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We wtorek 15 marca w siedzibie Sta-
rostwa Powiatowego w Przysusze odbyła 
się zbiórka z okazji wręczenia promes na 
zakup nowych samochodów ratowniczo-
-gaśniczych dla jednostek ochotniczych 
straży pożarnych z regionu radomskiego, 
wśród których znalazła się również OSP 
Ryczywół z gminy Kozienice.

Promesy na zakup nowych wozów 
strażackich, druhom oraz przedstawicie-
lom władz samorządowych, rozdawał 
Mazowiecki Komendant Wojewódz-
ki Państwowej Straży Pożarnej – na-
dbrygadier Jarosław Nowosielski, wraz 
z posłami na Sejm RP Markiem Sus-
kim, Anną Kwiecień, Agnieszką Gór-
ską, Andrzejem Kosztowniakiem.

Promesę dla OSP Ryczywół odebrał  
Burmistrz Piotr Kozłowski oraz Prezes 
OSP Radosław Ośka.

Podczas uroczystości powiat kozie-
nicki reprezentował Starosta Krzysztof 
Wolski i Komendant Powiatowy PSP Ka-
mil Bieńkowski.

Dzięki staraniom posłów PiS z ziemi 
radomskiej i dobrej współpracy z Ko-
mendantem Wojewódzkim PSP udało się 
pozyskać aż 10 promes na zakup średnie-

go samochodu ratowniczo-gaśniczego na 
teren regionu radomskiego.



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 2 www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 2

27 lutego w Kozienicach uczczono 
pamięć „Żołnierzy Wyklętych”. Obchody 
rozpoczęła msza święta w Kościele pw. 
Św. Józefa, którą koncelebrowali ksiądz 
Janusz Bańkowski oraz ksiądz kanonik 
Florian Rafałowski – sybirak. Po nabo-
żeństwie wystąpili uczniowie Publicznej 
Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła 
II w Kozienicach oraz młodzieżowy ze-
spół muzyczny TRIO, którzy w montażu 
słowno-muzycznym przybliżyli historię 
„Niezłomnych”. 

Wśród zebranych tego dnia uczestni-
ków obchodów znaleźli się: Starosta Ko-
zienicki Krzysztof Wolski, Przewodniczący 
Rady Powiatu Kozienickiego Włodzimierz 
Stysiak, Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Kozienicach Rafał Sucherman, Zastęp-
ca Burmistrza Gminy Kozienice Dorota 
Stępień, Wójt Gminy Magnuszew Marek 
Drapała oraz przedstawiciele Związku 
Piłsudczyków RP Koło w Kozienicach 
z Marianem Śledziem Przewodniczącym 
i Markiem Gozderą Sekretarzem Związ-
ku, Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej koło Kozienice z Piotrem Cybulą, 
Związku Weteranów i Rezerwistów Woj-
ska Polskiego Oddział Kozienice z Jerzym 
Sienkiewiczem oraz członkowie Kozienic-
kiej Rady Rycerzy Kolumba.

Niedzielne uroczystości zakończyło 
złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed 
Pomnikiem Niepodległości w Kozienicach.

Sabina Semeniuk

1 marca w Starostwie Powiatowym 
w Kozienicach gościła Beverley Jane Lit-
tlewood nauczycielka języka angielskiego 
i literatury, autorka podręcznika do języ-
ka angielskiego MacMilan „Apple Pie”, 
koordynator projektów międzynarodowej 
współpracy, w tym projektów programu 
Erasmus+. Od 28 lutego prowadzi ob-
serwacje i zajęcia w Zespole Szkół Nr 1 
im. Legionów Polskich w Kozienicach, 
w ramach realizacji projektu Erasmus+ mo-
bilność kadry VET pod nazwą S.M.I.L.E. 
TOWARDS THE FUTURE.

W spotkaniu uczestniczyli Starosta 
Kozienicki Krzysztof Wolski, Naczelnik 
Wydziału Zdrowia, Edukacji i Sportu 
Starostwa Powiatowego w Kozienicach 
Adrianna Grych, Dyrektor ZS Nr 1 Ry-
szard Zając oraz Zastępca Dyrektora Pa-
weł Boryczka. Podczas wizyty omówione 
zostały aspekty związane z funkcjonowa-
niem edukacji w Powiecie Kozienickim 
oraz możliwości przyszłej współpracy 
w zakresie prowadzenia praktyk i staży 

dla uczniów z Włoch w Kozienicach.
Beverley Littlewood obecnie pracuje 

w Technikum Pietro Scalcerle w Padwie. 
Od 2008 roku współpracuje z Zespołem 
Szkół Nr 1 w Kozienicach przy realizacji 
wielu projektów Polsko-Włoskiej Wy-

miany Młodzieży, Comenius i Erasmus+. 
W przeszłości zajmowała się również 
kształceniem nauczycieli języka angiel-
skiego na Uniwersytecie w Wenecji.

Sabina Semeniuk

Wydarzenia
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W związku z wojną w Ukrainie, na te-
renie powiatu kozienickiego prowadzone 
są liczne akcje i zbiórki darów humanitar-
nych dla Obywateli Ukrainy.

Starostwo Powiatowe w Kozienicach, 
w odpowiedzi na prośbę władz miasta 
partnerskiego Miżgiria w Ukrainie, pro-
wadziło zbiórkę darów. Dzięki zaangażo-
waniu Zarządu Powiatu Kozienickiego, 
Radnych Rady Powiatu, pracowników 
Starostwa Powiatowego w Kozienicach 
i służb mundurowych, Gminy Garbatka-
-Letnisko oraz osób indywidualnych 11 
marca wyruszył samochód z darami serca 
dla Ukrainy. Dary dotarły do Humanitar-
nego Centrum w Miżgirii, a następnie zo-
stały przekazane w miejsca, gdzie toczą 
się najcięższe walki wojenne. 

Wśród przekazanych artykułów zna-
lazły się m.in. antybiotyki, środki prze-
ciwbólowe i przeciwzapalne, środki opa-
trunkowe, strzykawki, śpiwory, karimaty, 
plecaki medyczne, agregaty prądotwórcze, 
baterie, latarki oraz artykuły spożywcze.

Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski 

wspólnie z Wicestarostą Małgorzatą Be-
belską dziękują wszystkim, którzy włą-
czyli się w zbiórkę okazując zrozumienie 
i solidaryzując się z Obywatelami Ukrainy.

Przypominamy, iż cały czas prowa-
dzona jest zbiórka darów dla uchodźców 
z Ukrainy przebywających na terenie po-
wiatu. Miejsce zbiórki: Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie, Kozienice ul. 
Kochanowskiego 15, w dni powszednie 

w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 
od 7.30 – 16.30, od wtorku do czwartku 
w godzinach od 7.30 – 15.30 oraz w piątek 
od 7.30 – 14.30. Punkt wydawania pomo-
cy humanitarnej pochodzącej ze zbiórek 
znajduje się w Starostwie Powiatowym 
w Kozienicach ul. Kochanowskiego 28, 
tel. 48 611 73 56, czynny w godzinach pra-
cy urzędu.

Sabina Semeniuk

Zarząd Stowarzyszenia Osób z Dys-
funkcją Wzroku i ich Rodzin z ogromną 
radością informuje, że otrzymaliśmy dłu-
go oczekiwany lokal, w którym 10 marca 
2022 roku powitaliśmy naszych członków, 
wolontariuszy i gości. W uroczystym ze-
braniu wzięła udział Zastępca Burmistrza 
Gminy Kozienice Dorota Stępień i Dyrek-
tor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu 
Miejskiego Luiza Prus 

Spotkanie integracyjno-informacyjne 
rozpoczął Prezes Stowarzyszenia Tomasz 

Olejarczyk witając zebranych. Podzięko-
wał również władzom gminnym za udo-
stępnienie nowego lokalu. 

Mottem przewodnim spotkania były 
słowa napisane na pięknym torcie „Wi-
tamy w nowym domu”, którym poczę-
stowaliśmy wszystkich zebranych. Prezes 
Stowarzyszenia złożył wszystkim Paniom 
życzenia z okazji Dnia Kobiet. Członkowie 
przygotowali krótkie występy o kobietach 
i ich Święcie. Spotkanie upłynęło w przy-
jaznej i rodzinnej atmosferze, przy kawce, 
herbatce i słodkościach. Członkowie uzy-
skali szereg informacji dotyczących pracy 
Zarządu Stowarzyszenia i o planowanych 

„Żyjemy tak jak inni choć mamy wiele trosk
Lecz nie jesteśmy winni, że nas tak wybrał los”

spotkaniach, czy wycieczkach. 
Nowa siedziba Stowarzyszenia mieści 

się przy ul. Głowaczowskiej 33 (dawna 
harcówka) na terenie PSP Nr 2 im. Kró-
la Zygmunta Starego w Kozienicach. 
Pracujemy od poniedziałku do czwartku 
w godz. od 10:00 do 14:00. 

Serdecznie zapraszamy osoby, które 
mają problemy ze wzrokiem, z przyjemno-
ścią udzielimy potrzebnych wskazówek, 
a także zapraszamy do wstąpienia w sze-
regi naszej organizacji.

