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Gmina Gniewoszów leży w połu-
dniowo-wschodniej części województwa 
mazowieckiego i jest najbardziej na połu-
dnie wysuniętą częścią powiatu kozienic-
kiego. Zajmuje obszar 8429 ha. Znaczna 
część powierzchni gminy znajduje się na 
terenie doliny środkowej Wisły, a część na 
obszarze Równiny Radomskiej. Wscho-
dnią granicę gminy wyznacza rzeka Wisła.

Gmina Gniewoszów jest gminą ty-
powo rolniczą, z ukierunkowaniem na 
produkcję warzyw i owoców, w której 
większość ludności utrzymuje się z pra-
cy w gospodarstwach rolnych. Dominu-
ją głównie gospodarstwa o areale około  
10 ha. Około 20% rolników posiada gos-
podarstwa o większej powierzchni. Są to 
osoby, które ciągle modernizują swoje 

gospodarstwa, wprowadzają nowe tech-
nologie  i zwiększają powierzchnie upraw.

Użytki rolne zajmują 6696 ha, z czego 
grunty orne to 6675 ha, a grunty zabu-
dowane stanowią 184 ha. Powierzchnia 
lasów i gruntów leśnych wynosi 759 ha.

Sady i plantacje trwałe zajmują  

Dokończenie na str. 2
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649 ha. Cała produkcja zbóż wynosi 
2459 ha, a pozostałe to między innymi:
– ziemniaki 105 ha,
– rośliny oleiste 217 ha,
– zioła 19 ha,
– rośliny miododajne 123 ha,
– okopowe 123 ha.  

Łąki i pastwiska zajmują 1167 ha.
Najwięcej warzyw w gminie Gnie-

woszów uprawianych jest w miejsco-
wościach: Borek, Regów Stary, Oleksów 
oraz Zalesie około 170 ha, z czego bób 
stanowi 10 ha, brokuł 14 ha, cebula 
13 ha, fasola 10 ha, kalafi or 27 ha, kapusta 
24 ha, marchew jadalna 12 ha, ogórek 

Dokończenie ze str. 1 11 ha, papryka 23 ha. W Zalesiu 
w większości gospodarstw warzywa 
uprawiane są pod osłonami.

Drzewa owocowe uprawiane są głów-
nie w Borku, Oleksowie, Regowie Starym, 
z czego sady mieszane zajmują 119 ha, 
jabłonie 150 ha, wiśnie 19 ha, porzeczka 
91 ha, malina 9 ha, czereśnie 2 ha. 
W miejscowościach Markowola, Marko-
wola Kolonia, Boguszówka, Wysokie Koło, 
Zdunków i Sarnów uprawiane są truskaw-
ki, których powierzchnia wynosi 229 ha. 
Produkowane owoce sprzedawane są na 
giełdach rolnych w Radomiu, Lublinie 
i Warszawie oraz trafi ają do przetwórni 
poprzez pośredników skupujących od rol-
ników. 

Rolnicy zrzeszają się w grupy pro-
ducentów, aby znacząco poprawić swo-
ją pozycję rynkową, ustabilizować zbyt 
swoich produktów oraz zwiększyć opła-
calność produkcji. Poza uprawą owoców 
i warzyw w miejscowościach o słabszych 
glebach, rolnicy zajmują się produkcją 
żywca wieprzowego i bydła opasowego. 
Gospodarstw rolnych zajmujących się 
hodowlą bydła jest ok. 204, w niektórych 
z nich rolnicy zajmują się także produkcją 
mleka. Producentów trzody chlewnej jest 
93, a gospodarstw rolnych zajmujących się 
hodowlą kóz jest 5, natomiast produkcją 
owiec zajmuje się 2 gospodarstwa rolne.

Referat Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska

Gniewoszów to gmina typowo wiejska w powiecie kozienickim. Graniczy z gminami: Sieciechów, Garbatka – Letnisko, 
Policzna oraz Puławy. 

Na terenie Gminy znajdują się tereny o dużych walorach przyrodniczych, które kształtują koryta rzek: Zwolanki, Niewiadomki, 
Kanału Gniewoszowsko – Kozienickiego i Wisły. Występują enklawy dzikiej przyrody atrakcyjne dla obserwatorów. Tak różne 
środowisko jest ostoją wielu gatunków ptaków. Malownicze stawy i jeziora są oazą ciszy i spokoju, gdzie amatorzy fotografi i 
i wędkowania znajdą coś dla siebie. 

Oprócz piękna przyrody gmina Gniewoszów słynie z bogatej historii i zabytków. Na szczególną uwagę zasługują kościoły 
w Oleksowie i Wysokim Kole, Fort V Borek będący elementem umocnień Twierdzy Dęblin z roku 1897, cmentarz z okresu I wojny 
światowej w Wysokim Kole oraz stojące przy drogach wotywne kapliczki i krzyże. 

Gminę Gniewoszów zamieszkuje blisko 3840 osób. W jej skład wchodzi 19 miejscowości: Borek, Boguszówka, Gniewoszów, 
Kociołek, Marianów, Markowola, Markowola Kolonia, Mieścisko, Oleksów, Podmieście, Regów Nowy, Regów Stary, Sarnów, 
Sławczyn, Wólka Bachańska, Wysokie Koło, Zalesie Zdunków i Zwola. Dzięki inwestycjom gmina jest uzbrojona w sieć wodocią-
gową, drogową, a w kilku miejscowościach udało się doprowadzić kanalizację sanitarną.  

Siedzibą gminy jest Gniewoszów – dawne miasto, które w 1693 roku na gruncie wsi Oleksów założył podstoli sandomierski Jan 
Kazimierz Gniewosz. Obecnie jest to nieduża miejscowość z centrum w kształcie niepowtarzalnego prostokątnego ronda wokół, 
którego możemy podziwiać starą zabudowę drewnianych i murowanych domów z czasów I i II wojny światowej.

Gniewoszów stanowi centrum handlowe gminy, z targowiskiem, które jest otwarte co wtorek, gdzie okoliczni rolni-
cy sprzedają swoje płody rolne. Nad zdrowiem mieszkańców czuwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 
a o bezpieczeństwo i porządek dbają strażacy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: Gniewoszów, Sarnów, Wy-
sokie Koło oraz policjanci z Komisariatu Policji w Gniewoszowie. Na terenie funkcjonują dwie placówki oświatowe, tj. 
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gniewoszowie i Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokim Kole, które zapewniają 
najmłodszym mieszkańcom edukację oraz rozwój fizyczny na przyległych obiektach sportowych. Gmina umożliwia rów-
nież atrakcyjne spędzanie czasu Seniorom poprzez działający „Klub Senior+”.

Urząd Gminy Gniewoszów

Informacje
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„Maryja nadzieją rodzin” – z takim 
hasłem przewodnim pielgrzymowali 
w tym roku pątnicy podczas 43. Pielgrzym-
ki Diecezji Radomskiej na Jasną Górę.

Kozienicka „osiemnastka“ wyruszyła 
na pielgrzymi szlak już 4 sierpnia i miała 
do pokonania najdłuższą trasę z całej ko-
lumny radomskiej, bo około 260 km. Podo-
bnie jak w latach poprzednich ich pątniczy 
trud poprzedziła Msza Święta, w bieżącym 
roku odprawiona w kościele pw. Świętego 
Krzyża w Kozienicach, gdzie uzyskali bło-
gosławieństwo na długą drogę.

Pielgrzymi z Kozienic wyruszyli do 
Częstochowy już po raz 31, niosąc ze 
sobą swoje dziękczynienie, prośby czy 
zawierzenia. Mimo wielu rygorów sani-
tarnych, związanych z pandemią korona-
wirusa, na udział w pieszej pielgrzymce 
na Jasną Górę zdecydowało się 50 osób 
z powiatu kozienickiego, lecz każdego 
dnia dopisywało się kolejnych kilka osób, 
a ostatniego dnia autokarem dołączyli 
jeszcze pielgrzymi z Wysokiego Koła.

13 sierpnia, na Przeprośnej Górce, 
przy Sanktuarium Św. Ojca Pio czekał na 
kozienicką grupę pielgrzymkową, ubra-
ną w jednakowe koszulki, ufundowane 
przez Starostwo Powiatowe w Kozie-
nicach, Starosta Powiatu Kozienickie-
go Krzysztof Wolski wraz z Małżonką. 
Tam też przekazali pielgrzymom słodki 
poczęstunek. Z Przeprośnej Górki piel-
grzymi wyruszyli już prosto do Często-
chowy, by pokłonić się przed cudownym 
obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej.

Zwieńczeniem trudu pielgrzymów 
była uroczysta Msza Święta na błoniach 
Jasnogórskiego Sanktuarium koncelebro-
wana przez Biskupa Radomskiego Marka 
Solarczyka oraz Biskupa Pomocniczego 
Diecezji Radomskiej Piotra Turzyńskiego.

MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA
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Wydarzenia
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Praca na roli to niekończące się wyzwanie, warunki atmosferyczne wyznaczają rytm każdego dnia. 

Aby uhonorować ten trud i ciężką pracę rolników z powiatu kozienickiego, tradycyjnie, pod koniec sierpnia, or-
ganizowane jest Święto Plonów. W tym roku odbędzie się 29 sierpnia w Gniewoszowie.

Anna Kozieł
Markowola to niewielka, malownicza 

miejscowość w gminie Gniewoszów i to 
właśnie tutaj, tegoroczna starościna doży-
nkowa Anna Kozieł wraz z mężem Grze-
gorzem prowadzi od 2005 roku gospodars-
two rolne.

W 1997 roku wyszłam za mąż za Grze-
gorza. Gospodarstwo prowadzili wó-
wczas teściowie, a my pomagaliśmy. 
Teściowie utrzymywali trzodę chlewną, 
krowy i nieduże nasadzenia truskawki. 
W 2005 roku przekazali gospodarst-
wo mężowi i wtedy zaczęliśmy działać 
po swojemu, zwiększyliśmy nasadzenie 
truskawki – wyjaśnia pani Ania.

Na gospodarstwo starościny składa 
się: 11 hektarów ziemi własnej i 3 hektary 
dzierżawy. Gospodarze zajmują się głó-
wnie uprawą truskawek odmian Allegro, 
Honeoye, Rumba i Granderosa oraz malin 
odmiana Polesie obecnie utrzymujemy tak 

na poziomie 5 lub 6 ha nasadzenia trus-
kawki, oprócz tego ok 1 ha malin. Reszta 
jest obsiana zbożem – mówi starościna. 

