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Mimo pory zimowej widać postęp 
prac związanych z budową nowej 
siedziby Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Kozienicach, 
której inwestorem jest Powiat Ko-
zienicki. Zakończono prace ziemne, 
fundamenty, izolacje fundamentów 
oraz warstwy podposadzkowe.

Wykonawca rozpoczął prace zwią-
zane ze wznoszeniem I kondygnacji 
naziemnej konstrukcji budynku. Wy-
konano też część słupów nośnych, 
a także przyłącza wodociągowe i kana-
lizacyjne.

Inauguracja budowy obiektu odbyła 
się 8 grudnia 2021 roku. Zakończenie 
prac planowane jest na 2023 rok. Sza-
cunkowy koszt budowy nowej siedziby 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego to kwota ponad 25 mln zł. 
Ponad 16 mln zł to dotacja z rezer-
wy celowej budżetu Państwa, prawie 
1 mln zł to dofinansowanie z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 
a prawie 4 mln zł przekazał Powiatowi 
Samorząd Województwa Mazowiec-
kiego. Pozostała kwota to środki Po-
wiatu Kozienickiego.

Sabina Semeniuk

Powiat Kozienicki otrzymał łącznie 
1 431 159,90 zł dofi nansowania z Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg na reali-
zację dwóch inwestycji drogowych:
– remont drogi powiatowej 1702W Wy-

borów-Basinów, odcinek Wyborów 
– Grabów Nowy. W ramach zadania 
zaplanowany został remont drogi na 
długości 2,140 km. 
Całkowity planowany koszt in-

westycji to kwota 1 534 431,38 zł, 
z czego 920 658,82 zł stanowi dofi nan-
sowanie pozyskane w ramach Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg. Przewi-

Dokończenie na str 2
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16 lutego w Mazowieckim Urzę-
dzie Wojewódzkim w Warszawie została 
podpisana umowa, na realizację zadania 
w zakresie resortowego Programu Mini-
stra Rodziny i Polityki Społecznej „Asy-
stent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 
edycja 2022, w ramach której Wojewoda 
Mazowiecki przekaże Powiatowi Kozie-
nickiemu środki Funduszu Solidarnościo-
wego w kwocie 434.850,00 zł. Dodatko-
wo Wojewoda przekaże Powiatowi środki 
Funduszu w kwocie 8.697,00 zł na koszty 
związane z obsługą Programu.

Powiat Kozienicki planuje objąć 
wsparciem 15 osób niepełnosprawnych, 
w tym troje dzieci. Założeniem programu 
jest, aby minimum 70% uczestników sta-
nowiły osoby wymagające wysokiego po-
ziomu wsparcia tj. ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności (z trudnościami zwią-
zanymi z mobilnością i komunikacją).

Przypominamy, że powyższe wspar-
cie fi nansowe może zostać wykorzystane 
w zakresie świadczenia usług asystencji 
osobistej dla:
– dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem 

o niepełnosprawności łącznie ze wska-
zaniami konieczności stałej lub długo-
trwałej opieki lub pomocy innej osoby 
w związku ze znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielnej egzystencji 
oraz konieczności stałego współudziału 
na co dzień opiekuna dziecka w procesie 
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

– osób niepełnosprawnych posiadających 
orzeczenie o znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełnosprawności, 
które wymagają wsparcia w wyko-
nywaniu codziennych czynności oraz 
funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Marcin Styś

dywany okres realizacji zadania to maj 
– październik 2022 r. 
– przebudowa drogi powiatowej 4504W 

Stary Grudek – Sarnów w m. Ko-
ciołek – II Etap. W ramach zadania 
zaplanowana została przebudowa dro-
gi na długości 0,899 km. 
Całkowity planowany koszt inwe-

stycji to kwota 850 835,14 zł, z czego 
510 501,08 zł stanowi dofi nansowanie
pozyskane w ramach Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg. Przewidywany 
okres realizacji zadania to marzec – 
wrzesień 2022 r.

Dokończenie ze str. 1

31 stycznia w Urzędzie Marszał-
kowskim w Warszawie odbyło się spo-
tkanie, zorganizowane przez Marszałka 
Województwa Mazowieckiego Adama 
Struzika.

Wzięli w nim udział między inny-
mi przedstawiciele Samorządów- Part-
nerów, współpracujących w sprawie 
Budowy Mostu na rzece Wiśle tj. Sta-
rosta Powiatu Kozienickiego Krzysz-
tof Wolski, Starosta Powiatu Garwo-

lińskiego Mirosław Walicki, Dyrektor 
Powiatowego Zarządu Dróg w Garwo-
linie Marek Jonczak, Burmistrz Gminy 
Kozienice Piotr Kozłowski, Wójt Gmi-
ny Maciejowice Tomasz Kwiatkowski, 
natomiast ze strony gospodarzy oprócz 
Marszałka Adama Struzika, Członek 
Zarządu Województwa Mazowieckie-
go Janina Ewa Orzełowska.

Spotkanie miało na celu uporząd-
kowanie współpracy na linii samorzą-

dy partnerskie – Urząd Marszałkowski 
przy realizacji zadania budowa mostu 
na rzece Wiśle i dotyczyło w głównej 
mierze propozycji Urzędu Marszał-
kowskiego w odniesieniu do nowego 
przebiegu drogi wojewódzkiej 807 
i ustalenia docelowego miejsca włą-
czenia drogi dojazdowej do mostu, 
w perspektywie połączenia komunika-
cji z drogą ekspresową S17.

Monika Szewczyk-Wiraszka

Informacje
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„Bo coś w szaleństwach jest mło-
dości, wśród lotu, wichru, skrzydeł 
szumu, co jest mądrzejsze od mądrości 
i rozumniejsze od rozumu” – słowami 
Leopolda Staffa 28 stycznia, w „Pała-
cu pod Dębami” w Nowej Woli, roz-
poczęła się studniówka uczniów trzech 
klas maturalnych Zespołu Szkół Nr 1 
im. Legionów Polskich w Kozienicach. 
Tej nocy na swoim balu bawili się abi-
turienci dwóch klas Liceum Ogólno-
kształcącego oraz jednej klasy Techni-
kum Mechanicznego.

Po tradycyjnym polonezie dyrek-
tor szkoły Ryszard Zając oraz zgro-
madzeni goście złożyli abiturientom 
najlepsze życzenia, zarówno dotyczą-
ce dobrej zabawy podczas balu, jak 
i świetnych wyników na zbliżającej 
się maturze. Wicestarosta Powiatu 
Kozienickiego Małgorzata Bebelska 
– przedstawiciel organu prowadzące-
go placówkę, złożyła życzenia zarów-
no w imieniu swoim, jaki i Starosty 
Krzysztofa Wolskiego oraz Zarządu 
i Rady Powiatu Kozienickiego. Ciepłe 
słowa do uczniów skierowali także: 
Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Ko-
złowski, Przewodnicząca Rady Rodzi-
ców Renata Wołos oraz Przedstawiciel 
Samorządu Uczniowskiego Adrian Ob-
rębowski.

Monika Szewczyk-Wiraszka

Informacje/Wydarzenia
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Biblioteka Publiczna Gminy Kozie-
nice pełniąca rolę Biblioteki Powiato-
wej, Filia nr 1 w trakcie ferii zimowych 
rozpoczęła projekt „Naturalnie jestem 
eko” realizowany dzięki Programowi 
Grantowemu „Rozgrzewamy Polskie 
Serca” Fundacji PGNiG im. Ignace-
go Łukasiewicza. W ramach projektu 
odbyły się warsztaty dla dzieci i doro-
słych: las w słoiku, czerpalnia papieru 
i mydlarnia.

Las w słoiku – Pierwsze feryjne 
spotkanie przeprowadziła florystka 
Ewa Pawlik, a nad całością warsztatów 
i ich wcześniejszym przygotowaniem 
czuwała florystka Renata Narojczyk. 
Samodzielne tworzenie lasu w słoiku 
cieszyło się dużym zaangażowaniem 
uczestników, to z pewnością ciekawe 
i kreatywne doświadczenie, tym bar-
dziej, że później jest możliwość obser-
wowania i pielęgnowania stworzonej 
kompozycji w domu.

Czerpalnia papieru – kolejne spo-
tkanie w ramach projektu „Naturalnie 
jestem eko”, które odbyło się w czasie 
ferii zimowych to warsztaty wykony-
wania papieru czerpanego z dodatka-
mi naturalnych suszonych ziół, liści 
i kwiatów. Uczestnicy mogli własno-
ręcznie, krok po kroku stworzyć papier 
czerpany. Gotowe kartki posłużyły do 
kaligrafii, każdy napisał krótki list. 
Korespondencja uczestników została 
umieszczona w ozdobnych kopertach, 
na które nanieśliśmy pieczęć z laku.