Teresa Żuchowska, Zygmunt Stochmal
Stowarzyszenie Osób z Dysfunkcją 

Wzroku i ich Rodzin

Informacje
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30 marca, na terenie gminy Gło-
waczów, oddana została do użytku 
inwestycja drogowa. Zadanie „Po-
prawa bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego w obszarze oddziaływania 
1 przejścia dla pieszych w Brzózie na 
ul. Pionkowskiej na drodze 1716W”
współfinansowane zostało ze środ-
ków Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg, Budżetu Powiatu Kozienickie-
go. Całkowita wartość inwestycji to 
125.000,00 zł, w tym 25.000,00 zł to 
środki własne Powiatu Kozienickiego.

W ramach zadania wykonane zosta-
ło przejście dla pieszych wraz z chod-
nikiem z kostki brukowej o długości 
100 m, zamontowany został znak ak-
tywny D-6 dwustronny z wysięgiem 
i panelem fotowoltaicznym wraz 
z oświetleniem przejścia dla pieszych. 
Wykonano również montaż punkto-
wych elementów najazdowych solar-
nych z trzpieniem oraz oznakowanie 
znakami pionowymi i poziomymi 
zgodnie z zatwierdzoną stałą organiza-
cją ruchu (SOR).

Tego dnia odebrany został również 
nowy odcinek chodnika o długości ok. 
650 m, biegnący od inwestycji sfi nanso-
wanej z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg do ul. Przecinka w Brzózie. Koszt 
zadania – 300.000,00 zł – sfi nansowany 
został w 50% z Budżetu Powiatu Ko-
zienickiego i w 50% ze środków Gminy 
Głowaczów.
– ...cieszę się, że mogliśmy wykonać 

kolejny krok jeśli chodzi o poprawę 
bezpieczeństwa na terenie powiatu 
kozienickiego. Jest to droga powia-
towa, wzdłuż której występują liczne 
zabudowania, szkoła podstawowa 
i ośrodek zdrowia. Trzeba działać 
w tym kierunku, aby społeczeństwo 
czuło się bezpiecznie, aby wiedziało, 
że samorząd zauważa jego potrze-
by… – podsumował Starosta Kozie-
nicki Krzysztof Wolski.
Protokół odbioru inwestycji pod-

pisali: Starosta Kozienicki Krzysztof 
Wolski, Wójt Gminy Głowaczów Hu-
bert Czubaj, Przewodniczący Rady 
Gminy Głowaczów Piotr Marek, Kie-
rownik Robót Jakub Siedlecki oraz 
Inspektor Nadzoru Sławomir Bo-
ryczka. Komisję odbiorową tworzy-
li Przewodniczący Komisji – Jacek 
Śmietanka oraz Członkowie Komisji 
Barbara Jakubowska i Małgorzata Dy-
do-Pawlonka – pracownicy Zarządu 

Dróg Powiatowych w Kozienicach. 
W odbiorze zadania uczestniczył rów-
nież Dyrektor Zarządu Dróg Powiato-
wych w Kozienicach Marcin Łopusz-

ański oraz Dyrektor PSP im. Wojciecha 
Bartosza Głowackiego w Brzózie Da-
riusz Pronobis.

Sabina Semeniuk

Informacje
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Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Pol-
skich w Kozienicach to Srebrna Szkoła 
w rankingu Perspektyw 2022. Nasze Li-
ceum zajmuje obecnie 406 miejsce w kra-
ju, nasze Technikum – 119; w delegaturze 
radomskiej Liceum – 8 miejsce i Techni-
kum – 3 miejsce. Obie szkoły to doskonała 
oferta dla ambitnych uczniów, którzy mają 
sprecyzowane plany na przyszłość. Oferu-
jemy nowoczesną edukację, sprawdzone 
metody i wyraźne efekty. Nasi uczniowie 
uczestniczą w wielu projektach krajowych 
i międzynarodowych, wyjeżdżają na prak-
tyki zagraniczne, podczas zajęć korzystają 
z kompleksowo wyposażonych pracowni. 
Dysponujemy bogatą i różnorodną infra-
strukturą sportową. 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
4 – LETNIE klasy z rozszerzonym pro-
gramem nauczania:
• matematyka, informatyka i język an-

gielski,
• matematyka, geografi a i język angielski,
• matematyka, fi zyka i język angielski,
• biologia, chemia i język angielski,
• język polski, historia i język angielski.

W klasach licealnych wiodącym ję-
zykiem jest język angielski, a drugi język 
nauczany w zakresie podstawowym to 
francuski albo niemiecki.

TECHNIKUM 5 – LETNIE
Swoje talenty, zainteresowania i umie-

jętności, nasi uczniowie rozwijają w Tech-
nikum, gdzie zdobywają nie tylko wiedzę 
teoretyczną, ale również odbywają prakty-
ki, doskonalą konkretne umiejętności, a na 
koniec uzyskują świadectwo kwalifi kacji 
zawodowych. Oferta pięcioletniego tech-
nikum dla absolwentów szkół podstawo-

wych obejmuje naukę czterech zawodów:
• technik mechanik z rozszerzonym 

programem matematyki,
• technik elektryk z rozszerzonym pro-

gramem matematyki,
• technik ekonomista z rozszerzonym 

programem matematyki,
• technik żywienia i usług gastrono-

micznych z rozszerzonym progra-
mem języka angielskiego.
W technikum drugim językiem jest ję-

zyk niemiecki. Nauka zawodu to inwesty-
cja w przyszłość, jej wartości nie sposób 
przecenić. Nasi absolwenci są poszuki-
wani i doceniani na rynku pracy, a wyko-
nywany zawód przynosi im satysfakcję 
i stabilizację. 

SZKOŁA BRANŻOWA (I st.) 
3-LETNIA

Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Pol-
skich kształci również uczniów w Szkole 
Branżowej I-go stopnia (3-letnia) klasy 
po szkole podstawowej w następujących 
zawodach:
• ślusarz 
• elektryk
• wielozawodowa (sprzedawca, kucharz, 

fryzjer, mechanik pojazdów samocho-
dowych, piekarz, cukiernik, monter 
sieci i instalacji sanitarnych)
Klasy Szkoły Branżowej I-go stopnia 

uczą się języka niemieckiego.
Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Pol-

skich w Kozienicach to najlepszy wy-
bór dla uczniów ambitnych, ciekawych 
świata, którzy chcą uzyskać konkretne 
umiejętności. Nieszablonowe rozwiąza-
nia, szerokie horyzonty, rzetelna wiedza 
to nasze znaki rozpoznawcze. Efekty 
i wyniki potwierdzają wysokie lokaty 
w rankingu Perspektyw, gdzie od lat Ze-
spół Szkół Nr 1 niezmiennie zajmuje wy-
sokie miejsce, z każdym rokiem coraz 
wyższe, dzięki czemu jest zdecydowanym 
liderem pośród szkół naszego regionu.  

OFERTA EDUKACYJNA
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22 lutego zostało podpisane poro-
zumienie pomiędzy Grupą Nieformal-
ną I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Stefana Czarnieckiego a Kozienickim 
Domem Kultury im. Bogusława Klim-
czuka w sprawie realizacji projektu 
społecznego „Z językami wszędzie je-
steś w domu” (Edward de Waal) – Rola 
języków obcych w życiu człowieka.

Spośród czterech wniosków złożo-
nych do konkursu wniosek Liceum zo-
stał najwyżej oceniony przez komisję 
konkursową, uzyskując wraz z punkta-
mi za głosowanie internetowe, w sumie 
69 punktów.

Inicjatywa Grupy Nieformalnej obej-
muje wystawienie spektaklu, nakręcenie 
fi lmu krótkometrażowego, zorganizowa-
nie konkursów plastycznego i literackie-
go oraz wystawy pokonkursowej.

Projekt realizowany będzie w ramach 

2. konkursu na inicjatywy lokalne „Nasza 
kultura z KDK w Gminie Kozienice”.

Organizatorami konkursu są Gmina 

Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. 
Bogusława Klimczuka.

Red. LO w Kozienicach

Od 7 do 12 marca 2022 roku grupa 
uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół 
Nr 1 im. Legionów Polskich w Ko-
zienicach przebywała w Monachium 
w szkole średniej Viscardii Gymna-
sium Fürstenfeldbruck w ramach 
realizacji projektu Erasmus+ Eupan-
tec2019 „Physics and New Techno-
logies” finansowanego przez Komisję 
Europejską. Uczniowie uczestniczyli 
w warsztatach i częściowo je współ-
prowadzili. Tematyką spotkania była 
„Elektryczność i magnetyzm”. Celem 
spotkania jest praca nad eksperymen-
tami fizycznymi skupiona wokół te-
matyki elektryczności i magnetyzmu. 
W warsztatach wykorzystane są nowe 
technologie: między innymi nowe 
mikrokontrolery, sensory, smartfony 
(aplikacja Phyphox) oraz sprzęt labo-
ratoryjny do wykonywania pomiarów 
elektrycznych, rezystancji, konsump-
cji energii elektrycznej, pomiarów pola 
magnetycznego.

Kozieniccy uczniowie przygotowali 
ciekawe eksperymenty wykorzystujące 
mikrokontrolery Raspberry Pi Pico 
oraz ESP32 między innymi do wyko-
nywania konsumpcji energii elektrycz-
nej przez sensory i inne urządzenia, 
pomiaru rezystancji skóry oraz pola 
magnetycznego za pomocą czujnika 
Hall-a a także wykorzystanie aplikacji 

mobilnej PhyPhox z mikrokontrolera-
mi ESP32 wraz sensorami. Spotkanie 
to było świetną okazją do wymiany 
doświadczeń i ciekawych pomysłów 
między nauczycielami z Polski, Nie-
miec, Francji, Włoch i Portugalii. Dla 
uczniów zaś łatwego opanowani fizyki 
za pomocą nowych technologii. 

