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WYDAWNICTWO BEZPŁATNE

INWESTYCJE
Gminne palce zabaw.
Bezpieczne miejsca
do zabawy
KULTURA
Rekonstrukcja bitwy
o Polesie Stare
DOTACJE
Czyste powietrze.
Gmina pomaga w programie

SPORT
Uczniowski klub Sportowy
Goliat łączy pokolenia
OPIEKA NAD SENIOREM
5-lecie Senior Wigor

Zdrowych i wesołych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęścia w nowym roku
mieszkańcom gminy Leoncin
i ich rodzinom
życzy
Wójt gminy Leoncin Adam Mirosław Krawczak,
oraz przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Stanisław Kiełbasiński
wraz z Radą Gminy Leoncin

●B
 udowa sali
gimnastycznej
w Głusku

DOTACJE
Demontaz i odbiór azbestu.
Składanie wniosków

●F
 undusz sołecki
- przykładowe
zadania

●D
 rogi gminne
w coraz lepszym
stanie

AKTUALNOŚCI

Dotacja na demontaż i odbiór azbestu

2022 roku, osobiście bądź listownie
na adres: Urząd Gminy Leoncin,
Azbest, popularnie zwany eternitem, występuje w płytach
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin.
dachowych cementowo-włóknowych. Stare płyty faliste i płytki
Beneficjentami powyższego
zawierają duże ilości tego szkodliwego składnika. Trzeba na niego programu mogą być osoby fizyczne
uważać, bo może wywoływać groźne dla życia choroby.
nie prowadzące działalności
gospodarczej oraz podmioty
rząd Gminy Leoncin
wniosku, wraz z załącznikami,
nie posiadające osobowości
informuje, że zamierza w
w wersji elektronicznej ze strony
prawnej. Osoby prawne oraz
2022 r. złożyć wniosek do
www.leoncin.pl lub z Urzędu Gminy
osoby fizyczne prowadzące
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Leoncin, ul. Partyzantów 3 (pokój
działalność gospodarczą składają
Środowiska i Gospodarki Wodnej
20 - I piętro) i złożenie kompletu
wnioski indywidualne o przyznanie
w Warszawie o przyznanie dotacji
dokumentów do dnia 20 stycznia
dofinansowania, szczegóły
na demontaż, odbiór, transport i
znajdziecie Państwo
Dotacja nie pokryje
utylizację wyrobów zawierających
na stronie internetowej:
położenia nowego dachu
azbest. Dotacja ta przyznawana
http://www.wfosigw.
jest na pokrycie kosztów
pl/strefa-beneficjenta/
demontażu, odbioru, transportu i
programy-2020.
utylizacji wyrobów zawierających
azbest, natomiast wykonanie
Uwaga: w zależności
nowych pokryć dachowych
od uzyskanej kwoty
nie jest dotowane. W związku
dofinansowania z
z powyższym prosimy osoby
WFOŚiGW wnioski
zainteresowane uzyskaniem dotacji
będą rozpatrywane w
o jak najszybsze pobranie druku
kolejności zgłoszenia.

U

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
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

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
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 Vipol Sp. Z o.o. NAKŁAD: 500 egz.
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Strażacy z Leoncina
zwycięzcami
w plebiscycie
Strażacy z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Leoncinie zwyciężyli
w ogólnopolskim plebiscycie
Strażacy Roku 2021 w kategorii
JEDNOSTKA OSP ROKU,
organizowanym przez „Polska
Times”. Dzięki zaangażowaniu
społeczności jednostka
zajęła pierwsze miejsce w
powiecie nowodworskim, a
w eliminacjach na szczeblu
wojewódzkim zajęła wysokie
8. miejsce. Strażacy składają
serdeczne podziękowania
wszystkim osobom, które
wsparły ich udział plebiscycie
i podkreślają, że oddane
głosy motywują ich do
intensywniejszych działań na
rzecz lokalnej społeczności.

AKTUALNOŚCI

Drodzy mieszkańcy
gminy Leoncin
Po raz trzeci spotykamy się i po
raz ostatni w tym roku. Przyszedł
więc czas na podsumowanie
mijającego roku. Za nami trudny
pandemiczne czas, ale również
szereg dobrych wiadomości
inwestycyjnych dla gminy. Poza
dotacją na budowę Centrum
Opiekuńczo Mieszkalnego w
Górkach otrzymaliśmy środki
na budowę wymarzonej sali
gimnastycznej przy szkole w
Głusku. Będą to dwie kluczowe
inwestycje w przyszłym roku,
które będę osobiście nadzorował.
Zaplanowane są następne
przyłącza do wodociągu i
kanalizacji oraz kolejne kilometry
dróg gminnych pokryją się
asfaltem. Zachęcam wszystkich
mieszkańców do składania
wniosków w ramach dotacji
„Czyste Powietrze” i dziękuję
tym, którzy już skorzystali z
dofinansowań programu. W
Urzędzie Gminy znajduje się
punkt konsultacyjny gdzie można

N

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
skorzystać z pomocy przy
wypełnieniu wniosku. Dziękuję
wszystkim mieszkańcom za
wsparcie w pełnieniu obowiązków
i życzę wszystkim zdrowych
i pogodnych Świąt Bożego
Narodzenia spędzonych w gronie
rodzinnym oraz szczęśliwego
i pomyślnego nadchodzącego
2022 roku.
Wójt Gminy Leoncin
Adam Mirosław Krawczak

100 lat Złotym Jubilatom!

a 44. zwyczajnej sesji
Rady Gminy wójt Adam
Mirosław Krawczak wraz
z przewodniczącym Rady Gminy
Arkadiuszem Stanisławem
Kiełbasińskim wręczyli pięciu
parom, które przeżyły ze sobą 50
lat - medale, dyplomy oraz kwiaty.
Złote Gody świętowali: Danuta
i Eugeniusz Białowąs, Helena i
Marian Iwaniuk, Elżbieta i Józef
Jabłońscy, Eugenia i Tadeusz
Liszkiewcz, Joanna i Sylwester
Bońkowscy oraz nieobecni Jolanta
i Henryk Liszkiewicz.
Po wręczeniu pamiątkowych
prezentów wszyscy obecni radni
i sołtysi odśpiewali jubilatom
100 lat. Życzenia złotym parom
przekazała również radna powiatu
nowodworskiego pani Elżbieta
Kapałka, która ze względu na
obowiązki służbowe nie mogła
uczestniczyć w sesji.

