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AKTUALNOŚCI
Wójt z jednogłośnym
absolutorium

WYDAWNICTWO BEZPŁATNE

POMOC SPOŁECZNA
„Dobry Start” od lipca
tylko elektronicznie
OŚWIATA
Kolonie i półkolonie
- nasze dzieci na wakacjach
OCHRONA ŚRODOWISKA
Nowy obowiązek dla
właściceli domów

OŚWIATA Podsumowanie roku szkolnego

OCHRONA ŚRODOWISKA
Wymień kopciucha. Coraz mniej
czasu na zmianę pieca

● Ważne
telefony
i informacje

●P
 owstała plaża
● Spotkanie Trzech
nad małym jeziorkiem Kultr - zapowiedź
secymińskim
wydarzenia

AKTUALNOŚCI

Misja
Kampinos
Gmina
Leoncin gościła tegoroczne Targi Turystyczne

N

iedziela 4 lipca upłynęła pod
znakiem Misji Kampinos.
Na terenie gminy Leoncin
odbyły się III Targi Turystyczne.
30 wystawców miało okazję do
zaprezentowania swoich wyrobów,
ale również pasji.
Wśród nich mieszkaniec gminy
Tomasz Jarząbek, który zaplanował
na październik już drugą rekonstrukcję bitwy „Bój o Polesie Stare 1939”.
Przybyłych na targi mieszkańców
gminy Leoncin oraz gości ze
sceny przywitała dyrektor biura
Stowarzyszenia „Między Wisłą a
Kampinosem” Sylwia Jabłońska, a na
Targach gościli również Magdalena
Biernacka,
zastępca
Dyrektora
Departamentu Kultury, Promocji i
Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego, Małgorzata Żebrowska-Piotrak, burmistrz Łomianek, Radosław Rybicki,

dyrektor Departamentu
Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów
Wiejskich,
Wojciech Białas, Wicestarosta Powiatu Warszawskiego
Zachodniego, Piotr Rutkowski,
Wiceprezes
Zarządu
Stowarzyszenia ,,Między
Wisłą a Kampinosem’’, gospodarza
terenu reprezentował wójt gminy
Leoncin Adam Mirosław Krawczak.
Pogoda sprzyjała organizatorom,
bo dopiero około 15 deszcz przeszedł
nad Leoncinem, choć od rana chmury
wisiały nad miejscem wydarzenia.
Nie zepsuł jednak atrakcji, która
była zapowiedziana na zakończenie
wydarzenia.
Zespół
Progress
zagrał dla publiczności, która mimo
załamania pogody nie zawiodła.
Koncert był niespodzianką, którą
zapewnił wójt gminy Leoncin Adam

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje
Od 1 lipca 2021 r. wniosek o świadczenie
Dobry Start 300+dla ucznia możesz złożyć tylko elektronicznie:
• na Platformie Usług Elektronicznych ( PUE) ZUS: www.zus.pl
• przez bankowość elektroniczną;
• na portalu empatia.mpips.gov.pl
Profil PUE ZUS możesz założyć również samodzielnie
Jak to zrobić: sprawdź www.zus.pl lub 22 560 16 00
Dzięki profilowi PUE załatwisz większość
spraw z ZUS przez internet
Wnioski o świadczenie Dobry Start będzie rozpatrywał ZUS
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin
e-mail opsleoncin@op.pl
godziny urzędowania poniedziałek 9.00 - 17.00
wtorek – piątek 8.00 - 16.00
W okresie od 28.06.2021 r. do 31.08.2021 r.
w godzinach 7.00-15.00
WYDAWCA:
Urząd Gminy Leoncin ul Partyzantów 3 05-155 Leoncin
tel. 22 785 66 00, 785 65 82; 785 65 85
e - mail: biuletygminyleoncin@gmail.com
www.leoncin.pl
ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Dział promocji gminy Leoncin
DRUK:Drukarnia Vilpol Sp. Z o.o.
NAKŁAD: 500 egz.
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Zaproszeni goście na scenie

Koncert zespołu Progress

Mirosław Krawczak. Organizatorzy
zapowiedzieli, że w następnym roku
Targi Turystyczne odbędą się w
Czosnowie.

Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów
Komunalnych
(PSZOK) - komunikat
PSZOK czynny jest:
wtorki, czwartki
14.00 - 18.00
soboty 10.00 - 13.00
Michałów 4C,
05-155 Leoncin

Zgodnie z UCHWAŁĄ
NR XXXVIII/226/21
RADY GMINY LEONCIN
z dnia 23 czerwca 2021 r
i regulaminem, który stanowi
załącznik do tej Uchwały:
Do PSZOK przyjmowane
są nieodpłatnie odpady
zbierane w sposób selektywny,
pochodzące od właścicieli
nieruchomości zmieszkałych
z trereny gminy Leoncin,
którzy ponoszą opłatę za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Pełny tekst regulaminu
znajduje się
https://leoncin.bip.net.pl/

AKTUALNOŚCI

Władze gminy
Leoncin

Drodzy mieszkańcy
gminy Leoncin
Oddaję w wasze ręce Biuletyn
Informacyjny Gminy Leoncin, by
ułatwić wszystkim mieszkańcom
dostęp do informacji na temat
inwestycji, wydarzeń oraz
planowanych i realizowanych
projektów na terenie gminy.
Mimo pandemii udało nam się
w roku 2020 roku zrealizować
zamierzone cele,
a na następny okres
zaplanowaliśmy wiele cennych
inwestycji. Lista jest długa
– budowa sali gimnastycznej
przy szkole w Głusku, budowa
Centrum OpiekuńczoMieszkaniowego w Górkach,
wodociąg w Secyminie czy
budowa dróg gminnych
w Zamościu, Krubiczewie
i Grochalach. Przed nami
ważne wydarzenie „Spotkanie
trzech kultur”, w ramach którego
zapraszamy mieszkańców
i gości na wyjatkowe spotkanie

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
z kulturą olenderską, polską oraz
żydowską. Mimo pandemii udało
nam się być współorganizatorem
III Targów Misja Kampinos,
zorganizowaliśmy czas wolny
dzieciom z naszej gminy podczas
wakacji, były to półkolonie oraz
kolonie w atrakcyjnych miejscach.
Zachęcam wszytkich do czytania
naszgo biluuetynu oraz do
kontaktu w sprawach ważnych
dla gminy.
Wójt gminy Leoncin
Adam Mirosław Krawczak

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

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

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

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Isaaca Bashevisa Singera 3
tel. 22 785 60 14

Arkadiusz Stanisław Kiełbasiński
Nowe Grochale: od nr 31 wzrastające
z wyłączeniem od nr 133 do 189
Antoni Gruszka
Wilków Polski

DZIELNICOWY
KAMIL MACIEJKO
600 997 240

Dorota Mariola Stępniewska
Nowe Polesie, Ośniki

NUMER ALARMOWY 112

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

Bogdan Jaczyński
Nowy Secymin, Secymin Polski,
Secyminek
Ewa Gruszka
Krubiczew, Nowiny, Stare Polesie
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AKTUALNOŚCI

Wymień kopciucha - 18 miesięcy do końca programu
Gmina Leoncin na podstawie porozumienia zawartego
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie realizuje program
„Czyste Powietrze”. Jest to ogólnopolski program dopłat
do wymiany starych, nieefektywnych źródeł ciepła (tzw.
kopciuchów) oraz docieplenia domów jednorodzinnych

M

ając na uwadze zanieczyszczenie powietrza jak również
konieczność wdrażania uchwalonych przez władze województwa
mazowieckiego przepisów mających
przyczynić się do poprawy jakości
powietrza serdecznie zachęcamy do
skorzystania z programu „Czyste
Powietrze” wspierającego wymianę starych nieefektywnych urządzeń grzew
czych oraz termomodernizacji budynku.
Uprawnionymi do skorzystania
z programu są właściciele i współ
właściciele domów jednorodzinnych,

