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Rekrutacja dzieci do szkół i przedszkoli  

Informujemy rodziców, że trwają zapisy 
dzieci do przedszkoli publicznych znaj-
dujących się na terenie Gminy Leszno 
(w Lesznie i Zaborowie) na rok szkolny 
2013/2014. Przyjmowanie kart zgłoszeń 
trwa do 31 marca 2013 roku. Karty zgło-
szenia dziecka do przedszkola w Lesznie 
można otrzymać w sekretariacie przed-
szkola w godz.: poniedziałek 9:00 -16:30 
oraz od wtorku do piątku 8:00 -15:00. 
Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod nr telefonu: (22) 725-82-89. Karty 
zgłoszenia dziecka do przedszkola w Za-
borowie można otrzymać w sekretariacie 
przedszkola, codziennie w godzinach 8:00 
– 16:00 lub pobrać ze strony internetowej 
www.przedszkolewzaborowie.pl w zakład-
ce „Kącik dla Rodziców”. Szczegółowe 
informacje można uzyskać pod nr telefo-
nu: 784 650 211. 
 Trwa nabór dzieci do oddziału 
przedszkolnego przy Szkole Podstawo- 

wej im. Powstańców 1863 Roku w Za-
borowie na rok szkolny 2013/2014. Nabór 
dotyczy dzieci urodzonych w latach 2007-
2008. Zapisy trwają do 25 kwietnia 2013 
roku. Kartę zapisu do oddziału przed-
szkolnego można otrzymać w sekretaria-
cie szkoły, codziennie w godz. 7:30-15:30 
lub pobrać ze strony internetowej 
www.szkolazaborow.org (zakładka infor-
macje). Szczegółowe informacje można 
uzyskać pod nr telefonu: (22) 725-97-16. 
 Informujemy, że trwa nabór 
dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej 
im. Powstańców 1863 Roku w Zaboro-
wie i Szkoły Podstawowej im. Stefana 
Batorego w Lesznie na rok szkolny 
2013/2014. Zapisy do klasy I dotyczą 
dzieci urodzonych w 2006 r. i w 2007 r.  
(w tym przypadku o wcześniejszym posła-
niu dziecka do szkoły decydują rodzice, 
warunek - objęcie dziecka w roku 2012/-
2013 przygotowaniem przedszkolnym lub            

posiadanie opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia 
spełniania obowiązku szkolnego przez 
dziecko 6-letnie). Kartę zapisu dziecka do 
Szkoły Podstawowej w Lesznie można 
otrzymać w sekretariacie szkoły, od ponie-
działku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 lub 
pobrać ze strony internetowej 
www.gimnazjumleszno.pl Zapisy dokony-
wane będą na podstawie aktu urodzenia 
dziecka i potrwają do 12 kwietnia 2013r. 
Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod numerem tel.(22) 725-80-12. Podanie 
do klasy I Szkoły Podstawowej w Zabo-
rowie można otrzymać w sekretariacie 
szkoły, codziennie w godz. 7:30 – 15:30 
lub pobrać ze strony internetowej 
www.szkolazaborow.org (zakładka infor-
macje). Zapisy potrwają do 25 kwietnia 
2013 roku. Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać pod numerem tel. (22) 725-97-
16. 

Dotacje dla klubów sportowych 
 
 

Klub sportowy „Partyzant” Leszno oraz Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej „Zaborowianka” od 11 lutego br. realizują gmin-
ne zadanie z zakresu wspierania kultury fizycznej i sportu pod 
nazwą „Piłka nożna – dyscyplina ogólnodostępna dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych”. Zadanie zostało powierzone do realizacji,     
w wyniku procedury konkursowej przeprowadzonej na podstawie 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 
zgodnie z Programem współpracy Gminy Leszno z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego na 2013 rok.  

Na realizację zadania gmina przeznaczyła 100 tys. zł. 
Wartość zadania realizowanego przez klub „Partyzant” wynosi 60 
tys. zł., a przez SKF „Zaborowianka” – 40 tys. zł. Zadanie będzie 
realizowane do 15 grudnia 2013r. 

Dzięki wsparciu ze strony gminy dzieci i młodzież szkol-
na oraz młodzież dorosła, będą mieć możliwość czynnego upra-
wiania sportu pod opieką instruktorów i trenerów. Zawodnicy 
poszczególnych grup wiekowych będą też uczestniczyć w roz-
grywkach organizowanych przez Mazowiecki Związek Piłki Noż-
nej. Realizacja zadania, oprócz wspierania rozwoju kultury fizycz-
nej mieszkańców, posiada również bardzo istotny walor, jakim 
jest funkcja wychowawcza sportu. 

Płacę podatki tam, gdzie mieszkam! 
Drodzy Mieszkańcy, podatek dochodowy od osób fizycznych to 
jedno z najważniejszych źródeł dochodów gminy. Płacąc go 
zgodnie z miejscem zamieszkania zwiększacie możliwości inwe-
stycyjne Gminy Leszno. Niestety wiele osób - faktycznie miesz-
kających w Gminie Leszno nie rozlicza się w Urzędzie Skarbo-
wym Warszawa Bielany (właściwym dla Gminy Leszno) w związ-
ku z tym ich podatek zasila budżet innej gminy. 

Masz szansę, aby zrobić coś dla siebie i swojej gminy! 
Wystarczy w formularzu ZAP – 3, ( który zastąpił druk NIP-3) 
wpisać Gminę Leszno, jako miejsce zamieszkania. Druk ZAP-3 
można złożyć razem z rocznym zeznaniem podatkowym PIT. 
Dzięki temu nasze podatki będą wpływały tam, gdzie rzeczywi-
ście mieszkamy i nie musimy przy tym zmieniać meldunku.! 
W ten sposób Drogi Mieszkańcu możesz zwiększyć pulę środ-
ków finansowych na dalsze inwestycje i remonty.  

 
 
 
 
 
 

17. Mistrzostwa Europy w Carrom  - 
Carrom Euro Cup 2013 w Lesznie! 

 
W dniach 20 - 24 czerwca br. w centrum Szkoleniowo – 

Konsultacyjnym BGŻ w Lesznie, po raz pierwszy w Polsce, odbę-
dą się Mistrzostwa Europy w Carrom - Carrom Euro Cup 2013 
(bilard indyjski). Jest to najbardziej prestiżowy turniej tej gry        
w Europie, organizowany pod patronatem Europejskiej Konfede-
racji Carrom. Ponad stu graczy z kilkunastu krajów spotka się, 
aby rozegrać mecze i wyłonić mistrzów. Będzie to wspaniała 
okazja, aby zaprezentować Polskę na arenie międzynarodowej. 
Planujemy również zorganizować w tym czasie Festiwal Kultury 
Indyjskiej, aby stworzyć wydarzenie atrakcyjnym dla szerokiej 
publiczności i zapewnić ciekawy sposób spędzenia wolnego cza-
su. Obydwa te wydarzenia objęła honorowym patronatem Pani 
Ambasador Indii w Polsce. Organizatorami mistrzostw w Polsce 
jest Polskie Stowarzyszenie Carrom i Gmina Leszno. 

Bilard indyjski nie jest łatwą dyscypliną. Potrzebna jest 
cierpliwość i regularny trening, aby krążki zaczęły z łatwością 
wpadać do łuz. Grać w carrom może każdy. Oczywiście łatwiej 
tym, którzy kiedyś grali w kapsle albo grają w bilard. Jedni umieją 
pstrykać i to już duży sukces, ponieważ w carrom chodzi właśnie 
o pstrykanie krążków do łuz, a nie wbijanie kijem. Gracze bilardo-
wi wiedzą natomiast, pod jakim kątem uderzyć krążek, żeby 
wpadł do łuzy, a to też cenna wiedza. Podczas rozgrywek carrom 
siedzimy przy planszy i nie jest to duży wysiłek fizyczny. Znacz-
nie bardziej niż mięśnie rozwijamy zręczność i umiejętność tak-
tycznego myślenia. Dosyć szybko można opanować precyzje, 
natomiast taktyczne rozgrywanie meczu to już kolejny poziom 
wtajemniczenia, ściśle związany z doświadczeniem i ilością roze-
granych partii.  

