
Nasz PowiatNasz Powiat
Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Kozienicach

Ekologia * Aktualności * Informacje gminne * Zdrowie * Finanse * Działalność placówek * Ochrona środowiska

Nr 10/2021 (listopad/grudzień)
IS

SN
 1

73
1-

33
25

8 grudnia odbyła się uroczysta Inau-
guracja Budowy Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego, który swoją 
nową siedzibę znajdzie przy ul. Głowa-
czowskiej w Kozienicach.

Na placu budowy spotkali się tego 
dnia nie tylko samorządowcy powiatu 
kozienickiego na czele ze Starostą Po-
wiatu Kozienickiego Krzysztofem Wol-
skim, Wicestarostą Małgorzatą Bebelską 
i Skarbnikiem Powiatu Kamilem Bana-
siem, ale przede wszystkim goście, wśród 
których byli: Minister Edukacji i Nauki 
Przemysław Czarnek, Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej Woj-
ciech Skurkiewicz, Posłowie na Sejm RP 
Marek Suski, Agnieszka Górska, Andrzej 
Kosztowniak, Senator RP Stanisław Kar-

czewski, Wicewojewoda Mazowiecki 
Artur Standowicz, Wicemarszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego Rafał Raj-
kowski, Radny Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego Leszek Przybytniak – 
Przedstawiciel Marszałka Województwa, 
Kierownik Delegatury Mazowieckie-
go Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu 
Krzysztof Murawski, Wiceprezes Zarzą-
du ds. Pracowniczych Enea Wytwarzanie 
Sp. z o.o. Marcin Łukasiewicz, Przewod-
niczący Rady Powiatu Kozienickiego 
Włodzimierz Stysiak wraz z Radnymi 
Rady Powiatu, Burmistrz Gminy Kozie-
nice Piotr Kozłowski wraz z Zastępcami 
Dorotą Stępień i Mirosławem Pułkow-
skim, Komendant Powiatowy PSP bryg. 
Kamil Bieńkowski oraz Komendant Po-

wiatowy Policji insp. Sławomir Rek, 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice To-
masz Sot, Dyrektor Szpitala Powiatowe-
go w Kozienicach Roman Wysocki, Wy-
konawcy Inwestycji Tadeusz Wojtysiak 
i Zenon Krześniak, Dyrektor Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Opactwie Anna Grzesik wraz z gronem 
pedagogicznym, pracownikami i wycho-
wankami, Przedstawiciele Rady Rodzi-
ców przy SOSW w Opactwie na czele 
z Przewodniczącym Jackiem Małysą.

Otwarcia uroczystości dokonał Staro-
sta Krzysztof Wolski, który w swoim wy-
stąpieniu przybliżył działania, dzięki któ-
rym możliwe było rozpoczęcie tak długo 

Dokończenie na str 2
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wyczekiwanej inwestycji.
– Dziękuję serdecznie za wszelkie wspar-

cie wszystkim osobom i instytucjom, 
które pomogły nam w dążeniu  uzyska-
nia tak znaczących dotacji i dofi nan-
sowań, dzięki którym nasze marzenia, 
marzenia dzieci, rodziców i nauczy-
cieli stają się rzeczywistością. – mó-
wił Starosta.

Minister Edukacji i Nauki w swoim 
wystąpieniu przypomniał, że odwiedził 
Szkołę w Opactwie w marcu i przekonał 
się, że mimo wspaniałych nauczycieli ten 
zabytkowy budynek nie jest w stanie speł-
nić wszelkich potrzeb tych sportowo uta-
lentowanych dzieci i młodzieży.
– Jesteśmy świadkami rozpoczęcia budo-

wy, która przyniesie efekt już w 2023 

roku. Już wtedy będziemy mogli świę-
tować wejście do tej szkoły znakomi-
tych dzieci, które są szczęśliwe z tego 
powodu – powiedział Minister Prze-
mysław Czarnek, po czym wręczył 
prezenty obecnym podczas uroczy-
stości wychowankom szkoły. Z kolei 
jako wyraz wdzięczności za wszelką 
pomoc i wsparcie w dążeniu do reali-
zacji inwestycji Starosta Kozienicki 
przekazał Ministrowi pamiątkową 
statuetkę, zaś Dyrektor Szkoły Anna 
Grzesik wraz z wychowankami kary-
katurę oraz kwiaty.
Po odmówieniu modlitwy i poświę-

ceniu placu budowy, którego dokonał 
Proboszcz parafi i pw. Świętej Rodziny 
w Kozienicach ks. kan. Władysław Sar-
wa, goście honorowi zaproszeni zosta-
li do podpisania dwóch egzemplarzy 

Aktu Erekcyjnego Budowy Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Kozienicach. Pierwszy z nich po 
umieszczeniu w specjalnej tubie został 
uroczyście wmurowany w ławę funda-

mentową nowej siedziby. Drugi zaś został 
oprawiony i w przyszłości znajdzie swoje 
miejsce w nowej Szkole. Po wmurowaniu 
aktu wszyscy zaproszeni zostali do wy-
konania pamiątkowego zdjęcia na placu 
budowy.

Goście honorowi w swoich wystą-
pieniach wielokrotnie podkreślali swo-
ją radość z faktu, że wychowankowie 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Opactwie już niedłu-
go będą mogli uczyć się w nowym, 
nowoczesnym i przystosowanym do 
ich potrzeb budynku. Zwracali rów-
nież uwagę, że przyczyniła się do tego 
determinacja i zaangażowanie wielu 
osób.

Po wystąpieniach gości Wicewoje-
woda Mazowiecki Artur Standowicz 
oraz Starosta Powiatu Kozienickiego 
Krzysztof Wolski dokonali uroczystego 
podpisania Umowy dotyczącej przeka-
zania dotacji celowej z budżetu Państwa 
na dofi nansowanie projektu pod nazwą 
„Budowa budynku Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego z infra-
strukturą techniczną i zagospodarowa-
niem terenu przy ulicy Głowaczowskiej 
w Kozienicach”. Umowa opiewa na 
kwotę 16.297.752,00 zł

By wyrazić wdzięczność osobom, 
które przyczyniły się do pozyskania 
dofinansowań, dzięki którym budowa 
nowego budynku szkoły stała się jesz-
cze bardziej realna oraz osobom, które 
swoim zaangażowaniem przyczyniły 
się do decyzji i budowie ośrodka Sta-
rosta Kozienicki Krzysztof Wolski 
oraz Wicestarosta Małgorzata Bebel-
ska wręczyli pamiątkowe statuetki, na 
których wygrawerowany został napis 
„Inauguracja Budowy Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Kozienicach Październik 2021”. 
Data na statuetkach ściśle wiąże się 
z rozpoczęciem prac na placu budowy.

Na zakończenie uroczystości głos 

Dokończenie ze str 1
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zabrała Dyrektor Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Opactwie 
Anna Grzesik, która nie kryjąc wzru-
szenia podziękowała wszystkim za 
wszelkie wsparcie, wrażliwość, dobre 
rady i wskazówki oraz wielomilionowe 
dofi nansowania.
– Dziś, gdy podpisałam Akt Erekcyjny 

mogę powiedzieć, że marzenia się 
spełniają. Dziękuję. – mówiła Dyrek-
tor Anna Grzesik.
Budowa nowego obiektu w nowej 

lokalizacji tj. w mieście Kozienice ko-
rzystnie wpłynie na rozwój szkoły. Po-
zwoli również na rozszerzenie działal-
ności ośrodka. Dzięki budowie nowej 
siedziby placówki osiągnięte zostaną 
standardy nałożone przez obowiązują-
ce przepisy prawa, a nowy kompleks 
pozwoli objąć opieką większą liczbę 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
zapewniając im odpowiednie warunki 
kształcenia i komfortu przebywania 
w specjalistycznej placówce oświato-
wej. Nowoczesna i ekologiczna szkoła 
przyczyni się do dynamicznego rozwo-
ju Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego i zapewni wychowan-
kom i nauczycielom godne miejsce do 
pracy, nauki, wychowania i terapii na 
długie lata.

Wybudowany zostanie budynek 
2-kondygnacyjny, na który składać się 
będzie: szkoła i niezbędne do jej funk-
cjonowania pomieszczenia: 18 klas/
pracowni dydaktycznych, 4 sale rewa-
lidacyjne, 3 sale wyciszeń, 4 sale tera-
peutyczne, biblioteka, sala gimnastycz-
na z zapleczem sanitarno-szatniowym, 
kuchnia z jadalnią, internat dla 60 osób. 
W szkole będzie mogło uczyć się około 
100 uczniów. Budynek będzie wykona-
ny w technologii tradycyjnej murowa-
nej. Całość kompleksu będzie przysto-
sowana dla osób niepełnosprawnych.

Budowa nowej siedziby Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego zaplanowana została na lata 
2021 – 2023, a jej szacunkowy koszt 
to kwota ponad 25 mln zł. Ponad 
16 mln zł to dotacja z rezerwy celowej 
budżetu Państwa, prawie 1 mln zł to 
dofi nansowanie z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych, a prawie 
4 mln zł przekazał Powiatowi Samo-
rząd Województwa Mazowieckiego. 
Pozostała kwota to środki Powiatu 
Kozienickiego.

Obszerną relację z uroczystości zre-
alizowaną przez TV „Nasz Powiat” moż-
na obejrzeć na kanale Powiatu Kozienic-
kiego w serwisie youtube.pl. Zapraszamy 
do oglądania.

Monika Szewczyk-Wiraszka

Wydarzenia
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3 listopada 1943 r. 16 mieszkań-
ców Janikowa zostało zamordowanych 
przez Niemców. Celem egzekucji było 
zastraszenie lokalnej społeczności. 
W 78. rocznicę tych tragicznych wyda-
rzeń, 7 listopada w Janikowie odbyła się 
uroczystość religijno – patriotyczna, któ-
rą rozpoczęła msza święta w kościele pw. 
Św. Maksymiliana Kolbe w Janikowie 
pod przewodnictwem proboszcza parafi i 
księdza Tomasza Gaika.

Po nabożeństwie, przy akompania-
mencie Orkiestry Dętej Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kozienicach, delega-
cje i mieszkańcy udali się pod pomnik 
w Janikowie, gdzie złożone zostały kwia-
ty i zapalone znicze. Powiat Kozienicki 
reprezentowała delegacja w składzie: Wi-
cestarosta Powiatu Małgorzata Bebelska 
oraz Radni Rady Powiatu Marek Kuchar-
ski i Zbigniew Sitkowski.

Sabina Semeniuk

9 listopada w Komendzie Powiatowej 
PSP w Kozienicach zorganizowana zo-
stała uroczysta zbiórka z okazji przeka-
zania bezzałogowego statku powietrzne-
go – DRON – dla Komendy Powiatowej. 
W spotkaniu wzięli udział Mazowiecki 
Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. 
Jarosław Nowosielski, Komendant Po-
wiatowy PSP w Kozienicach mł. bryg. 
Kamil Bieńkowski, Zastępca Komen-
danta Powiatowego PSP mł. bryg. Paweł 
Kowalski, Starosta Kozienicki Krzysztof 
Wolski, Wicestarosta Małgorzata Bebel-
ska, Burmistrz Gminy Kozienice Piotr 
Kozłowski oraz Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kozienicach Jan Mazur. 
Uroczystego przekazania nowoczesnego 
sprzętu, na ręce Komendanta Powiatowe-
go, dokonał Starosta Kozienicki.

Dron DJI Mavic 2 Enterprise 
Advanced został zakupiony ze środków 
własnych Powiatu Kozienickiego, a jego 
wartość to 27.500,00 zł. Bezzałogowy 
statek powietrzny wyposażony jest m.in. 
w kamerę hybrydową: optyczną oraz 
termowizyjną, dodatkową lampę oświe-
tlającą pole pracy kamery oraz system 
nagłośnienia do przekazywania komuni-
katów głosowych bezpośrednio z drona. 
Państwowa Straż Pożarna będzie wyko-
rzystywała go m.in. do monitorowania 
rozwoju i rozprzestrzeniania się pożarów, 
monitorowania zagrożeń związanych 
z powodziami, wichurami itp. oraz do 
działań poszukiwawczo – ratowniczych.

