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Nowy sprzęt komputerowy
dla szkoły w Głusku
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W Centrum OpiekuńczoMieszkalnym w Górkach
remont ruszył pełną parą
AKTUALNOŚCI
Centralna Ewidencja
Emisyjności Budynków
- nowy obowiązek dla
właścicieli domów

AKTUALNOŚCI
Zestaw ratownictwa
przedlekarskiego
dla OSP w Leoncinie

AKTUALNOŚCI
Rusza system
powiadomień SMS

● Dodatek
●R
 odzinny kapitał
● Taekwondo,
osłonowy,
dzieci z Leoncina
opiekuńczy, można
komu się należy?
sięgają po medale
składać wnioski

AKTUALNOŚCI

Rodzinny kapitał opiekuńczy RKO - komu się należy?
Rodzinny kapitał opiekuńczy
otrzymasz na dziecko w
wieku od 12. do 35. miesiąca.
Świadczenie to nie zależy od
dochodu rodziny i wyniesie
w sumie do 12 tys. zł na
drugie i każde kolejne dziecko.

Zasiłek
przysługuje
na drugie
i kolejne dziecko

FOT. PIXABAY

R

odzinny Kapitał Opiekuńczy
(RKO) przysługuje na drugie
i kolejne dziecko w rodzinie,
jeśli: jesteś matką albo ojcem dziecka,
dziecko wspólnie z Tobą mieszka
oraz utrzymujesz je. Jeśli zgodnie z
orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę
naprzemienną z drugim rodzicem,
możecie otrzymać świadczenie po
połowie. RKO możesz otrzymać od
pierwszego dnia miesiąca, w którym
dziecko ukończy 12 miesiąc do
ostatniego dnia miesiąca, w którym
dziecko ukończy 35 miesiąc. Jeśli
złożysz wniosek po miesiącu,

w którym dziecko ukończy 13 miesiąc,
otrzymasz pomniejszony kapitał (o
500 zł za każdy miniony miesiąc
od ukończenia przez dziecko 12
miesiąca). Możesz złożyć wiosek
do ZUS tylko elektronicznie przez:
Platformę Usług Elektronicznych

Zmiany w programie rodzina 500+
Według nowych zasad, w miejsce
dotychczasowych
realizatorów
programu, obsługę przyjmowania
i rozpatrywania wniosków oraz
przyznawania
świadczenia
wychowawczego przejął Zakład
Ubezpieczeń Społecznych .
Wniosek o ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego tzw.
500+ można złożyć do ZUS wyłącznie
drogą elektroniczną, :
● na okres 2021/2022 (obecny
okres świadczeniowy tj. trwający od
1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022
r.) – ZUS będzie przyjmował wnioski
najwcześniej od 1 stycznia 2022 r., jeśli
nie został jeszcze złożony wniosek do
gminy (dotyczy dzieci narodzonych
od 1 stycznia 2022 r., a także dzieci
urodzonych przed 2022 r.).
● na okres 2022/2023 (nowy okres
świadczeniowy tj. rozpoczynający się

od 1 czerwca 2022 r. i trwający do
31 maja 2023 r.) – od 1 lutego 2022
r. ZUS będzie przyjmował wnioski o
świadczenie wychowawcze na nowy
okres świadczeniowy oraz realizował
wypłatę świadczeń.
Jeśli już złożono w gminie wniosek
na obecny okres świadczeniowy
trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31
maja 2022 r., nie składa się ponownie
w ZUS wniosku o świadczenie na ten
okres. Gminy będą kontynuowały
wypłaty świadczeń przyznanych na
okres do 31 maja 2022 r.
W przypadku świadczeń na
obecny okres świadczeniowy, do
których stosuje się unijne przepisy o
koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego, ZUS przyjmie wniosek
od 1 stycznia 2022 r. i przekaże go do
Wojewody. Jeśli Wojewoda przyzna
świadczenie, to wypłaci je gmina.

