Kolejne środki z PROW

W dniach 8 i 13 listopada oraz 6 grudnia br. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego w Warszawie, a Gminą Leszno reprezentowaną przez Wójta
Andrzeja Cieślaka zostały podpisane kolejne umowy
o przyznanie pomocy objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie działania Odnowa i rozwój wsi
i tzw. „małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi
3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi podpisano następujące umowy:
1. Umowa o przyznanie pomocy nr 00022-6930UM0730024/13 w zakresie operacji odpowiadających
warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” na realizację operacji pn.
„Modernizacja centrum wsi Zaborów”, której celem
jest ukształtowanie centrum wsi Zaborów poprzez
uporządkowanie terenów zielonych, utworzenie chodników, ścieżek spacerowych, obsadzenie skweru roślinami wieloletnimi oraz montaż ławek, wiaty przystankowej i koszy na śmieci. Całkowity koszt operacji to
kwota 464 824,07 zł. Na jej realizację, zgodnie
z wnioskiem o przyznanie pomocy, Gmina Leszno
otrzyma dofinansowanie w wysokości 80% kosztów
kwalifikowalnych tj. w kwocie 271 159,00 zł. Zadanie
zostanie zrealizowane w 2014r.
2. Umowa o przyznanie pomocy nr 00025-6930UM0730038/13 w zakresie operacji odpowiadających
warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” na realizacje operacji pn.
„Modernizacja budynków świetlicy wiejskiej wraz
z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu we
wsi Zaborów”. W ramach zadania zostanie przeprowadzony remont i modernizacja elewacji, dachu stolarki okiennej i drzwiowej instalacji sanitarnych w budynkach świetlicy w Zaborowie. Całkowity koszt operacji to kwota 171 529,22 zł. Na jej realizację, zgodnie
z wnioskiem o przyznanie pomocy, Gmina Leszno
otrzyma dofinansowanie w wysokości 80% kosztów
kwalifikowalnych tj. w kwocie 111 563,00 zł. Zadanie
zostanie zrealizowane w 2014r.
3. Umowa przyznania pomocy nr 00118-6930UM0740148/13 na operację z zakresu małych projektów pn. „W poszukiwaniu skarbów – cykl warsztatów questingowych”, której celem jest organizacja
ogólnodostępnych warsztatów dla podmiotów z obszaru objętego LSR, w wyniku których powstaną qusty formy zabawy terenowej z walorami edukacyjnymi
i zagadkowymi przedstawione w formie ulotek. Całkowity koszt operacji to kwota 15 758,79 zł. Na jej realizację, zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy,
Gmina Leszno otrzyma dofinansowanie w wysokości
80% kosztów kwalifikowalnych tj. kwocie 10 506,40 zł.
Zadanie zostanie zrealizowane w 3 terminach: kwiecień, czerwiec i październik 2014r.
4. Umowa przyznania pomocy nr 00086-6930UM0740130/13 na operację z zakresu małych projektów pn. „Cross z historią w tle”, której celem jest
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organizacja imprezy kulturalno-sportowo-rekreacyjnej
promującej historię sport i rekreacje oraz walory przyrodnicze regionu. Całkowity koszt operacji to kwota
28 501,00 zł. Na jej realizację, na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy, Gmina Leszno
otrzyma dofinansowanie w wysokości 80% kosztów
kwalifikowalnych tj. w kwocie 18 728,00 zł. Zadanie
zostanie zrealizowane w maju 2014r.
5. Umowa
przyznania pomocy nr 00174-6930UM0740146/13 na operację z zakresu małych projektów pn. „Wydanie przewodnika informacyjno – turystycznego Gminy Leszno”, której celem jest przygotowanie i wydanie publikacji informacyjnej i promocyjnej dotyczącej Gminy Leszno w ilości 1500 sztuk.
Całkowity koszt operacji to kwota 11 193,00 zł. Na jej
realizację, zgodni z wnioskiem o przyznanie pomocy,
Gmina Leszno otrzyma dofinansowanie w wysokości
80% kosztów kwalifikowalnych tj. w kwocie 7 280,00
zł. Zadanie zostanie zrealizowane w maju 2014r.
W ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej” została podpisana umowa
o przyznanie pomocy NR 00205-6921UM0700123/11 na
realizację zadanie pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie
ulicy Fabrycznej i Inżynierskiej w Lesznie”. Całkowity
koszt operacji to kwota 888 227,95 zł. Na jej realizację,
zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy, Gmina Leszno otrzyma dofinansowanie w wysokości 75% kosztów
kwalifikowalnych tj. w kwocie 541 602,00 zł.
Gmina Leszno złożyła kolejny wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013 w zakresie
działania Odnowa i rozwój wsi. Wniosek został złożony
w ramach naboru prowadzonego przez Lokalną Grupę
Działania „Między Wisłą a Kampinosem” i dotyczy realizacji zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego parkingu
dla obsługi turystyki we wsi Leszno”. Wartość całkowita projektu -537 653,84 zł, wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 150 000,00 zł.
UG Leszno