Właściciele kominków będą musieli wymienić
je do 1 stycznia 2023 r., na takie, które spełniają
wymogi ekoprojektu

lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
W podstawowym poziomie dofinansowania można otrzymać do 30 tys. zł, a
w podwyższonym nawet do 37 tys. zł.
Dodatkowo, podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem domu
jednorodzinnego może skorzystać z
ulgi termomodernizacyjnej do 53 tys.
zł niezależnie od liczby posiadanych
nieruchomości. Ulgę można łączyć, z
dotacją z programu „Czyste Powietrze”.

Nowy obowiązek
dla właścicieli domów

Od 1 lipca każdy obywatel lub zarządca budynku będzie
zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją
właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy, Dla nowo
powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.
W JAKI SPOSÓB MOŻNA BĘDZIE
ZŁOŻYĆ DEKLARACJE DO CEEB?
W formie elektronicznej poprzez
stronę www.gunb.gov.pl.
W formie papierowej - wypełniony
dokument można będzie wysłać
listem albo złożyć osobiście
w Urzędzie Gminy. Deklaracje
dostępne są przy wejściu do urzędu,
a wszelkich informacji udziela
urzędnik pod numerem (22) 785 66
00 wew 22, lub w pokoju numer 6 (I piętro).
DEKLARACJA ZAWIERA:
● imię i nazwisko albo nazwę
właściciela lub zarządcy budynku lub
lokalu oraz adres
miejsca zamieszkania lub siedziby;
● adres nieruchomości, w obrębie
której eksploatowane jest źródło
ciepła lub źródło spalania paliw;
● informacje o liczbie i rodzaju
eksploatowanych w obrębie

nieruchomości źródeł
ciepła lub źródeł spalania paliw
oraz o ich przeznaczeniu i
wykorzystywanych w nich paliwach
● numer telefonu właściciela lub
zarządcy, (opcjonalnie);
adres e-mail (opcjonalnie).
JAKIE BĘDĄ SANKCJE DLA
OSÓB, KTÓRE NIE ZŁOŻYŁY
DEKLARACJI?
Za brak złożenia deklaracji
będzie grozić grzywna, która jest
wymierzana na zasadach ogólnych
kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak
zreflektujemy się, że nie złożyliśmy
deklaracji zanim samorząd „poweźmie” o tym informację, możemy
uniknąć kary przesyłając wymagane
informacje do urzędu w ramach
czynnego żalu. Założeniem ustawodawcy jest doprowadzenie do sytuacji, w której obywatel złoży deklarację, nawet z uchybieniem terminu.
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Pamiętajmy również, że przestrzeganie
przepisów Mazowieckiej Uchwały
Antysmogowej będzie kontrolowane
zarówno w kwestii posiadanych urządzeń grzewczych jak i stosowanych rodzajów paliw. Przypominamy,
że od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w
kotłach, piecach i kominkach:
● mułów flotokoncentratów węglowych
oraz mieszanek produkowanych z ich
wykorzystaniem,
● węgla brunatnego oraz paliw stałych
produkowanych z ich wykorzystaniem,
węgla kamiennego w postaci sypkiej o
uziarnieniu 0-3 mm,
● paliw zawierających biomasę o
wilgotności w stanie roboczym powyżej
20% (np. mokrego drewna)
Użytkownicy instalacji naruszający
przepisy niniejszej uchwały mogą
zostać ukarani mandatem do 500 zł
● od 1 stycznia 2023 r. nie wolno
używać kotłów na węgiel lub drewno nie
spełniających wymogów dla klas 3,4 lub
5 według normy PN-EN 303-5:2012,
● użytkownicy kominków będą musieli
wymienić je do 1 stycznia 2023 r., na takie,
które spełniają wymogi ekoprojektu, bądź
wyposażyć je w urządzenia ograniczające
emisje pyłu do wartości określonych w
ekoprojekcie,
● od 1 stycznia 2028 r. nie wolno
używać kotłów na węgiel lub drewno
klasy 3 lub 4 według normy PN-EN
303-5:2012, natomiast kotły klasy 5 wg
normy PN-EN 303-5:2012 z uwagi na
najmniejszą szkodliwość dla środowiska
będzie można eksploatować do końca ich
żywotności.
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