(PUE) ZUS, portal Emp@tia – jeśli
masz numer PESEL, swój bank – jeśli
masz numer PESEL. RKO nie zależy
od dochodu rodziny i wyniesie w sumie
do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne
dziecko. Możesz zdecydować czy
chcesz otrzymywać świadczenie w
wysokości: 500 zł przez 24 miesiące
albo 1 tys. zł przez 12 miesięcy. Tylko
raz możesz zmienić swoją decyzję
w sprawie wysokości miesięcznej
kwoty świadczenia. Kapitał otrzymasz
w formie bezgotówkowej na numer
rachunku płatniczego, który podasz
we wniosku. W sprawie świadczenia
otrzymasz pomoc: infolinia 22 290 55
00 (czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 15.00), w Centrum
Obsługi Telefonicznej ZUS w dni
robocze {pn.-pt.} w godz. 7.00 -18.00
pod numerem telefonu 22 560 16 00
lub za pośrednictwem maila: cot@zus.
pl, we wszystkich placówkach ZUS,
podczas e-wizyty w ZUS.

PODATKI
2022
W związku z obecnym stanem
epidemii koronawirusa
COVID-19, Wójt Gminy
Leoncin informuje, że decyzje
podatkowe na rok 2022 będą
dostarczane do mieszkańców
przez pracownika Urzędu
Gminy i Pocztę Polską.
Jednocześnie Wójt Gminy
przypomina, że opłatę można
uiścić w Banku Spółdzielczym
w Nowym Dworze
Mazowieckim oddział Leoncin
oraz przelewem internetowym
na podany niżej nr konta:
43 8011 0008 0040
0400 0273 0173 w tytule
przelewu należy podać numer
decyzji podatkowej oraz
imię i nazwisko właściciela
nieruchomości.
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AKTUALNOŚCI

Drodzy mieszkańcy
gminy Leoncin
Pierwszy numer Biuletynu
Gminnego w 2022 roku zawiera
oprócz ważnych informacji dla
mieszkańców gminy również
przypomnienie m.in. o nowym
obowiązku wpisu budynków do
rejestru CEEB. Piszemy również
o planach powrotu posterunku
policji do Leoncina, będzie to
jedna z wielu dużych inwestycji
w 2022 roku. W Górkach ruszyła
właśnie przebudowa budynku po
szkole podstawowej, powstaje
tam Centrum OpiekuńczoMieszkalne, a ponieważ czas
realizacji inwestycji jest dość krótki
prace trwają w dużym tempie.
Chciałbym zachęcić Mieszkańców
do rejestracji w uruchamianym
właśnie systemie powiadomień
SMS. Jest to wygodny i
bezpieczny sposób, który pozwala
na informowanie mieszkańców
o aktualnych sprawach ich
dotyczących, zagrożeniach i
niebezpieczeństwach, istotnych
utrudnieniach i awariach,

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
terminach opłat oraz imprezach
kulturalnych i sportowych. Staramy
się wyjść naprzeciw potrzebom
mieszkańców i cały czas trwają
prace nad pozyskiwaniem
środków na następne kilometry
przyłączeń do wodociągu i
kanalizacji. Pomimo trudności
związanych z pandemią Urząd
Gminy pracuje bez zmian i jest
gotowy na załatwianie spraw
ważnych dla mieszkańców.
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

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

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

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

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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INWESTYCJE

Gmina jest w bardzo dobrej kondycji finansowej
Budżet gminy Leoncin dawno
nie był w tak dobrej kondycji
jak na koniec 2021 roku – tak
podsumował miniony rok na
XLVII sesji z dnia 29 grudnia
2021 roku, wójt gminy Leoncin
Adam Mirosław Krawczak