Było także świetną okazją do roz-
woju znajomości języków obcych, 
a także nawiązywaniu międzynarodo-

wych przyjaźni. Oprócz kozienickiej 
placówki oraz gospodarzy w spotkaniu 
uczestniczyły delegacje z Padwy, Po-
itiers i Povoa de Varzim. Szkołą koor-
dynującą pracę w projekcie był Zespół 
Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich 
w Kozienicach.

Więcej informacji o projekcie moż-
na znaleźć na stronie projektu: eupan-
tec2019.eu

Red. ZS Nr 1 w Kozienicach

Wydarzenia
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Biuro Powiatowe ARiMR w Kozienicach informuje;
I. Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – straty z powodu huraganu 

także objęte wsparciem
O ten rodzaj pomocy rolnicy mogą ubiegać się w ARiMR niemal przez cały rok. Także i teraz, gdy 

huraganowe wiatry przeszły przez Polskę, niszcząc szereg domów, budynków gospodarczych, tuneli 
foliowych służących uprawom, powalając drzewa w sadach i lasach.

Nabór wniosków o wsparcie inwestycji odtwarzających potencjał produkcji rolnej, który został znisz-
czony w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, odbywa się w trybie ciągłym. A to oznacza, że prawie w każdym momencie roku, 
w razie potrzeby, rolnik może złożyć w Agencji wniosek o pomoc. Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 3 stycznia i potrwa 
do 30 grudnia 2022 r. 

To wsparcie, fi nansowane z budżetu PROW 2014-2020, adresowane jest do dwóch grup rolników. Do pierwszej należą ci, któ-
rzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych. Na liście tych pogodowych zdarzeń jest także huragan. Drugą grupę 
stanowią gospodarze, którzy ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). 

O wsparcie można wystąpić, gdy starty w gospodarstwie miały miejsce w roku, w którym jest składany wniosek lub w co najmniej 
jednym z 2 poprzednich lat i wyniosły przynajmniej 30 proc. średniorocznej produkcji rolnej z trzech ostatnich lat. Co istotne, muszą 
one dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifi kujących się do objęcia wsparciem. 

Natomiast w przypadku wystąpienia ASF w gospodarstwie o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz wetery-
narii nakazał w drodze decyzji zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok, a w dniu jej wydania zwierzęta, których dotyczyła, stanowiły 
co najmniej 30 proc. trzody chlewnej posiadanej przez rolnika.

W przypadku szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych wsparcie można przeznaczyć na odtworzenie zniszczonych skład-
ników gospodarstwa. Natomiast gdy przyczyną strat jest ASF – na realizację inwestycji rolniczych niezwiązanych z produkcją świń.

Wnioski należy składać w biurach powiatowych lub oddziałach regionalnych ARiMR. Można to zrobić osobiście, przesłać 
za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. 

II. Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych – zapowiedź rozszerzonego naboru
Od 1 czerwca 2022 r. będzie można składać wnioski o „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” fi nan-

sowane z budżetu PROW 2014 – 2020. Pomoc skierowana jest do rolników, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami 
gruntów przeznaczonych do zalesienia. Benefi cjentami mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki 
organizacyjne gmin, powiatów oraz województw. W tym roku, po raz pierwszy, będzie można ubiegać się również o dofi nan-
sowanie na tworzenie zadrzewień śródpolnych.

Pomoc ma charakter jednorazowej zryczałtowanej płatności, której celem jest zrekompensowanie kosztów wykonania zalesienia 
lub zadrzewienia oraz ich ochrony przed zwierzętami. Jej wysokość zależy od m.in. rodzaju gruntów, nachylenia terenu czy wyboru 
sposobu zabezpieczenia sadzonek.

Działka, na której ma być posadzony las, musi mieć od 0,1 do 40 ha, a także minimum 20 m szerokości, chyba że graniczy 
z lasem – wtedy szerokość pasa ziemi nie ma znaczenia. Natomiast działka na tworzenie zadrzewień w formie szpalerów, pasów 
drzew lub krzewów musi być gruntem ornym o powierzchni 0,1 – 0,5 ha oraz mieć szerokość 4 – 20 m. Oprócz tego nie mogą 
być na niej stwierdzone usunięcia drzew lub krzewów w okresie 12 miesięcy poprzedzających wykonanie zadrzewienia.

Od 1 czerwca do 1 sierpnia 2022 r. wnioski o wsparcie będą przyjmować biura powiatowe Agencji, właściwe ze względu na 
miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Dokumenty będzie można składać osobiście, przekazywać za pośrednictwem 
platformy ePUAP, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową a także składać przy użyciu aplikacji eWniosekPlus.

III. Od 1 kwietnia do 31 maja 2022 r. o dodatkowe środki fi nansowe będą się mogli ubiegać hodowcy 
pszczół. To już kolejny rok, gdy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje takie 
wsparcie. Ma ono charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
O to dofi nansowanie, podobnie jak w ubiegłym roku, będą się mogli ubiegać pszczelarze prowadzący działalność nadzorowaną 

w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz posiadający 
numer ewidencji producentów nadany przez Agencję. Jeżeli hodowca pszczół chce otrzymać pomoc, a nie jest zarejestrowany 
w ARiMR, musi wystąpić o nadanie numeru ewidencyjnego najpóźniej w dniu składania wniosku o wsparcie. Wsparcie wynosi 
20 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej. Wnioski będą przyjmować biura powiatowe ARiMR. Wzory dokumentów zostaną 
udostępnione na stronie Agencji w dniu rozpoczęcia naboru czyli 1 kwietnia 2022 r.

IV. Od 29 marca 2022 r. będzie się można ubiegać o wsparcie fi nansowe na „Modernizację gospodarstw 
rolnych” w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadniania w gospodarstwie. Wnio-
ski będą przyjmowane przez ARiMR do 27 maja 2022 r.
O dofi nansowanie inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) mogą się ubiegać rolnicy m.in. posiadający gospodarstwo rolne o po-

wierzchni od 1 ha do 300 ha, którego wielkość ekonomiczna wynosi od 13 tys. euro do 250 tys. euro lub prowadzący dział specjalny produkcji 
rolnej. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie składających wniosek. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego go-
spodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 
15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji w każdym gospodarstwie powinna osiągnąć co najmniej 13 tys. euro. Rolnik musi udokumentować 
osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Warunek ten nie dotyczy prowadzących działalność rolniczą 
przez okres krótszy niż 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Inwestycja zrealizowana w tym obszarze wsparcia musi doprowadzić do osiągnięcia wzrostu wartości dodanej brutto w gospo-
Dokończenie na str. 10
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Związek pomiędzy dwojgiem ludzi 
powinien opierać się na miłości, part-
nerstwie, zaufaniu, czułości, zaintere-
sowaniu. Żeby to naprawdę działało, 
każda ze stron musi zarówno dawać, jak  
i otrzymywać. Tylko wtedy można mówić 
o równym, zrównoważonym i zdrowym 
związku. Niestety, nie każdy związek taki 
jest. Czasami to jedna z osób daje z siebie 
wszystko, poświęca się i daje swojemu 
partnerowi całego siebie, poświęcając dla 
niego wszystkie swoje zasoby. Zdarza się 
też, że partner nie daje drugiej stronie nic 
– tylko bierze. Obarczanie winą za każde 
niepowodzenie, każdy sprzeciw;
• Chorobliwa zazdrość, połączona z inge-

rowaniem w intymne życie osobiste- 
kontrolowanie różnych sfer życia;

• Szantaż emocjonalny, mający wymusić 
określone zachowania i podporządko-
wać sobie drugą osobę;

• Izolacja od przyjaciół i rodziny – tok-
syczny partner będzie chciał „mieć” 
partnera tylko dla siebie, obawiając 
się jednocześnie ingerencji innych 
osób, które mogłyby przejrzeć jego 
zamiary;

• Brak szczerości, kłamstwa – toksycz-
na relacja nie bazuje na wzajemnym 
zaufaniu, lecz towarzyszy jej ciągła 
nieuzasadniona podejrzliwość i nie-
pewność co do partnera;

• Brak szacunku do partnera i innych 
osób;

• Przemoc słowna – wyzwiska, ubliżanie, 
krytykowanie, obniżanie poczucia  
wartości partnera;

• Przemoc fizyczna, która nie manifestu-
je się tylko i wyłącznie w popycha-
niu, szarpaniu i pokazywaniu swojej 
dominacji fizycznej. Jej celem jest 
dominacja w związku i wymuszenie 
na partnerze określonych postaw i za-
chowań. Przemoc agresora bywa przy 
tym usprawiedliwiana przez ofiarę.
Stosowanie siły przez partnera może 

trwać latami. Ofiary boją się odejść lub 
też ślepo wierzą w liczne obietnice zmia-
ny. Często po wybuchu agresji może 
nastąpić okres „miesiąca miodowego”, 
kiedy agresor obiecuję poprawę. Jednak 
tylko pozornie zmienia nastawienie, po 
czym znów działa z motywacją wyrzą-
dzenia krzywdy. Bywa, że towarzyszy 
temu uzależnienie od alkoholu i innych 
substancji psychoaktywnych, więc na-
pastnik zapewnia o podjęciu leczenia  
i zmiany zachowania, co również często 
jest fałszem. Niestety, wiele osób ma pro-
blem z przerwaniem tego schematu, choć 
są świadome ryzykowania swojego zdro-
wia i życia.

