków jury, osób zawodowo związanych 
z muzyką, które merytorycznie ocenia-
ły programy prezentowane przez chóry. 
Profesorowie Uniwersytetu Muzycznego 
im. Fryderyka Chopina w Warszawie, arty-
ści Filharmonii Narodowej i innych insty-
tucji kultury nie tylko pozwalali wyłonić 
laureatów, ale również udzielali cennych 
wskazówek dla poszczególnych chórów 
i instruktorów. Przede wszystkim jednak 
dziękuję wszystkim chórom i instrukto-
rom za wieloletnią pracę, która daje nam 
radość już od dziesięciu lat. 

Z Dyrektorem Festiwalu Krystyną 
Ziubińską rozmawiał Marcin Łada



INFORMATOR GMINY LESZNO    GRUDZIEŃ 2016 – 4 (18) 23

KULTURA

Beksińscy. Portret podwójny
Książka Magdaleny Grzebałkowskiej to fascynująca opowieść o życiu jednego z najbardziej znanych 

polskich malarzy XX wieku Zdzisława Beksińskiego oraz jego syna – Tomasza, tłumacza i wieloletniego 
redaktora muzycznego radiowej Trójki. Autorka zaprasza czytelnika do świata tej niezwykłej rodziny 
i pozwala mu zaznajomić się z problemami i trudnymi emocjami bohaterów. Relacje świadków – przyjaciół i znajomych 
oraz fragmenty korespondencji dopełniają obrazu skomplikowanych osobowości. Biografię można wypożyczyć w bibliotece 
w Lesznie oraz w filiach w Czarnowie i Zaborowie.

BIBLIOTEKA POLECA

Wtorek

16.00 – 18.00 Warsztaty twórcze „Aktywni-kreatywni”
16.30 – 17.00 Baby disco – zajęcia taneczne dla dzieci w wieku 3 – 6 lat
17.00 – 18.00 Zajęcia z tańca towarzyskiego, grupa początkująca
18.00 – 19.00 Zajęcia z tańca towarzyskiego, grupa średnio zaawansowana
19.00 – 20.00 Zajęcia z tańca towarzyskiego, grupa zaawansowana

Środa
9.00 – 14.00 Powiatowy Urząd Pracy
17.00 – 19.00 Indywidualna nauka gry na gitarze klasycznej
17.00 – 18.00 Balet dla dzieci
18.00 – 19.00 Zajęcia z tańca hip-hop dla dzieci i młodzieży
19.00 – 20.00 Zumba dla młodzieży i dorosłych

Czwartek
16.30 – 17.30 Zajęcia z tańca towarzyskiego, grupa średnio zaawansowana
17.00 – 19.00 Indywidualna nauka gry na gitarze klasycznej
17.30 – 19.00 Zajęcia z tańca towarzyskiego, grupa zaawansowana
19.00 – 20.00 Zajęcia taneczne dla dorosłych

Piątek
16.00 – 17.30 Zajęcia Lesznowskiego Chóru „Ballada”
17.30 – 19.30 Próby Orkiestry Dętej

Sobota
16.00 – 18.00 Zajęcia teatralne grupy artystycznej OFFART

Codziennie zajęcia świetlicowe: gry playstation, tenis stołowy, minibilard, gry planszowe.

Tygodniowy plan pracy Świetlicy w Lesznie
Godziny otwarcia: 

wtorek – sobota: 14.00 – 20.00
ul. Szkolna 10 

tel. 22 725 80 91
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25. FINAŁ
DLA RATOWANIA ŻYCIA I ZDROWIA DZIECI

 NA ODDZIAŁACH OGÓLNOPEDIATRYCZNYCH
ORAZ DLA ZAPEWNIENIA

GODNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ SENIOROM

ŚWIETLICA W LESZNIE, UL. SZKOLNA 10

AUKCJA CHARYTATYWNA

RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, GADŻETY WOŚP I WIELE INNYCH

Wystąpią: mali artyści z przedszkoli z Leszna i Zaborowa, tancerze ze Studia Tańca „Twist”,
grupy taneczne Flexi Dance, gitarzyści ze Świetlicy w Lesznie, chór „Ballada", Orkiestra Dęta

KABARET  BEŚCIK

POKAZ KARNAWAŁOWEJ SAMBY BRAZYLIJSKIEJ

15. RAZ GRAMY Z WIELKĄ ORKIESTRĄ
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY!

ANIMACJE TEATRALNEZABAWY DLA DZIECI

START
15.00

LESZNO

ZABORÓW

START
14.00

GMINA
LESZNO

gra po raz drugi!

AUKCJA CHARYTATYWNA
OBRAZY ELŻBIETY ŁYSAK

Wystąpią: Natalia i Kuba, tancerze Dance Imperium Pruszków, grupy
taneczne Flexi Dance, mali artyści z przedszkola w Zaborowie, młodzi
artyści ze szkoły w Zaborowie

ANIMACJE DLA DZIECIKONCERT KOLĘD 

WIOLA & DAWID  

HALA SPORTOWA, UL. STOŁECZNA 182

DUET AKORDEONISTÓW

BADANIA PROFILAKTYCZNE
WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ MEDICOR 

ŚWIATEŁKO DO NIEBA
OK. 20.00 

ŚWIATEŁKO DO NIEBA
OK. 20.00 

PIŁKA Z PODPISAMI PIŁKARZY FC BARCELONY!

KOSZULKA Z AUTOGRAFEM ROBERTA LEWANDOWSKIEGO!
DAR PANA JAKUBA JABŁOŃSKIEGO