P

odatki dla mieszkańców gminy
wzrosły nieznacznie, opłaty za
wywóz śmieci w 2022 roku zostały
na poziomie z 2021 roku – to nie koniec
dobrych wiadomości dla mieszkańców
gminy Leoncin. Zapowiada się także na
tym terenie bum inwestycyjny. Już ruszyły
prace w Górkach przy przebudowie
dawnej szkoły – teraz będzie tam
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Tuż po
podpisaniu 10 stycznia z firmą Admar s.c.
Mariusz Kuźma, Adam Kędziora umowy,
ekipy weszły na teren budowy.
Całość modernizacji zakończyć się
ma już 31 maja 2022 roku! A projekt
wygląda imponująco: Zakres robót
oprócz niezbędnych rozbiórkowych
i budowlanych obejmuje m. in.
wykonanie stacji uzdatniania wody

G

i windy. Na parterze w miejscu
dotychczasowej sali gimnastycznej,
zaplecza sportowego, socjalnego, szatni,
innych pomieszczeń przy korytarzu oraz
tzw. hydroforni i archiwum powstaną
pomieszczenia ogólnodostępne: stołówka,
sala pobytu dziennego - wypoczynkowa,
pomieszczenia medyczne, pomieszczenia
socjalne. Na piętrze będzie 13 pokoi
mieszkalnych
z
łazienkami
dla
uczestników
Centrum
Opiekuńczo
Mieszkalnego
oraz
pomieszczenia
socjalne i gospodarcze.
COM będzie posiadało zasilanie
awaryjne – agregat prądotwórczy.
Całkowity koszt inwestycji 2 570 025,82
zł. Wkład własny Gminy Leoncin 554 835
zł. oraz 2 015 190,82 środki z Funduszu
Solidarnościowego w ramach Programu
„Centra
Opiekuńczo-Mieszkalne”
realizowanego przez Ministerstwo
Rodziny i Polityki Społecznej.
Powstanie
również
nowa
sala
gimnastyczna przy szkole w Głusku...
...i
termomodernizacja
budynków
użyteczności publicznej – to następne
zapowiedzi inwestycyjne w Leoncinie.
Nie należy zapominać o nowych planach

NOWY SPRZĘT
KOMPUTEROWY DLA
SZKOŁY W GŁUSKU

mina Leoncin w partnerstwie z Samorządem
Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn.
„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i
uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej
„Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie
i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja
ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania
w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego
poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie
szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i
uczniów do nauki zdalnej.
W ramach projektu Szkoła Podstawowa w Głusku z siedzibą
w Nowych Grochalach im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych,
laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora
multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet
oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto
wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego
objęci zostaną nauczyciele i uczniowie.
Wartość projektu wynosi 55 624 305, 00 zł, natomiast
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi:
40 374 335, 00 zł.
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przyłączeniowych następnych wsi do
wodociągu oraz kanalizacji.
Dostaliśmy nagrodę za udział w
konkursie „Rosnąca odporność” Jest
do wydania w związku z tym 500 tys
zł. Konkurs „Rosnąca Odporność”
był skierowany do wszystkich gmin
(wyłączając miasta na prawach powiatu)
na
najwyższy
przyrost
poziomu
zaszczepienia mieszkańców pełnym
cyklem szczepień przeciwko COVID-19
(liczony od 1 sierpnia do 31 października
br.). Samorząd mógł wygrać do miliona
złotych. Gmina Leoncin uplasowała
się na drugim miejscu w powiecie
nowodworskim z nagrodą 500 tys zł.
(Pierwsze miejsce zajął Zakroczym z 1
mln. zł, a trzecie gmina Czosnów z 250
tys zł).
- Pieniądze są już na koncie gminy
i chcemy je przeznaczyć na punkt
rehabilitacji na terenie gminy – tak
zapowiedział wójt Adam Mirosław
Krawczak na ostatniej ubiegłorocznej
sesji. - O powstaniu tego miejsca i
zasadach
działania
poinformujemy
wszystkich jak najszybciej, bo środki
musimy wydać w tym roku – dodał wójt.

