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Koło Gospodyń Wiejskich w Leoncinie 
otwiera swoje podwoje „Czyste powietrze”

gmina pomaga  
w programie

W piątek, 24 września odbyło 
się spotkanie informacyjne 

dotyczące programu „Czyste 
Powietrze”. Celem programu 

jest poprawa jakości powietrza 
oraz zmniejszenie emisji 

gazów cieplarnianych poprzez 
wymianę źródeł ciepła i 
poprawę efektywności 

energetycznej budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych. 
Spotkanie poprowadziła pani 

Ewelina Jarosz na co dzień 
pracująca w gminie, wszyscy 
przybyli otrzymali materiały 

informacyjne dotyczące 
programu. 

Więcej informacji  
na temat programu 
„Czyste Powietrze” 

 czystepowietrze.gov.pl
Urząd Gminy Leoncin,  

ul. Partyzantów 3, 05-155 
Leoncin, tel. (22) 785 66 00 

wew.22 pokój numer 6

Aktywnych seniorów w gminie 
Leoncin nie brakuje. 7 
wrześnie odbyło się zebranie 

założycielskie i KGW w Leoncinie 
powstało. Sprawy w swoje ręce 
wzięły seniorki ze Stowarzyszenia 
Czas, które teraz będą działały 
jako Koło Gospodyń Wiejskich. 
Przypomnijmy, że od 29 listopada 
2018 r. podstawą prawną działania 
kół gospodyń wiejskich jest ustawa 
o kołach gospodyń wiejskich. Koło 
ma osobowość prawną i podlega 
wpisowi do Krajowego Rejestru Kół 
Gospodyń Wiejskich.

Wpisu dokonuje Prezes Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol- 
nictwa. Koło działa na podstawie 
statutu. 7 września udało się wybrać 

3-osobowy Zarząd i panie od razu 
złożyły wniosek o płatność – bo mogą 
starać się o wsparcie w kwocie 6 tys. 
na działalność statutową. Założenie 
koła wspierał wójt gminy Leoncin, 
który był obecny na zebraniu założy
cielskim.                                           ■   

Pierwsze KGW  
w gminie założone, 
czekamy na 
następne

Gmina Leoncin podpisała 
umowę z Województwem 
Mazowieckim na realizację 

zadania „Inwentaryzacja 
indywidualnych źródeł ciepła 
na terenie Gminy Leoncin” w 
ramach przyjętego przez Zarząd 
Województwa Mazowieckiego 
„Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Ochrony Powietrza i 
Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”. 

Celem programu jest polepszenie 
jakości życia mieszkańców 
regionu poprzez poprawę jakości 
powietrza i mikroklimatu. Program 
wspiera też gminy w realizacji 
działań wynikających z przepisów 

prawa miejscowego, np. programu 
ochrony powietrza, planu działań 
krótkoterminowych, uchwały 
antysmogowej. W wyniku zapytania 
ofertowego została wyłoniona firma 
EkoDialog posiadająca długoletnie 
doświadczenie i specjalizująca się  
w realizacji inwentaryzacji źródeł 
ciepła na terenie gmin. 

Inwentaryzacja  jest 
przeprowadzana za pomocą 
wywiadów bezpośrednich 
przeprowadzonych przez 
ankieterów posiadających 
imienne upoważnienie wydane 
przez Wójta Gminy Leoncin, 
identyfikatory oraz przy 

zachowaniu wszelkich zasad 
bezpieczeństwa (wyposażenie w 
maseczki oraz z zachowaniem 
odpowiedniego dystansu w trakcie 
wywiadów). Inwentaryzacja musi 
jednoznacznie wskazać wszystkie 
źródła ciepła w każdym lokalu lub 
budynku położonym na terenie gminy 
ogrzewanym indywidualnie,  
w tym w szczególności: 
mieszkalnym, handlowym, 
usługowym i użyteczności publicznej. 

Firma EkoDialog po zakończeniu 
etapu przeprowadzenia wywiadów 
bezpośrednich opracuje Raport 
końcowy z przeprowadzonej 
inwentaryzacji oraz udostępni 
oprogramowanie zawierające bazę 
danych z wynikami przeprowadzonej 
inwentaryzacji oraz multimedialną 
mapę Gminy. 