Pani Ania pochodzi z Woli Klasztor-
nej, gdzie królują nasadzenia warzywne, 
w związku z tym w jej gospodarstwie 
znaleźć można również ogródek warzyw-
ny, czy tunel z pomidorami.

Rolnictwo od zawsze obecne było 
w życiu starościny i to właśnie praca rol-
nika fascynowała ją najbardziej.
Rolnik to taki strateg. Trzeba mieć jakąś 
strategię działania. Trzeba się rozwijać. 
Przede wszystkim trzeba lubić to, co się 
robi. Z niewolnika nie ma pracownika. 
Wtedy nie ma satysfakcji. Myślę, że na-
jbardziej w rolnictwie lubię to, że mogę 
działać po swojemu. Jest się sterem, 
żeglarzem i okrętem, jak się zaplanuje, 
tak się ma. Jak się człowiek naprawdę 
przyłoży do pracy to mogą być wy-
mierne korzyści. A to cieszy. Jak jest 
satysfakcja i są pieniądze to wtedy jest 
dobrze – wyjaśnia pani Ania.

Owoce Państwa Kozieł trafi ają zaró-
wno na rynki hurtowe jak i detaliczne, 
jak również do przetwórni, a ich bardzo 
dobrą jakość odzwierciedla imponująca 
liczba stałych odbiorców.
Pierwszy plon handlowy mąż stara się wy-
wieźć na giełdę do Radomia, czasem też 
do Lublina. Ma swoich nabywców, którzy 
chętnie kupują. Chcą, pytają, czasem tej 
truskawki nam brakuje. To jest  budujące. 
Jest chęć sadzić, skoro smakuje i pasuje 
to znaczy, że robimy to dobrze – podkreśla 
starościna.

Gospodarstwo starościny wyposażo-
ne jest w podstawowy sprzęt, potrzebny 
do uprawy owoców: są to m.in. 3 cią-
gniki, kopaczka do fl ancy, przyczepy, 
opryskiwacze oraz glebogryzałki.
Do tej pory nie korzystaliśmy pomocy 
unijnej, więc kupujemy to, co jest nam 
aktualnie potrzebne – wyjaśnia pani 
Ania. 

Państwo Kozieł mają dwoje dzieci, 
23-letnią córkę Emilię i 15-letniego syna 
Wiktora, których od najmłodszych lat 
wychowywali w duchu szacunku do pra-
cy rolnika. 

Nie ukrywają, że liczą na to, iż gos-
podarstwo w przyszłości przejmie syn.

Gospodarze nie wykluczają dalszego 
rozwoju gospodarstwa, a może nawet ro-
zszerzenia swojej działalności. 
Mamy jeszcze drugą posesję na tere-
nie wsi, więc może w przyszłości jakaś 
agroturystyka? Może się wesprzemy 
środkami unijnymi i coś otworzymy. Na-
tomiast jeżeli tradycyjna metoda pro-
dukcji truskawki nie będzie przynosiła 
wymiernych korzyści to myślę, że powo-
li zaczniemy uczyć się chronić truskaw-
kę biologicznie i może to zagra – infor-
muje starościna. 

Propozycja zostania starości-
ną Dożynek Powiatowych bardzo 
zaskoczyła panią Anię, ale jak sama 
przyznaje – stanowi również dla niej 
wyjątkowe wyróżnienie. Jeżeli głów-
nym kryterium wyboru było to, że ktoś 
robi to, co lubi, to wybór jest trafi ony. 
Jestem zaszczycona i z przyjemnością 
wezmę udział w Dożynkach i będę re-
prezentować naszą brać rolniczą. Bogu 
podziękuję, z życzeniami dla rolników: 
obfi tych plonów, pomyślnej pogody no 
i dobrych cen – podsumowuje Anna Ko-
zieł Starościna XVII Dożynek Powiatu 
Kozienickiego „Gniewoszów 2021”.

Informacje
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Mariusz Bachanek
Tegorocznym Starostą Dożynek Po-

wiatu Kozienickiego „Gniewoszów 
2021” wybrany został Mariusz Bachanek, 
rolnik z Wólki Bachańskiej, który wspól-
nie z żoną Cecylią prowadzi gospodarst-
wo odziedziczone po rodzicach. 

W 2003 roku ukończyłem szkołę rolniczą, 
później w 2005 roku tata odpisał mi kilka 
hektarów. Udało się uzyskać premię dla 
młodych rolników – dostałem 50 tys. zł 
i od tamtej pory gospodarzę – wyjaśnia 
starosta dożynek.

Gospodarstwo pana Mariusza ukie-
runkowane jest głównie na hodowlę trzo-
dy chlewnej: Lochy rasy PBZ (Polska 
Biała Zwisoucha) oraz Knury rasy Duroc 
Pietrain. 
W 2006 roku dostaliśmy dofi nansowa-
nie kredytu, wtedy rozwinęliśmy hodowlę 
trzody chlewnej. Przerobiliśmy budynki, 
wybudowaliśmy chlewnię na tuczarnię 
i zaczęliśmy hodować tuczniki. Zaczynaliś-
my od 45 loch, w tej chwili mamy 70 loch 
i wszystko tuczymy. Całego pogłowia jest ok 
850 sztuk  – mówi Mariusz Bachanek.

Na 75 ha ziemi, z czego ok. 45 ha to 
ziemia własna, a 30 ha dzierżawa, starosta 
uprawia, na potrzeby gospodarstwa, głó-
wnie zboża: pszenżyto, pszenicę, jęcz-
mień i owies. Pracę ułatwiają mu sprzęty 
rolnicze, które na przestrzeni lat nabywał, 

korzystając z dotacji unijnych.
W 2014 roku skorzystaliśmy z PROW, 
kupiliśmy kilka nowych maszyn: cią-
gnik marki Claas 120 km z ładowaczem 
czołowym, pług obrotowy czteroskibowy. 
Poza tym mamy jeszcze rozrzutniki obor-
nika, rozsiewacz do nawozu, opryskiwacz 
2,5 tys. litrów 15-metrowy, agregat upra-
wowo-siewny, agregat ścierniskowy, 
kombajn zbożowy, prasę rolującą. Mamy 
wszystkie podstawowe maszyny, których 
potrzebujemy, nie musimy najmować – 
tłumaczy starosta.

Dla hodowców trzody chlewnej osta-
tnie lata nie były najłatwiejsze w związku 
z pojawieniem się choroby ASF.
2 lata temu nasz teren objęła czerwo-
na strefa i wtedy cena tucznika od razu 
znacznie spadła.  Musieliśmy ogrodzić 
całe gospodarstwo, zabezpieczyć się 
przed ASF, rozkładać maty. W tej chwili 
większych problemów nie ma, po prostu 

boimy się, żeby znowu w tę strefę nie wpaść. 
U mnie nigdy nie było tej choroby i w na-
jbliższej okolicy również nie – informuje 
pan Mariusz.

W prowadzeniu gospodarstwa uczes-
tniczą wszyscy domownicy. Zdarza się 
także, iż wsparcia udzielają członkowie 
dalszej rodziny. 
Bardzo pomagają nam rodzice, którzy 

mieszkają z nami, ja z żoną oczywiście, 
no i starsze dzieciaki. Czasami przyjedzie 
wujek, dużo w garażu mi pomaga, jest do-
brym mechanikiem. Wszystko w rodzinie. 
Raczej nie najmujemy nikogo – mówi sta-
rosta.

W gospodarstwie państwa Ba-
chanków funkcjonuje nie pisany podział 
obowiązków, w którym uczestniczą także 
ich dzieci: 14-letnia Kinga, 13-letnia Na-
talka, 10-letnia Maja i 5-letnia Agatka. 
Państwo Bachanek mają jeszcze rocznego 
syna Igorka – jednak on, ze względu na 
wiek tylko z ciekawością obserwuje pracę 
bliskich.
Oczywiście pracujemy wspólnie, żona pil-
nuje dokumentów, pilnuje porodów loch, 
cięższe prace oczywiście wykonuję ja, 
w polu pracujemy z tatą. Dzieci pomaga-
ją np. prosiaczki szczepić. Pomagają przy 
obrządku, taczką podjadą. No i zajmują 
się najmłodszym, pomagają w kuchni, ci-

asta pieką, a jak trzeba to i obiad ugotują 
– z uśmiechem opowiada pan Mariusz.

Państwo Bachankowie nie zamierzają 
wywierać nacisku na swoje dzieci w kwes-
tii przejęcia gospodarstwa.

W przyszłości starosta chciałby roz-
budować chlewnię, jednak uzależnia to 
od kilku istotnych czynników.
Chcielibyśmy rozwijać, to co mamy, 
postawić nowoczesną chlewnię, tyl-
ko ASF nas trochę powstrzymuje, bo to 
nie wiadomo gdzie i skąd się pojawia. 
Na razie czekamy – tłumaczy Mariusz 
Bachanek.

Wybór na funkcję starosty dożynko-
wego stanowił dla pana Mariusza miłą 
niespodziankę. 
To było dla mnie ogromne zaskoczenie. 
Będę starał się godnie reprezentować 
gminę. To jest ogromne wyróżnienie dla 
mnie – podkreśla Mariusz Bachanek Sta-
rosta XVII Dożynek Powiatu Kozienic-
kiego „Gniewoszów 2021”.

SABINA SEMENIUK

Informacje
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DOTACJA NA ZAKUP 
URZĄDZEŃ 
ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ

W dniu 22 lipca 2021 roku 
została podpisana umowa po-
między Wojewodą Mazowieckim, a Po-
wiatem Kozienickim na dotację celową 
z budżetu państwa w wysokości 
17.000,00 zł dla Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego w Kozienicach. Środki te 
przeznaczone zostaną na sfi nansowanie 
zadania pod nazwą „Zakup i instalacja 
urządzeń niezbędnych do zapewnienia 
cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb 
szpitalnych oddziałów ratunkowych na 
terenie województwa mazowieckiego”, 
co przyczyni się do poprawy bezpie-
czeństwa na terenie naszego powiatu.   

W imieniu Zarządu Powiatu umowę 
podpisali: Starosta – Krzysztof Wols-
ki, Wicestarosta – Małgorzata Bebelska 
i Skarbnik Powiatu – Kamil Banaś.

NOWY PARKING 
PRZY AGENCJI 
RESTRUKTURYZACJI 
I MODERNIZACJI 
ROLNICTWA

16 sierpnia oddany został do eks-
ploatacji przebudowany parking przy 
ulicy Zdziczów – teren Zespołu Szkół 
Nr 1 im. Legionów Polskich w Ko-
zienicach. Inwestycja wykonana zos-
tała w formule zaprojektuj i wybuduj. 
W ramach zadania powstało 30 miejsc 
postojowych, w tym 1 dla niepełnos-
prawnych i 1 do dyspozycji ARiMR 
w Kozienicach. Wykonany został także 
chodnik oraz oświetlenie i odwodnienie. 

