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7 czerwca podczas XXXII Sesji (Nadzwyczajnej) Rady Po-
wiatu Kozienickiego, w głosowaniu tajnym, wybrano nowego 
Starostę Kozienickiego, którym został Krzysztof Wolski. Za 
wyborem Starosty głosowało 14 Radnych, przeciw 2, 1 głos nie-
ważny, 2 osoby były nieobecne podczas głosowania.

Wcześniej, podczas tej samej Sesji, również w głosowa-
niu tajnym, Radni zdecydowali o odwołaniu dotychczasowego 
Starosty Andrzeja Junga oraz Zarządu Powiatu Kozienickiego, 
w skład którego oprócz Starosty wchodzili: Wicestarosta Józef 
Grzegorz Małaśnicki, Waldemar Banaś, Marek Kucharski, Mał-
gorzata Siekut. Za odwołaniem Zarządu głosowało 13 Radnych, 
6 było przeciw.

9 czerwca podczas XXXIII Sesji (Nadzwyczajnej) Rady Po-
wiatu Kozienickiego, w głosowaniu tajnym, wybrano Wicestaro-
stę Kozienickiego, którym została Małgorzata Bebelska. Podczas 
Sesji obecnych było 16 Radnych. Za wyborem Wicestarosty gło-
sowało 14 Radnych, 1 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Podczas tej samej Sesji wybrano również członków Zarządu 
Powiatu Kozienickiego, zgłoszonych przez Starostę Kozienic-
kiego Krzysztofa Wolskiego. W wyniku głosowania do Zarządu 
weszli: Waldemar Banaś, Marek Kucharski oraz Emanuel 
Zawodnik. W Zarządzie Powiatu zasiadają również Starosta 
Krzysztof Wolski – Przewodniczący Zarządu oraz Wicestarosta 
Małgorzata Bebelska Wiceprzewodnicząca Zarządu.

14 czerwca odbyła się XXXV Sesja Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Po sprawozdaniu Starosty z prac Zarządu oraz 
Rozpatrzeniu raportu o stanie Powiatu, Radni Rady Powiatu podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu 
Powiatu. W kolejnym punkcie Radni podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu 
powiatu kozienickiego za 2020 rok i sprawozdania fi nansowego oraz uchwałę w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
powiatu kozienickiego za 2020 rok.

Ponadto Radni podjęli uchwały w sprawach:
– zatwierdzenia rocznego sprawozdania fi nansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozie-

nicach za 2020 r.,
– uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kozienickiego na lata 2021 – 2025 z perspektywą do roku 2029,
– odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Wydział VIII Zamiejscowy w Rado-

miu na czynność Rady Powiatu Kozienickiego,
– rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Kozienickiego,

Starosta Powiatu Kozienickiego serdecznie dziękuje Radnym Rady Powiatu Kozienickiego za pracę i realizację zadań, jakie 
były postawione przed Radą w roku 2020, dziękuje również pracownikom Starostwa Powiatowego w Kozienicach oraz jednostek 
organizacyjnych Powiatu za rzetelną pracę i wyniki.

 

14 czerwca odbyła się XXXV Sesja Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Po sprawozdaniu Starosty z prac Zarządu oraz 
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Poranne ulewy i niesprzyjające prognozy 
na cały dzień, kałuże na drogach utwardzo-
nych i błoto na szutrowych – nic nie wystra-
szyło miłośników jazdy na dwóch kółkach 
przed wzięciem udziału w XI Powiatowym 
Rajdzie Rowerowym „Śladami Historii”, któ-
ry odbył się w sobotę, 3 lipca.

Rajd wystartował z placu przy Zespo-
le Placówek Oświatowych w Sieciechowie, 
gdzie wcześniej odbyła się rejestracja w biu-
rze rajdu i ofi cjalne powitanie. Wśród uczest-
ników Rajdu był Wójt Gminy Sieciechów 
Arkadiusz Guba.

Po krótkiej rozgrzewce, wszyscy w świet-
nych humorach, ubrani w kamizelki z logo 
Rajdu i logo sponsora wyruszyli w trasę. Tra-
sa Rajdu wiodła przez miejsca związane z mi-
litarną historią. Uczestnicy  mogli zwiedzić 
m.in. Twierdzę Dęblin, Cmentarz Balonna 
i Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

Niestety pogoda uniemożliwiła dotarcie 
do ostatniego punktu Rajdu, czyli Wyspy 
Wisła w Stężycy. Dlatego też z Muzeum Sił 
Powietrznych w Dęblinie Rajdowicze wyru-
szyli w drogę powrotną. Trasą przez Głusiec, 
Opactwo i Kępice dotarli do Sieciechowa, 
gdzie w tym samym miejscu, gdzie znajdo-
wał się Start Rajdu – odbyło się ofi cjalne 
zakończenie. Na mecie na przyjazd uczest-
ników czekał Starosta Powiatu 

Kozienickiego Krzysztof Wolski, który każdemu uczestnikowi w nagrodę 
za ukończenie trasy wręczył okolicznościowy medal, rowerową pelerynę 
przeciwdeszczową, mapę i legitymację z logo Rajdu i logo Sponsora.

Dziękujemy Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach, któ-
rej funkcjonariusze czuwali nad bezpieczeństwem uczestników Rajdu,  
Gminie Sieciechów oraz Zespołowi Placówek Oświatowych w Sieciecho-
wie za udostępnienie miejsca na potrzeby rozpoczęcia i zakończenia Raj-

du oraz pomoc organizacyjną. Szczególne 
podziękowania kierujemy do Operatora 
Gazociągów Przesyłowych Gaz-System 
S.A., który już po raz drugi był Sponso-
rem Wydarzenia. Organizatorem Rajdu 
było Starostwo Powiatowe w Kozienicach.

Wytyczeniem trasy i koor-
dynacją Rajdu zajmował 
się Wydział Promocji i Kul-
tury Straostwa Powiatowe-
go w Kozienicach.
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Wszystkie trasy dotychczasowych jedenastu edycji Powiatowego Rajdu Rowerowego „Śladami Historii” do-
stępne są na stronie internetowej Powiatu Kozienickiego www.kozienicepowiat.pl w zakładce Powiat – Tury-
styka – Aktywnie w Powiecie Kozienickim. 
Zachęcamy do zwiedzania Powiatu naszymi trasami!
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Aleksandra Sot zwyciężyła w biegu na 
1500 metrów przez przeszkody. Jakub Strzelczyk 
zajął pierwsze miejsce w biegu na 3000 m przez 
przeszkody, uzyskując jednocześnie kwalifi ka-
cję na Mistrzostwa Seniorów. Gabriel Pierzchała 
zdobył tytuł Wicemistrza Mazowsza w biegu na 
400 metrów.

21 czerwca z młodymi sportowcami spotkał 
się Starosta Powiatu Kozienickiego Krzysztof 

 
 

 
 

 

Wolski, który w imieniu Zarządu i Rady 
Powiatu Kozienickiego wręczając vo-
uchery oraz pakiet upominków, złożył za-
wodnikom serdeczne gratulacje. Przeka-
zał również najlepsze życzenia zdrowia, 
wytrwałości i szczęścia w pokonywaniu 
wszelkich przeszkód oraz uśmiechu i ra-
dości z każdego przedsięwzięcia, w któ-
rym w przyszłości będą uczestniczyć.

Zawodnicy UKS Olimp Kozienice 
zgodnie zapewniali, że nie spoczną na 
laurach, a sukcesy, które do tej pory od-
nieśli, motywują ich do wytężonej pracy. 
Każdy z nich jako sportowy autorytet 
wskazał koleżankę z tego samego Klu-
bu Danutę Woszczek, podkreślając jed-
nocześnie ogromną rolę trenera Janusza 
Misztala.

Monika Szewczyk-Wiraszka
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Zawody odbyły się 16 czerw-
ca, wzięło w nich udział 51 zawodni-
ków z 7 Klubów Olimpiad Specjal-
nych: „Ignasie” z Ignacowa, „Dom” 
i „Elektoralna” z Warszawy, „Bobry” 
z Adamowa, „Tęcza” z Radomia, repre-
zentanci Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Nowych Litewnikach oraz 
Klub „Szarotka” z Opactwa.

Przy akompaniamencie hymnu olim-
piad specjalnych, uczniowie Specjalne-
go Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 
w Opactwie: Damian Cieśla, Paweł Knyt, 
Dominik Domeradzki oraz Karol Starzyk, 
uroczyście umieścili fl agę Olimpiad Spe-
cjalnych na maszcie. 

Tradycyjnie nie zabrakło przysięgi, 
którą w tym roku złożył, rozpoczynający 
dopiero swoją przygodę z Olimpiadami 
Specjalnymi, zawodnik Klubu „Szarot-
ka” z Opactwa, Kacper Korcz.

Uroczystego otwarcia zawodów do-
konała Małgorzata Bebelska Wicestaro-
sta Powiatu Kozienickiego, która podzię-
kowała organizatorom za przygotowanie 
tego wyjątkowego wydarzenia, uczestni-
kom turnieju życzyła zaś wysokich wy-
ników. Do dobrej zabawy i zdrowej ry-
walizacji zachęcał zawodników Tomasz 

Trela Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady 
Powiatu. 

Bocce cieszy się dużą popularnością wśród zawodników Olimpiad Specjalnych. 
Mimo, iż nie jest grą skomplikowaną wymaga od graczy dużej wytrzymałości i tech-
niki. Zawodnicy Olimpiad Specjalnych zawsze walczą o zwycięstwo i robią to nie dla 
nagród, czy medali, ale dla samej radości z wygranej i przełamania własnych słabości, 
a możliwość wzięcia udziału w rozgrywkach stanowi wspaniałą przygodę, podczas 
której mogą spotkać się z przyjaciółmi z innych placówek.

Organizatorami XI Mazowieckiego Turnieju Bocce byli: Oddział Regionalny 
Olimpiad Specjalnych Polska Mazowieckie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy w Opactwie oraz Klub Olimpiad Specjalnych „Szarotka”.

Sabina Semeniuk

W dniach od 25 do 27 czerwca na bo-
iskach Kozienickiego Centrum Rekreacji 
i Sportu czołowe zawodniczki polskiej 
siatkówki plażowej rozegrały ekscytujące 
spotkania. Pierwszego dnia przeprowa-
dzone zostały gry eliminacyjne, drugiego 
i trzeciego spotkania fi nałowe.

Grand Prix zawodów zdobyły Jago-
da Gruszczyńska i Dorota Strąg. Drugie 
miejsce zajęły Monika Brzostek i Izabe-
la Błasiak. Trzecie wywalczyły Magda-
lena Saad i Agata Wawrzyńczyk. Puchar 
Starosty Kozienickiego wręczyła Mał-
gorzata Bebelska Wicestarosta Powiatu 
Kozienickiego.

