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231 lat temu, 3 maja 1791 roku
uchwalona została ustawa regulująca 
ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
Była to pierwsza nowoczesna, spisana 
konstytucja w Europie i druga na świecie, 
po konstytucji Stanów Zjednoczonych.

Tegoroczne obchody rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji w Powiecie Kozienic-
kim rozpoczęła uroczysta Msza Święta 
w intencji Ojczyzny, odprawiona w Ko-
ściele pw. Św. Krzyża w Kozienicach. Po 
nabożeństwie uczestnicy, w asyście kon-

nej Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 
22 Pułku Ułanów Podkarpackich, Orkie-
stry Dętej OSP z Kozienic oraz pocztów 
sztandarowych przeszli ulicami miasta 
na plac przy Pomniku Niepodległości, 
gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Po 
okolicznościowych przemówieniach, 
które wygłosili Poseł na Sejm RP An-
drzej Kosztowniak, Starosta Kozienicki 
Krzysztof Wolski oraz Burmistrz Gminy 
Kozienice Piotr Kozłowski, zebrane dele-
gacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

231 lat temu, 3 maja 1791 roku nej Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Powiat Kozienicki reprezentowali: Sta-
rosta Kozienicki Krzysztof Wolski, Wice-
starosta Małgorzata Bebelska, Przewodni-
czący Rady Powiatu Włodzimierz Stysiak 
oraz Radni Powiatu: Lidia Ligorowska, 
Marek Kucharski, Waldemar Witkowski 
i Zbigniew Sitkowski, natomiast na czele 
delegacji Samorządu Gminy Kozienice 
byli: Burmistrz Gminy Piotr Kozłowski, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozie-
nicach Rafał Sucherman, Zastępca Burmi-
strza Dorota Stępień. W imieniu Marszał-
ka Województwa Mazowieckiego Adama 
Struzika kwiaty złożył Radny Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego Tomasz Śmie-
tanka. W tegorocznych obchodach wzięły 
udział również delegacje: Kombatantów 
ziemi kozienickiej, stowarzyszeń i organi-
zacji, działających na terenie powiatu, par-
tii politycznych, placówek oświatowych 
oraz służb mundurowych.

Uroczyste obchody 231. Rocznicy 
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja zakoń-
czył koncert patriotyczny w wykonaniu 
uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Kozienicach, który odbył się 
w sali kameralnej Kozienickiego Cen-
trum Kulturalno-Artystycznego.

Sabina Semeniuk
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10 kwietnia, w 12. rocznicę katastro-
fy smoleńskiej i 82. zbrodni katyńskiej, 
aby upamiętnić te dramatyczne wydarze-
nia, delegacje: Samorządu Powiatu Ko-
zienickiego w składzie: Starosta Kozie-
nicki Krzysztof Wolski, Przewodniczący 
Rady Powiatu Włodzimierz Stysiak oraz 
Członek Zarządu Powiatu Marek Ku-
charski, Samorządu Gminy Kozienice 
na czele z Burmistrzem Gminy Pio-
trem Kozłowskim i Przewodniczącym 
Rady Miejskiej Rafałem Suchermanem 
oraz delegacja Klubów Radnych PiS 
w Radzie Miejskiej i Radzie Powiatu 
Kozienickiego, złożyły kwiaty i zapali-
ły znicze przy Pomniku Niepodległości 
w Kozienicach.

Sabina Semeniuk

W styczniu 2022 roku Dyrektor Za-
kładu Karnego w Żytkowicach kpt. Ro-
bert Wilczyński podpisał porozumienie 
z Nadleśnictwem w Zwoleniu o współpracy 
w zakresie podejmowania wspólnych 
działań. Podpisane porozumienie dotyczy 
w szczególności działalności resocjaliza-
cyjnej, społecznej, kulturalnej i oświatowej 
polegającej w szczególności na organizo-
waniu zajęć kulturalno-oświatowych oraz 
realizowaniu programu resocjalizacyjnego. 
W ramach realizacji tego programu skazani 
będą zaangażowani w działalność edukacyj-
ną ukierunkowaną na propagowanie działań 
proekologicznych związanych ze zdrowym 
stylem życia. Projekt sadzenia lasu przez 
skazanych jest kontynuacją współpracy Nad-
leśnictwa – Zwoleń oraz Zakładu Karnego 
w Żytkowicach. W ramach wspólnego 
projektu sadzenia lasu, skazani pod nadzo- rem leśników ze Zwolenia oraz funkcjona-

