JULINEK - Reaktywacja
Ostatnie półtora roku było bardzo pracowite dla
firmy ZPR EXPRESS Sp. z o.o. zaangażowanej w projekt rewitalizacji Julinka. Działania w celu reaktywacji
Julinka realizowane były na wielu płaszczyznach: począwszy od opracowania planu rozwoju, po ubieganie
się o pozyskanie dotacji ze środków Unii Europejskiej,
na realizację działań strategicznych takich jak: remont
Małej Areny, stworzenie Centrum RekreacyjnoRozrywkowego.
We wrześniu 2013 roku powstała koncepcja budowy zagrody pokazowej wraz z zapleczem w Julinku.
Projekt koncepcyjny o nazwie „Rozwój funkcji edukacyjno – turystycznych Kampinoskiego Parku Narodowego. Zagospodarowanie rejonu Julinek - Granica – w tym stworzenie parku zwierząt” dotyczy: realizacji kompleksowego zagospodarowania Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy, stworzenia zagrody
pokazowej zwierząt w Julinku, stworzenia zaplecza
hotelowego oraz centrum konferencyjnego i Muzeum
Sztuki Cyrkowej w Julinku, prac nad siecią szlaków
turystycznych, budowy wieży widokowej, stworzenia
ośrodka rehabilitacyjno-rekreacyjnego pełniącego funkcję uzdrowiskową w Julinku, konserwacji istniejącej
infrastruktury.

Na początku 2014 roku odbyło się spotkanie
władz powiatu, Miasta Stołecznego Warszawy i wysokiej rangi urzędników, na którym opiniowano całą inwestycję. W maju 2014 roku podpisano list intencyjny, pod
którym złożyło podpisy 13 sygnatariuszy: Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki; Maciej H. Grabowski,
minister środowiska; Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego; Paweł Lisicki, zastępca dyrektora Biura Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy; Aleksandra Atłowska, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie; Paweł Białecki, wicestarosta powiatu Warszawskiego Zachodniego;
Urszula Jeziorska, skarbnik gminy Leszno; Witold Malarowski, przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Kampinos”; Ryszard Dziadak, zastępca prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; Andrzej G.
Kruszewicz, dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
w Warszawie; Zbigniew Benbenek, w imieniu ZPR
Express Sp. z o.o. (Grupa ZPR); Jerzy Misiak, dyrektor
Kampinoskiego Parku Narodowego; Tomasz Tymoftyjewicz, wójt gminy Kampinos.
Celem założeń projektu, którego szacunkowy
koszt całkowity to około 200 mln zł., jest zwrócenie
uwagi na ścisły związek przyrody z historią i kulturą
regionu oraz stworzenie w Julinku jednego z największych obiektów ekspozycyjno – edukacyjnych. Inwesty-

2

cja pomoże w promocji i zwiększeniu atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu Mazowsza, rozwoju przedsiębiorczości, poprawie jakości życia oraz wykorzystaniu
kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki. Realizacja projektu wpisuje się w topografię regionu i stanie się ważnym miejscem na mapie
Puszczy Kampinoskiej, skąd będzie można organizować
wycieczki do: Żelazowej Woli, Arkadii i Nieborowa, Dworu
w Tułowicach, Centrum Edukacji KPN w Izabelinie, muzeum i cmentarza w Palmirach czy kościoła w Brochowie.W celu weryfikacji wstępnej koncepcji powołano zespół roboczy ds. zagospodarowania rejonu Julinek – Granica przez Wojewodę Mazowieckiego, dotyczącego realizacji powyższego przedsięwzięcia.
Podpisanie Listu Intencyjnego oraz prace Zespołu
roboczego dały początek współpracy instytucjonalnej,
umożliwiło usprawnienie wymiany informacji i szczegółowe zapoznanie się z uwarunkowaniami organizacyjnymi,
prawnymi i finansowymi potencjalnych inwestorów.