Usuń azbest ze swojej posesji!
Informujemy, że w 2014 roku będzie kontynuowana akcja usuwania odpadów zawierających azbest.
Osoby zainteresowane
usunięciem ze swoich
posesji takich odpadów
mogą składać wnioski
(do pobrania ze strony
w ww. g mi n a l e s zn o . p l
zakładka mieszkańcy,
w Urzędzie Gminy pok.
27 lub u sołtysów) w terminie do końca stycznia 2014r.
Odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest,
a także demontaż pokryć dachowych z eternitu będą
bezpłatne (koszty nowego pokrycia dachowego ponosi
właściciel obiektu we własnym zakresie). Szczegółowych informacji o planowanej akcji można uzyskać
w Urzędzie Gminy Leszno, pokój nr 27 lub pod nr
tel. 725 80 05 wew. 105.
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Projekt budżetu gminy na 2014r.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Wójt
Andrzej Cieślak przekazał w dniu 15 listopada 2013r. Radzie Gminy Leszno projekt uchwały budżetowej na 2014r.
W dniu 11 grudnia 2013r. Wójt przekazał Radzi Gminy
autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej. Po
uwzględnieniu autopoprawki dochody budżetu ustalono
w kwocie: 30 233 296,70 zł, natomiast wydatki budżetu
w kwocie 32 095 917,70 zł. W przedstawionym przez
Wójta projekcie uchwały budżetowej zapisano do realizacji szereg zadań inwestycyjnych.
Priorytetowym zadaniem ujętym w wieloletniej prognozie finansowej jest rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola w Lesznie, którego realizacja rozpoczęła
się w roku 2013, a zakończenie przewidywane jest na rok
2016.
W projekcie budżetu zaplanowano między innymi
do realizacji zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja centrum wsi Zaborów” i „Modernizacja budynku świetlicy
wiejskiej wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu we wsi Zaborów. Obie inwestycje będą realizowane
przy wsparciu środków unijnych (czytaj strona 2).
Z zakresu wodociągów i kanalizacji zaplanowano
do wykonania przebudowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej
dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy Fabrycznej
i Inżynierskiej w Lesznie oraz wybudowanie wodociągów
w budowa wodociągu w ulicach: Marysieńki w Lesznie,
Zacisze w Zaborówku, Al. Cisowej w Marianowie, Chabrowej i Konwalii w Wyględach, Otuliny w Lesznie i Chabrowej w Wilkowej Wsi.
W zakresie dróg gminnych zaplanowano do wykonania modernizację odcinków dróg we wsiach: Kępiaste,
Wilkowa Wieś, Wąsy Kolonia oraz modernizacja nawierzchni ulic Jaśminowej i Kwiatowej w Lesznie i Wiosennej i Środkowej w Zaborowie.
W zakresie oświetlenia ulicznego zaplanowano do
wykonania budowę nowych punktów świetlnych w ulicy
Promykowej we wsi Czarnów.
W ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku zaplanowano do realizacji następujące zadania:
- renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectw: Czarnów, Gawartowa Wola, Grądy, Wilkowa
Wieś, Wąsy Kolonia, Wąsy, Trzciniec,
- naprawa nawierzchni odcinków gminnych dróg gruntowych na terenie sołectw: Korfowe, Walentów, Powązki,
Roztoka, Szadkówek, Wólka,
- budowa nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilków, budowa nowych punktów świetlnych w ulicy
Południowej we wsi Feliksów (projekt – fundusz sołectwa
Feliksów),
- wymiana drzwi garażowych w budynku OSP Leszno
oraz budowa placu fitness na terenie przy Zespole Sportowo-Rekreacyjnym w Lesznie (fundusz sołectwa Leszno),
- modernizacja budynku OSP w Łubcu (fundusz sołectwa
Łubiec),
- budowa punktów świetlnych w ulicy Pogodnej we wsi
Wiktorów (projekt), instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa oraz budowa punktu
świetlnego w ulicy Środkowej we wsi Wiktorów (fundusz
sołectwa Wiktorów),
- instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa oraz wykonanie tablicy z mapą wsi Wyględy
z oznaczeniem poszczególnych ulic (fundusz sołectwa

Wyględy),
- modernizacja budynku OSP w Zaborowie (fundusz sołectwa Zaborów),
- montaż 2 progów zwalniających w drodze osiedlowej
(osiedle przy ulicy Stołecznej) oraz naprawa nawierzchni
odcinków gminnych dróg gruntowych na terenie sołectwa
(fundusz sołectwa Zaborówek),
- modernizacja budynku OSP w Łubcu, wyposażenie
zaplecza socjalnego w OSP Łubiec oraz instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa
(fundusz sołectwa Kępiaste).
Projekt budżetu gminy Leszno na 2014 rok dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
www.leszno.bipgminy.pl
UG Leszno

Pamiętaj o „podatku
śmieciowym”
Przypominamy mieszkańcom, że 16 grudnia 2013r.
upłynął termin płatności za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi za IV kwartał
2013r. (październik, listopad,
grudzień). W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat przez osoby, które jeszcze tego nie uczyniły,
w kasie Urzędu Gminy Leszno lub przelewem na swój
indywidualny rachunek bankowy.

Odbiór odpadów w dni świąteczne
Informujemy, że odbiór odpadów przypadający na dzień
25 i 26 grudnia br. nastąpi w dniu 28 grudnia br., natomiast odbiór odpadów przypadający na dzień 1 stycznia
2014r. nastąpi w dniu 4 stycznia 2014r.
UG Leszno
Zarząd Fundacji Memento Mori przy parafii rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela
w Lesznie podaje, że w wyniku kwestowania na cmentarzu w dniu 1 listopada 2013r. zebrano środki w łącznej
wysokości 2.421,41 zł. Zostały one rozdysponowane,
zgodnie z planem zbiórki po 50% na paczki świąteczne,
wręczone dzieciom w dniu 12 grudnia 2013r. oraz zasilenie funduszu gromadzonego na dokończenie prac modernizacyjnych nekropolii parafialnej. Za pomoc w kwestowaniu składamy wszystkim osobom gorące podziękowania.
Zarząd Fundacji

Terminy dyżurów pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w punkcie
obsługi klienta w Lesznie, ul. Szkolna 10 (budynek OSP):
styczeń - 8, 22; luty - 5,19; marzec
- 5,19; kwiecień - 2,14; maj - 7,21;
czerwiec - 4,18. Punkt czynny jest w godzinach 8.30 –
14.00 i obsługuje klientów zamieszkujących gminę Leszno.
UG Leszno
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Gminne inwestycje

