Podpisano list intencyjny w sprawie
zintegrowanej gospodarki wodnej
i zarządzania przestrzenią
W dniu 20 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim
w Warszawie odbyło się spotkanie, podczas którego Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz samorządowcy z powiatów: warszawskiego zachodniego, nowodworskiego i sochaczewskiego podpisali list intencyjny na
rzecz
realizacji
przedsięwzięcia
pod
nazwą
„Zintegrowana gospodarka wodna i zarządzanie przestrzenią w Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz Powiecie Nowodworskim i Powiecie Sochaczewskim
z uwzględnieniem obszaru funkcjonalnego Kampinoskiego Parku Narodowego”.
Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodnej
na terenie naszego powiatu, jak również części sąsiednich powiatów: nowodworskiego i sochaczewskiego
jest obecnie jedną z ważniejszych kwestii do uregulowania. W szczególności dotyczy to retencji odprowadzania
wód opadowych i roztopowych oraz ulepszenia zniszczonego systemu melioracji, co z pewnością rozwiąże problem podtapiania naszych terenów. Stąd też konieczność
podjęcia działań w tym kierunku. Z uwagi na skalę problemu realizacja przedsięwzięcia nie jest możliwa do wykonania przez jeden samorząd, dlatego też należało podjąć współpracę na poziomie regionalnym. Biorąc pod
uwagę specyfikę obszaru – istnienie Kampinoskiego Parku Narodowego, podjęte działania mają na celu nie tylko
poprawę życia mieszkańców, ale uwzględniają również
potrzeby ochrony środowiska naturalnego Puszczy Kampinoskiej.

Kolejnym krokiem zmierzającym do realizacji projektu będzie podjęcie przez rady gmin i powiatów uchwały w sprawie zawarcia porozumienia między jednostkami
samorządu terytorialnego położonych w obrębie powiatów: warszawskiego zachodniego (gminy: Błonie, Łomianki, Izabelin, Kampinos, Leszno, Ożarów Mazowiecki,
Stare Babice), nowodworskiego (gminy: Czosnów, Leoncin) i sochaczewskiego (gminy: Brochów, Teresin)
w przedmiocie wykonania wstępnego studium wykonalności przyszłej inwestycji. Każdy samorząd na opracowanie studium przeznaczy ze swojego budżetu kwotę
50 tys. złotych.
Realizacja projektu ukierunkowana jest na wykorzystanie środków finansowych w kolejnym okresie budżetowym Unii Europejskiej (2014-2020), a szacunkowy
koszt inwestycji to kwota 471 500 000 zł netto.
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O dalszych działaniach podejmowanych w związku
z realizacją ww. przedsięwzięcia będziemy informować
Państwa na bieżąco w kolejnych numerach Informatora
Gminy Leszno.

Zdjęcia M. Łada

UG Leszno

Kwalifikacja Wojskowa w 2014 roku
Zgodnie z rozporządzeniem
MSW i MON z 12.11.2013r. czas
trwania kwalifikacji wojskowej został
ustalony na okres od dnia 3 lutego
do dnia 30 kwietnia 2014r. Dla Gminy Leszno wyznaczono dwa dni –
28 i 30 marca br. Kwalifikacja odbywać się będzie w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej ZOZ „BIOVENA” Sp. z
o.o., Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 127, nr telefonu (22) 722-38-08. Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność stawienia się przed
wójtem, powiatową komisją lekarską oraz wojskowym
komendantem uzupełnień (w czasie kwalifikacji wojskowej ww. organy urzędują w jednym lokalu). Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić
się w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku
stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu wojewody. Osoba stająca do kwalifikacji wojskowej zobowiązana jest przedstawić: dowód osobisty lub
inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do
kwalifikacji wojskowej (jeśli niestawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było
możliwe), posiadaną dokumentację medyczną (w tym
wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych
w okresie 12 m-cy przed dniem stawienia sie do kwalifikacji wojskowej), aktualną fotografię o wymiarach 3x4cm
bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające
poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe.
Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej
mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz
zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18 rok życia. Osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby
wojskowej zostaną z urzędu, po uprawomocnieniu się
orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej, przeniesione do
rezerwy. W toku trwania kwalifikacji nastąpi także założenie ewidencji wojskowej i wydanie wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych). Założenie ewidencji i wydanie wojskowych dokumentów osobistych
należy do wojskowego komendanta uzupełnień lub jego
przedstawiciela.
UG Leszno
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Rekrutacja dzieci na rok szkolny
2014/2015
Do publicznych przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Leszno: Publicznego Przedszkola Nr 1 w Lesznie im. „Leśnych Skrzatów” ul. Polna
22 – oddziały w Lesznie, Publicznego Przedszkola Nr 1
w Lesznie im. „Leśnych Skrzatów” – oddziały zamiejscowe w Czarnowie, Czarnów 8 (pięciogodzinne), Publicznego Przedszkola w Zaborowie ul. Szkolna 6, Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Zaborowie, ul. Stołeczna 182 (pięciogodzinne).
W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział
dzieci 3-4-5 letnie (urodzone w latach 2011-2009), dzieci 6 letnie urodzone w II połowie 2008 roku – zamieszkałe w Gminie Leszno. Postępowanie rekrutacyjne
w przedszkolach gminnych rozpoczyna się od dnia 6
marca 2014 roku, według harmonogramów opracowanych przez dyrektorów przedszkoli. Rekrutacja we
wszystkich gminnych placówkach będzie prowadzona
w tym samym czasie.
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych
w latach 2009-2011, które obecnie uczęszczają do
przedszkoli/oddziału przedszkolnego, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu, do którego
uczęszcza dziecko – w terminie 7 dni poprzedzających
rekrutację, to jest od 6 marca do 12 marca.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się
na wolne miejsca w danym przedszkolu, na wniosek
rodziców/prawnych opiekunów. Termin składania
wniosków: od 13 marca do 31 marca 2014r.
Harmonogram rekrutacji oraz formularze: wniosku
i oświadczeń dostępne są w sekretariatach przedszkoli
lub na stronie internetowej www.gminaleszno.pl
Szczegółowych informacji o naborze można uzyskać pod numerem tel.: Przedszkole w Lesznie: (22)
725 - 82 - 89, Przedszkole w Zaborowie: 784-65-03-11.
Do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie, ul. Leśna 13 oraz Szkoły Podstawowej
im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie, ul. Stołeczna 182. Dokumenty dotyczące naboru dzieci można
otrzymać w sekretariatach szkół lub pobrać ze
stron
internetowych:
www.gimnazjumleszno.pl.
i www.szkolazaborow.org
Rekrutacja dotyczy dzieci urodzonych:
- w 2007 roku – 7-latki,
- w 2008 roku – 6-latki, urodzone w pierwszej połowie
roku, czyli 1.01.- 30.06.,
- w 2008 roku – 6-latki, urodzone 01.07.-31.12. (w tym
przypadku to rodzice decydują o wcześniejszym posłaniu dziecka do szkoły pod warunkiem, objęcia dziecka
wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym
2013/2014).
Nabór dzieci do klasy I szkoły podstawowej
na rok szkolny 2014/2015 prowadzony będzie na
podstawie aktu urodzenia, do dnia 31 marca 2014r.
Szczegółowych informacji o naborze można
uzyskać pod numerem tel.: Szkoła Podstawowa w Lesznie: (22) 725-80-12, Szkoła Podstawowa w Zaborowie:
(22) 725-97-16.
UG Leszno