Zweryfikowano wstępne koncepcje realizacji poszczególnych celów inwestycyjnych oraz ustalono priorytety realizacji. Celami krótkoterminowymi i możliwymi do
realizacji w obecnych uwarunkowaniach są inwestycje
w obrębie Granicy oraz Julinka. Nowe inwestycje dotyczące budowy Parku Zwierząt i transportu, z przyczyn formalnych i finansowych, muszą zostać odsunięte w czasie.
Rok 2014 był bardzo ważny dla ZPR Express
Sp. z o.o. ze względu na otrzymane dotacje. Z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych „Mazowia”
spółka ZPR Express Sp. z o.o. otrzymała 300.000 zł.
na projekt „Adaptacja byłych budynków szkoły cyrkowej
w Julinku w celu stworzenia Centrum RekreacyjnoRozrywkowego wraz z Muzeum Sztuki Cyrkowej– podstawą zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu oraz
rozwoju gospodarczego gminy Leszno.” Pod koniec 2014
roku spółka otrzymała również dofinansowanie w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 na łączną kwotę 150.000 zł. Dofinansowanie dotyczy rozbudowy parku linowego, placu zabaw i mini golfa.
Jednocześnie, przy współpracy ze Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Gminą Leszno, Kampinoskim Parkiem Narodowym, na terenie Julinka realizowane były imprezy plenerowe takie jak: Rajd narciarski na
55- lecie KPN (styczeń 2014), Rajd Szlakiem Powstańców Styczniowych (styczeń 2014), Rajd rowerowy i piknik
rodzinny „Cyrk na kółkach” (czerwiec 2014). Julinek
wspierał realizację najważniejszych wydarzeń sportowych
na terenie powiatu warszawskiego zachodniego: CROSS
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Z HISTORIĄ W TLE, I Bieg Pamięci Grupy Kampinos
AK (maj 2014), Półmaraton im. Janusza Kusocińskiego
(sierpień 2014), Eko-Piknik (wrzesień 2014).
W drugiej części 2014 roku na terenie Julinka,
rozpoczęła się najbardziej wymagająca inwestycja - prace remontowe w Małej Arenie. Rewitalizacja tego zabytkowego obiektu realizowana jest z zachowaniem jego
dotychczasowego charakteru. Mała Arena to „perełka
architektoniczna” a jednocześnie miejsce w którym tworzyła się historia Polskiego Cyrku. W obiekcie będą mieściły się Muzeum i Wystawa Sztuki Cyrkowej oraz sale
wielofunkcyjne. Obecnie trwają prace nad wyborem
i renowacją eksponatów muzealnych. Ekspozycja będzie prezentowała bogate zbiory rekwizytów i akcesoriów cyrkowych, pięknie zdobionych strojów, fotografii,
pamiątek z podróży, nagród zdobywanych na arenach
światowych itp. „Zaprezentujemy unikatową kolekcję
zbiorów Pana Mieczysława Piniarza – najwybitniejszego
po wojnie kolekcjonera pamiątek cyrkowych. Zwróciliśmy się także z prośbą do mieszkańców powiatu i pasjonatów cyrku o współtworzenie tego miejsca poprzez
udostępnienie ich prywatnych zbiorów” – mówi Pani
Agnieszka Piech, Dyrektor ds. rozwoju projektu Julinek.
Po 20 latach przerwy, na salę gimnastyczną, powróciła młodzież Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej,
stacjonującej tu od stycznia 2015r. Sala gimnastyczna została częściowo odremontowana w
celu przystosowania do
obecnych
standardów,
powstały nowe pomieszczenia socjalne i sanitariaty. W październiku zeszłego roku w okolicy Julinka na terenie Kampinoskiego
Parku Narodowego powstały nowe ścieżki spacerowe
oraz łącznikowy szlak rowerowy. Julinek dysponuje wypożyczalnią sprzętu turystycznego w tym rowerów i nart
biegowych.
W listopadzie 2014 roku firma ZPR Express
Sp. z o.o. otrzymała wyróżnienie Ministerstwa Gospodarki z okazji 25-lecia transformacji, w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości
oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki.
Najważniejszym wydarzeniem 2015 roku w Julinku, będzie otwarcie Centrum Rekreacyjno – Rozrywkowego. Strategia rozwoju Julinka
opiera się na uszanowaniu i pielęgnowaniu historii miejsca. Zrewitalizowany Julinek będzie miejscem
w kultywowania sztuki ruchowej,
aktywnego wypoczynku, przyjaznym osobom w każdym wieku. W I
etapie rozwoju, w Centrum Rekreacyjno Rozrywkowym znajdą się:
największy Park Linowy w woj. mazowieckim, rozciągające się na
przestrzeni 1000 m2 - pole do gry w minigolfa z elementami cyrkowymi, ekologiczny plac zabaw dla dzieci zbudowany z drewna akacjowego. „Park Linowy w Julinku
będzie składał się z 6 tras o różnym stopniu zaawanso-

wania i aż 117 przeszkód. Nawiązując do historii miejsca, planujemy, aby nazwy każdej z tras miały charakter

cyrkowy. Do tego chcemy zaangażować dzieci i młodzież z naszej gminy. W najbliższym czasie ogłosimy
szczegóły konkursu, z atrakcyjnymi nagrodami. Dodatkowo dla dzieci z całego powiatu przygotowujemy konkurs artystyczny, dlatego warto śledzić nasze informacje
na FB” - zdradza nam Pani Agnieszka Piech.
Rozpoczęcie sezonu planowane jest na 1 maja,
a otwarcie Centrum Rekreacyjno – Rozrywkowego odbędzie się w połowie
maja 2015 roku. Julinek serdecznie zaprasza na wspólną
zabawę
podczas
pikniku rodzinnego
z występami cyrkowymi, na którym
każdy chętny będzie
miał sposobność zgłębić przeróżne techniki sztuki cyrkowej i skorzystać z wielu ciekawych atrakcji. W tym dniu,
będzie można bezpłatnie zwiedzić Muzeum i Wystawy
Sztuki Cyrkowej.
ZPR Express sp. z o.o.

Wigilia w świetlicy „Promyk”
Już po raz kolejny w świetlicy opiekuńczo – wychowawczej „Promyk” w Lesznie zostało zorganizowane
spotkanie wigilijne dla 45 wychowanków z udziałem zaproszonych
gości.
Dzieci pod kierunkiem
wychowawców: Pani
Joanny Bieńko, Pani
Henryki Berens oraz
Pani Katarzyny Niedzińskiej, przygotowały przedstawienie jasełkowe, udekorowały
salę oraz wykonały
drobne upominki dla gości.
W rewanżu „ Święty Mikołaj”, którego reprezentował Wójt Gminy Leszno, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz fundacja Memento
Mori, wynagrodził wychowanków wspaniałymi paczkami.
Świąteczną atmosferę podkreślał stół z wigilijnymi potrawami oraz wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek.
J.B.

Informator Gminy Leszno nr 1 (9)

3

Relacja z Finału XXIII WOŚP w Lesznie
Trzynasta kwesta na rzecz WOŚP-u w Lesznie już
za nami. Zebraliśmy 13.680 złotych, 2000 węgierskich
forintów i 13,59 euro. Na tą kwotę składa się kwesta wolontariuszy, licytacje (4.919 zł.) i dochód ze sprzedaży
strażackiej grochówki (742 zł.) Wszystkim wolontariuszom serdecznie dziękujemy za dobre serce i chęć pomocy innym. Dziękujemy Gabrysi Krupie (I miejsce w
zbiórce), Weronice Ploch (II miejsce), Julii Hałubickiej (III
miejsce), Izabeli Wojtyle, Paulinie Czyrce, Mai Morkowskiej, Patrykowi Tomaszewskiemu, Jakubowi Ojdymowi,
Wiktorii Górniak, Dagmarze Mikołajczyk, Arturowi Wojtyle, Alicji Nalewajko, Norbertowi Kamińskiemu, Izabeli Maciejewskiej, Roksanie Lebiodzie, Agacie Nowickiej, Jędrzejowi Dybasiowi, Laurze Przyżyckiej i Aleksandrze
Bluszcz. Pragniemy gorąco podziękować uczestnikom