Postępowanie przetargowe na „Wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Leszno” tj. z trzech kontenerów o poj. 7 m3, gdzie gromadzone są nieczystości ze
sprzątania ulic i skwerów z terenu gminy wygrała firma
„BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz z Warszawy za
69.984,00 zł brutto na jeden rok. Zgodnie ze specyfikacją
umowę podpisano na trzy lata.
W obecnej chwili toczy się postępowanie przetargowe na „Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy
Leszno”.
UG Leszno

ul. Krótka

W listopadzie br. firma „Bud-Bruk” z Pruszkowa
zakończyła realizację inwestycji pod nazwą
„Modernizacja nawierzchni ulic Krótkiej, Parkowej i Ks.
Raczkowskiego w Lesznie”. W ramach zadania wybudowano łącznie 351,5m drogi osiedlowej z urządzeniami
bezpieczeństwa ruchu w postaci jednego progu zwalniającego na ul. Parkowej oraz stałą organizacją ruchu.
Całość inwestycji to koszt 452.668,77 zł brutto.

ul. Parkowa

Na początku listopada ogłoszono drugi przetarg
na realizację zadania pn. „Budowa wodociągu w ulicach
Chabrowej i Konwalii we wsi Wyględy”, ponieważ poprzednia firma wyłoniona w postępowaniu przetargowym
nie przystąpiła do wykonania ww. zadania. W drugim
przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PEKUM
S.A. z siedzibą w Gostyninie. Obecnie trwa realizacja
I etapu tej inwestycji, której zakończenie, zgodnie z zawartą umową planowane jest w lipcu 2014r. Koszt tego
zadania to 145.596,55 zł brutto.
15 listopada br. została podpisana umowa
z wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu, na
„Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w zakresie
odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej”. Zadanie
to będzie wykonywane przez firmę „Grabowski
Krzysztof” z Sochaczewa. Kwota brutto za 1 km odśnieżania to 44,28 zł, a za zwalczanie śliskości zimowej za 1 km to 100,44 zł.
„Świadczenie usług transportowych z zakresu
dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół” będzie
realizowała w 2014r. firma „TOMAG Tomasz Rachle
wicz” z siedzibą w Pruszkowie. W postępowaniu przetargowym firma ta złożyła najkorzystniejszą ofertę
z kwotą brutto 1,89 zł za wozokilometr.
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Stawki podatków i opłat na 2014r.
Podczas XXXIX sesji, która odbyła się w dniu
26 listopada br. Rada Gminy, na wniosek Wójta Andrzeja
Cieślaka, uchwaliła nowe stawki podatków i opłat lokalnych, które obowiązywać będą w 2014r.
Duża zmiana – na korzyść podatników – została
wprowadzona przy ustalaniu stawek podatków od środków transportowych. Wszystkie stawki zostały znacząco
obniżone. Stawki podatku od środków transportowych
o łącznej masie poniżej 12 ton zostały obniżone o połowę, natomiast od środków transportowych o masie całkowitej od 12 ton ustalono na poziomie stawek minimalnych
podanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia
7 października 2013 roku w sprawie stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących w 2014 roku.
Mając na uwadze wzrastające koszty produkcji
rolnej Rada Gminy Leszno korzystając z ustawowych
uprawnień do obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do naliczania podatku rolnego w 2014r. obniżyła cenę skupu żyta o 14,28 zł za 1 q i stąd podstawą dla
obliczenia podatku rolnego w 2014r. na terenie Gminy
będzie kwota 55,00 zł. W związku z powyższym stawki
podatku rolnego pozostaną na poziomie roku 2013.
Nieznacznej zmianie uległy stawki podatku od nieruchomości. Od budynków mieszkalnych stawka za 1m2
powierzchni użytkowej wynosić będzie 0,61 gr. (stawka w
roku 2013 – 0,60 zł), a od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 19,68 zł (stawka
z roku 2013 – 19,50 zł). Stawki podatku od nieruchomości zostały podniesione o 0,9 % tj. o wskaźnik wzrostu
cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Wysokość dziennej opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie
mających osobowości prawnej ustalono na poziomie:
- za sprzedaż z ręki lub kosza - 4,00zł,
- ze stolika lub stoiska - do 3 metrów bieżących zajmowanej długości - 16,00 zł, od 3 do 6 metrów bieżących zajmowanej długości - 20,00 zł, od 6 do 10 metrów bieżących zajmowanej długości – 24,00 zł, powyżej 10 metrów bieżących zajmowanej długości za każdy dodatkowy 1 metr stanowiska 4,00 zł,
- z samochodu ciężarowego, ciągnika lub przyczepy 30,00 zł.
Informacje o stawkach podatkowych dostępne są
na stronie www.gminaleszno.pl w zakładce Mieszkańcy
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Leszno.
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Na zakończenie wycieczki został zorganizowany konkurs
rysunkowy, po którym rozdane zostały słodkie niespodzianki.
Wszystkie wyjazdy sprawiają dzieciom wiele radoW ramach projektu „Mali Einsteini, czyli doświadści i co najważniejsze wzbogacają wiedzę o otaczającym
czenia i eksperymenty przedszkolaków”, zorganizowana
świecie.
została wycieczka do Centrum Nauki Kopernik - GaleMonika Zastawna
ria Bzzz. Dzieci poznawały życie mieszkańców łąki i lasu
poprzez wszystkie zmysły. Przedszkolaki mogły zbudować trójwymiarowe drzewo, poruszać magnetycznymi
rybkami na specjalnej ścianie, pobiegać po wiszącym
Rodzice dla dzieci w przedszkolu
moście i pozjeżdżać na zjeżdżalni, obejrzeć świat widziany oczami ryby lub innych zwierząt, wprawić w ruch
specjalną konstrukcję kół zębatych, zbudować ul i obejrzeć filmik jak powstaje miód. Drugie miejsce oblegane
przez przedszkolaki to eksponat wodny. Specjalny tor
wodny, który ciągnie się przez prawie całą długość galerii, a w nim młynki wodne, wiry, fontanny, przelewania,
łopatki do obracania. Na koniec wizyty w Centrum Nauki
Kopernik dzieci wykonywały doświadczenia z wodą lekcję prowadził pracownik galerii.
Zupełnie inne wrażenia i emocje towarzyszyły
dzieciom podczas wycieczki do Filharmonii Narodowej.
Przedszkolaki z grupy IV i V zwiedzały filharmonię
zza kulis. Pani przewodnik opowiadała różne ciekawe
„Dawno, dawno temu pewien czarodziej wyczarował mahistorie o muzykach. Najbardziej wszystkim podobała się
giczne lustro. W lustrze tym, każda miła, dobra twarz
próba chóru i orkiestry. Dzieci miały możliwość kontaktu
stawała się zła. Pewnego dnia lustro się stłukło. Jeśli
z muzyką klasyczną w wykonaniu profesjonalistów na
odłamek lustra wpadł komuś do oka, tamten ktoś stawał
żywo.
się zły. A jeśli odłamek trafił kogoś w serce to stawało się
Kolejna wycieczka została zorganizowana do Faono twarde i zimne jak lód”. Ciąg dalszy bajki pt.:
bryki Krówek – Milanówek. Dzieci miały okazję obser„Królowa Śniegu” oraz historię głównych bohaterów wować pełen proces przygotowywania krówek. Poznały,
Kaja i Gerdy - poznały dzieci z Publicznego Przedszkola
zobaczyły, powąchały każdy ich składnik. Zobaczyły, jak
Nr 1 w Lesznie im. „Leśnych skrzatów”. Stało się to za
cukierki są zawijane ręcznie w etykietki przez Panie, któsprawą rodziców którzy w ramach współpracy Rady Pere pracują w zakładzie produkcyjnym. Miały też okazję
dagogicznej oraz Rady Rodziców zgłosili chęć udziału
spróbować świeżutkich krówek, których degustacja odwe wspólnie organizowanym przedstawieniu
była się podczas oprowadzania po zakładzie.
i 6 grudnia 2013 roku z okazji imienin Mikołaja z wielkim
zaangażowaniem wcielili się w bajkowe postacie.
Pod kierownictwem Pani Edyty Wrzesińskiej, wychowawcy grupy przedszkolnej, swoje artystyczne umiejętności na przedszkolnej scenie zaprezentowali: Alina
Jaworska w roli Gerdy, Daniel Jaworski jako Kaj,
Agnieszka Majcher, która wcieliła się w postać
Ch. H. Andersena, Grzegorz Antoniewicz będący złym
czarownikiem, Beata Lasocka – odtwarzająca rolę Królowej Śniegu, Mariusz Rutkowski, Julia Tereszczuk jako
polarne niedźwiedzie, Monika Kąpińska, Katarzyna Matusiewicz w rolach pingwinów, Przemysław Pawluk grający pomocnego renifera, Karolina Rau w postaci kruka,
Anna Radzio będąca Gwiazdą snu oraz Dorota Czyżewska, Ewa Sofuł, Karolina Sofuł, Agnieszka LewandowW świetlicy przedszkolaki otrzymały etykietki do cukier- ska, Emilia Kowalczyk i Małgorzata Mandes, które
ków, które musiały same zaprojektować według własnej w przedstawieniu odegrały role roztańczonych śnieżyfantazji. Samodzielnie zapakowane krówki w etykietkach nek.
przez siebie stworzonych sprawiło im mnóstwo radości.
Również nauczycielki z przedszkola wniosły swój