Szczegółowe informacje na temat bilardu indyjskiego 
znajdują się na stronie internetowej: www.carrom.pl. 

http://www.przedszkolewzaborowie.pl/
http://www.szkolazaborow.org/
http://www.gimnazjumleszno.pl/
http://www.szkolazaborow.org/
http://www.carrom.pl
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W ie le  i nwes tyc j i          
w Gminie Leszno po-
wstaje dzięki środkom 
finansowym pozyska-
nym z funduszy unij-
nych. Do najważniej-
szych inwestycji zreali-
zowanych w ostatnim 

czasie przy wsparciu środków unijnych należy zaliczyć: remont 
ulic Tuwima, Broniewskiego i Leśnej w Lesznie, budowę kanali-
zacji do miejscowości Zaborówek oraz modernizację centrum 
Leszna. Gmina Leszno cały czas stara się o kolejne środki unijne 
na realizację zadań, które mają na celu poprawę jakości życia 
mieszkańców związanej z zamieszkaniem, pracą i inwestowa-
niem.  
Środki unijne dla Gminy Leszno pozyskane w latach 2010 -
2013: 
- kwota 2 567 688,89 zł na dofinansowanie projektu "Poprawa 
gminnego układu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie 
nr 580 i 579"  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III "Regionalny sys-
tem transportowy", Działania 3.1 "Infrastruktura drogowa" Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2007-2013; 
- kwota 2 168 564,20 zł (szacunkowa) na dofinansowanie pro-
jektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup     
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz poprawa jakości usług 
edukacyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie” realizo-
wanego w ramach POKL;  
- kwota 873 856,00 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa kana-
lizacji do miejscowości Zaborówek” w ramach działania 321 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; 
- kwota 282 966,06 zł na dofinansowanie projektów „Można żyć 
inaczej — aktywna  integracja społeczna w gminie Leszno” reali-
zowanych w ramach POKL przez OPS w Lesznie w latach 2010 
— 2012; 
- kwota 250 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. 
„Urządzenie centrum wsi Leszno” w ramach działania 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „Odnowa        
i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 wdrażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Dzia-
łania Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”; 
- kwota 22 281,70 zł (według umowy) na dofinansowanie projek-
tu Impreza kulturalno – rekreacyjna pn. „Bawmy się ra-
zem” (festyn gminny wrzesień 2012r.) w ramach działania 413 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
Gmina Leszno złożyła kolejne wnioski o przyznanie pomocy 
do LGD „Między Wisłą a Kampinosem” w ramach działania 413 
Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013.        
Z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” na: 
- realizację zadania pn. „Modernizacja centrum wsi Zaborów”.   

Szanowni Państwo, 

 

po dłuższej przerwie wracamy do Państwa z biuletynem informacyjnym w wersji papierowej, gdyż nie do końca sprawdziły 
się inne formy komunikacji - Internet, tablice informacyjne. Uznaliśmy więc, że wiadomości przekazywane w takiej formie 
będą z pewnością docierały do najszerszej liczby naszych mieszkańców, a mamy ich do przekazania coraz więcej, bo wiele 
dzieje się w naszej gminie. Zachęcam Państwa do lektury Informatora Gminy Leszno, a zwłasz-
cza artykułu o nowym systemie odbioru odpadów. Temat ten budzi wiele kontrowersji, ale zgod-
nie z obowiązującą ustawą musimy wprowadzić nowe zasady od dnia 1 lipca br. Czekamy na 
Państwa uwagi i pytania związane z tym i innymi tematami poruszanymi w naszym biuletynie.   
Na koniec pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych - dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w życiu prywatnym i za-
wodowym.    

         
        Wójt Andrzej Cieślak 

Wartość całkowita projektu 483 274,07 zł., wnioskowana kwota 
dofinansowania – 314 324,00 zł., 
- realizację zadania pn. „Modernizacja budynków świetlicy wiej-
skiej wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu we wsi 
Zaborów”. Wartość całkowita projektu 173 135,43 zł., wniosko-
wana kwota dofinansowania - 112 608,00 zł.  
Z zakresu „Małe projekty” na:  
- realizację zadania pn. „Wydanie przewodnika informacyjno – 
turystycznego Gminy Leszno”. Całkowity koszt operacji – 
11 193,00 zł, kwota dofinansowania – 7 280,00 zł., 
- realizację zadania pn. „Filmowy przewodnik po obszarach le-
śnych Gminy Leszno”. Całkowity koszt operacji – 31 531,00 zł, 
kwota dofinansowania – 25 000,00 zł., 
- realizację zadania „Cross z historią w tle”. Całkowity koszt ope-
racji – 34 526,00 zł, kwota dofinansowania – 22 320,00 zł., 
- realizację zadania „W poszukiwaniu skarbów - cykl warsztatów 
questingowych”. Całkowity koszt operacji 20 599,00 zł. kwota 
dofinansowania -13 500,00 zł. 

Został złożony również wniosek o dotację ze środków 
związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, w zakre-
sie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych 
na zadanie pn. „Modernizacja odcinka drogi we wsi Wilkowa 
Wieś”, wnioskowana kwota dotacji – 22 552,00 zł. 

 Gmina Leszno złożyła także wniosek o przyznanie 
pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospo-
darki i ludności miejskiej” PROW 2007—2013 na zadanie 
„Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla mieszkanio-
wego w rejonie ulicy Fabrycznej i Inżynierskiej w Lesznie”, który 
znajduje się na zatwierdzonej liście operacji i oczekuje na podpi-
sanie umowy o dofinansowanie w kolejnym naborze środków 
unijnych.  

Gmina Leszno przystąpiła do projektu systemowego 
wspierającego organy prowadzące szkoły w indywidualizacji pro-
cesu nauczania i wychowania uczniów szkół klas I-III szkół pod-
stawowych realizowanego w ramach  Priorytetu IX PO KL, Pod-
działania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów      
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie 
różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty systemowe”. 
Wnioskiem zostały objęte obie gminne szkoły podstawowe, tj 
Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego w Lesznie i Szkoła 
Podstawowa im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie – tytuł 
wniosku: „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III szkół 
podstawowych w Gminie Leszno”. Wartość dofinansowania pro-
jektu wynosi: 145 632,65 zł. Kwota dofinansowania skalkulowana 
dla Gminy Leszno opiera się o algorytm: iloczyn kwoty 453,30 zł   
i liczby uczniów w klasach I-III szkół podstawowych (324). W 
ramach projektu systemowego mogą być sfinansowane dwa za-
dania: zajęcia dodatkowe dla uczniów oraz doposażenie bazy 
dydaktycznej.  Projektem przewidziano objąć 288 dzieci, w tym 
157 chł. i 131 dz. W poszczególnych zajęciach specjalistycznych 
wezmą udział te dzieci, u których zdiagnozowano określone pro-
blemy w uczeniu się oraz dzieci szczególnie uzdolnione. 

Środki unijne dla Gminy Leszno 
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UWAGA!! Nowy system odbioru odpadów! 
 