W toksycznym związku może się 
znaleźć praktycznie każda osoba. Naj-

ważniejsze, by jak 
najszybciej zorien-
tować się w sytuacji 
i działać, wyrwać  
z takiego niekorzystnego dla nas układu, 
który negatywnie rzutuje na całe  życia. 
Związek oparty na strachu, szantażu  
i przemocy nie daje szczęścia, a przyspa-
rza cierpienia.

Będąc w środku takiej „klatki z emo-
cjami”, trudno zdać sobie sprawę, co się 
tak naprawdę dzieje. Nie słuchamy gdy 
bliscy mówią nam, że coś jest nie tak  
z naszym partnerem/naszą partnerką, że 
związek nam nie służy, że nas niszczy. 
Nie chcemy wierzyć, bo przecież „mio-
dowy miesiąc” trwa... Toksyczny związek 
to wielka huśtawka emocjonalna, w której  
nasza uśpiona czujność przeplata złe dni  
z tymi dobrymi.

Życie mamy jedno i szkoda byłoby 
spędzić je ze „złymi ludźmi”. Niezależ-
nie od tego, ile tkwimy w toksycznym 
układzie, nigdy nie jest za późno, by coś 
zmienić i odzyskać radość życia. Trzeba 
zrozumieć, że lepiej jest żyć w pojedyn-
kę niż z kimś, kto nas niszczy… Trzeba 
powiedzieć sobie „dość!” i próbować za-
walczyć o siebie.

Aleksandra Strąg
Pedagog

darstwie (GVA) co najmniej o 10 proc.
Rolnicy, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w obszarze A w latach 2015 – 2018 i którym wypłacono wsparcie za 

zrealizowaną operację związaną z budynkami inwentarskimi lub magazynami paszowymi lub przyznano pomoc na taką operację, 
ale nie została ona jeszcze zakończona, mogą otrzymać dofinansowanie wyłącznie na zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia do 
produkcji rolnej, itp., mogących służyć produkcji w obszarze A, o ile nie wykorzystali w pełni przysługującej im kwoty pomocy.

V. 150 tys. zł premii dla młodych rolników: 31 marca rozpoczyna się kolejny nabór wniosków
O 150 tys. zł na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania będzie się można starać w Agencji Restrukturyzacji i Mo-

dernizacji Rolnictwa od 31 marca do 29 maja 2022 r. Pomoc finansowa pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Z premii dla młodych rolników mogą skorzystać osoby, które m.in. w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posia-
dają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiążą się do ich uzupełnienia w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji  
o przyznaniu pomocy. Starający się o to wsparcie powinni być właścicielami gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 hektara, 
ale nie mogą wejść w jego posiadanie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Młody rolnik 
musi również posiadać lub utworzyć, najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy, gospodarstwo  
o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro. Jego powierzchnia powinna być równa co 
najmniej średniej powierzchni gospodarstwa w kraju, a w województwach o średniej niższej od krajowej, powierzchnia nowoutwo-
rzonego gospodarstwa powinna osiągnąć wielkość średniej wojewódzkiej. 

Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowane od 31 marca do 29 maja 2022 r. przez oddziały regionalne ARiMR właściwe 
ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Dokumenty będzie można dostarczyć m.in. osobiście, przesłać przesyłką rejestro-
waną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP. 

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

72 (wejście od ulicy Zdziczów). 
Zbigniew Sitkowski

Kierownik Biura Powiatowego      
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Pobenedyktyński zespół klasztorny, 
jest najcenniejszym zespołem zabyt-
ków na terenie powiatu kozienickiego. 
W skład zespołu wchodzą: późnobaro-
kowy kościół wybudowany w latach 
1739 – 1780, budynki klasztorne, daw-
ny przeorat (obecnie plebania), klasy-
cystyczny pałac opacki, dziedziniec za 
starym murem, w którym zachowały 
się cztery kapliczki z końca XVIII wie-
ku, murowana dzwonnica. Historycz-
ne dane sięgają początku XI wieku. 
Istniejące obiekty pochodzą z wieku 
XVIII oraz XIX. Najpilniejsze potrze-
by dotyczą zabezpieczenia konstruk-
cji kościoła i pozostałości zabudowań 
klasztornych przed dalszą degradacją, 
która w tym momencie grozi całkowi-
tą destrukcją, prowadzącą do katastro-
fy budowlanej. W budynku kościoła 
i przylegających zabudowaniach klasz-
tornych, z których część jest już ruiną, 
widoczne są liczne pęknięcia ścian 
i ich odkształcenia. Widoczne są rów-
nież zawilgocenia murów w licznych 
miejscach. Sam kościół, aktualnie 
z uwagi na widoczne liczne pęknięcia 
ścian i ich odkształcenia, jak również 
widoczne zawilgocenie murów, wyma-
ga pilnej interwencji w zakresie prac 
konstrukcyjnych oraz renowacyjnych. 
Ogólny stan techniczny budynków do-
prowadził w zeszłym roku do odspo-
jenia części tynku z kopuły kościoła. 
W związku z tym zabytek wyma-
ga pilnej interwencji w zakresie prac 
konstrukcyjnych oraz renowacyjnych 
zapobiegających dalszym uszkodze-
niom. Podjęcie tych prac musi być po-
przedzone wykonaniem kompleksowej 
inwentaryzacji wszystkich obiektów 
wchodzących w skład zespołu klasz-
tornego i wykonaniem ekspertyzy nie-
zbędnej przy podejmowaniu dalszych 
prac projektowych prowadzących do 
ubiegania się o pozwolenie na wykona-
nie koniecznych prac, a następnie ich 
sukcesywne prowadzenie.

Walory architektoniczne i histo-
ryczne zespołu klasztornego nie-
wątpliwie wpisują się w możliwość 
ubiegania się o uznanie zespołu jako 
pomnika historii zgodnie z ustawą 
o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568 
z późn. zm.). 

W listopadzie 2021 r., zostały zło-
żone trzy wnioski o dofi nansowanie 
przeprowadzenia najpilniejszych prac 
ratunkowych oraz wykonania wspo-

mnianej kompleksowej inwentaryzacji 
oraz niezbędnych ekspertyz. 

Pierwszy wniosek przygotowany 
przez radomskich konserwatorów, pań-
stwa Kosińskich, dotyczy niezwłocznego 
podjęcia ratunkowych prac konserwator-
skich malowidła ze sceną adoracji Trójcy 
Świętej przez św. Benedykta. Malowidło 
jest częścią pięknych iluzjonistycznych 
polichromii. 

Polichromie ścian i sklepień ko-
ścioła pw. Wniebowzięcia NMP 
w Opactwie stanowią przykład zabyt-
ku o wyjątkowo wysokich wartościach 
artystycznych, historycznych i nauko-
wych, które w obecnym stanie zacho-
wania pozostają mocno zagrożone. To 
właśnie w obrębie tego przedstawie-
nia, znajdującego się w centralnej par-
tii sklepienia świątyni – na przecięciu 
nawy z transeptem – odpadł znacznych 
rozmiarów fragment tynku z warstwą 
malarską. Na ten cel otrzymano dofi-
nansowanie w wysokości 130 tys. zł.

Pozostałe dwa wnioski, które zosta-
ły przygotowane przez Stowarzyszenie 
Sieciech również otrzymały pozytyw-
ne opinie formalne i merytoryczne. 
W związku z tym, równolegle z pra-
cami ratunkowymi sklepienia, zosta-
ną przeprowadzone szeroko zakrojone 
prace zmierzające do przygotowania 
szczegółowej inwentaryzacji budow-
lano-konserwatorskiej budynków ko-
ścioła, plebanii, dzwonnicy i pozostałej 
zabudowy klasztornej. Inwentaryzacja 
obejmie wszystkie aspekty budowlane 
materiałowe, konstrukcyjne i instala-

cyjne w zakresie wszystkich rodzajów 
instalacji np. elektrycznej. Natomiast 
profesjonalne ekspertyzy dadzą odpo-
wiedzi na pytania dotyczące przyczyn 
i przewidywanych skutków widocz-
nych już uszkodzeń zabytków. Eksper-
tyzy powinny również wskazać sposo-
by ochrony zabytków przed ich dalszą 
degradacją. W ramach tych wszystkich 
działań powstaną szczegółowe rysunki 
techniczne, a także szacunki ekono-
miczne, które pozwolą w przyszłości 
na precyzyjne planowanie prac re-
montowych i konserwacyjnych i będą 
stanowiły podstawę do ubiegania się 
o inne dofinansowania. Na komplekso-
wą inwentaryzację wraz z ekspertyzą, 
a także opracowanie koncepcji odbu-
dowy i zagospodarowania zabytku po-
zostałej zabudowy klasztornej (obec-
nie w ruinie), Mazowiecki Wojewódzki 
Konserwator Zabytków przyznał nieco 
ponad 226 tysięcy złotych. 

Łączna kwota dofinansowania wy-
nosi 356 tysięcy złotych. Wszystkie 
opisane działania mają się zakończyć 
do dnia 31.10.2022 r. Wszystkich 
czeka zatem dużo pracy i razem z ks. 
proboszczem Jacentym Rejczakiem, 
z Grupą Inicjatywną, z Panią Poseł 
Agnieszką Górską oraz z ludźmi do-
brej woli, z niecierpliwością czekamy 
na podpisanie umów, przekazanie fun-
duszy i ruszenie z pracami. 