AKTUALNOŚCI

Posterunek policji
wraca do Leoncina?

W 2020 roku w gminie Leoncin
stwierdzono szacunkowo 124
przestępstwa. Oznacza to, że na każdych
1 tys.mieszkańców odnotowano
22,06 przestępstw. Jest to wartość
większa od wartości dla województwa
mazowieckiego oraz znacznie większa
od średniej dla całej Polski

O

dległość
od
najbliższego
komisariatu nie pogorszyła jednak
wykrywalności, bo wskaźnik
wykrywalności sprawców przestępstw dla
wszystkich przestępstw ogółem w gminie
Leoncin wynosi 76,90% i jest znacznie
większy od wskaźnika wykrywalności
dla województwa mazowieckiego. W
połowie grudnia odbyły się ćwiczenia
na terenie gminy Leoncin, wtedy to
policja doskonaliła swój warsztat podczas
pościgu za przestępcami, którzy „napadli”
na bank w Leoncinie. Dwa tygodnie
wcześniej odbyło się przekazanie
radiowozu czosnowskiej policji, zakup
nowego pojazdu marki KIA Sportage z
napędem na 4 koła sfinansowany został
przez Komendę Główną Policji oraz
samorządy Gminy Czosnów i Leoncin.
To nie koniec zacieśniania współpracy
i stosunków z Policją. Otóż 17 grudnia,
na XLVI – nadzwyczajnej sesji Rady
Gminy Leoncin, dowiedzieliśmy się, że
jest duże prawdopodobieństwo, że na
teren gminy Leoncin wróci posterunek
policji. Po zlikwidowanym w 2013 roku

W grudniu odbyło się przekazanie
radiowozu w ręce czosnowskiej policji.
Pojazd sfinansowano ze środków
Komendy Głównej Policji oraz gminy
Czosnów i Leoncin.

posterunku istnieje teraz „Senior Wigor”
- dom dziennego pobytu, apteka oraz inne
usługi. Tak naprawdę to od 2007 roku
policja już nie pełniła służby w Leoncinie,
a w Czosnowie.
Gdzie więc powstanie nowe miejsce
dla stróżów prawa? Jak zapowiedział
wójt Adam Mirosław Krawczak samorząd
przekaże działkę gminną między byłym
posterunkiem, a Urzędem Gminy. To tam
stanąć ma inwestycja na wzór posterunku
w Prochowicach (powiat legnicki). - Całe
zamierzenie to technologia budownictwa
modułowego 3D. To pionierska na skalę
Polski inwestycja, która w przypadku
sprawdzenia się, będzie rozwiązaniem
prekursorskim dla następnych tego
typu obiektów. Aranżacja zabudowy
umożliwi dogodny dojazd samochodem,
jak również wykonanie parkingów dla
pojazdów służbowych i interesantów.
Ważne, aby miejsce to było nowoczesne
i spełniające wszelkie wymogi oraz
oczekiwania stawiane przed obiektami
Policji. Realizacja poza budynkiem
administracyjnym obejmuje posadowienie

budynku
garażowo-magazynowego
wykonanego również w technologii
modułowej oraz zagospodarowanie
terenu. Taką informację czytamy na
stronie policja.pl.
Pomysł ten będzie możliwy dzięki
nowej ustawie dotyczącej programu
modernizacji Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Ochrony Państwa w latach 20222025. Zgodnie z zapowiedziami, na
rozwój służb mundurowych zostanie
przeznaczonych ponad 10 mld zł. Zostaną
one wydane m.in. na utworzenie 250
nowych posterunków policji w małych
miejscowościach w całej Polsce. Taki
modułowy posterunek to koszt około
3 mln. złotych, do tego dochodzi
zatrudnienie obsady placówki oraz
bieżące koszty utrzymania. Czy to duża
cena za bezpieczeństwo mieszkańców
i czy Leoncin trafi na listę gmin z
nowymi posterunkami? Tego dowiemy
się już wkrótce, bo podczas sesji padła
również data oddania posterunku – 24
lipca 2022 roku w Święto Policji.