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Leszno , 
 
ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach nałożyła na 
wszystkie gminy w Polsce obowiązek zorgani-
zowania systemu odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych. W związku z powyż-
szym, w ramach wdrażania w życie postano-
wień ustawy, na sesji Rady Gminy Leszno       
w dniu 12 grudnia 2012 roku przyjęto pakiet 
uchwał niezbędnych do utworzenia systemu 
gospodarki odpadami. Uchwały dotyczą m.in.: 
sposobu naliczania opłaty za wywóz odpadów, 
wysokości tej opłaty, obowiązków gminy i wła-
ścicieli nieruchomości wynikających z zapisów 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy, wzoru deklaracji, będącej pod-
stawą do naliczania opłat itp.  
 Od 1 lipca tego roku odpady zacznie 
odbierać wyłoniona w przetargu specjalistyczna 
firma. Zanim to jednak nastąpi wszyscy właści-
ciele nieruchomości zamieszkałych mają obo-
wiązek złożenia deklaracji o wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi. Składając ten dokument właściciel określi 
i wskaże między innymi: adres nieruchomości, 
dla której jest składana deklaracja,  
rodzaj odbieranych odpadów (segregowane lub 
zmieszane), wysokość opłaty miesięcznej za 
gospodarowanie odpadami (obliczonej, jako 
iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty za 
odbiór odpadów). Deklarację należy złożyć    
w terminie, nie przekraczającym daty 30 
kwietnia 2013 roku. Dokument składamy        

w godzinach pracy urzędu gminy, w pokoju nr 27. Apelujemy jednak, aby ze złożeniem deklaracji nie czekać 
do ostatniej chwili. Zadeklarowaną opłatę właściciele nieruchomości będą wpłacać co kwartał.  W roku 2013 
terminy opłat wypadają: za III kwartał do 15 września 2013 roku i za IV kwartał do 15 grudnia 2013 roku. 
 Zmiany, jakie nas czekają wymuszają również konieczność zadbania o to, aby  obowiązujące umowy 
na wywóz odpadów zostały wypowiedziane ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r.  W związku z tym każdy 
z właścicieli nieruchomości powinien sprawdzić, na jaki czas, określony, czy nieokreślony zawarta została 
umowa, sprawdzić termin wypowiedzenia w dotychczasowej umowie, ponieważ niektóre firmy mają długie  
3-miesięczne okresy wypowiedzenia oraz złożyć dotychczasowemu odbiorcy odpadów pisemne wypowie-
dzenie świadczonych usług.  
 Nowy system gospodarki odpadami daje mieszkańcom naszej gminy możliwość wyboru rodzaju od-
dawanych śmieci jako: zmieszane tj. odpady nie poddane segregowaniu  (opłata 19 zł / osoba), segregowane 
(opłata 11 zł / osoba). Każdy z mieszkańców, który zdecyduje się na oddawanie odpadów segregowanych 
otrzyma odpowiednią ilość worków z foli LDPE na odpady odbierane w sposób selektywny tj.: żółty – szkło,  
niebieski – tworzywa sztuczne, papier, metal, opakowania wielomateriałowe, zielony – odpady ulegające bio-
degradacji. Właściciel nieruchomości zapewni również odpowiedniej wielkości pojemnik (np. 120l lub 240l),  
w którym będą gromadzone i odbierane pozostałe odpady, jako zmieszane. Odpady segregowane w wor-
kach będą odbierane raz w miesiącu, natomiast odpady gromadzone w pojemniku, co dwa tygodnie (dwa 
razy w miesiącu).  W tym miejscu należy jednoznacznie wyjaśnić, że opłat nie sumuje się. Jeżeli ktoś segre-
guje odpady to za wszystkie będzie płacił 11 zł od osoby, w tym również za odpady zmieszane gromadzone 
w pojemniku. 
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W przypadku osób zamieszkałych w budynkach wielorodzinnych obowiązują te same zasady, co mieszkań-
ców domów jednorodzinnych. Jedynie ilość, wielkość oraz częstotliwość odbioru kontenerów (wywożonych 
nie rzadziej niż raz w tygodniu), będzie dopasowana do ilości mieszkańców danego budynku, zaś segregacja 
odbywać będzie się nie w workach, a w specjalnych pojemnikach podstawionych przed budynkami. System, 
który zacznie działać od 01.07.2013 roku będzie umożliwiał mieszkańcom przekazanie selektywnie zebra-
nych odpadów, np. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów remontowo – budowlanych, 
zużytych opon itp. do gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  (PSZOK). Na terenie 
gminy nadal będzie można oddać we wskazanych miejscach i terminach odpady, takie jak: zużyte baterie, 
leki, czy też śmieci wielkogabarytowe, np. stare meble.  
 O szczegółowych zasadach segregacji oraz harmonogramach odbioru odpadów, gmina będzie infor-
mować po rozstrzygnięciu przetargu. 
 Na koniec chciałbym Państwa poinformować, że w sytuacji gdy w drodze przetargu zostanie uzyska-
na stawka niższa niż przyjęta w uchwale rady Gminy (11 zł za odpady segregowane i 19 zł za odpady zmie-
szane) to niezwłocznie uchwała zostanie zmieniona i przyjęte zostaną stawki korzystniejsze. Informujemy 
również, że bez względu na wynik przetargu stawki nie zostaną podwyższone. 
 Wzór deklaracji o wysokości opłaty  i  wniosku o rozwiązanie umowy można uzyskać u sołtysów,       
w urzędzie gminy pokój 27 lub pobrać ze strony internetowej www.gminaleszno.pl 
 
            Andrzej Cieślak 
            Wójt Gminy Leszno 

Gminne inwestycje 
 

W bieżącym roku, zgodnie z uchwałą budżetową planowane są 
następujące zadania inwestycyjne: 
 zakończenie budowy ulic: Strażackiej i Krótkiej w Lesznie 
– planowany termin 30 maja br.; 
 modernizacja nawierzchni ulic: Krótkiej, Parkowej i Ks. 
Raczkowskiego w Lesznie – planowany termin zakończenia     
II kwartał 2014r.; 
 rozbudowa i modernizacja budynku przedszkola w Lesz-
nie – planowany termin zakończenia II kwartał 2015r.; 
 budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Kwiatowej 
(Wyględy) i na terenie sołectwa Trzciniec – Stelmachowo (przy 
drodze powiatowej); 
 budowa wodociągów w ulicach: Chabrowej i Konwaliowej 

(Wyględy), Otuliny (Leszno), Magnolii i Al. Cisowej (Marianów); 
 budowa przyłączy gazowych do budynków przedszkola i Zespołu Szkół w Zaborowie wraz z moderni-

zacją kotłowni. 
Informacje o inwestycjach planowanych do wykonania   
w 2013r., w ramach funduszu sołeckiego przekażemy 
Państwu w następnym numerze Informatora. 
 

Przebudowa ulic Strażackiej i Krótkiej — 2012r. 

http://WWW.gminaleszno.pl
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A W LESZNIE SPORTOWO! 
 

Zespół Sportowo Rekreacyjny w Lesznie, ul. Szkolna 10 
 

Sekcja tenisa ziemnego 
Zajęcia odbywają się w ZSR w poniedziałki i środy w godz. 16.15-19.15. 
Dzieci w wieku 5-12 lat podzielone są na trzy grupy, od marca trwa seria turnie-
jów, w których startują nasi zawodnicy. Trzymamy kciuki! 
 
Nasz KS Tennis Life - LAUREATEM TENISOWEGO PODSUMOWANIA RO-
KU 2012. Klub prowadzący szkółkę tenisa ziemnego w ZSR w Lesznie zajął II 
miejsce w końcowej klasyfikacji konkursu "TENIS10 - KLUB ROKU 2012 " i zo-
stał nagrodzony podczas uroczystej Gali w Hotelu Marriott. W konkursie wzięły 
udział licencjonowane kluby z całej Polski. Wśród wyróżnionych małych tenisi-
stów znalazła się najlepsza zawodniczka z Leszna Kinga Ziółkowska, która 
trenuje na kortach w Brwinowie. Gratulujemy Kindze oraz jej rodzicom i życzymy 
dalszych sportowych sukcesów. Dzieci były obecne na całej uroczystości, otrzy-
mały autografy i robiły sobie zdjęcia z gwiazdami polskiego tenisa. Szczególnym 
zainteresowaniem dzieci cieszył się Jerzy Janowicz.  

Program tenis 10 w naszych szkołach! 

 

We współpracy z Polskim Związkiem 
Tenisowym i KS Tennis Life planujemy 
wprowadzenie Programu Tenis10 do 
programu zajęć z wychowania fizyczne-
go klas 1-3. W tym celu zostaną prze-
szkoleni nauczyciele wychowania po-
czątkowego i otrzymają Certyfikat PZT 
uprawniający do prowadzenia zajęć z 
dziećmi w ramach Programu Tenis10. 
Jest to nasz ogromny sukces, gdyż jesteśmy jedną z pierwszych 

gmin w Polsce, które wpro-
wadzają program opraco-
wany przez The Internatio-
nal Tennis Federation do 
swoich szkół. Dziękujemy 
Dyrektorom ZSP w Lesznie 
i w Zaborowie za poparcie 
naszego projektu. 