Gmina będzie mogła prowadzić  
i aktualizować na bieżąco pozyskane 
dane, generować statystyki oraz 
raporty. ■

Inwentaryzacja źródeł ciepła i co dalej
Na terenie gminy Leoncin trwa inwentaryzacja, która jest 
przeprowadzana w formie wywiadów bezpośrednich.  
Wójt gminy Leoncin prosi mieszkańców o współpracę  
i udzielanie ankieterom niezbędnych odpowiedzi
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Spotykamy się już po raz drugi. 
Tym razem zachęcam do 
przeczytania o planowanych 
inwestycjach na terenie gminy. 
M.in. o światłowodzie i nowym 
chodniku od Nowych aż do 
Starych Grochali. W sierpniu 
realizowaliśmy projekt „Trzy 
kultury”, podczas spotkań 
mogliście Państwo poznać 
kulturę olenderską, żydowską 
oraz polską. W tym numerze 
piszemy o bibliotece gminnej, 
jej rozwoju i inwestycjach, które 
miały miejsce. Przede wszystkim 
wymieniliśmy oświetlenie na 
nowoczesne i oszczędne. Cały 
czas uzupełniamy księgozbiór 
zachęcając tym samym 
mieszkańców do czytania 
książek. Samorząd gminy 
miał okazję do ufundowania 
medali i pucharów na I Turniej 
Siatkówki Plażowej, który odbył 
się na terenie nowego boiska 
do siatkówki plażowej. Miejsce 
to powstało dzięki inicjatywie 

mieszkańców, którą wspieram od 
początku w realizacji i w planach 
na przyszły rok. Zachęcam 
mieszkańców do czytania i 
wspólnego tworzenia następnych 
numerów biuletynu. Zgłaszajcie 
drodzy mieszkańcy, interesujące 
was tematy, a my postaramy się 
sprostać waszym oczekiwaniom 
i pisać o ważnych dla nas 
sprawach.  
Wójt Gminy Leoncin 
Adam Mirosław Krawczak

Drodzy mieszkańcy 
gminy Leoncin

Władze gminy 
Leoncin
Wójt Gminy Leoncin 
Adam Mirosław Krawczak

Sekretarz Gminy
Bernard Dariusz Mucha

Skarbnik Gminy
Maria Jolanta Zalewska

Przewodniczacy Rady Gminy 
Arkadiusz Stanisław Kiełbasiński

  Radni Rady Gminy  
Edyta Bartkowska
Górki, Cisowe, Nowe Budy, Zamość

Iwona Teresa Zagórska
Nowa Dąbrowa, Stara Dąbrowa

Grzegorz Flejszman 
Leoncin: Partyzantów parzyste, 
Michałów

Arkadiusz Komuda
Leoncin: Partyzantów nieparzyste, 
Wincentówek

Wiesława Roszczyk
Gać, Teofile

Małgorzata Wacława Pelczarska
Nowy Wilków

Andrzej Kalisz
Gniewniewice Folwarczne, Nowe 
Gniewniewice, Stare Gniewniewice, 
Wilków nad Wisłą

Marek Dominiak
Głusk, Stanisławów, Rybitew

Marek Tomasz Rzeźnik
Nowa Mała Wieś, Mała Wieś przy 
Drodze

Bogdan Mosakowski
Nowe Grochale: nr od 1 do 30 oraz 
od nr 133 do 189; Stare Grochale

Arkadiusz Stanisław Kiełbasiński
Nowe Grochale: od nr 31 wzrastające 
z wyłączeniem od nr 133 do 189

Antoni Gruszka
Wilków Polski

Dorota Mariola Stępniewska
Nowe Polesie, Ośniki

Bogdan Jaczyński
Nowy Secymin, Secymin Polski, 
Secyminek

Ewa Gruszka
Krubiczew, Nowiny, Stare Polesie

Ważne adresy i telefony
URZĄD GMINY LEONCIN
ul Partyzantów 3
05-155 Leoncin
tel. 22 785 66 00;  
785 65 82; 785 65 85
e-mail: gmina@leoncin.pl