Aneta Krzyżak
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych 

i Historycznych Sieciech

mnianej kompleksowej inwentaryzacji cyjne w zakresie wszystkich rodzajów 
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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

11 marca obchodzony jest Ogólno-
polski Dzień Sołtysa. W tym dniu Tere-
sa Fryszkiewicz – Wójt, Włodzimierz 
Mazur – Przewodniczący Rady Gminy 
Garbatka-Letnisko, Marzena Pomarań-
ska-Sekretarz Gminy oraz Aleksandra 
Mieczyńska-Skarbnik Gminy spotkali 
się z Gospodarzami Sołectw, którzy na 
co dzień zajmują się sprawami lokalnych 
społeczności. Oprócz życzeń od władz 
gminy odczytano również list do sołtysów 
od Wojewody Mazowieckiego Konstan-
tego Radziwiłła.

Coroczne święto jest doskonałą okazją 
do wyrażenia szacunku, a także podzię-
kowań za ciężką pracę i zaangażowanie 
w działalność na rzecz „małych ojczyzn”, 
a także do rozmów, dyskusji i wymiany 
doświadczeń. To dzięki sołtysom jesteśmy 
bliżej mieszkańców i ich potrzeb.

Długo wyczekiwana przez mieszkań-
ców Garbatki-Długiej inwestycja, a dokład-
niej budowa kanalizacji stała się faktem. 
W Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko 
podpisano w tej sprawie stosowną umowę 
z wykonawcą robót.

Wykonawcą robót jest Zakład Instalacyj-
ny Janczes Artur Podymniak, Czesław Janic-
ki, Łukasz Janicki Spółka Jawna z siedzibą 
w Radomiu. Zakład w okresie 14 miesięcy 
wykona sieć kanalizacyjną, grawitacyjną 
(bez przyłączy) o długości 4423,5 mb.  

Zadanie dofi nansowane jest z Programu 
Rządowego Funduszu Polski Ład i z Progra-
mu Inwestycji Strategicznych oraz ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ra-

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko 
ogłasza konkurs na opracowanie pro-
jektu grafi cznego nowego logo Gminy 
Garbatki-Letniska. Celem konkursu jest 
stworzenie nowego znaku identyfi kacji 
wizualnej, którym samorząd będzie się 
posługiwał w materiałach promocyjnych 
i informacyjnych.

Konkurs ma charakter jednoetapo-
wy i otwarty. Adresowany jest do grafi -
ków, projektantów, artystów plastyków, 

uczniów, studentów i absolwentów szkół 
oraz uczelni wyższych – osób fi zycznych 
i osób prawnych oraz podmiotów niepo-
siadających osobowości prawnej.

Logo powinno jednoznacznie kojarzyć się 
z gminą. Może nawiązywać do tradycji, histo-
rii oraz turystycznego charakteru gminy.

Prace konkursowe należy złożyć 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Logo 
Gminy Garbatki-Letniska – Konkurs” 
w sekretariacie Urzędu Gminy Garbat-

ka-Letnisko lub przesłać na adres: Urząd 
Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyń-
skich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko, do dnia 
8 kwietnia 2022 r. do godziny 14:00 (decy-
duje data stempla pocztowego).

Regulamin konkursu jest dostępny na 
stronie urzędu gminy: http://www.garbatka-
letnisko.pl/teksty,aktualnosci,1,1,oglosze-
nie_o_konkursie_na_nowe_l,2115.html

Opr. Gmina Garbatka-Letnisko

mach PROW na lata 2014 – 2020. Całkowity 
koszt budowy wyniesie 3.595.620,00 zł.  

Opr. Gmina Garbatka-Letnisko

W ramach podziękowań Sołtysi otrzy-
mali kwiaty i drobne upominki.

Opr. Gmina Garbatka-Letnisko

GMINA GARBATKA-LETNISKO
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Program „Umiem pływać” w gminie 
Głowaczów będzie kontynuowany w 2022 r. 

Środki na kontynuację programu zo-
stały pozyskane przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Gminy Głowaczów 
i Klub Sportowy „Legion Głowaczów” 
przy współpracy z Gminą Głowaczów 
w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” 
działanie „Upowszechnianie sportu dzieci 
i młodzieży” ogłoszonego przez Minister-
stwo Sportu i Turystyki. 

Założeniem programu jest systematycz-
ny udział uczniów z kl. I – III w pozalekcyj-
nych i pozaszkolnych zajęciach sportowych 
z zakresu nauki pływania. Zajęcia będą pro-
wadzone w dwóch turach kwiecień – czer-
wiec i wrzesień – listopad. Z darmowych 
lekcji pływania skorzysta w sumie 150 

uczniów z 3 szkół podstawowych (Głowa-
czów, Brzóza, Ursynów), a całkowity koszt 
realizacji zadania wyniesie ok 50.000,00 zł 
w tym dotacja 32.250,00 zł. Zrealizowa-
nych zostanie łącznie 200 godzin z nauki 
pływania z instruktorem. Założeniem pro-
gramu jest, aby każdy z uczniów uczestni-
czył w 10-ciu dwugodzinnych wyjazdach 
na basen.

Główne cele programu „Umiem pły-
wać” to upowszechnianie aktywności 
fi zycznej dzieci, nabycie przez dzieci 
podstawowych umiejętności pływania, 
profi laktyka przeciwdziałania i korygo-
wanie wad postawy, zapobieganie zjawi-
skom patologii społecznych poprzez skie-
rowaną do uczniów ofertę uczestnictwa 
w dodatkowych zajęciach sportowych, 
efektywne wykorzystanie infrastruktury 
sportowej (pływalnie), wyrównywanie 
szans w dostępie do infrastruktury sporto-
wej poprzez objęcie programem w szcze-
gólności uczniów zamieszkałych w miej-
scowościach, w których nie ma pływalni 
oraz edukacja w zakresie bezpiecznego 

korzystania z akwenów.
Rekrutacja do programu rozpocznie 

się w kwietniu.
– Chciałbym podziękować naszym part-

nerom czyli prezesowi Klubu Sporto-
wego Legion Głowaczów Tomaszowi 
Tarczyńskiemu i prezesowi Stowarzy-
szenia na Rzecz Rozwoju Gminy Gło-
waczów Krzysztofowi Wolskiemu, bo 
dzięki bardzo dobrej współpracy, po-
zyskaliśmy większą kwotę dofi nanso-
wania, niż gdyby wnioskodawcą była 
gmina. Bardzo ważne jest, aby jak 
najwcześniej dzieci mogły skorzystać 
z tego typu zajęć, a my korzystając 
z bardzo dobrego programu Minister-
stwa Sportu, wychodzimy naprzeciw 
ich oczekiwaniom. Bardzo dziękuję 
posłowi na Sejm RP Andrzejowi Kosz-
towniakowi za wspieranie naszych 
działań i możliwość uczestnictwa tak 
dużej grupy dzieci w zajęciach na ba-
senie – powiedział Wójt Gminy – Hu-
bert Czubaj.

W sobotę 5 marca w hali sportowej 
przy PSP w Brzózie odbył się halowy tur-
niej o Puchar Wójta Gminy Głowaczów 
rocznika 2011.

Do rywalizacji przystąpiło 10 ze-
społów. Gminę Głowaczów reprezen-
towały dwie drużyny pod przewodnic-
twem trenera Piotra Bolka: „Niebiescy” 
i „Czarni”, które w klasyfikacji koń-
cowej zajęli pierwsze (Niebiescy) 
i ostatnie (Czarni) miejsce w tabeli.

Serdeczne gratulacje dla zwycięz-
ców UKS Jastrząb Głowaczów, dla tre-
nera Piotra Bolka oraz dla wszystkich 
drużyn biorących udział w turnieju. 

Jak w większości turniejów nie obyło 
się bez indywidualnych wyróżnień, które 
trafi ły do:
• Alana Wiśniewskiego – najlepszego 

bramkarza turnieju (Młodzik Radom) 
• Marcela Kubicza – najlepszego strzelca 

turnieju (AP Gryfi a w Mirowie) 
• Piotra Zakrzewskiego – najlepszego za-

wodnika turnieju (UKS Jastrząb Gło-
waczów) 

Klasyfi kacja końcowa: 
1. UKS JASTRZĄB GŁOWACZÓW 

NIEBIESCY 
2. AP Gryfi a w Mirowie
3. Młodzik RADOM 2011 
4. KS Warka 2011/2012
5. MŁODE WILKI ROGOLIN 

6. ZWOLENIANKA ZWOLEŃ 
7. BROŃ RADOM 
8. GKS CHYNÓW 
9. ENERGIA KOZIENICE 

10. UKS JASTRZĄB GŁOWACZÓW 
CZARNI
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Mowa tu przede wszystkim o budo-
wie kompleksu boisk przy Publicznej 
Szkole Podstawowej w Brzózie. Głów-
nym zamierzeniem tej inwestycji jest 
zwiększenie aktywności fi zycznej oraz 
sprzyjanie tworzeniu warunków dla roz-
woju sportu i prowadzenia aktywnego 
stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Na 
tę inwestycję Gmina Głowaczów otrzy-
mała dofi nansowanie z Ministerstwa Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
w kwocie 409.339,44 zł, przewidywany 
koszt wykonania 990.900,00 zł.