Sekcja piłki siatkowej 

 

Klubu Sportowego METRO zaprasza na 
bezpłatne treningi wysokich chłopców ze 
szkół podstawowych (roczniki 2000 - 2003) – 
do ZSR w Lesznie: sobota i niedziela   
10.00-13.00 Wybitni absolwenci KS METRO: 
Zbigniew Bartman, Piotr Nowakowski, Karol 
Kłos. SZUKAMY KOLEJNYCH TALENTÓW 
SIATKARSKICH! 

 
Niedawno w naszej gminie została zawiązana sekcja siatkówki   
w kategorii seniorów. Drużyna uczestniczy regularnie w okręgo-
wych turniejach piłki siatkowej, nierzadko z sukcesami. Ostatnie 
osiągnięcia to m.in. 2 miejsce w Amatorskiej Lidze Siatkówki 
sezonu Jesień 2012, 1 miejsce w Turnieju o Puchar Wójta Gminy 
Kampinos oraz 1 miej-
sce w Turnieju o Pu-
char Wójta Gminy Czo-
snów. Dzięki Wójtowi 
naszej gminy oraz dy-
rekcji hali sportowej    
w Lesznie drużyna 
zyskała nowe stroje 
siatkarskie na sezon 
Wiosna 2013 w powia-
towej lidze siatkówki   
w Ożarowie Mazowiec-
kim.  

Polecane obozy sportowe: 

 

Obozy tenisowe – KS Tennis Life, Olecko 29.06 - 10.07, 10.07 
- 21.07 (dzieci 7-13 lat), 21.07 - 01.08 (młodzież 14-17 lat). 
Szczegóły i zapisy: Jarosław Gogacz 501 108 909, Iwona Ru-
stecka 660 167 507 lub drogą elektroniczną:                                
e-mail: tennislife@tennislife.pl 
Obozy siatkarskie – KS Metro: Łukta 28.07.-07.08. oraz 07.08.-
17.08 dzieci 9-12 lat. Szczegóły i zapisy: Dariusz Kopaniak - tel/
fax 022 642 52 03, kom. 0-604 983 242 lub drogą elektroniczną: 
e-mail: darek@volley.pl.  
Starszą młodzież prosimy o kontakt z klubem. 
 

Sekcja Judo w Lesznie -                       
UKS Siódemka Judo Sochaczew 

 
 

Zapraszamy na zajęcia do ZSP w Lesznie w poniedziałki        
i środy w godz.16.00 –17.00. 
 
Podczas festynu gminnego we wrześniu 2012r. gościliśmy Sió-
demkę wraz z Januszem Piechną - trenerem reprezentacji Polski 
Juniorów Młodszych, wielokrotnego medalistę Mistrzostw Polski   
i turniejów międzynarodowych. Podopieczni Klubu Zawodnicy 
trenera Piechny zdobyli na Mistrzostwach Polski oraz Pucharach 
Polski około 90-ciu medali, na Pucharze Świata 2 złote, 1 srebrny 
oraz 2 brązowe medale, trzy V miejsca i cztery VII miejsca. Na 
Mistrzostwach Europy zdobyli: I miejsce, dwa V miejsca, jedno 
VII miejsce i jedno IX miejsce. Mogliśmy podziwiać pokaz judo na 
najwyższym, światowym poziomie. Nasze dzieci trenuje Marcin 
Niemiec trener Kadry Młodzików Województwa Mazowieckiego. 
Polecamy! 

http://m.in
mailto:darek@volley.pl


Zapraszamy na siłownię! 
 Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku na 
treningi pod okiem doświadczonych instruktorów kulturystyki,      
w godz. 17.00-20.00. W środy i piątki proponujemy trening dla 
kobiet, modelujący sylwetkę i wzmacniający mięśnie postawy, 
szczególnie dla osób mających problemy z kręgosłupem. W po-
niedziałki, wtorki i czwartki trening dla mężczyzn. 
Korzystanie z siłowni i opieki instruktorskiej jest bezpłatne. 

W ubiegłym roku został przeprowadzony remont pomiesz-
czeń siłowni, który obejmował m.in. wykonanie nowej wylew-
ki betonowej, ułożenie na ścianach płyt kartonowo – gipso-
wych, założenie paneli sufitowych, zamontowanie nowego 
oświetlenia oraz luster, wymianę wykładziny oraz malowanie 
ścian. W ramach zadania został odnowiony dotychczasowy 
sprzęt do ćwiczeń siłowych oraz doposażono siłownię          
w nowe profesjonalne urządzenia. Ponadto wyremontowano 
pomieszczenie łazienki znajdującej się obok siłowni. 
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Rusza program nauki pływania! 
 
Od kwietnia br. realizowane będzie zadanie pod nazwą „Nauka pływania i doskonalenie umiejętności pływania dla uczniów 

szkół podstawowych w Gminie Leszno”. Zadanie będzie dofinansowywane ze środków Ministerstwa Sportu i Rekreacji w kwocie      
23 000,00 złotych, co stanowi 40% kosztów całkowitych. Dotacja w takiej wysokości została przyznana Gminie Leszno w wyniku roz-
strzygnięcia konkursu MSiT, ogłoszonego w październiku 2012 roku na zadanie upowszechnianie pływania. Pozostałe środki finanso-
we w wysokości 35 000,00 złotych będą pochodziły z budżetu gminy. Koordynatorem projektu jest Zespół Sportowo Rekreacyjny      
w Lesznie. 

W ramach zadania prowadzona będzie nauka pływania i doskonalenie umiejętności pływania z elementami edukacji dla bez-
pieczeństwa. Uczestnikami zajęć nauki pływania będą uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Leszno, w wieku od 6 do 13 
lat. Nauka pływania odbywać się będzie na dwóch pływalniach: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, ul. Olimpijska 
3 – dla 45 uczniów ze Szkoły Podstawowej  w Lesznie i Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim, ul. Szkolna 
2A – dla 45 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Zaborowie. 

W okresie od kwietnia do listopada odbędzie się 20 wyjazdów na pływalnię tj. 20 godzin zajęć, w tym 10 w roku szkolnym     
2012/2013 i 10 w roku szkolnym 2013/2014. Realizacja zajęć służyć będzie przede wszystkim nabyciu umiejętności pływania przez 
uczniów już w wieku dziecięcym oraz doskonaleniu nabytych umiejętności. Pływanie jest jednym z zasadniczych elementów kultury 
fizycznej. Umiejętność pływania jest wstępem do uprawiania wielu sportów wodnych, takich jak: kajakarstwo, wioślarstwo, żeglarstwo, 
jachting motorowy – zarówno wyczynowo jak i rekreacyjnie.  

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się w sekretariatach szkół.  