Budowa parkingu wpłynęła na 
poprawę estetyki oraz bezpieczeństwa 
tego terenu poprzez ograniczenie liczby 
parkujących na ul. Zdziczów. Parking 
ten będzie służył rolnikom korzysta-
jącym z usług ARiMR, a w weekendy 
osobom przyjeżdżającym do Ośrodka 
Wypoczynkowego KCRiS.

Koszt inwestycji wyniósł prawie 
300.000,00 zł i sfi nansowany został z budże-
tu Powiatu Kozienickiego – 200.000,00 zł 
i Gminy Kozienice 100.000,00 zł.

Protokół odbioru zadania podpisali: 
Krzysztof Wolski Starosta Powiatu Ko-
zienickiego, Piotr Kozłowski Burmistrz 
Gminy Kozienice, Mirosław Pułkowski 
Zastępca Burmistrza ds. Technicz-
nych, Zbigniew Sitkowski Radny Rady 
Powiatu Kozienickiego, Kierownik 
ARiMR w Kozienicach, Artur Matera 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Kozienicach, Ryszard Zając Dyrek-
tor ZS Nr 1 im. Legionów Polskich 
w Kozienicach, Sławomir Boryczka 
Inspektor Nadzoru, oraz Janusz Wójcik 
Kierownik Budowy i Grzegorz Rychlic-
ki Właściciel Przedsiębiorstwa Usługo-
wo-Handlowego Bruk-Bud – wykonaw-
ca inwestycji.

Przy odbiorze obecny był Marcin 
Łopuszański Dyrektor Zarządu Dróg Po-
wiatowych w Kozienicach. Komisję od-
biorową tworzyli Mateusz Purchała Prze-
wodniczący, Daniel Mazanek i Grażyna 
Ośko Członkowie Komisji.

20 lipca na zaproszenie Starosty Kozienickiego Krzysztofa 
Wolskiego w Starostwie Powiatowym gościli Stanisław Karcze-
wski Senator RP oraz Krzysztof Murawski Kierownik Delegatu-
ry Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu. W spot-
kaniu uczestniczyła Wicestarosta Powiatu Małgorzata Bebelska. 
Rozmowy dotyczyły współpracy oraz bieżących spraw, w tym 
inwestycji realizowanych przez Powiat Kozienicki. Starostowie 
przedstawili gościom wizualizacje nowej siedziby Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kozienicach. Senator RP 
Stanisław Karczewski wyraził swoją aprobatę i zadeklarował 
wsparcie w dążeniu do pozyskania rządowego dofi nansowania. 
Pogratulował także Krzysztofowi Wolskiemu wyboru na stano-
wisko Starosty Kozienickiego.

Informacje
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1 sierpnia 1944 roku, godzina 17.00 
– właśnie wtedy 77 lat temu wybuchło 
Powstanie Warszawskie – największa 
bitwa stoczona przez polskie podzie-
mie niepodległościowe z niemieckim 
okupantem. Mimo braków w uzbro-
jeniu Polacy dzielnie stawiali czoła 
przeciwnikom dysponującym zatr-
ważającym uzbrojeniem, czołgami, 
samolotami oraz dużą ilością broni 
maszynowej. Niestety w ciągu kilku 
miesięcy Niemcy opanowali niemalże 
całą Warszawę i 2 października pod-
pisano akt kapitulacji powstania. Po-
wstanie, przewidziane początkowo na 
kilka dni, trwało w rezultacie 63 dni 
i uważane jest za największy tego typu 
zryw wolnościowy w historii II wojny 
światowej.

1 sierpnia bieżącego roku społe-
czeństwo powiatu kozienickiego ucz-
ciło pamięć o bohaterach powstania 
warszawskiego. Tuż przed godziną 
17, zebrane delegacje, złożyły kwia-
ty i zapaliły znicze przed Pomnikiem 
Niepodległości. Wśród zgromadzo-
nych delegacji były: delegacja Powia-
tu Kozienickiego, na czele ze Starostą 
Kozienickim Krzysztofem Wolskim, 
Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu 
Mirosławem Górką i Radnym Rady 
Powiatu Marcinem Zmitrowiczem, 
delegacja Gminy Kozienice, na czele 
z Burmistrzem Piotrem Kozłowskim, 
Zastępcą Burmistrza Mirosławem 
Pułkowskim, Przewodniczącym Rady 
Miejskiej Rafałem Suchermanem, Ra-
dnym Rady Miejskiej Grzegorzem 
Wronikowskim oraz Sekretarzem Gmi-
ny Sylwią Wąsik, delegacja Prawa 
i Sprawiedliwości Oddziału Powiato-
wego w Kozienicach, na czele z Lidią 
Ligorowską pełnomocnikiem PiS na 
powiat kozienicki, delegacja Związku 
Piłsudczyków RP oddział w Kozieni-
cach na czele z Prezesem Marianem 
Śledziem oraz delegacja Kozienic-
kiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji 
Historycznych na czele z Prezesem 
Krzysztofem Zającem.

Tuż po złożeniu wiązanek, o go-
dzinie 17.00 rozległ się, tak jak 
w całym kraju, jednominutowy, cią-
gły sygnał dźwiękowy. W ten sposób 
wszyscy wspólnie oddali hołd bohate-
rom Powstania Warszawskiego, którzy 
walczyli o wyzwolenie stolicy i przy-
wrócenie niepodległości państwa pols-
kiego.

MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA

Wydarzenia
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Polskie Pomidory SA z grupy Citronex budują w Ryczywole, po-
wiat kozienicki, najnowocześniejszą szklarnię w Europie o łącznej po-
wierzchni 22 ha.

Firma zatrudniła już dziewięciu mieszkańców powiatu kozienickie-
go, a w najbliższym czasie planuje zatrudnić około 120 osób do prac 
w szklarni. Będą to pracownicy produkcji szklarniowej, brygadziści, 

technolodzy uprawy, specjaliści w dziale Ochrony Roślin oraz w dziale Utrzymania Ruchu. W fi rmie Polskie Pomidory angaż 
znajdą również osoby do pracy w obszarze magazynowym – operatorzy wózków widłowych oraz pracownicy sortowania i kon-
fekcjonowania pomidorów – łącznie około 20 stanowisk. Poza pracownikami szklarniowymi oraz magazynowymi spółka nawiąże  
również współpracę ze specjalistami z obszaru logistyki, kontroli jakości, administracji, IT oraz portierami. 

W ciągu najbliższych dwóch miesięcy Polskie Pomidory planują zatrudnić łącznie 150 osób. Oczywiście w pierwszej kolejności 
zatrudnieni zostaną lokalni mieszkańcy.

Pod koniec lipca odbyło się spotkanie z mieszkańcami ziemi kozienickiej, w którym wzięło udział około 50 osób. Wszystkim 
przedstawiono ofertę pracy.

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach oraz przez wyznaczonych przedstawicieli 
działu rekrutacji spółki. 

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu bezpośrednio pod adres mailowy praca@polskiepomidory.com
Polskie Pomidory poza pozyskiwaniem pracowników, na lokalnym rynku poszukują również fi rm wykonawczych z różnych 

branż. Spółce zależy na nawiązaniu współpracy z lokalnymi fi rmami, dlatego w ostatnim czasie podpisała umowę z dwiema lokal-
nymi fi rmami na wykonanie części prac z zakresu instalacji sanitarnych oraz elektryki. Pozostała jeszcze do wykonania elektryka 
wewnętrzna i zewnętrzna, instalacja wodno – kanalizacyjna, centralne ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, instalacja elektryczna 
niskiego i średniego napięcia, ocieplenie rurociągów, architektura zewnętrzna oraz prace wykończeniowe pomieszczeń biurowych 
oraz socjalnych, oświetlenie zewnętrzne oraz wewnętrzne obiektów.

26 lipca w Kociołkach, na terenie byłej szkoły podsta-
wowej odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego 
i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę siedziby 
Kozienickiego Hospicjum Stacjonarnego. W uroczystości 
wzięli udział m.in. Posłowie na Sejm RP: Agnieszka Gór-
ska, Anna Kwiecień, Andrzej Kosztowniak i Marek Suski, 
Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski, Burmistrz Gminy 
Kozienice Piotr Kozłowski, Zastępca Burmistrza Dorota 
Stępień, Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Sucherman, 
Prezes Stowarzyszenia Kozienickiego Hospicjum im. Słu-

gi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach 
ksiądz Tomasz Pastuszka. Uroczystość poprzedziła Msza 
Święta w kościele pw. Św. Krzyża w Kozienicach celebro-
wana przez Ks. Biskupa Marka Solarczyka Ordynariusza 
Diecezji Radomskiej.

Wstępne plany zakładają, iż Kozienickie Hospicjum będzie 
mogło przyjąć 15 osób leżących.

MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA
Fot. kozienice24.pl

Wydarzenia/Informacje
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15 sierpnia na pamiątkę zwycięs-
kiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, 
stoczonej w czasie wojny polsko – 
bolszewickiej, w całej Polsce obcho-
dzone jest Święto Wojska Polskiego.

Uroczystości w okazji Święta Wojska 
Polskiego organizowane były jak co roku, 
również w powiecie kozienickim.

Krzysztof Wolski Starosta Powiatu 
Kozienickiego wziął udział w uroczystoś-
ciach, które odbyły się w Głowaczowie, 
gdzie przy Pomniku Marszałka Józefa 
Piłsudskiego zapalił znicz.

Tego samego dnia podczas kozienic-
kich obchodów Dnia Wojska Polskiego 
przy Pomniku Niepodległości w Kozie-
nicach Krzysztof Wolski Starosta, Marek 
Kucharski Członek Zarządu Powiatu 
i Marcin Zmitrowicz Radny Rady Powia-
tu Kozienickiego złożyli kwiaty i zapalili 
znicze.

15 sierpnia w Kozienicach odbyło się 
uroczyste odsłonięcie muralu na ścianie 
bloku przy ul. Kopernika 12.

Gospodarzem wydarzenia był Piotr 
Kozłowski Burmistrz Gminy Kozieni-
ce. W uroczystości udział wzięli m.in.: 
Wojciech Skurkiewicz Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej, 
Marek Suski i Andrzej Kosztowniak 
Posłowie na Sejm RP, Krzysztof Wolski 
Starosta Powiatu Kozienickiego, Krzysz-
tof Zając Prezes Stowarzyszenia Rekons-
trukcji Historycznych.