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
Tel. 22 785 65 53

WYWÓZ SZAMBA
Tel. 535 590 711

PRZYCHODNIA ZDROWIA
ul. Partyzantów 3
22 785 65 12

APTEKA ALMA
Plac R. Kobendzy 4
22 764 86 59

Nr konta do wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
79 8011 0008 0040 0400 0273 0204
Nr konta do wpłaty podatków i opłat:
43 8011 0008 0040 0400 0273 0173

SZKOŁA PODSTAWOWA  
IM. JANA PAWŁA II W LEONCINIE
ul. Isaaca Bashevisa Singera 3
tel. 22 785 65 28

SZKOŁA PODSTAWOWA  
W GŁUSKU
Nowe Grochale 40
tel. 22 785 65 16

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Isaaca Bashevisa Singera 3
tel. 22 785 60 14
http://leoncin.bibliotekimazowsza.pl

DZIELNICOWY  
KAMIL MACIEJKO
600 997 240

NUMER ALARMOWY 112
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W  lutym tego roku, skończyły się 
prace projektowe, które były 
wkładem gminy Leoncin w 

to zadanie. Zakres robót obejmie budowę 
chodnika wraz z przebudową i budową 
zjazdów indywidualnych i publicznych 
na działki przyległe do drogi, budowę 
peronów autobusowych  oraz poprawę 
odwodnienia pasa drogowego. Koszt 
inwestycji to 2,5 mln zł. Termin realizacji 
- 6 miesięcy. Środki w całości pochodzą z 
budżetu samorządu województwa.

Podczas podpisania 
umowy obecne był 
strony Województwo 
Mazowieckie - Mazo-
wiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Warszawie - reprezentowany przez 
Dyrektora MZDW Grzegorza Obłę-
kowskiego oraz Invest AG Sp. z o.o. 
reprezentowana przez pełnomocników 
Grzegorza Golca i Wiktorię Waniek, 
gminę Leoncin reprezentował wójt gminy 
Leoncin Adam Mirosław Krawczak. 

Przy podpisaniu umowy obecne 
były również osoby zaangażowane w 
5-cioletni proces - Tomasz Dąbrowski - 
Dyrektor MZDW, Jadwiga Zakrzewska - 
Radna Sejmiku Mazowieckiego, Arkadiusz 
Kiełbasiński - Przewodniczący Rady 
Gminy Leoncin i Bogdan Mosakowski - 
Radny Rady Gminy.                                ■

Bezpieczny chodnik połączy Stare i Nowe Grochale

Zmodernizowana biblioteka zaprasza mieszkańców  

Pięć lat trwał proces przygotowawczy do budowy 
tego chodnika, teraz po podpisaniu umowy w dniu 
25 sierpnia prace ruszyły pełną parą. Mieszkańcy 
gminy Leoncin będą mogli bezpiecznie się 
poruszać wzdłuż drogi wojewódzkiej - 2350 
metrów chodnika ułożone zostanie od przepustu 
na wjeździe do Nowych Grochali i sięgnie niemal 
rozjazdu w lesie w Starych Grochalach

Proces przygotowania 
inwestycji trwał 5 lat

Środki pochodzą z projektu 
„Modernizacja i doposażenie 
budynku Biblioteki Publicznej 

w Leoncinie z organizacją warsztatów 
pisarskich” w ramach umowy podpisanej z 
Województwem Mazowieckim z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 

Biblioteka Publiczna Gminy Leoncin 
dysponuje księgozbiorem w liczbie 
13417 woluminów przeznaczonym dla 
najmłodszych czytelników, młodzieży 
szkolnej jak i dorosłych mieszkańców 
gminy Leoncin. Aktualnie w bibliotece 
zarejestrowanych jest 667 czytelników.