naszej orkiestrowej imprezy za udział w licytacjach i zakup różnych artykułów podarowanych przez naszych
sponsorów i darczyńców, którymi są:
Wójt Gminy Leszno - Pan Andrzej Cieślak, W-ce Wójt
Gminy Leszno - Pan Grzegorz Banaszkiewicz, Świetlica
w Lesznie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu,
Ochotnicza Straż Pożarna w Lesznie, Zespół Sportowo
Rekreacyjny w Lesznie, Firma Smoke Story Group, Firma
Flexi Dance, Pani Dorota Górecka—radna PWZ, Państwo
Bożena i Mirosław Śliwińscy, Państwo Anna i Rafał Szpinalscy, Pan Wiesław Kitajewski, Pan Marcin Mandes, Pan
Piotr Kroczewski, Pani Lila Morkowska, Pani Elżbieta
Wolska, Pani Małgorzata Lanota, Pan Michał Wołyński,
Pan Paweł Tuszyński, fotograf.
Specjalne podziękowania kierujemy do naszych
sponsorów oraz wykonawców programu artystycznego.
Na scenie tym
razem rozbrzmiewało rock'n'rollem,
muzyką włoską,
nutami
latynoamerykańskimi,
disco-polo
oraz
utworami znanych
wykonawców
w
nowych aranżacjach. Uzupełnieniem występów muzycznych, wokalnych i tanecznych
były pięknie przygotowane spektakle teatralne i dobry
humor grupy artystycznej Best.
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W orkiestrowym programie artystycznym wystąpili:
Lesznowski Chór „Ballada" pod kier. Bernarda Olosia,
Grupa taneczna początkująca i zaawansowana ze Świetlicy w Lesznie pod kier. Adriana Kaweckiego,
Grupa taneczna początkująca z Zaborowa pod kier.
Margarity Zvanowej i Szymona Kulisia, Grupa taneczna
zaawansowana z Zaborowa pod kier. Michała Rzepki,
Grupa taneczna Seniorów pod kierunkiem Szymona
Kulisia, Zespół muzyczny BEFORE, Zespół muzyczny
Dynamic, grupa artystyczna z Przedszkola nr 1 w Lesznie, grupa teatralna z ZSP w Lesznie pod kier. Ewy
Skórskiej, młodzi gitarzyści ze Świetlicy w Lesznie pod
kier. Andrzeja Kowalskiego. Program artystyczny zwieńczyło "Światełko do nieba" ufundowane przez Pana Wójta Gminy Leszno. Cały wysiłek wielu osób zaangażowanych w nasze orkiestrowe dzieło niech będzie cząstką
tego, co udało się uzyskać fundacji Jurka Owsiaka na
podtrzymaniem standardów leczenia na oddziałach pediatrycznych i godną opiekę medyczną seniorów. Pozdrawiamy fanów WOŚP-u i do zobaczenia za rok.

K.Z.

VIII Powiatowy Przegląd Chórów
"Złotego Wieku" - Leszno 2015
Kolejna edycja festiwalu chórów seniora odbyła się 31
stycznia w sali GOK-u w Lesznie pod patronatem Starosty PWZ - Pana Jana Żychlińskiego. Organizatorem
tego ważnego wydarzenia w naszym życiu kulturalnym
i społecznym był Wójt Gminy Leszno Pan Andrzej Cieślak oraz GOK Leszno.
Imprezę uświetnili swoją obecnością Goście Honorowi: Pani Jolanta Stępniak - członek Zarządu PWZ,
Pan Grzegorz Banaszkiewicz - zastępca wójta Gminy Leszno, Pan
Marek Książek zastępca burmistrza Błonia. Do
przeglądu, mającego
znamiona
konkursu, przystąpiły wszystkie chóry seniora z terenu PWZ, działające
w różnych placówkach kultury. W konkursie wzięły
udział chóry: "Sami Swoi" z Borzęcina, "Śpiewający
Senior" z CK w Błoniu, "Ożarowskie Kumoszki" z DK
"Uśmiech" w Ożarowie, "Wesołe Wdówki" z DK
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"Uśmiech". filia Józefów, Lesznowski Chór "Ballada" GOK Leszno.
Zgodnie z regulaminem, każdy zespół przygotował prezentację składającą się z jednej kolędy i dwóch

utworów dowolnych. Merytorycznej oceny prezentacji
dokonało jury składające się z osób zawodowo związanych z muzyką:
- dr Mariusz Latek - absolwent Katedry Dyrygent
Chóralnej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina
w Warszawie,
- Marcin Lewicki - artysta Chóru Filharmonii
Narodowej, wcześniej Teatru Wielkiego i Opery Kameralnej.
Po wnikliwej ocenie poszczególnych prezentacji,
jury przyznało jedną nagrodę główną i dwa wyróżnienia:
Nagrodę główną otrzymał Chór "Śpiewający Senior"
z CK w Błoniu pod kierunkiem Wojciecha Gumowskiego za wyraz artystyczny i radość śpiewania.

I wyróżnienie otrzymał Lesznowski Chór "Ballada"
z GOK w Lesznie pod kierunkiem Bernarda Olosia
za różnicowanie dynamiczne głosów.
II wyróżnienie otrzymał Chór "Ożarowskie Kumoszki" z DK "Uśmiech" pod kierunkiem Waldemara
Dąbrowskiego i Jolanty Sikorskiej za dobór repertuaru. Gratulujemy chórzystom kultury śpiewu i radości
śpiewania. Życzymy dalszych sukcesów, doskonalenia
poziomu artystycznego a również warsztatu fachowego
instruktorów.
Gościem specjalnym tegorocznego festiwalu
była solistka scen muzycznych w kraju i za granicą Pani Edyta Ciechomska - sopran, laureatka wielu mię-

dzynarodowych konkursów wokalnych. Artystka zaprezentowała nam piękny program słynnych
arii
operetkowych
(m.in.
z
operetki
"Księżniczka Czardasza", musicalu "My
Fair Lady"). Owacjom
na stojąco nie było
końca. Uzupełnieniem
programu arii operetkowych był krótki występ duetu muzycznego Maria Lewicka flet i Marcin Lewicki - skrzypce z utworem "Kukułka".
Tradycyjnie wszystkie chóry otrzymały puchary i dyplomy uczestnictwa oraz drobne upominki indywidualne
ufundowane przez Pana Starostę i Pana Wójta.
Tegorocznemu festiwalowi towarzyszyło motto
będące cytatem słów Ludwika van Beethovena "Muzyka jest potrzebą narodów". Niech muzyka i śpiew
będzie również potrzebą naszego radosnego spotkania
za rok.
K. Z.