Monika Szewczyk-Wiraszka
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 – taką kwotę Samorząd 
Województwa Mazowieckiego prze-
każe Parafii pw. Najświętszej Marii 
Panny Królowej Różańca Świętego 
w Wysokim Kole na remont dachu wie-
ży południowo-wschodniej wraz z jej 
elewacją. Wieża, która poddana zosta-
nie renowacji ma ponad 300 lat i wisi 
w niej dzwon z 1717 roku.

W sumie Samorząd Województwa 
Mazowieckiego przeznaczył ponad 
1 mln złotych dla 21 parafii w diecezji 
radomskiej. Najwięcej środków otrzy-
mała właśnie parafia w Wysokim Kole. 
Oprócz niej z dotacji skorzystają rów-
nież trzy inne parafie na terenie powia-
tu kozienickiego. 30 tysięcy złotych 
otrzyma Parafia pw. św. Wawrzyńca 
w Sieciechowie na konserwację ołtarza 

W czerwcu oddany został do użytku 
wyremontowany odcinek drogi powia-
towej nr 1744W Regów Stary – Mar-
kowola na terenie Gminy Gniewoszów 
o długości 1272 mb. Oddajemy ostatni 
odcinek remontowanej drogi – od miej-
scowości Markowola do granicy z wo-
jewództwem lubelskim – jest to dla nas 

SANKTUARIUM 
W WYSOKIM KOLE 
CZEKA NA REMONT

bocznego Matki Bożej z Dzieciątkiem, 
28 tysięcy złotych Parafia Wniebo-
wzięcia NMP w Opactwie na konser-
wację i restaurację ołtarza głównego 
oraz 15 tysięcy złotych Parafia pw. Św. 
Krzyża w Kozienicach na konserwację 
rzeźby Matki Bożej z Dzieciątkiem.

REMONT DROGI
W GMINIE
GNIEWOSZÓW
Wartość zadania:

w tym roku odcinek rekordowy. Roboty 
polegały na wykonaniu warstwy wią-
żącej, warstwy profilowo-wzmacnia-
jącej. Remont został przeprowadzony 
wyłącznie w technologii mas na gorą-
co. W ramach remontu wykonane zo-
stały także pobocza i zjazdy na posesje 
– poinformował Marcin Łopuszański 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
w Kozienicach.

Zadanie sfi nansowane zostało ze 
środków Powiatu Kozienickiego.
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30 czerwca w Starostwie Powiato-
wym w Kozienicach odbyło się spotkanie 
Partnerstwa „Na rzecz wsparcia i rozwoju 
ekonomii społecznej w powiecie kozie-
nickim”.

Na spotkaniu omówione zostały do-
tychczasowe działania w zakresie Part-
nerstwa. Edmund Kordas Prezes Zarządu 
nowo powołanej, pierwszej na terenie po-
wiatu kozienickiego, Spółdzielni Socjal-
nej „Przystanek Kozienice” przybliżył 

W odniesieniu do takich obszarów 
tematycznych jak Społeczeństwo, Go-
spodarka, Przestrzeń i Środowisko, 
w czerwcu, zorganizowane zostały 
warsztaty diagnostyczno-strategiczne 
dotyczące przygotowania Strategii 
Rozwoju Powiatu Kozienickiego. Do 
udziału w zajęciach zaproszeni zostali 
przedstawiciele Gmin Powiatu, Jedno-
stek Organizacyjnych Gmin i Powia-
tu oraz służb mundurowych. Każdy 
uczestnik miał możliwość wyboru in-
teresującego go obszaru tematycznego.

W warsztatach czynny udział wzięli 
Krzysztof Wolski Starosta Powiatu Ko-
zienickiego i Małgorzata Bebelska Wice-
starosta Powiatu. 

Głównym założeniem zajęć była 
identyfi kacja barier i potencjałów doty-
czących powiatu kozienickiego, a także 
zaprojektowanie kluczowych działań, 
które pozwolą na zniwelowanie proble-
mów i wykorzystanie mocnych stron.

Spotkanie poprowadzili Anna Pyziak, 
Wiktor Kijania i Damian Kramek – re-
prezentujący Stowarzyszenie o!Praga – 
wykonawcę Strategii Rozwoju Powiatu 
Kozienickiego. 

Opr. Wydział Promocji i Kultury

W czerwcu w Delegaturze 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Radomiu podpisana zo-
stała umowa o udzielenie dotacji celowej 
w wysokości 180.000,00 zł ze środków 
Województwa Mazowieckiego na realiza-
cję zadania pod nazwą „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1702W Wyborów-Basi-
nów, odcinek Nowy Grabów-Tomczyn” 
w gminie Grabów nad Pilicą. Ze strony 
Powiatu Kozienickiego umowę podpisali 
Krzysztof Wolski Starosta Powiatu, Ma-
rek Kucharski Członek Zarządu Powiatu 
oraz Kamil Banaś Skarbnik Powiatu, nato-
miast ze strony Województwa Mazowiec-
kiego – Wicemarszałek Rafał Rajkowski. 
W spotkaniu uczestniczyli także Leszek 
Przybytniak i Tomasz Śmietanka Rad-
ni Sejmiku Województwa Mazowiec-
kiego oraz Kazimierz Porębski Zastęp-
ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazo-
wieckiego w Warszawie.

ŚRODKI NA REMONT 
DROGI W GMINIE
GRABÓW NAD PILICĄ

KOLEJNA DOTACJA
DLA SZPITALA
POWIATOWEGO

Wykorzystanie energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych, a także zmniej-
szenie jej zużycia w placówce to głów-
ne cele projektu: „Termomodernizacja 
budynku D Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Kozienicach”, który zrealizuje Szpital 
Powiatowy. Termomodernizacja budynku 
będzie możliwa dzięki decyzji Zarządu 

Województwa Mazowieckiego o dofi nan-
sowaniu inwestycji w ramach programu 
regionalnego. Wsparcie z UE wyniesie 
1.228.285,35 zł. 7 lipca umowę podpisali 
Adam Struzik Marszałek Województwa 
Mazowieckiego, Rafał Rajkowski Wi-
cemarszałek, Roman Wysocki. Dyrek-
tor Szpitala Powiatowego. W spotkaniu 
uczestniczył Krzysztof Wolski Starosta 
Kozienicki.

Fundusze europejskie zostaną prze-
znaczone na modernizację instalacji 
centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej. W szpitalu zamontowane zo-
staną instalacje fotowoltaiczne oraz nowe 
oświetlenie. W planach jest także wymia-
na instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej. 
Projekt zakłada również ocieplenie stro-
podachu oraz ścian piwnic, aby zminima-
lizować utratę ciepła.

EKONOMIA
SPOŁECZNA
W POWIECIE

etapy powstawania przedsięwzięcia oraz 
przedstawił jego bogatą ofertę w zakresie 
usług handlowych, gastronomicznych, 
komputerowych i turystycznych. Prze-
prowadzona została także analiza proble-
mów i możliwości związanych z obecną 
regionalną i ponadregionalną sytuacją 
zdrowotno-gospodarczą a następnie wy-
pracowane zostaną propozycje dalszych 
działań w ramach Partnerstwa.

Spotkanie poprowadziła Małgorzata 
Bebelska Lider Partnerstwa „Na rzecz 
wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej 
w Powiecie Kozienickim”, Wicestarosta 
Kozienicki. Krzysztof Wolski Starosta 
Kozienicki podkreślał, jak istotne jest 
wspólne działanie na rzecz osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym i zachę-
cał do konstruktywnych rozmów.

WARSZTATY
DIAGNOSTYCZNO
-STRATEGICZNE 

tematycznych jak Społeczeństwo, Go-
spodarka, Przestrzeń i Środowisko, 

WARSZTATY
DIAGNOSTYCZNO
-STRATEGICZNE 
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Ćwiczenia te przeprowadzone zostały w dniach od 14 do 16 czerwca na rozkaz Ko-
mendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach z dnia 18 maja.

Wzięli w nich udział strażacy z 9 jednostek, na wyposażeniu których znajdują się łodzie 
z silnikami zaburtowymi, w tym z: Komendy Powiatowej PSP oraz Ochotniczych Straży 
Pożarnych w: Świerżach Górnych, Nowej Wsi, Ryczywole, Samwodziu, Brzeźnicy, Ło-
jach, Chmielewie i Gniewoszowie. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią ko-
ronawirusa jednostki OSP podzielone zostały na trzy dni ćwiczebne. Kierownikiem ćwi-
czeń był mł. bryg. 
Daniel Jastrzębski 
Dowódca Jednostki 
Ratowniczo-Gaśni-
czej w Kozienicach.

Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie współdziałania 
i koordynacji strażaków PSP oraz OSP, a także doskonalenie 
umiejętności udzielania pomocy oraz ewakuacji osób poszkodo-
wanych z wody, przy pomocy zadysponowanego sprzętu, a tak-
że umiejętności manewrowania łodziami na wodach płynących, 
podpływania i wyławiania bojki i koła ratunkowego.

15 czerwca z ćwiczącymi strażakami spotkali się Starosta Kozie-
nicki Krzysztof Wolski oraz Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Ko-
złowski, którzy zgodnie stwierdzili, że ćwiczenia i treningi pozwalają 
na przeprowadzanie sprawnych i bezpiecznych akcji ratowniczych.

W ramach działań „Bezpieczne Wakacje 2021” policjanci z Zespołu ds. Profi laktyki Społecznej Nieletnich i Patologii wraz 
z Dzielnicowymi organizują w placówkach oświatowych na terenie powiatu kozienickiego spotkania profi laktyczne mające na celu 
uświadamianie dzieci i młodzieży na temat zagrożeń wynikających z aspołecznych zachowań m.in. ze spożywania alkoholu, zaży-
wania środków odurzających, palenia papierosów, cyberprzemocy, a także popełniania czynów karalnych. W czasie tych spotkań 

omawiane są zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, oraz zasady 
bezpiecznego przebywania nad wodą.