Sabina Semeniuk

Wydarzenia/Informacje
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11 listopada w Kozienicach odbyły się 
uroczyste obchody Narodowego Świę-
ta Niepodległości rozpoczęte złożeniem 
kwiatów i zapaleniem zniczy w kwaterze 
Legionistów i przy pomniku poległych 
w obronie Ojczyzny przez delegacje Po-
wiatu Kozienickiego na czele ze Staro-
stą Kozienickim Krzysztofem Wolskim 
i  Gminy Kozienice z Burmistrzem Pio-
trem Kozłowskim oraz przedstawicieli 
środowisk kombatanckich, szkół, zakła-
dów pracy, związków zawodowych i sto-
warzyszeń.

Mszy Świętej w intencji Ojczyzny 
w kościele pw. Świętej Rodziny w Kozie-
nicach z udziałem pocztów sztandarowych, 
przewodniczył Proboszcz Parafi i, ks. kan. 
Władysław Sarwa. Po Mszy w uroczystym 
przemarszu, prowadzonym przez 22 Pułk 
Ułanów Podkarpackich w Garbatce-Let-
nisku Szwadron Ziemi Kozienickiej oraz 
Orkiestrę Dętą OSP w Kozienicach, uczest-
nicy udali się na plac przed Pomnikiem 
Niepodległości, gdzie odbyły się dalsze 
uroczystości patriotyczne.

Po odegraniu hymnu państwowego, 
ks. kan. Władysław Sarwa odmówił mo-
dlitwę, po czym głos zabrali gospodarze 
uroczystości Burmistrz Gminy Kozienice 
Piotr Kozłowski oraz Wicestarosta Po-
wiatu Małgorzata Bebelska, oraz Poseł 
na Sejm RP Andrzej Kosztowniak.

Ważnym punktem uroczystości było 
złożenie kwiatów przez 40 delegacji, 
które w ten sposób chciały oddać hołd 
walczącym i poległym w obronie Ojczy-
zny. Były wśród nich: Poseł na Sejm RP 
Andrzej Kosztowniak, delegacja Gminy 
Kozienice w składzie: Burmistrz Gmi-
ny Kozienice Piotr Kozłowski, Zastępcy 
Burmistrza Dorota Stępień i Mirosław 
Pułkowski, Przewodniczący Rady Miej-
skiej Rafał Sucherman, Sekretarz Gminy 
Sylwia Wąsik oraz Radni Rady Miejskiej, 
delegacja Powiatu Kozienickiego w skła-
dzie: Wicestarosta Powiatu Małgorzata 
Bebelska, Przewodniczący Rady Powia-
tu Włodzimierz Stysiak oraz Radni Rady 
Powiatu Marek Kucharski i Mirosław 
Górka, a także Radny Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego Tomasz Śmie-
tanka. Kwiaty złożyli także przedstawi-
ciele samorządu Gminy Gniewoszów, 
środowisk kombatanckich, służb mun-
durowych, zakładów pracy i organizacji 
związkowych, partii politycznych, szkół, 
instytucji i stowarzyszeń.

Uroczystość zakończył Apel Pa-
mięci, odczytany przez Pawła Kibila 
Komendanta 22. Pułku Ułanów Pod-
karpackich z Garbatki-Letnisko oraz 

salwa z armaty hukowej.
Wartę honorową na cmentarzu i przed 

Pomnikiem Niepodległości tworzyli żoł-
nierze 62. Batalionu Lekkiej Piechoty 
WOT, harcerze oraz członkowie Kozie-
nickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji 

Historycznych.
Organizatorami 103. Rocznicy Odzy-

skania przez Polskę Niepodległości byli: 
Powiat Kozienicki i Gmina Kozienice.

Monika Szewczyk-Wiraszka

Wydarzenia
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DROGA W STASZOWIE 
WYREMONTOWANA

29 października w Staszowie odbył się ofi cjalny odbiór zada-
nia pn. „Remont drogi powiatowej nr 1728W Wólka Tyrzyńska-
-Staszów w m. Staszów”.

Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 
361.352,30 zł i w całości sfi nansowana została ze środków 
Powiatu Kozienickiego.

Remont drogi obejmował wykonanie robót ziemnych, wyko-
nanie konstrukcji nawierzchni drogi na dł. 705 m o szerokości 
jezdni 5,0 m oraz wykonanie poboczy tłuczniowych i zjazdów.

NOWY CHODNIK W ROZNISZEWIE

5 listopada oddany został do użytku chodnik w ciągu drogi 
powiatowej 1709W Zakrzew-Mniszew w miejscowości Rozni-
szew. Zadanie objęło odcinek o długości 877 mb. Koszt inwesty-
cji wyniósł 368.833,15 zł. Zadanie współfi nansowane zostało ze 
środków Powiatu Kozienickiego i Gminy Magnuszew.

NOWY CHODNIK 
W WOLI KLASZTORNEJ

NOWY CHODNIK W BORKU

26 listopada odbyły się odbiory dwóch inwestycji drogowych 
na terenie powiatu kozienickiego. Pierwszą z nich było zadanie pn. 
„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1731W Sieciechów 
– Gniewoszów w m. Wola Klasztorna”. W ramach zadania wyko-
nane zostało 621 mb chodnika. Koszt inwestycji to 369.113,16 zł.

Druga inwestycja dotyczyła zadania pn. „Budowa chodnika 
w ciągu drogi powiatowej 1737W Zajezierze – Oleksów Podu-
chowny w m. Borek”. W ramach zadania przeprowadzono bu-
dowę chodnika na długości 77 mb wraz z odwodnieniem. Koszt 
inwestycji to 90.585,81 zł.

DROGA W MOLENDACH
WYREMONTOWANA

10 listopada oddany został do użytku wyremontowany odcinek 
drogi powiatowej nr 1740W Molendy-Garbatka-Letnisko o długo-

ści 708,50 mb. Koszt inwestycji wyniósł 587.804,71 zł, w całości 
sfi nansowany został z budżetu Powiatu Kozienickiego.

Informacje
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22 listopada w Starostwie Powiato-
wym w Kozienicach, z inicjatywy Staro-
sty Kozienickiego Krzysztofa Wolskie-
go, odbyło się spotkanie z Dyrektorem 
ds. rozwoju relacji społecznych Banku 
Gospodarstwa Krajowego Wiktorem 
Wawreszukiem, który omówił proces od 
otrzymania promesy wstępnej do otrzy-
mania wypłaty z promesy inwestycyjnej 
z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Programu Inwestycji Strategicznych. 
Program ten ma na celu zwiększenie skali 
inwestycji publicznych przez bezzwrotne 
dofi nansowanie inwestycji realizowa-
nych przez Jednostki Samorządu Teryto-
rialnego. Realizowany jest poprzez pro-
mesy inwestycyjne udzielane przez BGK. 

Podczas spotkania podsumowany zo-
stał pierwszy, już rozstrzygnięty nabór 
wniosków. Omówiono również aspekty 
związane z realizacją otrzymanych przez 
samorządy promes i procesy fi nansowa-
nia inwestycji. W spotkaniu wzięli udział 
m.in. Starosta Powiatu Kozienickiego 

Krzysztof Wolski, Wicestarosta Małgo-
rzata Bebelska, Skarbnik Powiatu Kamil 
Banaś, Wójt Gminy Głowaczów Hubert 
Czubaj, Wójt Gminy Grabów nad Pilicą 
Euzebiusz Strzelczyk, Dyrektor Zarządu 

Dróg Powiatowych w Kozienicach Mar-
cin Łopuszański oraz przedstawiciele po-
zostałych gmin Powiatu.

Sabina Semeniuk

Pod koniec października KGW w Bą-
kowcu dostało mikrodotację w ramach 
konkursu MAZOWSZE LOKALNIE 
2021 na rozwój organizacji.

Dzięki dotacji zakupiony został po-
trzebny sprzęt biurowy: laptop, pakiet 
Office i pojemny dysk zewnętrzny oraz 
doposażona została siedziba KGW 
w niezbędne meble: biurko i krzesło 
do pracy przy komputerze. W ramach 
dotacji przeszkolone zostay członki-
nie Koła w zakresie obsługi progra-
mów przydatnych w pracy on-line oraz 
w portalach społecznościowych. KGW 
chętnie poszerzyło swoją wiedzę, aby 
móc działać efektowniej i promować 
się w sieci, a kolejne wygrane pro-
jekty będą bardziej motywować KGW
i mieszkańców Bąkowca do kolejnych 

działań na rzecz dobra wspólnego. 
Dzięki zdobytej wiedzy, członkinie 
Koła będą lepiej się komunikować ze 
społecznością lokalną i ponadlokal-
ną i informować o pomysłach, reali-
zowanych wspólnie z mieszkańcami 
przedsięwzięciach. Następi wymiana 
doświadczeń ze społecznością po-
nadlokalną.

Uważamy, iż mikrodotacja dla mło-
dych organizacji przyczyniła się do lep-
szego funkcjonowania Naszego KGW, 
wzmocniła nas na wielu poziomach: za-
sobów rzeczowych i materialnych, wiedzy 
i umiejętności w organizacji oraz budo-
waniu naszego wizerunku w środowisku 
lokalnym i regionalnym. – mówią człon-
kinie Koła.

KGW w Bąkowcu

Informacje
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Projekt aktywizujący dla osób młodych w wieku 18-29 lat
W ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (IV)” w roku 2021 

oferujemy przede wszystkim jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (27.000,00 zł). W ramach kontynuacji 
projektu w roku 2022 przewidziane są jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, staże, prace interwencyjne, 
szkolenia i bony na zasiedlenie.

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby: 
– w wieku 18 – 29 lat i zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach;
– w tym osoby należące do kategorii NEET (osoby młode, które nie pracują, nie szkolą się i nie uczestniczą w kształceniu formal-

nym w trybie stacjonarnym);
Wśród przewidzianych powyżej uczestników rekrutowane są również osoby
– z niepełnosprawnościami;
– osoby o niskich kwalifikacjach;
– osoby długotrwale bezrobotne (według definicji określonej dla PO WER).
Kontakt dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie, tel. 48 614 66 81 wew. 50. 

Projekt aktywizujący dla osób w wieku 30 lat i więcej
W roku 2022 kontynuowana będzie również realizacja projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez 

pracy w powiecie kozienickim (IV)”. Zaplanowane w projekcie formy wsparcia to: jednorazowe środki na podjęcie działalności 
gospodarczej, staże, prace interwencyjne i szkolenia.

Grupę docelową projektu stanowią: kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotr-
wale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 lat, nie należący do żadnej z ww. grup 
docelowych. 
Koordynator projektu: Magdalena Szumlak, tel. 48 614 66 81 wew. 50, 
e-mail: mszumlak@pupkozienice.pl 

Uczestnicy projektów skorzystają także z pośrednictwa pracy i/lub poradnictwa zawodowego. 
Informacje na temat poszczególnych form wsparcia można uzyskać pod numerami telefonów 48 614 66 81, wew. 46 – staże, 

prace interwencyjne; 48 614 66 51, wew. 45 – szkolenia, wew. 34 – jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,  
wew. 41 – bony na zasiedlenie oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach, ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice.

Radny Tomasz Trela w dniu 11.10.2021 r. (do kancelarii Starostwa Powiatowego wpłynęła w dniu 
13.10.2021 r.) złożył interpelację dotyczącą zajęcia stanowiska przez Zarząd Powiatu w związku  
z rezygnacją SPZZOZ w Kozienicach z budowy układu kogeneracyjnego dla zwiększenia efektyw-
ności energetycznej budynków szpitala powiatowego.

Odpowiedź przekazana w dniu 26 października 2021 r.

Radny Andrzej Jung w dniu 10 listopada 2021 roku (do Starostwa Powiatowego wpłynęła w dniu 
12.11.2021 r.) złożył interpelacje dotyczącą stanu nawierzchni dróg powiatowych oraz stanu praw-
nego dróg i planowanych inwestycji w ramach pozyskiwanych dofinansowań i środków własnych 
Powiatu.

Odpowiedź przekazana w dniu 25 listopada 2021 r.

Radny Andrzej Jung w dniu 16 listopada 2021 roku złożył interpelacje dotyczącą analizy roszczeń i potrzeb SPZZOZ 
w Kozienicach pod kątem finansowania opieki medycznej dla mieszkańców powiatu kozienickiego.

Odpowiedź przekazana w dniu 25 listopada 2021 r.

Treść interpelacji i odpowiedzi znajduje się na stronie BIP oraz na stornie internetowej Starostwa w zakładce Interpelacje  
i zapytania.