Żeglarskie spotkanie
z Kpt. Asią Pajkowską
W kończącym się roku szkolnym 2014/2015 Zespół
Sportowo-Rekreacyjny kolejny raz zorganizował w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie spotkanie z panią
Kpt. Joannę Pajkowską, będącą w ścisłej czołówce najlepszych żeglarzy na świecie. Przed rokiem pani Asia
z rąk burmistrz Plymouth otrzymała nagrodę 1st Lady,

dla najlepszej zawodniczki transatlantyckich regat Ostar,
podczas uroczystości w Royal Western Yacht Club. Mogliśmy zobaczyć zdjęcia z tej uroczystości. Według
zwycięzcy OSTAR, Andrea Muro: "to nie były regaty dla
żeglarzy, lecz dla gladiatorów". Tak wiec, w regatach
żeglarskich gladiatorów nasza pani kapitan zajęła
7 miejsce na 18 startujących jachtów. Serdecznie gratulujemy.
Ciekawe byłe drogocenne eksponaty, które pani
Asia przywiozła z podróży oraz otrzymane przez lata
żeglowania nagrody. Dodatkowo, każda klasa otrzymała
pamiątkową muszlę. Owocem spotkania jest pomysł
organizacji warsztatów żeglarskich, które mogą zostać
zorganizowane wiosną lub latem. Serdecznie dziękuję
Dyrektorowi, nauczycielom i uczniom ZSP w Lesznie, za
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ciepłe przyjęcie. Największym sukcesem pani Asi w dotychczasowej przygodzie z żeglarstwem był samotny rejs
dookoła świata, który odbyła na jachcie Mantra Asia
w terminie: 24 czerwca 2008 – 8 stycznia 2009 w rekordowym czasie -198 dni. Za ten rejs wyróżniona została
najwyższą doroczną nagrodą w polskim żeglarstwie:
I nagrodą Rejs Roku 2009 i Srebrnym Sekstantem. Sejmik Polskiego Związku Żeglarskiego obradujący w 2009
przyznał za ten rejs najwyższe wyróżnienie – Honorową
Złotą Odznakę PZŻ.
Jesteśmy dumni podwójnie, gdyż pani Asia razem
z mężem są mieszkańcami naszej gminy.
Trzymamy kciuki za wszelkie następne wyzwania! Stopy
wody pod kilem Asiu!
E.P.

Wiedźmin w lesznowskiej Szkole
28 listopada biblioteka gimnazjum w Lesznie na
kilka godzin przeistoczyła się w teatr: uczniowie klas trzecich gimnazjum, pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza,
Ewy Skórskiej - Filip wystawili sztukę „Złoty Smok” na motywach opowiadania Andrzeja Sapkowskiego Granica
możliwości z tomu Miecz przeznaczenia (saga o Wiedźminie). Wszystko zaczęło się od… pomysłu. Co zrobić, żeby
gimnazjaliści więcej czytali?
Jak zainteresować ich lekturami? A może wybrać jakąś
interesującą i zrobić galerię
postaci? A może wystawić
krótkie scenki? A może…
wybrać opowiadanie Sapkowskiego, figurujące w kanonie lektur szkolnych, przerobić je na scenariusz, zaangażować tych uczniów klas
trzecich, którzy znają i lubią
Wiedźmina nie tylko z gier?
Propozycja padła na tak podatny grunt, że w ciągu kilku
dni mieliśmy nie tylko ustaloFot.:Robert Kubik ne, które opowiadanie bierzemy na warsztat, ale i obsadzone główne role. W ciągu kilku dni powstał scenariusz, zaczęły się próby, najpierw czytane, potem już na
„scenie”, potem gromadzenie rekwizytów, tworzenie ścieżki dźwiękowej i
scenografii, praca nad charakteryzacją
i plakatami reklamowymi. Każdy członek ekipy teatralnej
wniósł coś od siebie:
pomysły, pasję, talent,
zaangażowanie. Aktorzy nauczyli się tekstu,
stworzono wspaniałą
scenografię i piękną
ścieżkę dźwiękową, a
zaplecze biblioteki na
kilka tygodni zamieniło
się w garderobę i rekwizytornię:
dzięki
uprzejmości licznych „darczyńców”, w tym członków warszawskiej grupy rekonstrukcyjnej, księdza Krzysztofa oraz
osób prywatnych. Robert Kubik, nauczyciel plastyki, etyki
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i historii, urządził aktorom prawdziwą sesję zdjęciową,
w pełnej charakteryzacji, przebraniu i z rekwizytami.
Potem jeszcze wizjonerski szlif w photoshopie – efekt
przeszedł najśmielsze
oczekiwania. Artystyczne prace Roberta można
był
podziwiać
w szkole. W dzień
„premiery”
biblioteka
przemieniła się w prawdziwy Teatr. Na widowni
pojawiły się materace
i krzesła, ściany zostały
zasłonięte, zawisła kurtyna, której pilnowali
uzbrojeni w miecze
strażnicy.
A
potem
przez półtorej godziny
zaintrygowani widzowie
śledzili losy wiedźmina
Fot.:Robert Kubik
Geralta, jego przypadkowego znajomego Borcha herbu Trzy Kawki, poety Jaskra, czarodziejki Yennefer i wielu innych. Podział na akty i kilkukrotna zmiana scenografii wymuszały przerwy, które wypełnił konkurs wiedzy o świecie Wiedźmina. Spektakl, wystawiony tego dnia dwukrotnie, odniósł ogromny sukces i to
wielopoziomowy.
Osiągnęliśmy również cel pierwotny: zaintrygowani przedstawieniem widzowie wypożyczyli w bibliotece Miecz przeznaczenia!
Te kilka tygodni przygotowań, prób i wspólnej pracy
nad spektaklem były niesamowitym doświadczeniem. Wszyscy czuli, że
biorą udział w czymś ważnym i ciekawym. W czymś
nowym i zupełnie innym.
I z całą pewnością nie
było to jednostkowe wydarzenie: w planach na ten
rok szkolny mamy wystawienie innego opowiadania Andrzeja Sapkowskiego, a w przyszłym roku,
Fot.:Robert Kubik kto wie? Może nawet napiszemy własną sztukę?
Wszyscy, którzy nie mogli obejrzeć „Złotego smoka”
w szkole, mieli szansę zobaczyć go 11 stycznia 2015
roku w GOPiK-u w Lesznie: zagraliśmy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Ekipa teatralna włożyła
ogrom pracy, przygotowując się do wystawienia sztuki
poza szkołą, zaś aktorzy zagrali naprawdę świetnie, z
zacięciem i nerwem, godnym zawodowców. Szkoda
tylko, że przedstawienie nie dość, że zostało umieszczone na samym końcu, nie dość, że zaczęło się z niemal dwugodzinnym opóźnieniem, to jeszcze zostało
bezlitośnie skrócone. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że
następne przedstawienie będzie potraktowane z większym szacunkiem dla pracy włożonej przez uczniów
lesznowskiego gimnazjum.
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E.S