Modernizowana jest również stacja 
uzdatniania wody w Głowaczowie. To bar-
dzo ważne zadanie poprawi wydajność pra-
cy stacji, jak również jakość wody. Reali-
zacja dzięki  dofi nansowaniu z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 
660.000,00 zł, przewidywany całkowity 
koszt – 1.892.800,00 zł.

Inwestycja drogowa – budowa drogi 
gminnej Kosny – Miejska Dąbrowa. Na to 
zadanie Gmina Głowaczów otrzymała dofi -
nansowanie z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych w wysokości 900.000,00 zł. 
Realizacja tego zadania w znacznym stopniu 
przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa 
mieszkańców, poprawi komfort jazdy korzy-
stających z drogi, zarówno tym zmotoryzo-
wanym uczestnikom ruchu drogowego, jak 
i pieszym.

Z przebiegiem prac na w/w inwesty-
cjach Wójt Gminy Hubert Czubaj zapo-
znał Posła na SEJM RP Andrzeja Kosz-
towniaka, podczas jego ostatniej wizyty 
na terenie gminy Głowaczów. 

Gmina Głowaczów otrzymała wspar-
cie fi nansowe na realizację „Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” 
w 2022 roku. Całkowity koszt zadania 
wynosi 33.125,00 zł w tym przyznana 
dotacja 26.500,00 zł.

Programem zostały objęte Szkoły 

Podstawowe w Głowaczowie i Brzózie 
oraz oddział przedszkolny przy Szkole 
Podstawowej w Głowaczowie.

Wsparcie fi nansowe zostanie udzielone:
1. w odniesieniu do placówek wychowa-

nia przedszkolnego na:
• zakup książek będących nowościami 

wydawniczymi dla dzieci w wieku 3, 
6 lat, ,

• realizację działań promujących czy-
telnictwo:

2. w odniesieniu do szkół na:
• zakup książek będących nowościami 

wydawniczymi i niebędących pod-
ręcznikami,

• zakup nowych elementów wyposa-
żenia do bibliotek szkolnych: 
– zakup sprzętu komputerowego do 

wykorzystania przez nauczyciela 
bibliotekarza,

– zakup oprogramowania dla biblio-
tek,

– zakup czytników e-booków,
– zakup elementów wyposażenia 

biblioteki, w szczególności re-
gałów, półek, biurek, szaf, foteli 
i elementów oświetlenia.
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Projekty złożone przez Stowarzysze-
nie na Rzecz Rozwoju Gminy Głowaczów 
i Stowarzyszenie „Wesołe Słoneczka 
z Cecylówki” do Lokalnej Grupy Działa-
nia „Puszcza Kozienicka” w ramach na-
boru 4/2021/I – Rozwój ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury turystycz-
nej lub rekreacyjnej lub kulturalnej zosta-
ły wybrane do dofi nansowania.

Stowarzyszanie na Rzecz Rozwoju 
Gminy Głowaczów złożyło dwa wnioski, 
które uzyskały wymagana liczbę punktów:
– zagospodarowanie przestrzeni publicz-

nej poprzez wyposażenie w infra-
strukturę turystyczno – rekreacyjną 
– budowa placu zabaw z elementami 
siłowni plenerowej w m. Bobrowniki 
i Miejska Dąbrowa. Przyznane środki 
to 130.000,00 zł.
W ramach zadania zostaną zakupione 

systemy modułowe, karuzele, huśtawki, 
orbitreki, wyciągi górne i sztangi. Zago-
spodarowanie przestrzeni publicznej jest 
odpowiedzią na zapotrzebowanie spo-
łeczne, umożliwi dostęp do infrastruk-
tury rekreacyjnej dzieciom, młodzieży, 
osobom dorosłym z różnych grup spo-
łecznych.

Zmiana sposobu użytkowania budyn-
ku hydroforni na świetlicę wiejską poło-
żonego w miejscowości Wólka Brzózka. 
Na to zadanie stowarzyszenie pozyskało 
środki w wysokości 81.920,00 zł. Re-
alizacja projektu ma na celu podniesie-
nie atrakcyjności miejscowości Wólka 
Brzózka oraz poprawę jakości życia 
poprzez stworzenie nowego miejsca do 
aktywnego wypoczynku, wspólnego spę-

dzania wolnego czasu, organizacji im-
prez, zaspokajania potrzeb społecznych 
i kulturalnych.

Stowarzyszenie „Wesołe Słoneczka 
z Cecylówki” złożyło wniosek na 
utwardzenie placu manewrowego OSP 
w Cecylówce – Brzózkiej, który zo-
stał wybrany do dofinansowania. Po-
zyskane wsparcie finansowe wynosi 
59.990,00 zł. Zagospodarowanie prze-
strzeni publicznej jest odpowiedzią na 
zapotrzebowanie lokalnej społeczno-
ści, umożliwi efektywniejsze wykorzy-
stywanie terenu przy OSP przez dzie-
ci, młodzież, osoby dorosłe z różnych 
grup społecznych.
– Powstanie placów zabaw w tych miej-

scowościach to odpowiedź na wnioski 
mieszkańców i radnych z tych okrę-
gów. Zadania te zostaną sfi nansowane 

w zdecydowanej większości ze środ-
ków zewnętrznych. W związku z tym, 
że stowarzyszenia mogły ubiegać się 
o większy procent dofi nansowania, 
wykorzystując bardzo dobrą współ-
pracę z nimi to one były wnioskodaw-
cami na te zadania. Bardzo dziękuję 
Prezesowi Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Gminy Głowaczów Krzyszto-
fowi Wolskiemu i Prezes Stowarzysze-
nia „Wesołe Słoneczka” z Cecylówki 
– Brzózkiej Agnieszce Sygockiej, że 
pomagają gminie pozyskiwać ze-
wnętrzne dofi nansowania oraz Justy-
nie Bojarskiej - Siębor za ogrom pracy 
włożonej w przygotowanie wniosków 
i koordynację współpracy – podsumo-
wał Wójt Gminy Hubert Czubaj.

8 marca odbyła się XXXIV sesja 
Rady Gminy Głowaczów, na której 
zapadły bardzo ważne decyzje. W po-
dejmowanych uchwałach znalazły się 
istotne dla mieszkańców zadania inwe-
stycyjne w tegorocznym budżecie:
– przebudowa drogi gminnej Bobrowniki 

– Ignacówka Bobrowska, wykonanie 
dokumentacji 20.000,00 zł etap I

– przebudowa drogi gminnej Lipa – Hen-
ryków, wykonanie dokumentacji 
20.000,00 zł

– przebudowa drogi gminnej w miej-
scowości Klementynów, wykonanie 
dokumentacji 20.000,00 zł.
Radni wprowadzili do budżetu na 

2022 rok pozyskane środki zewnętrzne 
z następujących programów:

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

Od stycznia 2022 r w PSP im. Tadeusza 
Kościuszki w Głowaczowie uczniowie 
klas zerowych poprzez zabawę poznają 
tajniki matematyki. Szkoła we współpracy 
z Fundacją mBanku przystąpiła do wyzwa-
nia „Rosnę z matematyką”. Jest to projekt 
pilotażowy skierowany do szkół i przed-
szkoli województwa łódzkiego i mazo-
wieckiego. Główne cele projektu to:
■ Rozwijaniu kompetencji matematycz-

nych wśród dzieci objętych edukacją 
przedszkolną i promowanie dobrych 
praktyk w tym zakresie

■ Promowanie postrzegania matematyki 
jako dziedziny obecnej w życiu co-
dziennym, wraz z jej praktycznym 
zastosowaniem

■ Popularyzacja metod nauczania mate-
matyki, opartych na: – praktycznym 
zastosowaniu matematyki, – bezpo-

średnim zaangażowaniu dzieci, – wy-
korzystaniu metod pracy w grupie 
i aktywności ruchowej

■ Włączenie rodziców i innych osób z naj-
bliższego otoczenia dzieci w rozwija-
nie ich kompetencji matematycznych.
Nasi najmłodsi uczniowie klas zerowych 

poznają matematykę poprzez liczne zabawy, 
turnieje, gry a także wizyty w sklepie.

Koordynator projektu Katarzyna Piech

– Cyfrowa Gmina – 211.800,00 zł
– Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich “Granty PPGR” 

– 62.500,00 zł.
Radni udzielili również zgody na dotację celową z budżetu gmi-

ny na budowę świetlicy w Marianowie, w kwocie 200.000,00 zł.
W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie pn. 

„Budowa dróg w miejscowości Brzóza, Ignacówka Bobrow-
ska, Ignacówka Grabnowolska, Józefów, Zieleniec, Studnie-
-Zieleniec, Jasieniec, Maciejowice, Studnie, Rogożek, He-
lenów” została podjęta decyzja wynikająca z dostosowania 
do wymogów Banku Gospodarstwa Krajowego z otrzymanej 
promesy końcowej, o przesunięciu płatności pierwszej transzy 
w wysokości 20% wartości pełnego zadania na rok 2023.