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

Życzenia od radnej odczytał
przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Stanisław Kiełbasiński.
W imieniu wszystkich jubilatów
głos zabrała i podziękowała
za przygotowanie uroczystości
pani Joanna Bońkowska. Wójt
przypomniał, że pary które przeżyły
razem 50 lat można zgłaszać w
Urzędzie Gminy.

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
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Fundusz sołecki - przykładowe zadania
Od początku września na
terenie gminy odbywały
się zebrania sołeckie. W
czasie ich trwania sołtysi
przedstawili zrealizowane
zadania. Nastepnie mieszkańcy
podjęli decyzje na jakie cele
zostaną przeznaczone fundusze
sołeckie w przyszłym roku.

S

Stare i nieestetyczne
wiaty odejdą do
lamusa. Estetyczne
przystanki polepszą
wizeruek wpólnej
przestrzeni

ześć sołectw przeznaczyło środki
na zakup nowych przystanków
autobusowych.
W niektórych
wsiach staną nawet
po dwie nowe wiaty,
Teren nad jeziorem
secymińskim służył w tym
w sumie dziesięć
nad tym jeziorem.
roku całym rodzinom
nowych
zadaszeń
Środki się przydadzą,
pojawi się w gminie
bo drużyny siatkarskie
Leoncin.
Górki,
trenują teraz na hali
Stanisławów-Głusk,
sportowej w Leoncinie
Leoncin,
Nowy
i zapowiadają powrót
Wilków,
Wilków
na wiosnę na boisko.
Polski
i
Nowy
Po zimie na pewno
Secymin – te wsie
potrzebny
będzie
zyskają estetyczne nowe miejsca gdzie nowy piach oraz remont pomostu, który
mieszkańcy będą mogli zaczekać na ucierpiał podczas jednej z wichur.
autobus.
Jak co roku społeczność leoncińska
Dwa sołectwa pamiętając o tegorocznym wsparła działalność sportową poprzez
zrywie społecznym nad jeziorkiem zabezpieczenie środków na zakup nagród
secymińskim przeznaczyły środki na do zawodów sportowych, oraz obie straże
zagospodarowanie terenu rekreacyjnego OSP Wilków Polski i OSP Leoncin.

Gminne place zabaw,
- bezpieczne miejsca do zabawy

G

minne place zabaw wyrastają
jak
grzyby
po
deszczu.
W tej chwili na terenie gminy jest
ich dziewięć nie licząc tych przyszkolnych.
Można tam spędzić z dziećmi wolny czas i
stanowią dla najmłodszych mieszkańców
gminy bezpieczne miejsca do zabawy.
Zaplanowane są dwa nastepne, a w

Wyłożone sztuczną
trawą place zabaw to
miejsca do rekreacji
również dla dorosłych
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Leoncinie, ze środków sołeckich, zostanie
zakupiona tyrolka, która uatrakcyjni
zabawę. Teraz wystarczy wspólnie dbać
o te miejsca, a będą służyć dzieciom z
gminy bardzo długo.
W 2020 roku Sejmik Województwa
Mazowieckiego
przyznał
264
gminom dofinansowanie zadań w
ramach „Mazowieckiego Instrumentu
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE
2020”. Gmina Leoncin otrzymała
wówczas dofinansowanie w kwocie 50
tys. zł na budowę placów zabaw i siłowni
napowietrznych w sołectwach: Nowe
Polesie, Stare Polesie, Nowa Dąbrowa,
Stara Dąbrowa, Górki w łącznej
kwocie 50 000 zł. Nowe place zabaw w
Gniewniewicach Folwarcznych, Nowej
Małej Wsi oraz siłownia zewnętrzna w
Wilkowie nad Wisłą są dofinansowane z
MIAS Mazowsze 2021.
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Fundusz sołecki
jest formą budżetu
partycypacyjnego
na obszarach
wiejskich. Są to
środki finansowe
wyodrębnione w
budżecie gminy,
które dostępne
są wyłącznie
dla sołectw i
przeznaczane są
na przedsięwzięcia
poprawiające
warunki i jakość życia
mieszkańców wsi.
Oprócz środków na wyposażenie dla
strażaków, będzie można zrobić remont
w OSP Leoncin w garażach oraz zakupić
nową bramę wjazdową na teren jednostki.
Dla mieszkańców gminy Leoncin ważne
jest bezpieczeństwo na drogach. Wielu z
nich chce przyhamować rozpędzonych
kierowców, stąd chęć zakupu progu
zwalniającego w Nowym Secyminie oraz
zakup lustra dla poprawy widoczności.
Nowy próg zaplanowany jest również na
odcinku Leoncin-Nowy Wilków.
Sołeckie przedsięwzięcia muszą
być zgodne z zadaniami własnymi
gminy. Takie zadania najczęściej
dotyczą:
● budowy bądź remontu
chodników, dróg dojazdowych,
parkingów, placów targowych, wiat
przystankowych,
● poprawy bezpieczeństwa
drogowego, m.in. remont bądź
budowa pobocza, poprawa
oświetlenia drogowego, ustawienie
znaków drogowych, budowa
progów zwalniających,
● utrzymania czystości i porządku
na terenie sołectwa przez np.
ustawienie koszy na śmieci,
działania edukacyjne związane z
segregacją odpadów,
● ochrony środowiska i utrzymania
zieleni, zalesienie, nasadzenie
zieleni w miejscach rekreacji,
● poprawy bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego i
przeciwpożarowego np. poprzez
doposażenie OSP,
● kultury, m.in. budowa lub remont
pomnika/miejsca pamięci, promocja
kultywowanej lub unikalnej lokalnej
tradycji.