Obchody Międzynarodowego Dnia Praw
Człowieka
10 grudnia Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Zaborowie zainicjował Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Uczniowie, rozdając ulotki,
przypominali całej społeczności szkolnej podstawowe zapisy Powszechnej
Deklaracji
Praw Człowieka: Wszyscy ludzie rodzą się
wolni i równi pod względem swej godności
i swych praw, a każdy
człowiek ma prawo do
życia, wolności i bezpieczeństwa swojej osoby.
Tego samego dnia uczniowie klas II i III naszego
Gimnazjum wzięli udział w projekcie edukacyjnym Europejski Dzień Prawnika przygotowanym przez Naczelną
Radę Adwokacką i Krajową Radę Radców Prawnych. Adwokaci - p. Marcin Hilarowicz i p. Michał
Krysztofowicz - ciekawie poprowadzili dla
młodzieży zajęcia , w
trakcie których przekazali informacje o prawach i obowiązkach
uczniów oraz o narzędziach ochrony tych
praw, o tajemnicy zawodowej i zobowiązaniach etycznych
polskich prawników oraz o problemach związanych z Internetem.
Szkoła w Zaborowie

Obchody 152. rocznicy wybuchu
Powstania Styczniowego
Przed feriami zimowymi 16 stycznia uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie uroczyście obchodzili Święto Patrona Szkoły. Spotkanie rozpoczęła akademia przygotowana przez dzieci z klas II pod kierunkiem
wychowawców. Był
to wzruszający występ
połączony
z prezentacją scenek z powstania
styczniowego. Następnie wszystkie
klasy zaprezentowały
specjalnie
przygotowane na
tę okazję pieśni
powstańcze.
Po
zakończeniu
oficjalnej części spotkania uczniowie wzięli udział w questingu „Śladami kampinoskich bohaterów”, wędrując spod naszej szkoły do kwatery wojskowej na miejscowym cmentarzu, a następnie wyznaczonym szlakiem udali się do Choiny Zaborowskiej, by uczcić pamięć poległych. Ostatnim
punktem wyprawy była plebania przy kościele w Zaborowie, gdzie uczniowie wpisali się do pamiątkowej księgi.

Warsztaty edukacyjne „Ooo Pszczoła!”
W grudniu 2014r. Pani Agnieszka Jarecka gościła
w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie z zajęciami
edukacyjnymi dla uczniów klas drugich i trzecich.
Warsztaty dotyczyły życia i znaczenia pszczół
w życiu człowieka oraz
kształtowania
postaw
proekologicznych
u dzieci. Prowadząca w
czasie spotkania ubrana
była w strój królowej
pszczół. Dzieci w zabawie ruchowej poznały
sposób zbierania pyłku
przez pszczoły. Rekwizytami do tej zabawy
były kwiaty uszyte z kolorowych tkanin i piłeczki. Uczniowie mieli możliwość poznania budowy pszczół
i wyglądu zewnętrznego przez zabawę kukiełkami
pszczół wykonanymi przez prowadzącą. Ponadto poznały mieszkańców ula, królową, robotnice, trutnie.
W czasie zajęć dzieci oglądały preparaty pszczół.
W kolejnej części zajęć poznały pracę pszczelarza
oglądając autentyczne wyposażenie pasieki w ich naturalnej wielkości: ul, ramki, podkurzacz, miodarkę,
stroje pszczelarza i inne. Pani Jarecka opowiadała w
ciekawy sposób o historii pszczelarstwa, ochronie
pszczół. Zajęcia były bardzo atrakcyjne, angażujące
wszystkie zmysły dzieci. Zwieńczeniem warsztatów
była degustacja różnych gatunków miodu i wykonanie
świecy z plastra wosku pszczelego. Prowadząca wykazała się dużym profesjonalizmem, wiedzą praktyczną i teoretyczną. Po pierwszym cyklu zajęć deklarujemy kontynuację zajęć w naszej szkole.
Szkoła w Lesznie

Jasełka w szkole w Zaborowie
W grudniu uczniowie klas III a i III b pod kierunkiem p. Anny Połeć i p. Renaty Rykowskiej wystawili dla zaproszonych gości i swoich kolegów ze