Wszystkie zbiory Biblioteki opracowane 
są komputerowo, trwają prace nad 
możliwością zdalnego składania przez 
czytelników zamówień materiałów 
bibliotecznych oraz możliwością ich 
zdalnej rezerwacji do wypożyczenia i 
przedłużania terminów zwrotów

Biblioteka posiada stronę internetową 
http://leoncin.bibliotekimazowsza.pl/
na której zamieszczany jest wykazem 
zakupionych ostatnio, wybranych 
nowości wydawniczych. 

W roku 2020 dzięki środkom 
finansowym pozyskanym zarówno od z 
budżetu gminy oraz dotacji z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego zbiory 
biblioteczne powiększyły się o 352 książki 
oraz 3 audiobooki (bajki dla dzieci). 

Biblioteka wyposażona jest w czytelnię 
(obecnie ze względu na sytuację 
epidemiczną dostępną w ograniczonym 
zakresie). W ramach współpracy 
z biblioteką szkolną w bibliotece 
prowadzone są zajęcia biblioteczne 
dla przedszkoli oraz uczniów szkoły 
podstawowej w Leoncinie. 

W roku 2021 Biblioteka Publiczna 
Gminy Leoncin podjęła działania służące 
zaspakajaniu potrzeb oświatowych, 
kulturalnych i informacyjnych mieszkań-
ców gminy Leoncin: 

● dzięki wsparciu ze strony gminy Leoncin, 
biblioteka realizuje zadanie pod nazwą „W 
drodze ku Niepodległej – Gmina Leoncin 
pamięta o bohaterach”, realizowanego w 
ramach Programu „Niepodległa” ze środków 
finansowych Programu Wieloletniego 
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022, 
● współpracuje w projekcie „Mała 
książka - wielki człowiek” w bibliotece, 
dedykowanym najmłodszym czytelnikom. 
Każde dziecko w wieku przedszkolnym, 
które przyjdzie do biblioteki w czasie 
trwania kampanii, otrzyma w prezencie 
wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą.
● złożyła wniosek o udzielenie 
dofinansowania na zakup w roku 2021 
nowości wydawniczych w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. 
● przyłączając się do udziału w 
ogólnoświatowej akcji uwalniania książek 
pod nazwą „Bookcrossing” w holu 
biblioteki znajduje się regał z książkami do 
wymiany.                                                    ■

Ekonomiczne oświetlenie, 
bezpieczne wejście oraz nowe 
regały biblioteczne to tylko 
niektóre inwestycje wykonane 
w Bibliotece Publicznej w 
Leoncinie. Tu realizuje się 
również ciekawe projekty

BIBLIOTEKA ZAPEWNIA SWOIM 
CZYTELNIKOM:
● Udostępnianie zbiorów na 
zewnątrz (oraz części księgozbioru 
na miejscu ). 
● Bezpłatne korzystanie z 
tabletów z dostępem do internetu i 
możliwością wydruku.

● Darmowe wi-fi, obejmujące 
bibliotekę i czytelnię.
● Dostęp do 
systemu ACADEMICA – 
Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji 
Naukowych.
● Pomoc w znajdowaniu źródeł 
informacji i potrzebnych materiałów. 
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Ekipa wykonawcza już rozpoczęła 
budowę magistrali, a inwestycja 
jest niezależna od „Internetu dla 

Mazowsza” i jest własnością Orange 
Polska. Instalacja podwieszana jest na 
słupach własnych Orange, a tam gdzie nie 
ma takich, na dzierżawionych od gminy 
i od PGE. 

Prace potrwają około roku. Po 
zbudowaniu magistrali nastąpi 
doprowadzenie instalacji do klientów.Sieć 
sięgnie od Leoncina do Gorzewnicy, czyli 
obejmuje również część gminy Brochów. 
Inwestycja idzie wzdłuż drogi powiatowej 
2401W, czy obejmie inne miejscowości? 
Np. Głusk czy Stanisławów? - Co do 
ewentualnej rozbudowy sieci o kolejne 
miejscowości, to plany te nie są jeszcze 
na etapie, na którym moglibyśmy 
wskazywać konkretne miejscowości czy 
terminy, mówi rzecznik prasowy Orange 

Polska Wojciech Jabczyński. Teren 
przez który przechodzi inwestycja jest 
rzadko zabudowany. Dużo posesji jest 
oddalonych od drogi o kilkaset metrów. 
Czy te domy mają szansę na światłowód? 
Okazuje się, że tak. Orange Polska 
deklaruje, że przyłączy wszystkie posesje 
które będą zainteresowane usługą. 