INWESTYCJE

Już wkrótce rusza budowa
sali gimnastycznej przy szkole w Głusku
Tradycje szkoły w Głusku
sięgają czasów przedwojennych.
Budynek szkoły stał obok
obecnego przystanku
autobusowego, wojna jednak
zniszczyła zabudowania,
a polskie dzieci utraciły
możliwość nauki na wiele lat.
Według wzmianek z kroniki
szkolnej, przez pewien czas po
wyzwoleniu szkoła mieściła
się w Małej Wsi Folwarcznej
u p. Jana Szymborskiego,
przy tzw. drodze gacińskiej.
Od 1945 roku dzieci klas 1-4
uczyły się we wsi Głusk u pana
Józefa Michalczyka, starsze
chodziły do szkoły w Leoncinie.
Wiosenna powódź w marcu
1947 roku przerwała naukę aż
do maja. Dzieci wrócił do nauki
do p. Józefa Wawrzonkiewicza
do Głuska.

D

zieci wraz z nauczycielami
tułały się jeszcze długo. W 1955
roku podjęto decyzję o budowie
szkoły na placu w Grochalach Nowych
– ziemia kupiona była już od 1939 roku
od Władysława Stępniewskiego i Adama
Sochy. Cegłę na budowę zwieźli w czynie
społecznym rodzice, szkołę oddano do
użytku 20 stycznia 1956 roku. Był to na
owe czasy największy budynek szkolny
w otulinie Puszczy Kampinoskiej. I
tak płynął czas, aż do stycznia 1973
roku, kiedy to w szkole dzieci mogły
zacząć uczyć się w cieple! Ukończono
wtedy budowę centralnego ogrzewania
i kanalizacji, a w kronikach
jest zapis o tym, że
dzieci i nauczyciele
mogą zdjąć palta
podczas lekcji!
Nowe czasy –
nowa szkoła.
Nadeszły lata
90., warunki w starej
szkole przestały być
wystarczające, trwał już okres
transformacji ustrojowej, był to
początek internetu, a wójtem w
Gminie Leoncin była Maria Jarząbek.

1 czerwca 1993 roku odbyła
się uroczystość wmurowania
kamienia
węgielnego
pod
budowę nowej szkoły w Głusku.
Według projektu Ryszarda
Derkacza, przy zaangażowaniu
lokalnej społeczności
rosła
szkoła aż do października 1996
roku. Można przeczytać również
Budynek starej szkoły przestanie
o otwarciu boiska szkolnego o
pełnić funkcję sali gimnastycznej
powierzchni 1,10 ha nazwanego
przez kronikarza szkolnego
„szkolnym stadionem”. Inne uroczystości gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
szkolne odbywały się na korytarzu „starej w Głusku z siedzibą w Nowych
szkoły”, a było tych spotkań sporo, dzieci Grochalach im. Ks. Kard. Stefana
i zaproszeni goście ledwie się mieścili Wyszyńskiego”.
w tej przestrzeni. Większe uroczystości
Przedmiotem inwestycji będzie budowa
np. nadanie szkole imienia Stanisława pełnowymiarowej sali gimnastycznej
Wyszyńskiego odbywały się na boisku z zapleczem jako samodzielnej części
szkolnym, szkołą nosi imię wielkiego techniczno-użytkowej.
Planowana
patrona od 31 maja 2006 roku.
do wybudowania sala gimnastyczna
W zdrowym ciele zdrowy duch...
połączona
będzie
z
istniejącym
Takie hasło można przeczytać na budynkiem szkoły łącznikiem. Budynek
zaproszeniu z 2000 roku z momentu sali gimnastycznej będzie obiektem
otwarcia nowego boiska. Teraz mamy jednokondygnacyjnym – parterowym.
2021 roku, 65 lat po otwarciu szkoły w
Na realizację inwestycji zostaną
Głusku i realną szansę na budowę sali również
przeznaczone
środki
w
gimnastycznej przy szkole.
wysokości 500 000,00 zł, które Gmina
W dniu 27 września 2021 r. Leoncin otrzymała w ramach Rządowego
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Funduszu Inwestycji Lokalnych w
Narodowego i Sportu rozstrzygnęło ramach którego rządowe środki trafiają
drugą turę programu „Sportowa do gmin, powiatów i miast w całej Polsce
Polska – Program rozwoju lokalnej na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie
infrastruktury sportowej”.
jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu
W ramach powyższego programu Przeciwdziałania COVID-19.
Gmina Leoncin otrzyma dofinansowanie
Planowany
termin
zakończenia
w wysokości 1 298 336,00 zł na realizację inwestycji: 31.12.2022 r.
pn.: „Budowa pełnowymiarowej sali Ciepło dla szkoły
Gmina Leoncin otrzymała również
Projekt kompleksu budynków
ponad 4,4 miliona złotych na realizację
szkolnych w Głusku
inwestycji dotyczącej termomodernizacji
budynków użyteczności publicznej.
Zakładana jest poprawa efektywności
energetycznej o co najmniej 25% w
odniesieniu do stanu obecnego. Planowana
inwestycja
obejmie:
modernizację
sieci CO i CUW, montaż instalacji
fotowoltaicznej,
ocieplenie
budynków, wymianę stolarki.
W ramach tej dotacji proces
termomodernizacji obejmie
również szkołę w Głusku.
Stara kotłownia z 1995 roku
zaopatrująca
dwa
budynki
szkoły i mieszkania nauczycieli pójdzie
na zasłużoną „emeryturę”.
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Woda i kanalizacja - dotacja na budowę nowych przyłączy