Wycieczki
w Publicznym Przedszkolu w Zaborowie
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wkład pracy w przedstawienie w postaci interesujących
dekoracji, będących bardzo ważnym elementem rozgrywającej się na scenie akcji. Podczas długich przygotowań, oprócz świetnej zabawy „aktorzy” podejmowali wiele starań by sprawić radość i przyjemność najmłodszym
widzom. Nagrodą za trud i wniesioną energię był widok
radosnych, uśmiechniętych i zainteresowanych twarzy
obecnych na widowni przedszkolaków. Poza recytacją
wyuczonych kwestii na scenie były także tańce i śpiew
co dla niektórych wydawało się przeszkodą nie do pokonania. Jednak wszystko świetnie się udało. „Aktorzy”
doskonale odzwierciedlili nastroje i emocje budzące się
w odtwarzanych postaciach.
Dzieci były zachwycone, brawom nie było końca.
Wszyscy „aktorzy” w ramach podziękowań otrzymali pamiątkowe dyplomy, a w ich sercach pozostały fantastyczne wspomnienia. Dzieci zaś w tym szczególnym
dniu zostały obdarowane prezentami od Świętego Mikołaja. Radość była ogromna.
Bardzo dziękujemy rodzicom oraz starszemu rodzeństwu dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola za zorganizowanie tak wspaniałego widowiska. Gratulujemy wyczucia oraz umiejętności przekazania wielkich
emocji i uczuć, zapraszamy także do uczestnictwa
w kolejnych przedsięwzięciach podejmowanych dla naszych najmłodszych.