AKTUALNOŚCI

Dobry wynik finansowy za rok 2020
Jednogłośne absolutorium
udzielone wójtowi
Adamowi Mirosławowi
Krawczakowi

Sesja absolutoryjna odbyła się
23 czerwca w Świetlicy Wiejskiej

P

o 10 latach pracy na rzecz
mieszkańców gminy Leoncin
wójt Adam Mirosław Krawczak
może być spokojny o przyszłość gminy.
Zaplanowane
inwestycje
zostały
zrealizowane, kasa gminna pełna można
więc zabierać się za następne działania.
Udzielenie absolutorium to jedno,
a gratulacje w związku z dobrym
wynikiem finansowym to drugie,
XXXVIII sesja zwyczajna Rady
Gminy Leoncin to potwierdzenie
dobrej współpracy Rady Gminy z
wójtem. Udzielenie absolutorium to
był najważniejszy punkt sesji z dnia 23
czerwca, ale zostało poruszonych wiele
innych problemów.
Swoje wystąpienie miała radna
powiatowa Elżbieta Kapałka, która
musiała odpowiedzieć na wiele trudnych
pytań. Mieszkańców gminy oraz radnych
niepokoi stan dróg powiatowych
przebiegających przez gminę, jeśli
dołożymy do tego zły stan techniczny
chodników okazuje się, że jest to
największa bolączka mieszkańców.
Uczestniczący w sesji zaproszeni
sołtysi oraz radni mieli okazję zapoznać
się z „Raportem o stanie gminy”. Jest
to nowy obowiązek ciążący na organach
wykonawczych jednostek samorządu
terytorialnego. Raport stanowi podstawę
debaty na forum rady, w której mogą
brać udział także mieszkańcy, niestety
nikt z mieszkańców nie zgłosił się do
debaty – a szkoda, bo Raport obejmujący

Wójt przedstawia
„Raport o stanie gminy”

podsumowanie działalności wójta w roku
poprzednim, w szczególności realizację
polityk, programów i strategii, uchwał

rady gminy jest kopalnią
wiedzy na temat stanu gminy.
Raport został przyjęty, a
wotum zaufania wójtowi
udzielone jednogłośnie.
Jakie następne inwestycje
planowane są w gminie?
Lista jest długa – budowa sali
gimnastycznej przy szkole
w Głusku, budowa Centrum
Opiekuńczo-Mieszkaniowego
w Górkach, wodociąg w
Secyminie czy budowa dróg
gminnych
w
Zamościu,
Krubiczewie i Grochalach.
Dobra sytuacja finansowa
gminy daje nadzieję na
wzrost
poziomu
życia
mieszkańców, a gratulacje
za dobry wynik finansowy mimo że
podniosły poprzeczkę na następne lata,
wydają się zasłużone.
■