Informacje
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27 listopada 2021 r. w Pobenedyk-
tyńskim Zespole Kościelno-Klasztornym 
w Opactwie odbyło się kolejne spotkanie 
związane z działaniami Grupy Inicjatyw-
nej, w tym Stowarzyszenia Inicjatyw Hi-
storycznych i Kulturalnych „Sieciech”, 
dotyczącymi remontu obiektu.

W spotkaniu uczestniczył Mazowiec-
ki Wojewódzki Konserwator Zabytków 
prof. Jakub Lewicki, Konserwator Dzieł 
Sztuki prof. Paweł Jakubowski, przed-
stawiciel Biura Inżynierskiego Tomasz 
Bagiński, gospodarz świątyni ks. Jacen-
ty Rejczak, a także przedstawiciele gru-
py inicjatywnej i Stowarzyszenia „Sie-
ciech”: prof. Aneta Krzyżak oraz Radna 
Rady Powiatu Kozienickiego Grażyna 
Ziółek.

Po dyskusjach i oględzinach zabyt-
ku ustalono, że pierwszym krokiem po-
winna być gruntowna i szczegółowa in-
wentaryzacja całego zespołu zabytków 
w Opactwie. Inwentaryzacja miałaby ob-
jąć zarówno budynki wraz z instalacja-
mi, jak i zabytki ruchome, w tym obrazy 
i elementy wyposażenia. Inwentaryzacja 
powinna obejmować aspekty konstruk-
cyjne i konserwatorskie. Równolegle po-
winny być prowadzone ekspertyzy, które 
dadzą informację o stanie technicznym, 
i pozwolą na dokładne określenie prac 
koniecznych do wykonania.

Grupa Inicjatywna podjęła się prowa-
dzenia dalszych działań wspierających 
odnowę zabytku, w tym momencie bę-
dzie to pomoc w ubieganiu się o fundusze 
na wykonanie inwentaryzacji i ekspertyz 
w roku 2023. Grupa Inicjatywna zajmie 
się również ustaleniem planów na przy-
szłość, szczególnie w zakresie odtworze-
nia w miarę możliwości stanu zabytku 
sprzed kasaty klasztoru.

Obecny na spotkaniu Mazowiecki 
Wojewódzki Konserwator Zabytków Ja-
kub Lewicki, zapewnił o swoim wsparciu 
dla podejmowanych przez Grupę Inicja-
tywną działań.

Pobenedyktyński Zespół Kościel-
no-Klasztorny w Opactwie, gmina 
Sieciechów, to jeden z najstarszych 
i najcenniejszych obiektów na terenie 
powiatu kozienickiego wpisanych do Re-
jestru Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Budowla po-
chodzi z pierwszej połowy XVIII wieku, 
natomiast historia sięga 1010 roku. Mimo 
zniszczeń wojennych ten niemal 300-let-
ni zabytek przetrwał do dziś, ale by mógł 
służyć i zachwycać przez kolejne setki 
lat, wymaga gruntownego remontu.

Informacje
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26 listopada w Starostwie Powiato-
wym w Garwolinie odbyło się spotka-
nie, podczas którego przedstawiciele 
Jednostki Projektującej MOST-PRO-
JEKT Sp. z o.o. Sp. k. przedstawili 
prezentację etapu B tj. Studium Tech-
niczno-Ekonomiczno-Środowiskowe 
dla zadania pn. Opracowanie doku-
mentacji projektowej dla zadania pn. 

„Budowa mostu na rzece Wiśle pomię-
dzy Antoniówką Śweierżowską, a m. 
Świerże górne wraz z drogami dojaz-
dowymi”.

W spotkaniu wzięli udział przed-
stawiciele 4 samorządów- partnerów 
współpracujących przy realizacji inwe-
stycji: Powiatu Garwolińskiego – Lide-
ra Inwestycji, Powiatu Kozienickiego, 

Gminy Kozienice i Gminy Maciejowi-
ce. Powiat Kozienicki reprezentowała 
Wicestarosta Powiatu Małgorzata Be-
belska oraz Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Kozienicach Marcin 
Łopuszański, natomiast Gminę Kozie-
nice Zastępca Burmistrza Gminy Ko-
zienice Mirosław Pułkowski.

Monika Szewczyk-Wiraszka

Za nami wielki fi nał projektu ,,O wol-
ności poprzez sztukę”, zorganizowane-
go przez Grupę Nieformalną z I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefana Czar-
nieckiego w Kozienicach.

4 listopada, w sali koncertowo-ki-
nowej Kozienickiego Domu Kultury 
im. Bogusława Klimczuka, odbyła się 
premiera spektaklu pt. „Kim jeste-
śmy?”. W sztuce napisanej i wyreżyse-
rowanej przez nauczycielki I Liceum:  
Małgorzatę Kuśmierczyk-Balcerek 
i Joannę Kuźmińską, wystąpili akto-
rzy-amatorzy, w składzie: Katarzyna 
Głód-Socha, Zofi a Socha, ks. Grzegorz 
Dąbrowski, ks. Tomasz Pastuszka, Lech 
Wiśniewski, Paweł Kibil, Marcel Dziu-
ba, Antoni Kopyt, Łukasz Wójtowicz. 
W przygotowaniu spektaklu od strony 
technicznej pomagali: Szymon Balcerek 
oraz pracownicy Centrum Kulturalno-
-Artystycznego w Kozienicach, na czele 
z Haliną Koryńską. 

Prapremiera spektaklu miała miejsce 
zaledwie parę godzin później. Sztuka 
została poprzedzona wykładem pt. „Na-
sza niepodległa”, poprowadzonym przez 
organizatorki projektu: Małgorzatę Ku-

Prapremiera spektaklu miała miejsce śmierczyk-Balcerek i Joannę Kuźmińską. 
Gratulujemy organizatorom, aktorom 
i osobom wspomagającym działania pro-
jektowe!

Red. LO w Kozienicach

Od 11 października do 16 paździer-
nika 2021 w Zespole Szkół Nr 1 im. Le-
gionów Polskich w Kozienicach przeby-
wało 24 uczniów i 8 nauczycieli ze szkół 
z Francji, Portugalii, Niemiec i Włoch. 
W spotkaniu uczestniczyło też 13 uczniów 
z Kozienic i kilku polskich nauczycieli.

Celem spotkania była wspólna praca nad 
projektem Erasmus+ Eupantec2019 „Phy-
sics and New Technologies” i realizacja ko-
lejnych zadań zawartych w planie projektu.

Ten bardzo zaawansowany i ambitny 
projekt postawił przed uczestnikami bar-
dzo wysokie wymagania.

Tytuł spotkania w Kozienicach to 
„Energy”, jako że kozienicka placówka 
współpracuje z Enea i pobliską elektrownią.

Strona polska była odpowiedzialna 
za przeprowadzenie warsztatów dotyczą-
cych wykorzystania mikrokontrolerów 
Raspberry Pi Pico z MicroPythonem do 
wykonywania eksperymentów fi zycznych.

Kozienicka szkoła przygotowała też 
eksperymenty wykorzystujące sprzęt 
Vernier do eksperymentów obrazujących 

zmiany różnych form energii.
Szkoła z Niemiec przygotowała eks-

peryment wykorzystujący sensory zawar-

Informacje/Wydarzenia
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To w domu rodzinnym i w otocze-
niu bliskich osób dzieci rozwijają swoje 
pierwsze wyobrażenia na temat samego 
siebie. Dzieci obserwują w jaki sposób 
bliscy reagują na ich zachowania, te dobre 
i te złe, na ich prośby, porażki i sukcesy. 
Dzieci naśladują swoich bliskich i uczą się 
od nich rozumienia świata i samego siebie.

Poprzez obserwację stosunku rodzi-
ców do siebie dziecko uczy się, że ono  
i jego potrzeby są ważne. Widzi, że nie-
które zachowania zasługują na pochwałę, 
a inne na karę. Poznaje reguły i zasady. 
Wie, czego może się spodziewać i dzię-
ki temu czuje się bezpiecznie. W innym 
domu dziecko uczy się, że zaspokajanie 
jego potrzeb nie jest priorytetem, a za to 
samo zachowanie jest raz karane, a raz 
nagradzane. Powoduje to, że uparcie pró-
buje dostrzec regułę, której potrzebuje, 
by poczuć się bezpiecznie. W obydwu 
domach dziecko może otrzymywać dużo 
uwagi, czułości i miłości, jednak dziecko 
wychowywane według jasnych, zrozu-
miałych zasad ma dużo większe szanse, 
by stać się pewnym siebie, asertywnym  
i stabilnym emocjonalnie dorosłym.

Relacje z rodzicami są jednym  
z głównych czynników wpływających na 
rozwój psychiki dziecka. Wychowanie  
w domu pełnym ciepła, wparcia i przej-
rzystej komunikacji powoduje, że dziec-
ko lepiej radzi sobie w szkole, ma więcej 
przyjaciół, wyższe poczucie własnej war-
tości i jest bardziej otwarte w relacjach  
z innymi ludźmi. Wychowanie w atmos-
ferze konfliktów, odrzucenia czy wrogo-
ści może skutkować większą skłonnością 
do agresji i łamania prawa, szkolnymi 
niepowodzeniami i może prowadzić do 
rozwoju chorób psychicznych.

Styl wychowania, jaki dominuje  
w rodzinie, zależy od wielu czynników. 
Jednym z nich są doświadczenia rodzi-

ców wyniesione z ich domów pochodze-
nia. Jeżeli mieli podobne doświadczenia, 
bardziej prawdopodobne jest, że będą 
wychowywać tymi samymi metodami. 
Jeżeli natomiast opiekunowie mają inne 
poglądy na temat wychowania może po-
wstać sytuacja, w której rodzice stawiają 
dzieciom różne wymagania, stosują inne 
kary i nagrody oraz inaczej oceniają te 
same zachowania. Takie postępowanie 
charakteryzuje niejednolity styl wycho-
wania. Może on przyczyniać się do zabu-
rzenia równowagi emocjonalnej dziecka. 
Dziecko częściej niż jego rówieśnicy kła-
mie lub uczy się czerpać pozorne korzyści  
z różnicy zdań opiekunów.

Kolejny niekorzystny styl wychowa-
nia to styl niekonsekwentny, który cha-
rakteryzuje się tym, że rodzice zachowują 
się wobec dziecka inaczej w podobnych 
sytuacjach. Karzą wybiórczo za złamanie 
jakiejś reguły – czasami okazują wsparcie 
i czułość, a czasami obojętność czy wro-
gość. Dziecko wychowywane w takim 
stylu czuje, że jest krzywdzone i trak-
towane niesprawiedliwie, a także może 
mieć trudności z przyswojeniem norm 
społecznych i moralnych.

Innym stylem wychowawczym jest 
styl autorytarny, w którym od dzieci wy-
maga się przede wszystkim bezwzględ-
nego posłuszeństwa. Dziecko zna swoje 
prawa i obowiązki, a kary i nagrody otrzy-
muje w sposób konsekwentny. Styl ten 
wiąże się z wysokim poziomem kontroli 
rodzicielskiej. Dzieci przyzwyczajone do 
ciągłej kontroli przejmują wzorce postę-
powania rodziców i przenoszą je na rela-
cje z innymi ludźmi. Mogą zachowywać 
się despotycznie wobec słabszych. Jeżeli 
rodzice stosują surowe kary to dziecko 
może stać się okrutne względem innych. 
Z drugiej strony dziecko przyzwyczajo-
ne do ciągłego posłuszeństwa może stać 

się nadmiernie uległe 
i niezdolne do samo-
dzielnego podejmowania decyzji.

W stylu liberalnym rodzice pozosta-
wiają dziecku nieskrępowaną swobodę. 
Rodzice zaspokajają wszelkie potrzeby 
dziecka, okazują mu czułość i stwarzają 
warunki do rozwoju oraz nauki, a dziec-
ko samo podejmuje decyzje i uczy się na 
swoich błędach. Rodzice wyrażają zainte-
resowanie jedynie wtedy, gdy dziecko za-
sygnalizuje, że tego chce. Dzieci wycho-
wane w tym stylu często są egocentryczne 
i trudno im współżyć z rówieśnikami.