Projekt rozbudowy przedszkola w Lesznie
Na podstawie opracowanego projektu technicznego w tym roku rozpocznie się rozbudowa i modernizacja
budynku Publicznego Przedszkola im. „Leśnych Skrzatów” w Lesznie. Do istniejącego obiektu dobudowane zostaną: cztery sale dydaktyczne z zapleczem magazynowym i łazienkami, sala wielofunkcyjna, korytarz i szatnia
dla 200 dzieci, kuchnia z zapleczem, magazynami, pomieszczenia socjalne i sanitarne oraz kotłownia.

Część budynku przedszkola zaadoptowana zostanie na
bibliotekę gminną z salą komputerową. Cały teren działki
obiektu zostanie zagospodarowany chodnikami, parkingami oraz powstanie nowy plac zabaw z wielofunkcyjnymi
urządzeniami dla dzieci przedszkolnych. Po rozbudowie
powierzchnia całkowita przedszkola zwiększy się
o 1500m2 i będzie wynosiła prawie 2600m 2. Koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie około 6 milinów złotych.
UG Leszno

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
zwiększamy możliwości inwestycyjne Gminy Leszno.
Niestety wiele osób - faktycznie mieszkających w Gminie
Leszno, nie rozlicza się w Urzędzie Skarbowym Warszawa Bielany (właściwym dla Gminy Leszno), w związku
z tym ich podatek zasila budżet innej gminy.
Masz szansę, aby zrobić coś dla siebie i swojej gminy! Wystarczy w formularzu ZAP – 3 wpisać Gminę
Leszno, jako miejsce zamieszkania. Dzięki temu nasze
podatki będą wpływały tam, gdzie rzeczywiście mieszkamy i nie musimy przy tym zmieniać meldunku! W ten
sposób zwiększamy pulę środków finansowych na dalsze inwestycje, czyli drogi, chodniki, place zabaw. 37,40% z płaconych przez Państwa podatków
wróci do Gminy Leszno! Wypełniony i podpisany
(przez składającego lub osobę reprezentującą składającego) formularz ZAP-3 należy złożyć bezpośrednio do
Naczelnika Urzędu Skarbowego lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Skarbowy Warszawa
Bielany, ul. Skalbmierska 5, 01-844 Warszawa.
Informujemy, że w Urzędzie Gminy Leszno (I piętro, sekretariat) dostępne są druki zeznań podatkowych
(PIT) za 2013 rok. Przypominamy również, że rozliczeń
rocznych można dokonać drogą elektroniczną,
w systemie e-Deklaracje Ministerstwa Finansów.
UG Leszno
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Realizacja projektu systemowego POKL

Kampania sprawozdawcza w OSP

Od 1 października 2013r.
w Szkole Podstawowej
w Lesznie i w Szkole Podstawowej w Zaborowie trwa
realizacja projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie
Leszno” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitału Ludzki, Działanie 9.1
„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Projekt realizowany jest na podstawie
umowy Nr: UDA-POKL.09.01.02.-14-155/13-00 z dnia
10.09.2013r. zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką
Wdrażania Programów Unijnych, a Gminą Leszno.
W ramach projektu odbywają się następujące zajęcia: dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji), dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, logopedyczne — dla dzieci z zaburzeniami mowy, gimnastyka korekcyjna — dla dzieci
z wadami postawy, rozwijające zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych — zajęcia matematycznoprzyrodnicze.
W obu szkołach do końca stycznia 2014r. zrealizowano łącznie 1038 godzin zajęć dodatkowych, których
uczestnikami było 291 uczniów i uczennic klas I-III.
W okresie od lutego do końca realizacji projektu
(czerwiec 2014r.) zostaną zrealizowane 1032 godziny
zajęć dodatkowych. Zakupiono również pomoce dydaktyczne do zajęć objętych projektem, który przebiega
zgodnie z harmonogramem. W celu zapewnienia prawidłowej, rzetelnej i sprawnej realizacji projektu monitorowany jest jego postęp rzeczowy, finansowy oraz zakładane rezultaty i cele szczegółowe.
UG Leszno

W okresie od 1 lutego do 1 marca br. w każdej jednostce
Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu naszej gminy odbyło się Walne Zebrania Sprawozdawcze za 2013r. Podczas zebrań druhowie m.in. zatwierdzili sprawozdania
zarządu z działalności OSP w 2013 roku, na wniosek
komisji rewizyjnej podjęli uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu OSP oraz uchwalili program działania
i budżet OSP na 2014 rok. We wszystkich naszych jednostkach Zarządy OSP otrzymały absolutorium za okres
sprawozdawczy.