Po wybudowaniu sieci magistralnej 
oraz dołączeniowej będzie można 
zgłosić chęć posiadania światłowodu – 
jest jedno ale… - W przypadku domów 
oddalonych od głównej ulicy właściciel 
posesji będzie musiał zgodzić się na 
postawienie słupów ( koszt ponosi Orange 
Polska) w celu wybudowania przyłącza i 
podpisać stosowną umowę udostępnienia 
nieruchomości, precyzuje Wojciech 
Jabczyński.

Kiedy oferta abonamentowa dla 
mieszkańców gminy będzie dostępna?

Mieszkańcy gminy Leoncin 
poczekają jeszcze na szczegółową 
ofertę, są cierpliwi. - Czy skorzystamy 
z oferty Orange Polska to się okaże, 
jak otrzymamy konkretną propozycję. 
W tej chwili korzystamy z oferty sieci 
komórkowej i to nam wystarcza – mówi 
jeden z mieszkańców posesji położonej 
blisko drogi powiatowej. 

Skąd będzie wiadomo, czy już można 
skorzystać z łącza? - Pracownicy Orange 
Polska będą odwiedzali potencjalnych 
klientów wszędzie tam, gdzie budowa 
sieci dołączeniowej zostanie zakończona. 
Celem tych wizyt będzie z jednej strony 
przekazanie informacji o możliwości 
skorzystania z naszych usług, a z 
drugiej – zebranie danych o osobach 
zainteresowanych podłączeniem ich 
posesji do sieci, dodaje rzecznik prasowy 
Orange Polska  Wojciech Jabczyński.    ■

INWESTYCJE

Światłowód  
na terenie 
gminy  

Ekipa wykonwacza 
podczas pracy 

Instalacja 
zawieszana 
jest na słupach 
Orange Polska

Budujemy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Górkach 

Po zlikwidowaniu szkoły w Górkach 
zagospodarowanie budynków było 
priorytetowym działaniem wójta 

gminy Leoncin. Powstanie Centrum 
Opiekuńczo-Mieszkalnego to szansa 
na rozwój tego miejsca. Co ważne 
cały projekt został opracowany w 
taki sposób aby oddzielić Centrum 
Opiekuńczo-Mieszkalne od Warszta- 
tów Terapii Zajęciowych. COM i WTZ 

stanowić będą dwie odrębne jednostki, 
nie wpływające na siebie pod względem 
funkcjonowania uczestników czy też 
zarządzania ośrodkami. 

Nowoczesne Centrum w Górkach dla 
osób z niepełnosprawnością

Budynek i teren wokół zostanie 
podzielony na dwie odrębne części, nie 
oddziaływające na siebie, posiadające 
odrębne podjazdy, parkingi, wejścia 
do budynku oraz żadnych pomieszczeń 
wspólnych. 

Plany są imponujące: powstanie 13 
pokoi z łazienkami, część wspólna dla 
uczestników, z kuchnia cateringową i 
aneksem kuchennym oraz stołówką. 
Sala dziennego pobytu z pokojem 
rehabilitacyjnym i gabinetem medycznym 
dopełni całości.

Ośrodek zajmie część parteru i piętro 
a komunikację zapewni winda. Teren 

wokół budynku będzie wykorzystywany 
przez uczestników do zajęć rekreacyjno-
wypoczynkowych.

Dotychczasowy obszar boiska 
zostanie zagospodarowany - powstanie 
teren zieleni z trawnikami, klombami, 
krzewami oraz drzewami, alejkami i 
ławkami.

Imponująca dotacja pozyskana jest  
z Funduszu Solidarnościowego 

Na podstawie podpisanych porozumień 
o współpracy mieszkańcami Centrum 
Opiekuńczo-Mieszkalnego będą osoby z 
terenu Gminy Leoncin oraz sąsiadujących 
z nią Gminą Czosnów i Gminą Kampinos.  