riusza jednostki penitencjarnej 8 kwietnia 
zasadzili kilkadziesiąt sadzonek sosny na 
przygotowanej do sadzenia powierzchni 
zrębowej. Przed samym sadzeniem zosta-
li wprowadzeni w tematykę sadzenia oraz 
został udzielony im instruktarz. Kolejnym 
etapem współpracy było  przekazanie de-
sek z których skazani wykonali ponad 50 
budek lęgowych. Budki te zostały zrobione 
w porozumieniu z Nadleśnictwem Zwoleń 
w taki sposób, aby ich wymiary i standard 
wykonania gwarantował dobre wykorzysta-
nie przez leśne gatunki ptaków. 20 kwietnia 
przedstawiciele Zakładu Karnego w Żytko-
wicach przekazali leśnikom budki lęgowe, 
a skazani w ramach zajęć kulturalono-oświa-
towych rozwiesili je w lesie.  

Wśród prowadzonych oddziaływań 

i realizowanych przedsięwzięć kadra peni-
tencjarna Zakładu Karnego w Żytkowicach 
uwzględnia również działalność proekolo-
giczną i prospołeczną. Podstawą zrealizo-
wanego programu jest kształtowanie umie-
jętności społecznych w zakresie nawyków 
pracy i rozwijania umiejętności manual-
nych. Elementem realizacji celu edukacyj-
nego i resocjalizacyjnego jest także upo-
wszechnienie idei czynnej ochrony ptaków. 
Działania na rzecz środowiska wśród osa-
dzonych są konsekwentnie prowadzone od 
lat. W najbliższej przyszłości zaplanowane 
jest odnawianie wojennych cmentarzy oraz 
turystycznych szlaków znajdujących się 
w lasach Nadleśnictwa Zwoleń. Przedsta-
wiciele Nadleśnictwa Zwoleń wyrazili chęć 
dalszej, systematycznej współpracy.

por. Paweł Wójcik

Wydarzenia/Informacje
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20 kwietnia w Zespole Szkół Nr 1 
im. Legionów Polskich w Kozienicach 
gościł Senator RP Stanisław Karczew-
ski, który wręczył nagrody laureatom X 
edycji konkursu historycznego „Żołnie-
rze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć”. 
Senator był głównym organizatorem 
konkursu.

W kategorii szkoły ponadpodsta-
wowe jedną z trzech nagród głównych 
zdobyła Gabriela Wojcieszek, uczen-
nica klasy 3 BG LO Zespołu Szkół za 
prezentację o Antonim Hedzie pseu-
donim „Szary”, natomiast Michał Ko-
ciołek, również uczeń klasy 3 BG LO 
zdobył nagrodę dodatkową.

W uroczystym spotkaniu wziął 
udział Starosta Kozienicki Krzysztof 
Wolski, który przekazał laureatom ser-
deczne gratulacje i wręczył upominki.

Sabina Semeniuk

24 kwietnia w kościele pw. św. Krzyża 
w Kozienicach odbył się VIII Festiwal Mu-
zyki Sakralnej im. Józefa Furmanika. Przed 
miłośnikami muzyki sakralnej zaprezento-
wały się trzy chóry: Chór Fa-Mi-Re im. J. 
Furmanika z Kozienic pod dyrekcją siostry 
Anny Sulimy, Chór FERMATA Stowarzy-
szenia Przyjaciół Szkoły Muzycznej „Ka-
non” z Kozienic pod dyrekcją Anny Kucz-
mery, Chór Miasta Garwolin pod dyrekcją 
Radosława Mitury oraz Zespół Kameralny 
Gregorianum pod dyrekcją Bereniki Jozaj-
tis. Gośćmi specjalnymi Festiwalu byli An-
tonina Krzysztoń i Marcin Majerczyk.

Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzy-
mali pamiątkowe statuetki, dyplomy 
i upominki.