Oprócz spotkań szkolnych, Komenda Powiatowa Policji w Kozie-
nicach w dniu 21 czerwca br. zorganizowała już po raz czwarty pokazy 
instruktażowe pn. „Kozienice – kręci bezpieczeństwo nad wodą”. Ini-
cjatywa ta została wsparta przez wiele instytucji i służb działających 
na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży m.in. Państwową Straż Po-
żarną w Kozienicach, Wydział Ruchu Drogowego KWP zs. w Rado-
miu, Urząd Miejski w Kozienicach, Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Kozienicach, Powiatową Stację Sani-
tarno-Epidemiologiczną w Kozienicach, Centrum Usług Społecznych 
w Kozienicach, WOPR /o. Kozienice, Odział Terenowy PCK w Kozie-
nicach, Kozienicką Gospodarkę Komunalną oraz Kozienickie Centrum 
Rekreacji i Sportu. Podczas tego wydarzenia uczniowie szkół podsta-
wowych z gminy Kozienice mogli obejrzeć m.in. pokazy umiejętno-
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ści wyspecjalizowanych służb ratownictwa 
wodnego, pokazy udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej, czy wysłuchać 
prelekcji policjantów oraz grupy WOPR, 
a także wziąć udział w różnego rodzaju 
konkursach, grach i zabawach. Poszczegól-
ne instytucje przygotowały stanowiska, na 
których każdy uczestnik mógł spróbować 
swoich sił w różnych dyscyplinach. WOPR 
oddział Kozienice w ramach tych działań 
zaprezentował sprzęt ratownictwa wodnego, 
przybliżając dzieciom zasady postępowania 
nad wodą w czasie letniego wypoczynku, 
a także umiejętności ratowników podczas 
ratowania osoby. Przedstawiciele Polskie-
go Czerwonego Krzyża oddział terenowy 
w Kozienicach na swoim stanowisku pre-
zentowali zasady postępowania przy rato-
waniu osób i udzielaniu pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Pracownicy Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych wspólnie z policjantami przeprowa-
dzili profi laktyczny konkurs plastyczny pod hasłem „Bezpieczeństwo nad wodą bez alkoholu i z głową”. Kolejną atrakcją był bus 
profi laktyczny, gdzie dzieci uczestniczyły w zajęciach sportowych m.in. przeciąganie liny, jazda slalomem rowerowym gokartem. 
Funkcjonariusze z Zespołu ds. Profi laktyki Społecznej Nieletnich z kozienickiej Policji, w ramach akcji MSWiA „Kręci Mnie Bez-
pieczeństwo… nad wodą”, przeprowadzili pogadankę na temat bezpiecznych zachowań podczas letniego wypoczynku. Zwracali 
uwagę na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży zarówno podczas letnich kąpieli, ale również w czasie poruszania się po drogach, 
jak i w kontaktach z osobami obcymi. Przestrzegali o zagrożeniach związanych z zażywaniem środków odurzających, w szcze-
gólności dopalaczy. Dzielnicowi, wykorzystując plenerową grę edukacyjną, promowali bezpieczne zachowania oraz uświadamiali 
o niebezpieczeństwie i konsekwencjach ich zażywania. Funkcjonariusze z WRD KWP zs. w Radomiu zaprezentowali dla milusiń-
skich rowerowy tor przeszkód. Na zakończenie spotkania przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
podczas wakacji. Kolejną atrakcją dla milusińskich był pokaz sprzętu gaśniczego oraz łodzi ratowniczych. Niezapomnianą atrakcją 
pokazów przeprowadzoną przez strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Świerżach Górnych była możliwość pływania po jeziorze kozienickim łodzią ratowniczą. Kozienicka Gospodarka Komunalna 
dostarczyła dla wszystkich uczestników wodę, która idealnie chłodziła organizm w tak upalny dzień. Ponadto strażacy rozstawili 
kurtyny wodne, które dały orzeźwienie i świetną zabawę zgromadzonym dzieciom. 

Realizując działania w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2021” policjanci szczególną uwagę zwracają na bezpie-
czeństwo osób wypoczywających – przede wszystkim dzieci i młodzieży. Z roku na rok obserwujemy, że powiat kozie-

nicki przyciąga swoimi walorami 
przyrodniczo – krajobrazowymi, jak 
i zapleczem infrastrukturalnym coraz 
większą rzeszę turystów. Podczas te-
gorocznych wakacji na terenie powiatu 
kozienickiego do Mazowieckiego Kura-
torium Oświaty zgłoszono 15 różnego ro-
dzaju form wypoczynku dzieci i młodzie-
ży. Dobrą praktyką realizowaną od kilku 
lat przez Komendę Powiatową Policji 
w Kozienicach są wspólne kontrole z Po-
wiatową Stacją Sanitarno-Epidemiolo-
giczną w Kozienicach i Państwową Strażą 
Pożarną w Kozienicach miejsc wypoczyn-
ku letniego. 

Mamy nadzieję iż, wszystkie działania 
podejmowane przez kozienickich policjan-
tów przyczynią się do wzmocnienia bezpie-
czeństwa dzieci i młodzieży, aby wypoczęte 
i radosne powróciły do swych zajęć po wa-
kacjach.

Autor: st. asp. Tomasz Mazur
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Zgromadzonych przed Sank-
tuarium Strażaków Państwo-
wej Straży Pożarnej, druhów 
ochotników oraz ich rodziny, 
a także przedstawicieli władz 
samorządowych powiatowych 
i gminnych powitał ksiądz Bi-
skup Henryk Tomasik, który 
przewodniczył także odprawia-
nej w intencji strażaków Mszy 
Świętej.

Dziękując za sprawowanie 
Eucharystii, Starosta Powiatu 
Kozienickiego Krzysztof Wol-
ski oraz Komendant Powiato-
wy Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach mł. bryg. Kamil Bieńkowski podkreślali, jak 
duże znaczenie dla strażaków mają pielgrzymki do cudownego obrazu Matki Bożej Wysokol-
skiej. Z tej okazji odczytany został również list Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Andrzeja Junga.

Jak co roku, po Mszy Świętej, w kaplicy cudownego obrazu, strażacy odczytali Akt Zawie-
rzenia Matce Bożej Wysokolskiej. W podziękowaniu za łaski i błogosławieństwo Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole 
strażacy z powiatów kozienickiego, lipskiego i zwoleńskiego złożyli pamiątkowy ryngraf.

W Mszy Świętej uczestniczyły również licznie zgromadzone poczty sztandarowe oraz Orkiestra Dęta OSP w Kozienicach.

W czerwcu w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 
w Kozienicach, z okazji obchodzonego 30 maja Dnia Rodzi-
cielstwa zastępczego odbyło się spotkanie z rodzinami zastępc-
zymi z terenu powiatu kozienickiego. Wszystkich przybyłych 
powitał Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
Marcin Styś.

Słowa uznania, podziękowania za trud wychowania młodego 
człowieka oraz wiele ciepłych życzeń przekazali uczestnikom 
Starosta Powiatu Kozienickiego Krzysztof Wolski oraz Wicesta-
rosta Małgorzata Bebelska.

Zarówno rodzice, jak i podopieczni mogli również wysłu-
chać prelekcji na temat Cyberprzemocy i innych zagrożeń zwią-
zanych z korzystaniem z internetu, przygotowanej przez pra-
cowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, po czym 
wszyscy wyruszyli na zaplanowany wcześniej wyjazd integra-
cyjny do Centrum Iluzji w Radomiu.

Na terenie powiatu kozienickiego funkcjonuje 37 rodzin zas-
tępczych oraz 1 rodzinny dom dziecka.

Wydarzenia/Informacje
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15 lipca w gmachu Ministerstwa Edukacji i Nauki, Krzysztof Wolski Starosta Powiatu Kozienickiego spotkał się z Ministrem 
Edukacji i Nauki Przemysławem Czarnkiem. Rozmowy dotyczyły wsparcia budowy nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Kozienicach. Minister podkreślając potrzebę i konieczność wybudowania nowoczesnego budynku dla dzieci 
niepełnosprawnych, zadeklarował pomoc w pozyskaniu potrzebnych środków fi nansowych na realizację powyższej inwestycji.
– Wiem, że szkoła pomimo trudnych warunków lokalowych działa bardzo dobrze. Dzieci powinny mieć szkołę przyjazną, radosną 

i nowoczesną. Nowa lokalizacja w Kozienicach to poprawa dojazdu do szkoły. Dlatego będę ubiegał się o środki fi nansowe na 
ten cel. Nowy ośrodek w Kozienicach to inwestycja bez dwóch zdań konieczna. – mówił Minister Przemysław Czarnek.
W spotkaniu uczestniczyli: Posłowie na Sejm RP Agnieszka Górska i Marek Suski, Wicewojewoda Mazowiecki Artur Stando-

wicz oraz Beata Krajewska ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie.
Aktualnie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy mieści się w zabytkowym budynku należącym do pobenedyktyńskiego 

zespołu kościelno-klasztornego w Opactwie. Budowa nowego obiektu w nowej lokalizacji tj. w mieście Kozienice korzystnie 
wpłynie na rozwój szkoły. Pozwoli również na rozszerzenie działalności ośrodka. Dzięki budowie nowej siedziby placówki osiąg-
nięte zostaną standardy nałożone przez obowiązujące 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 oświatowej. Nowoczesna i ekologiczna szkoła przyczyni się do dynamicznego rozwoju Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego i zapewni wychowankom i nauczycielom godne miejsce do pracy, nauki, wychowania i terapii na długie lata.

Informacje
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W roku szkolnym 2020/2021 do ostatnich klas Liceum Ogól-
nokształcącego uczęszczało 79 uczniów oraz 102 uczniów Techni-
kum. Do egzaminu przystąpiło 79 absolwentów Liceum i 96 absol-
wentów Technikum. Na chwilę obecną (przed sesją poprawkową 
w sierpniu) egzamin maturalny zdało 73 absolwentów Liceum, 
5 będzie mogło przystąpić do egzaminu poprawkowego.

Najlepszymi maturzystami klas licealnych zostali: Antoni 
Gnyś, Łukasz Wójcicki i Patryk Polak.

Natomiast w przypadku Technikum, (przed sesją poprawko-
wą w sierpniu) egzamin maturalny zdało 80 absolwentów, 12 
będzie mogło przystąpić do egzaminu poprawkowego. Najlep-
szymi maturzystami klas Technikum zostali: Julia Barcikowska, 
Adrian Budziak i Jakub Kociołek.

Średnia  zdawalność w klasach Liceum z języka polskiego 
wynosi 99%, z matematyki 94%, z języka angielskiego 99%, na 
poziomie podstawowym, natomiast w klasach Technikum z języ-
ka polskiego 92 %, matematyki 93%, języka angielskiego 95%.

Najczęściej wybierane przedmioty dodatkowe to: język an-
gielski, matematyka, geografi a i język polski.