Mural powstał w ramach konkursu 
MON „MUR, ALE HISTORIA WOJSKA 
POLSKIEGO.” Przedsięwzięcie sfi nan-
sowane zostało przez Ministra Obrony 
Narodowej i Gminę Kozienice.

uroczyste odsłonięcie muralu na ścianie 
bloku przy ul. Kopernika 12.

Kozłowski Burmistrz Gminy Kozieni-
ce. W uroczystości udział wzięli m.in.: 
Wojciech Skurkiewicz Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej, 
Marek Suski i Andrzej Kosztowniak 
Posłowie na Sejm RP, Krzysztof Wolski 
Starosta Powiatu Kozienickiego, Krzysz-
tof Zając Prezes Stowarzyszenia Rekons-
trukcji Historycznych.

MON „MUR, ALE HISTORIA WOJSKA 
POLSKIEGO.” Przedsięwzięcie sfi nan-
sowane zostało przez Ministra Obrony 
Narodowej i Gminę Kozienice.
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Członkowie Stowarzyszenia Osób z Dysfunkcją Wzro-
ku i ich Rodzin w Kozienicach uczestniczyli w 4-dniowej 
wycieczce po Ziemi Świętokrzyskiej. Wycieczka odbyła się 
w dniach od 21 do 24.06.2021roku i wzięło w niej udział 
20 osób.  

Mieszkaliśmy w Ośrodku Wypoczynkowym „Łucznik” 
w Sielpi. Podczas naszego pobytu w Ośrodku „Łucznik” odbył 
się wieczorek integracyjny przy grillu z koleżankami i kolegami 
ze Stowarzyszenia 04-O z Grodziska Mazowieckiego.

Naszą przygodę rozpoczęliśmy od mało znanej miejscowoś-
ci Krajno – Zagórze, gdzie zwiedziliśmy Park Miniatur. Były to 
słynne zabytki światowej architektury jak: Bazylika Świętego 
Piotra wraz z Placem i kolumnadą Berniniego, Brama Branden-
burska, Wieża Eiff ela, Cerkiew Wasyla Błogosławionego i wiele 

innych. Obiekty te położone są na 40-to hektarowej skarpie. 
Uroku tej scenerii dodaje strumyk wijący się zakolami wśród 
tych eksponatów.

Następnym miejscem zwiedzania była Bazylika Trójcy 
Świętej na Świętym Krzyżu. Tam znajduje się krypta grobowa 
Jeremiego Wiśniowieckiego. Książę swoje młode i krótkie życie 
poświęcił walce na rubieżach Rzeczypospolitej.

W Bazylice modliliśmy się w skupieniu, dziękując Panu 
Bogu za szczęśliwy dzień.

Zmęczeni po całym dniu pełnym wrażeń udaliśmy się do 
Sielpi na upragniony odpoczynek i smaczny posiłek. 

W drugim dniu naszej wyprawy Chęciny powitały nas pię-
knym słońcem i bardzo wysoką temperaturą. Z trudem, powoli 
odpoczywając na ławeczkach wszyscy wdrapaliśmy się na wz-
górze zamkowe. Była to ogromna radość, że wszyscy pokonali 
tę niemałą górkę. Ruiny Zamku są w dość dobrym stanie tech-
nicznym dzięki ciągłej renowacji. Na zakończenie zwiedzania 
Panie przewodniczki zatańczyły dla nas dworski taniec z epoki 
baroku. Wszystko to uwieczniliśmy na zdjęciach.

Następnie pojechaliśmy do Jędrzejowa tam w Muzeum im. 
Przypkowskich zobaczyliśmy piękną kolekcję zegarów słonecz-
nych i mechanicznych, dużo porcelany z manufaktury w Miśni 
oraz lokalną z Ćmielowa. Była również ciekawa wystawa fo-
tografi i, duży ogród, w którym rosło mnóstwo ziół, kwiatów 
i egzotycznych krzewów.

W Zagnańsku zobaczyliśmy pomnik przyrody, wiekowego 
„Bartka”, którego obwód pnia wynosi 9,85 m.

Kolejnym zwiedzanym obiektem był Dworek w Oblęgorku, 
który jest darem od społeczeństwa w 25. rocznicę twórczości 
Henryka Sienkiewicza. 

W 1905 roku H. Sienkiewicz otrzymał nagrodę Nobla za 
całokształt pracy twórczej, a w szczególności za „Qvo Va-
dis“, które było tłumaczone na kilkadziesiąt języków. Henryk 
Sienkiewicz był pisarzem pozytywizmu, jednak pisał powieś-
ci historyczne  „ku pokrzepieniu serc”. Na kanwie wydarzeń 
historycznych pisał o wojnach, miłości i trudnym życiu ro-
daków na wschodnich terenach Rzeczpospolitej.

Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni pokazało nam, jak żyli 
i mieszkali nasi przodkowie w XIX wieku, jakimi narzędzi-
ami posługiwali się w życiu codziennym i jakie pokonywali 
trudności.

Ostatnim punktem naszego programu było Sanktuarium 
Matki Boski Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. Po-
wstanie tego obiektu sakralnego zawdzięczamy wilnianino-
wi bp. Materskiemu. Jest to replika wileńskiej Ostrej Bramy. 
Mickiewiczowska inwokacja „Pana Tadeusza” przyczyniła 
się do propagowania kultu maryjnego na całym świecie. 

Zmęczeni po tak upalnym dniu, pełnym niezapomnianych 
wrażeń w skupieniu i ciszy modliliśmy się o wszelkie łaski zdro-
wia, którego bardzo potrzebujemy.

Wyjazd taki to doskonała forma rehabilitacji społecznej 
przeciwdziałającej wykluczeniu społecznemu.

Zadanie dofi nansowane ze środków w ramach konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych i Fundacji Praca dla 
Niewidomych.

Zygmunt Stochmal

Wydarzenia
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Biuro Powiatowe ARiMR w Kozienicach informuje:
I. MRiRW przypomina: stosowanie środków ochrony roślin tylko zgodnie z obowiązują-

cymi normami i przepisami
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa włącza się w akcję Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która 

ma na celu przypomnienie rolnikom o konieczności właściwego stosowania środków ochrony roślin na bazie glifosatu. 
Bezpieczne stosowanie herbicydów leży we wspólnym interesie rolników, producentów i konsumentów. Jeśli 

produkty nie spełniają norm dotyczących pozostałości środków ochrony roślin, nie mogą być wprowadzane do obrotu ani jako żyw-
ność, ani jako pasza dla zwierząt. Naruszenie przepisów podlega sankcjom karnym lub administracyjnym. Konsekwencją może być 
również zmniejszenie dopłat bezpośrednich lub płatności obszarowych – od 15 do nawet 100 proc. 
Warto więc pamiętać, aby m.in.:
• przestrzegać dawek, terminów i okresów karencji;
• nie stosować glifosatu do desykacji gryki i prosa;
• używać wyłącznie legalnych środków ochrony roślin.
II. Wsparcie dla kół gospodyń wiejskich za promowanie szczepień przeciw COVID-19 – nabór wniosków 

od 23 lipca
Od 23 lipca do 15 września 2021 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują 

wnioski o udzielenie pomocy fi nansowej dla koła gospodyń wiejskich na realizację do 30 września 2021 r. wydarzenia 
mającego na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności szczepień przeciwko COVID-19. 

Szczegółowe zasady udzielania pomocy zostały udostępnione na portalu GOV.PL
Patronat honorowy nad programem wspierania szczepień #SzczepimySię z Kołem Gospo-

dyń Wiejskich objął premier Mateusz Morawiecki. 
Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do Kierownika BP ARiMR właściwego ze 

względu na siedzibę Koła Gospodyń Wiejskich. 
O wsparcie można starać się przy użyciu formularza udostępnionego na stronie inter-

netowej ARiMR. Do wniosku należy dołączyć:
1. zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub innych pomocy de minimis. Równoważne 

z zaświadczeniem jest złożenie w sekcji VII Wniosku oświadczenia o wielkości ww. pomocy de minimis;
2. wniosek o wpis do ewidencji producentów na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodars-

tw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – w przypadku kół gospodyń wiejskich nieposiadających takiego wpisu. 
Informacja w sprawie zasad uzyskiwania numerów identyfi kacyjnych w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności jest dostępna na naszym portalu. 
Dodatkowo, w celu usprawnienia procesu współpracy z jednostkami wykonującymi szczepienia udostępnione zostają wzory 

umów pomiędzy KGW a takimi punktami:
• wzór umowy z Mobilną Jednostką Szczepień 
• wzór umowy z Podmiotem Wykonującym Działalność Leczniczą 

Z przeprowadzonego wydarzenia należy w ciągu 30 dni od jego zakończenia złożyć w biurze powiatowym Agencji sprawozda-
nie, do którego należy dołączyć:  
• kopię umowy zawartej pomiędzy kołem gospodyń wiejskich a punktem szczepień dotyczącej wykonania na wydarzeniu szczepień 

przeciwko COVID-19;
• materiały dokumentujące przeprowadzenie kampanii informacyjnej w mediach lokalnych lub społecznościowych, lub za pośre-

dnictwem ogłoszeń o wydarzeniu;
• materiały dokumentujące zrealizowanie aktywności podczas wydarzenia.
III. Modernizacja gospodarstw rolnych dłużej – wnioski do 20 września

Okres przyjmowania wniosków w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” z budżetu PROW 2014 – 2020 został 
wydłużony do 20 września 2021 r. 

Jeszcze przez ponad miesiąc rolnicy zainteresowani modernizowaniem gospodarstw mogą składać wnioski o przyznanie pomo-
cy w ramach wszystkich obszarów poddziałania: 
– rozwój produkcji prosiąt (obszar A); 
– rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B); 
– rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C); 
– inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profi lu produkcji, zwiększeniem 

skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D); 
– nawadnianie w gospodarstwie.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne i biura powiatowe Agencji właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można 
je składać osobiście, przez upoważnioną osobę, przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową lub za pośrednictwem platformy ePUAP. 
Według aktualnego stanu w trwającym od 21 czerwca naborze zarejestrowano łącznie 1603 wnioski na kwotę blisko 300 mln zł. 

Wnioski i sprawozdania można składać osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać pocztą. O dacie złożenia 
dokumentów decyduje data ich wpływu do właściwego biura powiatowego. Po upływie terminu wnioski nie będą rozpatrywane. 