Terminy „podatku śmieciowego”
Przypominamy, że zgodnie
z uchwałą Rady Gminy Leszno Nr XXVI/174/2012 opłatę
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi uiszcza
się
kwartalnie w następujących
terminach: za I kwartał do 15
marca danego roku, za II
kwartał do 15 czerwca danego roku, za III kwartał do 15 września danego roku
i za IV kwartał do 15 grudnia danego roku. W związku
z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat z tytułu
„podatku śmieciowego” za I kwartał br., przez osoby,
które jeszcze tego nie uczyniły, w kasie Urzędu Gminy
Leszno lub przelewem na swój indywidualny rachunek
bankowy.
Przypominamy również, że od 1 lutego 2014r. nastąpiła zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Leszno. Harmonogram jest
dostępny na stronie www.gminaleszno.pl.
UG Leszno
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Ponadto na zebraniach omówione zostały wyniki przeglądów taktyczno-operacyjnych, działania prewencyjne,
wyjazdy do pożarów oraz udział w zawodach sportowopożarniczych. Przedstawiono potrzeby szkoleniowe oraz
zapotrzebowanie na zakup brakującego jeszcze wyposażenia do normatywów. W zebraniach uczestniczyli: Wójt
i jednocześnie prezes Zarządu Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP – Andrzej Cieślak,
sekretarz ZGZOSP RP Piotr Kłos, Komendant Powiatowy PSP Mirosław Jasztal, Zastępca Komendanta PSP
Zbigniew Rafalski, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i jednocześnie Prezes Zarządu Powiatowego
Andrzej Wasilewski.
UG Leszno

Zadbajmy wspólnie o wygląd
naszej Gminy!
Zwracamy się z apelem do Mieszkańców o utrzymanie czystości i porządku na terenie swoich posesji
oraz ulic i chodników przylegających do posesji
(sprzątanie śmieci, zamiatanie, koszenie trawy). Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz regulaminem określającym
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Leszno, właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku nie tylko
w obrębie swoich posesji, ale również chodników oraz
pasa drogi przylegających do posesji. Wygląd nieruchmości świadczy o jej mieszkańcach, jest naszą wizytówką.
To od nas zależy, czy zdrowe i przyjazne będzie otaczające nas środowisko. Pamiętajmy - utrzymanie porządku
leży nie tylko w gestii władz, ale wymaga zaangażowania
wszystkich mieszkańców. Jednocześnie dziękujemy
wszystkim, którzy solidnie wywiązują się ze swoich obowiązków, a wygląd ich posesji i jej otoczenia świadczy
o tym, że wizerunek naszej gminy nie jest im obojętny.
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Inwestycje gminne
W pierwszym kwartale br. rozstrzygnięte zostały postępowania przetargowe dotyczące zadań:
- naprawa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej,
dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego oraz naprawa ubytków w drogach o nawierzchni bitumicznej,
zadanie wykonuje firma SAS-BUD Sp. z o. o.
z Warszawy,
- opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy ulic Jaśminowej i Kwiatowej w Lesznie
oraz opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy ulicy Wiosennej i odcinka ulicy Środkowej do ulicy Dworkowej w Zaborowie, w postępowaniu
tym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PC –PROJEKT
z Warszawy.
Ponadto ogłoszono przetargi na: przebudowę sieci
kanalizacyjnej i sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego
w rejonie ulicy Fabrycznej i Inżynierskiej w Lesznie oraz na
termomodernizację budynku Zespołu Szkół Publicznych
w Zaborowie, których rozstrzygnięcie planowane jest
w marcu br.
UG Leszno

Podpisano umowę na najem pomieszczeń
w budynku oświatowym w Czarnowie
W dniu 20 stycznia br. pomiędzy Gminą Leszno,
a firmą M.M. Trębińscy z Milanówka została podpisana, na
czas nieoznaczony, umowa najmu pomieszczeń użytkowych o powierzchni 232,91m 2 , stanowiących drugą kondygnację budynku oświatowego w Czarnowie.
Podpisanie umowy poprzedziła procedura przeprowadzona na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. W dniu 20 kwietnia 2011r. Rada Gminy Leszno
podjęła Uchwałę Nr VIII/54/2011, w której wyraziła zgodę
na zawarcie na czas nieokreślony umowy najmu pomieszczeń znajdujących się na drugiej kondygnacji w budynku
w miejscowości Czarnów 8, z przeznaczeniem na opiekę
nad dziećmi w wieku do lat 3 lub działalność oświatową.
Po podjęciu uchwały Wójt Gminy Leszno podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
oddania w najem w drodze przetargu. Czynsz najmu
w kwocie 1.546,00 zł netto został określony w operacie
szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. Kolejnym krokiem było ogłoszenie pierwszego
przetargu ustnego nieograniczonego na najem przedmiotowych pomieszczeń, którego termin wyznaczono na dzień
15 lipca 2011r. Jednak do uczestnictwa w tym przetargu
nikt się nie zgłosił, tym samym ogłoszony przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
W dniu 18 lipca 2013r., na mocy ww. uchwały, Wójt
podał po raz kolejny do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu. Następnie został ogłoszony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń stanowiących drugą kondygnację budynku oświatowego
w Czarnowie, który został wyznaczony na dzień 23 października 2013r. Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jednego oferenta - firmę M.M. Trębińscy z Milanówka,
a najwyższa wylicytowana cena osiągnięta w przetargu
wyniosła 1.566,00 zł netto. Tym samym firma M.M. Trębińscy z Milanówka została wyłoniona w drodze przetargu,
jako najemca pomieszczeń. Czynsz najmu ww. pomiesz-