 

Inne zajęcia w Zespole  
Sportowo Rekreacyjnym 

 
Boks - zajęcia dla dzieci i młodzieży w czwartki godz. 16.30 
Piłka nożna - treningi dzieci we wtorki i piątki od 16.00, czwartki 
od 17.30. (KS Partyzant Leszno) 
Pilates w ZSP w Lesznie – wtorki i czwartki godz. 18.00 
Piłka siatkowa młodzieży licealnej – poniedziałki 19.30             
i soboty 15.00 
Piłka siatkowa dorosłych – grupa zaawansowana – piątki 19.00 
i soboty 13.00 
Piłka koszykowa dorosłych – czwartki godz. 19.00 
 

Tenis rodzinnie – w każdą niedzielę o godz. 13.00 zapraszamy 
małych tenisistów trenujących w sekcji tenisa ziemnego na grę 
ze swoimi rodzicami.  
 Zapraszamy od kwiet-
nia do października na boisko 
wielofunkcyjne, szczególnie 
małych i dużych tenisistów        
a także koszykarzy, siatkarzy     
i piłkarzy ręcznych. W piłkę noż-
ną gramy na boiskach trawia-
stych.  
 Szczegółowy harmono-
gram zajęć w Zespole Sportowo -Rekreacyjnym: 
www.gminaleszno.pl 

http://www.gminaleszno.pl
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Lesznowskie Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

 Od około 5 lat, na terenie naszej gmi-
ny, działa Koło Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów, które skupia obecnie 74 
członków. W ciągu minionej kadencji Koło zor-
ganizowało wiele wycieczek oraz spotkań. Lesz-
nowskie Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
współpracuje z innymi terenowymi Kołami -        
z Błonia, Borzęcina, Ożarowa Mazowieckiego. 
Należy również dodać, że 28 członków śpiewa 
w gminnym Chórze „Ballada”.  
 Podczas zebrania, które odbyło się      
w dniu 03.11.2012r. wybrano nowy zarząd Koła. 
Przewodniczącą została Pani Elżbieta Braun 
(tel.: 660 325 133), zastępcą Pan Andrzej Kac-
przak (tel.: 669 230 744), Skarbnikiem Pani Bo-
gumiła Gawrońska, członkowie to: Pani Danuta 
Piotrowska oraz Pani Zofia Kostecka. 
 Dnia 19 stycznia 2013 roku w Świetlicy 
w Lesznie odbył się uroczysty Bal z okazji Dnia 
Babci i Dziadka, zorganizowany przez Koło 
Emerytów Rencistów i Inwalidów z Leszna. Na 
przybyłych seniorów czekały liczne zabawy, 
konkursy i atrakcje. Babcie i Dziadkowie świet-

nie się bawili przy dźwiękach dobrej muzyki. Tego dnia wszystkie troski i zmartwienia odłożono na bok, aby wspólnie świętować 
Dzień Babci i Dziadka. Cała uroczystość przebiegła w miłej i rodzinnej atmosferze. Natomiast 9 lutego 2013r roku członkowie Koła, 
tradycyjnie jak co roku, przebrani w różne stroje, spotkali się na ostatkach. Spotkaniu towarzyszyły wspólna zabawa, dobry nastrój, 
konkursy oraz występy artystyczne 

Lesznowskie Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów serdecznie zaprasza wszystkich do współpracy. 

Projekt „Można żyć inaczej –  
aktywna integracja społeczna  

w Gminie Leszno” 

 

Od sierpnia 2013r. roz-
pocznie się piąta edycja 
realizowanego projektu 
systemowego współfi-
nansowanego w ramach 
Priorytetu VII Promocja 

integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt nosi 
tytuł : „Można żyć inaczej – aktywna integracja społeczna w Gmi-
nie Leszno”. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznie adresuje 
swoje wsparcie do grupy kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Lesz-
no w wieku aktywności zawodowej, które są długotrwale bezro-
botne, niepełnosprawne i korzystają z pomocy społecznej. 
Wsparcie polega na szeregu działań aktywizacyjnych oraz szko-
leń dla uczestników projektu. 
 W roku bieżącym przewidziano dla 10 osób kurs podno-
szący kwalifikacje zawodowe – podstawy obsługi komputera. 
Ponadto w ramach aktywnej integracji projektu przewidziano 
różnorodne działania skierowane do beneficjentów ostatecznych 
między innymi poprzez umożliwienie skorzystania z usług praw-
nika oraz  psychologa i doradcy zawodowego. Aktywizacja spo-
łeczna realizowana będzie poprzez pracę socjalną, wyjazd do 
teatru i kina oraz warsztaty na rzecz poprawy wizerunku. W ra-
mach aktywizacji zdrowotnej dla  uczestników zostaną  przepro-
wadzone badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy. 
Wszyscy beneficjenci ostateczni projektu zostaną w ramach kon-
traktów socjalnych, objęci wsparciem finansowym, aby umożliwić 
im aktywne uczestnictwo w planowanych zajęciach.  
 Osoby zainteresowane powyższym projektem mogą 
uzyskać wszelkie informacje w Ośrodku Pomocy Społecznej      
w Lesznie, ul. Aleja Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, tel.  
22 725 80 05 w 122 lub 22 725 81 55. 

Zapraszamy do Biblioteki Publicznej w Lesznie 
oraz filii w Czarnowie i Zaborowie 

 
Księgozbiór biblioteki liczy prawie 38 tys. woluminów z  literatury 
pięknej polskiej, obcej, literatury naukowej oraz popularnonauko-
wej dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Biblioteka posiada rów-
nież  w swoich zbiorach  książki „mówione”. W każdej z placó-
wek  można skorzystać z komputerów z dostępem do internetu. 

Od połowy października 2012 r. w Bibliotece w Lesznie 
obowiązuje nowy, komputerowy system wypożyczeń bibliotecz-
nych „Mateusz”, który niesie ze sobą wiele możliwości. Program 
umożliwia uzyskanie informacji o dostępności książek, przesunię-
cia terminu zwrotu, dokonania rezerwacji lub przedłużenia czasu 
rezerwacji oraz obejrzenia kolejki oczekujących.  

Obecnie każdy czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną, dzię-
ki której może zalogować się do systemu. Z karty czytelniczej 
należy przepisać jej numer i pin, a wówczas na ekranie wyświe-
tlona zostanie strona z informacjami o stanie naszego konta (np. 
czy nie jest za-
b l o k o w a n e         
z powodu prze-
trzymania ksią-
żek). Po zalogo-
waniu się na 
swoje konto 
możemy przej-
rzeć historię 
wcześniej wypo-
życzanych pozy-
cji. 

 Wszystkich, którzy chcą być czytelnikami biblioteki za-
praszamy z dowodem osobistym, a dzieci z rodzicem lub opieku-
nem prawnym. Z regulaminem korzystania z wypożyczalni moż-
na zapoznać się w placówkach lub na stronie internetowej 
www.biblioteka.gminaleszno.pl 

http://www.biblioteka.gminaleszno.pl/


jącym ludzi ze wspólną pasją śpiewania, a jednocześnie dobrą 
formą popularyzacji pieśni chóralnej i promocji lokalnej twórczo-
ści i tradycji. 
 Od jedenastu lat nasza placówka uczestniczy w ogólno-
polskiej akcji zbiórki pieniędzy na cele Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Kolejne finały w Lesznie pokazują, że praca       
z wolontariatem, pozyskiwanie sponsorów, pozwalają osiągać 
coraz lepsze wyniki kwesty. Natomiast niemierzalnym efektem 
jest integracja społeczeństwa i wzrost wrażliwości na drugiego 
człowieka. (W tym roku, podczas XXI finału z licytacji i zbiórki do 
puszek zebraliśmy kwotę 14.902 zł).  