Mydlarnia – to warsztaty wykony-
wania ekologicznych mydełek. Spo-
tkanie było idealną okazją, aby sa-
modzielnie zaprojektować i wykonać 
mydło w dowolnym kształcie, kolorze 
i zapachu. Uczestnicy eksperymento-
wali z formą, kolorem, fakturą i za-
pachem. Było kreatywnie, mydełka, 
które powstały podczas warsztatów 
sprawiły dużo radości.

Dwa spotkania podczas ferii zi-
mowych w Filii nr 1 były skierowane 
tylko do dzieci. Wesoły Ryjek i śnieg 
to temat przewodni pierwszego spo-
tkania. Dzieci wysłuchały opowiada-
nia Wojciecha Widłaka „Wesoły Ryjek 
i śnieg”. Rozmawialiśmy o śniegu 
i urokach zimy. Każde z dzieci wyko-
nało ilustrację przestrzenną do wysłu-
chanego tekstu.

Drugie spotkanie dotyczyło dokar-
miania ptaków. „Dzieci pamiętajcie, 
ptaki zimą dokarmiajcie!” Z opowia-

dania „Zima” Görel Kristina Näslund, 
uczestnicy dowiedzieli się, że zima to 
trudny czas dla ptaków, dlatego należy 
im pomagać. Rozmawialiśmy o tym, 
jak należy to robić odpowiedzialnie, 
wspólnie przeglądaliśmy też książkę 
„Ptaki Puszczy Kozienickiej i terenów 
przyległych”. Każde z dzieci przy ma-
łej pomocy wykonało pracę plastyczną 
karmnik dla ptaków. Na koniec spotka-
nia był czas na grę w Dobble i układa-
nie klocków.

Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom za obecność i zaangażowanie we 
wszystkie feryjne spotkania

*W kolejnych miesiącach w ra-
mach projektu „Naturalnie jestem eko” 
odbędą się jeszcze warsztaty: pracow-
nia projektowa, kwietniki z makramy 
i świece z węzy pszczelej.

Biblioteka Publiczna 
Gminy Kozienice Filia nr 1

Wydarzenia
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80 lat temu, 14 lutego 1942 roku, 
Związek Walki Zbrojnej przekształcony 
został w Armię Krajową – największą 
armię podziemną w okupowanej przez 
Niemców Europie, której zadaniem było 
przede wszystkim prowadzenie walki 
o odzyskanie niepodległości poprzez or-
ganizowanie i prowadzenie samoobrony, 
a także przygotowanie armii podziemnej 
na okres powstania.

By oddać hołd wszystkim żołnie-
rzom zgrupowanym w Armii Krajowej, 
walczącym i umierającym za wolność 
Polski, w tym żołnierzom pochodzącym 
z terenu powiatu kozienickiego, przed 
Pomnikiem Niepodległości w Kozieni-
cach zebrane delegacje złożyły kwiaty 
i zapaliły znicze. Uczyniły to: delegacja 
Powiatu Kozienickiego: Starosta Ko-
zienicki Krzysztof Wolski, Wicestarosta 
Małgorzata Bebelska, Członek Zarządu 
Powiatu Waldemar Banaś oraz Przewod-
niczący Rady Powiatu Kozienickiego 
Włodzimierz Stysiak; delegacja Gminy 
Kozienice: Burmistrz Gminy Kozienice 
Piotr Kozłowski, Zastępca Burmistrza 
Mirosław Pułkowski, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Rafał Sucherman, Rad-
ni Rady Miejskiej Grzegorz Wronikow-
ski i Arkadiusz Molenda oraz Sekretarz 
Gminy Kozienice Sylwia Wąsik; a tak-
że delegacja Prawa i Sprawiedliwości: 
Pełnomocnik PiS na terenie powiatu ko-
zienickiego Lidia Ligorowska oraz Zbi-
gniew Sitkowski i Emanuel Zawodnik.

Monika Szewczyk-Wiraszka

21 lutego odbyła się XLIII Sesja Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Po rozpoczęciu 
obrad Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu. Następ-
nie przedstawione zostały sprawozdania z prac Komisji Rady Powiatu Kozienickiego. Przyjęty 
został również Plan Pracy Rady Powiatu Kozienickiego na 2022 rok.

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawie:
– zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu Kozienickiego na 2022 rok,
– zmieniająca uchwałę Nr XLII/225/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Ko-
misji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego na 2022 rok,
– przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 rok,

– przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Kozienickim na lata 2022 – 2024, 
– podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych z tytułu sprawowania pieczy zastępczej,
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2022 – 2032,
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2022 r.,
– rozpatrzenia petycji mieszkańców bloków przy ul. Sikorskiego w Kozienicach.

Retransmisja XLIII Sesji Rady Powiatu Kozienickiego, dostępna jest na kanale Powiatu Kozienickiego w serwisie you-
tube.
https://www.youtube.com/watch?v=Hp_Tk7-MYyk

Wydarzenia/Informacje
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Radny Andrzej Jung w dniu 12 stycznia 2022 r. złożył interpelację dot. działań podjętych przez Zarząd Powiatu Kozienickiego 
w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się AFS.

Odpowiedź przekazana w dniu 24 stycznia 2022 r. 
Radny Tomasz Trela w dniu 18 stycznia 2022 r. złożył interpelację: 

– dot. wysokości środków fi nansowych przeznaczonych na diety Radnych oraz zmian w prognozowanych wydatkach z tym zwią-
zanych,

– dot. wysokości środków fi nansowych przeznaczonych na wypłaty dla starosty i wicestarosty w 2019 do 2022 roku oraz zmian 
stawek tych wynagrodzeń.
Odpowiedź udzielona w dniu 31 stycznia 2022 r. 
Radny Andrzej Jung w dniu 24 stycznia 2022 r. złożył interpelację dot. procedowania uchwały w sprawie wysokości diet rad-

nych i zwrotów kosztów podróży.
Odpowiedź udzielona w dniu 7 lutego 2022 r. 
Treść interpelacji i odpowiedzi znajduje się na stronie BIP oraz na stronie internetowej Starostwa w zakładce Interpelacje 

i zapytania.

Przez najbliższe 4 miesiące bę-
dzie można podziwiać także gotyckie 
eksponaty z powiatu kozienickiego. 
Wystawa o sztuce gotyku prezento-
wana jest w Muzeum im. Jacka Mal-
czewskiego w Radomiu ul. Rynek 11 
i czynna od 24 lutego do 15 czerwca 
2022 roku. 

Wystawa „OSTRA SZTUKA. GO-
TYK NA ZIEMI RADOMSKIEJ” jest 
swego rodzaju przewodnikiem po ar-
chitekturze i sztuce gotyku na obszarze 
dawnego, przedrozbiorowego powiatu 
radomskiego. Teren ten położony jest 
w północnej części Małopolski, między 
Wisłą, Pilicą i Kamienną. 

Autorzy wystawy zabierają nas 
w podróż po miejscach, w których do 
dziś zachowane są zabytki gotyckie: ko-
ścioły, zamki, relikty budownictwa go-
tyckiego oraz obiekty średniowiecznego 
wystroju i wyposażenia świątyń, m.in. 
obrazy, rzeźby, detale architektoniczne. 
Śladami gotyku poprowadzą nas histo-
rycy sztuki i oni przekażą nam jej barw-
ność i złożoność. 

Na wystawie ukazane są w więk-
szości dzieła znane dotąd tylko wą-
skiemu gronu odbiorców. Uwagę widza 
przyciągają rzeźby należące do grupy 
tzw. Pięknych Madonn z kościołów 
w Chlewiskach, Skrzynnie i Szydłow-
cu. Na ekspozycji nie mogło zabrak-
nąć sakralnych wyrobów kamiennych: 
chrzcielnic i kropielnic. 

Wystawę o sztuce gotyku uzupeł-
niają naczynia liturgiczne, między in-
nymi dwie bogato zdobione monstran-
cje wieżyczkowe pochodzące z dwóch 
parafi i nadwiślańskich w Kozienicach 
(4 ćw. XVI w. srebro złocone, Fun-

dator Andrzej Pieniążek) i Wysokim 
Kole (1624 r., srebro złocone, Funda-
tor Stanisław Chełpiński). Obiekty te 
są świadectwem kunsztu ówczesnego 
rzemiosła złotniczego. 

Niewątpliwym atutem ekspozycji, 

oprócz wystawianych zabytków o wyso-
kich wartościach historycznych i artystycz-
nych, są profesjonalne fotografi e obiektów 
oraz fragmentów architektury, które uka-
zują ich piękno i ponadczasowość.