Do egzaminów maturalnych w maju 2021 roku przystąpi-
ło 76 uczniów. Świadectwa dojrzałości otrzymało 70 uczniów. 
6 osób nie uzyskało wymaganych 30% z jednego przedmiotu. 
Osoby te mają możliwość podwyższenia wyniku w sierpniu, 
przystępując do egzaminu poprawkowego. Średnia szkoły wy-
niosła 74%, a najwyższa średnia ucznia to 96%. 

8 osób otrzymało wynik powyżej 90%, a 25 powyżej 80%. 
Średnia zdawalność z języka polskiego wynosi 68%, z matema-
tyki 68%, z języka angielskiego 85% na poziomie podstawo-
wym. Najczęściej wybierane przedmioty dodatkowe to: język 
angielski, matematyka i geografi a.

Średnia wyników egzaminów maturalnych zarówno w I LO, 
jak i w Zespole Szkół nr 1 jest wyższa od średniej dla całego 
powiatu kozienickiego, województwa i kraju.

25 czerwca w całej Polsce uczniowie 
zakończyli rok szkolny, rozpoczynając 
tym samym wakacje, okres odpoczynku od 
obowiązków szkolnych. Tak było również 
w placówkach prowadzonych przez Powiat 
Kozienicki tj. w Zespole Szkół Nr 1 im. 
Legionów Polskich oraz w I Liceum Ogól-
nokształcącym im. Stefana Czarnieckiego 
w Kozienicach.

Ofi cjalne uroczystości rozpoczęli Dy-
rektorowie Placówek, prosząc uczniów 
o rozwagę podczas wakacji, a także skła-
dając życzenia udanego odpoczynku. Głos 
zabrali również zaproszeni goście. W Ze-
spole Szkół Nr 1 Wicestarosta Powiatu Ko-
zienickiego Małgorzata Bebelska odczytała 
list Starosty Kozienickiego Krzysztofa Wolskiego, dziękując całemu gronu pedagogicznemu , pracownikom i uczniom szkoły. 
W I Liceum Ogólnokształcącym Starostę Kozienickiego reprezentował Sekretarz Powiatu Jarosław Chlewicki.

Podczas zakończenia roku szkolnego najlepszym uczniom w roku szkolnym 2020/2021 wręczone zostały nagrody Dyrektora, 
a także nagrody dla stypendystów Prezesa Rady Ministrów.

Informacje
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W związku z panującą pandemią 
koronawirusa, tegoroczna kwalifikacja 
wojskowa na terenie całego kraju pro-
wadzona jest w dwóch terminach: od 
7 kwietnia do 23 lipca oraz od 9 sierp-
nia do 19 listopada 2021 r. Organizu-
je ją około 400 powiatowych komisji 
lekarskich powoływanych przez wo-
jewodów. Każdy wojewoda ma możli-
wość wyboru odpowiedniego terminu 
dla swojego województwa. 

W powiecie kozienickim kwalifi ka-
cja rozpoczęła się 1 czerwca, a przepro-
wadzana była na terenie Kozienickiego 
Centrum Rekreacji i Sportu, w świetli-
cy nad jeziorem. Podczas komisji lekar-
skiej badany jest m.in. wzrok, słuch 
i ciśnienie wezwanego, a także 
określany jego wzrost i waga. Lekarz 
przeprowadza poza tym wywiad cho-
robowy, pytając o przebyte choroby, 
zabiegi i operacje oraz złamania i ura-
zy. Komisja przyznaje badanemu jedną 
z czterech kategorii zdrowia – A, B, D 
lub E. Powyżej 95% to są osoby, którym 
przyznawana jest kategoria A – zdolny 
do czynności wojskowej, ona obliguje 
i otwiera furtkę do służby...- podkreśla 
mjr Artur Łęcki Szef Wydziału Rekru-
tacji Wojskowej Komendy Uzupełnień 

w Radomiu. Na osoby, które chcą swo-
ją przyszłość związać z wojskiem czeka 
wiele możliwości. Najważniejsza jest 
nauka, szkolnictwo wojskowe, szkoły 
podofi cerskie, ofi cerskie. Kandydat ma 
wszystko za darmo. Dostaje żołd i ma 
zagwarantowaną dobrą pracę. Mamy 
również formy przeszkolenia krótkiego, 
np. służba przygotowawcza w tej chwili 
trwa 26 dni, przysięga i można już się 
starać o przyjęcie do korpusu szerego-
wych...– informuje major Łęcki.

Liczba poborowych z terenu po-

wiatu kozienickiego, obejmująca 
rocznik podstawowy i roczniki starsze, 
z podziałem na gminy powiatu wyglą-
da następująco: gmina Grabów nad Pi-
licą – 25 poborowych, Gniewoszów – 
41, Głowaczów – 55, Magnuszew – 64, 
Garbatka-Letnisko – 34, Sieciechów 
– 25 oraz gmina Kozienice – 174 pobo-
rowych. W bieżącym roku  wezwanych 
zostało także 10 kobiet. Kwalifikacja 
wojskowa w powiecie trwała do 21 
czerwca. 

Sabina Semeniuk

Zachęcamy do aktywnego wypoczynku i poznawania z nami najbliższej okolicy. W tej chwili mamy potwierdzone dwie imprezy. 
W dniu 24 lipca odbędzie się rajd pieszy w okolice Suchedniowa, połączony ze zwiedzaniem rezerwatu geologicznego “Oczy Zie-
mi”. Rajd dofi nasowany ze środków Gminy Kozienice. Natomiast 21 sierpnia organizujemy spływ kajakowy na Pilicy, z Nowego 
Miasta do Tomczyc (ok. 13 km).  Spływ kajakowy będzie dofi nansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. 
Kolejne imprezy są w przygotowaniu. Informacje szczegółowe i regulaminy imprez będziemy publikować na naszej stronie inter-
netowej www.kozienice.pttk.pl oraz na profi lu facebookowym https://www.facebook.com/PTTK.Kozienice.

 

Informacje



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 14

Projekt dla osób młodych w wieku 18 – 29 lat
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zachęca osoby młode do udziału w projekcie: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pra-

cy w powiecie kozienickim (IV)”. W 2021 roku osoby bezrobotne mogą skorzystać ze staży, szkoleń, jednorazowych środków na podjęcie 
działalności gospodarczej, bonów na zasiedlenie oraz prac interwencyjnych. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18 – 29 
lat zarejestrowanych w PUP w Kozienicach, w tym do osób należących do kategorii NEET (osoby młode, które nie pracują, nie szkolą się i nie 
uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym). Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami, 
osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym) oraz osoby długotrwale bezrobotne. 
Celem głównym projektu jest „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kozienickim”.
Wartość Projektu w roku 2021 wynosi: 2 951 799,57 zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 2 487 776,68 zł.
Projekt ten realizowany jest w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych na re-
gionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
Okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 31.12.2022. 
Szczegółowe informacje: Anna Grześków, tel. 614 66 81 wew. 50, email: agrzeskow@kozienice.praca.gov.pl

Projekt dla osób w wieku 30 lat i więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje, że realizuje projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy  

w powiecie kozienickim (IV)”. W 2021 roku w ramach projektu osoby bezrobotne mogą skorzystać ze staży, szkoleń, jednorazowych środków 
na podjęcie działalności gospodarczej oraz prac interwencyjnych. 

Grupę docelową projektu stanowią kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezro-
botne, osoby w wieku 50 lat i więcej oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 lat nie należący do żadnej z w/w grup docelowych. 
Celem realizacji projektu jest „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej, zidentyfikowanych jako zagrożone na rynku 
pracy i ochrona istniejących miejsc pracy w związku z epidemią COVID-19 w powiecie kozienickim”. 
Wartość Projektu w roku 2021 wynosi: 2 181 318,34zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 1 745 054,67zł.
Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.
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.

Informacje
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Jednym z wielu problemów charak-
terystycznych dla XXI wieku jest patolo-
giczne nadużywanie smartfonów. Ciężko 
znaleźć kogoś, kto nie posiada przynaj-
mniej jednego telefonu. Dotyczy to za-
równo dorosłych, jak i coraz mniejszych 
dzieci. Rodzice często są dumni, bo ich 
kilkuletnie dziecko potrafi lepiej używać 
smartfona niż niejeden dorosły, niestety 
nie zdają sobie sprawy z negatywnych 
skutków zbyt wczesnego wprowadzania 
telefonu w życie dziecka.

Współczesne pokolenie dzieci i mło-
dzieży żyje na granicy świata wirtual-
nego i rzeczywistego. Telefony służą 
już nie tylko do porozumiewania się, ale 
również stanowią  płaszczyznę do zdo-
bywania informacji oraz utrzymywania 
relacji. Często zastępują kontakt bez-
pośredni i stanowią główny sposób na 
spędzanie czasu wolnego. Na smartfo-
nach się gra, pisze, ogląda. Ze smartfo-
nami się śpi i je. Są one zawsze pod ręką  
a ich brak powoduje lęk i uczucie niepoko-
ju. Zbytnie zanurzenie w świat 
cyfrowy, może przyczyniać się 
do nadużywania Internetu i cy-
frowych urządzeń mobilnych. 
Siecioholizm, sieciozależność, 
cyberzależność, infoholizm, 
uzależnienie od Internetu, info-
zależność – uzależnienie od In-
ternetu charakteryzuje się utra-
tą kontroli nad korzystaniem  
z tego narzędzia. Może ono pro-
wadzić nie tylko do społecznej 
izolacji, ale również do zanie-
dbywania nauki, aktywnego 
wypoczynku, higieny osobistej 
czy też zdrowia.

Fonoholizm to zaburzenie 
behawioralne charakteryzują-
ce się nałogowym używaniem telefonu 
komórkowego. Problem ten pojawia się 
u osób, które nie funkcjonują  normalnie 
bez ciągłej obecności telefonu komórko-
wego. Smartfon jest wszechobecny, za-
wsze w zasięgu ręki i wszędzie zabiera-
ny. Nadużywanie go wiąże się z ciągłym 
sprawdzaniem czy ktoś nie dzwonił, pi-
sał czy nie ma jakiegoś powiadomienia  
z mediów społecznościowych. Brak do-
stępu do telefonu powoduje negatywne 
samopoczucie- niepokój, rozdrażnienie  
a nawet agresję. Aby móc odpowiedzieć 
na pytanie czy korzystanie ze smartfo-
na jest już niebezpieczne należy obser-
wować trzy grupy zachowań: widoczne 
zachowania użytkownika, odczucia psy-
chiczne towarzyszące (nie)używaniu me-

diów cyfrowych oraz negatywne skutki  
z tym związane.