Patronat honorowy nad VIII Festi-
walem Muzyki Sakralnej im. Józefa Fur-
manika sprawowali: Starosta Kozienicki 
Krzysztof Wolski, Burmistrz Gminy Ko-
zienice Piotr Kozłowski, Prezes Zarządu 
Enea Wytwarzanie Antoni Józwowicz, 
ks. dziekan Władysław Sarwa Proboszcz 
Parafi i pw. Świętej Rodziny oraz ks. kan. 
Kazimierz Chojnacki Proboszcz Parafi i 
pw. Świętego Krzyża.

Po koncercie i Mszy Świętej, aby 
uczcić ósmą rocznicę kanonizacji Papieża 
Polaka, zebrane delegacje złożyły kwiaty 
i zapaliły znicze przy pomniku Jana Paw-
ła II. Powiat Kozienicki reprezentowali 
Starosta Powiatu Krzysztof Wolski i Wi-
cestarosta Małgorzata Bebelska oraz Eli-
za Rakoczy.

Sabina Semeniuk

Wydarzenia
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27 kwietnia odbyły się powiatowe 
eliminacje do ogólnopolskiego Turniej 
Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Mło-
dzież zapobiega Pożarom”, zorganizo-
wane przez Komendę Powiatową PSP 
w Kozienicach.

Celem turnieju jest popularyzowanie 
przepisów i kształtowanie umiejętności 
w zakresie ochrony ludności, ekolo-
gii, ratownictwa i ochrony pożarniczej 
wśród młodzieży. W turnieju wzięli 
udział uczniowie szkół podstawowych 
oraz ponadpodstawowych z powiatu 
kozienickiego.

Laureatami powiatowych eliminacji 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej zostali:

w kategorii klasy I – IV
1 miejsce Jakub Połeć PSP nr 4 w Kozie-

nicach, 
2 miejsce Weronika Jastrzębska PSP nr 4 

w Kozienicach, 
3 miejsce Agata Jędrych PSP nr 4 w Ko-

zienicach,

w kategorii klasy V– VIII
1 miejsce Leon Olszynka PSP nr 1 w Ko-

zienicach, 
2 miejsce Piotr Kiljański PSP w Głowa-

czowie, 
3 miejsce Martyna Bartnik PSP w Grabo-

wie nad Pilicą,

w kategorii szkoły ponadpodstawowe
1 miejsce Zuzanna Janczewska ZS nr 1 

w Kozienicach, 
2 miejsce Paulina Kobiela I LO w Kozie-

nicach, 
3 miejsce Julia Przęczka I LO w Kozie-

nicach.

Wręczenia dyplomów oraz nagród 
rzeczowych finalistom eliminacji po-
wiatowych ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej dokonali komen-
dant powiatowy PSP w Kozienicach 
Kamil Bieńkowski, Starosta Powiatu 
Kozienickiego Krzysztof Wolski, Bur-
mistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłow-
ski, Wójt Gminy Garbatka – Letnisko 
Teresa Fryszkiewicz, Wójt Gminy 
Gniewoszów Marcin Gac, Wójt Gminy 
Magnuszew Marek Drapała, Zastępca 
Burmistrza Gminy Kozienice Dorota 
Stępień oraz Nadleśniczy Nadleśnic-
twa Dobieszyn Paweł Sułkowski.

Dominik Boryczka

Wydarzenia
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29 kwietnia maturzyści Zespołu 
Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich 
w Kozienicach oraz I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Stefana Czarnieckie-
go w Kozienicach uroczyście zakoń-
czyli rok szkolny.

W ZS Nr 1 naukę zakończyło 120 
absolwentów Technikum i 76 absol-
wentów Liceum Ogólnokształcące-
go. W uroczystym spotkaniu oprócz 
maturzystów, nauczycieli i rodziców, 
wzięli również udział Starosta Kozie-
nicki Krzysztof Wolski, Zastępca Bur-
mistrza Gminy Kozienice Dorota Stę-
pień, Przewodnicząca Rady Rodziców 
ZS Nr 1 Renata Wołos, Prezes Oddzia-
łu Rejonowego Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Kozienicach Bogumiła Iskra 
oraz wikariusz parafii pw. Św. Rodzi-
ny w Kozienicach ksiądz Krzysztof 
Wróbel. Uroczystość stała się okazją 
do wręczenia nagród i wyróżnień za 
bardzo dobre wyniki w nauce oraz za 
aktywność na rzecz szkoły. Statuet-
kę najlepszego absolwenta II Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 
Nr 1 im. Legionów Polskich zdobył 
Jakub Strzelczyk: (średnia ocen 5,44), 
natomiast statuetką najlepszego absol-
wenta Technikum wyróżniono Adama 
Furgę (średnia ocen 5,26). Wręczone 
zostały także nagrody dla honorowych 
dawców krwi, z których każdy oddał 
ponad 2 litry krwi w ramach akcji 
„Młoda Krew Ratuje Życie”.