czeń będzie podlegał corocznej waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok miniony począwszy od 2014r. Ponadto najemca oprócz czynszu dodatkowo będzie ponosił koszty związane z dostawą energii elektrycznej, wody, wywozem śmieci, odprowadzaniem ścieków, ogrzewaniem. Przystosowanie lokalu dla potrzeb prowadzenia
działalności i związane z tym nakłady finansowe obciążają najemcę.
W wynajmowanych pomieszczeniach od maja
2014r. będzie funkcjonowało przedszkole niepubliczne
dla dzieci od 2 do 6 lat.
UG Leszno

Sprawdź termin ważności swojego
dowodu osobistego!
Przypominamy, że
w 2014r. utraciły bądź
utracą ważność dowody
osobiste wydane w 2004r.
Data ważności dowodu osobistego umieszczona
jest w prawym dolnym rogu
dokumentu, na stronie ze
zdjęciem. 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 lub do pobrania ze strony internetowej www.leszno.bipgminy.pl (zakładka dowody osobiste). Do wniosku należy dołączyć 2 aktualne fotografie.
Za nowy dowód nie pobiera się żadnych opłat.
UG Leszno
Od 3 lutego br. Klub sportowy „Partyzant”
Leszno oraz Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
„Zaborowianka” realizują zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą
„Piłka nożna – dyscyplina ogólnodostępna dla dzieci,
młodzieży i dorosłych”. Na realizację zadania gmina
przeznaczyła 120 tyś. zł. Wartość zadania realizowanego przez klub „Partyzant” wynosi 70 tyś. zł., a przez
SKF „Zaborowianka” 50 tyś. zł. Realizacja zadania
potrwa do 15 grudnia 2014r. W tym czasie dzieci,
młodzież i dorośli będą mieli możliwość czynnego
uprawiania sportu pod opieką instruktorów i trenerów,
natomiast zawodnicy poszczególnych grup wiekowych będą uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej. 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 działalność pożytku publicznego
na 2014 rok.
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Fundusze unijne w Gminie Leszno
Począwszy od 2005 roku do chwili obecnej Gmina Leszno aktywnie ubiega się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej. W tym czasie złożono kilkadziesiąt wniosków o dofinansowanie, jednak z uwagi na ograniczoną wielkość
środków do rozdysponowania nie wszystkie projekty je otrzymały. Wartość projektów już zrealizowanych i złożonych wniosków, które są w trakcie oceny wynosi ponad 15 milionów złotych. Oto najważniejsze zadania, które zostały zrealizowane w naszej gminie z udziałem funduszy unijnych:

Remont dróg gminnych w Lesznie w ulicach: Al. Wojska Polskiego, ul. Ks. Raczkowskiego, ul. Krótkiej. Inwestycja została
zrealizowana w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Priorytet III, Działanie 3.1 Obszary wiejskie,
a jej koszt całkowity to kwota 1 098 273,71 zł.
Al. Wojska Polskiego

Poprawa gminnego układu komunikacyjnego
łączącego drogi wojewódzkie nr 580 i 579.
W ramach zadania przebudowano ulice: Tuwima,
Broniewskiego i Leśną w Lesznie o łącznej długości 1268mb, co poprawiło warunki komunikacyjne
w Lesznie. Zadnie zostało zrealizowane w ramach
Regionalnego programu operacyjnego WM 20072013 Priorytet III Regionalny system transportowy,
Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa, a jego koszt
to kwota 3 881 583,62 zł.
ul. Tuwima

Urządzenie centrum wsi Leszno. Po przebudowie terenu powstał parking z 26 stanowiskami dla samochodów osobowych, natomiast
pozostała część spełnia funkcję rekreacyjno –
reprezentacyjną. Projekt był realizowany za
pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania
„Między Wisłą a Kampinosem”, w ramach
PROW 2007-2013, Działanie 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju „Odnowa
i rozwój wsi”, a jego koszt całkowity wyniósł
898 508,62 zł.
Centrum Leszna

Budowa kanalizacji w miejscowości Zaborówek. W ramach przedsięwzięcia wybudowano sieciową przepompownie ścieków, która znajduje się
nieopodal ulicy Brzozowej w Zaborówku, odbiera
ona ścieki z terenu wsi Leszno i Zaborówek. Ponadto wykonano ponad 5,5 km sieci grawitacyjno –
ciśnieniowej, oraz 3,1 km przyłączy ciśnieniowych
i grawitacyjnych. Zamontowano również 106 przydomowych przepompowni ścieków wraz z automatyką i sterowaniem, wyposażonych w pompy zatapialne do ścieków. Zadanie zostało zrealizowane
w ramach PROW 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,
a jego koszt całkowity wyniósł 3 144 386,38 zł.
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Przepompownia ścieków w Zaborówku
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Na podstawie podpisanych umów,
w roku bieżącym zostaną zrealizowane
następujące zadania:
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy Fabrycznej
i Inżynierskiej w Lesznie. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach PROW 2007-2013, Działanie 321
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,
a jego koszt całkowity wyniesie 888 227,95 zł.
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.
Modernizacja centrum wsi Zaborów. Celem operacji
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, a jej koszt całkowity to kwota
464 824,07 zł.

Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Leszno
- więcej o projekcie na str. 4 Matka bez problemów – aktywna integracja kobiet
zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie
Leszno. Realizacja projektu miała na celu poprawę
samooceny, zwiększenie wiary w siebie i własne możliwości, nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do
bycia lepszą i szczęśliwszą mamą oraz poprawę zaradności społecznych. Koszt projektu wyniósł 82 808,00 zł
Można żyć inaczej – aktywna integracja społeczna
w Gminie Leszno. Projekt jest realizowany corocznie
od 2009r., a jego celem jest pomoc w integracji społecznej osobom zagrożonym wykluczeniem, poprzez ich powrót do życia zawodowego i społecznego,
a także wsparcie materialne, psychologiczne, edukacyjne i zawodowe. Wartość projektu to kwota
626 926,27 zł.

Powyższe projekty będą realizowane za pośrednictwem LGD „Między Wisłą a Kampinosem”
w ramach PROW 2007-2013, Działanie 313, 322, 323
Odnowa i rozwój wsi.
Gmina Leszno złożyła dwa wnioski,
które są w trakcie oceny, na realizację
następujących inwestycji:
Budowa wielofunkcyjnego parkingu dla obsługi
turystyki we wsi Leszno w ramach PROW 20072013, Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi.
Wartość zadania to kwota 691 482,25 zł.
Budowa wodociągów we wsiach Marianów, Wilkowa Wieś oraz remont dwóch podziemnych komór
przepompowni ścieków w Lesznie w ramach
PROW 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi
dla gospodarki i ludności. Wartość zadania to kwota
664 804,16 zł.
Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki:
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
poprawa jakości usług edukacyjnych w Zespole
Szkół Publicznych w Lesznie. W ramach projektu
zorganizowano dodatkowe pozalekcyjne zajęcia, zarówno wyrównawcze dla słabszych uczniów, jak również rozwijające zdolności i wiedzę dla uczniów szczególnie uzdolnionych w konkretnym kierunku. Ponadto
zakupiono wyposażenie stanowisk: do nauki języków
obcych, pracowni biologiczno – przyrodniczej i komputerowej, a także wyposażenie biblioteki szkolnej
w podręczniki niezbędne do prowadzenia zajęć. Koszt
projektu to kwota 2 737 847,00 zł.

Kurs komputerowy—2013r.

Projekty realizowane za pośrednictwem
LGD „Między Wisłą a Kampinosem”
w ramach PROW 2007-2013, działanie
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów:
Organizacja imprezy kulturalno – rekreacyjnej pn.
„Bawmy się razem”. Projekt został zrealizowany we
wrześniu 2012r.,
W poszukiwaniu skarbów – cykl warsztatów questingowych. Celem projektu jest organizacja ogólnodostępnych warsztatów w wyniku których powstaną
questy - formy zabawy terenowej z walorami edukacyjnymi i zagadkowymi przedstawione w formie ulotek.
Całkowity koszt operacji to kwota 15 758,79 zł. Zadanie
zostanie zrealizowane w 3 terminach: kwiecień, czerwiec i październik 2014r.
Cross z historią w tle. Celem projektu jest organizacja
imprezy kulturalno—sportowo—rekreacyjnej promującej historię sport i rekreację oraz walory przyrodnicze
regionu. Całkowity koszt operacji to kwota 28 501,00 zł.
Zadanie zostanie zrealizowane w maju 2014r.
Wydanie przewodnika informacyjno – turystycznego Gminy Leszno. Celem projektu jest przygotowanie
i wydanie publikacji informacyjnej i promocyjnej dotyczącej Gminy Leszno. Całkowity koszt operacji to kwota 11 193,00 zł.
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Sala im. Reginy Tomaszewskiej

I Maraton Zumba Carnival

7 stycznia br. w Zespole Szkół Publicznych
w Lesznie odbyła się uroczystość nadania jednej z klasopracowni imienia Pani Reginy Tomaszewskiej. Ten niezwykły moment poprzedził Koncert Kolęd upamiętniający
wspaniałego nauczyciela i serdecznego przyjaciela, jakim była Pani Regina Tomaszewska. Pomysłodawcą

W atmosferze wspaniałej zabawy i gorących rytmów odbył się I Maraton Zumba Carnival. Uczestniczki
podczas trzech godzin dynamicznego tańca wykazały się
niezwykłą kondycją i żywiołowością. Podczas maratonu
ogłoszone zostały wyniki konkursu na najbardziej pomysłowy strój zumbowo-karnawałowy. Jury kierując się pomysłowością, kreatywnością oraz wykonaniem, przyznało
następujące nagrody: główną - ufundowaną przez Wójta
Gminy Leszno - cyfrowy aparat fotograficzny otrzymała
p. Małgorzata Mandes, I wyróżnienie przypadło p. Julii
Tereszczuk, II wyróżnienie otrzymała p. Joanna Zwolińska, III wyróżnienie dostała p. Natalia Szymańska.

wydarzenia był Wójt Andrzej Cieślak, natomiast uroczystość przygotowały Panie Sylwia Walicka, Bożena Śliwińska i Joanna Pachelska oraz uczniowie naszej szkoły. Oprawę plastyczną przygotował Pan Robert Kubik.
Nad całością czuwała Pani dyrektor Alina Stryczewska.
W uroczystości, której przyświecało motto: „Przyjaciele
są jak anioły, które stawiają nas na nogi, kiedy nasze
skrzydła zapomniały, jak się lata” udział wzięła najbliższa
rodzina p. Reginy Tomaszewskiej.
Dyrektor ZSP w Lesznie planuje z dniem
1.09.2014r. uroczyste odsłonięcie ściany pamięci pracowników szkoły.
ZSP Leszno