• nierozstawanie się z telefonem,
• ciągłe sprawdzane urządzenia i urucha-

miane telefonu,
• przerywanie spotkań/rozmów w celu 

odebrania bądź nawiązania połącze-
nia/ wiadomości,

• wychodzenie z sali szkolnej w celu ode-
brania bądź nawiązania połączenia/ 
wiadomości,

• częste robienie zdjęć typu selfie i dzielenie 
się nimi z innymi użytkownikami sieci,

• korzystanie z urządzeń w miejscach i sytu-
acjach, w których nie powinno się tego 
robić (np. przechodzenie przez jezdnię),

• ukrywanie przed innymi (na przykład 
przed rodzicami) czynności związa-
nych z używaniem smartfona,

• realizacja czynności ze smartfonem  
w ręku.

• odczuwanie silnej potrzeby lub wręcz 
poczucia przymusu korzystania z te-
lefonu,

• ciągła gotowość na odpisanie na e-mail, 
sms,

• odczuwanie niepokoju, rozdrażnienia, 
gorszego samopoczucia przy próbach 
przerwania/ograniczenia korzystania 
z Internetu, komputera,

• wyraźna niezgoda i niezadowolenie  
z powodu ograniczenia możliwości 
korzystania z telefonu,

• odczuwanie niepokoju, rozdrażnienia  
w sytuacjach zabronienia korzystania 
z telefonu komórkowego,

• podkreślanie ważności wpływu bycia 
on-line na dziejące się wydarzenia,

• wysokie poczucie 
bezp ieczeńs twa 
związane z byciem 
on-line,

• przeżywanie negatywnych emocji zwią-
zanych z niemożnością połączenia się 
z Internetem.

• zaniedbywanie innych aktywności lub 
dotychczasowych zainteresowań na 
rzecz korzystania z telefonu,

• wycofanie się z dotychczasowych rela-
cji z innymi i zamknięcie się w świe-
cie wirtualnym,

• korzystanie z Internetu/urządzeń pomimo 
szkodliwych następstw (niewyspanie, 
nieodpowiednie i nieregularne żywie-
nie, zaniedbany wygląd, niewywiązy-
wanie się ze swoich szkolnych, zawo-
dowych, rodzinnych obowiązków),

• nadmierne rozproszenie i dekoncentra-
cja np. na zajęciach lekcyjnych i poza 
nimi,

• problem z właściwym gospodarowa-
niem czasu wolnego,
• częste nudzenie się i nic nie 
robienie, brak wyraźnej pasji  
w życiu, niski poziom angażo-
wania się w sprawy szkolne,
• niska aktywność ruchowa, 
brak spędzania czasu wolnego 
w sposób aktywny,
• przejawianie tendencji do 
autoizolacji, pozostawanie na 
uboczu grupy,
• ogólne przemęczenie organi-
zmu, przeciążenie informacyjne.

Fonoholizm, nie występuje 
w żadnej z międzynarodowych 
klasyfikacji zaburzeń psy-
chicznych, przez co nie ma ja-
sno zdefiniowanych kryteriów 

diagnostycznych, nie oznacza to jednak, 
że problem nie istnieje. Nadużywanie 
smartfonów jest skutkiem konkretnych 
czynników. To nie media cyfrowe są złe. 
Złe mogą być nawyki w zakresie ich uży-
wania. W XXI wieku nie sposób odciąć 
dzieci i młodzieży od technologii cyfro-
wej, jednak należy pamiętać, że nawet 
w tym zakresie to my, dorośli, musimy 
ustanawiać granice. Spotka się to z wiel-
kim gniewem i buntem naszych dzieci, 
jednak w dłuższej perspektywie uchroni 
je to przed negatywnymi konsekwen-
cjami, które mogą rzutować na całe ich 
funkcjonowanie zarówno zdrowotne jak 
i społeczne.

Paulina Chlewicka
Psycholog

Informacje
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10 – 11 lipca 2021 r., plac targowiska w Garbatce-Let-
nisku, start godzina 11.00 to najgłośniejsze hasła weeken-
du w gminie. Setki fanów ekstremalnych, motoryzacyj-
nych emocji zebrało się przy ul. Sienkiewicza by obejrzeć 

Moto Show i wesprzeć fi nansowo potrzebującego Dawida, dla którego właśnie zostało zorganizowane to wyjątkowe wydarzenie. 
 Patronem imprezy była wójt gminy Garbatka-Letnisko Teresa Fryszkiewicz – Była to chyba najgłośniejsza impreza, która odbyła się 

w gminie. Mam nadzieję, że mieszkańcy wybaczą, bo cel był szczytny. Zbieraliśmy na rehabilitację naszego mieszkańca Dawida Orłow-
skiego. Wszyscy Ci, którzy kochają adrenalinę mogli udać się na ekstremalne przejażdżki, które z całą pewnością będą niezapomnianymi 
przeżyciami. A wiem co mówię, bo sama zdecydowałam się na tą ekstremalną przejażdżkę – mówiła wójt Teresa Fryszkiewicz.

Organizatorzy wydarzenia, którymi byli m.in. No1 eventy, Family Drift Jedlińsk oraz gmina Garbatka-Letnisko zadbali, aby 
uczestników imprezy przyprawić o mocniejsze bicie serca. Wśród wielu motoryzacyjnych atrakcji można było zobaczyć pokazową 
jazdę samochodem w kontrolowanym poślizgu, zlot klasyków, zlot grup motoryzacyjnych z całego Mazowsza, amcary, strefa tunin-
gowa, konkurs na najgłośniejszy wydech, konkurs dla publiczności na trzymanie felg oraz dmuchańce i różnego rodzaju food trucki.

Wydarzenie, które odbywało się w Garbatce-Letnisku miało charakter pikniku rodzinnego, więc na placu znajdowały się także 
stoiska gastronomiczne i handlowe oraz wesołe miasteczko.

Podczas każdej edycji imprezy tego rodzaju przeprowadzana jest zbiórka pieniędzy na cele charytatywne. Zbiórka ma formę 
rozprowadzania cegiełek, a każdy darczyńca, który wesprze akcję ma możliwość przejechania się podczas imprezy w fotelu pasa-
żera z samochodu driftingowego (tzw. taxi drift).

W niedzielne popołudnie rozpoczęły się wakacyjne warsztaty 
malarskie dla dzieci „Maluj z Rysą”. Od 11 lipca, w każdą niedzielę 
do końca wakacji, potrwa cykl zajęć artystycznych dla najmłod-
szych. W godzinach 15.00 – 17.00 na terenie Gminnego Ośrodka 
Wypoczynkowego Polanka lokalna artystka Rysa – Małgorzata 
Furga będzie zapoznawała uczestników z tajnikami malarstwa 
i zapewni miłą, bajkową atmosferę.

W pierwszych warsztatach malarskich wzięło udział ponad 
30 osób. Najmłodszy uczestnik zajęć miał niespełna 3 lata, naj-
starszy zaś 36 (bo sztuką jest nie zatracić w sobie wewnętrznego 
dziecka) i choć rozbieżność wiekowa wydaje się ogromna, to po-
ziom zaangażowania i potencjał artystyczny był bardzo wyrów-
nany. Uczestnikami warsztatów były zarówno dzieci z Garbatki, 
jaki i przyjezdni wczasowicze. Dla każdego znajdzie się miejsce 
przy malarskim stole. Organizatorem zajęć jest Urząd Gminy 
Garbatka-Letnisko, a patronem wójt – Teresa Fryszkiewicz. 

18 lipca 2021 r., odbyły się również zajęcia dla dorosłych, które poprowadziły panie ze Stowarzyszenia Aktywni 50 plus. Na 
koniec warsztatów zorganizowany był wernisaż wykonanych prac, a najwytrwalsi uczestnicy zostali nagrodzeni. 

Zapraszamy wszystkich chętnych na niedzielne artystyczne wyzwania, bo „Garbatka-Letnisko i jesteś u siebie” nie tylko 
w atmosferze piękna przyrody, ale także duchowych przeżyć i inspiracji.

 
 

Opr. Gmina Garbatka-Letnisko

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

GMINA GARBATKA-LETNISKO
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Projekt uruchomiony został w ramach 
konkursu Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej programu wieloletniego „Se-
nior+”. Całkowity koszt utworzenia to 
kwota 252.575,76 zł, natomiast dofi nan-
sowanie to kwota 149.920,00 zł. Realizato-
rem zadania jest Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Głowaczowie. W ramach pro-
jektu przeprowadzono gruntowny remont 
pomieszczeń na potrzeby Seniorów. Nowo 
powstały Klub posiada własną kuchnię, 
salę spotkań z jadalnią, odpowiednio przy-
stosowane toalety, szatnię oraz salę do za-
jęć ruchowych i rekreacyjnych. Wszystkie 
pomieszczenia zostały wyposażone w po-
trzebne sprzęty.

W uroczystym otwarciu udział zięli: 
Wicewojewoda Mazowiecki – Artur Stan-
dowicz, Kierownik Delegatury Urzędu 
Wojewódzkiego w Radomiu – Krzysztof 
Murawski, Starosta Powiatu Kozienic-
kiego – Krzysztof Wolski, Wójt Gminy 
– Hubert Czubaj wraz ze Skarbnik Gmi-
ny – Grażyną Rybarczyk, kierownik GOPS 
– Justyna Malinowska, Kierownik Klubu 
Senior+ – Sylwester Gałek, Wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu Kozienickiego 
– Mirosław Górka, Przewodniczący Rady 
Gminy Głowaczów – Piotr Marek wraz 
z Wiceprzewodniczącą – Agnieszką Górką, 
pracownicy GOPS-u oraz główni benefi cjen-
ci czyli licznie zgromadzeni seniorzy.

Gości przywitał gospodarz Gminy 
Głowaczów – Wójt Hubert Czubaj. Po-
dziękował na wstępie przedstawicielowi 
strony rządowej – panu Wicewojewodzie, 
za przyznanie dofi nansowania na utworze-
nie Klubu Senior+. Zauważył, że jest to 
jedyna tego rodzaju placówka na terenie 
naszej Gminy, a utworzenie jej jest jednym 
z elementów tworzenia kompleksowego 
wsparcia dla osób starszych w naszej gmi-
nie, gdzie seniorzy będą mogli dzielić się 
swoim doświadczeniem i wiedzą, zdoby-
wać nowe umiejętności, a także spędzać 
czas w towarzystwie rówieśników. Po-
dziękował również byłemu Sekretarzowi, 
a obecnemu Staroście Powiatu Kozienic-
kiego, za napisanie wniosku i za bardzo 
dobrą współpracę. Przybyłym seniorom 
życzył, aby teraz gdy tego wolnego czasu 
mają więcej, wykorzystywali go aktywnie, 
rozwijali swe pasje, pogłębiali hobby. 