Adresy skrzynek ePUAP biur powiatowych ARiMR oraz zasady składania dokumentów.
Więcej informacji również w punktach informacyjnych ARiMR m. in. Biura Powiatowego w Kozienicach, ulica Warszawska 72 

(wejście od ulicy Zdziczów). Skrót artykułów ze strony: www.arimr.gov.pl.
Zbigniew Sitkowski

Kierownik Biura Powiatowego

dyń Wiejskich objął premier Mateusz Morawiecki. 

względu na siedzibę Koła Gospodyń Wiejskich. 

netowej ARiMR. Do wniosku należy dołączyć:
1. zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub innych pomocy de minimis. Równoważne 

Informacje
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Duża dawka dobrej muzyki, 
okraszona soczystym humorem to motyw 
przewodni garbateckiego święta. Orga-
nizatorzy zadbali nie tylko o atrakcje wi-
zualne i dźwiękowe. Sporą dawkę ener-
gii można było dostarczyć korzystając 
z licznych foodtrucków i gastronomii, lub 
stracić na wesołym miasteczku czy podczas 
gier i zabaw nie-koniecznie dla dzieci.

Organizatorem tego wydarzenia była 
Gmina Garbatka-Letnisko, a współor-
ganizatorami XXXVIII Dni Garbat-
ki-festynu rodzinnego byli: Samorząd 
Województwa Mazowieckiego, Enea 
Wytwarzanie oraz Związek Gmin Ziemi 
Kozienickiej.

Ofi cjalne otwarcie imprezy nas-
tąpiło tuż po godzinie 15.00. Festyn po-
prowadził Gerard Bach, a otworzyli go 
między innymi: Wójt Gminy Garbatka-
-Letnisko Teresa Fryszkiewicz, Wice-
prezes do Spraw Pracowniczych Enea 
Wytwarzanie Marcin Łukasiewicz, 
Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego 
Związku OSP RP Zbigniew Gołąbek, 
Członek Zarządu Powiatu Kozienic-
kiego Waldemar Banaś, który wystąpił 
w imieniu Starosty Kozienickiego 
Krzysztofa Wolskiego, oraz Przewod-
niczący Rady Gminy 
Garbatka-Letnisko Wło-
dzimierz Mazur i Pre-
zes Koła Wędkarskiego 
w Garbatce-Letnisko Nor-
bert Piechurski. 

Wszyscy życzyli 
licznie przybyłym goś-
ciom dobrej zabawy, 
co wydawało się wręcz 
pewne przy zaplano-
wanym repertuarze! List 
z życzeniami dobrej za-
bawy do uczestników Dni 
Garbatki skierowali także 
Marszałek Województwa 
Mazowieckiego Adam 
Struzik, Wicemarszałek 
Rafał Rajkowski oraz Sta-
rosta Powiatu Kozienickiego Krzysztof 
Wolski. 

Wójt Teresa Fryszkiewicz podczas 
swojego przemówienia przypomniała 
przybyłym, że nie spotkalibyśmy się tutaj 
po raz 38, gdyby nie pomysłodawczyni 
tego wydarzenia, lokalna animatorka kul-

tury Maria Dziedzicka. To dzięki takim 
ludziom nasze lokalne horyzonty sta-
ją się szersze, a kultura nabiera nowego 
znaczenia. Ale żebyśmy mogli spotykać 
się wspólnie na kolejnych tego typu 
wydarzeniach, musimy zadbać o nasze 
zdrowie i bezpieczeństwo. Ciągle wisi 
nad nami widmo kolejnej fali zachoro-
wań na Covid-19, dlatego w celu promo-
cji szczepień i zachęcenia jak największej 
liczby osób do zaszczepienia się, wójt 
Teresa Fryszkiewicz ogłosiła konkurs dla 
mieszkańców gminy pod hasłem „Gmina 

Garbatka-Letnisko się szczepi, bo wycho-
dzi wszystkim naprzeciw”, w którym każ-
dy mieszkaniec gminy, który zaszczepi 
się dwoma dawkami dowolnej szczepion-
ki do 30 listopada i wypełni zgłoszenie 
w urzędzie gminy, weźmie udział w loso-
waniu jednej z trzech nagród, którymi są 

rowery o wartości 2 tys. zł każdy. Wójt 
gminy Garbatka-Letnisko zachęcała ta-
kże przybyłych gości do wypełnienia for-
mularza Spisu Powszechnego, co można 
było bezproblemowo wykonać w asyście 
pracowników Urzędu Gminy. Po prze-
mowach odbyło się rozstrzygnięcie za-
wodów wędkarskich. Łącznie wręczono 
sześć pucharów, trzy dla juniorów i trzy 
dla seniorów. 

Po części ofi cjalnej, deski sceny 
jako pierwszy przetarł Teatr Muzyczny 
„Nad Kamienną”. Po pierwszej dawce 

muzyczno-tanecznych 
doznań, publiczność 
w Garbatce rozba-
wiał Robert Korólczyk 
z Kabaretu Młodych 
Panów. Później sceną 
zawładnął zespół disco-
-polo Hit Boyz, który 
zagrał covery najpopu-
larniejszych polskich ut-
worów disco-polo. 

Po nim zaś wystąpił 
Zespół Camasutra. Zes-
pół ten powstał w listo-
padzie 2013 z inicjatywy 
Małgorzaty Główki, 
uczestniczki telewizy-
jnych programów rozry-
wkowych: Szopka No-

woroczna 2010 Marcina Wolskiego, Jaka 
to melodia? oraz konkursów talentów: 
Szansa na sukces, Śpiewaj i walcz i The 
Voice of Poland, a także festiwalu w Opolu 
w konkursie Debiuty Opolskie 2010.  

Berlin Zachodni odjazd, bo Wysia-
dka! Garbatka! – zespół BIG CYC, 

Po ponadrocznej przerwie gmina Garbatka-Letnisko znowu może się pochwalić organizacją imprez na na-
prawdę wysokim poziomie. Przekonali się o tym mieszkańcy oraz goście w niedzielne popołudnie. Bo właśnie 
25 lipca 2021 r. na Stadionie Spor-
towym LKS Plon Garbatka odbyły 
się XXXVIII Dni Garbatki.
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GMINA GARBATKA-LETNISKO
gwiazda tegorocznych Dni Garbatki 
rozpoczął swój występ jednym z naj-
większych przebojów. Refren piosenki 
„Berlin Zachodni” niósł się echem po 
murawie boiska sportowego, jak również 
po odległych częściach gminy. A to był 
dopiero początek rewelacyjnego koncer-
tu, jaki zagrali weterani polskiego rocka. 
Zespół, którego teksty piosenek tworzo-
ne są w satyrycznym tonie, komentuje 
bieżącą sytuację społeczno-polityczną 
w Polsce. I tak też nie omieszkali zro-
bić podczas wytrawnej konferansjerki 
między utworami, prowadzonej przez 
Krzysztofa Skibę. A o tym, że poczucie 
humoru prezentowane w utworach zes-
połu trafi ło w przysłowiową dziesiątkę, 
pokazała frekwencja pod samą sceną. 
W rytm największych przebojów tj. „Jak 
słodko zostać świrem”, „Makumba”, 
„Ballada o smutnym skinie”, „Mohero-
we berety” czy „Świat według kiepskich” 
nogi same rwały się do tańca. Zespół Big 

Cyc zachęcony entuzjazmem publicznoś-
ci zagrał na zakończenie jeszcze kilka bi-
sów. To była prawdziwa muzyczna uczta.

Zwieńczeniem tego wyjątkowego 

wydarzenia była Dyskoteka pod Gwiaz-
dami.

Gmina Garbatka-Letnisko

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko 
Teresa Fryszkiewicz w dniu 20 lipca br. 
ofi cjalnie przekazała plac budowy ulicy 
Martyrologii w Garbatce-Letnisko wy-
konawcy robót, którym jest Przedsię-
biorstwo Robót Drogowych Lubartów 
z siedzibą Lubartowie.

Ulica Martyrologii wybudowana zos-
tanie wraz z krawężnikami, chodnikiem, 
miejscami postojowymi i oświetleniem 
ulicznym w okresie do 5 grudnia br.

Gmina Garbatka-Letnisko w ramach promocji szczepień przeciw COVID-19 ogłosiła konkurs pod hasłem 

„Gmina Garbatka-Letnisko się szczepi, bo wychodzi wszystkim naprzeciw”
Wszyscy mieszkańcy gminy Garbatka-Letnisko, którzy zaszczepią się pełną dawką szczepienia przeciw COVID-19 (dwie da-
wki w przypadku szczepionek Pfi zer, Moderna i Astra Zeneca lub jedną dawką w przypadku szczepionki Johnson & Johnson) 
w terminie od 25.07.2021 r. do 30.11.2021 r. i złożą kartę zgłoszeniową do Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko przy ul. Skrzyńskich 
1 do dnia 6.12.2021 r. do godz. 11:30, wezmą udział w losowaniu nagród. 

Nagrodami są 3 rowery dla wylosowanych osób, każdy o wartości 2.000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się stronie Gminy Garbatka-Letnisko: www.garbatkaletnisko.pl lub pod 
numerem telefonu: 515 359 540.
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25 lipca w Głowaczowie odbył się II 
Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi 
Kozienickiej „Smaki Ziemii Kozienic-
kiej”.

Przybyłych gości powitali: Hubert 
Czubaj – Wójt Gminy Głowaczów, Piotr 
Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice 
i Przewodniczący Zgromadzenia Związku 
Gmin Ziemi Kozienickiej oraz Irena Bie-
lawska – Prezes Zarządu Lokalnej Grupy 
Działania „Puszcza Kozienicka”. 

Było kolorowo, wesoło i smacznie. 
Udział w przeglądzie wzięły 22 koła z te-

renu powiatu kozienickiego. Tegoroczny 
przegląd upłynął pod hasłem ,,Kurczak na 
stole nie tylko w rosole’’.

Rywalizacja była na wysokim pozio-
mie, panie z Kół włożyły ogrom pracy 
w przygotowanie stoisk oraz pysznych 
potraw. Było wiele wyróżnień oraz trzy 
główne nagrody. Zwyciężyły Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich ze Świerży 
Górnych otrzymując nagrodę – bon 
w wysokości 2.000 zł, a tuż za nimi – dru-

gie miejsce należało do KGW Marianianki 
z Marianowa. Tu panie otrzymały nagrodę 
– bon w wysokości 1.500 zł. Cieszymy się, 
że KGW z terenu naszej Gminy zajęło tak 
zaszczytne i wysokie miejsce.

Nagrody ufundowało Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania “Puszcza Ko-
zienicka”.