 Dzięki pomocy Gminy i Starostwa, zgodnie z terminem 
zimowych wakacji, organizujemy akcję „Ferie w Gminie Leszno”, 
serwując dzieciom i młodzieży wyjazdy na lodowisko, do kina, 
rozgrywki sportowe i powiatowe atrakcje w Gościńcu – Julinek, 
pod nazwą „Zima w lesie”. Uzupełnieniem wyjazdów są gry i za-
bawy w sali, konkursy plastyczne i tenisa stołowego. Są to dobre 
formy aktywnego wypoczynku, rekreacji i spędzania wolnego 
czasu od nauki szkolnej. 
 Korzystając z zaproszenia Centrum Kultury w Błoniu 
organizujemy wyjazdy do kina w ramach akcji „Kino dla Seniora”. 
Cyklicznie, w sali Świetlicy odbywają się spotkania w Klubie Se-
niora. Są to coroczne bale babci i dziadka, spotkania ostatkowe, 
z okazji Dnia Kobiet i inne według potrzeb. W tym roku udostęp-
niliśmy nasz lokal Powiatowemu Urzędowi Pracy na cykliczną 
organizację targów pracy i spotkania z bezrobotnymi. Systema-
tycznie prowadzimy działalność usługową, wynajmując salę oso-
bom prywatnym i prawnym na spotkania, seminaria, pokazy         
i inne. Ciągle otwartym tematem pozostaje nabór nowych muzy-
ków do naszej gminnej Orkiestry Dętej. Jedynie dopływ nowych 
talentów pozwoli poprawić kondycję naszej historycznej, stulet-
niej Orkiestry, która obecnie przeżywa głęboki kryzys osobowy. 
Jeśli chciałbyś zostać członkiem reprezentacyjnej Orkiestry 
z długą historią i tradycją – zgłoś się! Doświadczenie nie jest 
konieczne. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt: 
Świetlica w Lesznie, ul. Szkolna 10, tel. 22 725 80 91 od wtorku 
do soboty w godz. 14:00 – 20:00. 
 Obecnie przygotowujemy się do naszego udziału w ob-
chodach 150 rocznicy powstania styczniowego. Wspólnie            
z Gminną Biblioteką Publiczną w Lesznie organizujemy uroczy-
ste spotkanie w dniu 12.04.13 o godz. 17:00, połączone z promo-
cją książki pt. „W cieniu styczniowych nocy” autorstwa Marianny 
Zawadzkiej – pisarki z terenu naszego powiatu. W programie 
uroczystości będzie inscenizacja przygotowana przez grupę te-
atralną i Chór „Ballada” oraz spotkanie z autorką książki. 
 Mamy nadzieję, że nasza oferta wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom różnych grup wiekowych naszych mieszkańców. 
Dokładamy starań, aby ją ciągle aktualizować i uwzględniać poja-
wiające się oczekiwania. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi, 
rady i pomysły, które jeszcze bardziej przybliżą nasze działania 
do potrzeb mieszkańców. 
 Serdecznie zapraszamy od wtorku do soboty w godz. 
14:00 – 20:00 (tel. (22) 725 80 91). 
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Świetlica w Lesznie zaprasza  

 Świetlica w Lesznie jest centralną placówką w gminie, 
która prowadzi szereg form stałych działalności kulturalnych sku-
piających dzieci, młodzież i dorosłych. Zajmuje się również orga-
nizowaniem cyklicznych imprez i akcji kulturalnych dla mieszkań-
ców Leszna i gminy. Dzieciom i młodzieży oferujemy zajęcia pla-
styczne (wtorki godz. 15:00 – 17:00), serwując ciekawy program 
z zastosowaniem technik orgiami, kirigami, collage oraz inne 
formy doskonalące zdolności artystyczne i ćwiczące wyobraźnię. 
Dla zwolenników tańca proponujemy naukę tańców standardo-
wych, latynoamerykańskich, kompozycje układów choreograficz-
nych (wtorki godz. 17:00 – 19:00), udział w turniejach tanecznych 
i innych występach. Dla uczestników tych zajęć organizujemy 
obóz taneczny w Stegnie na przełomie czerwca i lipca br. Amato-
rom teatru proponujemy zajęcia kształcące emisję głosu, umiejęt-
ności pracy nad tekstem, choreografię i scenografię spektakli 
teatralnych (środy godz. 17:00 – 19:00). Zajęcia z wychowania 
muzycznego – indywidualne lekcje gry na gitarze akustycznej      
i basowej (środy i piątki godz. 15:00 – 19:00) proponujemy 
wszystkim początkującym i bardziej zaawansowanym gitarzy-
stom. Doskonalenie warsztatu wokalnego pieśni popularnych, 
patriotycznych i ludowych, pracę w zakresie poszerzania skali, 
barwy i emisji głosu proponujemy na zajęciach chóru 
„Ballada” (czwartki godz. 16:00 – 18:00). 

 Najważniejszym wydarzeniem kulturalnym w skali roku 
w naszej placówce jest Powiatowy Przegląd Chórów „Złotego 
Wieku” w klimacie świąteczno – noworocznym. Styczniowy festi-
wal organizowany jest przez Wójta Gminy Leszno, Pana Andrze-
ja Cieślaka i naszą placówkę. Patronat honorowy nad festiwalem 
od początku sprawuje Starosta Warszawski Zachodni – Pan Jan 
Żychliński. W konkursie biorą udział wszystkie chóry seniora       
z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Wszystkie pre-
zentacje oceniane są przez jury, w którym zasiadają osoby zawo-
dowo związane z muzyką. Zgodnie z regulaminem, wyłaniamy 
laureatów, przyznając jedną nagrodę główną i dwa wyróżnienia. 
Tegoroczne, szóste spotkanie było ciepłym wydarzeniem integru-  
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Wymień dowód osobisty wydany w 2003r. 
 
Przypominamy, że w 2013r. utraciły bądź utracą ważność dowody osobiste 
wydane w 2003 roku. Na awersie każdego dowodu osobistego umieszczona 
jest data ważności dokumentu. Prosimy o zwracanie uwagi na ten ważny aspekt, 
aby uniknąć niepotrzebnych trudności i zdenerwowania w przypadku załatwiania 
spraw urzędowych z dokumentem po upływie daty ważności. Wniosek o wydanie 
nowego dowodu tożsamości należy złożyć przynajmniej 30 dni przed upływem 
daty ważności aktualnego dokumentu. Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy 
Leszno, pokój nr 20. Do wniosku należy dołączyć 2 aktualne fotografie. Za nowy 
dowód nie pobiera się żadnych opłat. Wniosek należy złożyć osobiście          
w Urzędzie Gminy, pokój nr 20, a wszystkie informacje można uzyskać pod tele-
fonem 22 725 80 05 wew. 112. 

Wykaz rejonów dzielnicowych  
Komisariatu Policji w Lesznie 

 
Rejon nr I – dzielnicowy st. sierż. Tomasz Zakościelny, tel. 600-997-630 
miejscowość Leszno z wyodrębnieniem ulic: Błońska, Marysieńki, Ogrodowa, 
Otuliny, Piekarska, Podzaborówek, Sokołowska, Warszawska, Wąska oraz miej-
scowości: Feliksów, Julinek, Ławy, Łubiec, Roztoka, Wąsy Kolonia, Wąsy Wieś, 
Feliksów, Wiktorów, Wólka, Wyględy, Zaborów, Zaborówek. 
Rejon nr II – dzielnicowy st. asp. Krzysztof Więch, tel. 600-997-628 
miejscowość Leszno z wyodrębnieniem ulic: Bohaterów Puszczy Kampinoskiej, 
Broniewskiego, Fabryczna, Harcerska, Inżynierska, Jaśminowa, Kochanowskie-
go, Krótka, Księdza Jana Raczkowskiego, Kwiatowa, Leśna, Leśmiana, Młynar-
ska, Mickiewicza, Miłosza, Murarska, Parkowa, Partyzantów, Podchorążych, 
Podleśna, Polna, Sienkiewicza, Słowackiego, Sochaczewska, Sosnowa, Stra-
żacka, Szkolna, Tuwima, Wrzosowa, Al. Wojska Polskiego, Żeromskiego oraz 
miejscowości: Czarnów, Gawartowa Wola, Grądki, Grądy, Korfowe, Marianów, 
Plewniak, Podrochale, Powązki, Rochale Wielkie, Stelmachowo, Szadkówek, 
Szymanówek, Towarzystwo Czarnów, Trzciniec, Walentów, Wilkowa Wieś, Wil-
ków. 

Jeśli Ty lub Twoi bliscy mają problem z alkoholem, przemocą do-
mową lub innymi uzależnieniami – przyjdź Członkowie Gminnej Komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Lesznie oraz pracownicy Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. 
uzależnień i przemocy domowej udzielą porady i wskażą kierunek działania.  
Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. uzależnień i przemocy domowej, 
Leszno ul. Warszawska 1. Dyżury specjalistów: uzależnienia - w każdy wtorek 
w godz. 14.30 – 19.30, tel.795-62-12-55; przemoc domowa- w każdy poniedzia-
łek w godz. 17.00 – 19.00 oraz w każdy piątek w godz. 9.00-11.00, tel. 519-803-
926; psycholog w każdą środę w godz. 17.00 - 20.00, tel. 519-803-925. Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Lesznie czynny jest w poniedziałki w godz. 8:00 – 
17:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 16:00, tel. (22) 725-84-52 
wew.122. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
zaprasza w każdy wtorek w godz. 16:00 – 17:00, Urząd Gminy Leszno, parter – 
pokój nr 1, tel. 22 725 80 05 wew. 106 - w godzinach pracy Urzędu. 