Pozyskaną dotację w kwocie 2 mln zł 
uzyskaną z Funduszu Solidarnościowego 
uzupełnią środki własne gminy. Wkrótce 
zostanie rozpisany przetarg na prace 
budowlane, a koniec remontu przewidziany 
jest na sierpień 2022 roku.                     ■

Pomysłów na zagospodarowanie 
budynku po byłej szkole 
podstawowej w Górkach było 
więcej. W tej chwili w obiekcie 
funkcjonuje Warsztat Terapii 
Zajęciowej prowadzony przez 
Fundację „A kuku”. Wkrótce 
rozpocznie się budowa Centrum 
Opiekuńczo-Mieszkalnego 

Już niedługo nowa sieć będzie 
dostepna dla mieszkańców 
gminy Leoncin. Niedługo w 
rozumieniu inwestora to rok. 
Warto jednak poczekać, bo 
Orange obiecuje, że przyłączy 
wszystkich chętnych 
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WTZ „W sercu Kampinosu” - pracuje na pełnych obrotach

Mija 1,5 roku od otwarcia 
warsztatu terapii zajęciowej 
na terenie gminy Leoncin. 

W placówce na wsparcie mogą liczyć 
osoby, które potrzebują pomocy. Na 
utworzenie i prowadzenie placówki 
fundacja „a KUKU” uzyskała środki z  
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych - PFRON 
oraz budżetu Starostwa Powiatu 
Nowodworskiego, prowadząc liczne 
zbiórki, dzięki zaangażowaniu wielu 
firm oraz ludzi o dobrym sercu, którzy 
wsparli inicjatywę. 

Zapytani czym mogą się dziś pochwalić 
oraz jakie na swojej drodze napotkali 
trudności odpowiadają, że największą 

przeszkodą w skutecznym działaniu okazał 
się wszechobecny lockdown. 

- W ekspresowym tempie zajęcia 
zostały przeniesione na płaszczyznę on-
line i choć dla nas wszystkich była to 
nowość to dziś z całą odpowiedzialnością 

mogę stwierdzić że nasza kadra stanęła 
na wysokości zadania. Pomysłowości 
instruktorów nie było końca, materiały 
do terapii dostarczaliśmy podopiecznym 
pod drzwi, dodatkowo wzmorzyliśmy 
działania na kanale youtube, dzięki czemu 
uczestnicy mogą kiedy zechcą wracać 
do poszczególnych materiałów, mówi 
Karolina Małek 

- Po lockdownie wróciliśmy do zajęć z 
nowymi pomysłami i zdwojonym zapałem. 
Po zamknięciu w domach z jeszcze większą 
przyjemnością korzystamy z dobrodziejstw 
naszego położenia w środku Puszczy 
Kampinoskiej, urządzamy częste spacery, 
gimnastykujemy się na świeżym powietrzu, 
dbamy o ogród. Nasz najbliższy cel to zakup 
busa przystosowanego do przewozu osób z 
niepełnosprawnościami poruszających się 
za pomocą wózków inwalidzkich, jest to dla 
nas duże wyzwanie, ale wierzymy, że znajdą 
się osoby, które pomogą nam zrealizować 
marzenie nasze i naszych podopiecznych -  
dodaje Karolina Małek.                            ■

- Dawno jesteśmy po wakacjach. 
Warsztat pracuje na pełnych 
obrotach i przyjmuje nowych 
uczestników, mówi Karolina 
Małek - kierownik warsztatu

W drodze ku Niepodległej. 
Gmina Leoncin pamięta o bohaterach. 