Serdecznie gratulujemy wszystkim 
uczestniczkom!

opr. Gmina Głowaczów

Podpisana została umowa na realizację zadania pn. 
„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Marianów”

28.07.2021 r. podpisana została umowa na realizację zada-
nia pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Marianów”. Umowę 
w imieniu Stowarzyszenia „Wesołe Słoneczka z Cecylówki” po-
dpisała Prezes Zarządu – Agnieszka Sygocka przy kontrasygnacie 
Skarbnika – Józefa Kapusty. 
– Ostatnie dni to bardzo dobre informacje dla mieszkańców 

Marianowa. Rozpoczęta została budowa oświetlenia, a na 
niedzielnym przeglądzie Kół Gospodyń Wiejskich, „Marianian-
ki” zajęły II miejsce, a dzisiaj została podpisana umowa na dofi -
nansowanie inwestycji, która jest bardzo potrzebna tej miejsco-
wości i na którą jej mieszkańcy czekali bardzo długo. Ważnym 
argumentem do realizacji tej inwestycji w tej miejscowości było 
powstanie koła gospodyń wiejskich, które jest bardzo aktywne 
i dynamicznie się rozwija. Do rozwoju i aktywności niezbędne 
jest miejsce, w którym taka integracja lokalnej społeczności 
może się odbywać. Świetlica powstanie na działce, którą gmi-
na pozyskała bezpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolniczego. Bardzo dziękuję za pomoc i wsparcie pani Prezes 
LGD „Puszcza Kozienicka” Irenie Bielawskiej i członkowi 
zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej Mirosławowi Górce – powiedział wójt gminy Hubert Czubaj.

– Dzisiejszy dzień był bardzo ważny dla naszej miejscowości. Po latach starań i oczekiwań podpisaliśmy umowę 
w Urzędzie Marszałkowskim na budowę świetlicy w Marianowie. Dofi nansowanie na kwotę 150.000,00 zł otrzyma-
liśmy z LGD „Puszcza Kozienicka”. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia 
i tym samym do urzeczywistnienia naszych marzeń – powiedziała sołtys Marianowa Małgorzata Nowakowska.

opr. Gmina Głowaczów
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8 sierpnia 2021 roku odbyły się uroczystości upamiętniające 
77. rocznicę bitwy pod Studziankami. Uroczystości jak co roku 

odbyły się pod Pomnikiem-Mauzoleum w Studziankach Pancernych.

W uroczystościach uczestniczyli:
Poseł na Sejm RP – Anna Kwiecień,
Poseł na Sejm RP – Agnieszka Górska,
Janusz Piechociński Wiceprezes 

Rady Ministrów i Minister Gospodarki 
w latach 2012 – 2015, 

Krzysztof Wolski Starosta, Włodzi-
mierz Stysiak i Mirosław Górka Prze-
wodniczący i Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu, Emanuel Zawodnik Członek 
Zarządu Powiatu Kozienickiego,

Zastępca Burmistrza Gminy Kozieni-
ce Dorota Stępień wraz z delegacją,

Wójt Gminy Głowaczów Hubert 
Czubaj wraz z delegacją,

Przewodniczący Rady Gminy Gło-
waczów Piotr Marek z radnymi.

Zastępca Wójta Gminy Grabów nad 
Pilicą Anna Plesiewicz-Trzeciak,

Delegacja 6 Mazowieckiej Brygady 
Terytorialnej na czele z porucznikiem 
Urbanem,

Komendant Powiatowy Policji w Ko-
zienicach insp. Sławomir Rek 

Komendant Powiatowy Państwo-
wej Staży Pożarnej w Kozienicach mł. 
bryg. Kamil Bieńkowski wraz z pocz-
tem sztandarowym,

Nadleśniczy Nadleśnictwa Dobieszyn 
Paweł Sułkowski z delegacją, 

Prezes PSL Oddział Powiatowy 
w Kozienicach Ewa Malec wraz z pocz-
tem sztandarowym,

mjr Kazimierz Rdzanek Prezes Zwią-
zku Głównego Stowarzyszenia Tradycji 
Ludowych Wojska Polskiego,

Jan Czachowski Przedstawiciel 
Związku Piłsudczyków RP oddział Gło-
waczów,

ppłk Stanisław Grudzień przedstawi-
ciel Związku Piłsudczyków RP oddział 
Kozienice z delegacją,

Powiatowy Związek Weteranów i Re-
zerwistów Wojska Polskiego oddział Ko-
zienice,

Mazowiecki Oddział Wojewódzki 
Związku Weteranów i Rezerwistów Wo-
jska Polskiego w Radomiu,

Światowy Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej Koło Nr 1 Kozienice na czele 
z porucznikiem Piotrem Cybulą,

Towarzystwo Miłośników Historii 
Wojskowości – Kalina Krasnaja

Grupa Rekonstrukcji Historycznych 
„WARKA”,

Piotr Radke przedstawiciel Organiza-
cji Braterstwo Polsko – Rosyjskie,

Dyrektorzy placówek oświatowych 
z terenu Gminy Głowaczów, 

Sołtys sołectwa Studzianki Pancerne 
Irena Gontarek oraz mieszkańcy gminy 
Głowaczów i przybyli goście. 

Modlitwę ekumeniczną w intenc-
ji poległych podczas bitwy odmówili 
Proboszcz Parafi i pw. Św. Wawrzyńca 
w Głowaczowie ks. Zdzisław Kału-
ziński, Proboszcz Parafi i Kościoła 
Polskokatolickiego pw. Matki Bos-
kiej Wniebowziętej i Królowej Pokoju 
w Studziankach Pancernych ks. Henryk 
Dąbrowski. 

Następnie Jan Chryzostom Czacho-
wski przybliżył rys historyczny bitwy pod 
Studziankami.

Po wystąpieniach okolicznościo-
wych, w których głos zabrali Poseł na 
Sejm RP – Anna Kwiecień, Poseł na 
Sejm RP – Agnieszka Górska, Janusz 
Piechociński wiceprezes Rady Minis-
trów i Minister Gospodarki w latach 
2012 – 2015, Starosta Powiatu Ko-
zienickiego Krzysztof Wolski i Wójt 
Gminy Głowaczów Hubert Czubaj, 
przybyłe delegacje złożyły kwiaty 
i zapaliły znicze przed pomnikiem-
-mauzoleum.

opr. Gmina Głowaczów
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Po raz pierwszy udało się Gminie Głowaczów przejść pozytywnie weryfikac-
ję wniosku Budżetu Obywatelskiego Mazowsza na budowę ciągu pieszo-rowero-
wego przy drodze wojewódzkiej Nr 730 między Jasieńcem a Mariampolem. Ciąg  
o szerokości 2,5 m będzie zabezpieczony krawężnikami na odpowiedniej podbudowie.

Odcinek ten zlokalizowany jest pomiędzy dwoma bardzo ostrymi zakrętami, zarówno 
od strony Głowaczowa, jak i od strony Warki, co utrudnia kierowcom przy dużych pręd-
kościach bezpiecznie reagować na rowerzystów i inne osoby poruszające się poboczem. 
Na tym odcinku odnotowano wiele kolizji i miały miejsce również wypadki śmiertel-
ne. Droga Nr 730 charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu, co powoduje, że osoby  
poruszające się rowerem lub pieszo znajdują się w bezpośrednim zagrożeniu przejeż-

dżających samochodów. Jest to duży sukces i szansa na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i spełnienie wieloletnich marzeń 
mieszkańców. W ramach zadania ciąg pieszo-rowerowy pozwoli mieszkańcom Mariampola bezpiecznie poruszać się po najbardziej 
niebezpiecznym odcinku drogi Nr 730 na ternie naszej gminy. Inwestycja ta zapewni zarówno uczniom szkół średnich, jak i pozos-
tałym mieszkańcom wysiadającym na przystanku bezpiecznie dotrzeć do swoich mieszkań w Mariampolu. 

Kolejnym pozytywnym aspektem, będzie aspekt  komunikacyjno – ekologiczny, a mianowicie będzie możliwość poruszania się 
w sposób bezpieczny i ekologiczny rowerem.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemów zdiagnozowanych w obszarze transportu indywidualnego na terenie 
Województwa Mazowieckiego, czyli narastającej intensywności ruchu samochodowego, hałasu, zanieczyszczenia powietrza zwią-
zanego z dużą emisją spalin, niebezpieczeństwa ruchu drogowego, zagrożenia wypadkiem, z powodu niewystarczającego poziomu 
rozwoju infrastruktury dedykowanej rowerzystom i pieszym.

Kolejnym etapem procesu będzie w dniu 20.09.2021 r. poddanie pod powszechne i bezpośrednie głosowanie projektu, który 
pomyślnie przeszedł etap oceny. Wybrany przez mieszkańców w drodze głosowania projekt wpisany zostanie do budżetu wojewó-
dztwa, a następnie będzie zrealizowany.

Łączny koszt inwestycji to 320.000,00 zł.
Rozpoczęcie realizacji ciągu pieszo-rowerowego Jasieniec-Mariampol będzie stanowiło kolejny etap budowy ciągu pieszo-ro-

werowego, który w perspektywie ma połączyć najdalszy punkt drogi 730 z siedzibą Gminy Głowaczów.
opr. Gmina Głowaczów

Gmina Głowaczów otrzymała dofinansowanie na budowę infrastruktury sportowej z Ministerstwa Kultury,  
Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 409.339,44 zł w ramach „Programu rozwoju lokalnej  

infrastruktury sportowej – Sportowa Polska”. Środki te pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Celem programu jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych, dotyczących obiektów sportowych, które podzielono na trzy grupy.
Pierwszą z nich stanowią obiekty szkolne. Tego typu wnioski dotyczą budowy, przebudowy lub remontu szkolnych 

obiektów sportowych, które mają służyć realizacji zajęć wychowania fizycznego, ale też ułatwiać mieszkańcom aktywne 
spędzanie czasu wolnego.

W drugiej grupie znajduje się modernizacja obiektów służących klubom sportowym. W tym obszarze rozpatrywane są zadania, 
zmierzające do poprawy warunków treningowych dla sportowców, zwłaszcza przeciwdziałanie degradacji obiektów sportowych, 
które znajdują się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym.

Ostatnia grupa obejmuje pozostałe ogólnodostępne obiekty. Ich budowa, remont lub modernizacja ma zapewnić warunki do 
rozwoju sportów olimpijskich.