Monstrancja z parafi i pw. Świętego 
Krzyża w Kozienicach

Monstrancja z parafi i pw. NMP Królo-
wej Różańca Świętego w Wysokim Kole

Informacje
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W tegorocznym rankingu Techników Perspektywy 2022, organizowanym przez Wydawnictwo Edukacyjne Perspektywy Press, 
Technikum w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach zajęło 119 miejsce w Polsce i 23 w wo-
jewództwie mazowieckim, otrzymało tytuł „SREBRNEJ SZKOŁY 2022”.

W rankingu Maturalnym Techników 2022 Technikum w Zespole Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach uplasowało 
się na 152 miejscu, jest to bardzo wysoka pozycja w rankingu, ponieważ w dwóch poprzednich latach było na 279 miejscu.

II LO w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 otrzymało również tytuł „SREBRNEJ SZKOŁY 2022”, ponieważ znalazło się na 
406 pozycji w Polsce i na 94 w województwie mazowieckim w rankingu Liceów Perspektywy 2022.

W rankingu szkół olimpijskich 2022 zajęło 166 miejsce w Polsce 
I LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach otrzymało tytuł „BRĄZOWEJ SZKOŁY 2022” znalazło się na 552 pozycji 

w Polsce i na 124 miejscu w województwie mazowieckim. 
Wysokie miejsca szkół w rankingu są wynikiem bardzo dobrze zdanych matur i egzaminów zawodowych oraz sukcesów 

uczniów w olimpiadach. Nie bez znaczenia jest tu zaangażowanie i dobra praca nauczycieli i dyrekcji placówek oraz owocna 
współpraca z Organem Prowadzącym – Powiatem Kozienickim.

Informacje
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Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach w roku 2022 kontynuuje realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (IV)”. Projekt ten jest reali-
zowany w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych na regionalnym 
rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

W roku 2022 założono:
• realizację staży; 
• realizację szkoleń;
• udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej;
• udzielenie bonów na zasiedlenie;
• realizację prac interwencyjnych.

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby bezrobotne w wieku 18 – 29 lat zarejestrowane w PUP w Kozienicach, w tym 
osoby należące do kategorii NEET (osoby młode, które nie pracują, nie szkolą się i nie uczestniczą w kształceniu formalnym w try-
bie stacjonarnym). Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach 
(z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym) oraz osoby długotrwale bezrobotne.

W ramach projektu osoby bezrobotne skorzystają także z pośrednictwa pracy i/lub poradnictwa zawodowego. PUP w Kozieni-
cach zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych 
w ramach celu tematycznego 9 w RPO oraz współpracuje w tym zakresie z działającymi na obszarze realizacji projektu instytucjami 
pomocy i integracji społecznej.

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.
Wartość Projektu w roku 2022: 2.403.271,68 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 2.025.477,37 zł.
Celem głównym projektu jest „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy 

w powiecie kozienickim”.
Koordynator projektu: Natalia Korcz, tel.: 48 614 66 81 wew. 50, 

e-mail: nkorcz@pupkozienice.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach w roku 2022 kontynuuje realizację projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej 
pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (IV)”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  
i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. 
W roku 2022 założono:
• udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej;
• realizację staży;
• realizację szkoleń;
• realizację prac interwencyjnych.

Grupę docelową projektu stanowią kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale 
bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, bezrobotni mężczyźni w wieku pomiędzy 30 a 49 rokiem życia.

Uczestnicy projektu skorzystają także z pośrednictwa pracy i/lub poradnictwa zawodowego. 
Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.
Wartość Projektu w roku 2022: 2.195.027,45 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 1.756.021,96 zł.
Celem realizacji projektu jest „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej zidentyfikowanych jako za-

grożone na rynku pracy i ochrona istniejących miejsc pracy w związku z epidemią COVID-19 w powiecie kozienickim”. 
Koordynator projektu: Magdalena Szumlak, tel.: 48 614 66 81 wew. 50, 

e-mail: mszumlak@pupkozienice.pl 

Informacje na temat poszczególnych form wsparcia można uzyskać pod numerami telefonów: 48 614 66 81, wew. 46 – sta-
że, wew. 50 – 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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PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach informuje, iż w 2022 r na terenie powiatu kozienickiego realizowany jest 

pilotażowy program ,,Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych. Formy wsparcia przewidziane w Programie adresowane są do uprawnionych osób fizycznych. Dotyczą likwidacji barier 
ograniczających społeczne  i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych i obejmują następujące obszary wsparcia:
1) Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
– Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełno-

sprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
– Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnospraw-

ności, z dysfunkcją narządu ruchu,
– Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnospraw-

ności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
– Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
–Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzecze-

niem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu 
wzroku lub obu kończyn górnych,

– Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
– Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiar-

kowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
– Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orze-

czeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,  
z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

– Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, 
adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
– Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełno-

sprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodziel-
ne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

– Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 
adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

– Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co naj-
mniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

– Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne roz-
wiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

– Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka 
ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepeł-
nosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę 
lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przeby-
wającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

2) Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób ma-
jących przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków:
• Moduł I od 1.03.2022 r. do dnia 31.08.2022 r. 
• Moduł II od 01.03.2022 r. do dnia 31.03.2022 r. w ramach I etapu oraz do dnia 10.10.2022 r. ramach II etapu

Program realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach. Wnioski można składać w wersji papie-
rowej, drogą pocztową oraz elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/. 
Szerszych informacji dotyczących programu można uzyskać w siedzibie PCPR w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 15, 26-900 
Kozienice na stronie www.pcpr-kozienice.bip-e.pl lub pod nr tel. /48/ 382-05-64.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy.
Marcin Styś

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach

Informacje
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Biuro Powiatowe ARiMR w Kozienicach informuje;
I. Pomoc dla rolników utrzymujących lochy i prosięta – 15 lutego rusza nabór wniosków

Od 15 lutego 2022 r. rolnicy utrzymujący w swoich gospodarstwach lochy i produkujący prosięta, którzy zagrożeni 
są utratą płynności fi nansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19, 
będą mogli składać w ARiMR wnioski o wsparcie. 

O pomoc będą mogli ubiegać się rolnicy spełniający kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, 
w których gospodarstwach w okresie od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. urodzi się minimum 10 prosiąt.
Oznakowanie tych prosiąt musi być zgłoszone do ARiMR do 15 kwietnia 2022 r. Pomoc będzie przysługiwać tym 
producentom, którzy na dzień 15 listopada 2021 r. prowadzili gospodarstwo, w którym były utrzymywane świnie.

Wysokość wsparcia wynosi 1000 zł do każdych 10 sztuk świń (prosiąt), jednak nie więcej niż 500 tys. zł dla jednego producenta trzody chlewnej. 
Producent świń może złożyć więcej niż jeden wniosek dotyczący świń urodzonych w jego gospodarstwie w terminie od 15 listopada 2021 r. do 

31 marca 2022 r., których oznakowanie zostało zgłoszone Agencji do 15 kwietnia 2022 r., przy czym o pomoc do danej sztuki można wnioskować 
tylko jeden raz.

Wzór wniosku wraz z instrukcją jego wypełniania zostanie udostępniony na stronie internetowej ARiMR w dniu rozpoczęcia naboru. 
Wnioski przyjmować będą biura powiatowe Agencji w terminie od 15 lutego do 29 kwietnia 2022 r. Będzie je można złożyć osobiście, prze-

słać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub nadać przesyłką rejestrowaną w placówce Poczty Polskiej. O terminowości 
złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do biura powiatowego.

II. Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przy-
znanie pomocy na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczę-
cie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 
w terminie od dnia 28.02.2022 r. do dnia 28.04.2022 r. – nabór na operacje związane z podejmowaniem działalności pozarolniczej (nie ASF)
Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach benefi cjentów, określa rozporządzenie Mi-

nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy 
fi nansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej 
działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz.U. poz. 1196, 
z późn. zm.).
Pomoc przyznawana jest:
1. w formie premii w wysokości:

a) 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
b) 200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
c) 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy;

2. osobie fi zycznej, która m.in.:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
b) ma ukończone 18 lat w dniu składnia wniosku o przyznanie pomocy; 
c) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, nieprzerwanie od co 

najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do ww. okresu 12 miesięcy wlicza się również podlega-
nie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie 
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

3. benefi cjentowi albo małżonkowi benefi cjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifi kujących się do systemu dla małych gospo-
darstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem, o ile nie została ustanowiona rozdzielność 
majątkowa pomiędzy nimi; 

4. na podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie kodów Polskiej Klasyfi kacji Działalności (PKD), zgodnie ze „Szczegó-
łowym wykazem działalności pozarolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc”, stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia; 

5. na operację związaną z:
a) podejmowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej po raz pierwszy;
b) podejmowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia 
lub zakończenia, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
c) rozszerzeniem przedmiotu prowadzonej działalności pozarolniczej o rodzaj działalności określonej kodem Polskiej Klasyfi kacji Działalności 