Najbardziej korzystny dla rozwo-
ju dziecka jest styl demokratyczny.  
W rodzinach, w których dominuje ten styl 
rodzice wraz z dziećmi omawiają proble-
my. Dziecko ma wpływ na podejmowane 
decyzje i funkcjonowanie rodziny. Jed-
nocześnie uczy się respektowania zdania 
innych osób. Rodzice ograniczają kary na 
rzecz konstruktywnej rozmowy. W takich 
rodzinach więź emocjonalna jest silna  
i przeważają uczucia pozytywne.

Style wychowawcze często mieszają się 
ze sobą lub następują po sobie. Należy pa-
miętać, że styl wychowania nie jest jedynym 
czynnikiem wpływającym na funkcjono-
wania rodziny. Dziecko czuje się bezpiecz-
nie gdy zasady obowiązujące w rodzinie 
są spójne i przejrzyste. Rodzice powinni 
podobnie reagować na zachowanie dziecka,  
a ono nie powinno wybierać, do zasad któ-
rego opiekuna ma się aktualnie stosować. 
Dziecko przede wszystkim powinno wie-
dzieć, że jego potrzeby są ważne, a czułość 
i bliskość nie są uczuciami, na które musi 
sobie zasłużyć. Dziecko powinno  mieć 
wpływ na decyzje podejmowane w rodzi-
nie, a wraz z wiekiem, w coraz większym 
stopniu, powinno samo o sobie decydować.

Paulina Chlewicka
Psycholog

te w telefonie komórkowe oraz aplikację 
Phyphox. 

Szkoła z Portugalii przygotowała eks-
peryment Joule’a wykorzystujący układy 
pomiarowe z oprogramowaniem przygo-
towanym przez kozienicką szkołę.

Zarówno dla szkoły niemieckiej i por-
tugalskiej użyczono sprzęt gospodarstwa 
domowego: blendery i wirówki do sałaty.

Szkoła francuska przygotowała 
warsztaty wykorzystujące roboty pracują-
ce pod nadzorem Pythona wraz z zesta-
wem sensorów.

Natomiast szkoła włoska przygotowa-
ła eksperymenty do pomiaru parametrów 

środowiska bazujące na sprzęcie firmy 
Pasco.

Uczniowie w trakcie tych kilku dni po-
bytu w Polsce poznawali również nasz kraj, 
zwiedzili Muzeum Marii Curie w Warsza-
wie, odbyli wizytę w Centrum Kopernika, 
mieli też unikalną okazję zwiedzić jedną  
z największych elektrowni w Europie – 
Elektrownię Enea w Świerżach Górnych.

Projekt EUPANTEC2019 jest w 100% 
finansowany przez Komisję Europejską  
w ramach programu Erasmus+. Jego za-
kończenie jest planowane na 31 sierpnia 
2022 r.

W marcu i maju kozieniccy uczniowie 

udadzą się do Monachium i Porto, a stam-
tąd do pobliskich szkół partnerskich: Vi-
scardi-Gymnasium Fürstenfeldbruck oraz 
znajdującej się nad samym Atlantykiem 
Escola Secundária de Rocha Peixoto  
w Povoa de Varzim.

W projekcie biorą też udział: francu-
skie liceum Lycée Pilote Innovant Inter-
national z Poitiers oraz Technikum Pietro 
Scalcerle w Padwie.

Więcej informacji o projekcie 
można znaleźć na witrynie projektu:  
eupantec2019.eu.

ZS Nr 1 Kozienice

Informacje
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Biuro Powiatowe ARiMR w Kozienicach informuje:
I. Pod koniec grudnia rusza II nabór wniosków o przyznanie pomocy na two-

rzenie krótkich łańcuchów dostaw
Halina Szymańska, Prezes ARiMR: Od 31 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. Agencja Restruktury-

zacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania „Współpraca” na 
tworzenie krótkich łańcuchów dostaw.

Wsparcie fi nansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Mogą się o nie ubiegać 
grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI). W skład grupy musi wchodzić co najmniej 5 rolników i każdy z nich powinien spełniać 
wymagania określone w przepisach o prowadzeniu działalności:
• w ramach dostaw bezpośrednich lub
• przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, lub
• w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub
• w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, lub
• w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 

10 i 11 Polskiej Klasyfi kacji Działalności.
Grupa EPI może posiadać zdolność prawną, a w przypadku gdy jej nie ma, musi działać na podstawie zawartej w formie pisem-

nej umowy spółki cywilnej albo innej umowy. Podmioty wchodzące w skład grupy deklarują wspólną realizację operacji, ubieganie 
się o przyznanie pomocy i są reprezentowane w tym zakresie przez wybranego przedstawiciela. Grupa operacyjna posiadająca 
zdolność prawną musi mieć nadany numer identyfi kacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. W przypadku gdy grupa operacyjna nie posiada zdolności prawnej, posłu-
guje się numerem identyfi kacyjnym lidera.

Pomoc będzie można otrzymać na utworzenie krótkiego łańcucha dostaw, np. przez wsparcie metod organizacji produkcji, trans-
portu lub marketingu produktów rolno-spożywczych. Może być ono przyznane m.in. na:
• budowę, przebudowę lub remont obiektów lub infrastruktury;
• zakup lub instalację nowych maszyn lub urządzeń – w tym środków transportu;
• zakup lub instalację wyposażenia;
• odpłatne korzystanie z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości w związku z realizacją operacji;
• zakup środków produkcji;
• koszty ogólne i bieżące.

Pomoc jest przyznawana w formie płatności zryczałtowanej. W okresie realizacji PROW na lata 2014 – 2020 dana grupa może 
otrzymać ją tylko raz, a jej wysokość wynosi:
• 325 tys. zł w przypadku gdy w ramach planowanej do realizacji operacji ma zostać zakupiony środek transportu,
• 280 tys. zł w pozostałych przypadkach.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi dokumentami przyjmuje Centrala ARiMR. Można je złożyć osobiście lub 
przez pełnomocnika, a także w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką 
rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

II. Pieniądze na Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia 
rolniczego – nabór wniosków ruszył 10 grudnia
10 grudnia 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczeła przyjmowanie wniosków o wsparcie 

na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.
O dofi nansowanie mogą ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich i planują budowę 

urządzeń chroniących wody przed azotanami. Wsparcie nie przysługuje właścicielom ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz 
trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Maksymalna wysokość pomocy na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami wynosi 100 tys. zł w całym 
okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wsparcie ma formę refundacji części poniesionych 
kosztów kwalifi kowanych. Standardowo jest to 50 proc., a w przypadku inwestycji realizowanej przez młodego rolnika – 60 proc. 

Otrzymane wsparcie będzie można przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przecho-
wywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, a w przypadku młodych rolni-
ków także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. Dofi nansowaniu podlega również zakup nowych maszyn i urządzeń 
do aplikacji nawozów naturalnych płynnych oraz wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej. 
Co jednak istotne, inwestycje te muszą zapewnić dostosowanie gospodarstwa do wymagań programu działań, którego celem jest 
zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

Wnioski można składać od 10 grudnia do 2021 r. do 7 lutego 2022 r. w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych 
ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można to zrobić osobiście lub przez osobę upoważnioną, wysłać 
przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Skrót artykułów ze strony; www.arimr.gov.pl.
Więcej informacji również w punktach informacyjnych ARiMR m. in. Biura Powiatowego w Kozienicach, ulica Warszawska 

72 (wejście od ulicy Zdziczów). 
Zbigniew Sitkowski

Kierownik Biura Powiatowego

Informacje
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GMINA GARBATKA-LETNISKO

W czwartek 11 listopada przedstawicie-
le władz gminnych i powiatowych, miesz-
kańcy oraz uczniowie uczcili 103. Rocznicę 
Odzyskania Niepodległości.

To właśnie 11 listopada 1918 roku, po 
123 latach zaborów, odrodziło się Pań-
stwo Polskie. W tym dniu podpisano po-
rozumienie pokojowe kończące I wojnę 
światową, a dzień wcześniej do Warsza-
wy przybył Józef Piłsudski, zwolniony 
z więzienia w Magdeburgu. Mimo że pro-
ces odradzania się Rzeczpospolitej postę-
pował stopniowo, to właśnie dzień 11 li-
stopada 1918 roku uznaje się za umowną 
datę odzyskania Niepodległości. 

Obchody odzyskania niepodległości 
rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. 
NNMP w Garbatce-Letnisku, którą ce-
lebrował ks. kan. Augustyn Rymarczyk. 
We mszy wzięły udział poczty sztanda-
rowe Publicznej Szkoły Podstawowej 
oraz Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych 

w Garbatce-Letnisku. 
Dalsza część tegorocznych obchodów 

odbyła się przy pomniku – mauzoleum 
Legionistów w Żytkowicach, gdzie de-

legacja władz oraz mieszkańców złożyła 
wieńce i zapaliła znicze.

Opr. Gmina Garbatka-Letnisko

24 listopada w Przedszkolu Samorzą-
dowym „Pod sosnową szyszką” w Garbat-
ce-Letnisku odbyła się uroczystość paso-
wania na przedszkolaka. To pierwsza tak 
ważna uroczystość dla naszych Biedronek.

Uroczystość rozpoczęła się od krótkiej 
części artystycznej, w której maluszki za-
prezentowały swoje umiejętności – dając 
tym samym dowód, jak dużo już potrafi ą. 
Po części artystycznej, dzieci obiecały: 
zgodnie bawić się w przedszkolu, przycho-
dzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać 
pani i pomagać kolegom, być dzielnym 
przedszkolakiem. Następnie dokonano uro-
czystego pasowania każdego dziecka na 
przedszkolaka. Na pamiątkę tego ważnego 
wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał 
dyplom pasowania oraz drobny upominek, który wręczyła Dyrektor Przedszkola. Opr. Gmina Garbatka-Letnisko

Regionalne Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa im. 
dr Konrada Vietha w Radomiu wraz z Urzędem Gminy Garbat-
ka-Letnisko zorganizowali już po raz kolejny mobilną zbiórkę 
krwi. Dzięki zbiórce udało się uzyskać od dawców blisko 4 litry 
tego drogocennego daru życia.

Specjalny autobus wraz z personelem czekał na dawców 
przy skwerze, który znajduje się tuż obok budynku urzędu gmi-
ny. To już kolejna taka akcja w naszej gminie, do której zgłosiło 
się 10 osób, z czego do oddania krwi zakwalifi kowano 8 osób. 

Za oddaną krew każdy honorowy dawca otrzymał czekolady 
i herbatniki. Krwiodawcy, którzy chcieli otrzymać wyniki badań 
wirusologicznych oraz oznaczenie grupy krwi mogli zgłosić ten 
fakt w momencie rejestrowania się.

Honorowym dawcą krwi może zostać każdy, kto ukończył 

18 lat i nie przekroczył 60 roku życia. By ją oddać należy zjeść 
skromny posiłek, bez potraw tłustych w dniu oddania oraz pod 
warunkiem, że oddający czuje się zdrowo. Ponadto trzeba posia-
dać dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL.

Opr. Gmina Garbatka-Letnisko
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Urząd Gminy w Garbatce-Letnisku  Wójt Gminy    – Teresa Fryszkiewicz
ul. Skrzyńskich 1    Przewodniczący Rady Gminy – Włodzimierz Mazur
26-930 Garbatka-Letnisko   e-mail: urzad@garbatkaletnisko.pl

10 listopada br. odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierw-
szych. W ten sposób stali się częścią społeczności Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Garbatce-Letnisko.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w tym roku szkolnym uroczy-
stość odbyła się w reżimie sanitarnym. Podczas wydarzenia obecni 
byli rodzice uczniów, dyrektor Agnieszka Babańca oraz wicedyrek-
tor: Ewelina Piecyk-Kowalska oraz Monika Bernacik.

Pierwszoklasiści zaprezentowali  swoje umiejętności recyta-
torskie i muzyczne, następnie złożyli uroczyste ślubowanie: „My 
uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce-Letni-
sko ślubujemy być dobrymi uczniami i swoją nauką sprawiać 
radość rodzicom i nauczycielom. Swoim zachowaniem dbać 
o dobre imię swojej klasy i szkoły. Uczyć się w szkole jak ko-

chać Ojczyznę i jak dla niej pracować. Być dobrymi Polakami 
i dbać o honor swojej Ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej”. 
Tymi słowami dostąpili zaszczytu pasowania, którego dokonała 
Dyrektor Agnieszka Babańca. Od tej chwili stali się prawdziwy-
mi uczniami ze wszystkim przywilejami, prawami i obowiąz-
kami. 