Sukcesy gimnazjalistów z Leszna
11 stycznia br. w Gimnazjum w Płochocinie odbył się X
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski im. Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego, którego celem było rozbudzenie
zainteresowania poezją, kształtowanie wrażliwości na
słowo poetyckie oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich. Uczestnikami konkursu byli uczniowie z kilku
gimnazjów naszego regionu. Również nas nie mogło tam
zabraknąć! Warto było – WYGRALIŚMY!!! Uczennica
klasy IIIa Joanna Zawadzka zajęła pierwsze miejsce,
recytując ,,Rozmowę liryczną” oraz ,,Sprawozdanie z raju”, natomiast wyróżnienia otrzymali Gabriela Teodorczuk i Wiktor Bargieł – uczniowie z klasy IIc, którzy
przedstawili następujące utwory: ,,Satyra na bożą krówkę”, ,,Sprawiedliwość”, ,,Klient wymarzony” i ,,Ja ciebie
kocham!”. Stroną merytoryczną zajęła się Pani Sylwia
Walicka.
W kolejnej edycji ogólnopolskiej olimpiady języka angielskiego w roku szkolnym 2013/2014 w I etapie wzięło
udział 19.554 uczniów szkół gimnazjalnych z całej Polski
w tym 16 z naszej szkoły. Do II etapu zakwalifikowało się
tylko 2.230 uczniów z 669 szkół,a wśród nich dwie uczennice klasy IIIa ZSP Gimnazjum w Lesznie - Klaudia
Laskowska i Joanna Zawadzka. Opiekę nad przygotowaniem uczennic sprawowała Pani wicedyrektor Maja
Jasiorowska. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

ZSP Leszno
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Organizatorami Maratonu byli: Studio Tańca i Ruchu
„TWIST”, Urząd Gminy Leszno, Świetlica w Lesznie i Pani Małgorzata Drela. Serdecznie dziękuję wszystkim
uczestnikom I Maratonu za tak liczne przybycie, wytrwałość i wspaniałą atmosferę oraz instruktorom: Marcie
Gontarek, Małgosi Dreli i Markowi Tkaczykowi za profesjonalnie i żywiołowo poprowadzoną imprezę. Dziękuję
także Pani Agnieszce Osińskiej za wykonanie zapisu fotograficznego, a także Ewie Strumińskiej-Tauszyńskiej za
wsparcie i pomoc w realizacji Maratonu. Szczególne wyrazy wdzięczności przekazuję Wójtowi Andrzejowi Cieślakowi i Pani Krystynie Ziubińskiej za życzliwość, zrozumienie i znaczne wsparcie zarówno moralne jak i finansowe
w przygotowaniu I Maratonu Zumba Carnival.
Elżbieta Gładkowska-Kruijsse
Biblioteka Publiczna Gminy Leszno
ogłasza konkurs plastyczny
"WITAJ WIOSNO!"
Do konkursu zapraszamy dzieci w wieku szkolnym podstawowym (6-13 lat). Zasady konkursu: technika dowolna (kredki, farby, wyklejanka i in.), format pracy: A4,
termin składania prac: 15 marca - 15 maja 2014r., prace należy podpisać na odwrotnej stronie (imię i nazwisko, wiek, telefon kontaktowy), prace należy składać
w Bibliotece Publicznej Gminy Leszno oraz filiach bibliotecznych w Czarnowie i Zaborowie. Regulamin oraz
informację o terminie rozstrzygnięcia konkursu
uczestnicy
znajdą
na
stronie
biblioteki
www.biblioteka.gminaleszno.pl.
DO
WYGRANIA
ATRAKCYJNE NAGRODY KSIĄŻKOWE. Wszystkie
prace będą przedmiotem wystawy. Zapraszamy do
udziału!!!
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W sportowym skrócie
Damian Rybak najlepszym bramkarzem turnieju unihokeja - Mazovia Cup 2014! W sobotę, 8 lutego
w Milanówku odbył się turniej unihokeja chłopców w kategorii szkół gimnazjalnych.
W rozgrywkach udział wzięły reprezentacje gmin Stowarzyszenia Mazovia z Błonia, Brwinowa, Leszna, Michałowic, Milanówka i Podkowy Leśnej. Reprezentacja z Leszna zajęła bardzo dobre 3 miejsce, a nasz zawodnik
Damian Rybak został najlepszym bramkarzem turnieju. Serdecznie gratulujemy!

rozegrane na kortach Centrum Tenisowego Sobota koło
Poznania. Mamy nadzieję, że wspaniałe występy naszego młodziutkiego tenisisty zachęcą także inne dzieci do
spróbowania swych sił na korcie i szukania szansy osiągnięcia sukcesu sportowego. Serdecznie gratulujmy naszemu zawodnikowi, rodzicom i trenerowi i życzymy kolejnych sukcesów na tenisowych kortach. Zapraszamy
wszystkie dzieci na zajęcia do Zespołu SportowoRekreacyjnego w Lesznie w poniedziałki i środy.
Sportowe
Poranki
w
Zespole
SportowoRekreacyjnym w Lesznie! W ramach nowego cyklu
Sportowe Poranki w ZSR w czasie ferii zostały rozegrane
4 Zimowe Turnieje: 2 piłki nożnej, tenisa stołowego oraz
wyścig z przeszkodami dla najmłodszych. Było całe mnóstwo zwycięzców, pucharów, medali, dyplomów
i słodkich nagród. Ferie upłynęły nam sportowo, mimo
braku śniegu. Dziękujemy wszystkim za świetną zabawę.
Listy zwycięzców i galerie zdjęć znajdą się na stronie
internetowej. Następne turnieje wkrótce. Zachęcamy do
aktywnego spędzania czasu dzieci i dorosłych.
Edyta Przybysławska, Grzegorz Gładysz

Projekty w zaborowskim przedszkolu

Sukcesy naszych młodych tenisistów.Podczas Turnieju Brenda Tour, który został rozegrany w styczniu w Brwinowie na 60 startujących zawodników reprezentanci
z naszej gminy stanęli cztery razy na podium zajmując:
Kuba Radzikowski – 2 miejsce w kategorii Czerwonej
Open, Kuba Mackiewicz – 2 miejsce w kategorii Zielonej
Open Chłopców, Kinga Ziółkowska – 2 miejsce w kategorii Zielonej Open Dziewcząt, Karolina Grzeszczuk – 3
miejsce w kategorii Zielonej Open Dziewcząt. Jesteśmy
dumni z naszych młodych, obiecujących zawodników!