(PKD) na poziomie podklasy podejmowany po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia wykreślenia kodu 
Polskiej Klasyfi kacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy określającego dany rodzaj działalności z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
Pomoc może zostać przyznana, jeżeli gospodarstwo rolne, w którym pracuje osoba fi zyczna, o której mowa powyżej, jest położone na teryto-

rium Rzeczpospolitej Polskiej w miejscowości znajdującej się na terenie:
– gminy wiejskiej lub
– gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub
– gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.
Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. 
O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów określonych w przepisach w § 10 ust. 2a ww. rozporządzenia.
Premia będzie wypłacana w dwóch ratach: 

• I rata – w wysokości 80% premii – po spełnieniu przez benefi cjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, 
warunków z zastrzeżeniem, których została wydana ww. decyzja; 

• II rata – w wysokości 20% premii – po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty 
pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz biznesplanu, wzory oświadczeń, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami ich 

wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.gov.pl/arimr. Można je również otrzymać w oddziałach regionalnych i biurach 
powiatowych ARiMR.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 
podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, np. osobiście lub przez upoważnioną osobę lub przesyłką nadaną w placówce pocztowej ope-
ratora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041, z późn. zm.) albo placówce 
pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej 

Informacje
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Zmysł dotyku
Dotyk jako jeden ze zmysłów służących 

do eksplorowania otaczającego nas świata, 
rozwija się jako pierwszy. Jest on także naj-
większym zmysłem, ponieważ odbieramy 
bodźce praktycznie całą powierzchnią cia-
ła. Jesteśmy w stanie wyobrazić sobie funk-
cjonowanie bez dobrze funkcjonującego 
zmysłu słuchu czy wzroku, ale czy to samo 
możemy powiedzieć o dotyku...?
Etapy rozwoju zmysłu dotyku

Zmysł dotyku rozwija się z tego same-
go listka zarodkowego, co układ nerwowy. 
Wrażliwość dziecka na dotyk w okolicy ust 
i nosa, a potem w okolicy policzków i czo-
ła pojawia się już między 6 a 8 tygodniem 
ciąży. Następnie pojawia się wrażliwość na 
dotyk w okolicy brody, rączek i nóżek (ok. 
9 – 10 tygodnia ciąży) a w 12 – 14 tygodniu 
dziecko reaguje już prawie całą powierzch-
nią ciała. Człowiek jest tak stworzony, iż 
do momentu porodu niewrażliwa na dotyk 
pozostaje część powierzchni pleców oraz 
głowy (czubek oraz tył) – co ma zasadnicze 
znaczenie w przebiegu porodu. Do około 
19 tygodnia ciąży wrażliwość na dotyk ma 
charakter nieświadomy, w miarę rozwoju 
włókien czuciowych, dziecko zaczyna świa-
domie poznawać swoje ciało – dotyka rącz-
kami twarzy, ssie kciuk. Proces mielinizacji 
włókien czuciowych trwa od 6 miesiąca 
życia płodowego do końca pierwszego roku 
życia. Miejscami szczególnie wrażliwymi 
na dotyk są usta, język i opuszki palców – 
to głównie za ich pomocą dziecko rozróżnia 
kształty, wielkość przedmiotów, poznaje po-
jęcia takie jak: mokre, suche, miękkie, twar-
de, zimne, gorące, szorstkie, gładkie.

W początkowym okresie życia dziec-
ka, dotyk jest podstawą do tworzenia więzi 
z rodzicami i relacji z otoczeniem, w tym 

także stosunku emocjonalnego dziecka 
do jakichkolwiek bodźców i przedmio-
tów. Wrażenia dotykowe w początkowym 
okresie rozwoju mózgu dziecka łatwiej 
do niego docierają, niż wrażenia przeka-
zywane przez pozostałe zmysły i są dla 
dziecka podstawowym źródłem informacji  
o środowisku zewnętrznym. Dotyk stano-
wi podstawę komunikacji dziecka z oto-
czeniem, jest najważniejszym czynnikiem 
jego edukacji rozwojowej, zaczynając od 
poznawania własnego ciała (np. wkładanie 
rączek lub stópek do buzi) poprzez uczenie 
się swoich rodziców, tworzenie informacji 
o cechach całej gamy czynników (np. ce-
chy podłoża, faktura ubranka, stany sku-
pienia, woda, powietrze), które my dorośli 
pomijamy, choćby dlatego, że informacje 
o nich zostały skutecznie zintegrowane  
i zautomatyzowane w naszym umyśle.

Czucie to zarówno dotykanie jak i bycie 
dotykanym. Badania wykazały, że rozwój 
dzieci, które przez cały czas/dzień nie tracą 
bliskiego, fizycznego kontaktu z matką, jest 
pod każdym względem znacznie szybszy.  
W myśl teorii przywiązania, małe dziec-
ko jest ukierunkowane na kontakt z jedną 
wybraną osobą. Wszystkie jego reakcje są 
zwrócone w jej kierunku. Już na bardzo 
małe dziecko ogromny wpływ ma stan 
emocjonalny osoby, która z nim przebywa. 
Bezpośredni kontakt dotykowy z matką 
stanowi dla niemowlęcia źródło doznań 
kinestetycznych oraz bodziec stymulują-
cy rozwój układu nerwowego. Masaż jako 
forma dotyku stanowi także czynnik wspo-
magający bardzo istotne stadium rozwoju 
osobowości dziecka. Doznania dotykowe 
pozwalają dziecku „stworzyć siebie”, po-
znać własne ciało, wyznaczyć jego granice  
i uświadomić sobie własną odrębność.

Zaspokojenie po-
trzeby kontaktu emo-
cjonalnego gwarantuje dziecku poczucie 
bezpieczeństwa. Przywiązanie pełni funk-
cję ochrony przed sytuacjami grożącymi 
jakimś niebezpieczeństwem, uwalnia od 
lęku przed nieznanymi osobami, przed-
miotami i miejscami, przed ciemnością, 
zwierzętami oraz od lęku wywoływanego 
przez gwałtowne ruchy. 

Dotyk jest lekcją odporności na 
stres,wzmacnia system immunologiczny. 
Jest podstawą rozwoju silnej, trwałej wię-
zi emocjonalnej z matką, przez co dziecko 
rozwija zaufanie do siebie i innych ludzi, 
co odgrywa ważną rolę w kształtowaniu 
osobowości dziecka.

Dotyk odgrywa ogromną rolę na każ-
dym etapie życia, świadczyć może o tym 
fakt, iż w niektórych miastach Polski po-
wstały już salony profesjonalnego przy-
tulania. Na stronie internetowej jednego  
z gabinetów możemy przeczytać, że mi-
sją założycielek gabinetu przytulania jest 
„stworzenie miejsca, gdzie w zabieganym 
świecie, w którym ludzie poświęcają so-
bie mało czasu i uwagi, można odzyskać 
spokój ducha i poczuć się wyjątkowo...”

Klientów na przytulanie zapewne nie 
brakuje. Dotyku powinniśmy doświadczać 
na co dzień z bliskimi dla nas osobami. 
Dlatego pamiętajmy jak ważny jest dotyk  
i każdego dnia dzielmy się z nim z naszymi 
najbliższymi.

Małgorzata Chlebowska
Terapeuta SI

Bibliografia:
Bogdanowicz Marta „Dotyk w terapii”
Giczewska Aneta „Fenomen dotyku”

albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 
Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć również w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumie-

niu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 
2070, z późn. zm.), zgodnie z trybem określonym w art. 42b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2137 i z 2022 r. poz. 88).

Zgodnie z art. 147 ust. 2 i 3 oraz art. 155 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych doręczenie korespondencji na 
elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, jest równoważne w skutkach prawnych z doręczeniem na elektroniczny adres do doręczeń do czasu 
zaistnienia obowiązku stosowania przez Agencję tej ustawy tj. do dnia 1 stycznia 2023 r.

Informacje na temat poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 udzielane są w punktach informacyjnych w siedzibach biur powiatowych i oddziałów 
regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.gov.pl/arimr ) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Skrót artykułów ze strony: www.arimr.gov.pl.
Więcej informacji również w punktach informacyjnych ARiMR m. in. Biura Powiatowego w Kozienicach, ulica Warszawska 72 (wejście od 

ulicy Zdziczów). 
Zbigniew Sitkowski

Kierownik Biura Powiatowego 

Informacje



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 12

GMINA GARBATKA-LETNISKO

Sztab w Garbatce-Letnisku mieścił 
się w Urzędzie Gminy, a jego szefem 
była pracownik urzędu Olga Jasek-Si-
wecka. Do akcji tradycyjnie już włączyła 
się Wójt Teresa Fryszkiewicz, która także 
przekazała przedmioty na licytację, licząc 
na hojność licytujących. 