Wniosek złożony przez Gminę Głowaczów, który przeszedł weryfikację i został pozytywnie oceniony, obejmuje zadanie polega-
jące na „Przebudowie obiektów sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Wojciecha Bartosza Głowackiego w Brzózie”.
– Postawiliśmy na modernizacje istniejącej i budowę nowej infrastruktury sportowej, skończyliśmy pracę na stadionie sportowym, 

będziemy budować oświetlenie boiska w Brzózie, ale wiado-
mość o otrzymaniu dofinansowania z Ministerstwa Sportu jest 
ogromnym zaskoczeniem, ponieważ konkurencja była ogromna. 
Na 710 złożonych wniosków, środki przyznano 156 beneficjen-
tom, w tym 22 z województwa mazowieckiego.
Bardzo chciałbym podziękować panu Ministrowi Marko-
wi Suskiemu i Poseł Annie Kwiecień za pomoc, zrozumienie 
i za to, że sprawy mniejszych gmin nie są Państwu obojętne. 
Dziękuję Staroście Krzysztofowi Wolskiemu, który jako sekre-
tarz gminy odpowiadał za ten wniosek. Dziękuję Piotrowi 
Markowi, który był jednym z pomysłodawców tej inwestycji  
i podkreślał, że taka inwestycja jest niezbędna w Brzózie – po-
wiedział Wójt Gminy – Hubert Czubaj.

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

Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie, Gmina Głowaczów otrzymała dofi nansowanie do zadania pn. 
„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gło-
waczów” w kwocie 30.000,00 zł.

Jest to już kolejne dofi nansowanie do tego typu zadania. Gmina Głowaczów ogłosiła już 
zapytanie ofertowe na wykonanie przedsięwzięcia. Przewidywany termin realizacji zadania 
do 25.09.2021 r.

opr. Gmina Głowaczów

Podczas półkolonii 40 uczniów ze szkoły podstawowej 
w Głowaczowie w okresie 28.06.2021 r. – 30.07.2021 r. zrea-
lizowało 200 godzin zajęć z zakresu robotyki, programowania, 
zajęć sportowych, profi laktycznych, tanecznych, zajęć plastycz-
no–rękodzielniczych. Celem tych zajęć było ukazanie dzieciom 
sposobów aktywnego spędzania czasu oraz rozwój kompetencji 
społecznych. Półkolonie odbyły się pod hasłem „Bezpieczne 
wakacje”.

30 lipca 2021 r. miało miejsce uroczyste podsumowanie projektu pt. 
„Nie ma jak WAKACJE 2021” fi nansowanego ze środków Fundacji PZU, 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głowaczowie 
i Gminy Głowaczów.

Serdeczne podziękowania kierujemy do uczestników, rodzi-
ców i nauczycieli, którzy przygotowali wspaniałe zakończenie 
projektu. Podziękowania kierujemy do KGW „Głowaczowian-
ki”, OSP Głowaczów i Państwa Seremaków, którzy w formie 
wolontariatu uatrakcyjnili zajęcia dzieciom.

Na zakończenie wakacyjnego wypoczynku, wszyscy uczestni-
cy otrzymali dyplomy i nagrody z rąk Wójta – Huberta Czubaja.

opr. Gmina Głowaczów
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GMINA GNIEWOSZÓW

Nocą z 29 na 30 listopada 1830 roku 
przeciwko Imperium Rosyjskiemu wybu-
chło polskie powstanie narodowe. Po-
wstanie to nazwane Listopadowym, tr-
wające ponad 10 miesięcy było jednym 
z większych zrywów narodowościowych 
w historii Polski. Wymierzone ono było 
przeciw największej potędze militarnej 
Europy – Rosji. Jedną ze znanych bitew 
powstania listopadowego była „Bitwa 
pod Gniewoszowem” – stoczona w okoli-
cach Gniewoszowa 9 sierpnia 1831 roku.

Dnia 8 sierpnia 2021 r. o godz. 
15:00 w 190. rocznicę Bitwy pod 
Gniewoszowem, 191 lat od wybuchu 
Powstania Listopadowego, w koście-
le pw. Świętego Stanisława Biskupa 
i Męczennika w Oleksowie, oddano hołd 
bohaterom walk niepodległościowych. 
We Mszy Świętej w intencji ojczyzny,  
hołd poległym uczestnikom Powsta-

nia Listopadowego, Styczniowego oraz 
I i II wojny światowej oddali: Marcin Szy-
mon Gac Wójt Gminy Gniewoszów, Ma-
ciej Baran Przewodniczący Rady Gminy 
Gniewoszów, podkom. Artur Leszczyński 
Komendant Komisariatu Policji w Gnie-
woszowie, radni, sołtysi, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, Paweł Ki-
bil Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia 
Kawaleryjskiego im. 22 Pułku Ułanów 
Podkarpackich z Garbatki Letnisko oraz 
mieszkańcy i goście.

Po Mszy Świętej sprawowanej 
przez ks. Jarosława Jędrzejewskiego 
Proboszcza Parafi i pw. Świętego Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Oleksowie, który 
wygłosił piękną i wyjątkową homilię, na-
wiązując do historycznych wydarzeń oraz 
upamiętniania ich krótki program słowno-
-muzyczny przedstawili członkowie Klubu 
Senior + z Gniewoszowa.

Następnie uczestnicy uroczystoś-
ci na czele z żołnierzami 42. Bazy Lot-
nictwa Szkolnego w Radomiu, przeszli 
na cmentarz parafi alny, gdzie odbyła 
się druga część uroczystości prowadzo-
na przez Danutę Błażyńską pracownika 
do spraw promocji w Urzędzie Gminy 
w Gniewoszowie. Uroczystości na cmen-
tarzu uświetnili przedstawiciele Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej WARKA, 
którzy przybyli w mundurach z okresu 
Powstania Listopadowego.

Po krótkiej modlitwie, odmówionej 
w intencji poległych, pod przewodnict-
wem ks. Jarosława Jędrzejewskiego, głos 
zabrał wójt Marcin Gac, który w swoim 
wystąpieniu powiedział dziś możemy tyl-
ko pamiętać o tych, dzięki którym Polska 
jest niepodległa, przekazywać ideę kulty-
wowania młodym pokoleniom, i każdego 

„Bitwa pod Gniewoszowem” – stoczona w okolicach Gniewoszowa 9 sierpnia 1831 roku
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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

Odbiór techniczny prac związanych 
z realizacją zadania pn. „Przebudowa chod-
nika przy ul. Lubelskiej w Gniewoszowie” 
odbył się w piątek, 16 lipca. 

W ramach inwestycji przeprowadzo-
no rozbiórkę starego chodnika z chod-
nikowych płyt betonowych, odtworzono 
warstwy konstrukcyjne, utworzono nową 
nawierzchnię chodnika z kostki betono-
wej i zjazdy do posesji. 

Ponadto wymieniono krawężniki, 
które uszczelniono i wykonano oznako-
wanie poziome. 

Dziś, na całej długości 244 mb ulicy, 
można korzystać z nowego, wygodnego 
chodnika. Działania Gminy podykto-
wane są zwiększeniem bezpieczeńst-
wa ruchu pieszych, dlatego inwestycje 
zrealizowane zostały ze środków włas-
nych Gminy, a jej wartość wyniosła 
99.015,00 zł.

Agnieszka Konieczna

roku oddawać hołd tym, którzy w wielkim 
trudzie i poświęceniu wywalczyli nam 
przed laty wymarzoną niepodległość” 
przypomniał słowa z homilii, „iż wolność 
nie jest dana nam na zawsze, każdego 
dnia powinniśmy o tym pamiętać.

Po przemówieniach nastąpiło skła-
danie kwiatów. Jako pierwszy wią-
zankę w imieniu władz samorządowych 
złożył Marcin Gac Wójt Gminy Gnie-
woszów wraz z Maciejem Baranem 
Przewodniczącym Rady Gminy, następ-
nie wiązanki składali przedstawiciele 
poszczególnych delegacji:
• Sołectwa Oleksów, 
• Sołectwa Sarnów 
• Sołectwa Sławczyn 
• Sołectwa Mieścisko, 
• Sołectwa Wólka Bachańska, 
• Koła Gospodyń Wiejskich w Borku 

„NASZ BOREK”, 
• zespołu Szkolno – Przedszkolnego 

w Gniewoszowie, 
• Klubu Senior + w Gniewoszowie 
• Sołectwa Borek, 
• Stowarzyszenia „Lepsza Gmina Gnie-

woszów”, 
• Grupy Rekonstrukcji Historycznej 

WARKA 
Po części ofi cjalnej na uczestników 

uroczystości czekały smakowite ciasta 
przygotowane przez Panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Borku i Stowarzyszenie 
„Lepsza Gmina Gniewoszów” oraz bigos 

przygotowany przez Panie z Koła Gos-
podyń Wiejskich w Oleksowie, którym 
gorąco dziękujemy.

W imieniu organizatorów serdecznie
dziękuję wszystkim za udział 
w uroczystościach, które odbyły się 
w hołdzie bohaterom, za udział we Mszy 
Świętej, delegacjom za złożenie kwiatów, 
Klubowi Senior + za wzruszającą część 
artystyczną, przedstawicielom grup re-
konstrukcyjnych za uświetnienie naszych 
uroczystości, dziękuję również żołnierzom 
42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu 
za asystę honorową.

Podziękowania za pomoc kierujemy 
także do druhów z OSP Sarnów, polic-

jantów z Komisariatu w Gniewoszowie, 
którzy czuwali nad bezpieczeństwem 
uczestników oraz wszystkich, którzy 
przyczynili się do organizacji 
uroczystości patriotycznych poświę-
conych bohaterom walk niepodległościo-
wych na naszym terenie.

Relację z uroczystości prowadził także 
Przemysław Bednarczyk znany radomski 
historyk, reżyser, autor scenariuszy wido-
wisk historycznych, który przygotowuje 
fi lmowy przewodnik po Powstaniu Listo-
padowym w widłach Pilicy i Wisły.

Danuta Błażyńska
Fot. S. Błażyński
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GMINA GRABÓW NAD PILICĄ

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

Za nami czas bardzo intensywnych prac. Z upływającymi 
wakacjami w gminie Grabów nad Pilicą końca dobiega wiele 
inwestycji. Pozwolenie na użytkowanie uzyskała hala wido-
wiskowo-sportowa, w której już od września będą w pełni funk-

cjonować boiska do koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego 
i piłki ręcznej, a na trybunach będzie mogło zasiąść 110 wi-
dzów. Inwestycja ta rozpoczęta została w 2019 roku, a jej 
wartość to niemalże 5,7 mln zł. 