Głos zabrał również Wicewojewoda 
Mazowiecki – Artur Standowicz, który 

podkreślił, że seniorzy to skarbnica wiedzy 
i doświadczenia. Życzył im rozwijania pa-
sji i jak najwięcej aktywności. Pogratulo-
wał również Wójtowi Gminy Głowaczów 
za napisanie bardzo dobrego wniosku 
o wsparcie dofi nansowania Klubu Se-
nior+. Współpracę z władzami ocenił bar-
dzo dobrze i zaznaczył, że to nie ostatnie 
spotkanie na terenie naszej Gminy. 

Następnie do zebranych zwrócił się 
Starosta Powiatu Kozienickiego – Krzysz-
tof Wolski, który podziękował serdecznie 
Wójtowi za współpracę, za fakt że nie tylko 
pełni funkcję Wójta, ale sam angażuje się 
w tworzenie nowych projektów, jak i pisa-
nie wniosków o dofi nansowania. Seniorom 
życzył wielu spotkań w świetnie do tego 
przygotowanym budynku i rozwijania pasji 
pod okiem i uwagą kierownika placówki – 
Sylwestra Gałka. 

Na zakończenie Kierownik placówki 
i uczestnicy obdarowali przybyłych gości 
własnoręcznie przygotowanymi prezentami.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1011/240/21 
z dnia 29 czerwca 2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na 
realizację w województwie mazowieckim w 2021 r. zadań publicz-
nych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych”: zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospo-
dyń aktywnych społecznie. Celem zadania jest aktywizacja i roz-
wój kobiet oraz społeczności w środowisku wiejskim na Mazow-
szu poprzez doposażenie organizacji pozarządowych, w których 
działają gospodynie aktywne społecznie, w niezbędny sprzęt, cze-
go skutkiem będzie wzrost sprawności ich działania oraz zwięk-
szenie liczby organizowanych przez nie przedsięwzięć. 

Z terenu gminy Głowaczów dofi nansowanie otrzymali:
• Koło Gospodyń Wiejskich „Marianianki” w Marianowie na 

realizację zadania pn. „Wspomaganie efektywności działania 
Koła Gospodyń Wiejskich „Marianianki” i harmonizowanie 
pełnej zapału społeczności lokalnej” w wysokości 5.000,00 zł

• Ochotnicza Straż Pożarna w Brzózie na realizację zadania pn. „Plenerowy klub kobiet przy OSP Brzóza” w wysokości 4.835,00 zł
• Koło Gospodyń Wiejskich w Brzózie na realizację zadania pn. ”Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych” w wysokości 4.757,03 zł

GMINA GŁOWACZÓW
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W czerwcu w siedzibie Samorządu Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie, który reprezentował Wicemarszałek Rafał Rajkowski, 
Wójt Gminy – Hubert Czubaj w kontrasygnacie Skarbnik Gminy – 
Grażyny Rybarczyk, podpisali umowę na dofi nansowanie w kwocie 
144.981,00 zł wspierające gminy w realizacji ich zadań własnych 
z zakresu ochrony przeciwpożarowej, remontu czy modernizacji 
strażnic. W spotkaniu brali również udział Prezesi: OSP Głowaczów 
– Sylwester Frączyk, OSP Brzóza – Tomasz Rębiś oraz Skarbnik OSP 
Bobrowniki – Marcin Kowalczyk. 

Celem jednego z zadań jest poprawa stanu bezpieczeństwa pu-
blicznego poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków złożonych przez Gminę 
Głowaczów, Jednostka OSP Głowaczów otrzymała dofi nansowanie 
w wysokości 20.000,00 zł, natomiast OSP Brzóza – 19.981,00 zł. 
Pozyskane fundusze przeznaczone zostaną na zakup nowego sprzętu 

specjalistycznego do ratownictwa technicznego/drogowego oraz zakup kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka, pilar-
ki, węże. Całkowita łączna wartość rynkowa sprzętu specjalistycznego oraz kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka, 
stanowiącego przedmiot wnioskowanego dofi nansowania, w ramach jednego wniosku, nie może wynosić więcej niż 40.000,00 zł. 
Województwo Mazowieckie dofi nansuje do 50 % wartości zakupywanego asortymentu, natomiast drugie 50% pochodzić będzie 
z budżetu Gminy.

Kolejne dofi nansowane zadanie to „Rozbudowa boksów garażowych w OSP Głowaczów”, na które Zarząd Województwa 
Mazowieckiego, przydzielił kwotę 80.000,00 zł. Dzięki temu wsparciu możliwa będzie kontynuacja rozpoczętego już zadania.

Województwo Mazowieckie udziela również pomocy fi nansowej gminom na wykonanie zadania remontu lub modernizacji 
budynków użytkowanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE 
OSP-2021”. W tym przypadku dofi nansowanie w kwocie 25.000,00 zł otrzymała jednostka OSP Bobrowniki, która uzyskane 
wsparcie przeznaczy na remont dachu budynku.

W ramach dofi nansowania z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych, wykonane 
zostaną dwie studnie dla zasilania istniejących 
stacji uzdatniania wody. Inwestycja będzie po-
legała na odwiercie na głębokość około 90 m, 
a uzyskana wydajność to ok. 30 m3/h z jednej 
studni. Gmina Głowaczów jako jedna z 33 po-
pegeerowskich gmin w województwie mazo-
wieckim otrzymała ww dofi nansowanie.  
– Dzisiejszy dzień jest dla nas dniem wyjąt-

kowym, właśnie otrzymaliśmy wsparcie 
dedykowane miejscowościom, w których 
działały PGR-y. Wiele lat słyszeliśmy o po-
trzebie istnienia takiego programu i nie 
tylko się doczekaliśmy takiego programu, 
ale jesteśmy jedną z siedmiu gmin z re-
gionu radomskiego, która otrzymała do-
fi nansowanie. Dzięki niemu zrealizujemy 
tak bardzo potrzebną inwestycję jaką nie-
wątpliwie jest wykonanie dwóch niezależ-
nych od siebie i mogących pracować jed-
nocześnie studni głębinowych na stacji uzdatniania wody w Brzózie. Bardzo dziękuję parlamentarzystom 
ziemi radomskiej, pani poseł Annie Kwiecień, posłom panu Markowi Suskiemu, panu Andrzejowi Kosztownia-
kowi, panu Dariuszowi Bąkowi i panu Wojewodzie Arturowi Standowiczowi za to, że te nasze prośby są słyszane 
i możemy zrealizować tak bardzo potrzebne zadanie. Jest to już kolejne wsparcie rządowe z Funduszu Inwestycji Lokalnych, 
w tym roku otrzymaliśmy ponad 2 miliony na poprawę i rozwój infrastruktury wodociągowej i drogowej. Będziemy oczywiście 
wnioskować o środki w kolejnych naborach – powiedział Wójt Gminy – Hubert Czubaj.

nocześnie studni głębinowych na stacji uzdatniania wody w Brzózie. Bardzo dziękuję parlamentarzystom 

w Warszawie, który reprezentował Wicemarszałek Rafał Rajkowski, 
Wójt Gminy – Hubert Czubaj w kontrasygnacie Skarbnik Gminy – 
Grażyny Rybarczyk, podpisali umowę 
144.981,00 zł wspierające gminy w realizacji ich zadań własnych 
z zakresu ochrony przeciwpożarowej, remontu czy modernizacji 
strażnic
– Sylwester Frączyk, OSP Brzóza – Tomasz Rębiś oraz Skarbnik OSP 
Bobrowniki – Marcin Kowalczyk. 

blicznego poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków złożonych przez Gminę 
Głowaczów, Jednostka 
w wysokości 20.000,00 zł,
Pozyskane fundusze przeznaczone zostaną na zakup nowego sprzętu 

GMINA GŁOWACZÓW
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– „Mazowiecki Instrument Wsparcia 
Ochrony Powietrza i Mikroklima-
tu MAZOWSZE 2021” – w ramach 
tego zadania wykonane zostaną prace 
pn. „Rewitalizacja parku w miejsco-
wości Głowaczów gmina Głowaczów 
wraz z umiejscowieniem fontanny pła-
skodennej oraz dokonaniem nowych 
nasadzeń – etap I”. Zaplanowano 
wykonanie inwentaryzacji istniejącej 
zieleni, wykonanie prac ziemnych tj.: 
wyprofi lowanie, wyrównanie, ukształ-
towanie i przygotowanie terenu do 
wykonania nasadzeń drzew i krze-
wów, wyznaczenie miejsc pod nowe 
alejki, które będą pełnić funkcję przy-
rodniczo–dydaktyczną, wyznaczenie 
miejsca pod fontannę płaskodenną, 
dokonanie nasadzeń drzew i krzewów. 
Całkowity koszt zadania oszacowa-
no na kwotę 50.647,00 zł, kwota dotacji uzyskana z budżetu Województwa Mazowieckiego to 25.324,00 zł

– „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” – aż w dziewięciu miejscowościach zostaną wykonane inwestycje:

• Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mariampol przy DW 730 10.000,00 zł

• Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Marianów 10.000,00 zł

• Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Miejska Dąbrowa przy DK 48 10.000,00 zł

• Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Cecylówka Głowaczowska 10.000,00 zł

• Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Adamów 10.000,00 zł

• Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Józefów Zieleniec 10.000,00 zł

• Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Rogożek 10.000,00 zł

• Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Studnie 10.000,00 zł

• Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Łukawska Wola 10.000,00 zł

Warto tu zaznaczyć, że otrzymaliśmy dofi nansowanie na wszystkie wnioskowane zadania. Łączna kwota to 90.000,00 zł

– „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa i renowacja zbiorników wodnych służących 
małej retencji” – w ramach tego zadania dofi nansowana zostanie przebudowa drogi w miejscowości Michałów, a na jej wyko-
nanie otrzymaliśmy dotację w wysokości 100.000,00 zł.

– Bardzo się cieszę, że zrealizujemy kolejne długo wyczekiwane inwestycje chociażby takie jak: budowa oświetlenia drogowego wzdłuż DK48 
w Miejskiej Dąbrowie, budowa oświetlenia drogowego w Marianowie czy budowa oświetlenia drogowego w wzdłuż DW730 w Ma-
riampolu. Wykonanie tych zadań w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo poruszających się pieszych. Kolejne zadania realizowane 
z dofi nansowaniem samorządu województwa mazowieckiego to przebudowa drogi w miejscowości Michałów. Wszyscy mamy świado-
mość jak potrzebne są inwestycje w infrastrukturę drogową na terenie naszej gminy, w tym roku powstaną kolejne drogi, aby poprawiać 
komfort poruszania się po nich. W imieniu własnym i mieszkańców gminy serdecznie dziękuję panu Marszałkowi Rafałowi Rajkowskiemu 
i radnym samorządu panu Leszkowi Przybytniakowi i Tomaszowi Śmietance za życzliwość i pomoc. Dziękujemy za programy, które 
w realny sposób wspierają samorządy w realizacji zadań dla lokalnych społeczności – powiedział Wójt Gminy – Hubert Czubaj.