„Podróże małe i duże” W styczniu w ramach projektu
„Podróże małe i duże” dzieci poznały kolejny region Polski-Małopolskę z jej stolicą w Krakowie. Przedszkolaki
wysłuchały Hejnału Mariackiego oraz legendy o Smoku
Wawelskim. Ponadto zorganizowana została zabawa ruchowa „Smok goni ogon”, zaprezentowane zostały stroje
krakowskie, a dzieci z oddziału V zatańczyły Krakowiaka.
Przedszkolaki uczestniczyły również w projekcji filmu pt.
„Baltazar Gąbka” oraz wykonały różne prace plastyczne
m.in. kolorowanie strojów krakowskich oraz godła Krakowa. „Mali Einsteini” W połowie lutego w ramach projektu
„Mali Einsteini, czyli doświadczenia i eksperymenty
przedszkolaków” dzieci wraz z nauczycielkami miały okazję przeprowadzić kilka interesujących eksperymentów,

Zwycięstwa młodych piłkarzy K.S. Partyzant Leszno!

które miały na celu znalezienie odpowiedzi na nurtujące
je pytania. Dzieci odkryły przepis na domową lemoniadę
oraz stworzyły: mini gaśnicę, wulkan, rakietę, efektowną
lawę oraz świeczkę z pomarańczy i dokonali jeszcze kilku
innych odkryć. Prezentowane eksperymenty i doświadczenia przeniosły wszystkich w czarowny świat nauki. Na
sali słychać było odgłosy zachwytu i zdziwienia, a czasami nawet brawa. Dzieci były bardzo zaangażowane, chętne do pomocy i nie raz wykazywały się dużą wiedzą. Do
Medal Mistrzostw Polski zawodnika KS „Tennis Life”. dziś pytają kiedy znowu poeksperymentujemy.
Jurek Ohme zdobył brązowy medal w Halowych MistrzoAgnieszka Kołakowska i Iwona Blanc
stwach Polski Skrzatów w grze podwójnej, które zostały
8 lutego młodzi piłkarze z roczników 2002/2003
i 2004/2005 zdobyli w rewelacyjnym stylu 1 i 2 miejsce
w Turnieju o Puchar Wójta Gminy Leszno, który odbył się
w Zaborowie. 15 lutego podczas Turnieju o Puchar Wójta
Gminy Izabelin zajęli dobre 5 miejsce. Młodzi zawodnicy
trenują dwa razy w tygodniu, a w marcu na każdy weekend zaplanowane są mecze na sztucznej nawierzchni.
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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.22 757 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

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. 22 722 99 97
tel. 22 725 80 00

Kanalizacyjne

tel. 509 045 843

Informacja o planowanych
wyłączeniach prądu
Od 1 lutego br. PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa zmienił sposób powiadamiania o planowanych wyłączeniach prądu. PGE zaprasza na stronę internetową i rekomenduje korzystanie z funkcji tzw.
newslettera, czyli automatycznego e-maila. Odbiorcy prądu
z terenu działania PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa mogą,
korzystając ze strony www.warszawa.pgedystrybucja.pl, zamówić
newsletter, czyli automatyczny e-mail, w którym odnajdą informacje
o możliwych w danym terenie planowych przerwach w dostawie energii. Informację o wyłączeniach prądu można również sprawdzić korzystając ze strony internetowej - www.gminaleszno.pl, na której
w zakładce Ważne informacje znajduje się link Informacje o wyłączeniach prądu przekierowujący do strony PGE Dystrybucja SA Oddział
Warszawa Rejon Energetyczny Pruszków.

Złóż e-Deklaracje
Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych podatników do złożenia zeznania
rocznego za pośrednictwem platformy e-Deklaracje przy specjalnie
wyznaczonym stanowisku komputerowym w siedzibie Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany, ul. Skalbmierska 5, (pokój 119). Do złożenia
zeznania drogą elektroniczną niezbędne są następujące dokumenty:
informacja PIT za 2013r. o uzyskanych dochodach (tj. PIT-11, PIT8C, PIT-40A, PIT-11A), informacji o wysokości przychodu za 2012r.
lub kopia zeznania za 2012r. Wysłanie zeznania drogą elektroniczną
w siedzibie organu podatkowego będzie możliwe w następujących
dniach: 21 marca 2014r. w godzinach 9.00-15.00 oraz 5 kwietnia
2014r.w godzinach 9.00-13.00 (sobota, Dzień Otwarty). Warunkiem
skorzystania z tej możliwości rozliczenia PIT jest wcześniejsze telefoniczne
lub
e-mailowe
zgłoszenie:
tel.
(22)
569-33-24,
e-mail: us1432@mz.mofnet.gov.pl. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z proponowanej formy rozliczenia z uwagi na szybki zwrot
nadpłaty!!!