Kilkudziesięciu wolontariuszy 
bez względu na niezbyt sprzyjającą 
pogodę wyruszyło „w gminę”. Każ-
dy kto przekazał datek otrzymywał 
WOŚP-owe serduszko. Najwięk-
szą kwotę udało się zebrać wolonta-
riuszce Sylwii Stasiak, bo aż ponad 
1.600,00 złotych. Niewiele mniej ze-
brała najmłodsza wolontariuszka szta-
bu – Anna Kołdej, która grała z WOŚP 
już nie pierwszy raz. W sumie 11 wo-
lontariuszy kwestowało na ulicach 
Garbatki-Letniska, Bogucina, Bąkow-
ca i sąsiedniej gminy Sieciechów.

Sztab działający w Garbatce-Letni-
sku ustawił na terenie gminy dziesięć 
Sztabowych Puszek Stacjonarnych, 
dzięki którym można było wspierać 
lokalną zbiórkę na rzecz 30. Finału 
WOŚP. Znajdowały się one: w salonach 
fryzjerskich Madam i Jolanta Jurek, sa-
lonach kosmetycznych Beauty i Kącik 
Piękna, sklepach Stokrotka, Mini Max, 
Hurcik, Omega, Niewola oraz na stacji 

paliw Andrzej Klimowicz. Najwięk-
szą kwotę do puszki udało się zebrać, 
już kolejny rok z rzędu, Beacie Sekule 
w salonie fryzjerskim Madam – 
1.410,06 zł.

Podczas 30. Finału WOŚP 
w Garbatce-Letnisku zebrano łącznie 
15.218,81 złotych. W aukcjach alle-
gro absolutnym numerem 1 był bilet 
na całoroczny wstęp do klubu DOS 
GRINGOS w Oleksowie, który wyli-
cytowano za kwotę 910,00 zł. Pozo-
stałymi, którzy przekazali przedmioty 
na licytację byli: Zespół Szkół Drzew-

nych i Leśnych w Garbatce-Letnisku, 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gar-
batce-Letnisku, Andrzej Jagodziński 
– Honorowy Obywatel Garbatki, który 
przekazał swoje płyty oraz płyty Ewy 
Bem – wszystkie z autografami, Ga-
binet rehabilitacji Fizjomax, Projekt 
Alpaka, klub DOS GRINGOS, Ko-
zienickie Centrum Rekreacji i Sportu, 
Bałtowski Kompleks Turystyczny, Far-
ma Iluzji oraz Magiczny Ogród.

Dziękujemy Wójt Gminy Teresie 
Fryszkiewicz za udostępnienie lokalu 
na sztab#6166, włączenie się do aukcji 

Nowoczesny sprzęt służący do za-
żegnywania wszelkich zagrożeń prze-
kazał jednostce Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Garbatce-Letnisku Wice-
marszałek Województwa Mazowiec-
kiego Rafał Rajkowski.

Podczas przekazania obecni byli 
wyżej wspomniany Wicemarszałek, 
Radny Sejmiku Województwa Ma-
zowieckiego i Przewodniczący Ko-
misji Rolnictwa i Terenów Wiejskich 
Leszek Przybytniak, Wójt Gminy Gar-
batka-Letnisko Teresa Fryszkiewicz, 
Przewodniczący Rady Gminy Włodzi-
mierz Mazur oraz druhowie z miejsco-
wego OSP.

OSP Garbatka-Letnisko wzbogaciła 
się o nowy sprzęt. Jednostka otrzyma-
ła zestaw lanc do gaszenia przewodów 
kominowych, refl ektor przenośny LED 
oraz zestaw hydrauliczny do wyważania 
drzwi. Wartość przekazanego sprzętu to 
21.000,00 zł., w tym wsparcie Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 10.500,00 zł.

Opr. Urząd Gminy 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

allegro oraz wsparcie nas w przygoto-
waniach i samym finale. Podziękowa-
nia kierujemy również do wszystkich, 
którzy przekazali przedmioty na licy-
tację: Zespołowi Szkół Drzewnych 
i Leśnych w Garbatce-Letnisku, Pu-
blicznej Szkole Podstawowej w Gar-
batce-Letnisku, Andrzejowi Jagodziń-
skiemu – Honorowemu Obywatelowi 
Garbatki, Gabinetowi rehabilitacji Fi-
zjomax, Projektowi Alpaka, klubowi 
DOS GRINGOS, Kozienickiemu Cen-
trum Rekreacji i Sportu, Bałtowskiemu 
Kompleksowi Turystycznemu, Farmie 
Iluzji, Magicznym Ogrodom i wszyst-
kim, którzy z nami byli i nas wspierali.

Jesteśmy wzruszeni, że po raz kolej-
ny mogliśmy być częścią tego pięknego 
wydarzenia, jakim był Finał WOŚP. Wie-
rzymy, że każdy zebrany grosz przybliży 
fundację do osiągnięcia zamierzonego 
celu na ten rok, czyli zapewnienie naj-
wyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci w Polsce.

Opr. Urząd Gminy Garbatka-Letnisko
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20 stycznia 2022 r. Wójt Gminy Gło-
waczów – Hubert Czubaj, przy kon-
trasygnacie Skarbnik Gminy – Grażyny 
Rybarczyk, podpisał z Wicemarszałkiem 
Województwa Mazowieckiego – Rafałem 
Rajkowskim umowę o dofi nansowanie 
na niebagatelną kwotę 3.900.000,00 zł.
Podpisanie umowy o dofi nansowanie jest 
zwieńczeniem procesu ubiegania się o przy-
znanie wsparcia w ramach programu Ma-
zowieckiego Instrumentu wsparcia zadań 
ważnych dla równomiernego rozwoju wo-
jewództwa mazowieckiego. Jest to pierwsza 
dotacja z tego typu instrumentu. Trwają już 
prace przy dokumentacji projektowej.

Podczas uroczystego podpisania obec-
ni byli: Radni Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego – Leszek Przybytniak 
oraz Tomasz Śmietanka, Sekretarz Gminy 
Andrzej Łuczycki, Przewodniczący Rady 
Gminy Piotr Marek oraz Prezes OSP 
Brzóza Tomasz Rębiś.

Jako pierwszy głos zabrał gospodarz 
Gminy, który przywitał przybyłych gości 
oraz serdecznie podziękował za przyzna-
nie tak ogromnego – wręcz historycznego 
wsparcia fi nansowego. Podkreślił, że Wo-
jewództwo Mazowieckie aktywnie wspie-
ra nasze jednostki OSP, wyposażając je 
w nowoczesny i profesjonalny sprzęt lub mo-
dernizując strażnice. Zaznaczył, że mająca 
powstać inwestycja to przede wszystkim za-
pewnienie odpowiedniego zaplecza dla dru-
hów, co przełoży się na komfort użytkowania 
oraz przyspieszy przygotowanie wyjazdu do 
akcji ratunkowych, jak również spełni ocze-
kiwania mieszkańców umożliwiając organi-
zację imprez kulturalno-rekreacyjnych. 

Wicemarszałek Rafał Rajkowski po-

gratulował dobrze napisanego wniosku, 
który został pozytywnie rozpatrzony pod-
czas posiedzenia Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego. Cieszy go bardzo do-
brze układająca się współpraca z Wójtem 
Gminy Głowaczów, co przekłada się na 
coraz większe kwoty dofi nansowań i re-
alizację dużych przedsięwzięć.

Radni Sejmiku – Tomasz Śmietanka 
i Leszek Przybytniak, pogratulowali odwa-
gi na podjęcie tak dużej inwestycji, która 
z całą pewnością posłuży mieszkańcom 
i głównym adresatom czyli strażakom 
z OSP Brzóza. Cieszy ich fakt, że mniejsze 
miejscowości Województwa Mazowieckie-
go nie zwalniają tempa i dążą do realizacji 
naprawdę dużych inwestycji. Podkreślili 
widoczny rozwój Gminy Głowaczów dzię-
ki ogromnemu zaangażowaniu Wójta Gmi-
ny i dobrej współpracy z Radą.

Głos zabrali również Przewodniczący 

Rady Piotr Marek oraz Prezes OSP Brzóza 
Tomasz Rębiś, którzy przede wszystkim jako 
mieszkańcy miejscowości Brzóza, serdecz-
nie podziękowali obecnym gościom za przy-
chylność w okazanym wsparciu – dofi nanso-
waniu mającej powstać Strażnicy OSP wraz 
infrastrukturą towarzyszącą. To spełnienie 
oczekiwań mieszkańców, prężnie działają-
cych pań z Koła Gospodyń Wiejskich, jak 
i samych strażaków OSP Brzóza. 