Na zakończenie uczniowie otrzymali symboliczne upominki 
z rąk Pani Dyrektor oraz przedstawicieli Rady Rodziców.

Dla pierwszoklasistów oraz ich wychowawców ślubowanie 
i pasowanie na ucznia to wyjątkowo podniosła chwila. Zapewne 
ten niezwykły dzień pozostanie na długo w pamięci, bo takich 
chwil nie sposób zapomnieć!

Klaudia Ambroszczyk, Monika Dąbrowska

GMINA GARBATKA-LETNISKO
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GMINA GŁOWACZÓW

W dniu 25 października 2021 r. Pre-
mier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki 
pierwszego naboru w ramach Rządowe-
go Funduszu “Polski Ład”. Polski Ład to 
plan odbudowy polskiej gospodarki po 
pandemii COVID-19, który ma na celu 
zmniejszenie nierówności społecznych 
i stworzenie lepszych warunków do życia 
dla wszystkich obywateli.

Na liście znalazły się kluczowe inwe-
stycje dla mieszkańców Gminy Głowa-
czów dotyczące budowy dróg o łącznej 
kwocie 10.450.000,00 zł.:
• budowa drogi w m. Brzóza, 
• budowa drogi w m. Ignacówka Bobrowska, 
• budowa drogi w m. Ignacówka Grabno-

wolska, 
• budowa drogi w m. Józefów, 
• budowa drogi w m. Zieleniec,
• budowa drogi w m. Studnie-Zieleniec, 
• budowa drogi w m. Jasieniec, 
• budowa drogi w m. Maciejowice, 
• budowa drogi w m. Studnie, 
• budowa drogi w m. Rogożek, 

• budowa drogi w m. Helenów
– Brak utwardzonej drogi to problem zde-

cydowanej większości mieszkańców 
naszej gminy. Zdawałem sobie spra-
wę, że ogłoszony program rządowy 
„Polski Ład” jest ogromną szansą, 
aby szybko to zmienić. Otrzymaliśmy 
promesę na kilkanaście odcinków 
dróg, do kilkunastu miejscowości 
i będziemy realizować te zadania, aby 
zwiększać dostępność do infrastruk-
tury drogowej, tak długo i tak bar-
dzo wyczekiwanej – powiedział Wójt 
Gminy – Hubert Czubaj.

Opr. Gmina Głowaczów

11 listopada 2021 r. o godzi-
nie 10:00 rozpoczęły się w Gminie 
Głowaczów uroczystości z okazji 
103. rocznicy odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości. Jak co roku uro-
czystości rozpoczęły się mszą świę-
tą w kościele pw. św. Wawrzyńca 
w Głowaczowie. W obchodach wzięli 
udział Starosta Powiatu Kozienickiego 
Krzysztof Wolski, Wójt Gminy Głowa-
czów Hubert Czubaj, Skarbnik Gminy 
Grażyna Rybarczyk, Przewodniczący 
Rady Gminy Głowaczów Piotr Marek, 
Kierownik Biblioteki Publicznej Gmi-
ny Głowaczów Agnieszka Ogonowska, 
Dyrektor Publicznego Przedszkola 
w Głowaczowie Grażyna Krupa, 
Dyrektor Publicznego Przedszkola 
w Brzózie Teresa Bitner, Dyrektor 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
T. Kościuszki w Głowaczowie Moni-
ka Kłos, Dyrektor Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. W. B. Głowackiego 
w Brzózie Dariusz Pronobis, poczty 
sztandarowe ochotniczych straży po-
żarnych z terenu gminy Głowaczów, 
poczty sztandarowe PSP w Głowaczo-
wie i Brzózie, przedstawiciele Związ-
ku Piłsudczyków RP, Radni Rady 
Gminy Głowaczów, strażacy, nauczy-
ciele, mieszkańcy oraz dzieci i młodzież 
z placówek oświatowych z terenu gmi-
ny Głowaczów.

Po mszy św. zgromadzeni udali się 
pod pomnik marszałka Józefa Piłsud-
skiego, aby złożyć kwiaty i zapalić zni-
cze. Uczestnikom pochodu zostały prze-
kazane własnoręcznie wykonane przez 

uczniów kotyliony i fl agi.

Społeczność lokalną przywitał Wójt 
Gminy Hubert Czubaj. Po odśpiewaniu 
hymnu Polski głos zabrali uczniowie 
szkoły podstawowej w Głowaczowie 
i Brzózie zaśpiewali pieśni patriotyczne 
m.in. „Białe róże” i „Czerwone maki na 
Monte Cassino”. Następnie głos zabrał 
przedstawiciel Związku Piłsudczyków 
RP Jan Chryzostom Czachowski oraz  
Starosta Powiatu Kozienickiego Krzysz-
tof Wolski.

Na zakończenie uroczystości Wójt 
Gminy podziękował wszystkim, którzy 
wzięli udział w tegorocznych obcho-
dach 103. rocznicy odzyskania przez 
Polskę Niepodległości, a w szczególno-

ści dzieciom i młodzieży za tak liczne 
przybycie.

Tegoroczne obchody Święta Nie-
podległości zostały wsparte ze środków 
pozyskanych z Ministerstwa Obrony 
Narodowej przez Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju Gminy Głowaczów 
przy współpracy z Gminą Głowaczów 
na realizację projektu pn. „Wiele dróg 
– jeden cel. Głowaczów dla NIEPOD-
LEGŁEJ” i ze środków Fundacji PZU 
pozyskanych przez Bibliotekę Publicz-
ną Gminy Głowaczów na realizację 
projektu pn. „Polska to moje miejsce”.

Opr. Gmina Głowaczów
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GMINA GŁOWACZÓW

25 października 2021 r., w obecności 
przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Warszawie Delega-
tura w Radomiu p.o. Kierownika Delega-
tury w Radomiu Olgi Stawczyk, głównego 
specjalisty Tomasza Goli, przedstawiciela 
Urzędu Gminy Głowaczów Justyny Bojar-
skiej-Siębor i wykonawcy Katarzyny Korn-
-Ubysz, dokonano odbioru prac konserwa-
torskich przy pomniku misyjnym z 1839 r. 
w Brzózie.

Przedmiotem prac konserwatorskich 
był ozdobnie wykończony pomnik upa-
miętniający misje, o czym informuje wy-
ryty na nim napis:

„Pamiątka missyi w Brzózy dnia 
15 maja 1839 r. Krzyż odnowiony 1860”.

Wieńczy go niewielki krzyż wznoszący 
się nad girlandą strusich piór. Poniżej znaj-
duje się owalna płycina, w której umiesz-
czono kartusze z herbami Ożarowskich 
i Dzierzbickich (rodzice fundatora). Otacza-
ją je płaskorzeźbione łopocące sztandary, 
pośród których widać białą broń. Na dole 
pomnika odwzorowano bębny i werble sy-
gnałowe, lufy oraz armatnie kule. 

Prace przy pomniku trwały od 11 sierp-
nia do 22 października 2021 r., a ich głów-
nym założeniem było przywrócenie walo-
rów technicznych i estetycznych. 

Program prac obejmował:
– demontaż metalowego herbu;
– usunięcie mchów i porostów;
– oczyszczenie wszystkich powierzchni – 

elementów pomnika;
– wykonanie lokalnej impregnacji w celu 

wzmocnienia osłabionego kamienia;
– oczyszczenie kamienia metodą strumie-

niowo-ścierną przy użyciu mikro pia-

skarki oraz metodą termodynamiczną 
– parą wodną pod wysokim ciśnieniem, 
w miejscach mocno zabrudzonych – 
czyszczenie metodą chemiczną – kwa-
sem fl uorowodorowym lub innym 
o podobnych właściwościach;

– wykonanie odsolenia kamienia me-
todą migracji soli do rozszerzonego 
środowiska przy użyciu kompresów 
z ligniny i wody destylowanej lub 
inną metodą chemiczną;

– usunięcie wadliwych kitów i spoiny, 
wykonanie nowej spoiny zaprawą za-
wierającą wapno trasowe;

– impregnacja wzmacniająca preparatem 
krzemoorganicznym;

– uzupełnienie brakujących elementów 
formy rzeźbiarskiej kitem mineralnym; 

– wykonanie rekonstrukcji brakujących 
fragmentów pomnika;

– scalenie kolorystyczne wykonanych 

uzupełnień pigmentami na spoiwie 
krzemoorganicznym;

– hydrofobizacja nagrobka preparatem 
krzemoorganicznym;

– montaż metalowych herbów; 
– wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Prace konserwatorskie przy pomniku zo-
stały sfi nansowane:
1. z dotacji pozyskanej od Mazowiec-

kiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Warszawie w wysokości 
18.200,00 zł

2. z dotacji pozyskanej z Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego w wysoko-
ści 18.000,00 zł. 

3. wkładu własnego Gminy Głowaczów 
w wysokości 352,48 zł.
Całkowity koszt realizacji zadania to 

36.552,48 zł.
Opr. Gmina Głowaczów

8 listopada 2021 r., w Miejskim Domu Kultury w Iłży, odbyło 
się spotkanie informacyjne z udziałem Wicewojewody Mazowiec-
kiego – Artura Standowicza, dotyczące programu „Cyfrowa Gmi-
na” (Program Operacyjny Polska Cyfrowa). Miło nam poinformo-
wać, iż Gmina Głowaczów otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 
211.800,00 zł.

Otrzymane dofi nansowanie przeznaczone zostanie przede wszystkim 
na utworzenie serwerowni, rozbudowy wewnętrznej sieci LAN, zakup 
komputerów, zakup niezbędnych licencji do realizacji e-usług, zapewnie-
nie cyberbezpieczeństwa systemom informatycznym poprzez zakup spe-
cjalistycznych oprogramowań. 

Dzięki programowi „Cyfrowa Gmina” Urząd Gminy w pełni będzie 
mógł wykorzystać technologię cyfrową. W przypadku potrzeby pracy 
zdalnej pracownicy będą mogli szybko i sprawnie przenieść swoje dzia-
łanie do sieci, co ma kluczowe znaczenie w zaspokajaniu potrzeb miesz-
kańców.  

Opr. Gmina Głowaczów
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Urząd Gminy w Głowaczowie Wójt Gminy    – Hubert Czubaj
ul. Rynek 35    Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Marek 
26-903 Głowaczów   e-mail: sekretariat@glowaczow.pl

GMINA GŁOWACZÓW

Urząd Gminy w Głowaczowie Wójt Gminy    – Hubert Czubaj

Przebudowę drogi w miejscowości Michałów realizo-
wano z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowa-
nia, mianowicie dzięki dofinansowaniu przyznanym przez 
Samorząd Województwa Mazowieckiego w wysokości 
100.000,00. zł.

Środki otrzymano w ramach zadania „Budowa i moder-
nizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa 
i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji”.

W ramach zadania wykonano jezdnię z nawierzchnią asfal-
tową na odcinku 830 mb. o szerokości 4 – 5 m. Wartość ogólna 
zadania wyniosła 389.643,46 zł brutto, w tym środki fi nansowe 
z budżetu Gminy Głowaczów 289.643,46 zł.

Opr. Gmina Głowaczów
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5 listopada br. z udziałem Piotra Telki 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gnie-
woszów oraz przedstawicieli Dęblińskiego 
Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Woj-
skowego RP, odbył się V Gminny Przegląd 
Piosenki Patriotycznej, Powstańczej i Żoł-
nierskiej, którego organizatorem jak co roku 
był Marcin Gac Wójt Gminy Gniewoszów. 
Choć nie mógł być na Przeglądzie, życzył 
uczestnikom: wspaniałych wrażeń, pięknych 
wykonań oraz bardziej wspólnego śpiewania 
niż rywalizacji. Tego piątkowego wieczoru 
gościnna stołówka Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Gniewoszowie rozbrzmiewała 
po raz kolejny pieśnią poświęconą bohate-
rom walczącym o niepodległość, balladami 
partyzanckimi śpiewanymi przy ognisku 
i piosenkami marszowymi.