Zwrot podatku akcyzowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej
napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.
Centrum Powiadamiania
tel. 112
Kolejne wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z dowodami zakuRatunkowego
z każdego telefonu pu oleju napędowego za okres od 1 lutego 2014r. do 31 lipca 2014r.
będzie można składać w terminie od 1 września 2014r. do 30 wrzeKomenda Powiatowa
śnia 2014r. (w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014r. )
tel. 22 725 52 11
Państwowej Straży Pożarnej
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014r. wynosi 81,70 zł x ilość ha
fax. 22 725 51 23
w Błoniu
użytków rolnych. Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 października do 31 października 2014r. gotówką w kasie Urzędu Gminy lub
Pogotowie Wodnotel. 509 059 673
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Informator Gminy Leszno
ISSN 2300-6439
Bezpłatny dwumiesięcznik Urzędu Gminy
Leszno
Wydawca: Urząd Gminy Leszno
Al. Wojska Polskiego 21
05-084 Leszno
nakład: 1500 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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Dopłaty do matriału siewnego
Od 15 stycznia do 25 czerwca 2014r. można ubiegać się w Agencji
Rynku Rolnego o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca
2013r. do 15 czerwca 2014r. Szczegółowe informacje o dopłatach
można uzyskać w telefonicznym punkcie informacyjnym (22) 661-7272, w oddziałach terenowych ARR oraz na stronie internetowej
www.arr.gov.pl.
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Z życia Świetlicy w Lesznie
XXII Finał WOŚP
Po raz dwunasty Świetlica w Lesznie uczestniczyła
w zbiórce pieniędzy na cele Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas XXII Finału zebrano kwotę
14 405,00 zł, w tym 3 784,00 zł z licytacji. Dziękujemy za

ki” pod kierownictwem Waldemara Dąbrowskiego, za
dobór repertuaru, I wyróżnienie otrzymał Lesznowski
Chór „Ballada” pod kierownictwem Bernarda Olosia,
za próbę muzykowania piano i forte, II wyróżnienie
otrzymał Chór „Sami Swoi” pod kierownictwem Jana
Jaworskiego, za precyzję i staranność. Gościem specjalnym tegorocznego festiwalu była Babicka Orkiestra
Dęta pod batutą Zbigniewa Załęskiego. W wykonaniu
młodych muzyków usłyszeliśmy przepiękne wykonanie
koncertu kolędowego. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Jana Żychlińskiego i Wójta Andrzeja Cieślaka oraz puchary i dyplomy.

Ferie 2014 w Gminie Leszno
Tegoroczne ferie zimowe pod hasłem „w zdrowym ciele zdrowy duch” rozpoczęliśmy I maratonem
zumby fitness, który wprowadził nas w cykl zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.
Wiosenna aura bardzo sprzyjała powiatowym
serce naszym wolontariuszom: Danielowi Regulskiemu atrakcjom w Gościńcu-Julinek. Planowane sanie zastąpi(I miejsce), Michałowi Sulikowi (II miejsce), Paulinie Czyr- ła przejażdżka wozami po Puszczy Kampinoskiej. Potem
ce (III miejsce), Maciejowi Kaczmarkowi, Mai Morkowskiej, Piotrowi Rybce, Klaudii Gołębiewskiej, Jakubowi
Ojdymowi, Arturowi Wojtyle, Julii Cikowskiej, Natalii Jabłońskiej, Hubertowi Plochowi, Agacie Nowickiej, Aleksandrze Stolarek, Jędrzejowi Dybasiowi, Izabeli Wojtyle,
Aleksandrze Smolarek, Alicji Nalewajko, Katarzynie Dylik
i Agacie Liszkiewicz, którzy mimo niesprzyjającej aury
wytrwale zbierali pieniądze na terenie gminy.
VII Powiatowy Przegląd Chórów „Złotego Wieku”
To coroczne wydarzenie artystyczne odbyło się 25
stycznia br. i jak zwykle było miłym spotkaniem coraz bardziej zintegrowanej powiatowej grupy chórzystów, instruktorów i opiekunów prowadzących poszczególne ze-

społy. Organizatorami festiwalu byli: Wójt Andrzej Cieślak
i GOK w Lesznie, a patronem – już po raz siódmy – był
Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński. Imprezę
uświetnili swoją obecnością goście honorowi: Pani Jolanta Stępniak - członek Zarządu Powiatu Warszawskiego
Zachodniego i Pan Zenon Reszka - Burmistrz Błonia.
W konkursie wzięły udział następujące chóry: „Sami
Swoi” z Borzęcina, „Śpiewający Senior” z Centrum
Kultury w Błoniu, „Ożarowskie Kumoszki” z DK
„Uśmiech” w Ożarowie, „Wesołe Wdówki” z DK
„Uśmiech” w Ożarowie, filia w Józefowie, Lesznowski
Chór „Ballada” z GOK Leszno. W jury, które dokonało
merytorycznej oceny poszczególnych prezentacji, tym
razem zasiedli: prof. Agata Kajak – Prezes Oddziału
Warszawskiego Federacji Caecylianum, dr Dariusz Zimnicki – dyrygent, chórmistrz, pedagog Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina.
Nagrodę Główną otrzymał Chór „Wesołe Wdów-

było zwiedzanie stajni i możliwość nabycia podstawowych umiejętności z zakresu jazdy konnej. Wszystkie
dzieci chętnie uczestniczyły w warsztatach garncarskich.
Pod okiem instruktorów każde dziecko mogło z bryły gliny
utoczyć naczynie, które potem mogło zabrać do domu.
Skorzystaliśmy również z oferty Centrum Kultury w Błoniu i setka dzieci wybrała się na film pt. „Lego przygoda”.
W zimowym teatrze, w Świetlicy w Lesznie, gościliśmy
artystów
z
Krakowa
z
przedstawieniem
pt.
„Pomarańczowa pantera”. Doskonałym uzupełnieniem
naszej feryjnej oferty były czterokrotne wyjazdy na lodowisko do Sochaczewa oraz rozgrywki sportowe
w
halach
sportowych
w Lesznie
i w Zaborowie.
W ostatnim
dniu
ferii
zimowych,
ognisko
z
pieczeniem kiełbasek na terenie Ośrodka Samopomocy w Łubcu i zabawy przy muzyce, były integracyjnym doświadczeniem dzieci i młodzieży ze świetlic gminnych.
Krystyna Ziubińska
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