Bezpieczeństwo jest dla nas wszyst-
kich najważniejsze, dlatego od samego po-
czątku Wójt Gminy Głowaczów wspiera 
działania Ochotniczych Straży Pożarnych 
działających na terenie naszej gminy. Sta-
ra się pozyskiwać i przekazywać im takie 
środki, które pozwalają działać jak naj-
sprawniej, aby wszyscy mieszkańcy gmi-
ny Głowaczów mogli czuć się bezpiecznie.
Opracowanie: Urząd Gminy Głowaczów

15 lutego 2022 roku w strażnicy 
OSP Głowaczów nastąpiło uroczyste 
przekazanie sprzętu pozyskanego dzięki 
środkom fi nansowym z Fundacji Orlen 
w ramach programu „Orlen dla Straża-
ków”, która jako odpowiedzialny członek 
społeczności wspiera inicjatywy, których 
celem jest ochrona zdrowia i życia oraz 
podwyższenia poziomu bezpieczeństwa – 
w szczególności przeciwpożarowego.  

Przekazania sprzętu dokonał Senator 
RP Stanisław Karczewski w obecności 
Komendanta Powiatowego PSP w Kozie-
nicach bryg. Kamila Bieńkowskiego oraz 
Wójta Gminy Głowaczów Huberta Czu-
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baja na ręce dowódcy JRG bryg. Daniela 
Jastrzębskiego oraz Prezesa OSP Głowa-
czów druha Wiktora Czubaja.

OSP Głowaczów otrzymało 6.000,00 zł, 
które przeznaczyło na zakup m.in.: przedłu-
żaczy trójfazowych, masztu oświetlenio-
wego, siekieromłotu, sprzętu burzowego, 

latarek, najaśnic. Komenda Powiatowa PSP 
Kozienice otrzymała 20.000,00 zł za które 
zakupiła: hełmy, obuwie i ubrania specja-
listyczne. Warto zaznaczyć, iż pozyskane 
dofi nansowanie nie wymagało w swych za-
łożeniach wkładu własnego. 

Strażacy z obydwu jednostek serdecz-

nie podziękowali za pomoc i zaangażowa-
nie w pozyskaniu środków fi nansowych. 
Zakupione sprzęty z całą pewnością przy-
czynią się do podniesienia bezpieczeń-
stwa i komfortu pracy strażaków. 

Opracowanie: Urząd Gminy Głowaczów

15 lutego 2022 r. odbyły się uroczyste 
obchody 158. rocznicy bitwy pod Lipą, 
która została stoczona 15 lutego 1864 r. 
podczas Powstania Styczniowego. Uro-
czystości w Lipie zostały poprzedzone 
złożeniem wieńców na cmentarzu para-
fi alnym w Głowaczowie, na zbiorowej 
mogile, przez przedstawicieli Gminy 
Głowaczów i Powiatu Kozienickiego 
oraz społeczność PSP im. T. Kościuszki 
w Głowaczowie.

W tegorocznych obchodach uczest-
niczyli zaproszeni goście: Artur Stan-
dowicz Wicewojewoda Mazowiecki, 
Dariusz Bąk Poseł na Sejm RP, Andrzej 
Kosztowniak Poseł na Sejm RP, Stani-
sław Karczewski Senator RP, Krzysztof 
Murawski kierownik Delegatury Urzę-
du Wojewódzkiego w Radomiu, Mał-
gorzata Bebelska Wicestarosta Powiatu 
Kozienickiego, Mirosław Górka Wice-
przewodniczący Rady Powiatu Kozie-
nickiego, Hubert Czubaj Wójt Gminy 
Głowaczów, Piotr Marek Przewodniczą-
cy Rady Gminy Głowaczów, ks. Zdzi-
sław Kałuziński proboszcz parafi i pw. 

św. Wawrzyńca w Głowaczowie. 
Wśród obecnych nie zabrakło dy-

rektorów placówek oświatowych i kie-
rowników jednostek organizacyjnych 

z terenu gminy Głowaczów. 
Ponadto w uroczystościach 
wzięli udział: Paweł Sułkowski 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Do-
bieszyn z pocztem sztandaro-
wym, przedstawiciele Związku 
Piłsudczyków RP Towarzystwa 
Pamięci Józefa Piłsudskiego, 
brygadier Kamil Bieńkowski 
– Komendant Powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Ko-
zienicach, inspektor Sławomir 
Rek – komendant Powiatowy 
Policji w Kozienicach, poczty 
sztandarowe szkół podstawo-
wych z terenu gminy Głowa-
czów oraz Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych. 

Wśród zgromadzonych go-
ści byli również Radni Rady 
Gminy Głowaczów, sołtysi, 
mieszkańcy Lipy i pobliskich 
miejscowości oraz uczniowie 
ze szkół podstawowych z tere-

nu gminy Głowaczów.
Uroczystości w Lipie rozpoczęto od-

śpiewaniem przez zgromadzonych Hym-
nu i Marszu Strzelców. Po krótkiej mo-
dlitwie w intencji poległych Powstańców 
i Ojczyzny, której przewodniczył ks. 
Zdzisław Kałuziński proboszcz parafi i 
pw. św. Wawrzyńca w Głowaczowie, głos 
zabrała Agnieszka Olczak nauczycielka 
PSP im. T. Kościuszki w Głowaczowie, 
która przedstawiła historię bitwy pod 
Lipą. Następnie uczennice szkoły podsta-
wowej w Głowaczowie zaśpiewały wią-
zankę patriotyczną, a wśród pieśni zna-
lazły się m.in. „My pierwsza brygada”, 
„Rozkwitają pąki białych róż”.

Spośród przybyłych gości głos za-
brali: Stanisław Karczewski Senator RP, 
Dariusz Bąk Poseł na Sejm RP, Andrzej 
Kosztowniak Poseł na Sejm RP, Hubert 
Czubaj Wójt Gminy Głowaczów oraz 
Małgorzata Bebelska Wicestarosta Po-
wiatu Kozienickiego. 

Na zakończenie obchodów przybyłe 
delegacje złożyły wiązanki kwiatów i za-
paliły znicze pod pomnikiem.

Opracowanie: Urząd Gminy 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

15 lutego br. odbyło się uroczyste otwarcie dróg gmin-
nych w miejscowościach: Studnie-Zieleniec oraz Lipa-Ma-
ła Wieś. W wydarzeniu udział wzięli: Wicewojewoda – Artur 
Standowicz, Senator RP – Stanisław Karczewski, Posłowie na 
Sejm RP: Andrzej Kosztowniak oraz Dariusz Bąk, Wójt Gminy 
Hubert Czubaj, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Marek, Rad-
ni Gminy Głowaczów: Ryszard Jonczyk oraz Alina Sobieraj, 
Sołtysi: Edyta Wit oraz Jan Kowalczyk. 

Inwestycja pn. „Budowa drogi gminnej Lipa-Mała Wieś” 
zrealizowana w dwóch etapach została dofi nansowana ze środ-
ków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej Fundusz 
Dróg Samorządowych) na łączną kwotę 989.951,20 zł. Całko-
wity koszt inwestycji to 1.414.216,00 zł. Uroczyście otwierany 
odcinek drogi w miejscowości Mała Wieś to koszt 736.450,00 zł 
w tym dofi nansowanie 515.515,00 zł. 

Inwestycja pn. „Budowa drogi gminnej Studnie-Zieleniec” 
zrealizowana w dwóch etapach została dofi nansowana również 
ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej 
Fundusz Dróg Samorządowych) na łączną kwotę 458.924,59 zł. 
Całkowity koszt inwestycji to 655.606,56 złotych. Wykonanie 
odcinka w drugim etapie wyniosło 310.20,00 zł w tym dofi nan-
sowanie 217.140,00 zł.

Otwarcie nowych odcinków dróg rozpoczęło się przemó-
wieniami gości, którzy podziękowali za dobrą współpracę przy 
wykonaniu inwestycji. 

Gości przywitał włodarz Gminy – Hubert Czubaj, który 
w skrócie podsumował inwestycje jakie zostały wsparte środ-
kami pochodzącymi z rządowych programów. Podziękował 
przybyłym gościom, za okazane wsparcie, za bardzo dobrą 
współpracę. Przedstawił kolejne potrzeby i problemy z jakimi 
boryka się nasza Gmina, licząc na równie owocne wsparcie jak 
dotychczas. Podziękował również pracownikom Urzędu Gminy 
odpowiedzialnym za dział inwestycji, bez zaangażowania któ-
rych wykonywane prace nie byłyby tak znaczące.
– Od 2018 roku udało się wybudować ponad 10 kilometrów 

tak bardzo potrzebnych dróg gminnych w 12 sołectwach, za 
kwotę blisko 7 milionów. To zdecydowane i konkretne działa-
nia skierowane na rozbudowę infrastruktury drogowej. Cały 
czas główny wysiłek fi nansowy gminy, skierowany jest wła-
śnie na zwiększanie dostępu naszych mieszkańców do dro-
gi twardej, z której codziennie korzystają – podkreślił Wójt 
Gminy Hubert Czubaj.
Wicewojewoda Artur Standowicz podkreślił, że wszystko 

zaczyna się od dobrze napisanych wniosków o wsparcie fi nan-
sowe i w tym przypadku Gmina Głowaczów spisuje się bardzo 
dobrze, czego efektem są realizowane inwestycje. Pogratulował 
Wójtowi Gminy skuteczności w pozyskiwaniu środków ze-
wnętrznych.