Zadania te będą wykonywane w roku bieżącym oraz 2023 
i 2024.
– Te zadania, na które posiadamy dokumentację, będą wyko-

nywane w roku bieżącym czyli mowa tu o budowie dróg 
w Brzózie: ul. Stara Brzóza i ul. Polna, Rogożek, Maciejowi-
ce (Podlas), Maciejowice (Działki Brzóskie), Studnie (etap 
II). Na pozostałe odcinki dróg dokumentacja projektowa jest 
w trakcie realizacji – powiedział Wójt Gminy Hubert Czubaj.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian pole-

gających na przesunięciu terminu płatności w ramach Polskiego 
Ładu, jak również wprowadzono nowe zadania:
– remont mostu w Wólce Brzózkiej – wykonanie dokumentacji;
– budowa drogi gminnej Chodków – Wola Chodkowska

Po zakończeniu sesji Wójt Gminy – Hubert Czu-
baj przy kontrasygnacie Skarbnika – Grażyny Rybar-
czyk podpisał umowy na realizację 14 odcinków dróg 
z wykonawcami wyłonionymi w postępowaniu przetargowym.
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„Dzisiaj Dzień Sołtysa mamy
więc życzenia Wam składamy,

zdrowia, szczęścia, pomyślności,
od mieszkańców życzliwości…”

Tak śpiewały Panie z KGW w Borku 
„NASZ BOREK”, w piątek 11 marca, 
na uroczystości zorganizowanej z oka-
zji Dnia Sołtysa. Już po raz IV w naszej 
gminie, tym razem w świetlicy wiejskiej 
w Borku spotkaliśmy się, by podzięko-
wać sołtysom za ich trud. Po powitaniu 
uczestników spotkania, Danuta Błażyń-
ska oraz Maria Pacocha przedstawiły 
krótki rys historyczny, następnie Marcin 
Gac Wójt Gminy Gniewoszów oraz Ma-
ciej Baran Przewodniczący Rady Gmi-
ny podziękowali sołtysom za społeczną 
i trudną pracę na rzecz lokalnych społecz-
ności oraz złożyli życzenia obecnym soł-
tysom i wręczyli upominki.

By rozwijać kreatywność oraz uzdol-
nienia plastyczne, zapoznać dzieci i mło-
dzież z rolą sołtysa w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Gniewoszowie 
odbył się konkurs plastyczny „Sołtys 
w krzywym zwierciadle” pod Honoro-
wym patronatem Marcina Gaca Wój-
ta Gminy Gniewoszów, który w trakcie 
piątkowego spotkania wręczył nagrody 
i dyplomy laureatom konkursu. Wszy-
scy uczestnicy spotkania podziwiali kre-
atywność i wyobraźnię oraz zdolności 
plastyczne, pomysłowość wykonania 
zaprezentowanych prac konkursowych, 
a nawet popularność niektórych sołtysów. 

Część artystyczną rozpoczęły Pa-
nie z KGW w Borku „NASZ BOREK”, 
wszystkich serdecznie rozbawił program 
uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Gniewoszowie, przygotowany przez 
Bożenę Sykut oraz Anitę Pawlonkę, de-
koracje przygotowała Marta Słyk, którym 
składam serdeczne podziękowania. Jak 
zawsze uroczystości zakończył słodki 
poczęstunek. Organizatorem uroczysto-
ści był wójt oraz samorząd gminy Gnie-
woszów, zaś współorganizatorami Koła 
Gospodyń Wiejskich działające na terenie 
gminy: KGW w Borku „NASZ BOREK”, 
KGW w Oleksowie oraz KGW w Sarno-
wie „Sarenki”.

Danuta Błażyńska

W sobotę 12 marca na zaproszenie 
Marcina Gaca Wójta Gminy Gniewoszów, 
Macieja Barana Przewodniczącego Rady 
Gminy oraz Jarosława Walaska Dyrek-
tora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Gniewoszowie przybyły mieszkanki 
wielu miejscowości naszej gminy na spo-
tkanie zorganizowane z okazji Dnia Ko-
biet. Panowie złożyli życzenia i wręczyli 
kwiaty.

„W tym dniu możemy w szczególny 
sposób podziękować naszym Paniom za 
miłość, troskę i opiekę”, mówił Marcin 
Gac Wójt Gminy Gniewoszów składając 
życzenia, Przewodniczący Maciej Baran 
natomiast życzył wszystkim kobietom, 
dziewczynom, damom i księżniczkom 
zdrowia, szczęścia, słodyczy i spełnienia 
wszystkich najskrytszych marzeń. Zwra-
cając się do Panów stwierdził, że „świat 
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GMINA GNIEWOSZÓW

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

bez kobiet nie miałby sensu”.
W części artystycznej rozbawili 

uczestników spotkania uczniowie Zespo-
łu Szkolno – Przedszkolnego w Gniewo-
szowie przygotowani przez Katarzynę 
Wdowiak – Szczepanik, Anitę Pawlonkę, 
Bożenę Sykut, zaś piękne dekoracje za-
wdzięczamy Bożenie Sykut oraz gronu 
pedagogicznemu ZSP w Gniewoszowie, 
którym serdecznie dziękujemy.

Wisienką na torcie był występ prof. 
dr. hab. Stanisława Górki, znakomitego 
aktora teatralnego, fi lmowego i telewi-
zyjnego, producenta, reżysera i pedagoga 
(nauczyciela emisji głosu w Akademii Te-
atralnej im. Aleksandra Zelwerowicza), 
współzałożyciela i lidera Towarzystwa 
Teatralnego Pod Górkę (1992) – teatru 
specjalizującego się w kameralnych for-
mach wokalno-aktorskich. Znanego z po-
pularnych seriali telewizyjnych: „Pleba-
nia”, „Czas Honoru” czy „Miodowe lata”.

Tym razem wystąpił w farsie ONI 
i MY, czyli My Kobiety i Oni Mężczyźni, 
z przymrużeniem oka trafi ł w sedno relacji 
między „Wenusjankami” i „Marsjanami”.

Spotkanie zakończyło się wspólnymi 
zdjęciami ze wspaniałym aktorem.

Do poczęstunku słodkościami za-
chęcały pięknie udekorowane stoły, 
które przygotowała Agnieszka Rokita 
z Czarnolasu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim pa-
niom za przybycie oraz organizatorom za 
przygotowanie uroczystości i zapraszamy 
za rok.

Danuta Błażyńska
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5 marca odbyła się V biesiada wieczorna 
w Grabowie nad Pilicą z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Kobiet. Była to pierwsza uro-
czystość, która zainaugurowała działalność 
widowiskową nowo powstałej hali. Tego 
wieczoru na przybyłe Panie czekała moc 
atrakcji. Wójt Gminy Euzebiusz Strzelczyk 
przywitał wszystkich przybyłych oraz złożył 
najlepsze życzenia dla Pań, a także teścio-
wych z okazji ich święta przypadającego 
właśnie 5 marca. Dalszą część spotkania 
prowadziła Anna Plesiewicz-Trzeciak Za-

stępca Wójta Gminy zapraszając uczestni-
ków do wysłuchania koncertów i wspólnej 
zabawy. Na scenie jako pierwszy wystąpił 
Młodzieżowy Zespół Ludowy GUZO-
WIANKI z Gózowa prowadzony przez 
założycielkę Wiolettę Fijałkowską. Dzieci 
oraz młodzież w swoim ponad godzinnym 
występie zaprezentowały aż 12 utworów. 
Były to ludowe piosenki jak „Lipka” czy 
„Czerwone jagody”, ale także autorskie jak 
„Muzyko, muzyko” czy „Pod zielonym dę-
bem”. Następnie o poczucie humoru Pań 
zadbał nieprzeciętny kabaret CZESUAF 
z Poznania. Czworo artystów prezentujących 
inteligentny i niebanalny humor rozbawi-
ło widzów do łez. Najbardziej Paniom do 
gustu przypadł skecz pod tytułem „WIEŚ” 
opowiadający o konfl ikcie interesów rolnika 
i wczasowicza który nierzadko zdarza się na-
prawdę. Ostatni na scenie zaprezentował się 
prosto z Podhala zespół POGWIZDANI. Ta 
grupa siedmiu przyjaciół którą połączyła mi-
łość do muzyki i folku dała wyjątkowy popis 
swojego artystycznego talentu. Zespół urzekł 
Panie wykonaniem takich utworów jak „Bo 
Jo Cie kochom”, „Takiego Janicka” jak 
i wolniejszej „Stand by me”. 

Oklaski i owacje na stojąco przeko-
nały zespół do bisu aż trzy razy. Uwień-
czeniem wieczoru był słodki poczęstunek 
oraz możliwość zabrania pamiątki z tego 
wydarzenia w postaci zrobionego przez 
siebie zdjęcia z fotobudki. 

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

Ta impreza nie udałaby się bez osobi-
stego zaangażowania Wójta Gminy Gra-
bów nad Pilicą, któremu nie jest obojętny 
rozwój kultury i dobro gminnej społecz-
ności. Pracę w przygotowania imprezy 
włożyło również wiele innych osób 
w tym pracownicy Urzędu Gminy, hali 
sportowej, druhowie OSP oraz zespół 
ratowniczy z ośrodka zdrowia. Jednak 
najważniejszą rolę spełniły przybyłe 
kobiety których tak liczna obecność jest 
motorem do dalszego działania. Mamy 
nadzieję że, następny rok pozwoli spo-
tkać się na VI biesiadzie.

Anna Plesiewicz-Trzeciak 

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
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GMINA MAGNUSZEW

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

W Magnuszewie działa Gminny Żło-
bek ,,Maguś” – pierwsza placówka na tere-
nie gminy zapewniająca opiekę dzieciom 
w wieku do lat 3. Żłobek powstał przy 
udziale środków fi nansowych pozyska-
nych z programu ,,Maluch+”, Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środ-
ków własnych gminy. Całkowity koszt in-
westycji wyniósł 1.489.928,10 zł. 