rzeź. Ważnym elementem działań Klubu jest również
dbałość o ochronę przyrody. Wolontariusze, w ramach
działań zainicjowanych przez Fundację Nasza Ziemia
we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP i Lasów
Państwowych, wzięli udział w kolejnej akcji grabienia
liści kasztanowców zaatakowanych przez szkodnika tych
drzew.
Przed naszą szkołą podczas X Majówki Zaborowskiej uczniowie wraz z zaproszonymi gośćmi posadzili
Drzewo dla Pokoju – piękny dąb kolumnowy, który przypomina nam o tym, że warto żyć w zgodzie z innymi i dla
innych, warto pomagać.
Liliana de Vacqueret
———————————————————————————————

„Moje życie bez przemocy”

Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie zostali Laureatami Konkursu „Moje życie bez
przemocy” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego
w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej oraz Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim, priorytet: Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin
zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie.
Rozstrzygniecie Konkursu i wręczenie nagród
miało miejsce w dniu 28 października 2013 roku w Centrum Kultury w Błoniu.
I miejsce w kategorii gimnazjalistów zdobyła praca
Doroty Cieślak z kl. I a. Nagrodę główną – rower - wręczył Pan Jan Żychliński Starosta Powiatu WarszawskieEmilia Bogucka.
go Zachodniego.

Wolontariat sposobem na …
W ubiegłym roku w Zespole
Szkół Publicznych w Zaborowie rozpoczął działalność Szkolny Klub Wolontariusza. Uczniowie chętnie angażują się w działania na rzecz środowiska lokalnego i biorą udział w akcjach
ogólnopolskich.
W tym roku po raz drugi we
współpracy z Parafią w Zaborowie nasz Klub organizuje
akcję „Okaż serce. Świąteczna paczka dla potrzebujących”. Przekazane przez ludzi dobrego serca dary trafiły
ostatnio do 21 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej.
Uczniowie pomagają także w zbiórce funduszy dla
dzieci wychowujących się poza własną rodziną. Biorą
udział w akcji „Góra Grosza”, współdziałając tym samym
z Towarzystwem Nasz Dom. W naszej szkole organizujemy również akcję pomocy dzieciom niepełnosprawnym. Dzięki zbiórce surowców wtórnych - plastikowych
nakrętek - udało się nam pomóc w zakupie wózka inwalidzkiego dla niepełnosprawnej ruchowo uczennicy z jednej z warszawskich szkół.
Nie zapominamy też o pomocy zwierzętom. Organizujemy akcję „Kość i kocyk”, przekazujemy zebrane
dary schronisku, by zwierzęta mogły przetrwać zimę.
Współpracujemy z Klubem Gaja, zbieramy makulaturę
i kartridże, ratując tym samy konie przeznaczone na
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III miejsce zajęła
praca
Marcina
Rzentarzewskiego – z rąk Pana
Starosty otrzymał
nagrodę – deskorolkę.

Liliana de Vacqueret
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Co nowego w bibliotece...
Biblioteka Publiczna
Gminy Leszno wzięła
udział w Programie
dotacyjnym Instytutu
Książki „Kraszewski.
Komputery dla bibliotek”. Celem programu
jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich online. Program skierowany jest
do wszystkich bibliotek w Polsce. Nasza biblioteka znalazła się na liście wniosków rozpatrzonych pozytywnie.
Otrzymaliśmy dotację w wysokości 11.770 zł. Dzięki tej
kwocie zakupiono nowoczesny sprzęt: 2 zestawy komputerowe (komputer, monitor, bezprzewodowa klawiatura i mysz) wraz z oprogramowaniem biurowym oraz
antywirusowym, laserowe urządzenie wielofunkcyjne
oraz bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych niezbędny przy spisie kontrolnym książek.
Biblioteka Publiczna ze środków finansowych Bibliotki
Narodowej zakupiła w 2013r. 405
woluminów nowości wydawniczych za
kwotę 9.000 zł. Wymogiem tej dotacji
był zakup w 30 % literatury dziecięcej
i młodzieżowej.
Od stycznia 2014r. Biblioteka
Publiczna w Lesznie będzie
umożliwiała dostęp do wirtualnej biblioteki IBUK libra. Jest
to pierwsza w Polsce platforma książek elektronicznych
dla bibliotek. Dowiedz się
w naszej placówce jak uzyskać dostęp i zacznij korzystać. Serdecznie zapraszamy.

stiana Nikonowicza za promowanie w swoich utworach
wartości patriotycznych
 w kategorii powyżej 16 lat pierwsze miejsce zajęła
Pani Elżbieta Wolska. Jury doceniło pomysł, myśl przewodnią i przemyślaną kompozycję utworów, ze szczególnym wskazaniem na wiersz „Drzewa” (publikowany
na str.11). Laureatka otrzymała statuetkę w kształcie
herbowej lesznowskiej podkowy.
 dwa równorzędne wyróżnienia otrzymały Panie: Bożena Ciszewska za zawarte w utworach odniesienia do
trudnej historii Polski oraz Daria Kacprzak za przekazane w tekstach przywiązanie do ziemi ojczystej.
Wszyscy uczestnicy otrzymali albumy książkowe
i dyplomy. Nagrody wręczali Wójt – Pan Andrzej Cieślak
oraz Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Barbara Koza.
Serdecznie wszystkim gratulujemy i zapraszamy
do udziału w kolejnych edycjach. Nagrodzone i wyróżnione utwory będą publikowane na naszej stronie internetowej oraz wyeksponowane w bibliotece.
Bożena Sulik

Wigilia w świetlicy „Promyk”
w Lesznie
Od początku istnienia świetlicy opiekuńczowychowawczej „Promyk” w Lesznie organizowane jest
spotkanie wigilijne z udziałem zaproszonych gości.
W tym roku 45 osobowa grupa dzieci i młodzieży pod
opieką wychowawców Pani Henryki Berens, Joanny
Bieńko i Katarzyny Niedzińskiej, przygotowała dwie
inscenizacje w oparciu o scenariusze „W drodze do
Jezusa” oraz „ Łuna na niebie”. Wspaniała gra młodych aktorów oraz chóralne wykonanie kolęd i pastorałek zachwyciło przybyłych na wigilię gości, którzy
z zaangażowaniem włączyli się do wspólnego śpiewania.