Można bezpiecznie odpoczywać nad małym jeziorkiem secymińskim

K

iedyś nazywało się to
czyn społeczny teraz
inicjatywa społeczna –
efekt jest ten sam. Mieszkańcy
sami zadbali o wspólną
przestrzeń, bo chcieli spotykać się
w estetycznym otoczeniu.
We wspomnieniach
mieszkańców jeziorko jawi
się jako miejsce bezpiecznego
spędzania czasu całymi
rodzinami. Wielu z nich tam
nauczyło się pływać, była plaża,
piasek, pomosty, było to miejsce

randek i spotkań. W latach 90.
nie było miejsca przy drodze,
żeby zaparkować samochód,
przyjeżdżali goście z Warszawy,
bo miejsce było urokliwe.
Potem z czasem teren marniał,
pomosty zniknęły, brzeg
zarosła trzcina, wokół leżały
śmieci. Ostatnio teren był
porządkowany 9 lat temu. Po
oczyszczeniu brzegu jeziorka
przyszedł czas na usypanie plaży
i boiska do siatkówki plażowej.
Mieszkańcom należą się wielkie

brawa i podziękowania za
pracę, wójt gminy Leoncin
wspierał inicjatywę finansując
koparkę i część piachu oraz
zlecił wyrównanie drogi
wiodącej do jeziorka.
Do pomocy zgłaszali się kolejni
mieszkańcy, a ci którzy nie mogli
bezpośrednio pomóc sfinasowali
piach i wyposażenie do boiska.
Teraz pozostaje dbać o wspólną
przestrzeń, nie śmiecić, a miejsce
nadal zachowa swój urok
i długo posłuźy mieszkańcom.
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OŚWIATA I KULTURA

Radosny
Dzień Dziecka

T

egoroczny Dzień Dziecka za
nami, tym razem festyn dla
najmłodszych odbył się w
Górkach. Pomysłodawcą i głównym
organizatorem była Fundacja „A Kuku”,
która na co dzień prowadzi na terenie
byłej szkoły Warsztat Terapii Zajęciowej
„W sercu Kampinosu”.
Inicjatywę wsparła Rada Gminy
Leoncin, wójt gminy Adam Mirosław
Krawczak oraz starosta nowodworski
Krzysztof Kapusta.
Poruszyły
się
serca
lokalnych
przedsiębiorców, którzy ufundowali
cenne nagrody. Na milusińskich czekały
zabawy, poczęstunek oraz atrakcyjne
konkursy.
Patronat medialny nad wydarzeniem
objął: Tygodnik Nowodworski i Gazeta
Nowodworska.

Jak co roku przedstawiciele Rady
Rodziców w Szkole Podstawowej w
Głusku nie zapomnieli o dzieciach ze
szkoły w dniu ich święta. Wspólnie z
uczniami ze Szkolnego Koła Wolontariatu
zorganizowali dla dzieci piknik z grillem.
Z funduszu Rady Rodziców pokryto koszty
poczęstunku: kiełbasek, pieczywa, wody,
soków, itd. Piknik na pewno by się nie

Zabawy z animatorem

Loteria cieszyła się
dużym zainteresowaniem

Medale
ufundowane
przez gminę
Leoncin

▲Aktywnie, smacznie i wesoło taki
był Dzień Dziecka w Głusku
odbył, gdyby nie grill, wykonany przez
dziadka jednej z uczennic klasy VIII,
Patrycji Ejsmont.
O stronę rozrywkową festynu zadbali
najstarsi uczniowie ze Szkolnego Koła
Wolontariatu. Zorganizowali mnóstwo
różnych zabaw tanecznych i sportowych.
Zapewnili także oprawę muzyczną

wydarzenia. Tego dnia uczniom i nauczycielom dopisała zarówno pogoda, jak
i atmosfera. Zabaw i tańców nie było
końca. Wszyscy świetnie się bawili, a
dzieci niechętnie wracały do domów.

Półkolonie i kolonie - dzieci z gminy na wakacjach
Dzieci z niecierpliwością
czekały na tegoroczne wakacje,
bo pandemia długo zatrzymała
je w domu. Cieszymy sie,
że udało się sfinasować
wypoczynek prawie 100
dzieciom z naszej gminy!