Jest to nowoczesna placówka wypo-
sażona m.in. w powietrzną pompę cie-
pła i fotowoltaikę. 

Oddany do użytku na przełomie 
roku 2020/2021 obiekt – zlokalizowany 
przy budynku Zespołu Szkół i Placówek 
Oświatowych, posiada osobne wejście 
i wygodny parking dla rodziców dowo-
żących dzieci. Teren żłobka został do-
datkowo ogrodzony. Żłobek dysponuje 4 
przestronnymi salami pobytu z węzłem 
sanitarnym, rozdzielnią posiłków, zmy-
walnią, szatnią. Posiłki dla dzieci przy-
gotowywane są w szkolnej stołówce. 
Żłobek dysponujący 32 miejscami, za-
pewnia opiekę dzieciom od 1 roku życia 
w dni robocze w godzinach 6.30 – 16.30, 
z możliwością wydłużenia czasu ich po-

bytu. Posiadamy wykwalifi kowaną ka-
drę, która oprócz pełnej opieki i pielę-
gnacji oferuje podopiecznym kreatywne 
spędzanie czasu, naukę i kształtowanie 
nowych umiejętności poprzez zabawę.

W trosce o jak najlepsze warunki 
funkcjonowania, Gmina Magnuszew 
realizuje w placówce projekt współfi-
nansowany przez Unię Europejską pn. 
,,Żłobek Gminny ,,Maguś”– szansą na 
aktywność zawodową rodziców”, któ-
ry pomaga zapewnić bieżące finanso-
wanie placówki. 

Do żłobka zakupiono odpowiednie 
wyposażenie – meble, pomoce dydak-
tyczne, zabawki, sprzęt elektroniczny 
i  komputerowy, a na jego terenie zosta-
ły zamontowane elementy placu zabaw 
dostosowane dla dzieci w wieku do lat 
3. Dzięki uzyskanemu wsparciu pla-
cówka  zapewnia komfortowe warunki 
pobytu dzieci w żłobku w trakcie godzin 
pracy opiekunów prawnych, zachęcając 
tym samym rodziców do powrotu do 
aktywności zawodowej. Wartość całego 
projektu to 1.251.966,54 zł, z których 
kwota 1.001.251,54 zł to dofi nansowa-

nie Unii Europejskiej. Zakończenie re-
alizacji projektu nastąpi 31.01.2023 r.

W sprawie zapisów dzieci do żłob-
ka szczegółowych informacji udziela 
p.o. dyrektor placówki Agnieszka Ko-
złowska tel. 48 621-70-34. 

opr. Gmina Magnuszew
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Uczniowie Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego im. K. Ośki w Starych Słowi-
kach, wzięli udział w X edycji projektu 
upamiętniającego żołnierzy polskiego pod-
ziemia antykomunistycznego i antysowiec-
kiego działającego w latach 1944  – 1963. 

2 marca przebiegli dystans 1963 metrów 
drogą prowadzącą do miejscowej leśniczów-
ki. Długość trasy upamiętniała rok śmierci 
ostatniego poległego w walce ,,Żołnierza 
Wyklętego” – Józefa Franczaka ps. ,,Lolek”. 
Przygotowując się do realizacji projektu, 
nauczyciele zapoznali dzieci z historią żoł-
nierzy państwa podziemnego – na korytarzu 
szkolnym pojawiła się gazetka dotycząca 
bohaterskiej postawy Danuty Siedzikówny 
ps. ,,Inka” oraz plakaty tematyczne wykona-
ne przez uczniów. Oczywiście bieg stał się 
okazją do rywalizacji sportowej. Po długiej 
przerwie spowodowanej zdalnym naucza-

niem, nie wszyscy mogli się pochwalić do-
brą kondycją, ale dzielnie walcząc ze swo-
imi słabościami zawodnicy ukończyli bieg. 
Na mecie pierwszy pojawił się uczeń klasy 
VII Filip Szewc, drugi dotarł Antoni Buks 
z klasy V, trzecie miejsce zajął Mikołaj To-
maniak z klasy IV. Trzy pierwsze miejsca zo-

stały nagrodzone medalami i upominkami, 
a wszyscy gromkimi brawami za postawę 
i zaangażowanie. Wydarzenie zakończyło 
się posiłkiem przy ognisku.

Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Starych Słowikach

23 lutego mieszkanka naszej Gminy 
Pani Janina Gugała z Mozolic Dużych 
obchodziła piękny jubileusz 100-lecia 
urodzin. Z tej okazji, w intencji Do-
stojnej Jubilatki została odprawiona 
Msza św., w której oprócz pani Janiny 
i jej najbliższej rodziny udział wzięli 
mieszkańcy, parafianie, Wójt Gminy 
Sieciechów Arkadiusz Guba, sekretarz 
urzędu gminy Mirosława Pachocka. 
Pani Janina wychowała córkę i syna, 
dochowała się 6 wnuków i 5 prawnu-
ków. 

Dostojnej Jubilatce życzymy dużo 
zdrowia, uśmiechu, radości każdego 
dnia oraz wszelkiej pomyślności.

26 lutego w sali gimnastycz-
nej Zespołu Placówek Oświatowych 
w Sieciechowie odbył się Turniej Piłki 
Halowej o Puchar Wójta Gminy Sie-
ciechów. W wydarzeniu wzięło udział 
7 drużyn z powiatu kozienickiego. 
Zwyciężyła drużyna z Sieciechowa 
w składzie: Mariusz Przepiórka, Da-
mian Stanisławek, Sebastian Stanisła-
wek, Łukasz Wasiłek, Paweł Wasiłek, 
Stanisław Wasiłek, Adam Wasiłek, 
Mateusz Zwolski. Wyróżnieni otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy i puchary. 
Organizatorem wydarzenia był Zarząd 
WKS Zajezierze.

Fot. dzięki uprzejmości Prezesa WKS 
Zajezierze.

GMINA SIECIECHÓW
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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

Koło Gospodyń Wiejskich w Sieciecho-
wie to Panie pełne energii i zapału do pracy, 
które chcą przede wszystkim integrować 
lokalną społeczność, realizować swoje pa-
sje, rozwijać talenty oraz promować lokalne 
specjały. Zachętą do stworzenia koła w na-
szej wsi była pomoc państwa. Panie chętne 
do działania zarejestrowały się w Krajo-
wym Rejestrze KGW, prowadzonym przez 
ARiMR. Dzięki dofi nansowaniu koło może 
lepiej się rozwijać.

Jak zdradziły mi członkinie koła w roz-
mowie:

Dzięki temu, że jesteśmy w tym kole żyje 
nam się fajniej i przyjemniej. Mamy swoją 
odskocznię od codziennych obowiązków. Ak-
tywnie wspieramy i działamy na rzecz lokalnej 
społeczności. Zachęcamy mieszkańców, w tym 
także młodzież, do wspólnego działania. Na-
sze plany są ambitne. Mogłoby się wydawać, 
że te trzy lata naszego istnienia to niewiele, ale 
wystarczyło, aby stworzyć miejsce w pełni wy-
posażone, które jest naszą dumą. 

Za ostatnią dotację zakupiłyśmy tło-
czarkę do oleju na zimno i teraz każdy może 
do nas przyjść i zrobić sobie samodzielnie 
swój własny olej.

Jesteśmy super zorganizowaną grupą 
i lubimy dążyć do stawianych sobie celów. 
Nasze produkty łączą tradycje z nowocze-
snością. Nasze pierogi z serem kozim i miętą 
zajęły II miejsce w I Przeglądzie Kół Gospo-
dyń Wiejskich w Gniewoszowie w 2020 roku. 

Z kolei przepis na naszą szarlotkę został 
doceniony na II Przeglądzie KGW w Gło-
waczowie gdzie otrzymałyśmy wyróżnienie. 
Staramy się uczestniczyć w różnego rodzaju 
projektach, jak i szkoleniach, a swoją wie-
dzę przekazywać innym członkom Koła oraz 
mieszkańcom. Organizujemy wycieczki kra-
joznawcze oraz wyjazdy do teatru.

Na początku patrzono na nas z niedo-
wierzaniem i cichym komentarzem, że długo 
nie podziałamy, bo się pokłócimy. Nie kłóci-
my się, chociaż miewamy różne zdania, ale 
wszystkiemu przyświeca wspólny, nadrzędny 
cel – ożywić środowisko i wspólnie spędzić 
czas. Teraz wszyscy w okolicy widzą, że się 
nam udaje. My same też w to uwierzyłyśmy, 

bo obawy, owszem, były. Słowem – chcieć to 
móc! Chcemy, żeby się nam udawało, więc 
się udaje! Nasze KGW jest jedyną taką orga-
nizacją na terenie parafi i, a my jesteśmy go-
towe do pracy przy różnego rodzaju impre-
zach. Przygotowałyśmy ostatnio poczęstunek 
na Tłusty Czwartek na którym nie zabrakło 
domowych pączków, faworków, oraz naszych 
popisowych dań. Była to także okazja aby 
móc ugościć i podziękować za życzliwość 
oraz wsparcie jakie otrzymuje nasze Koło 
od Dyrektora Szkoły, Wójta oraz Zarządu 
Wspólnoty Gruntowej w Sieciechowie.

Z Prezes KGW Sieciechów Edytą 
Glegołą rozmawiała Elżbieta Kalbarczyk
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