W uroczystym apelu z okazji za-
kończenia roku szkolnego maturzy-
stów „Zielonego” Liceum uczestniczy-
ła Wicestarosta Powiatu Kozienickiego 
Małgorzata Bebelska oraz Przewodni-
cząca Rady Rodziców Iwona Koziń-
ska. Uczniowie I LO również otrzyma-
li nagrody za wysokie wyniki w nauce 
i osiągnięcia w konkursach przedmio-
towych oraz za działalność na rzecz 
szkoły i środowiska lokalnego. Naj-
wyższą średnią ocen wśród maturzy-
stów – 5, 41 – uzyskała Julia Markwat. 
Naukę w I LO zakończyło 61 absol-
wentów.

Uroczyste spotkania stały się oka-
zją do przekazania wielu ciepłych 
słów, gratulacji i życzeń, zarówno dla 
samych abiturientów, jak również dla 
ich rodziców. Nie zabrakło również 
podziękowań skierowanych do dyrek-
cji, wychowawców i nauczycieli.

Sabina Semeniuk

„Bo zwyciężać mogą ci, co wierzą, że mogą.” – Wergiliusz

Informacje
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22 kwietnia odbył się kolejny turniej szachowy w I LO zor-
ganizowany przez nauczycielkę matematyki I LO Joannę 

Piwońską oraz uczniów klasy 3 pb. Startowało 15 zawodników, 
odbyło się 5 rund, które samymi zwycięstwami zakończyli Do-
minik Bolek i Michał Molenda z klasy 3pb.

Partię rozstrzygającą wygrał Michał Molenda .
Trzecie miejsce zajął Jakub Kaczkowski z klasy 2a. Był to 

bardzo emocjonujący dzień dla uczestników i obserwatorów. 

26 kwietnia w Tułowicach koło Sochaczewa odbyło się pod-
sumowanie etapu wojewódzkiego konkursu „Poznajemy 

Ojcowiznę”.
I miejsce zajęli MARIA WIĘSYK, KAROLINA PTASZEK, 

KACPER TRACZYK z klasy IIIgb za pracę pt. „Do studia 
S-1 zaprasza Bogusław Klimczuk, czyli muzyczna podróż 
życia Bogusława Klimczuka”, w kategorii prace multime-
dialne.

II miejsce zajęła WERONIKA CZERSKA z klasy Ia za pracę 
pt. „Historia mojej małej ojczyzny”, w kategorii prace indy-
widualne.
Opiekunem uczniów była Joanna Kuźmińska 

III miejsce zajął ŁUKASZ WÓJTOWICZ z klasy IIIpb, za pra-
cę pt. „Bohaterowie dnia codziennego – Kozienickie Hospi-
cjum”, w kategorii prace indywidualne.

III miejsce zajęła ANASTAZJA ŻUREK z klasy IIa za pracę 
„Magnuszew – Moja Ojcowizna” w kategorii prace multi-
medialne.
Opiekunem uczniów była Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek. 
Zdobywcy I MIEJSCA zostali zakwalifi kowani do ETAPU 

CENTRALNEGO!!!  
Red. I LO w Kozienicach

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich biorą 
udział w wielu konkursach, a ich udział w rywalizacji z zakresu 
nauk przyrodniczych jest już tradycją i zwykle przynosi bardzo 
dobre rezultaty. Tak było i w tym roku.