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 otrzymała dofi nansowanie z Fundacji PZU na realizację projektu pn. „Nie ma 
jak WAKACJE 2021 r”. Projekt skierowany jest do 40 uczniów kl. O – III Publicznej Szkoły Podsta-
wowej im. Tadeusza Kościuszki w Głowaczowie, którzy w okresie od 28.06.2021 r. do 30.07.2021 r. 
będą mogli uczestniczyć w zajęciach z kodowania i programowania, zajęciach taneczno – ruchowych, 
warsztatach plastycznych i rękodzielniczych, zajęciach 
sportowych i zajęciach profi laktycznych. 

W ramach projektu zakupione zostały niezbęd-
ne materiały do prowadzenia zajęć np.; roboty, maty, 
puzzle do kodowania, artykuły papiernicze, pompony, 
hula hop, skakanki, piłki itp. 

Udział w półkoloniach jest bezpłatny.
– Zdajemy sobie sprawę, jak trudny był czas, w którym 
nie było możliwości spotkań lub były one ograniczone 
względami bezpieczeństwa w czasie pandemii. Dlate-
go jako samorząd dokładamy wszelkich starań, aby 

przedstawić ciekawą ofertę spędzania czasu wolnego najmłodszym. Takie programy jak 
„Umiem pływać”, kolonie dla dzieci rolników czy właśnie jak ten projekt organizowany 
przy współpracy z PZU są tego dowodem. Bardzo dziękuję autorowi wniosku pani Justy-
nie Bojarskiej-Siębor za ogrom pracy i trudu włożonego na rzecz zadowolenia naszych 
dzieci – powiedział Hubert Czubaj – Wójt Gminy Głowaczów.

Opr. Gmina Głowaczów

GMINA GŁOWACZÓW
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Ofi cjalnie Międzynarodowy 
Dzień Dziecka to dzień ustano-
wiony w 1954 roku przez Zgro-
madzenie Ogólne Organizacji 
Narodów Zjednoczonych (ONZ) 
dla upowszechniania ideałów 
i celów dotyczących praw dziec-
ka zawartych w Karcie Narodów 
Zjednoczonych oraz propagowa-
nia idei braterstwa i zrozumienia 
pomiędzy dziećmi całego świata, 
a także promowania działań na 
rzecz ich pomyślnego rozwoju. 
W Polsce obchodzony od 
1950 roku 1 czerwca.

Mniej ofi cjalnie ten dzień to 
święto malucha i nie tylko. Dzieci to duma rodziny i przyszłość 
następnych pokoleń. W tak radosnym dniu, o dzieciach z pla-
cówek oświatowych Gminy Gniewoszów, pamiętali dyrektorzy 
szkół, władze gminy, rady rodziców i nie tylko. W organizację 
zajęć sportowych i rekreacyjnych dla małych i większych zaan-
gażowali się:
– dyrekcje, pedagodzy i pracownicy Zespołu Szkolno-Przed-

szkolnego w Gniewoszowie i Wysokim Kole,
– Rady rodziców obydwu placówek,
– Wójt Gminy Gniewoszów,
– Gminna Komisja Do Spraw Rozwiązywania Problemów Alko-

holowych, która ufundowała słodki poczęstunek oraz
– Stowarzyszenie Miłośników Przeszłości ”Gniewosz”.

W tym dniu również  Marcin Szymon Gac Wójt Gminy 
Gniewoszów, wręczył dyplomy i statuetki laureatom rozstrzy-
gniętego IV Gminnego Przeglądu Piosenki Patriotycznej Po-
wstańczej i Żołnierskiej, który odbył się on-line w październiku 
2020 roku, a wręczenie nagród było ze względu na pandemię 
do tej pory niemożliwe. Nagrody i dyplomy z tej samej oka-
zji wręczyli laureatom członkowie Dęblińskiego Oddziału 
Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, mjr pil. 
mgr Tadeusz Radzik oraz st. chor. szt. pil. Tadeusz Pogodziń-
ski. Członkowie tego Stowarzyszenia od kilku lat uczestniczą 
w pracach komisji wyłaniającej laureatów Przeglądu. Nagrody 
i dyplomy były dodatkową radością tego dnia, ale i tak przegrały 

z atrakcjami przygotowanymi na płycie boiska szkolnego. Przy-
pominamy listę nagrodzonych:
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gniewoszowie
1. Kl. Ia – Gawinek Malwina – dyplom za zajęcie I miejsca + 

statuetka
2. Kl. IIa – Ornat Zuzanna – dyplom za zajęcie II miejsca + 

statuetka
2. Zespół – kl. IIIa i kl. IIIb – dyplom za zajęcie II miejsca + 

statuetka
3. Kl. IV – Orłowska Zuzanna – dyplom za zajęcie III miejsca 

+ statuetka
Zespół – kl. II a i II b – dyplom – wyróżnienie
Zespół – kl. VI a i kl. VII b – dyplom – wyróżnienie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokim Kole
1. Zespół kl. V i kl. VI – dyplom za zajęcie I miejsca + statuetka
2. Kl. V – Aleksandra Podsiadła – dyplom za zajęcie II miejsca 

+ statuetka
3. Zespół kl. VI i kl. VII – dyplom za zajęcie III miejsca + 

statuetka
Kl. V – Zuzanna Molenda – dyplom – wyróżnienie

Kategoria dorośli
1. Koło Gospodyń Wiejskich w Borku „NASZ BOREK” – 

dyplom za Zajęcie I miejsca + statuetka
Laureatami Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów 
Lotnictwa Wojskowego RP zostali:
Malwina Gawinek za piosenkę – „Przybyli ułani pod okienko”,
Zuzanna Orłowska za piosenkę – „O mój rozmarynie” i KGW 

w Borku „NASZ 
BOREK” za piosen-
kę „Dziś do Ciebie 
przyjść nie mogę” oraz 
wyróżnienie otrzyma-
ła Zuzanna Ornat 
za piosenkę „Pałacyk 
Michla”.

Jeszcze raz gratu-
lujemy zwycięzcom 
i zapraszamy do udzia-
łu w kolejnych Prze-
glądach.

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

24 czerwca br. z udziałem Marcina Szymona Gac Wójta Gminy Gniewoszów oraz Ireny Bielawskiej 
Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” odbyło się ofi cjalne otwarcie świetlicy 
wiejskiej w Borku, po zakończonej modernizacji. Obecni byli również członkowie Stowarzyszenia „Lep-
sza Gmina Gniewoszów”, dzięki któremu pozyskano środki na modernizację, członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich w Borku, których działalność związana jest z wykorzystaniem świetlicy, radni oraz mieszkańcy.

Praca wielu osób złożyła się na to, żeby budynek po byłej szkole zaczął żyć i służyć społeczności, 
więc podziękowaniom nie było końca.

Zaplanowano tego dnia również piknik rodzinny dla mieszkańców Borku, niestety pogoda spłatała 
fi gla, ale część zabaw i konkursów została zorganizowana mimo niesprzyjającej aury. Dzieci i dorośli 
chętnie wzięli udział w konkursie „Dokończ przysłowie polskie”, a same dzieci rzucały czym popadnie 
do kosza, wszyscy otrzymali symboliczne nagrody.

Po krótkich zmaganiach sportowych nagrodą były lody ufundowane przez stowarzyszenie oraz poczęstu-
nek przygotowany przez członkinie Koła. Nie 
możemy zapomnieć o sponsorach tego wy-
darzenia którymi byli: Kamil Zębek, Łukasz 
Pacocha i Wioletta Kołdej właścicielka Salonu 
Fryzjerskiego w Borku.

Na zakończenie niezależnie od pogody 
odbyły się krótkie zawody w paintballu, 
które zorganizowali państwo Marlena i Sła-
womir Warzocha, za co im serdecznie dziękujemy.

Dziękując wszystkim za udział w spotkaniu, zapraszamy miesz-
kańców do udziału w kolejnych imprezach organizowanych w świetli-
cy wiejskiej lub na placu szkolnym.

Danuta Błażyńska

W czerwcu br. zakończyliśmy roboty budowlane związane 
z realizacją zadania pn. „Modernizacja mostu na drodze w miej-
scowości Markowola”.

W ramach projektu przeprowadzony został remont przyczół-
ków, wbudowano ustroje nośne stalowe i płyty żelbetowe, wy-
konano nawierzchnię chodnika i zamontowano balustrady oraz 
wykonano dojazd do przyczółków.

Koszt realizacji robót budowlanych wyniósł 201.653,05 zł. 
Zadanie zostało w całości zrealizowane ze środków fi nansowych 
pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu samo-
chodowego i pieszego.

Konieczna Agnieszka

W czerwcu br. zakończyliśmy roboty budowlane związane 
z realizacją zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi w miejsco-
wości Wólka Bachańska”. 

W ramach realizacji projektu została wykonana nowa nawierzch-
nia jezdni z masy betonu asfaltowego o długości 780 m i szerokości 
5,00 m. Na drodze wprowadzono oznakowanie pionowe. Wykonano 
zjazdy do pól o nawierzchni z destruktu bitumicznego oraz zjazdy do 
gospodarstw o nawierzchni z betonu asfaltowego, pobocza umocnio-
no kruszywem łamanym. Dodatkowo przeprowadzono prace zwią-
zane z odmuleniem i oczyszczeniem rowów.

Koszt realizacji robót budowlanych wyniósł 270.772,97 zł. 
Zadanie zostało zrealizowane dzięki środkom fi nansowym po-
zyskanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  

Przebudowa drogi podwyższy jej standardy użytkowe, po-
prawi bezpieczeństwo ruchu samochodowego i pieszego oraz 
polepszy warunki dojazdu do gruntów rolnych.