Senator RP Stanisław Karczewski zauważył, że w Gminie 
Głowaczów pozyskuje się znaczną liczbę różnego rodzaju do-
fi nansowań. Można powiedzieć, że wspieramy od malucha do 
seniora. Począwszy od dofi nansowań na funkcjonowanie i two-
rzenie nowych miejsc w żłobku, poprzez infrastrukturę drogo-
wą, kończąc na wsparciu seniorów.

Posłowie na Sejm RP Andrzej Kosztowniak oraz Dariusz 
Bąk podziękowali za bardzo dobrą współpracę. Podkreślili, że 
reagują na prośby i potrzeby wszystkich obywateli, a w szcze-
gólności tych z mniejszych miejscowości. Obiecali wsparcie 
przy kolejnych inwestycjach. 

Głos zabrali również sołtysi, którzy podziękowali za długo 
wyczekiwane inwestycje. Następnie ofi cjalnie przecięto wstęgi.

W wydarzeniu udział wzięli również mieszkańcy powyż-
szych miejscowości. 

Przypomnijmy, że Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to 
wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jed-
nostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie 
powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogo-
wej na szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach 
jeździło się wygodniej i bezpieczniej.

Opracowanie: Urząd Gminy Głowaczów

GMINA GŁOWACZÓW
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GMINA GNIEWOSZÓW

W Gminie Gniewoszów do tej pory 
działały prężnie dwa Koła Gospodyń 
Wiejskich: Koło Gospodyń Wiejskich 
w Borku „NASZ BOREK” oraz Koło Go-
spodyń Wiejskich w Oleksowie. 9 listopa-
da 2021 roku do ich grona dołączyło nowe 
koło. Jest to Koło Gospodyń Wiejskich 
w Sarnowie „SARENKI”, które liczy 
15 członków: 13 pań i dwóch panów.
– Mimo, iż dopiero zaczęliśmy stawiać 

pierwsze kroki, to udało nam się zor-
ganizować zabawę Andrzejkową, 
wziąć udział w kiermaszu Bożonaro-
dzeniowym oraz zorganizować akcję 
pt. „Świąteczna paczka dla seniora”. 
Lecz na tym nie koniec. Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Sarnowie „Sarenki” 
ma zaplanowane na rok 2022 wiele 
interesujących propozycji integracji 
społecznej, zarówno dla mieszkańców 
sołectwa, ale nie tylko. Planujemy tak-
że przedsięwzięcia służące promocji 
naszej wsi i całej Gminy Gniewoszów.
– mówią przedstawicielki Koła.

Ilona Pająk
Przewodnicząca KGW w Sarnowie

23 stycznia 2022 r. w świetlicy wiej-
skiej w Borku, odbyło się jak co roku 
spotkanie z kolędą. Koło Gospodyń 
Wiejskich w Borku „Nasz Borek” zapro-
siło mieszkańców, i nie tylko, na wspólne 
kolędowanie.

W spotkaniu uczestniczyli: ks. Ja-
rosław Jędrzejewski Proboszcz Parafii 
pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczen-
nika w Oleksowie, Zbigniew Koziara 
Radny Rady Gminy Gniewoszów, Ga-
briela Komorek Sołtys Wsi Kociołek, 
Ewelina Molenda Sołtys Wsi Sarnów, 
przedstawicielki KGW w Sarnowie 
„Sarenki”, druhny Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej działającej przy 
OSP w Sarnowie, przedstawicielki 
Stowarzyszenia „Lepsza Gmina Gnie-
woszów”, a także, z powodu obo-
strzeń dotyczących pandemii, nieliczni 
mieszkańcy wsi Borek.

Wspaniałą niespodziankę sprawili 
uczestnikom swoim przybyciem ko-
lędnicy z Oleksowa, czyli koleżanki 
z KGW w Oleksowie. Po zakończeniu 
„uczty” duchowej wszyscy biesiado-
wali przy przygotowanych słodko-
ściach.

KGW w Borku „NASZ BOREK”
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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

Jak co roku Gmina Gniewoszów pamię-
tała o rocznicy wybuchu Powstania Stycz-
niowego. W piątek 21 stycznia Marcin Gac 
Wójt Gminy Gniewoszów zapalił znicze 
pod tablicą poświęconą powstańcom stycz-
niowym na cmentarzu parafi alnym w Olek-
sowie. Znicze w hołdzie bohaterom, którzy 
oddali swe życie walcząc o wolność ojczy-
zny w latach 1863 – 1864, zapaliły także 
delegacje Koła Gospodyń Wiejskich w Bor-
ku „NASZ BOREK” oraz Stowarzyszenia 
„Lepsza Gmina Gniewoszów”. O rocznicy 
pamiętały również druhny z Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej z Sarnowa oraz Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Oleksowie.

Następnie delegacja z wójtem Marci-
nem Gacem na czele zapaliła znicze na 
grobie uczestnika powstania Władysława 
Boguskiego na cmentarzu parafi alnym 
w Wysokim Kole.

Po modlitwie, którą odmówił w inten-
cji zmarłych bohaterów ks. kan. Szymon 
Mucha, zapalono znicze także pod pomni-
kiem ks. Józefa Szczepańskiego na placu 
kościelnym Sanktuarium NMP Królowej 
Różańca Świętego w Wysokim Kole.

Poniżej przedstawiamy sylwetkę jed-
nego z bohaterów powstania styczniowe-
go związanego z ziemią gniewoszowską.

„Józef Szczepański, ur. 3 lipca 
1827 roku w Solcu nad Wisłą. Ksiądz 
Skończył Gimnazjum w Radomiu, Semi-
narium Diecezjalne w Lublinie i Akademię 
Duchowną w Warszawie. W 1853 roku zo-
stał wikarym przy katedrze w Lublinie, po-
tem proboszczem w Łańcuchowie, powiat 
chełmski, a następnie został viceregensem 
Seminarium Duchownego Diecezjalnego
w Sandomierzu. Od 1860 do 1866 roku 
pełnił posługę kapłańską jako proboszcz 
parafi i w Regowie, powiatu kozienickiego, 
guberni radomskiej.

„16 (28) października 1866 r. ksiądz Jó-
zef Szczepański wyrokiem sądu polowego 
zatwierdzonym przez namiestnika Króle-
stwa Polskiego 23 września (5 październi-
ka) 1866 r. został pozbawiony wszystkich 
praw stanu i wysłany na Syberję za to, że 
odbierał od swych parafi an przysięgę na 
wierność sprawie narodowej, że zachęcał 
włościan, aby wstępowali do partii, a póź-
niej na czele tych, którzy zdecydowali się 
pójść do powstania, sam stanął z krzyżem 
w ręku, zaprowadził ich do Langiewicza 
i dopiero po miesiącu wrócił do domu”.

Wywieziony został do Tunki nad 
Bajkał, była tam kolonia, gdzie zsyłano 
samych księży (ok. 150). Cyprian Kamil 
Norwid wzruszony ich tragicznym losem 
napisał na ten temat przejmujący wiersz.

Ksiądz Józef Szczepański zmarł po wie-
lu latach męczeństwa w Spasku, guberni 

Tambowskiej 8 kwietnia 1882 r. Oprócz 
zaangażowania w powstanie opiekował się 
prostym ludem stając po jego stronie w spo-
rach z władzą. Był nie tylko duszpasterzem, 
ale również występował w obronie swobód 
religijnych i używania języka polskiego. 
Przy kościele w Regowie wystawiono mu 
marmurowy pomnik z napisem zakończony 
temi słowami: „Wieczny odpocz. racz dać, 
Panie. duszy jego, a tamta ziemia niechaj 
mu lekką będzie”, później przeniesiony na 
plac przykościelny w Wysokim Kole.

Jak dziś twierdzą historycy, Powsta-
nie Styczniowe było najdłużej trwającym 
zrywem polskich patriotów. Dziś, ich mę-
czeństwo upamiętniają skromne tablice, 
bądźmy dumni z naszych przodków i kul-
tywujmy pamięć o nich.