N

a początku wakacji odbyła
się
półkolonia
letnia
pt.
„Kreatywnie i wesoło”, w której
udział wzięło 45 dzieci. Na terenie
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w
Leoncinie, pod opieką wykwalifikowanej
kadry wychowawców odbyły się zajęcia
artystyczne, plastyczno-techniczne, sportowe i kulturalne.
Program półkolonii zapewnił dzieciom aktywny wypoczynek, promujący zdrowy styl życia, naukę samodzielności oraz kształtowanie właś-

ciwych postaw sprzyjających rozwojowi
fizycznemu i emocjo nalnemu, a także
umiejętności współpracy w grupie. W
ramach pogadanek zorganizowanych
dla dzieci z policjantem oraz strażakiem
przybliżono zasady postępowania w
przypadku pożaru oraz innych zagrożeń
czyhających w gospodarstwach domowych. Dzieci uczestniczyły w wycieczkach do: Nowodworskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji na pływalnię, kina
w Pomiechówku, Hangaru 646 w
Warszawie, Jumpareny w Warszawie,
Papugarni Carmen w Warszawie.
W okresie od 12 lipca do 23 lipca
2021 r. dzieci i młodzież z terenu
Gminy Leoncin uczestniczyły w
zorganizowanej przez Gminę Leoncin
kolonii letniej w Jastrzębiej Górze. W
kolonii uczestniczyło 37 dzieci i młodzieży
w wieku od 8 do 16 lat, zamieszkującej
gminę Leoncin. Uczestnicy kolonii mieli
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możliwość uczestniczyć w rejsie statkiem
oraz spływie kajakami. Zorganizowane
zostały wycieczki ze zwiedzaniem do
Motylarni i Latarni Morskiej w Rozewiu
oraz spacery szlakami historycznymi i
Lisim Jarem. Uczestnicy mogli również
również wypoczywać na plaży oraz
podziwiać malownicze wschody i
zachody słońca. Wyspecjalizowana i
doświadczona kadra wychowawców
zorganizowała dzieciom i młodzieży
olimpiadę sportową oraz liczne konkursy
i turnieje.
Dwudziestego
drugiego
lipca
dziesięcioro dzieci wyjechało na kolnię
do Stegny, spędzą tam czas aż do 31
lipca.
Realizacja wyjazdu była możliwa
dzięki pozyskanym na ten cel przez
Gminę Leoncin funduszom ze środków
Ministerstwa
Rodziny
i
Polityki
Społecznej.

OŚWIATA I KULTURA

Zakończenie roku szkolnego – czas na wakacje!
Ten rok szkolny był inny pod
każdym względem, ale ulgi w
nauce nie było. Specjalnie dla
nas rok szkolny 2020/2021
podsumowali dyrektorzy
leoncińskich szkół

R

uczniów to właśnie lekcje online sprawiły, że stali się otwarci,
pewniejsi siebie, samodzielni i
aktywni na zajęciach. Wszystkim
uczniom brakowałokontaktów z
rówieśnikami. W pierwszych dniach
po powrocie do szkoły, można było
zaobserwować, że autentycznie są
stęsknieni swojego towarzystwa.
Trudne
doświadczenie
nauki
zdalnej za nami.
Przed nami czas wyczekiwanych
i upragnionych wakacji. Uczniom,
rodzicom i nauczycielom dziękuję
za ogromne zaangażowanie w okresie nauki
zdalnej. Życzę dzieciom bezpiecznego,
udanego
wypoczynku.
Słonecznych,
pogodnych wakacji, pełnych przygód i
nowych znajomości. Wierzę głęboko, że
wszyscy wrócimy po okresie wakacyjnym
pełni pozytywnych doświadczeń i gotowi
do nowych wyzwań.

ok szkolny 2020/2021 był nietypowy
pod każdym względem. We
wrześniu rozpoczęliśmy pracę pełni
lęków i niepokoju związanych z sytuacją
pandemiczną w kraju. Dlatego od samego
początku zaczęliśmy przygotowywać się
do nauczania zdalnego.
Już od pierwszego dnia nauki zdalnej
pracowaliśmy na platformie MSTeams.
Był to trudny czas dla uczniów, rodziców i
nauczycieli. Wszyscy musieliśmy odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Szkoła
przeniosła się do naszych domów. Zostaliśmy odcięci od kontaktów koleżeńskich,
towarzyskich. Mieliśmy problemy z
internetem, ze sprzętem, z samodyscypliną.