K

analizacja i wodociągi to
udogodnienie na które czeka
jeszcze wielu mieszkańców
naszej
gminy.
Ogółem
długość
eksploatowanej sieci wodociągowej
rozdzielczej (bez przyłączy) wynosi
83,87 km. Na terenie gminy z
usług wodociągowych korzysta ok.
71% mieszkańców. Długość sieci
kanalizacyjnej wynosi 32,37 km, tak
wynika z „Raportu o stanie gminy
Leoncin za rok 2020”.
Serwis Samorządowy PAP podał w
listopadzie, że Rząd RP przeznaczył 4 mld
zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne. 1
mld zł trafi na przedsięwzięcia w zakresie
wodociągów i zaopatrzenia w wodę, a

3 mld zł na projekty związane z
kanalizacją. Pieniądze trafią do tych
JST, które mają w zakresie tego rodzaju
przedsięwzięć największe potrzeby i
znacząco poprawią komfort życia oraz
stan środowiska naturalnego.
Podział środków nastąpił automatycznie
na postawie algorytmów (opartych na
obiektywnych danych wskazanych w
ustawie, w tym dotyczących zamożności)
oraz danych GUS na 31 października
br. Środki gminy mogą przeznaczyć na
inwestycje w latach 2021-2024.
Gmina Leoncin na inwestycje z tytułu
zaopatrzenia w wodę otrzyma 1 626 350
zł oraz budowę kanalizacji 2 140 741 zł.
Łącznie 3 767 091 zł.

Dostęp
do sieci
wodociagowej
znacząco
poprawi
komfort życia
mieszkańców
gminy

Nowe drogi gminne i zapowiedź remontu drogi powiatowej
Wyzwania inwestycyjne na
drogi i chodniki to pozycje na
które w budżecie gminy zawsze
muszą znaleźć się środki.
Podnosi się w ten sposób
komfort życia mieszkańców,
ale również bezpieczeństwo.

mieszkańcy gminy muszą poczekać. Na
44. Sesji Rady Gminy przewodniczący
Arkadiusz Kiełbasiński odczytał list
radnej powiatowej Elżbiety Kapałki,
która pisze:

P

rzez gminę Leoncin przebiega
droga powiatowa numer 2401W
Nowe Grochale-Leoncin-Nowiny
oraz droga powiatowa 4134W Kampinos
– Górki – Dąbrowa. Powiat remontuje
swoje drogi po kawałku – trochę jedną
drogę, potem kawałek drugiej. W tym roku
w maju starostwo świętowało sukces: 2
mln 408 tys. 90 zł – z rezerwy subwencji
ogólnej powiat nowodworski otrzymał na
przebudowę obiektów mostowych wraz z
przebudową dróg dojazdowych. Odbywa
się więc remont drogi w Górkach, kryteria
dotacji pozwalają na remont 2 km drogi
do granicy Górek. Na resztę remontów

Nowy asfalt
w Stanisławowie

- Zarząd Powiatu po wielu latach podjął
działania zmierzające do wykonania
remontu drogi powiatowej na odcinku
Głusk – Leoncin. Wymagało to wielu
wysiłków, nakłaniania do wykonania tej
inwestycji przez nas radnych powiatu,
jak również dzięki determinacji Państwa
poprzez popieranie naszych wniosków,
składanie petycji i skarg w sprawie stanu
faktycznego drogi oraz wielu zabiegów
związanych ze składaniem wniosków o
remont tej drogi. Po przeprowadzeniu
przetargu na wykonanie drogi i
podpisaniu umowy, planowany termin
realizacji inwestycji określony został do
końca 2022 roku.
Drogi gminne to według „Raportu o
stanie gminy 2020” to 78,42 km. W tym
roku wyremontowano, przebudowano i
zbudowano łącznie około 3,5 km dróg
gminnych w miejscowościach: Nowiny,
Górki-Zamość, Stanisławów oraz
Grochale.

Chodnik wzdłuż drogi wojewódzkiej 575 - prace w toku

N

a ten chodnik mieszkańcy czekali
bardzo długo. Po remoncie w
2017 drogi wojewódzkiej 575
komfort jazdy się poprawił, ale kierowcy
zbyt często za mocno przyciskali w
tym miejscu gaz. Dla mieszkańców
korzystających z poboczy, dla dzieci,
które wsiadały do autobusu szkolnego i
wracały wzdłuż tej drogi do domu droga
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ta stała się mało bezpieczna. Od zawarcia
umowy z Samorządem Województwa
Mazowieckiego na budowę chodnika
minęło pięć lata, ale już dziś inwestycji
przybywa z dnia na dzień. Po stronie
samorządu gminy Leoncin były prace
projektowe. Koszt inwestycji to 2,5 mln.
zł, a długość chodnik który połączy Stare
i Nowe Grochale to 2350 m.
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Chodnik wzdluż drogi
wojewódzkiej 575

AKTUALNOŚCI

44. Sesja Rady Gminy. Szkoła w Głusku po kontroli,
wyższe podatki gruntowe i od nieruchomości
Od 2020 roku podatki w gminie
pozostawały bez zmian. Od
2022 roku mieszkańcy zapłacą
więcej. Potrzeb inwestycyjnych
w gminie jest dużo, przydadzą
się więc dodatkowe środki.