Kierownik warsztatu podczas zajęć 
z uczestniczką WTZ „W Sercu 
Kampinosu”

Od rana 19 września gmina Leoncin świętowała w patriotycznym 
duchu. Zaczęło się o godz. 10.30 od mszy św. w Górkach - goście, 
władze samorządowe i mieszkańcy zebrali się, by uczcić pamięć 
walczących i rannych w walkach z dnia 17 września 1939 roku – 
szczególnie jest tu żywa pamięć o 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich

Po mszy celebrowanej przez ks. 
Edwarda Latoszka, można było 
wysłuchać listu od ministra 

Mariusza Błaszczaka, który odczytał 
Łukasz Kudlicki – dyrektor gabinetu 
ministra. Głos zabrał również wójt 
gminy Leoncin, który nadmienił, że 
gmina Leoncin otrzymała właśnie 
wielomilionowe dofinansowanie na 
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne – 
co może być dla mieszkańców Górek 
dużym wparciem. 

Po oficjalnej części młodzież ze szkoły 
w Leoncinie wystąpiła z patriotycznym 
programem artystycznym, następnie 
goście złożyli kwiaty pod kamieniem 
upamiętniającym poległych. Wkrótce 
wszyscy przeszli na boisko byłej 
szkoły w Górkach, gdzie odbyło się 
widowisko historyczne z rekonstrukcją 
epizodu z 1939 roku. Gmina Leoncin 

pozyskała na to zadanie środki z 
funduszu „Niepodległa” - tytuł projektu 
„W drodze ku Niepodległej – Gmina 
Leoncin pamięta o bohaterach”.

Po krótkim odpoczynku zaczęły się 
uroczystości w Rybitwie. To tutaj w 
1944 roku Niemcy wymordowali 50 
mieszkańców wsi, uroczystości zaczęły 
się od mszy polowej – tym razem mszę 
celebrował ks. Krzysztof Woźniak z 
Leoncina. Uroczystości zwieńczył 
apel pamięci i trzykrotna salwa 
honorowa upamiętniająca poległych 
i pomordowanych w Rybitwie, wartę 
honorową wystawił 2. Mazowiecki Pułk 
Saperów z Kazunia Nowego.  Podczas 
obu uroczystości poczty wystawiły 
szkoły z Leoncina i Głuska, OSP z 
Leoncina i Wilkowa Polskiego, wartę 
honorową pełnili harcerze z 59. Drużyny 
Harcerskiej Echo z Leoncina.               ■

Rybitew, harcerze 
składają kwiaty

Górki, delegacje gości  
i mieszkańcy 

Górki, fragment rekonstrukcji
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Trzy kultury w gminie Leoncin

Przyczółek wiślany w Nowym 
Secyminie nie raz gościł tradycyjne 
drewniane łodzie, w tym roku 

znów się udało spotkanie nad Wisłą. 7 
sierpnia rejsy jak zwykle cieszyły się 
dużym zainteresowaniem, na brzegu 
stanął warsztat ciesielski gdzie można 
było zrobić własną łódkę, a podczas 
warsztatów plecionkarskich powstawały 
piękne koszyczki. 

Poczęstunek był okazją do 
spróbowania potraw olenderskich 
wśród których królowała zupa rybna 
nazywana fisackim siuforkiem, a 
pierogi z burakami i miętą zrobiły furorę. 
Powidła olenderskie były na deser, a 
klimatyczny koncert Kapeli Niwińskich 
na zakończenie dnia. Wydarzeniu 
towarzyszyło czytanie poezji, która 

płynęła z pokladu Basonii. Dwie kultury 
olenderska i polska spotkały się nad 
Wislą. Od 2014  roku gmina Leoncin 
gości Festiwal Singera. 

W tym roku po rocznej przerwie, 
w ramach  XVIII edycji Festiwalu 
Kultury Żydowskiej, mieszkańcy 
gminy i zaproszeni goście znów mogli 
uczestniczyć w tym artystycznym 
wydarzeniu. 

Wszystkich przywitał wójt gminy 
Leoncin Adam Mirosław Krawczak 
oraz Hanna Pałuba z Fundacji Shalom 
– kierownik produkcji festiwalu. Przed 
licznie zgromadzoną publicznością 

wystąpili artyści Teatru Żydowskiego: 
Monika Chrząstowska, Sylwia Najah, 
Genady Iskhakov, Hanryk Rajfer, przy 
akompaniamencie Teresy Wrońskiej 
(piano) i Marka Wrońskiego (skrzypce). 
Całość wydarzenia poprowadziła Etel 
Szyc. Scenografię do wydarzenia 
przygotowała Marta Grudzińska. 