Zestaw ratownictwa przedlekarskiego dla OSP w Leoncinie
Jednostki OSP to jedne z
najbardziej aktywnych i
rozpoznawalnych organizacji
działający na obszarach wiejskich

P

oza walką z pożarami, klęskami
żywiołowymi, działaniami prozdrowotnymi
i
akcjami
społecznymi
uczestniczą także w akcjach ratunkowych,
niosąc pomoc ofiarom wypadków.
Zwykle docierają pierwsi na
miejsce zdarzenia. Zabezpieczają
obszar na którym wystąpił wypadek,
a także udzielają pierwszej pomocy
przedmedycznej. W takich akcjach
niezbędne jest użycie specjalistycznego
sprzętu,
które
umożliwi
szybkie
udzielenie
profesjonalnej
pomocy,

KRUS przekazuje
jednostkom OSP
zestawy ratownictwa
przedlekarskiego
dającej szansę na przeżycie, zmniejszenie
skutków
zdarzenia
wypadkowego,
a także skrócenie czasu leczenia
poszkodowanych.
Kasa
Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego jako instytucja zabezpieczenia
społecznego
rolników
od
20 lat wspiera rozwój ratownictwa

przedlekarskiego na obszarach
wiejskich w ramach porozumienia
zawartego z Zarządem Głównym
Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
6 grudnia 2021 r. zestaw
ratownictwa przedlekarskiego od
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego trafił do strażaków
z OSP w Leoncinie. Zestaw
ratownictwa
przedlekarskiego
R-1 w ramach wdrażania systemu
ratownictwa przedlekarskiego na terenach
wiejskich na ręce Andrzeja Krawczaka –
Prezesa OSP w Leoncinie oraz zebranych
strażaków przekazali Joanna Bala –
Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS
w Warszawie oraz Łukasz Kudlicki - Szef
Gabinetu Politycznego Ministra Obrony.

Biuletyn Informacyjny Gminy Leoncin 5

OPIEKA SPOŁECZNA/AKTUALNOŚCI

P

Wniosek o dodatek osłonowy - najpierw wpis do CEEB

od koniec 2021 roku Sejm
przyjął ustawę o dodatku
osłonowym. Jest to element
rządowej Tarczy Antyinflacyjnej,
który ma zniwelować rosnące
ceny energii, gazu i żywności.
Na ten cel przeznaczymy kwotę
ponad 4 mld zł.
Jednoosobowe
gospodarstwo
domowe otrzyma 400/500 zł* przy
założeniu że dochód nie przekroczy
2100 złotych, gospodarstwo 2-3
osobowe otrzyma 600/750 zł* przy
założeniu, że dochód nie przekroczy
1500 złotych miesięcznie na osobę,
gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma
850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że
dochód nie przekroczy 1500 złotych
miesięcznie na osobę.
Gospodarstwo 6 i więcej osobowe
otrzyma 1150 zł/1437,50 zł* przy
założeniu, że dochód nie przekroczy
1500 złotych miesięcznie na osobę.
Wnioski o dodatek osłonowy
będzie można składać do 31
stycznia 2022 r. Wypłata dodatków

zostanie realizowana w 2022 r. w
2 równych ratach, tj. do 31 marca
i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą
wniosku w do końca stycznia, nadal
będą mogli ubiegać się wsparcie.
Wówczas muszą złożyć wniosek
do 31 października 2022 roku.
W tym przypadku wypłata 100%
dodatku zostanie zrealizowana do
2 grudnia 2022 r. Dodatek osłonowy
będzie wypłacany przez gminy,
które otrzymają dotacje z budżetu
państwa.
*Kwota dofinansowania jest
uzależniona od źródła ogrzewania.
WAŻNE
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Leoncinie informuje, że przy
składanym wniosku osłonowym,
konieczne
jest
złożenie
deklaracji w Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków.
OPS rozpatruje wiosek osłonowy
każdorazowo weryfikuje zapisy
CEEB czy dana nieruchomość

