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Zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie 1 procenta podatku
na rzecz mojej niepełnosprawnej córki Aleksandry Bajon. Ola skończyła
38 lat, jednak z powodu choroby nie może samodzielnie chodzić, nie
mówi, nie jest w stanie wykonywać żadnej czynności. Wymaga całodo-
bowej opieki, karmienia łyżeczką, mycia, zmiany pieluch i ubierania. Nie-
zbędna jest stała intensywna i fachowa rehabilitacja, aby stan córki się
nie pogarszał.

Niestety brakuje rozwiązań systemowych, zapewniających osobom do-
rosłym trwale niepełnosprawnym dostęp do rehabilitacji. 

Pomocą rodzicom, takich osób jak Ola służą fundacje, tworzące sub-
konta, dzięki którym możemy pozyskiwać środki z 1 procenta podatku.
Jest to niezbędne, by zapewnić rehabilitację choremu dorosłemu dziecku.

Dzięki Państwa pomocy mogę się cieszyć każdym krokiem, który Ola
znów stawia z moją pomocą i jest mi łatwiej radzić sobie z niepełnos-
prawnością córki.

Bardzo dziękuję za pomoc pomoc uzyskaną w ubiegłym roku i proszę
o życzliwość przy rozliczaniu PIT - a za rok 2015.

Wszystkim Państwu życzę wesołych i radosnych świąt Bożego Naro-
dzenia

WANDA BAJON

Ola jest podopieczną fundacji "Słoneczko" KRS 0000186435
Cel szczegółowy: Aleksandra Bajon 154/B

W związku ze zbliżającym się

okresem zimowym Burmistrz

Miasta i Gminy Osieczna infor-

muje, że zgodnie z Regulami-

nem utrzymania czystości i

porządku na terenie Gminy

Osieczna, w odniesieniu do &2

Regulaminu właściciel nieru-

chomości ma obowiązek

uprzątnięcia błota, śniegu, lodu

oraz innych zanieczyszczeń z

chodników położonych wzdłuż

swoich nieruchomości. Obo-

wiązek oczyszczania ze

śniegu i lodu winien być reali-

zowany przez ich odgarnięcie

w miejsce, które nie stworzy

zakłóceń w ruchu pieszych i

pojazdów. Do likwidacji ślisko-

ści chodników należy stoso-

wać wyłącznie piasek.

W Legnicy odbyło się podsumowanie 55. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Szkolnych Schronisk

Młodzieżowych. We współzawodnictwie wzięło udział 141 schronisk z całego kraju, w tym 10 sezo-

nowych i 131 całorocznych. Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Morena" w Osiecznej kolejny raz

zostało nagrodzone wyróżnieniem w stopniu złotym. Dyrektor Józef Rafał Popławski otrzymał list

gratulacyjny Ministra Edukacji oraz puchar i dyplom Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa

Schronisk Młodzieżowych. 

Niedawno na stronie interneto-
wej www.youtube.pl pojawił się
krótki film o osieckich wiatrakach
pod tytułem "130 kubików". Rolę
narratora pełni w nim dyrektor Mu-
zeum Młynarstwa i Rolnictwa w
Osiecznej Jarosław Jankowski.
Młodzi leszczyniacy Dominik May
i Przemysław Wawrzyniak - auto-
rzy filmu zgłosili go do konkursu
"Zabytkomania" zorganizowanego
przez Instytut Dziedzictwa Naro-
dowego. 10 grudnia w Warszawie
odbyła się uroczysta gala i roz-
strzygnięcie konkursu. Film o na-
szych wiatrakach zdobył uznanie i
został okrzyknięty najlepszym. Do-
minik i Przemek zostali więc zdo-
bywcami I miejsca i nagrody 20
tysięcy zł. Gratulujemy!

Niedawno na stronie interneto-
wej www youtube pl pojawił się

Zwyciężyło
130 kubików

Magdalena Katarzyńska z
Kąkolewa odniosła kolejny suk-
ces. Została zwyciężczynią VII
edycji konkursu talentów "Roz-
wiń Skrzydła". Konkurs odbył
się w Miejskim Ośrodku Kultury
w Lesznie. Na scenie zapre-
zentowało się sześćdziesięciu
dwóch wykonawców. Jury do fi-
nału wybrało dwadzieścia osób. 

Magda zaśpiewała włoską
piosenkę "Adagio". Jej talent
wokalny i obycie na scenie za-
procentowały kolejnym zwy-
cięstwem. Gratulujemy!

Magdalena Katarzyńska z
K k l d i ł k l j k

Magda
zaśpiewała
Adagio