szkoły przepiękne Jasełka. Zachwyt wzbudziły zarówno talent młodych aktorów, jak i cudowna atmosfera, w jaką dzieci wprowadziły nas przed Świętami
Bożego Narodzenia.
Szkoła w Zaborowie
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"Rockowa Gwiazdka"
W Zespole Szkół Publicznych, Szkole Podstawowej im.
„Stefana Batorego” w Lesznie, uczniowie przygotowują
różnego rodzaju występy i przedstawienia. Tak stało się
i tym razem. Uczniowie z klas Id, IIb i IId ze swoimi wychowawczyniami z okazji Świąt Bożego Narodzenia
przygotowali
gwiazdkową
niespodziankę, przedstawienie musicalowe „Gdzie jesteś
Gwiazdko?”. W grudniowy
wieczór zaproszeni goście rodzice, dziadkowie przybyli
do pięknie udekorowanej sali.
W blasku świec odbył się
muzyczny spektakl, podczas
którego dziecko, jako aktor
poszukiwało
świątecznej
Gwiazdki symbolu Świąt Bożego Narodzenia. Pierwsza Gwiazdka, dzięki, której możemy zasiąść do wieczerzy wigilijnej, świąteczna
Gwiazdka, jako symbol nadziei, dobra, miłości. Formy
wypowiedzi zawarte w przedstawieniu to piosenki inscenizowane ruchem, muzyka, zabawy ruchowe przy muzyce i gra na instrumentach. Po świątecznej przerwie dzieci z "Rockową Gwiazdką" wystąpiły przed swoimi kolegami i koleżankami z klas I-III i IV-VI oraz przed dziećmi
z zaprzyjaźnionego Publicznego Przedszkola nr 1
w Lesznie im „Leśnych Skrzatów”. To muzyczne przedstawienie odbiegało od tradycyjnych jasełek i okazało
się prawdziwą niespodzianką. Aktorzy wcielili się w role
gwiazdek, aniołów, choinek i Świętych Mikołajów.
Uwieńczeniem musicalu był koncert na dzwoneczkach,
orzechach i grzechotkach. Taka forma wyrazu ma na
celu kształtowanie, rozwijanie wrażliwości na słowo, różne rodzaje muzyki, umiejętności jej słuchania i rozumienia. Poprzez opisywany występ starałyśmy się pokazać
role symboli, jako drogę do zrozumienia sensu wypowiedzi. Wszystkim widzom udzielił się miły i radosny a zarazem refleksyjny nastrój, który nawiązuje do magii
Świąt Bożego Narodzenia. Był to niezwykły występ,
a uczniowie nagrodzeni gromkimi brawami obiecują
przygotować następne równie ciekawe i atrakcyjne
przedstawienie może również w formie muzycznej. Kto
to wie? Czas pokarze.
R. Matuszewska, K. Kowalska

„Rocznego Planu Pracy Przedszkola” na rok szkolny
2014/2015. Jednym z jego celów i założeń jest przybliżenie dzieciom informacji na temat Leszna, Kampinoskiego Parku Narodowego i ujmując szerzej Mazowsza.
Poza tworzeniem przez dzieci prac plastycznych zaplanowano również takie działania jak wycieczki do ważniejszych miejsc i instytucji w Lesznie, wycieczki do lasu,
spotkania z leśnikami czy konkurs z udziałem rodziców.
Do realizacji naszego celu i założeń zapraszamy również tych z Państwa, którzy znając historię Leszna i różne ciekawostki na jego temat, mogliby przyczynić się do
przekazania wiedzy najmłodszym mieszkańcom naszej
gminy.
Przedszkole w Lesznie

Mikołaj w Zaborowskim przedszkolu
Jak zawsze w miesiącu grudniu razem z dziećmi
ze wszystkich grup wybraliśmy się na wędrówkę, aby
odnaleźć Mikołaja.
Nasza
przygoda miała
miejsce 5 grudniu 2014 r. Zaraz po śniadaniu
dzieci
z nauczycielkami
wyruszyły
na wielkie poszukiwania,
które zakończyły się sukcesem. Mikołaj został odnaleziony i obdarował przedszkolaki słodkimi niespodziankami. Również w grudniu odbył się na terenie przedszkola Bal Mikołajowy.
Po wspólnej zabawie na każdego przedszkolaka czekał pod choinką prezent, który wcześniej
został ukryty przez naszego wspaniałego Mikołaja. Miło było zobaczyć dużo zadowolenia i uśmiechu na twarzach dzieci. Ponadto przedszkolaki z trzech najstarszych grup wprowadziły dzieci i rodziców w nastrój
świąteczny. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi śpiewaliśmy kolędy i pastorałki. Najstarsza grupa wystawiła
Jasełka. Jak zawsze wszystkim towarzyszyło dużo radości. Mali artyści pokazali swoje umiejętności, wcielając się w bohaterów przedstawienia wigilijnego. Wszyscy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Leszno - moja miejscowość
Takie hasło przyświecało
dzieciom ze starszych grup
wiekowych naszego Przedszkola podczas tworzenia
prac plastycznych. Starszaki poprzez własne doświadczenia związane z miejscowością, którą znają i w której mieszkają, a także dzięki wyobraźni i dziecięcej kreatywności malowały miejsca
i budynki jakie ich zdaniem są charakterystycznymi elementami Leszna. Tematyka powstałych prac jest nawiązaniem do opracowanego przez Radę Pedagogiczną
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Przedszkole w Zaborowie

Ferie 2015 w Gminie Leszno
Kulturalno - sportową akcję "Zima 2015" uważamy za bardzo udaną. Blok imprez zimowych w plenerze połączonych z zajęciami w sali i wyjazdami do kina
dostarczył dzieciom i młodzieży szkolnej dużo zabawy
i rozrywki, a jednocześnie pozwolił odpocząć od codziennych zajęć szkolnych.
W czasie ferii po raz kolejny zawitał do nas teatr
"DUET" z Krakowa. Pełną humoru i śmiechu opowieść
o dbaniu o zdrowie i kondycję fizyczną obejrzały dzieci
z gminnych przedszkoli publicznych, społecznych oraz
wszystkie uczestniczące w akcji. Sympatyczne zwie-
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rzątka pokazały dzieciom, co jest potrzebne do utrzymania higieny i zdrowia.
Możliwość obcowania ze zwierzętami i przyrodą
po
raz
kolejny
umożliwiły
nam
"Powiatowe
ferie
w lesie". Uczestniczyliśmy w zajęciach na ujeżdżalni
koni i kucyków oraz
w spotkaniu z mistrzami psich zaprzęgów. Braliśmy
udział w warsztatach garncarskich,
zabawach ruchowych, mogliśmy pograć w bilard. Wiele
radości sprawiły dzieciom przejażdżki wozami po Puszczy Kampinoskiej. Wszyscy uczestnicy powiatowych
ferii otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Mnóstwo frajdy oraz korzyści dla zdrowia i kondycji fizycznej przyniosły trzykrotne wyjazdy na lodowisko.
Okazało się, że to wcale nie trudne, a w dodatku można
z tego czerpać przyjemność.
Dla
młodych
kinomanów, w bardzo
licznej grupie, zorganizowaliśmy dwukrotny wyjazd do Cinema
City na filmy "Annie"
i "Dzwoneczek, Bestia z Nibylandii". Ci,
którzy byli mniej zainteresowani
filmem,
mogli skorzystać w
tym czasie z kręgielni.
Zaplanowane wcześniej warsztaty nauki jazdy
na nartorolkach, po opadach śniegu, mogliśmy zamienić na narty biegowe. Wszyscy zapoznali się z techniką
jazdy i wykonali pierwsze próby. Na pewno wykorzystamy to w następnym sezonie i będziemy ponownie doskonalić narciarstwo biegowe w czasie ferii za rok.