Z

godnie z ustawą o samorządzie
gminnym
komisja
rewizyjna
powołana przez Radę Gminy
może skontrolować jednostki samorządu
m.in. szkoły. W październiku Komisja
skontrolowała Szkołę Podstawą w Głusku
z siedzibą w Nowych Grochalach.
Po zapoznaniu się z dokumentami
oświatowymi oraz finansowymi Komisja
Rewizyjna
wysłuchała
wniosków
zawierających potrzeby jednostki. Na
pierwszy plan wysuwają się remonty w
szkole, które na szczęście dzięki przyznanym
dotacjom na termomodernizację będą
mogły być przeprowadzone oraz brak sali
gimnastycznej, ten problem również będzie
niedługo rozwiązany, bo jak piszemy na
innej stronie budowa sali gimnastyczne
przy szkole w Głusku rusza niebawem!
Za mało środków motywacyjnych
dla nauczycieli
Brakuje wciąż środków motywacyjnych,
by zachęcić nowych nauczycieli do pracy w
tej szkole. Mimo niektórych niedogodności
zdaniem
Komisji
ogólna
ocena
funkcjonowania szkoły podstawowej oraz
osiągnięte wyniki w nauczaniu wypadają
bardzo dobrze.
W środę 24 listopada na 44. zwyczajnej
sesji Rady Gminy w Leoncinie uchwałą

Rady Gminy wzrosły opłaty za podatki
na terenie gminy Leoncin. Od 2020 roku
stawki były na niezmienionym poziomie,
niestety od stycznia 2022 roku mieszkańcy
zapłacą więcej. Podstawą do określenia
wysokości stawek od nieruchomości jest
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(DZ.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), z
tym, że stawki nie mogą przekroczyć
rocznie górnych stawek ogłoszonych przez
Ministra właściwego do spraw finansów
publicznych na dany rok podatkowy.
Zgodnie z art. 20 cytowanej wyżej
ustawy, górne granice stawek kwotowych
obowiązujące w danym roku podatkowym
ulegają corocznie zmianie na następny rok
podatkowy w stopniu odpowiadającym
wskaźników cen towarów i usług
konsumpcyjnych w okresie pierwszego
półrocza roku, w którym stawki ulegają
zmianie, w stosunku do analogicznego
okresu roku poprzedniego.
Większa inflacja, większe podatki
Wskaźnik ten według obwieszczenia
Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2021r.
wyniósł 103,6 (wzrost cen o 3,6%). I
tak podatek od gruntów związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków z 0,87
do 0,91 zł od 1 m2 powierzchni, a od
budynków lub ich części: mieszkalnych
z 0,44 do 0,46 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej, od budynków związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie

Wyższe podatki to wieksze wpływy do
budżetu gminy
działalności gospodarczej z 17,91 zł do
18,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
Radni na podwyżki jeszcze poczekają
Wzrosła
również
pensja
wójta,
która była niezmieniona od 2018
roku, nawet obniżona w stosunku do
wynagrodzenia z 2015 roku. Zgodnie
z z przepisami rozporządzenia Rady
Ministrów z 25 października 2021 roku
w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych
osób
zajmujących
kierownicze stanowiska państwowe, Rada
Gminy Leoncin uchwaliła wynagrodzenia
wójta w wysokości: wynagrodzenie
zasadnicze - 9 900,00 zł oraz dodatek
funkcyjny - 2 970,00 zł. Resztę składowych
pensji wynoszą dodatek specjalny oraz
dodatek za wysługę lat. Wynagrodzenie
wójta w wysokości określonej niniejszym
projektem uchwały przygotowano zgodnie
z tabelą stawek wynagrodzeń dla wójtów
w gminach do 15 tys. mieszkańców. Diety
radnych w gminie Leoncin pozostały bez
zmian.

5-lecie Senior Wigor - ciche urodziny

D

zienny Dom Pobytu Senior-WIGOR
to projekt Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej, zaplanowany
na lata 2015-2020, w ramach którego
samorządy ubiegał się się o pieniądze na
adaptację, doposażenie i bieżącą działalność
domów dziennego pobytu.
W Leoncinie „Dom Dziennego Pobytu
Senior Wigor” działa w budynku po
byłym komisariacie. Wyremontowany,
ocieplony stanowi wizytówkę gminy.
Zagospodarowana dookoła przestrzeń
dopełnia estetycznego wizerunku tego
miejsca. Według „Raportu o stanie gminy

2020” w placówce znajduje się 20 miejsc
dla uczestników, którzy korzystają z
warsztatów rozwijających ciało i umysł
oraz mają okazję skorzystania z zajęć
rehabilitacyjnych i usprawniających.
Seniorzy mają do dyspozycji salę
spotkań, salkę komputerową oraz zaplecze
kulinarne. Po pięciu latach działania
placówki mieszkańcy dobrze oceniają
funkcjonowanie miejsca, chwalą sobie
poziom opieki i różnorodność zajęć.
Placówka prowadzi listę oczekujących na
miejsce w „Domu Dziennego Pobytu Senior
Wigor”.

Budynek posiada windę dla osób
z niepelnosprawnością
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Uczniowie ze szkoły w Leoncinie
zadbali o nagrobek pisarki
Niszczejący nagrobek pisarki
Wandy Korotyńskiej wymaga
renowacji. Pomysł na zebranie
środków jest - mieszkańcy
Leoncina po raz kolejny będą mieli
okazję, by okazać wielkie serce.
Skąd pomysł by odnowić nagrobek
Wandy Korotyńskiej? - z tym pytaniem
zwróciłam się do pomysłodawczyni pani
Moniki Dembskiej nauczycielki historii
w szkole podstawowej w Leoncinie.
Monika Dembska: - Ten pomysł chodził
za mną od dawna, tylko ciągle nie było
czasu by się nim zająć. Zaczęło się to w
2012 roku od projektu Centrum Edukacji
Obywatelskiej
„Młody
obywatel”.
Składał się on z trzech ścieżek. Ja
wybrałam patriotyczną zatytułowaną
„Leoncin dawniej i dziś”. Uczennice z
samorządu szkolnego miały za zadanie
zdobyć informacje na temat historii
Leoncina i jego mieszkańców. Dziewczęta
szukały starych fotografii, rozmawiały
ze starszymi mieszkańcami, prowadziły
bloga „Leoncin dawniej i dziś”, zrobiły
prezentację i przygotowały stanowiska
przedstawiające pisarzy związanych
z naszą miejscowością. I tak dotarły
do dwóch szczególnych postaci Isaaca
Bashevisa Singera i właśnie Wandy
Korotyńskiej, która jest pochowana na
parafialnym cmentarzu. Wolontariusze ze
szkoły w Leoncinie opiekują się grobami
dawnych nauczycieli, żołnierzy a także
grobem Wandy Korotyńskiej. Niestety
czas robi swoje i grób jej jest bardzo
zniszczony. Zwłaszcza tablica z danymi
autorki jest już całkiem nieczytelna.
Chciałabym żeby młodzież z naszej szkoły
zaangażowała się w działania mające na
celu zmianę tej sytuacji.
Uroczysty apel
w przeddzień
święta
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Brakuje tablicy z informacją o pisarce