„Szabat Szalom” był okazją do 
poznania tradycji szabatu w kulturze 
żydowskiej. Przy wspólnym stole można 
było spróbować tradycyjnych potraw 
kuchni żydowskiej, zaśpiewać wspólnie z 
artystami, a nawet zatańczyć. 

Wydarzenie z 20 sierpnia 
było trzecim  z cyklu 
„Spotkanie Trzech 
Kultur”, a środki a 
środki na to wydarzenie 
gmina Leoncin pozyskała 
za za pośrednictwem 
Stowarzyszenia ,,Między 
Wisłą a Kampinosem’’ 
w ramach poddziałania 
19.2 ,,Wsparcie na 
wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego 
przez społeczność’’ 
objętego PROW 2014- 
-2020.                                 ■ 

Trzy kultury, trzy wydarzenia. 
społeczność z gminy miała 
okazję spotkać się po długim 
okresie izolacji. Była muzyka, 
było jedzenie i przyjemność 
bycia razem 

Kuchnia olenderska 
smakowała wybornie

▲ Warsztat 
ciesielski był 
atrakcją dla 
najmłodszych

Wspólne wyplatanie 
koszyków z wikliny

Koncert Kapeli Niwińskich  
prosto z pokładu Basonii

Artyści Teatru Żydowskiego 
podczas wystepu w świetlicy 
wiejskiej w Leoncinie

Wspólna kolacja cieszyła sie dużym 
zainteresowaniem mieszkańców i gości
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To z początkiem wakacji zaczęła 
się pisać historia jeziorka 
secymińskiego w gminie Leoncin. 

Wtedy to mieszkańcy okolicznych wsi 
uporządkowali teren wokół jeziorka, 
nawieźli piachu i zrobili boisko 
do piłki plażowej. Pozyskali 
darczyńców, wyjednali poparcie 
innych mieszkańców i gminy 
Leoncin. W minioną niedzielę 
15 sierpnia odbył się „I Turniej 
siatkówki plażowej o puchar 
gminy Leoncin”. Listę trzeba 
było zamknąć wcześniej, 
bo chętnych było więcej niż 
przypuszczano. Stanęło na 
10 drużynach o tajemniczo 
brzmiących nazwach, co już 
zapowiadało niezłą rywalizację. 
„Tytansi”, „Staropoleskie 
Szerszenie”, „Kurka wodna” to 
tylko niektóre z nich – wszyscy szli po 
zwycięstwo. Po kilku godzinach gry w 
pełnym słońcu, przy dopingu licznie 
zgromadzonej publiczności puchar i 
złote medale „I Turnieju Siatkówki 
Plażowej o Puchar Gminy Leoncin” 
odebrała drużyna „Tytansów”, statuetka 
najlepszego zawodnika również 
odjechała z „Tytansami”. Srebro 
wywalczyła drużyna „Las Palmas 
Wilków”, a brązowe medale 
odebrały waleczne „Kolorowe 
Misie”. Przy okazji turnieju 
mieszkańcy gminy wspominają, że 
od „zawsze” siatkówka cieszyła się 
dużym zainteresowaniem w okolicy. 
Oznacza to jedno –  niedługo następny 
turniej! Turniej wsparli:Gmina Leoncin, 
Fundacja A kuku, WTZ W Sercu 
Kampinosu, Stowarzyszenie Enjoy 
Leoncin, Śmiechominek Rodzinny Park 
Rozrywki, Drukarnia Vilpol, Zamst, 
Protect, Tomasz Wojtczuk, Milena 
Sikora, Urszula 
Szymankiewicz 
oraz Piotr 
Górski. 

Siatkówka połączyła mieszkańców gminy
Nic tak nie jednoczy jak sport. 
Nie piłka nożna, ale siatkówka 
plażowa okazała się magnesem, 
który przyciągnął nie tylko 
mieszkańców gminy Leoncin. 
10 drużyn zagrało o puchar 
gminy  - emocje były od 
początku do końca turnieju 
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