GMINA GNIEWOSZÓW
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GMINA MAGNUSZEW

Na uczestników pikniku czekały licz-
ne atrakcje. Nowoczesny czołg Leopard 2, 
który zaprezentowała 1. Warszawska Bry-
gada Pancerna im. Tadeusza Kościuszki, 
gromadził rzesze zainteresowanych. Od 
wczesnych godzin rannych stała kolejka 
chętnych, którzy chcieli zobaczyć czołg 
z bliska, wejść do środka i zrobić sobie pa-
miątkowe zdjęcia. Dużym powodzeniem 
cieszyły się również Ruchomy Warsztat 
Elektromechaniczny oraz Cysterna CW-
10, które prezentowała 6. Mazowiecka 
Brygada Obrony Terytorialnej. Stoisko 
WOT wzbogacali żołnierze, którzy pre-
zentowali kompletne umundurowanie 
i bogate uzbrojenie żołnierzy Wojsk Obro-
ny Terytorialnej. Dwa niezwykłe ekspona-
ty przyjechały aż z Politechniki Lubelskiej 

– były to żuk 6x6 z uchylną kabiną, będący 
wywrotką oraz Rysiek – 8x8 – bezzałogo-
wa uniwersalna platforma o wysokiej mo-
bilności i napędzie na 8 kół. 

Stowarzyszenia miło-
śników historii i militariów 
prezentowały mundury, 
broń oraz wyposażenie woj-
skowe z czasów I i II Woj-
ny Światowej. Były wśród 
nich grupy, które są 
z nami co roku, począwszy 
od pierwszego pikniku, ale 
były też nowe grupy rekon-
strukcyjne, które przyjecha-
ły do nas po raz pierwszy, 
aby zaprezentować swoje 
zbiory, dzielić się swoją 

pasją i wiedzą historyczną z uczestnikami. 
Nie zawiedli również miłośnicy starych 
aut, którzy licznie stawili się w Skansenie 
w swoich zabytkowych, militarnych po-

jazdach. Dzięki grupie miłośników broni, 
która prowadziła strzelnicę Airsoft, wszy-
scy chętni mieli szanse spróbować swoich 
sił w strzelaniu do celu. Jak co roku na 
pikniku nie zabrakło namiotu promocyj-
nego Wojskowej Komendy Uzupełnień 
w Radomiu. Obecni też byli zaprzyjaźnie-
ni  twórcy ludowi z Kozienic.

Nowo wybudowany w Skansenie, 
sprawnościowy tor przeszkód dla dzieci 
i młodzieży, gromadził licznych młodych 
poszukiwaczy wrażeń. Jego największą 
atrakcją była zjeżdżalnia linowa. Niesłab-
nącym powodzeniem cieszyła się również 
wieża widokowa, która niezmiennie czaruje 
zwiedzających wspaniałą panoramą Gmi-

jazdach. Dzięki grupie miłośników broni, 
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ny Magnuszew oraz koryta Wisły i Pilicy, 
a podczas  tegorocznego Pikniku Militarne-
go, była tłem dla romantycznych oświad-
czyn, które odbyły się na jej szczycie 
i zostały przyjęte. Narzeczonym gratulujemy 
i mamy nadzieję, że to nie ostatnia para, któ-
ra postanowi się zaręczyć na wieży widoko-
wej w Skansenie w Mniszewie.

Atrakcje czekały, na zgromadzonych 
widzów, nie tylko w części napowietrz-
nej Skansenu, ale również w budynku 
Centrum Kultury i Tradycji Historycznej. 
Można było tam zobaczyć wystawę umun-
durowania i uzbrojenia historycznego. 
A o godzinie 14.00 odbyło się odsłonię-
cie nowego eksponatu – motocykla K750, 

który został przekazany w darze przez wła-
ścicieli sklepu TOP Market – Eugeniusza 
Jędrzejczyka oraz Adama Jędrzejczyka. 
Gościem uroczystości był Krzysztof Wol-
ski Starosta Powiatu Kozienickiego.

Oprócz wystaw stałych, które były 
dostępne przez cały czas trwania pikni-
ku, nie zabrakło również atrakcji spe-

cjalnych. Odbył się pokaz 
tresury psa wojskowego, 
którego poziom wyszkole-
nia i zdyscyplinowanie zrobił 
ogromne wrażenie na wi-
dzach. Kulminacją pikniku 
była inscenizacja historyczna, 
przedstawiająca wydarzenia 
z II Wojny Światowej, w tym 
mord na polskich jeńcach wo-
jennych, łapankę mężczyzn 
w celu skierowania ich na 
przymusowe roboty do Nie-

miec, egzekucję żołnierza SS, oraz walki 
z okupantem niemieckim o wyzwolenie 
polskich ziem. Narratorem inscenizacji 
był pan Jacek Majak. W pokazie udział 
wzięli członkowie Klubu Żołnierzy 
Rezerwy LOK im. Piotra Wysockiego 
w Warce, Stowarzyszenia Warecki Klub 
Strzelecki, Jędrzejowskiej Grupy Re-

konstrukcji Historycznej, Kozienickiego 
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycz-
nych, oraz jako ludność cywilna wystąpili 
aktorzy z Amatorskiej Grupy Teatralnej 
„Pasja” z Magnuszewa. Na zakończe-

nie pikniku Ochotnicza Straż Pożarna 
w Chmielewie przeprowadziła pokaz ra-
townictwa medycznego oraz prezentację 
wyposażenia jednostki, w tym nowocze-
snej łodzi ratowniczej. Pokaz ten został 
niestety przerwany przez ulewny deszcz, 
który padał aż do wieczora i zakończył 
VI Piknik Militarny.

Wszystkim tym, którzy wnieśli swój 
wkład w tą żywą lekcję historii i przyczynili 
się do wzbogacenia oferty edukacyjnej pik-
niku oraz zaangażowali w jego organizację, 
jeszcze raz serdecznie dziękujemy i mamy 
nadzieję na spotkanie w przyszłym roku. 

W imieniu organizatorów

Edyta Staluszka
Elżbieta Wachnik

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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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

Mimo niesprzyjających warunków gospodarczych i społecz-
nych związanych z panującą pandemią koronawirusa, w tym 
czasie wydatki inwestycyjne w stosunku do wydatków budżeto-
wych gminy stanowiły aż 21,11%. 
• Do największych zadań należała przede wszystkim bu-

dowa hali widowiskowo-sportowej, której koszt etapu na 
2020 rok wynosił ponad 2 mln zł. 

• Następnym ważnym zadaniem, które zostało wykonane za 
niespełna 1,2 mln zł, była przebudowa stacji uzdatniania 
wody w Grabowie nad Pilicą oraz modernizacja oczyszczal-
ni ścieków i przepompowni. 

• Wykonano także odcinki sieci wodociągowej oraz kanaliza-
cyjnej, a także przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

• W celu lepszej kontroli nad gospodarką odpadami komunal-
nymi wybudowano wagę najazdową na terenie magazynów, 
która okazała się być także niezbędna podczas pomocy rol-
nikom w utylizacji odpadów z folii rolniczych. 

• Niespełna 1 mln zł to wydatki na budowę i remont dróg 
między innymi w Tomczynie i Grabowskiej Woli, a także 
wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Augu-
stów. 

• W ubiegłym roku w gminie inwestowano także w rekreację 
i kulturę. Została zakupiona działka w centrum miejsco-
wości Grabów nad Pilicą z przeznaczeniem na utworzenie 
strefy wypoczynku i rekreacji, a także zwiększenia miejsc 
postojowych przy szkole. 

• Adaptacji został poddany budynek w Cychrowskiej 
Woli, który teraz ma służyć jako świetlica dla miesz-
kańców. Tym samym zabiegom poddano budynek GS 
„Samopomoc Chłopska” w Grabowie nad Pilicą, który 
zaadaptowano na potrzeby działalności stowarzyszeń 
z terenu gminy. 

• Rozbudowie została poddana remiza OSP Zakrzew, która 
cieszy się teraz przestronnym garażem, dużą kuchnią oraz 
łazienkami. 

To wszystko trudne byłoby do wykonania, a na pewno rozcią-
gnięte w czasie gdyby nie otrzymane zewnętrzne wsparcie fi nan-
sowe. Środki zewnętrzne z budżetu UE, rządu oraz samorządu 
województwa mazowieckiego w 2020 roku stanowiły niemalże 
2,2 mln zł. Reasumując dokonania w 2020 roku trzeba zwrócić 
uwagę, że te na pozór niewidoczne inwestycje w rozwój gospo-
darki wodno-kanalizacyjnej są jednymi z najdroższych. Zara-
zem są to najpotrzebniejsze działania, ponieważ niemalże każdy 
mieszkaniec korzysta z wodociągu, a większość z kanalizacji. 

Anna Plesiewicz-Trzeciak

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
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GMINA SIECIECHÓW

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

Gmina Sieciechów realizuje inwestycję pn. „Przebudowa 
drogi gminnej nr 170708W ul. Piłsudskiego w miejscowości Za-
jezierze”. Na dofi nansowanie tej drogi został złożony wniosek 
do Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą jest Przed-
siębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia. 
Wartość inwestycji ok. 500 tys. zł. Remont ulicy Piłsudskiego 
w bardzo dużym stopniu ułatwi mieszkańcom dojazd do swo-
ich posesji, jak również do gospodarstw rolnych, pozytywnie 
wpłynie na poprawę estetyki i bezpieczeństwa miejscowości 
Zajezierze. Długość jezdni po przebudowie będzie wynosiła 
921,72 mb.

W Sieciechowie realizowana jest inwestycja dotycząca bu-
dowy kanalizacji sanitarnej. To już III etap budowy kanalizacji 
w tej miejscowości. Inwestycją zostanie objęta część ulicy Ko-
zienickiej i Szkolnej. Dalsza rozbudowa kanalizacji sanitarnej na 
terenie miejscowości Sieciechów zlikwiduje problem przydomo-
wych szamb, które realnie zagrażają skażeniem gruntów i wód. 
Ilość i jakość ścieków będzie ścisłe kontrolowana, co pozwoli 
w znaczący sposób wpłynąć na zapobieganie zanieczyszczaniu 
środowiska naturalnego w przyszłości. Wykonawcą jest fi rma 
URTECH Sp. z o.o. z Warszawy – wartość inwestycji wynosi 
999.199,05 zł.

Otrzymane od GAZ-SYSTEM S.A. środki fi nansowe w wyso-
kości 30.000,00 zł zostały przeznaczone dla szkół na zakup sprzę-
tu komputerowego oraz monitorów interaktywnych. W ramach 
wsparcia psychologicznego zostały zakupione gry, mające wpłynąć 
na integrację dzieci po powrocie do szkół, po okresie pandemii.

Celem akcji jest pomoc dzieciom narażonym na konse-
kwencje nauki w systemie zdalnym lub hybrydowym, związane 
z izolacją domową, odosobnieniem społecznym czy problemami 
z samodzielną nauką.

Program „GAZ-SYSTEM dla edukacji” został objęty ho-
norowym patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz 
Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury 
Energetycznej.

Opr. Gmina Sieciechów
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