Z pewnością szkoła nie będzie już taka sama
jak przed pandemią. Niektórzy twierdzą, że
był to nieudany eksperyment. Uważam,że
nowe doświadczenia zdecydowanie wpłyną
na jakość pracy naszej szkoły.
Wszyscy zdecydowanie musieliśmy
zwiększyć
swoje
umiejętności
kompetencje informatyczne. Zaobserwowałam również plusy nauczania
zdalnego. W rzypadku niektórych

o był trudny rok zarówno dla
uczniów, nauczycieli jak i rodziców. Myślę jednak, że stanęliśmy na wysokości zadania.
Wprowadzenie tuż przed pandemią
dziennika elektronicznego umożliwiło
nam łatwy, szybki i bezpośredni kontakt
między trzema zainteresowanymi
stronami. Przeszkolenie nauczycieli w
zakresie obsługiwania platformy Teams
pozwoliło na prowadzenie lekcji on-line.
Nasza młodzież brała
udział
w licznych konkursach i zdobyła
wysokie noty. I tak w „Ogólnopolskim
Konkursie Logicznego Myślenia” mamy
dwóch laureatów i jedno wyróżnienie,
w „Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Kangur” w klasach młodszych jak
i starszych nasi uczniowie zdobyli pierwsze
miejsca,
w
„Ogólnopolskim
Konkursie Przyrodniczym Świetlik”
jest jeden laureat i dwa wyróżnienia, w
Konkursie na Multimedialną Prezentację
„Powiat Nowodworski moja mała
ojczyzna” znowu mamy pierwsze
miejsce, w konkursie „Warszawska
Syrenka” mamy laureatkę, wreszcie w
zawodach Teakwondo nasza uczennica
zdobyła złoty medal i Mistrzostwo
Ostrowca Świętokrzyskiego kwalifikując
się do Mistrzostw Polski.
Mimo utrudnionych warunków
nauki nasi podopieczni uzyskali bardzo

dobre wyniki w nauce
i otrzymali stypendia,
które
funkcjonują
w
naszej szkole od dwóch
lat. Fundatorem jest Firma
FOAMAX pana Kamila
Marjanka. Stypendia służą
docenieniu wysiłków i pracy
włożonej w zdobywanie,
wiedzy oraz motywowaniu
do wytrwałej i systematycznej pracy. W tym roku
każdego miesiąca otrzymało
je piętnaścioro dzieci.
W drodze na mszę świętą przed oficjalnym
zakończeniem roku szkolnego
Pandemia nie przeszkodziła nam również w
pracy z dziećmi objętymi pomocą wsparcia pedagoga czy psychologa. Czas,
psychologiczno-pedagogiczną.
Jest który nam pozostał został wykorzystany
ich sto czterdzieści troje. Przygotowane na zajęcia integracyjne, wycieczki i
niedawno trzy oddzielne pomieszczenia powtarzanie przekazanego materiału.
Podsumowując, wielokrotne zmiany
pozwoliły na indywidualną pracę z nimi.
I tak dzieci wymagające wsparcia mogły związane z pandemią wymagały od
przychodzić do szkoły na: logopedię, nas wszystkich nauczycieli, dzieci i
zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno- rodziców poznania i stosowania nowych
narzędzi multimedialnych, elastyczności
kompensacyjne.
Po powrocie wszystkich klas do w działaniu, poszukiwania nowych
szkoły została przeprowadzona diagno- sposobów uczenia się i nauczania,
za dotycząca samopoczucia uczniów cierpliwości oraz wytrwałości. Dziękuję
związanego z wielomiesięczną nauką wszystkim za owocną współpracę, życzę
w domu jak i powrotem do nauki udanego wypoczynku i powrotu do
stacjonarnej. Wyniki okazały się stacjonarnej szkoły we wrześniu.
Z dyrektorem Jackiem Gzelem
optymistyczne. Dzieci oraz rodzice nie
rozmawiała Małgorzata Jezierska
zgłaszali przypadków wymagających

T

Nauczyciele i uczniowie
gotowi na wakacje!