W tegorocznym jubileuszowym Prze-
glądzie udział wzięło 15 uczestników (4 
solistów, 1 duet, 4 zespoły i 6 chórów) 
reprezentujących placówki oświatowe 
gminy Gniewoszów, Koła Gospodyń 
Wiejskich, druhów OSP. W 3 kategoriach 
wiekowych, łącznie wystąpiło około 100 
osób. Jak widać z ilości występujących 
Przegląd cieszy się coraz większym za-
interesowaniem. Wszyscy uczestnicy byli 
wspaniale przygotowani, perfekcyjnie 
i z wielkim zaangażowaniem wykonali 
utwory takie jak: „Piechota”, „Ojczy-
zno ma”, „Warszawiaki chłopaki z AK”. 
Usłyszeliśmy też między innymi pieśń 
„O mój rozmarynie” wykonaną przez 
ucznia kl. V Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Gniewoszowie Alana Ba-
nasia lub „Wojenko, wojenko” w wyko-
naniu chóru uczniowskiego kl. VI i VII 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ma-
rii Skłodowskiej-Curie w Wysokim Kole.

Komisja w składzie: przewodniczący: 
Piotr Telka – Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Gniewoszów, członkowie: Stani-
sława Kuncka – Prezes Zarządu Gmin-
nej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 
w Gniewoszowie, Ryszard Szewczyk 
– przedstawiciel Stowarzyszenia „Lep-
sza Gmina Gniewoszów” oraz właści-
ciel Pszczelarskiej Zagrody Edukacyjnej 
w Mieścisku, Anna Sawińska – Sekretarz 
Zarządu Dęblińskiego Oddziału Stowa-
rzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojsko-
wego RP oraz mjr rezerwy mgr inż. pil. 
Tadeusz Radzik – przedstawiciel Dębliń-
skiego Oddziału Stowarzyszenia Senio-
rów Lotnictwa Wojskowego RP po wy-
słuchaniu wszystkich prezentacji długo 
obradowała, by wyłonić laureatów. A oto 
laureaci tegorocznego Przeglądu:
w kategorii szkoły podstawowe kl. I – IV

I miejsce – Zespół kl. II Publicznej Szko-
ły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej 
-Curie w Wysokim Kole za piosenkę 
„Warszawiaki – chłopaki z AK”
II miejsce – Chór kl. I Publicznej szkoły 
Podstawowej im. Marii Skłodowskiej–
Curie w Wysokim Kole za piosenkę „Od 
morza do Tatr”
III miejsce – Chór kl. III a Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Gniewo-
szowie za piosenkę „Jak to na wojence 
ładnie”,
Wyróżnienie otrzymał – Chór kl. 
II b Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Gniewoszowie za piosenkę „Już dopala 
się ogień biwaku”.
W kategorii kl. V – VIII najliczniej repre-
zentowanej:
I miejsce Zuzanna Orłowska uczennica 
kl. V Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Gniewoszowie za piosenkę „Uwierz 
Polsko”,
II miejsce Zuzanna Błaszkiewicz i Joan-
na Ścibior uczennice kl. V Zespołu Szkol-
no – Przedszkolnego w Gniewoszowie za 
piosenkę „Ojczyzno ma”,
III miejsce Młodzieżowa Drużyna Pożar-
nicza OSP z Sarnowa za piosenkę „Pie-
chota”, w tej kategorii przyznano dwa 
wyróżnienia, dla Aleksandry Podsiadłej
uczennicy kl. VI Publicznej szkoły Pod-
stawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Wysokim Kole oraz zespołu uczen-
nic kl. VII a i VIII b Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Gniewoszowie za pio-
senkę „Biały orzeł wzbić się nie może”.
W kategorii dorośli i seniorzy statuetki 
otrzymali:
I miejsce Koło Gospodyń Wiejskich 
w Borku „NASZ BOREK” za piosenkę 
„Myśmy są wojsko” II miejsce ex aequo 
Klub Senior+ z Gniewoszowa za pio-
senkę „Ojczyzno ma” i Koło Gospodyń 

Wiejskich w Oleksowie za piosenkę „Pie-
chota”.

Nagrody w formie upominków wrę-
czyli również członkowie Dęblińskie-
go Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa 
Wojskowego RP Anna Sawińska, mjr 
rezerwy mgr inż. pilot Tadeusz Radzik 
oraz st. chor. sztab. pilot Tadeusz Pogo-
dziński, a otrzymali je Zuzanna Orłow-
ska za piosenkę „Uwierz Polsko”, Chór 
kl. I za piosenkę „Od morza, aż do Tatr” 
oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Borku 
„NASZ BOREK” za wykonanie piosenki 
„Myśmy są wojsko”.

W czasie obrad komisji prowadzą-
ce Aneta Lentas i Danuta Błażyńska 
przedstawiły sylwetkę płk pil. Włady-
sława Gnysia w związku z odsłonięciem 
w maju 2022 roku w Sarnowie tablicy upa-
miętniającej tego historycznego bohatera 
w jego rodzinnej miejscowości .

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy 
uczestnikom Przeglądu za wspaniałe 
wykonanie utworów patriotycznych, ro-
dzicom i nauczycielom: Annie Burza, 
Renacie Kurlapskiej, Beacie Soleckiej, 
Annie Lewickiej, Bożenie Sykut oraz 
Katarzynie Szewczyk, za świetne przy-
gotowanie występujących, członkom 
komisji za pracę przy ocenie występów. 
Gorąco dziękuję przedstawicielom Dę-
blińskiego Stowarzyszenia Seniorów 
Lotnictwa Wojskowego RP za przybycie 
oraz ufundowanie upominków, dziękuję 
dyrekcji oraz pedagogom Zespołu Szkol-
no – Przedszkolnego w Gniewoszowie za 
gościnę oraz wszelką pomoc przy orga-
nizacji Przeglądu. Dziękuję także człon-
kom Stowarzyszenia „Lepsza Gmina 
Gniewoszów” za współorganizację i za-
praszam do udziału w Przeglądzie za rok.

Danuta Błażyńska
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W październiku br. w miejscowo-
ściach: Zalesie, Markowola – Kolonia, 
Sławczyn, Mieścisko została wykonana 
modernizacja oświetlenia ulicznego.

Dotychczasowe oprawy charaktery-
zowały się niską wydajnością i żywotno-
ścią źródła światła, dlatego Urząd Gmi-
ny uznał, że korzystnym rozwiązaniem 
będzie wymiana oświetlenia na oprawy 
LED – nowoczesne, wydajne i przede 
wszystkim energooszczędne. 

Zakładamy, że w stosunkowo krótkim 
czasie koszt nakładów inwestycyjnych 
zwróci się z uzyskanych oszczędności. 
Inwestycja w oprawy LED to duży krok 
w stronę poprawy estetyki, a także wy-
mierny wkład w ochronę środowiska. 

Całkowity koszt wykonanej moder-
nizacji wyniósł 73.947,60 zł, z czego 
29.772,77 zł stanowi dofi nansowanie 
pozyskane w ramach „MIAS MAZOW-

V Gminny Dzień Seniora za nami. 
O osobach starszych pamiętamy głównie 
przy okazji Dnia Babci i Dziadka. Ale se-
niorzy mają swoje święto także jesienią, 
w dodatku nie jedno, a kilka. Dokładnie 
1 października obchodzimy Dzień Osób 
Starszych, 20 października Europejski 
Dzień Seniora, a 14 listopada Ogólnopolski 
Dzień Seniora. Przy tej dacie pozostajemy 
w gminie Gniewoszów obchodząc Gminny 
Dzień Seniora.

14 listopada 2021 r Mszą świętą 
w intencji seniorów celebrowaną przez 
ks. Stanisława Grzmila proboszcza pa-
rafi i pw. Niepokalanego Serca NMP 
w Gniewoszowie, z udziałem Marcina 
Gaca Wójta Gminy Gniewoszów, Macieja 
Barana Przewodniczącego Rady Gminy, 
Piotra Telki oraz Mariusza Szczepania-
ka Wiceprzewodniczących Rady Gminy 
Gniewoszów, rozpoczęły się uroczyste 
obchody tego dnia.

Następnie uczestnicy udali się do sali 
Klubu Senior + na dalsze uroczystości. Po 
powitaniach wójt wraz przewodniczącym 
rady śpiewająco złożyli życzenia senio-
rom. W części artystycznej wysłuchaliśmy 
skocznych piosenek w wykonaniu zespo-
łu „Słowiczanki” oraz okolicznościowych 

piosenek w wykonaniu chóru Klubu Se-
nior+ w Gniewoszowie. Jak jubileusz, to 
oczywiście tort oraz prezentacja działal-
ności seniorów z gminy Gniewoszów od 
roku 2016, którą przygotowała Pani Paula 
Stępień Kierownik Biblioteki Publicznej 
w Gniewoszowie.

Wiek senioralny nie zamyka drogi do 
spełniania marzeń, do realizacji swoich 
pasji, wspaniałym tego przykładem jest 
Stanisława Bachanek autorka publikacji 
„Tropem walk, męczeństwa i sławy po po-
łudniowym obszarze Ziemi Radomskiej”, 
wydanej przy pomocy fi nansowej gmin: 
Gniewoszów, Kazanów, Kozienice, Przy-
łęk, Garbatka Letnisko, Sieciechów, Tczów, 
Zwoleń, Policzna oraz Stowarzyszenia Lo-
kalna Grupa Działania „Puszcza Kozienic-

SZE 2021”, natomiast pozostała kwota 
pochodzi ze środków własnych Gminy 

Gniewoszów.
Konieczna Agnieszka

ka”, której promocja odbywała się w ciągu 
całego wieczoru. Każdy z uczestników 
otrzymał bezpłatny egzemplarz książki.

Wspólne biesiadowanie, wspomnienia, 
rozmowy i tańce toczyły się długo przy 
słodkościach oraz pysznym żurku przy-
gotowanym przez Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Borku ”NASZ BOREK”.

Organizatorem uroczystości był Wójt 
i Rada Gminy Gniewoszów, współorga-
nizatorem Stowarzyszenie „Lepsza Gmi-
na Gniewoszów” oraz Elżbieta Łyszcz 
opiekun Klubu Senior + w Gniewoszo-
wie. Wszystkim, którzy włączyli się 
w przygotowania oraz organizację uro-
czystości serdecznie dziękujemy.

Danuta Błażyńska
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Urząd Gminy w Gniewoszowie Wójt Gminy    – Marcin Szymon Gac
ul. Lubelska 16   Przewodniczący Rady Gminy – Maciej Baran
26-920 Gniewoszów   e-mail: gmina@gniewoszow.pl

Gmina Gniewoszów pozyskała 
30.000,00 złotych na zakup i montaż pa-
neli fotowoltaicznych na dachu budynku 
remizy w Sarnowie.

Dofi nansowanie pochodzi ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie z programu „Przedsięwzię-
cia z zakresu ochrony powietrza wspiera-
jące działalność ochotniczych straży po-
żarnych”, nazwa zadania „Zakup i montaż 
instalacji fotowoltaicznej na budynku 
OSP w Sarnowie”.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli 
na poprawę efektywności energetycznej 
budynku strażnicy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Sarnowie. Instalacja ogniw 
fotowoltaicznych przyczyni się do popra-
wy bezpieczeństwa energetycznego, eko-
logicznego i ekonomicznego w gminie 
oraz racjonalnego i efektywnego gospo-
darowania energią.

Izabela Kierasińska

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej 
na budynku OSP w Sarnowie dofi nansowany 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
w formie dotacji w kwocie 30.000,00 zł
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Budowa hali widowiskowo-sportowej
To długo wyczekiwana inwestycja, której budowa trwała 

trzy lata. Pełnowymiarowa hala z trybunami oraz z zaple-
czem kosztowała 5.824.481,00 złotych. Decyzja o jej budo-
wie zapadła jeszcze pod koniec ubiegłej kadencji. Była to 
dobra decyzja w odpowiednim momencie, a inwestycja ta 
w znaczący sposób przyczyni się do rozwoju sportu i re-
kreacji w naszej gminie. Obecnie szacowany koszt budowy 
podobnego obiektu wynosi trzy razy więcej. 