Nagrobek przed uprzątnięciem
O jakich działaniach pani myśli?
Monika Dembska: - Myślałam o tym by
młodzi wystosowali pisma, listy do władz
gminy i proboszcza by zwrócić uwagę
na ten problem. Chciałabym również
zachęcić mieszkańców by przyłączyli się
do naszych działań.
W jaki sposób? Poprzez wpłaty
pieniędzy?
Monika Dembska: - Tak, ale chcemy
zaproponować coś w zamian. Wanda
Korotyńska napisała między innymi
sztukę „Komedia w komedii”, gdybyśmy
ją wystawili a mieszkańcy przyszli ją
obejrzeć pieniądze z biletów zostałyby
przeznaczone na nasz cel. To świetny
pomysł bo przyniesie pieniądze oraz
pozwoli poznać twórczość pisarki.
A jak pan się zapatruje na pomysł pani
Moniki Dembskiej i wolontariuszy
z 8a? – pytam dyrektora szkoły w
Leoncinie Jacka Gzela.
Jack Gzel: - Uważam to za świetny
pomysł i chcę się włączyć w te działania.
Moglibyśmy stworzyć subkonto, na które

darczyńcy mogliby wpłacać pieniądze
lub ufundować tablicę informacyjną o
pisarce.
Życzę powodzenia i mam nadzieję, że ten
wywiad zachęci innych do włączenia się
w wasze działania Na koniec proszę o
kilka słów przybliżających czytelnikom
postać Wandy Korotyńskiej.
Wanda Korotyńska powieściopisarka
żyła w latach 1854-1925. Zmarła w
Leoncinie. Opublikowała m.in.: „Z
szarej przędzy” (nowele i obrazki,
1894); powieści: „Bez woli” (1896);
„Co będzie z naszego chlopca?”
(1897); „Kędy droga?” (1898); „W
mieszczańskiem gnieździe” (2 t., 1899);
„Anima vagans” („Bluszcz”, 1900);
„W szponach” („Wędrowiec”, 1900).
W 1895 wystawiła w Warszawie i
Radomiu komedię w 4 aktach „Na
łaskę losu”, a w 1900 jednoaktówkę
„Komedia w komedii”. Umieszczała
też artykuły różnej treści w „Kurjerze
Codziennym”, „Prawdzie”, „Wieku”,
„Bluszczu” i „Kurjerze Niedzielnym”.
Dziękuję za rozmowę
Małgorzata Jezierska

Narodowe Święto Niepodległości

W

Szkole
Podstawowej
w
Głusku
bardzo
hucznie
obchodzono
Narodowe
Święto Niepodległości. Kilka dni przed
świętem dzieci uczęszczające na zajęcia
świetlicowe wykonały efektowne prace
plastyczne, które zawisły na szkolnej
gazetce. W przeddzień święta, 10
listopada odbył się w szkole uroczysty
apel. Przedstawienie - przygotowane
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przez uczniów klasy VII B, pod
przewodnictwem pani Iwony Łaszczyk
- odbyło się w dwóch turach, ze względu
na panujący reżim sanitarny.
Dzięki temu, zarówno młodsi, jak
i starsi uczniowie mogli je obejrzeć.
Najpierw, oczywiście, odśpiewano
Hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”.
Następnie kilka zdań do obecnych
uczniów skierowała Dyrektor, Pani

OŚWIATA I KULTURA

Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy
59. Drużyna
Harcerska
ECHO
z Leoncina
Są obecni na każdej ważnej
uroczystości w gminie.
Niezawodni jeśli poprosić ich
o pomoc. Brali udział w licznych
akcjach charytatywnych
organizowanych w gminie
i poza nią. 59. Drużyna
Harcerska ECHO z Leoncina.

Podczas
uroczystości
11 listopada
2021 r. Drużyna
własnoręcznie
wykonała
patriotyczne
kotyliony
Drużyna wzięła udział
w 61. Centralnym Zlocie
Młodzieży w Palmirach

P

owołani rozkazem z 2016, pod
okiem
drużynowego
Janusza
Piaseckiego uczą się przestrzegać
„Prawa harcerskiego” i bycia dobrym
człowiekiem. Drużyna skupia dzieci
w wieku od 10 do 17 lat, choć druhowi
Januszowi marzy się cały szczep, od
zuchów do wędrowników.
Spotkania drużyny dzięki uprzejmości
księdza Krzysztofa z parafii św.
Małgorzaty z Leoncina odbywają się
w budynku parafialnym. Dzięki temu
przetrwali pandemię bez szwanku, bo w
szkole nie mogli organizować zbiórek.
W tym roku wzięli udział w 61.
Centralnym Zlocie Młodzieży w
Palmirach dając świadectwo cierpliwości
i wytrzymałości na zmęczenie i chłód.

w szkole w Głusku
Irmina Tokarska-Iwaniuk oraz Inspektor
ds. Oświaty, Pani Anna Głuchowska.
Dzięki uczniom klasy VII B
mieliśmy okazję przypomnieć
sobie najpiękniejsze pieśni
patriotyczne oraz najistotniejsze
fakty historyczne.
W dniu Narodowego Święta
Niepodległości przedstawiciele
naszej szkoły, Pani Dyrektor

Przywiozą, jak co roku „Betlejemskie
Światło Pokoju”, które zgodnie z ideą
pokoju, rusza z Betlejem w wielkiej
sztafecie niesione przez skautów, a
wśród nich przez harcerki i harcerzy
z całej Europy. Trafi i do leoncińskiej
parafii to światło dzięki drużynie z
Leoncina.
Jak można pomóc drużynie? Często
potrzebny jest transport na miejsce

wydarzenia, potrzebne są pomoce
dydaktyczne oraz chęć w poprowadzeniu
lub pomocy w zajęciach. Może jest
w gminie osoba, która jest lub była
harcerzem, rozumie to środowisko i
chciałaby dołączyć do drużyny? Zbierają
się w każdy piątek o 18.00 w Leoncinie,
tam oczywiście można spotkać druha
Janusza Piaseckiego, który chętnie
opowie o potrzebach drużyny.