WAŻNE TELEFONY 

Urząd Gminy 
Al. Wojska Polskiego 21 

Ośrodek Pomocy  
Społecznej 

Starostwo Powiatu  
Warszawskiego  
Zachodniego 

tel. 22 725 80 05 
tel. 22 725 84 52 
tel. 22 725 90 35 
fax. 22 725 85 52 

tel. 22 725 81 55 

Pogotowie Ratunkowe  
w Błoniu 

Nocna Pomoc Lekarska 
w Błoniu,  
ul. Piłsudskiego 2/4 

Komisariat Policji w Lesznie 

Centrum Powiadamiania  
Ratunkowego 

Pogotowie Energetyczne 
W Błoniu 

Rejonowa Dyspozycja  
Ruchu i Pogotowie  
Energetyczne 

Komenda Powiatowa Policji 
dla Powiatu Warszawskiego 
– Zachodniego 

Komisja ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

tel. 22 733 72 00 
fax. 22 757 11 58 

tel. 22 725 49 99 

tel. 22 731 90 77 

Pogotowie Gazowe  
W Błoniu 

tel. 22 725 14 05 
lub 992 

tel. 22 725 49 91 
tel. 22 725 28 50 

tel. 22 725 80 05  
wew. 106 

tel. 22 725 80 07 
tel. 22 725 84 58 
tel. 507 103 804 
tel. 608 553 997 

tel. 22 738 23 00 
tel. 22 738 23 22 
tel. 22 758 68 15 
lub 99 czynne 24h 

tel. 22 722 99 97 
tel. 22 725 80 00 

tel. 112 
z każdego telefonu 

Informator Gminy Leszno 
 

Bezpłatny Biuletyn Urzędu Gminy Leszno 
Wydawca: Urząd Gminy Leszno 
Al. Wojska Polskiego 21 
05-084 Leszno 
tel. 22 725 80 05 wew 106. 
www.gminaleszno.pl, www.leszno.bipgminy.pl  
www.facebook.com/gminaleszno 
urzad@gminaleszno.pl 

Zmiana lokalizacji PUP w Lesznie 
 
Od dnia 20 lutego 2013r. zamiejscowy Punkt Powiatowego Urzędu Pra-
cy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu mieści się w Świetli-
cy w Lesznie przy ulicy Szkolnej 10. Pracownicy PUP pełnią dyżury, któ-
re odbywają się, co dwa tygodnie w środy, w godzinach 9:00 – 14:30, zapewnia-
jąc wszechstronną obsługę klientów - zarówno osób bezrobotnych, poszukują-
cych pracy jak i pracodawców z gminy Leszno. Terminy dyżurów pracowników 
PUP w Lesznie w 2013 roku: marzec - 7, 21; kwiecień - 4, 18; maj - 2, 16; 
czerwiec - 6, 20; lipiec - 04, 18; sierpień - 01, 22; wrzesień - 05, 19; paździer-
nik - 03, 17; listopad - 07, 21; grudzień - 05, 19. 
Ponadto informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego w Błoniu, ul. Grodziska 15, przyjmuje interesantów od poniedziałku 
do piątku w godzinach 08.00—14.00, telefon: 22 725 42 91. Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej 
w Błoniu 

tel. 22 725 52 11 
fax. 22 725 51 23 

Pogotowie Wodno - 
Kanalizacyjne 

tel. 509 059 673 
tel. 509 045 843 

http://www.gminaleszno.pl/
http://www.leszno.bipgminy.pl/
http://www.facebook.com/gminaleszno
mailto:urzad@gminaleszno.pl
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Konkurs "Zostań autorem wiersza o powstaniu styczniowym" rozstrzygnięty! 

22 stycznia świętowaliśmy 150. rocznicę wybu-
chu powstania styczniowego. Dla szkoły, która 
nosi imię Powstańców 1863 Roku, to wyjątkowe 
wydarzenie. Z tej okazji ogłosiliśmy konkurs na 
wiersz o powstaniu styczniowym. To dobry spo-
sób, by uczcić pamięć Patrona Szkoły i uświado-
mić sobie, jak wiele zawdzięczamy bohaterskiej 

postawie wielu, często bardzo młodych, powstańców. Do piór 
zasiedli uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej oraz uczniowie 
gimnazjum. Do udziału w konkursie zostali zaproszeni także 
uczniowie okolicznych szkół. W kilku lub kilkunastu wersach pró-
bowali zawrzeć wrażenia, jakie wywołuje myśl o odwadze i nie-
złomności uczestników wydarzeń z 1863 roku. 
 Spośród wszystkich dostarczonych i nadesłanych wier-
szy jury wybrało pięć utworów o ciekawej kompozycji, ujmujących 
temat w oryginalny sposób przy użyciu bogatego słownictwa. 
Pierwsze miejsce zajęła Klaudia Oszczyk, autorka wiersza pt. 
"22 stycznia 1863", uczennica klasy 6a ze Szkoły Podstawowej   
w Zaborowie. II miejsce jury przyznało Agnieszce Zielińskiej, 
autorce wiersza pt. "Los Powstańca", uczennicy klasy 5 ze Szko-
ły Podstawowej w Górkach. III miejsce przypadło najmłodszej 
uczestniczce konkursu - Aleksandrze Piotrowskiej, autorce 
cyklu wierszy o tematyce patriotycznej, uczennicy klasy 4b ze 
Szkoły Podstawowej w Zaborowie. 
 W gimnazjum przyznano dwie nagrody. Pierwsza trafi 
do Damiana Węgierka, autora wiersza pt. "Powstańcy", nato-
miast druga została przyznana Aleksandrze Żuk za wiersz pt. 
"Powstanie styczniowe". Laureaci są uczniami klasy I Gimnazjum 
w Zaborowie. Starania wszystkich laureatów konkursu zostały 
nagrodzone pamiątkowymi dyplomami oraz statuetkami dla mło-
dych poetów ufundowanymi przez p. Lilianę de Vacqueret, dyrek-
tor szkoły w Zaborowie. 
 Drugi konkurs związany ze styczniową rocznicą wygrała 
Martyna Szydłowska, uczennica klasy 4b, za przygotowanie 
przepięknego albumu prezentującego wiele miejsc w Puszczy 
Kampinoskiej, które pamiętają wydarzenia sprzed 150 lat. Na 
zdjęciach oraz wśród opisów umieszczonych w albumie znalazły 
się m.in. Buda Zaborowska, Kampinos, Górki oraz Leszno. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursów podjętego wysił-
ku przywrócenia pamięci o powstańcach z 1863 roku, a laure-
atom niezwykłych umiejętności literackich, fotograficznych oraz 
edytorskich. 
 Wiersze laureatów konkursu znajdują się na stronie 
internetowej www.szkolazaborow.org (zakładka aktualności). 
      
    W imieniu jury  
    Iwona Jezdychowicz 

Uczniowie Gimnazjum w Lesznie  
uczcili pamięć Powstańców 1863 roku  

 
 

W 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, 22 stycznia 
uczniowie Gimnazjum w Lesznie oddali hołd walczącym i pole-
głym. Z inicjatywy nauczyciela historii Roberta Laszczki ucznio-
wie złożyli kwiaty na grobach i chwilą ciszy uczcili pamięć Po-
wstańców spoczywających na miejscowym cmentarzu. Znicze 
pamięci zapłonęły na grobie Pana Władysława Sobolewskiego, 

który za udział   
w Powstaniu 
został zesłany 
na  Syber ię , 
gdzie spędził 12 
l a t .  Z m a r ł          
w 1915 roku      
w Lesznie. Kwia-
ty złożono i za-
palono znicze 
również na gro-
bie ks. Ignacego 
K u b i ń s k i e g o , 
wikariusza i pro-
boszcza parafii 

w Lesznie w latach 1858-1899, uczestnika Powstania i duszpa-
sterza Powstańców.  