się w niej znajduje, każdy
właściciel lub zarządca budynku
jest zobowiązany do złożenia w
Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków (CEEB) deklaracji
dotyczącej źródeł ciepła i spalania
paliw w budynkach mieszkalnych.
Najlepiej i najszybciej można tego
dokonać w wersji elektronicznej
– logowanie do aplikacji gdzie
składa się deklarację https://ceeb.
gov.pl/ oraz oczywiście także w
formie papierowej w Urzędzie
Gminy Leoncin, ul. Partyzantów
3, gdzie pracownik Urzędu pani
Ewelina Jarosz służy pomocą przy
wypełnianiu deklaracji, a także
wprowadza złożoną deklarację do
elektronicznej bazy CEEB.
W razie pytań pomoc udzielana
jest także telefonicznie pod
numerem telefonu (22) 785-65-82
wew. 22.
WIĘCEJ NA TEMAT CEEB W
ULOTCE PONIŻEJ

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ

o źródłach ogrzewania budynków

www.ceeb.gov.pl

Co to jest CEEB?
Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe
informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości
powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".

Kto musi złożyć deklarację?
Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których
znajduje się źródło ciepła.

Do kiedy złożyć deklarację?
dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca,
deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,
dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,
deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Jak złożyć deklarację?

czerwiec

30

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:
1. drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu
na stronie www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób składania deklaracji.
2. w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy. Druki
formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencjaemisyjnosci-budynkow.

e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl
Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
Projekt "Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB)" jest realizowany
w ramach programu „Zintegrowany system ograniczania niskiej emisji (ZONE)".
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Jasełka w Górkach i oficjalne otwarcie WTZ
Dwa lata działa już w Górkach
Warsztat Terapii Zajęciowej
„W Sercu Kampinosu”, ale
dopiero niedawno nastąpiło
oficjalne otwarcie. Tyle trzeba
było czekać, bo pandemia nie
raz pokrzyżowała plany tej
placówki

Kupując ozdoby
świąteczne można
było wesprzeć
działalność
WTZ ”W sercu
Kampinosu”

W

czwartek 9 grudnia odbyło się
oficjalne otwarcie Warsztatu
Terapii Zajęciowej „W sercu
Kampinosu” w Górkach, uroczystość
połączona była z jasełkami w wykonaniu
uczestników warsztatu, a wspólne
kolędowanie wprowadziło wszystkich
w świąteczny nastrój. Przybyli goście
gratulowali wyników pracy placówce,
która już dwa lata działa na terenie
byłej szkoły podstawowej w Górkach.
Prowadzący uroczystość Jakub Janik
odczytał list gratulacyjny od minister
rodziny i polityki społecznej – Marleny
Maląg, osobiście życzenia składali
wicestarosta
nowodworski
Paweł
Calak oraz wójt gminy Leoncin Adam
Mirosław Krawczak. Na uroczystość
przybyła także Magdalena Biernacka
– zastępca Dyrektora Departamentu
Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Mazowieckiego w Warszawie, pani
Magdalena odczytała list od Adama
Struzika,
marszałka
województwa
mazowieckiego.
Z
gratulacjami
przyjechali
również:
Arkadiusz
Krawczyk – przedstawiciel prezesa
PFRON-u Krzysztofa Michałkiewicza,
Marzenna Boczek - Dyrektor Urzędu
Pracy z Nowego Dworu Mazowieckiego,
przedstawiciele gminy Czosnów oraz

Wicestarosta powiatu nowodworskiego
Paweł Calak i wójt gminy Leoncin
Adam Mirosław Krawczak – obaj
gratulowali wszystkim pracownikom
WTZ-u efektów pracy

Dzięki pracy
instruktorów
i uczestników
obejrzeliśmy piękny
spektakl
Pomiechówek i Bogumiła Szlaska –
kierownik WZT ze Świeszewa. Wśród
przybyłych gości byli opiekunowie i
rodzice uczestników WTZ, przyjaciele
fundacji „A kuku” i mieszkańcy gminy
Leoncin.