Budowa sieci kanalizacyjnej i przydomowych 
oczyszczalni ścieków

Gmina Grabów nad Pilicą zwodociągowana jest już w 90% 
a pozostałe 10% to bieżące zapotrzebowanie wynikające 
z urbanizacji terenów. W tej kadencji powstało 7 km wodo-
ciągu, 3,8 km kanalizacji oraz powstało 48 przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Została także zmodernizowana oczysz-
czalnia ścieków, przepompownie oraz powstały dwa nowe 
zbiorniki retencyjne wody. Budowa wodociągu rozpoczęła się 
w 1993 r. a kanalizacji 2002 r. Wówczas zapotrzebowanie było 
mniejsze, a urządzenia od tamtego czasu uległy eksploatacji. 
Kolejne modernizacje zaplanowane na przyszły rok są nie-
zbędne w celu prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowa-
nia sieci. 

Rozbudowa nowych profesjonalnych 
obiektów sportowych

W obecnym czasie wraz z oddaniem hali zostało ukończo-
ne zadanie budowy kompleksu sportowego w Grabowie nad 

Pilicą, na które składa się boisko do piłki nożnej ze sztuczną 
trawą, boisko do koszykówki i siatkówki z nawierzchnią poliu-
retanową, boisko do piłki plażowej oraz siłownie zewnętrzne. 
W 2019 roku wybudowane zostało wielofunkcyjne boisko z na-
wierzchnią poliuretanową oraz ogrodzone piłkochwytami przy 
szkole w Augustowie. W tej kadencji także liczba placów zabaw 
zwiększyła się o kolejne dwa, jeden w Zakrzewie, a drugi w Łę-
kawicy. Rozwojowym działaniem jest zakup działki w centrum 
miejscowości Grabów nad Pilicą za niebagatelna sumę 1 mln zł. 
Propozycję tę Wójt Gminy podjął z myślą o stworzeniu miejsca 
prawdziwie rekreacyjnego dla mieszkańców. 

W jednej części powstaną alejki z roślinnością, muszlą kon-
certową oraz strefą workout do uprawiania aktywności fi zycz-
nej. Druga część wzbogaci się w przyszłości o kolejny obiekt 
sportowy. 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego i modernizacja 
dróg gminnych

Od początku kadencji utwardzonych nawierzchnią 
asfaltową zostało 14 dróg o łącznej długości przeszło 
10,5 km oraz zostało postawione nowe oświetlenie wzdłuż 
całej ulicy Wspólnej w Augustowie na dł. 2 km. Drogi szcze-
gólnie przyczyniają się do poprawy komfortu życia Gminie 
Grabów nad Pilicą. Dlatego w tym celu Gmina współpra-
cuje z Zarządem Powiatu aby drogi powiatowe w gminie 
odpowiadały wysokim standardom. W tej kadencji została 
zmodernizowana droga powiatowa w miejscowości Grabów 
Nowy oraz przy wsparciu finansowym gminy także ul. Ko-
lejowa w Grabowie nad Pilicą. 

Usługi elektroniczne społeczeństwa cyfrowego
Usługi elektroniczne coraz bardziej są nieodłącznym 

elementem w komunikacji pomiędzy mieszkańcami a urzę-
dem. Zwłaszcza stan epidemii pokazał, jak ważne jest to 
zadanie. W kasie urzędu można dokonywać płatności kar-
tą, prowadzone jest Centrum Powiadamiania SMS, dzięki 
któremu mieszkańcy dostają informację np. o awariach czy 
zaległościach w płatnościach przed wysłaniem upomnienia 
lub organizowanych wydarzeniach na terenie gminy. Coraz 
częściej kontakt z petentami odbywa się za pośrednictwem 
ePUAP, w urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Doku-
mentów. Obecnie Gmina otrzymała promesę na realizację 
programu „Polska Cyfrowa”, dzięki któremu unowocze-
śniony zostanie sprzęt do obsługi interesantów oraz zwięk-
szone bezpieczeństwo teleinformatyczne.

Bieżący rok jest półmetkiem kadencji samorządowej 2018 – 2023. To dobra okazja do podsumowania dotychcza-
sowych działań oraz przypomnienia o najważniejszych zadaniach zrealizowanych w tym okresie.

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
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Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą  Wójt Gminy    – Euzebiusz Strzelczyk
ul. Kazimierza Pułaskiego 51   Przewodniczący Rady Gminy – Marcin Brynda
26-902 Grabów nad Pilicą   e-mail: grabow@grabow.pl

Środki pochodzące z funduszy unijnych i krajowych
Jednym z największych dofi nansowań, które otrzymała 

gmina jest kwota 2.928.400,00 z programu Sportowa Polska. 
Korzystamy z wszelakich funduszy, dzięki którym mogliśmy 
zmodernizować oczyszczalnie ścieków, przepompownie i stację 
uzdatniania wody, wybudowaliśmy drogi, odbieraliśmy eternit 
oraz folie rolnicze. Rozbudowa straży i wyposażenie świetlic 
wiejskich także odbywało się dzięki dofi nansowaniom. Środki 
unijne, państwowe oraz samorządu wojewódzkiego to niemalże 
5 mln zł wpływu do budżetu gminy. 

Aktywizacja zrównoważonego rozwoju społecznego
W tym zakresie zostały utworzone nowe miejsca służące do 

integracji społecznej w Cychrowskiej Woli, Zakrzewie i Gra-
bowie nad Pilicą. To także wspieranie inicjatyw organizacji po-
zarządowych. Rozbudowana i wyposażona została Gminna Bi-
blioteka Publiczna, a przede wszystkim duże nakłady fi nansowe 
kierowane są na organizację szkół, ponieważ to w nich tworzą 
się nowe pokolenia, którym należy się dostęp nowości ze świata.

Realizacja innych zadań reagując na potrzeby 
mieszkańców

Jakość życia w gminie Grabów nad Pilicą jest na 
dość dobrym poziomie. Prezentują to wyniki rankingów. 
W powiecie kozienickim znaleźliśmy się na 3 lokacie 
w rankingu „Gmina dobra do życia” tuż za turystyczną gminą 
Garbatka-Letnisko i bogatą gminą miejską-wiejsko Kozieni-
ce, na drugim miejscu w raporcie GUS pod względem wydat-
ków na jednego mieszkańca, a także na 1 miejscu wydatko-
wania środków unijnych perspektywy 2014 – 2020, których 
na terenie gminy było aż 168.600.047,31 zł. Ten ostatni ran-
king szczególnie pokazuje jak duży transfer środków został 
przekazany na rozwój naszej gminy. Nie są to tylko środki, 
którymi Gmina bezpośrednio dysponowała ale także te, które 
trafi ły do naszych mieszkańców, przedsiębiorców i rolników. 
To one wpływają na poprawę infrastruktury kolejowej i dro-
gowej, które są dużym walorem atrakcyjności gminy Grabów 
nad Pilicą pod względem zasiedlania.  

Materiał urzędu gminy

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 23

Gmina Magnuszew w 2021 roku po raz kolejny wykonała projekty współfi nansowane przy pomocy środków z budżetu 
Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”. W ra-
mach zadania zostały zrealizowane następujące inwestycje:

Gmina Magnuszew otrzymała z Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład bezzwrotne 
dofi nasowanie w kwocie 9.215.000,00 zł. 
Środki te zostaną przeznaczone na dwa cele:
Rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej 

w Gminie Magnuszew
Zadanie obejmuje budowę sieci wo-

dociągowej w miejscowościach: Mni-
szew, Gruszczyn, Kępa Skórecka, Anielin 
i Latków o łącznej długości 16500 mb 
oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w miej-
scowości Chmielew o dł. 3000 mb. Inwe-
stycja poprawi warunki życia mieszkań-
ców z uwagi na złą jakość wody ze złóż 
podziemnych. Przedsięwzięcie zakłada, 

• Budowa ogrodzenia wokół stawu, zlokalizowanego na działce 
nr 30/2 w sołectwie Wilczowola.

• Zakup i montaż energooszczędnych lamp LED przy drogach 

w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej sołectw 
Aleksandrów, Bożówka, Przydworzyce, Kolonia Rozniszew.

• Ułożenie chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Gruszczyn.

• Utwardzenie placu poprzez położenie kostki brukowej przy 
OSP w Rozniszewie.

Natalia Sobieraj

iż powstanie około 250 szt. przyłączy 
wodnokanalizacyjnych oraz liczba pla-
nowanych odbiorców operacji, korzysta-
jących z ulepszonej infrastruktury około 
750 osób.

Inwestycja fi nansowana z Programu 
Rządowego Fundusz Polski Ład: Pro-
gram Inwestycji Strategicznych w kwo-
cie: 6.365.000,00 zł.

Budowę punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych w Gminie 

Magnuszew
Przedsięwzięcie polega na budowie 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych wraz z infrastrukturą to-

warzyszącą. Inwestycja poprawi warunki 
życia mieszkańców gminy oraz zapewni 
właściwy odbiór i gospodarowanie od-
padami pochodzącymi z gospodarstw 
domowych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Zakres robót obejmować 
będzie wykonanie placu o nawierzchni 
utwardzonej, obiektów: socjalno-bytowe-
go, magazynowego, wagi do 10 ton oraz 
zadaszonych wiat. 

Inwestycja fi nansowana z Programu 
Rządowego Fundusz Polski Ład: Pro-
gram Inwestycji Strategicznych w kwo-
cie: 2.850.000,00 zł. 

Katarzyna Balcerzak

GMINA MAGNUSZEW
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Gmina Magnuszew realizuje pro-
jekt pn. ,,Umiem, mogę i chcę więcej – 
podniesienie jakości nauczania w gmi-
nie Magnuszew” współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Projekt realizowany jest we 
wszystkich pięciu szkołach na tere-
nie gminy. Wartość całego projektu 
to 1.527.814,80 zł, z których kwota 
1.222.251,84 zł to dofinansowanie 
z Unii Europejskiej.

Celem projektu jest podniesienie 
kompetencji kluczowych i umiejętno-
ści uniwersalnych 339 uczniów oraz  
kompetencji zawodowych 38 nauczy-
cieli, jak również poprawa warunków 
do wykonywania przez szkoły zadań 
na rzecz kształtowania i rozwijania 

u uczniów kompetencji kluczowych 
niezbędnych na rynku pracy, wła-
ściwych postaw i umiejętności uni-
wersalnych oraz indywidualnego 
podejścia do ucznia, szczególnie ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjny-
mi i rozwojowymi. W ramach projektu 
zrekrutowano uczniów, którzy zarów-
no w minionym, jak i bieżącym roku 
szkolnym uczestniczą w zajęciach 
dydaktyczno-wyrównawczych i roz-
wijających zainteresowania, w tym 
m.in. zajęciach z przedmiotów przy-
rodniczych, matematyki czy robotyki. 
W całym okresie realizacji projek-
tu zaplanowano łącznie we wszyst-
kich szkołach 3 960 godzin zajęć dla 
uczniów. Wszyscy uczniowie biorący 
udział w projekcie wezmą również 

udział w czterogodzinnych zajęciach 
z zakresu zasad bezpieczeństwa w sie-
ci. Wartość zakupionych i dostarczo-
nych do szkół pomocy dydaktycznych, 
sprzętu i oprogramowania to kwota 
773.224,93 zł. Ponadto 41 nauczy-
cieli zatrudnionych w szkołach na te-
renie gminy Magnuszew w grudniu 
rozpocznie udział w szkoleniach pod-
noszących kwalifikacje zawodowe. 
Do realizacji zaplanowano szkolenia 
z zakresu m.in.: posługiwania się tech-
nikami komputerowymi, wykorzysta-
nia metod eksperymentu w nauczaniu, 
metod zapamiętywania, koncentracji 
i efektywnego uczenia się. 

Zakończenie realizacji projektu na-
stąpi 30 czerwca 2022 r. 

Marzena Kowalska

Urząd Gminy w Magnuszewie Wójt Gminy    – Marek Drapała
ul. Saperów 24   Przewodniczący Rady Gminy – Marek Stefan Kozłowski
26-910 Magnuszew   e-mail: gmina@magnuszew.pl

GMINA MAGNUSZEW
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GMINA SIECIECHÓW

Zgodnie z obietnicą, Wójt Gminy Sieciechów Arkadiusz Guba, 
przedłożył Radzie Gminy Sieciechów projekt uchwały w sprawie 
ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz nagród 
i wyróżnień dla osób fi zycznych za osiągnięcia sportowe, określe-
nie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz 
rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień 
dla osób fi zycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Rada przyjęła 
uchwałę i dzięki temu w listopadzie 2021 r. Wójt Gminy przyznał 
dwie nagrody za osiągnięcia sportowe. 