Tenisowe podsumowanie roku
w Lesznie.
Odświętny charakter
miało zakończenie jednego
z ostatnich w tym roku treningów tenisowych w Lesznie. Spotkały się jednocześnie niemal wszystkie dzieci, które uczęszczają tam
na zajęcia minitenisa. Każdy otrzymał pamiątkowy
dyplom i drobny upominek. Kinga Ziółkowska i Karolina Grzeszczuk otrzymały puchary ufundowane przez
panią Edytę Przybysławską, dyrektor Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie. Obie dziewczyny z powodzeniem startują w Wojewódzkich Turniejach Kla-

syfikacyjnych Skrzatek, organizowanych przez Warszawsko-Mazowiecki Związek Tenisa. W jednym
z ostatnich turniejów,
młodziutkie
tenisistki z Leszna
dotarły do finału
gry podwójnej. Dobre występy obu
zawodniczek
pozwolą im już na
początku 2015 roku awansować do
pierwszej steki rankingu PZT. Kinga
i Karolina doprowadziły też drużynę
Leszna do finału
tegorocznych rozgrywek Ligi Tenisowej Mazovia Cup.
W
reprezentacji
gminy znaleźli się
ponadto Wiktoria
Witek, Daria Bany, Jakub Mackiewicz, Ignacy Smoniewski i Michał Biskup. Kapitanem drużyny jest Przemysław Lewandowski, trener nasz trener klubowy, który od trzech lat szkoli dzieci w Lesznie. Pamiątkową
statuetkę otrzymał też pan Roman Grzeszczuk, wyróż-

niony za pomoc podczas turniejów, na które jeżdżą
obie zdolne tenisistki. Serdecznie dziękujemy gminie
Leszno za życzliwość, z jaką spotykamy się od wielu
lat. Cieszymy się też, że udało nam się zachęcić do
uprawiania sportu ponad trzydziestoosobową grupę
dzieci i młodzieży, która regularnie uczęszcza na organizowane przez nasz klub treningi. Szczególne podziękowania należą się wójtowi gminy, panu Andrzejowi
Cieślakowi i dyrektor Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego
w Lesznie, pani Edycie Przybysławskiej. To także dzięki ich pomocy nasz klub zajął w tym roku szóste miejsce w ogólnopolskim konkursie Klub Roku 2014 Tenis10. W końcowej klasyfikacji wyprzedziły nas tylko
trzy znane warszawskie kluby i ośrodki tenisowe z Poznania i Tychów. W imieniu zarządu klub składamy
wszystkim naszym sympatykom serdeczne życzenia.
Trzymamy też kciuki, żeby udało się zrealizować plany
wybudowania kortów tenisowych w Lesznie.
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Waldemar Cecuła
prezes KS „Tennis Life”
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Inwestycje Gminne:

Inwestycje planowane w 2015 r.:

Budowa wielofunkcyjnego parkingu dla
obsługi turystyki we wsi Leszno

Drogi publiczne gminne

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót firmę Zakład
Remontowo- Budowlany Henryk Kłosowski. Inwestycja
obejmuje wykonanie strefy parkingowej o łącznej powierzchni około 2200m2. Wykonane zostaną nowe chodniki w drodze dojazdowej do Zespołu Szkół Publicznych
w Lesznie, parking dla samochodów osobowych o nawierzchni z eko kratki trawnikowej zapewniający miejsca
dla 59 samochodów osobowych oraz 4 miejsca postojowe dla gimbusów. Zastosowane rozwiązania projektowe
zwiększą bezpieczeństwo dzieci oczekujących na autobus szkolny. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie
422 120,43zł netto.
UG Leszno

Rozbudowa i modernizacja budynku
Przedszkola w Lesznie
Wykonawca robót firma HEGOR S. A. realizuje II
etap inwestycji, w którego zakres wchodzi dobudowanie północno- zachodniego skrzydła budynku. W nowej
części budynku zaprojektowano trzy sale dydaktyczne,
sale widowiskową, szatnię oraz kuchnię z zapleczem.
Wykonawca zrealizował stan surowy zamknięty II etapu
i przystąpił do wykonywania prac wykończeniowych.

Gmina Leszno kontynuować będzie rozpoczętą
w 2014 modernizację nawierzchni ulic Jaśminowej
i Kwiatowej w Lesznie. Planowane jest rozpoczęcie modernizacji nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie. Gmina Leszno planuje wykonanie między innymi dokumentacji projektowych: przebudowy ulicy Polnej
i Fabrycznej na odcinku od ul. Sochaczewskiej do ulicy
Błońskiej w Lesznie oraz przebudowy dojazdu do wsi
Marianów. W dalszym ciągu wykonywane będą roboty
modernizacyjne odcinków gruntowych dróg gminnych
w technologii asfaltowej.
UG Leszno

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.
W zakresie budowy nowej infrastruktury wodociągowej w 2015r. planujemy wykonać dwa nowe odcinki
sieci wodociągowej w miejscowości Łubiec, wodociąg
w ulicy Hubala Dobrzańskiego w Lesznie, w ulicy Żurawiej w Zaborówku, w ulicy Łosia i Al. Kalinowej w Marianowie oraz w ulicy Pogodnej w Wiktorowie. Wykonany
zostanie również II etap budowy wodociągu w ulicy Marysieńki w Lesznie.
Planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Zaborówku w ulicach Brzozowej, Wesołej, Zielonej i Zacisze oraz w Marianowie
i Grądach.
UG Leszno