Warsztat działa już dwa lata
i otwiera serca na potrzeby
osób z niepełnosprawnością

Pan Mariusz, uczestnik WTZ odbiera
nagrodę z rąk Arkadiusza Krawczyka
za wyróżnienie w konkursie PFRON-u

Magdalena
Biernacka pamięta
doskonale, jak
będąc starosta
nowodworskim już
słyszała o pomyśle
Fundacji na
założenie warsztatu

Kolędy razem
z uczestnikami
WTZ śpiewali
wszyscy goście
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Taekwondo - dzieci z Leoncina sięgają po medale

Taekwondo Olimpijskie
to koreańska sztuka walki
uprawiana przez dzieci
i młodzież w Leoncinie
od kilku lat

T

FOT. Kumgang Akademia Sportów Walki

reningi to przede wszystkim
zabawa, sportowa pasja i rozwój
fizyczny. Dzięki dotychczasowej
pracy Leonciński klub wyraźnie zaznaczył
swoje miejsce na mapie Polskiego
Taekwondo zdobywając wysokie noty
w klasyfikacji rocznej. Sezon sportowy
2020/2021 był dla klubu Kumgang
Akademia Sportów Walki przełomowym!
Zawodnicy trenujący pod okiem
trenera Konrada Skalskiego startowali
między innymi na zawodach, takich jak
Mistrzostwa oraz Puchary Polski. Starsi
zawodnicy (kat. Kadet) z Leoncina
wywalczyli następujące miejsca:
ANTONI BRĘDA
III miejsce Ogólnopolska Olimpijada
Młodzieży, III miejsce Puchar Polski
Kadetów, V miejsce Puchar Polski
Kadetów
INGA PISKORSKA
III miejsce Puchar Polski Kadetów,
V miejsce Puchar Polski Kadetów,
I miejsce Puchar Ostrowca
Świętokrzyskiego
NIKODEM ŻOŁUDZIEWICZ
I miejsce Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Młodzików,
V miejsce Puchar Polski Młodzików,
II miejsce Puchar Ostrowca
Świętokrzyskiego, I miejsce
międzynarodowy turniej Bydgoszcz Cup,
III miejsce Puchar Polski Poomse
ANNA BATKO
II miejsce Puchar Polski Młodzików,
II miejsce Bydgoszcz Cup, V miejsce
Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików.

Klub jest
bezkonkurencyjny
w naszym rejonie,
mają na to
certyfikat
To był owocny rok dla naszych
najstarszych zawodników, ale nie
zapominajmy o najmłodszych adeptach
Kumgang, którzy również wywalczyli
kolorowe krążki:
MATEUSZ KIEŁBASIŃSKI
I miejsce Puchar Ostrowca
Świętokrzyskiego
AMELIA BOREK III Miejsce Puchar
Ostrowca Świętokrzyskiego
II Miejsce Grand Prix Bielan
NIKOLA WITZKE
III Miejsce Puchar Ostrowca
Świętokrzyskiego
NICOLAS SZUBA
I Miejsce Grand Prix Bielan.

Jesteśmy dumni z naszych zawodników którzy dążą
do upragnionych celów związanych z Taekwondo,
trzymamy kciuki za ich dalsze osiągnięcia! Dziękujemy trenerom
oraz rodzicom za pomoc i zaangażowanie.
Wszystkich którzy chcieliby rozpocząć przygodę ze sztukami walki
i podnieść poziom sprawności fizycznej zapraszamy do kontaktu
tel. 731 996 659
lub FB: „Kumgang Akademia Sportów Walki”.