26 kwietnia 2022 r. w Tułowicach koło Sochaczewa odby-
ło się podsumowanie eliminacji wojewódzkich XXIX 

Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego 
„Poznajemy Ojcowiznę” oraz II Mazowieckiego Internetowego 
Konkursu Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej. W obu konkur-
sach uczniowie naszej szkoły zajęli czołowe miejsca. 
W konkursie „Poznajemy Ojcowiznę” dwie prace uczniów na-
szej szkoły zajęły pierwsze miejsca w województwie, uzyskując 
awans do etapu centralnego:
– Wiktoria Cytryniak uczennica klasy 1F LO – I miejsce w kate-

gorii prac indywidualnych,

– Julia Kobus kl. 1 G LO, Patryk Kobus kl. 1 TEL, Filip Czer-
wiński kl. 1 TM – I miejsce w kategorii prac zespołowych.
W II Mazowieckim Internetowym Konkursie Wiedzy Tu-

rystyczno-Krajoznawczej najwyższe miejsca w kategorii szkół 
ponadpodstawowych zajęli:

Julia Marut kl. 3 G LO – I miejsce
Oliwia Mirecka kl. 3 G LO – II miejsce
Jakub Sikora kl. 3 G LO – II miejsce
Sara Smargol kl. 3 GG LO – IV miejsce
Adam Ośka kl. 2 B LO – IV miejsce
Wiktor Krawczyk kl. 2 B LO – IV miejsce
Hubert Kucharski kl. 3 G LO – IV miejsce

W dniach 21 – 22.05.2022 r. odbędzie się w Soczewce koło 
Płocka etap wojewódzki Ogólnopolskiego Młodzieżowe-

go Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego. Wezmą w nim udział 
trzy zespoły reprezentujące naszą szkołę. Stawką tego etapu 
będzie wyjazd na fi nał centralny Turnieju, który odbędzie się 
w czerwcu w Świdnicy w województwie dolnośląskim.

Jesteśmy niezwykle dumni z osiągnięć naszych uczniów. 
Cieszymy się, że z niekończącą się pasją rozwijają swoje zain-
teresowania i zdobywają nowe umiejętności. Trzymamy kciuki 
za ich dalsze sukcesy.

Red. ZS Nr 1 w Kozienicach

Wydarzenia
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4 maja w Polsce prawie 290 tys. tegorocznych absol-
wentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół bran-
żowych II stopnia przystąpiło do egzaminu dojrzałości, 
258 spośród nich to abiturienci szkół ponadpodstawowych 
prowadzonych przez Powiat Kozienicki: ZS Nr 1 im. Legio-
nów Polskich i I LO im. Stefana Czernieckiego w Kozieni-
cach.

Maturzyści muszą przystąpić do trzech obowiązko-
wych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: 
z języka polskiego, z matematyki, z języka obcego.Wszyscy 
muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego 
egzaminu na poziomie rozszerzonym. Sesja maturalnych eg-
zaminów pisemnych potrwa do 23 maja. Dla maturzystów, 
którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mo-
gli zdawać egzaminów pisemnych w terminie głównym, 
wyznaczono termin sesji dodatkowej od 1 do 15 czerwca. 
Poprawkowe egzaminy przeprowadzone będą 23 sierpnia, 

22 – 24.09.2021 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim – Makroregio-
nalny Miting w Biegach Przełajowych Olimpiad Specjalnych.

Klub „Szarotka” reprezentowali: Kacper Korcz, Paweł 
Knyt, Kacper Cieszkowski, Dominik Domeradzki, Michał Ba-
naś, Mateusz Krawczyk
Dominik Domeradzki, Mateusz Krawczyk – złoty medal
Kacper Korcz, Michał Banaś – srebrny medal
Paweł Knyt, Kacper Cieszkowski – brązowy medal 
28.09.2021 r. w Kozienicach – XIII Mazowiecki Miting Lekko-
atletyczny Olimpiad Specjalnych.

Klub reprezentowali: Justyna Ptak, Kacper Korcz, Kacper 
Cieszkowski, Dominik Domeradzki, Michał Banaś, Mateusz 
Krawczyk, Oskar Plesiewicz, Mikołaj Kutyła, Adrian Molen-
dowski, Sylwester Skwira i Paweł Knyt. 

Wśród zwycięzców nasz uczeń – Dominik Domeradzki 
znalazł się w reprezentacji Oddziału Regionalnego Olimpiad 
Specjalnych Mazowieckie Polska na XII Ogólnopolskie Letnie 
Igrzyska Olimpiad Specjalnych, które odbędą się 4 – 7.07.2022 r. 
w Kielcach i Suchedniowie.
30.09.2021 r. XXII Mazowieckim Turnieju Piłki Nożnej w Miń-
sku Mazowieckim. 