Za prawie 1,1 mln zł zostały wyremontowane i prze-
budowane odcinki dróg w Augustowie, Dąbrówkach, 

Brzozówce, Grabowie nad Pilicą oraz w Tomczynie 
i Nowej Woli o łącznej długości 5,726 km. Przebudowa 
odcinka drogi gminnej w miejscowości Nowa Wola w kie-
runku Koziołka została dotowana środkami finansowymi 

Województwa Mazowieckiego w wysokości 120 tyś. zł. Za-
kupiono także kruszywo do utwardzenia dróg gruntowych 

oraz zmodernizowano mostek w miejscowości Tomczyn. 
W Augustowie ukończono oświetlenie uliczne ul. Wspólnej 
od przejazdu kolejowego w kierunku Bud Augustowskich. 

Zamontowano 18 szt. słupów metalowych wraz z oprawa-
mi oświetleniowymi za niemalże 135 tyś. zł. Na terenie in-
westycyjnym gminy w centrum miejscowości Grabów nad 
Pilicą zostały rozpoczęte pierwsze prace z koncepcji jego 
zagospodarowania. Utwardzono kostką brukową betonową 
ciąg pieszo-jezdny pomiędzy ul. Parkową a ul. K. Pułaskie-
go oraz chodnik wzdłuż ul. Parkowej. Zadanie to dofinanso-
wano z funduszu Unii Europejskiej w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objęte-
go Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 
– 2020 za pośrednictwem LGD „Puszcza Kozienicka“. Za-
danie to, opiewające na blisko 200 tyś. zł zostało wsparte 
kwotą 63.628,00 zł. Ceniąc bezpieczeństwo mieszkańców, 
został poddany renowacji zbiornik wodny przeciwpożarowy 
w miejscowości Paprotnia. Wraz z wrześniem ruszą kolejne 
prace, o których będziemy informować.

Anna Plesiewicz-Trzeciak
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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

1 sierpnia 2021 r. nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tegoż pomnika. 
Ceremonia rozpoczęła się hymnem w wykonaniu Chóru Dziecięcego 

„Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin”
W dniach 27 – 28 października 1943 r. w Magnuszewie 

zostali zamordowani, przez okupanta niemieckiego, cywile – 
mieszkańcy ziemi magnuszewskiej. Dla upamiętnienia tych 
tragicznych wydarzeń, w centrum Magnuszewa, przy wspar-
ciu Instytutu Pamięci Narodowej postawiony został pomnik 
upamiętniający tamte ofi ary.

1 sierpnia 2021 r. nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświę-
cenie tegoż pomnika. Ceremonia rozpoczęła się hymnem w wy-
konaniu Chóru Dziecięcego „Żołnierze Września 1939 Garnizo-
nu Dęblin”. Przed odsłonięciem pomnika historię tragicznych 
wydarzeń sprzed 78 lat przedstawił Wójt Gminy Magnuszew 
Marek Drapała, a następnie kilka słów o inicjatywie powstania 
pomnika i jego ważnej roli w upamiętnianiu wydarzeń  his-
torycznych powiedział Dyrektor Biura Upamiętniania Walk 
i Męczeństwa IPN Adam Siwek. Następnie list od Sekretarza 
Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – Wojciecha Skur-
kiewicza, odczytał ppłk Łukasz Baranowski, zastępca dowódcy 
6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonali Wójt Gminy 
Magnuszew Marek Drapała, Dyrektor Biura Upamiętniania 
Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek, zastępca Dyrektora Biu-
ra Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Joanna Piskorz oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Magnuszew Marek Kozłowski. 
Następnie Proboszcz Parafi i Magnuszew Ks. Krzysztof Dukiel-
ski odmówił modlitwę za ofi ary i poświęcił obelisk. Uroczystoś-
ci zakończyły się złożeniem wiązanek kwiatów i zniczy przez 
delegacje obecne podczas odsłonięcie pomnika.

Druga część uroczystości odbyła się w Skansenie Bojo-
wym w Mniszewie i upamiętniała ofi ary poległe w walkach 
o przyczółek warecko – magnuszewski w 1944 r. Ponownie 
głos zabrał Wójt Gminy Magnuszew Marek Drapała, a po nim, 
obrońców przyczółku warecko-magnuszewskiego upamiętnił 
Starosta Powiatu Kozienickiego Krzysztof Wolski. Również 
w Mniszewie, pod pomnikiem, delegacje przybyłe na uroczys-
tości złożyły wiązanki i zapaliły znicze. Ofi cjalne uroczystości 
zakończyły się pokazem musztry paradnej i odśpiewaniem pieś-
ni „Ojczyzno ma…” w wykonaniu Chóru Dziecięcego „Żołnier-
ze Września 1939 Garnizonu Dęblin”. Uroczystości odbyły się 
z towarzyszeniem pocztów sztandarowych licznych delegacji 
stowarzyszeń kombatanckich, samorządów, szkół i instytucji 
z terenu Gminy Magnuszew i Powiatu Kozienickiego. 

Jak co roku, obchodom towarzyszył piknik historyczny. 
W części napowietrznej Skansenu można było zobaczyć 
stoiska wystawowe grup rekonstrukcyjnych, obejrzeć zabyt-
kowe samochody militarne oraz posłuchać koncertu w wyko-
naniu Chóru Dziecięcego, który tworzył oprawę artystyczną 
do tegorocznych uroczystości. 

EDYTA STALUSZKA
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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

Wydarzenie rozpoczęła uroczysta msza świę-
ta w kościele MB Nieustającej Pomocy, po któ-
rej zgromadzeni goście przeszli na plac naprze-
ciwko kościoła, gdzie odbyła się dalsza część 
uroczystości. Mł. bryg. Rafał Zielony złożył 
meldunek Prezesowi Zarządu Mazowieckiego 
Oddziału Wojewódzkiego Ochotniczych Straży 
Pożarnych Województwa Mazowieckiego Zbig-
niewowi Gołąbkowi o rozpoczęciu uroczystości. 
Następnie poczet fl agowy dokonał podniesienia 
fl agi państwowej na maszt. Wójt Gminy Siecie-
chów Arkadiusz Guba powitał przybyłych gości, 
po czym podkreślił znaczenie pozyskania nowego 
samochodu dla podniesienia sprawności bojowej 
jednostki OSP. Podziękował również strażakom 
za ich udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, 
jak również za obecność w organizowanych 
uroczystościach gminnych i kościelnych. Życzył, 
aby nowy samochód służył długo i aby biorący  
udział w akcjach strażacy bezpiecznie wracali 
nim do domów, oby jak najlepiej służył mieszkańcom całej gminy, niosąc pomoc w chwilach zagrożenia. Następnie przyszedł czas 
na uroczyste poświęcenie, którego dokonali: ks. kan. Szymon Mucha Kapelan Strażaków powiatu kozienickiego, ks. Artur Woźniak 
Proboszcz Parafi i pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Zajezierzu oraz ks. dr Ryszard Gołąbek.

Prowadzący całą uroczystość mł.bryg. Paweł Kowalski Z-ca Komendanta PSP w Kozienicach odczytał Akt Nadania przez 
Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Iveco jednostce OSP 
w Zajezierzu. W imieniu przekazujących akt podpisał nadbryg. Jarosław Nowosielski. Następnie Leszek Przybytniak Radny 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego w imieniu Urzędu Marszałkowskiego przekazał życzenia samych bezpiecznych akcji 
i bezpiecznych powrotów. Również Zbigniew Gołąbek Prezes Zarządu Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP przeka-
zał życzenia oraz podziękował darczyńcom za przekazanie takiego samochodu.

Starosta Powiatu Kozienickiego Krzysztof Wolski w liście akierowanym do uczestników uroczystości podkreślił, że posiadanie 
takiego samochodu wpływa na efektywność jednostki, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo mieszkańców gminy Sieciechów.

Mł. bryg. Kamil Bieńkowski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach wyraził nadzieję, że ten po-
jazd będzie magnesem, który będzie ściągał 
młodych ludzi zarówno z Zajezierza, jak 
i okolic do struktur OSP. Życzył miejsco-
wej jednostce OSP włączenia do Krajowe-
go Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Na 
koniec prezes OSP w Zajezierzu Piotr Sa-
dura podziękował osobom i instytucjom, 
dzięki którym otrzymali nowy samochód 
ratowniczo-gaśniczy.

Po części ofi cjalnej rozpoczął się piknik ro-
dzinny przy muzyce zespołu C.D.N, promujący 
akcję szczepień przeciwko COVID-19, program 
„Czyste powietrze” oraz „Wspieraj seniora”.  

Materiał fi lmowy dostępny na kanale 
Powiatu Kozienickiego w serwisie Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=-pU-
84VxxCfw.

Urząd Gminy Sieciechów
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Radny Tomasz Trela w dniu 5 lipca 2021 roku złożył interpelację:
• Dot. stanowiska Zarządu Powiatu Kozienickiego w kwestii rządowej koncepcji w sprawie centralizacji szpitali.
• Dot. uruchomienia oddziału urologii w SP ZZOZ w Kozienicach.
• Dot. sytuacji fi nansowej i kontroli fi nansowej SP ZZOZ w Kozienicach oraz świadczenia usług przez spółki zatrudniające lekarzy.
• Dot. umożliwienia Radnym Rady Powiatu zapoznania się z raportem o sytuacji ekonomiczno – fi nansowej SP ZZOZ w Kozieni-

cach oraz przyjęcia programu naprawczego dla SP ZZOZ w Kozienicach.
Odpowiedź została przekazana w dniu 15 lipca 2021 r.

Radna Małgorzata Siekut w dniu 6 lipca 2021roku złożyła interpelację dot. poprawy sytuacji fi nansowej SP ZZOZ w Kozieni-
cach, realizacji zaplanowanych w jednostce inwestycji, przyjęcia programu naprawczego dla SP ZZOZ w Kozienicach oraz egzek-
wowania zapisów zawartych w umowie o zarządzanie z Dyrektorem SP ZZOZ w Kozienicach.
Odpowiedź została przekazana w dniu 15 lipca 2021 r.

Radny Tomasz Trela w dniu 13 lipca 2021 roku złożył interpelację:
• Dot. budowy obwodnicy Kozienic w związku z budową mostu na rzece Wiśle.
• Dot. realizacji rządowego Programu „Czyste powietrze“ oraz innych projektów przeciwsmogowych w gminach Powiatu Kozie-

nickiego.
Odpowiedź została przekazana w dniu 26 lipca 2021 r.

Radna Małgorzata Siekut w dniu 14 lipca 2021roku złożyła interpelację dot. tematyki posiedzeń Komisji Rolnictwa, Leśnictwa 
i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Kozienickiego.
Odpowiedź została przekazana w dniu 26 lipca 2021 r.

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

opr. Biuro Rady i Zarządu

Informacje
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