Osoby lubiące czytać
i
rozmawiać
o literaturze, poznawać nowych autorów
i gatunki literackie
zapraszamy do Dyskusyjnego
Klubu
Książki. Bliższe informacje w Bibliotece Publicznej.
Bożena Sulik

Wyniki I Edycji Konkursu Literackiego
„O lesznowską podkowę”
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Od lipca do listopada trwał ogłoszony przez Bibliotekę Publiczną konkurs literacki. Tematem tej edycji
była poezja patriotyczna. Zaadresowany był do mieszkańców gminy, a jego celem było promowanie rodzimych talentów. Patronat nad konkursem objęli Wójt oraz
Rada Gminy Leszno. Konkurs odbywał się w dwóch
kategoriach wiekowych: do 16 i powyżej 16 lat. Jury po
zapoznaniu się z nadesłanymi pracami postanowiło
przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Bożonarodzeniowe oraz noworoczne życzenia
wychowankom świetlicy złożył Wójt Pan Andrzej Cieślak. Tego dnia na dzieci i młodzież czekała jeszcze
jedna niespodzianka. Przybyły na wigilię Mikołaj przywiózł ze sobą prezenty, o które w swoich listach prosili
go wychowankowie. Radości z otrzymanych prezentów nie było końca, gdyż dodatkowo osłodzone zostały paczkami ze słodyczami ufundowanymi przez fundacje „Memento Mori”.

 w pierwszej kategorii wiekowej wyróżnienie dla Seba-

Joanna Bieńko
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Międzynarodowy Program Tenis 10
już w naszych szkołach!
Z inicjatywy KS Tenis Life w dniach 16 i 17 listopada br. chętni nauczyciele wychowania fizycznego oraz
nauczania początkowego wzięli udział w szkoleniu, przeprowadzonym przez Polski Związek Tenisowy.

Koszykarski sukces na MAZOVIA CUP
W sobotę, 23 listopada 2013r., w hali sportowej
Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej odbył się Turniej Piłki Koszykowej Chłopców MAZOVIA
CUP w kategorii - szkoły gimnazjalne. W turnieju udział
wzięło 7 drużyn reprezentujących SGZM Mazovia: Błonie, Brwinów, Leszno, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn i Podkowa Leśna. Nasza drużyna zajęła wysokie II
miejsce, walcząc z zawodnikami trenującymi na co dzień
piłkę koszykową.
Nasi Reprezentanci: Adrian Pęter, Damian Rybak, Hubert Ploch, Patryk Mostek, Artur Wojtyła, Bartłomiej Bany, Patryk Lubański, Kamil Strawiński, Kuba Pieńkos,
Seweryn Szczepanek, Wojtek Nowicki. Trener Filip Bąk.
Wyniki:

1 m-ce – Michałowice
2 m-ce – Leszno
3 m-ce – Podkowa
Leśna
4 m-ce – Nadarzyn
Były to pierwsze Warsztaty Tenis 10 na Mazowszu 5 m-ce – Błonie
i jako jedne z pierwszych w Polsce. Szkolenie miało na 6 m-ce – Brwinów
celu przygotowanie merytoryczne i praktyczne do wpro- 7 m-ce – Milanówek
wadzenia nowatorskiego Programu Tenis 10 na lekcje
wychowania fizycznego.
Serdecznie gratulujemy!




Trenowali nas najlepsi:
Krzysztof Walter przez wszystkich nazywany
„Mazzim” – instruktor tenisa, absolwent Akademii
Wychowania Fizycznego w Warszawie, jeden
z najlepszych specjalistów w Polsce w tematyce
nauczania początkowego w tenisie, współautor
cyklu artykułów w magazynie Tenisklub „Od bobasa do Samprasa” oraz „Atlas ćwiczeń”.
Jacek Multan - instruktor tenisa, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Specjalizuje się w nauczaniu najmłodszych, mini i midi
tenis. Współautor cyklu artykułów w magazynie
Tenisklub „Od bobasa do Samprasa” oraz „Atlas
ćwiczeń”.

Zajęcia były bardzo inspirujące i praktyczne, nauczyciele otrzymali materiały merytoryczne oraz gotowe
zestawy ćwiczeń, gier i zabaw. Było dużo śmiechu i zakwasów drugiego dnia szkolenia. Uczestnicy otrzymali
Certyfikaty PZT. Warsztaty Tenis10 odbyły się w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi oraz w Zespole
Szkół Publicznych w Zaborowie. Już po pierwszych nowych tenisowych lekcjach w-fu, prowadzonych przez naszych kreatywnych nauczycieli, dzieci są zachwycone.
Zgodnie z Umową z PZT od tej pory nasze szkoły
są zobowiązane do realizacji Programu Tenis 10 na lekcjach wychowania fizycznego.
Dziękujemy Panu Wójtowi Andrzejowi Cieślakowi
za poparcie pomysłu wprowadzenia Międzynarodowego
Programu Tenis 10 w naszej gminie oraz dyrektorom ZSP
w Lesznie i w Zaborowie za dołączenie do projektu.