Dyrektor Szkoły Irmina Tokarska.
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SPORT

Dają z siebie wszystko!
Klub sportowy Kumgang
szkoli najlepszych
zawodników

K

lub sportowy
Kumgang
prowadzi
działalność sportową i
uczestniczy w rywalizacji
ogólnopolskiej od
roku 2017. Z każdym
kolejnym sezonem
sportowym obserwujemy jak zawodnicy z gminy
Leoncin obejmują wysokie noty w największych
turniejach w kraju. Mimo ciężkiego sezonu
spowodowanego epidemią COVID-19, spełniając
wymogi sanitarne przedstawiciele naszych barw dali
z siebie wszystko i udowodnili swoją obecność na
takich turniejach jak Puchary Polski; Mistrzostwa
Polski czy WOM-y. Wśród zawodników naszego klubu
znajdują się członkowie Kadry Wojewódzkiej, są
nimi: Nikodem Żołudziewicz; Anna Batko i Gabriela
Kuczyńska. Biorąc pod uwagę turnieje rozegrane w
2021 roku największym osiągnięciem było uzyskanie
przez Antoniego Bręde 3-go miejsca na Mistrzostwach
Polski! Był to turniej w którym udział brali wyłącznie
najlepsi zawodnicy w kraju. Po dwóch turniejach
eliminacyjnych (Puchary Polski) Antoni zapewnił
sobie miejsce i wszedł do strefy medalowej!
WYDARZENIU NAD WISŁĄ TOWARZYSZYĆ BĘDĄ REJSY ŁODZIAMI
oraz atrakcje dla całych rodzin

PRZYCZÓŁEK WIŚLANY
NOWY SECYMIN
GODZ. 13.00

7.08.2021 r.
WIŚLANE SŁOWO

POEZJA JEST WŚRÓD NAS

PRZYCZÓŁEK WIŚLANY
NOWY SECYMIN
GODZ. 16.00

7.08.2021 r.
NADWIŚLAŃSKIE DŹWIĘKI

SKWER PRZED
ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ
W LEONCINIE
ul. Partyzantów 3
GODZ. 18.00

20.08.2021 r.
SZABAT SZALOM

WYSTĘP KAPELI NIWIŃSKICH

8 SIERPNIA GODZ.13.00

PLAC ZA URZĘDEM GMINY

spektakl plenerowy i kolacja szabasowa
z udziałem aktorów Teatru Żydowskiego z Warszawy*

ATR A KC JE :

*WYDARZENIE TO JEST CZĘŚCIĄ
XVIII FESTIWALU SINGERA

W ESO ŁE M IAST ECZKO
D J I MUZY KA N A ŻY WO
W YS T ĘP ZES PO Ł U C O VER
GR Y I ZAB AW Y
O G RÓ DEK G AST RO NOM ICZN Y

GMINA LEONCIN ZAPRASZA NA:

Zapraszamy na wyjątkowe spotkania, podczas których poznamy
niektóre zwyczaje kultury olenderskiej, polskiej oraz żydowskiej
GMINA LEONCIN

ORGANIZATOR

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

GMINA LEONCIN

SPONSORZY

OKRĘGOWA STACJA
SZKOŁA NAUKI JAZDY KONTROLI POJAZDÓW
ANDRZEJ GRYGLAS
JACEK KASZTELAN