Irmina Tokarska-Iwaniuk, nauczyciel Pan
Maciej Frąckiewicz oraz kilkoro uczniów
wzięło udział we mszy świętej w kościele
w Leoncinie. Przedstawiciele
szkoły
złożyli
także
kwiaty pod Pomnikiem
Niepodległości
przy pl. Romana
Kobendzy.
Prace dzieci
można podziwiać
w gazetce szkolnej
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Pokaz kawlerii wzbudził
niemały zachwyt widowni

Odprawa przed
rozpoczęciem rekonstrukcji
Defilada
rekonstruktorów
zakończyła wydarzenie

Efektów pirotechnicznych
nie brakowało

Bój o Polesie Stare - rekonstrukcja wydarzenia
Pogoda organizatorom sprzyjała, 3 października 2021
roku, odbyła się II już rekonstrukcja bitwy o Polesie Stare.
Było to iezwykłe to wydarzenie ponieważ pomysłodawcą
i głównym organizatorem jest 21-letni Tomasz Jarząbek z
Polesia Starego, to na polach należących do jego rodziny
odbyło się ta bitwa, tak jak w 1939 roku. Tomasza
wspierają samorządy oraz darczyńcy, ale głównym
reżyserem i pomysłodawcą jest on sam.

J

uż zapewne parę godzin po
rekonstrukcji Tomasz zaczął układć
scenariusz na następny rok. Takie
projekty to trudne logistycznie zadanie,
ale on świetnie sobie radzi, bo spełnia
swoje marzenia.
Z dziecięcych zabaw i z wychowania
przez babcię patriotkę, która od dziecka
Tomasza tak kształtowała, że wyrósł
na pasjonata, zrodziła się miłość do
ojczyzny i historii.
Od wieczornej mszy 2 października,
którą w intencji poległych w Polesiu
Starym odprawił ksiądz Janusz
Celejewski z Nowin, do defilady
rekonstruktorów po bitwie, Tomka
otaczają przyjaciele, którzy go wspierają
w pomysłach i całym wydarzeniu.
Wydarzenie
objął
„Patronatem
Narodowym Prezydent Rzeczpospolitej
Andrzej Duda”, a list od prezydenta
odczytał wójt gminy Leoncin Adam
Mirosław Krawczak.
Tomasz Jarząbek dziękuje sponsorom
którzy go wsparli w organizacji
wydarzenia są to: Usługi Transportowe

Msza święta w sanktuarium
w Nowinach w intencji
poległych w bitwie

Tomasz Jarząbek
przed swoim domem
Jarząbek, Galanteryja Wojskowa
Dzierganina, Lukullus, Piekarnia
Łukasik z Leoncina, Gastro Tom,
Klub Jeżdziecki Strzała, Elektromax
Krzysztof Bolczak, Stajnia Dorado,
Centrum Budowlana Rutkowscy,
Myjnia Leoncin.
Dziekuje również: Gminie Leoncin,
Strażakom z OSP Wilków Polski,
Policji, i braciom z kościelnej służby
porządkowej Totus Tuus.
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Rekonstrukcji
towarzyszył piknik
historyczny

DOTACJE

„Czyste powietrze” gmina pomaga w programie
Połączenie instalacji
fotowoltaicznej z
pompą ciepła, daje
wymierne korzyści
zarówno finansowe
jak i dla środowiska

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,
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”.
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.
W drugim kwartale 2021 złożono u nas
w gminie 11 wniosków. Zważywszy, że
są gminy w Polsce, że nie ma ani jednego
wniosku – nie jest źle. Leoncin jest

Takie rozwiązania
pojawiają sie
w gminie coraz
częściej. Jest to
spora inwestycja,
i dlatego warto
sięgnąć po dotację
z programu „Czyste
Powietrze”

obecnie na 1498 miejscu. Wniosków na
pewno w tym roku jescze przybędzie,
ale nowe dane poznamy w pierwszym
kwartale 2022 roku.

Więcej informacji na temat programu
„Czyste Powietrze”
czystepowietrze.gov.pl
Urząd Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3
tel. (22) 785 66 00 wew.22
pokój numer 6, 1 piętro
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SPORT

UKS Goliat - klub który łączy pokolenia
Zarejestrowany
w listopadzie 1999
roku, Uczniowski Klub
Sportowy „Goliat” wychował
kilka pokoleń aktywnych
sportowo mieszkańców
gminy Leoncin. Od początku
istnienia wspierany jest przez
lokalną społeczność. Jednym
z założycieli klubu jest Antoni
Łaszczyk, nauczyciel, trener, od
2002 roku już na emeryturze,
nadal wspiera dzialalność klubu.