Apel Policji w Lesznie

UG Leszno

Dotacje unijne w ramach PROW
Informujemy że w wyniku zakończonych pozytywnie weryfikacji wniosków o płatność końcową na
inwestycjach „Modernizacja budynków świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu we wsi Zaborów” i „Modernizacja centrum wsi Zaborów” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 20072013 Gmina Leszno otrzymała dofinansowanie w wysokości 77 062,00zł oraz w wysokości 271 159,00zł.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł odpowiednio 118
484,20 zł i 534 904.93 zł.
UG Leszno

10

W związku z prowadzonymi w okresie zimowym przez Rewir Dzielnicowych w Lesznie działaniami
„Bezdomność” ukierunkowanymi na pomoc osobom
bezdomnym, nieporadnym życiowo lub incydentalnie
znajdującym się w okolicznościach zagrażających ich
życiu i zdrowiu, a także osobom narażonym na skutki
niskich temperatur powietrza Rewir Dzielnicowych
w Lesznie zwraca się z prośbą o przekazywanie
wszelkich informacji o ww. osobach i miejscach ich
przebywania w celu niedopuszczenia do wystąpienia
przypadków zgonów spowodowanych wychłodzeniem
organizmu.
Informacje w powyższej sprawie proszę kierować do:
1)Rewiru Dzielnicowych w Lesznie tel. 22 725-80-07:
- Rejon służbowy nr I sierż. sztab. Tomasz ZAKOŚCIELNY tel. 600 997 630
- Rejon służbowy nr II st. asp. Mariusz CIURZYŃSKI tel. 600 997 645
2)Załogi Patrolowo – Interwencyjne OPI Kampinos tel.
502 033 997
3)W nagłych sytuacjach prosimy dzwonić pod nr 997
lub 112 lub bezpośrednio do dyżurnego KPP Warszawa Zachód tel. 22 752 80 00
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WAŻNE TELEFONY
Urząd Gminy
Al. Wojska Polskiego 21

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

Ośrodek Pomocy
Społecznej

tel. 22 725 81 55

Starostwo Powiatu
Warszawskiego
Zachodniego

tel. 22 733 72 00
fax.22 733 72 01

Pogotowie Ratunkowe
w Błoniu

tel. 22 725 40 71

Nocna Pomoc Lekarska
w Błoniu
ul. Piłsudskiego 2/4

tel. 22 731 90 77

Rejonowa Dyspozycja
Ruchu i Pogotowie
Energetyczne Pruszków

tel. 22 738 23 00
lub 991

Komisja ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

tel. 22 725 80 05
wew. 106

Pogotowie Energetyczne
w Błoniu

tel. 22 725 49 91

Pogotowie Gazowe
w Błoniu

tel. 22 725 14 05
lub 992

Dar wdzięczności
Żołnierza Grupy Kampinos Armii Krajowej
Wszyscy mamy jeszcze w pamięci imprezę „Cross z historią w tle”,
podczas której odbył się I Bieg Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos.
W czasie występu przedszkolaki zaprezentowały pieśń partyzancką,
pt.: „Marsz Grupy Kampinos”. Na widowni, siedzący w pierwszym
rzędzie, wstał autor pieśni por. Tadeusz Budzyński „Czereśnia”, żołnierz „Grupy Kampinos” Armii Krajowej, zaprzysiężony w 1942 roku.
Wzruszony tym że wykonaniem, w darze wdzięczności, namalował
obraz upamiętniający tę ważną dla siebie chwilę. Razem z Panem
Tadeuszem postanowiliśmy, że każdy mały wykonawca otrzyma reprodukcję
dzieła.
Dzieci były zachwycone, w zamian
przygotowały wraz
z paniami podziękowania. Na co dzień
pan porucznik maluje, pisze wiersze
i pięknie gra na
akordeonie,
jest
bardzo dowcipnym
i serdecznym człowiekiem.
Obrazy
Pana Tadeusza zdobią gabinety dostojników Kościoła oraz instytucji
publicznych. Nam też udało się pozyskać jeden z obrazów, który
zawiśnie na stałe w Bibliotece Publicznej Gminy Leszno i będzie prezentowany na honorowym miejscu, odwiedzającym przedszkolakom,
uczniom i wszystkim czytelnikom. Więcej informacji na temat por.
Tadeusza Budzyńskiego mogą Państwo znaleźć na stronie
www.akkampinos.pl
E.P.

Rewir Dzielnicowych
tel. 22 725 80 07
w Lesznie
Ogniwo Patrolowo —
tel. 22 725 00 07
Interwencyjne w Kampinosie
Komenda Powiatowa Policji
dla Powiatu Warszawskiego
Zachodniego

tel. 22 725 80 00

Centrum Powiadamiania
Ratunkowego

tel. 112
z każdego telefonu

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

tel. 509 401 124
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Projekt - Pamiętajmy o naszych
bohaterach Grupy Kampinos AK.
W związku z przygotowywaniem przez Gminę Leszno strony
poświęconej żołnierzom Grupy Kampinos Armii Krajowej, pochodzącym z terenu Gminy Leszno i okolic, serdecznie zapraszamy do
przekazywania wszelkich informacji o swoich bliskich, którzy walczyli w szeregach Grupy Kampinos Armii Krajowej. Niezbędne będą
informacje odnośnie: danych personalnych, rzeczywistych i konspiracyjnych, wykształcenia, zawodu, miejsca pracy lub nauki, zamieszkania i pobytu w czasie okupacji i przed powstaniem, udziału
w wojnie 1939 roku, jednostki, dowództwa, przydziału wojskowego,
szlaku bojowego, stopni wojskowych, szczegółów udziału
w konspiracji, nr legitymacji AK, losów po powstaniu, represji, ponadto zdjęcia, odznaczenia i wspomnienia.
Z ostatnimi żyjącymi żołnierzami, naocznymi świadkami tamtych dni, nagraliśmy audycje, które wkrótce udostępnimy na stronie
internetowej gminy. Nie pozwólmy, aby zginęła pamięć
o prawdziwych losach naszych bohaterów. Będziemy wdzięczni za
każdą pomoc. Kontakt: Edyta Przybysławska – Zespół SportowoRekreacyjny i Bożena Sulik – Biblioteka Publiczna Gminy Leszno.
E.P.
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