Danuta Błażyńska
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Dzięki ogromnej życzliwości i wspar-
cia fi nansowego Gminy Grabów nad Pi-
licą, w niedzielę 6 lutego rozpoczęliśmy 
7-dniowe „Ferie z nartami” w Kościelisku. 
Pierwszego dnia pobytu każde dziecko 
otrzymało indywidualnie dobrane i do-
pasowane narty oraz niezbędny sprzęt 
do nauki jazdy. Po obiedzie odbyła się 
pierwsza lekcja jazdy na nartach. Cho-

ciaż początki były trudne, to nie zabrakło 
nam sił i determinacji. Lekcje nauki jaz-
dy na nartach trwały do południa oraz po 
obiedzie do wieczora. Już we wtorkowe 
popołudnie pierwsi odważni spróbowali 
swoich sił korzystając z wyciągu orczyko-
wego. W środę wieczorem, po całym dniu 
na stoku, udaliśmy się wszyscy na spacer 
po Krupówkach. Czwartek był ostatnim 
dniem spędzonym na stoku. Po obiedzie 
odwiedziliśmy Termy Chochołowskie

i zakończyliśmy dzień pyszną pizzą na 
Krupówkach. Ostatni dzień naszego po-
bytu w Kościelisku spędziliśmy na od-
poczynku w Termach Chochołowskich. 
Wieczorem zebraliśmy się, aby wspólnie 
podsumować nasz wyjazd. Każdy uczest-
nik otrzymał nagrody pamiątkowe z rąk 
naszych opiekunów: Barbary Hernik oraz 
ks. Dariusza Sałka. Przez cały nasz po-
byt towarzyszyły nam przepiękne widoki, 
a pogoda dopisywała. Chociaż nie zawsze 
wyspani, to jednak pełni energii każdego 
dnia chłonęliśmy wiedzę, którą starał prze-
kazać się nam instruktor narciarstwa – Ma-
rek Drachal.

Pragniemy serdecznie podziękować 

Gminie Grabów nad Pilicą, a w szczegól-
ności Wójtowi – Euzebiuszowi Strzelczy-
kowi, a także Jolancie Stefaniak, kierownik 
GOPS, za okazane wsparcie fi nansowe, 
bez którego nie moglibyśmy zorganizować 
tak wspaniałego wyjazdu. Dziękujemy 
proboszczowi parafi i Św. Apostołów Pio-
tra i Pawła w Łękawicy – ks. Dariuszowi 
Sałkowi oraz kierownik naszych kolonii – 
Barbarze Hernik, za podjęty trud organiza-
cji, cierpliwość i opiekę nad nami. Mamy 
nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli 
to powtórzyć.

Aleksandra Kądrowska
Kinga Pomarańska
Michał Kądrowski

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

30 stycznia w Parafi i pw. Św. Aposto-
łów Piotra i Pawła w Łękawicy pod patro-
natem honorowym Biskupa Radomskiego 
Marka Solarczyka odbyło się pierwsze 
piesze kolędowanie pod hasłem „Pójdź-
my kolędować Jezusowi”. Organizato-
rami tego wydarzenia był ks. Proboszcz 
Dariusz Sałek wraz z inicjatorkami KGW 
„Basinowianki”. O godzinie 12:00 wszy-
scy uczestnicy kolędowania zebrali się 
na Mszy Świętej w kościele w Łękawi-
cy, następnie Orszak Kolędniczy na czele 
z Rodziną Świętą, Trzema Królami, anio-
łami, diabłami i pastuszkami ruszył ulica-
mi wiosek. Choć pogoda nie rozpieszczała 
i wyjątkowo tego dnia było wietrznie oraz 
zimno w korowodzie panowała radosna 
atmosfera przy dźwiękach kolęd. Końcem 
trasy korowodu była altana pod lasem koło 
Basinowa gdzie na zmarzniętych kolędni-
ków czekał ciepły posiłek. Dzięki spon-
sorowi ENEA Wytwarzanie w altanie do 
samego wieczora organizowane były za-
bawy, konkursy i wspólne śpiewanie kolęd 
oraz pastorałek. Ten obchód nawiązywał 
przede wszystkim do tradycji, ale był też 
wydarzeniem które wzmocniło wspólnoto-
we więzi tutejszej społeczności.

Parafi a Łękawica
Fot. Enea Wytwarzanie

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
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GMINA MAGNUSZEW
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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

Po rocznej przerwie spowodowanej 
pandemią Covid 19, wróciliśmy do cieszą-
cego się dużym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców gminy halowego turnieju pił-
ki nożnej o Puchar Wójta Gminy Magnu-
szew, którego głównym organizatorem był 
miejscowy Klub Sportowy LZS Magnu-
szew. W tym roku udział wzięło 10 drużyn, 
które rywalizowały w systemie gry każdy 
z każdym w II grupach, łącznie z fi nałami 
zostało rozegranych 29 emocjonujących spo-
tkań, które wyłoniły zwycięzców turnieju.

Miejsce: 1. Coś Tam Gramy, 2. F.C. Po 
Nalewce, 3. KS Turniejos, 4. Budul Team, 

5. F.C. Trzebień, 6. FCB Magnuszew, 7. 
Lubaszka Team, 8. Śmiejżelki, 9. Półdro-
nowce, 10. Wilczkowice Team.

Najlepszymi zawodnikami turnieju 
wśród seniorów zostali: najlepszy zawod-
nik Norbert Michalczyk, najlepszy strze-
lec Norbert Główka, najlepszy bramkarz 
Sebastian Krześniak.

W tegorocznej edycji nowością było 
rozegranie turnieju dla młodych adeptów 
piłki nożnej z rocznika 2009 – 2010 z po-
wiatu kozienickiego i grójeckiego.

Miejsce w turnieju: 1. LZS Magnuszew 
I, 2. Energia Kozienice, 3. KS Warka, 4. 

LZS Magnuszew II.
Najlepszymi zawodnikami turnieju 

wśród młodzików zostali: najlepszy strze-
lec Sebastian Sopel (LZS Magnuszew), 
najlepszy bramkarz: Dawid Strzelczyk 
(Energia Kozienice), najlepszy zawodnik 
Michał Kaszewiak (KS Warka). 

Niezwykle wyrównane spotkania do-
starczyły trenerom i rodzicom wielu po-
zytywnych sportowych emocji. Dziękuje-
my i gratulujemy wszystkim zawodnikom 
sportowej rywalizacji.

Klub LZS Magnuszew

GMINA MAGNUSZEW
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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 w 2021 r. otrzymała dofi nansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych na realizację zada-
nia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 170708W ulica Piłsudskiego w m. Zajezierze”.

W ramach zadania zostało przebudowane 921 m drogi. Prace polegały na wykonaniu podbudowy na poszerzeniach, budowie 
chodników, wykonaniu poboczy z kruszywa oraz ułożeniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego. 

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia. 
Koszt realizacji inwestycji to kwota 579.087,55 zł, z czego 463.270,04 zł stanowiło dofi nansowanie z Rządowego Fundu-

szu Rozwoju Dróg.
Opracowanie: Urząd Gminy Sieciechów

„Laboratoria Przyszłości” to program skierowany m.in. do 
szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie kompetencji 
kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Progra-
mu szkoły z terenu gminy Sieciechów otrzymały od państwa 
wsparcie fi nansowe na zakup wyposażenia technicznego niez-
będnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci 
i młodzieży.

W ramach „Laboratoriów Przyszłości” szkoły w: Zajezierzu, 
Sieciechowie oraz Słowikach Starych otrzymały łączne dofi nan-
sowanie w wysokości 120.000,00 zł. na zakup wyposażenia te-
chnicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejęt-
ności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego 
i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego 
oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technolo-
gii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji 
i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie 
w życiu codziennym. Są to przede wszystkim drukarki 3D wraz 
z oprogramowaniem i akcesoriami, zestawy audio-wizualne, 
stacje lutownicze, klocki edukacyjne z dziedziny robotyki, a ta-
kże wyposażenie kuchni w sprzęt AGD, umożliwiający uczniom 
doskonalenie umiejętności kulinarnych.

„Laboratoria Przyszłości” to nowoczesny sprzęt, który uatra-
kcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zain-
teresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć 
pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania 
umiejętności. 

Opracowanie: Urząd Gminy Sieciechów

Sieciechowie oraz Słowikach Starych otrzymały łączne dofi nan-
sowanie w wysokości 120.000,00 zł. na zakup wyposażenia te-
chnicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejęt-
ności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego 
i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego 
oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technolo-
gii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji 
i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie 
w życiu codziennym. Są to przede wszystkim drukarki 3D wraz 
z oprogramowaniem i akcesoriami, zestawy audio-wizualne, 
stacje lutownicze, klocki edukacyjne z dziedziny robotyki, a ta-
kże wyposażenie kuchni w sprzęt AGD, umożliwiający uczniom 
doskonalenie umiejętności kulinarnych.
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