Program „Cyfrowa szkoła”  
w Zaborowie 

 
 

Szkoła Podstawowa    
w Zaborowie otrzymała 
wsparcie finansowe     
w ramach rządowego 
programu „Cyfrowa 

szkoła”. Zaborów znalazł się w szczęśliwej 50, którą wylosowano 
spośród 607 szkół ubiegających się o dotację na sprzęt elektro-
niczny.  
 Dzięki udziałowi w programie Szkoła Podstawowa        
w Zaborowie otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 62 216,00 
zł. Wkład własny organu prowadzącego wynosił 20% wartości 
dofinansowania. Z otrzymanej dotacji szkoła zakupiła m.in. prze-
nośne komputery, tablice interaktywne i projektory multimedialne.  

63 Kampinoska Gromada Zuchów 
„Wojowie z Zamczyska”  

 
 Gromada została założona przez Tomasza Skorupskie-
go i Stanisława Różyckiego 10 października 2008 roku. Gromada 
zrzesza chłopców w wieku od 7 do 11 lat z terenu całej gminy 
Leszno Na początku zbiórki spotykaliśmy się w Zaborowie, jed-
nak po pewnym czasie, głównie dzięki uprzejmości księdza pro-
boszcza Andrzeja Tokarskiego, przenieśliśmy się do Leszna. 
Spotykamy się w każdy piątek o godzinie 17:30 pod salkami pa-
rafialnymi na półtoragodzinne zbiórki.  
 Już na samym początku działania udało nam się zdobyć 
tytuł najlepszej gromady hufca „Kresy”. Od tamtej pory ciągle go 
utrzymujemy. Jesteśmy również drugą najlepszą gromadą          
w Chorągwi Mazowieckiej. 
 Oprócz spotkań, w czasie zbiórek jeździmy na biwaki,    
a w każde wakacje, na początku lipca wyjeżdżamy na dwutygo-
dniowe kolonie w różne miejsca Polski, gdzie poprzez zabawę 
przekazujemy chłopcom wartości takie jak umiłowanie Ojczyzny, 
Boga i bliźniego, uczymy ich samodzielności i rozwijamy ich wy-
obraźnie.  
 Naszą gromadę można rozpoznać po granatowych chu-
stach zakładanych do bluzy mundurowej, granatowych czapkach 
z wilczkiem oraz tarczy, która jest herbem gromady naszywanej 
na lewym ramieniu mundurka.  

Działamy również w Internecie. Na Twitterze można śledzić na-

sze działania na biwakach (twitter.com/wojowie), na Facebook’u 

można znaleźć zdjęcia oraz ciekawostki z życia gromady 

(www.facebook.com/Wojowie63), a na naszej stronie informacje 

o gromadzie, kontakt oraz kilka piosenek (www.wojowie.zhr.pl).  

https://twitter.com/wojowie
http://www.facebook.com/Wojowie63
http://www.wojowie.zhr.pl
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Obchody 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego  
w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie  

 Historia szkoły w Zaborowie się-
ga 1812 roku. Z akt kościelnych wynika, 
że była tu wówczas szkoła parafialna. 
Pierwsza szkoła świecka powstała nato-
miast w roku 1850. 
 75 lat temu w 1938 r. Kuratorium 
Okręgu Szkolnego Warszawskiego nadało 
szkole imię Powstańców 1863 Roku        
w związku z opieką uczniów nad mogiłą 
powstańców w Zaborowie Leśnym. Spo-
czywają w niej ciała powstańców z oddzia-
łu Dzieci Warszawy dowodzonego przez 
majora Walerego Remiszewskiego. Pole-
gli 14 kwietnia 1863 r. w bitwie pod Budą 
Zaborowską. 

 Punktualnie o godz. 10.00 dele-
gacja uczniów, dyrektor Liliana de Vacqu-
eret, Ksiądz Prałat Konstanty Kordowski     
i Wójt Gminy Leszno Andrzej Cieślak po-
witali Pana Prezydenta przed budynkiem 
szkoły. 
 Uroczystość obchodów rozpo-
częła się wprowadzeniem sztandaru i od- 

22 stycznia 2013 r. w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie 
odbyła się uroczystość obchodów 150. rocznicy wybuchu po-
wstania styczniowego, na której – na zaproszenie Dyrektora 
Szkoły, Rady Pedagogicznej i uczniów – gościli Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski oraz 
Nuncjusz Apostolski w Polsce Arcybiskup Celestino Migliore.  

śpiewaniem hymnu 
państwowego. Następ-
nie głos zabrała Dyrek-
tor Zespołu, która       
w imieniu uczniów        
i Rady Pedagogicznej 
powitała zaproszonych 
gości, przedstawiła 
zarys historii Szkoły 
Podstawowej im. Po-
wstańców 1863 Roku w Zaborowie i wyra-
ziła nadzieję, że dzisiejsze obchody będą 
zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i doro-
słych niezapomnianą lekcją historii i pa-
triotyzmu. Pani Dyrektor poprosiła o za-

branie głosu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisława  Komorowskiego. 
 Pan Prezydent, 
odwołując się do lokalnego 
wymiaru powstania, podkre-
ślał między innymi, że pa-
mięć ludzka, która trwa 
przez parę pokoleń jest silnie 
związana z powstaniem 
styczniowym w wymiarze 
przeżycia lokalnego. - Widać 
to po Zaborowie, gdzie ta 
tradycja patriotyczna znala-
zła swoje echa (…) Uczcze-
nie pamięci tych, którzy wal-
czyli o polską wolność służy 
lepszemu przeżywaniu dzi-
siejszego, dobrego dla Pol-

ski i Polaków czasu, kiedy żyjemy w pań-
stwie niepodległym, państwie ludzi wol-
nych, państwie rozwijającym się, państwie 
normalnym, choć ze swoimi kłopotami. –
Ale to jest nasze państwo, to samo, o któ-
re walczyli i powstańcy z 1863 i wasi 
dziadkowie, pradziadkowie w czasie II  
wojny światowej.  

 Kolejny punkt 
programu stanowił wy-
stęp artystyczny dzieci    
i młodzieży Zespołu 
Szkół Publ icznych        
w Zaborowie przygoto-
wany pod kierunkiem 
nauczycieli. Uczniowie 
przedstawili przyczyny, 
przebieg i skutki po-
wstania styczniowego, 
łącząc narrację z wzru-
szającą recytacją utwo-
rów o tematyce po-
wstańczej i piękną pre-
zentacją powstańczych 
pieśni.  

 Po uroczystej akademii delegacja 
uczniów i nauczycieli wręczyła Panu Pre-
zydentowi i Nuncjuszowi Apostolskiemu 
przygotowane specjalnie na tę okazję 
pamiątkowe albumy z podziękowaniem za 
niezwykłe spotkanie. 
 Ta część obchodów zakończyła 
się odśpiewaniem hymnu szkoły – „Marsz, 
marsz Polonia” i wyprowadzeniem sztan-
daru przez poczet sztandarowy. Społecz-
ność szkolna i lokalna zgromadziła się na 
dziedzińcu szkoły, gdzie Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej dokonał odsłonięcia 
pamiątkowej tablicy, którą następnie po-
święcił Arcybiskup Celestino Migliore. Na 
tablicy widnieje napis: „W HOŁDZIE RO-
DAKOM WALCZĄCYM O WOLNOŚĆ 
POLSKI W 150. ROCZNICĘ  WYBUCHU 
POWSTANIA STYCZNIOWEGO”.  
 Pan Prezydent pożegnał się       
z uczestnikami obchodów, dziękując za 
zaproszenie na uroczystość.  
 Uczniowie, nauczyciele i zapro-
szeni goście przy dźwiękach marszowej 
muzyki orkiestry dętej udali się do Kościo-
ła pw. Świętej Anny w Zaborowie i wzięli 
udział w uroczystej Mszy Świętej celebro-
wanej przez Nuncjusz Apostolskiego       
w Polsce Arcybiskupa Celestino Migliore. 
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