Edyta Przybysławska, ZSR w Lesznie

Sukcesy drużyn KS Partyzant Leszno
Podsumowując rundę jesienną w piłce nożnej jest
mi miło poinformować, że wszystkie młodsze drużyny
biorące udział w rozgrywkach zakończyły ją zajmując
wysokie miejsca w tabeli. Rocznik 2002/2003 zakończył
rundę na 3 miejscu w tabeli, rocznik 2000/2001 zakończył rundę na 5 miejscu w tabeli, rocznik 1997 zakończył
rundę na 3 miejscu w tabeli. Każda drużyna brała udział
w turniejach wracając z medalami i pucharem.
W Turnieju Andrzejkowym w Łomiankach rocznik
2002/2003 ostatecznie zajął 4 miejsce przegrywając rzutami
karnymi
z zespołem Ożarowa
Maz.
W turnieju brało
udział 12 zespołów, więc postawa naszych zawodników bardzo
cieszy. Rocznik
2000/2001 przebrnął turniej kwalifikacyjny Delta
Cup i dzięki temu zakwalifikował się do mistrzostw Warszawy. W finałach, które odbyły się 8.12.2013 roku zespół zajął 5 miejsce przegrywając walkę z Agrykolą Warszawa. Chciałbym również podziękować rodzicom, którzy zawsze wspierają naszych
zawodników.
Ze sportowym pozdrowieniem,

Edyta Przybysławska,
ZSR w Lesznie

Grzegorz Gładysz
Trener roczników 2000/2001 i 2002/2003

Informator Gminy Leszno nr 3

9

Reorganizacja Komendy Powiatowej Policji

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.22 757 11 58

Pogotowie Ratunkowe
w Błoniu

tel. 22 725 49 99

Nocna Pomoc Lekarska
w Błoniu
ul. Piłsudskiego 2/4

tel. 22 731 90 77

Rejonowa Dyspozycja
Ruchu i Pogotowie
Energetyczne

tel. 22 738 23 00
tel. 22 738 23 22
tel. 22 758 68 15
lub 991

Komisja ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

tel. 22 725 80 05
wew. 106

Pogotowie Energetyczne
w Błoniu

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

Pogotowie Gazowe

tel. 22 725 14 05

Odśnieżanie, zwalczanie
śliskości zimowej:
Zdzisław Pejaś
Paweł Latoszek
Komenda Powiatowa Policji
dla Powiatu Warszawskiego
Zachodniego
Centrum Powiadamiania
Ratunkowego

tel. 509 059 673
tel. 509 045 843

Informator Gminy Leszno
ISSN 2300-6439
Bezpłatny dwumiesięcznik Urzędu Gminy
Leszno
Wydawca: Urząd Gminy Leszno
Al. Wojska Polskiego 21
05-084 Leszno
nakład: 2000 egz.
www.gminaleszno.pl,
www.leszno.bipgminy.pl
www.facebook.com/gminaleszno
Redaguje: Monika Jaskulska
tel.: 22 725 80 05 wew. 106
email: urzad@gminaleszno.pl
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Rewir Dzielnicowych Wydziału Prewencji
Komendy Powiatowej Policji
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Starych Babicach
05-084 Leszno, Al. Wojska Polskiego 23
telefon (22) 725-80-07, (22) 60-43-415
który obsługiwać będzie gminy Leszno i Kampinos.
Państwa dzielnicowi:
Rejon służbowy nr 1 - sierż. szt. Tomasz ZAKOŚCIELNY,
tel. kom. 600-997-630. Rejon służbowy obejmuje miejscowości: Feliksów, Julinek, Kępiaste, Ławy, Łubiec, Roztoka, Wąsy Kolonia,
Wąsy Wieś, Wiktorów, Wólka, Wyględy, Zaborów, Zaborówek
(PGR), miejscowość Leszno z wyodrębnionymi ulicami: Błońska,
Hubala Dobrzańskiego, Marysieńki, Ogrodowa, Otuliny, Piekarska,
Podzaborówek, Sokołowska, Warszawska, Wąska.

Rejon służbowy nr 2 - st. asp. Krzysztof WIĘCH, tel. kom. 600997-628. Rejon służbowy obejmuje miejscowości: Czarnów, Gawartowa Wola, Grabina, Grądki, Grądy, Korfowe, Marianów, Plewniak,
tel:501 227 402
Podrochale, Powązki, Rochale Wielkie, Stelmachowo, Szadkówek,
tel:516 197 098
Szymanówek, Towarzystwo Czarnów, Trzciniec, Walentów, Wilkowa
Wieś, Wilków, miejscowość Leszno z wyodrębnionymi ulicami: Bohaterów Puszczy Kampinoskiej, Broniewskiego, Fabryczna, Harcertel. 22 722 99 97
ska, Inżynierska, Jaśminowa, Kochanowskiego, Krótka, Księdza
tel. 22 725 80 00
Jana Raczkowskiego, Kwiatowa, Leśna, Leśmiana, Młynarska, Mickiewicza, Miłosza, Murarska, Parkowa, Partyzantów, Podchorążych,
Podleśna, Polna, Sienkiewicza, Słowackiego, Sochaczewska, Sotel. 112
z każdego telefonu snowa, Strażacka, Szkolna, Tuwima, Wrzosowa, Al. Wojska Polskiego, Żeromskiego.

Komenda Powiatowa
tel. 22 725 52 11
Państwowej Straży Pożarnej
fax. 22 725 51 23
w Błoniu
Pogotowie WodnoKanalizacyjne

Od 1 grudnia br. w Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu
Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach obowiązuje nowa struktura podległych komórek i jednostek organizacyjnych.
W związku z reorganizacją w dniu 1 grudnia 2013r. jednostek
i komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu
Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach przekształceniu uległa struktura Komisariatu Policji w Izabelinie i Lesznie
oraz Posterunku Policji w Kampinosie. Informujemy, że w miejsce
Komisariatu Policji w Lesznie powstał:

W miejsce Posterunku Policji w Kampinosie powstało:
Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne Wydziału Prewencji
Komendy Powiatowej Policji
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Starych Babicach
05-085 Kampinos, ul. Szkolna 1
tel. (22) 725-00-07, (22) 60-43-422
którego policjanci obsługiwać będą teren gminy Leszno oraz Kampinos. Interwencje należy zgłaszać do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego pod numerami
telefonu czynnymi całą dobę (22) 752-80-00, (22) 60-43-900. Przypominamy również, iż w sytuacjach nagłych wszelkie interwencje
należy zgłaszać telefonicznie pod numerami alarmowymi 997 lub
112 z telefonów komórkowych.
nadkom. Ewelina Gromek-Oćwieja
Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Starych Babicach
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Święto 11 listopada

państwowego przez orkiestrę dętą. Następnie Kombatanci naszego koła, Żołnierze Armii Krajowej przekazali
Tegoroczne obchody Święta Niepodległości roz- władzom i społeczeństwu sztandar - najdroższą dla nich
poczęły się uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, pamiątkę. Sztandar z rąk Kombatantów odebrał Wójt
która odbyła się w kościele parafialnym Narodzenia Św. Andrzej Cieślak zapewniając, że zostanie on otoczony
czcią i szacunkiem oraz zawiśnie w specjalnie przygotoJana Chrzciciela w Lesznie.
Po mszy świętej
nastąpił uroczysty przemarsz
pod
pomnik
pamięci
poległych w walce
z hitlerowskim
okupantem usytuowany w centrum
Leszna,
gdzie odbyła się
krótka uroczystość patriotyczna. Kolumnie towarzyszyła muzyka patriotyczna w wykonaniu orkiestry dętej z Leszna. Przemówienie z okazji 95 rocznicy odzyskania niepodległości
przez Polskę wygłosił Wójt Gminy Leszno. Podczas uro- wanej gablocie w Urzędzie Gminy. Następnie Wójt przeczystości Wójt Andrzej Cieślak został odznaczony Me- kazał sztandar mieszkańcom Gminy Leszno. Przejęty
dalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej nadanym przez Gminę Leszno sztandar stanowi historyczną paprzez Przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i miątkę patriotycznej postawy mieszkańców naszej gmiMęczeństwa. Wójt przyjął Medal z rąk Prezesa Rady ny w walce o niepodległość ojczyzny. Obchody Święta
Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej Pa- Niepodległości uświetnił program artystyczny.
ni Urszuli Przymus. Następnie przedstawiciele KombaUG Leszno

Wiersz laureatki I edycji
konkursu literackiego
„O LESZNOWSKĄ PODKOWĘ”
Temat konkursu — poezja patriotyczna
DRZEWA
ile mogłyby wyszeptać tajemnic
te puszczańskie drzewa
modlitw i przekleństw ile
pieśni żołnierskich wyśpiewać
tantów, młodzież szkolna oraz Wójt i Radni złożyli pod
pomnikiem wiązanki kwiatów, a Kombatanci z Czosnowa zapalili znicz pamięci. W ten sposób oddano hołd
walczącym o wolną i niepodległą Polskę.
Druga część obchodów Święta Niepodległości
odbyła
się
w świetlicy
w Lesznie.
Jej najważniejszym
punktem
było uroczyste przekazanie sztandaru
Koła
Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa – Powiat Środowisko „Grupa Kampinos” Koło w Lesznie w depozyt
Gminie Leszno. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztów sztandarowych oraz odegraniem hymnu

a wy brzozy, brzozy białoskóre
na krzyże, na krzyże wyrosłyście
a wy sosny na sen wieczny ich
ukołyszcie, ukołyszcie
a wy świerki strzeliste jak świece
do nieba, do nieba wskażcie drogę
wy topole osiki zadrżyjcie
na trwogę, na trwogę
ile kantyczek, hymnów i trenów
mogłyby te drzewa wyszumieć
ile pieśni pochwalnych…
milczą w zielonej zadumie
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Ruszyły przygotowania
do XXII Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lesznie!
Dwunasty raz Gmina Leszno włącza się w ogólnopolskie granie na rzecz
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem zbieramy na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów.
Zapraszamy wszystkich chętnych wspomóc tę
szczytną ideę do Świetlicy w Lesznie w dniu 12 stycznia
2014 roku o godzinie 1600. Tym razem będziemy bawić
się w bałkańskich rytmach i nie tylko… „będzie zabawa,
będzie się działo…”. Wystąpią zespoły muzyczne, wokaliści, zespoły taneczne i teatralne. Gwiazdami wieczoru będą TANCERZE FLAMENCO, którzy gorącą hiszpańską
nutą rozgrzeją ten styczniowy dzień. Program artystyczny
tradycyjnie będzie przeplatany licytacjami gadżetów
i przedmiotów ofiarowanych przez sponsorów. Będziemy
licytować wiele artykułów dla miłośników militariów, gadżety podarowane przez sztab główny WOŚP, obrazy, prace
wykonane techniką de coupage, kalendarze, utwory muzyczne z dedykacją i znane wszystkim słodkie Orkiestrowe Serduszka. Jak co roku, około
godziny 2000, wyślemy nasze orkiestrowe światełko do nieba!
Mamy nadzieję, że z Państwa udziałem uda nam się pobić zeszłoroczny rekord
14 902 złotych. Bądźmy hojni i wrzucajmy pieniądze do puszek naszych wolontariuszy.
Każdego, kto zechce swą ofiarnością, osobistym udziałem lub dobrym pomysłem wesprzeć naszą akcję prosimy o kontakt (Świetlica w Lesznie, ul. Szkolna 10, tel/fax
(22) 725 80 91 w dniach wtorek – sobota godz. 1400 – 2000).
Z góry dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom
i Sponsorom naszej akcji.
Życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych dobrych dni
w Nowym, 2014 roku i już teraz zapraszamy do świetnej
zabawy podczas trwania XXII Finału WOŚP
Z gorącymi pozdrowieniami
Organizatorzy XXII Finału WOŚP w Lesznie