Pierwszą z nich dla Mercedes Szulen, mistrzyni świata w tańcu 
sportowym w 2021 roku. Zawodniczka jest mieszkanką Gminy Sie-
ciechów, ma piętnaście lat i mieszka w Zbyczynie. Od września 2021 

r. podjęła naukę w krakowskim XXX LO w klasie taneczno-teatral-
nej. Mercedes nie ukrywa, iż jest z tego powodu bardzo szczęśli-
wa, ponieważ dzięki temu może codziennie obcować z tańcem. Już 
od dziesięciu lat tańczy w Małej Rewii Tanecznej w Dęblinie pod 
okiem instruktorki Małgorzaty Knieć-Sprawka. Pomimo wyjazdu 
do Krakowa nadal jest w zespole i z nim trenuje. Solistką jest od 
ósmego roku życia. Współpracuje w choreografami z całej Polski, 
z którymi tworzy różne projekty taneczne. Jednym z nich była „Nin-
ja” w choreografi i Pawła Żołądka, dzięki czamu została mistrzynią 
świata w Tańcu Sportowym w marcu 2021 roku. Mercedes nie 
potrafi  zliczyć wszystkich nagród w festiwalach tanecznych, lecz 
w ciągu roku jest ich około 10 – 15. Obecnie nadal współpracując 
z Pawłem Żołądkiem kończy choreografi ę „Human”. Jest to jej ulu-
biony styl tańca – contemporaty (współczesny). We wrześniu 2021 
wytańczyła z nią czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata, z czego 

jest bardzo dumna. Przed nią cztery lata nauki tańca w liceum, poza 
tym planuje regularnie kształcić się na warsztatach tanecznych. 
Obecnie chciałaby w ferie i w wakacje skorzystać obozu taneczne-
go. Dzięki byciu w ścisłym fi nale we wrześniowych Mistrzostwach 
Świata, Mercedes znalazła się w Kadrze Narodowej na majowe 
Mistrzostwa Świata 2022. Jej marzeniem jest zawodowy taniec 
w teatrze tańca. Jak wyznała Mercedes – Chciałabym móc poprzez 
mój taniec przekazywać publiczności emocje oraz moją pasję.

Druga nagroda trafi ła do Zuzanny Gozdery, mieszkanki 
miejscowości Słowiki Nowe.

Zuzia ma 17 lat. Jej przygoda ze sportem zaczęła się około 
6 lat temu, kiedy wzięła udział w biegu przełajowym, podczas 

którego zauważył jej talent trener Janusz Misztal. To dzięki niemu 
zaczęła trenować lekkoatletkę w klubie UKS Olimp Kozienice. 
Jak zaznaczyła Zuzia w sporcie bywa różnie i ich drogi się roze-
szły, ponieważ zaczęła trenować w KS Wisła Puławy u trenera 
Sławomira Murata. To właśnie dzięki niemu, swojej determinacji 
i ciężkiej pracy zawdzięcza tegoroczne sukcesy, do których nale-
ży srebrny medal Halowych Mistrzostw Polski oraz złoty medal 
Mistrzostw Polski z otwartego stadionu. Te tytuły zaowocowały 
tym, iż mogła reprezentować nasz kraj na czwórmeczu, który od-
był w Czechach w Brnie. Zuzanna bardzo się ucieszyła z przyzna-
nej nagrody, którą przeznaczy na suplementację i sprzęt sportowy.

Obydwu zawodniczkom gratulujemy osiągnięć i jesteśmy 
dumni, że mamy w naszej gminie takie talenty. Życzymy dal-
szych sukcesów sportowych.

Zredagowała: Mirosława Pachocka 

Gmina Sieciechów po raz kolejny otrzymała dofi nansowa-
nie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w wy-
sokości 40.000,00 zł. Tym razem dofi nansowanie dotyczyło 
wymiany oświetlenia ulicznego. Lampy energooszczędne zo-
stały zamontowane w miejscowościach: Łoje, Zbyczyn, Występ 
i Mozolice Małe. 

W Gminie Sieciechów już  wszystkie sołectwa zostały objęte 
dofi nansowaniem z MIAS MAZOWSZE, dzięki temu zrealizo-
wano zadania wskazane przez sołectwa jako istotne dla zaspo-
kojenia potrzeb lokalnej społeczności. Wymiana lamp oświe-
tlenia ulicznego w 2021 roku znacząco wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa mieszkańców ww. sołectw.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy 
Sieciechów otrzymały dofi nansowanie z Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z zakresu 
ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii. 

Jednostki OSP: w Woli Klasztornej, Łojach i Zajezierzu 
otrzymały dotację na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. 
Zamontowane instalacje fotowoltaiczne pozwolą na efektywne 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Energia wykorzy-
stana będzie na ogrzewanie budynków strażnic w celu utrzy-
mania gotowości bojowej każdej wymienionej jednostki oraz 
wpłynie na zwiększenie świadomości możliwości wykorzysta-
nia zielonej energii, która nie zanieczyszcza środowiska.

Gmina Sieciechów otrzymała dofi nansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach 

Dokończenie na str. 26
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programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powie-
trza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” na zadanie „Rewita-
lizacja parku w miejscowości Zajezierze oraz utworzenie łąki 
kwietnej w miejscowości Zajezierze, gm. Sieciechów”. 

W ramach zadania zostały zakupione 72 drzewa (dęby, buki, 
brzozy, jarzębiny, akacje, klony, lipy, które zostały posadzone 
w parku w m. Zajezierze). Projekt zakłada również wysianie łąki 
kwietnej jako przywrócenie zapomnianych i rzadko spotykanych 
kwiatów i ziół, których występowanie na skutek intensywnej go-
spodarki rolnej, zostało znacznie ograniczone. Celem projektu jest 
przywrócenie bioróżnorodności gatunków drzew i roślin w miejscu 
użyteczności publicznej tj. w parku w miejscowości Zajezierze.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Sieciechowa otrzymała 
dofi nansowanie w kwocie 5.500,00 zł w ramach konkursu na realiza-
cję zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. 
„Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”. Dofi nansowa-
nie zostanie przeznaczone na zakup wyposażenia wozu strażackiego 
w niezbędny sprzęt ratujący zdrowie i życie oraz w dużym stopniu 
wpłynie na podniesienie gotowości bojowej jednostki. 

Gmina Sieciechów we współpracy ze Stowarzyszeniem Sło-
wik zrealizowała zadnie pn. „Budowa małej architektury rekre-
acyjno-sportowej w miejscowościach Kępice, Głusiec, Zajezie-
rze, gmina Sieciechów” i otrzymała dofi nansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego za pośrednic-
twem Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” w wyso-
kości 120.000,00 zł. W ramach zadania zostały zakupione i za-
montowane urządzenia na plac zabaw w miejscowości Kępice, 
zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Głusiec, zakup i montaż 
urządzeń na plac zabaw oraz siłowni zewnętrznej w m. Zajezierze. 

Dzięki dofi nansowaniu w gminie powstały aż trzy nowe 
miejsca, które pozytywnie wpłyną na rozwój infrastruktury 
rekreacyjnej, rozwój lokalnej społeczności oraz staną się miej-
scem gdzie będzie można aktywnie spędzić czas z całą rodziną.

Opracowanie: Urząd Gminy Sieciechów

GMINA SIECIECHÓW
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Urząd Gminy w Sieciechowie   Wójt Gminy    – Arkadiusz Guba
ul. Rynek 16    Przewodniczący Rady Gminy – Stanisław Potyra  
26-922 Sieciechów   e-mail: urzad@sieciechow.pl

Pacyfi kacja wsi Kępice miała miejsce 
12 listopada 1943 roku. Wczesnym ran-
kiem niemieckie oddziały wkroczyły do 
wsi i brutalnie wypędzili mieszkańców ze 
swych domów do dwóch stodół. W jednej 
zamknięto płaczące kobiety i przerażone 
dzieci, w drugiej uwięzieni zostali męż-
czyźni. Ta brutalna akcja była odwetem za 
polskie oddziały partyzanckie działające na 
terenie ówczesnego powiatu kozienickiego. 

W oddziałach partyzanckich znajdowało 
się bowiem wielu mężczyzn pochodzących 
z Kępic. Podczas swej brutalnej napaści na 
ludność cywilną, żołnierze niemieccy tor-
turując zamordowali trzy osoby, w tym mat-
kę trzech partyzantów Józefę Bąk. Nie uzy-
skali jednak żadnych informacji o ludziach, 
którzy wstępując w tajne organizacje posta-
nowili się przeciwstawić okupantowi. 

Na pamiątkę tamtych dni społeczność 
lokalna ufundowała pomnik upamiętnia-
jący poległych żołnierzy Armii Krajowej 
i Batalionów Chłopskich. 

31 października 2021 roku, władze 
samorządowe Gminy Sieciechów oraz 
Zespół Placówek Oświatowych w Siecie-
chowie zorganizowali uroczyste obchody 
78. rocznicy pacyfi kacji wsi Kępice. Roz-
poczęły się one Mszą świętą w intencji 
Ojczyzny, w kościele pw. Wniebowzię-
cia NMP w Opactwie, którą w intencji 
Ojczyzny odprawił ks. Jacenty Rejczak 
proboszcz parafi i Opactwo. Po Mszy św. 
młodzież z Zespołu Placówek Oświato-
wych im. Armii Krajowej w Sieciechowie 
pod kierunkiem Hanny Borowiec i Wio-
letty Dziosa-Wojtasik przedstawiła wzru-
szający montaż słowno-muzyczny.

Dalsza część uroczystości odbyła się 
przy mogile zbiorowej pomordowanych 
mieszkańców gminy Sieciechów w czasie 
II wojny światowej na cmentarzu para-
fi alnym w Opactwie. Modlitwę w intencji 
pomordowanych i poległych partyzantów 
odmówił ks. Jacenty Rejczak. Symbolem 
pamięci były złożone kwiaty przez delega-
cje władz samorządowych powiatu kozie-
nickiego, gminy Sieciechów organizacje 
kombatanckie, szkoły. Wartę honorową 
przy mogile pełnili żołnierze z Kompanii 
Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Dębli-
na. Uroczystość uświetnili również przed-
stawiciele orkiestry wojskowej z Dęblina.

Kolejna część uroczystości odbyła się 
przy pomniku upamiętniającym pomor-
dowanych żołnierzy BCH i AK w Kę-
picach. Rozpoczął ją hymn państwowy, 

następnie Wójt Gminy Sieciechów Arka-
diusz Guba powitał poczty sztandarowe, 
przybyłych gości, delegacje kombatanc-
kie. Zwieńczeniem uroczystości był Apel 
Pamięci odczytany przez ppr. Jakuba Za-
rzyckiego oraz salwa honorowa w wyko-
naniu kompanii reprezentacyjnej Sił Po-
wietrznych z Dęblina pod dowództwem 
kpt. Macieja Marczyka.

Obchody zakończyły się złożeniem 
kwiatów i zapaleniem zniczy przez przy-
byłe delegacje pod pomnikiem BCh i AK, 
wśród których byli: Radni Rady Powiatu 
Kozienickiego Lidia Ligorowska i Grze-
gorz Sotowski, Wójt Gminy Sieciechów 
Arkadiusz Guba, Przewodniczący Rady 
Stanisław Potyra, przedstawicielka rodzin 
kombatanckich Marianna Bąk, Sekretarz 
Gminy Sieciechów Mirosława Pachocka, 
Sołtys Wsi Kępice Martyna Kozuń, Radny 

Rady Gminy Sieciechów Andrzej Wirasz-
ka, delegacja Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej z Kozienic, delegacja 
Związku Kombatantów RP i byłych Więź-
niów Politycznych koło Miejsko-Gmin-
ne w Kozienicach, Związek Weteranów 
i Rezerwistów Wojska Polskiego im. mjr 
Dobrzańskiego pseudonim „Hubal” od-
dział w Kozienicach, delegacje nauczycieli 
i uczniów ze szkół w Sieciechowie, Słowi-
kach i Zajezierzu oraz kombatanci i rodzi-
ny partyzantów i pomordowanych podczas 
pacyfi kacji Kępic. Zwieńczeniem uroczy-
stości była pieśń „Śpij kolego” zagrana 
przez sygnalistę z orkiestry wojskowej. Na 
zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na 
gorący poczęstunek do świetlicy wiejskiej 
w Kępicach.

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Sieciechowie
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