K

lub zaczynał organizować zajęcia
na prowizorycznym boisku,
dziewczęta grały w „łapankę
siatkarską”, a chłopcy rozegrali pierwszy
turniej w piłkę nożną. W kronikach klubu
można zobaczyć, że nie tylko piłka była
ważna dla dzieciaków z Leoncina. Jest
rok 2000 i pierwszy „Bieg świąteczny
za Mikołajem” zaliczony. Tenis stołowy
cieszył się dużym zainteresowaniem
zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców.
Warto było walczyć nie tylko o trofea,
ale również o tytuł „Mistrza sportu”!
Nagrody wręczano na Balu Mistrzów
Sportu, a pierwszy taki bal odbył się na
początku 2001 roku.
Nagrody sponsorowała gmina, ale
również lokalni przedsiębiorcy, którzy
do tej pory są zaangażowani w różne
akcje społeczne. W wakacje nudy nie
było, bo można było wziąć udział w
turnieju, boisko wyglądało wtedy na mało
profesjonalne, ale zapał dzieciaków do
gry w piłkę był prawdziwy.
Przyszedł rok 2002 i piękna nowa
hala sportowa przy szkole w Leoncinie,
została oddana społeczności lokalnej,
wójtem był wtedy Józef Mosakowski,
miłośnik sportu, który wspierał
wszystkie aktywności klubu.
Młodzież jak co roku pobiegła za
Mikołajem, na nowej sali trenują piłkę
nożną, a gimnazjaliści na turnieju tenisa
stołowego w Nasielsku zajęli III miejsce

w powiecie nowodworskim! Wszytko to
pod okiem trenera Antoniego Łaszczyka.
I tak rok za rokiem następne pokolenia
młodzieży leoncińskiej miały okazje, by
rozwijać swoje sportowe pasje. Wakacje,
ferie, wspólne wyjazdy na obozy
sportowe, klub działał i to prężnie.
W kronikach znajdziemy również
zapiski
o
meczach
starszych
mieszkańców. To właśnie tak zaczynał
obecny trener Pawłowski, który również
trenował dziewczęta w piłce nożnej.
Tak, tak dziewczęta, bo to one właśnie
odnosiły sukcesy nawet poza powiatem.
To tam grała w piłkę nożną Agnieszka
Cybulska, która teraz wspiera trenera
Pawłowskiego w pracy z dzieciakami.
W przyszłym roku trenerowi Arturowi
minie 20 lat pracy z młodzieżą. Nadal z
wielką pasją trenuje starsze dzieci. Nadal
odbywają się bale, choć zmienił się ich
charakter. Teraz to bale charytatywne,
a środki idą na bieżące działania Klubu.
Mimo 2-letniej przerwy organizatorzy nie
tracą nadziei, że wkrótce bal „Goliata” się
odbędzie.
A co z młodszymi dzieciakami? Kto
ich trenuje? Mówią o nim Abda - trener
Abdellah Yamani w Polsce mieszka na
stałe od ponad 15 lat, w gminie Leoncin
w roku 2010. Jest obywatelem Maroko.
Z wykształcenia doktor nauk z zakresu
chemii medycznej, na co dzień pracuje
w firmie farmaceutycznej i poszukuje
nowych leków w kierunku terapii
nowotworów. Prywatnie, tata dwóch
synów. O działalności UKS „Goliat”
dowiedział się, kiedy starszy syn
rozpoczął naukę w szkole podstawowej
w Głusku.
Wtedy też, w roku 2013 zaczął
uczęszczać na treningi prowadzone
przez Artura Pawłowskiego. Kilka lat
później, wraz z rosnącą liczbą chętnych
dzieci, Abda postanowił zorganizować
kolejną grupę treningową i poprowadzić
ją samodzielnie. Zdobył niezbędne
uprawnienia i od tego czasu liczba
trenujących dzieci wciąż rośnie. W chwili
obecnej, Abda ma 3 grupy zawodników,

ZAPROSZENIE
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podzielone według wieku. Najmłodsze
przedszkolaki dołączyły do UKS
„Goliat” w tym roku. Dzieciaki regularnie
uczestniczą nie tylko w treningach, ale
także w turniejach czy rozgrywkach
ligowych. Dla starszych dwóch grup,
treningi odbywają się trzy razy w
tygodniu, maluchy trenują w piątki.
W życie drużyn bardzo zaangażowani
są również rodzice trenujących dzieci.
Ich wkład ma ogromne znaczenie,
pozwala na wzajemną integrację i jest
tak samo ważny. Wszystkie zajęcia
są nieodpłatne. Warto też zaznaczyć,
że trenerzy nie pobierają żadnego
wynagrodzenia.
Przed nami turnieje, nie tylko w piłkę
nożną, ale i w siatkówkę. Przyglądając
się frekwencji na zajęciach trzeba
przyznać, że zainteresowanie sportem w
gminie wśród młodzieży spada, szkoda,
bo klub ma potencjał - do dyspozycji
sprzęt, halę sportową, boiska na Orliku
oraz świetnych trenerów. Zapraszają więc
na zajęcia ofiarując swój czas i pasję do
pracy z dziećmi. Trzeba wspomnieć,
że dla dzieci odbywają się również
zajęcia Taekwodno, w trzech grupach
zaawansowania, taniec, a dla dorosłych
oprócz możliwości trenowanie siatkówki
i piłki nożnej zajęcia fitness i Zumba!
TURNIEJ - 8 PAŹDZIERNIKA 2021 R.
Rocznik 2008, 2009, 2010, 2011
1. GOLIAT 2010 r.
2. GOLIAT 2009 r.
3. LIDER ZAKROCZYM
4. GOLIAT 2011 r.
Najlepszy zawodnik:
Mateusz Lesak
Najlepsza zawodniczka:
Natalia Czpioła
Najlepszy bramkarz:
Dawid Śniatowski
Król strzelców: Filip Dwojak
Rocznik 2012, 2013, 2014
1. GOLIAT I
2. LIDER ZAKROCZYM
3. GOLIAT II
4. GOLIAT III
Najlepszy zawodnik: Franciszek Lica
Najlepsza zawodniczka:
Lena Olszewska
Najlepszy bramkarz: Adam Yamani
Król strzelców: Dawid Komorowski
Nagroda FAIR-PLAY (w postaci
nagrody rzeczowej - piłki do piłki
nożnej): Michał Michałowski
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