Klub reprezentowali: Kacper Korcz, Kacper Cieszkowski, 
Karol Starzyk, Dominik Domeradzki, Oskar Plesiewicz, Mate-
usz Krawczyk, Michał Banaś.

Drużyna Klubu „Szarotka” zdobyła złoty medal. 
30.09 – 01.10.2021 r. Makroregionalny Turniej Badmintona 
Olimpiad Specjalnych w Trzciance. 

Uczestnicy: Pawł Knyt, Adrian Molendowskiego, Klaudię 
Starzyk, Magdalenę Czerwiec zdobyli złote medale, natomiast 
Sylwia Smosarska srebrny medal.
30.09 – 01.10.2021 r. Makroregionalny Turniej Badmintona 
Olimpiad Specjalnych w Trzciance. 

Uczestnicy: Pawł Knyt, Adrian Molendowskiego, Klaudię 
Starzyk, Magdalenę Czerwiec, zdobyli złote medale, natomiast 
Sylwia Smosarska srebrny medal.
20.10.2021 r. w Kozienicach odbył się współorganizowany 

przez Klub Olimpiad Specjalnych „Szarotka” oraz Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie XV Mazowiecki 
Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych. 

Nasi zawodnicy zdobyli dziesięć złotych, cztery srebrne 
i sześć brązowych medali. 

Klub reprezentowali: Katarzyna Starzyk, Mikołaj Kutyła, 
Anna Starzyk, Magdalena Czerwiec, Sylwia Smosarska, Wero-
nika Giercan, Natalia Rębalska, Monika Moryc, Justyna Ptak, 
Wiktoria Migdałek, Karol Starzyk,Dominik Domeradzki, Kac-
per Cieszkowski, Jakub Piórkowski, Paweł Knyt, Kacper Korcz, 
Sylwester Skwira, Adrian Molendowski, Wojciech Czerwiec, 
Igor Krawczyk, Oskar Plesiewicz, Szymon Mirka, Damian Cie-
śla, Piotr Wójcik.
05 – 07.05.2022 r. XII Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad 
Specjalnych w Rybniku.

W reprezentacji Oddziału Mazowieckiego znalazło się 
trzech zawodników Klubu „Szarotka” z Opactwa. Dominik Do-
meradzki, Grzegorz Podsiadlik, Igor Słomski zostali złotymi 
medalistami w grze drużynowej w bocce. Ponadto wywalczyli 
jeszcze dwa brązowe medale w grach indywidualnych – Grze-
gorz Podsiadlik, Dominik Domeradzki. 

Red. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie

będą to tylko egzaminy pisemne. Wyniki matur abiturienci 
poznają 5 lipca.

Sabina Semeniuk

Wydarzenia/Informacje
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Ochotnicza Straż Pożarna w Łękawicy 
powstała w 1952 roku, chociaż nieformal-
ne początki Jednostki sięgają roku 1946. 
Założycielami byli Gazarkiewicz Piotr, 
Trociński Bolesław i Czerwiński Antoni. 
To dzięki ich wysiłkowi Jednostka zosta-
ła wpisana w struktury Straży Pożarnej 
i za ich przyczyną mogła się rozwijać. 
Pierwsza remiza wybudowana została już 
w latach pięćdziesiątych i znajdowała się 
nieopodal obecnej strażnicy. Służyła całej 
społeczności lokalnej.

W latach osiemdziesiątych z inicjatywy 
m.in. druhów Edwarda Kuciaka, Jana Tro-
cińskiego, Jana Zakrzewskiego, Józefa Pod-
siadłego, Franciszka Gazarkiewicza, Ma-
riana Czaplarskiego i wielu jeszcze innych 
osób, wybudowana została nowa Remiza 
Strażacka, w której oprócz garażu mieściła 
się świetlica. Remiza ta, kilkukrotnie moder-
nizowana i odnawiana służy do dziś.

W 1967 roku OSP w Łękawicy otrzy-
mała pierwszy samochód marki Żuk, za 
kierownicę którego jako pierwszy usiadł 
Stanisław Kowalczyk. Pan Stanisław jest 
honorowym członkiem OSP, który pomimo 
87 lat nadal uczestniczy w życiu społecz-
ności strażackiej. Kolejnymi samochodami 
gaśniczymi były: Star 25, Star 200, wóz 
bojowy Jelcz – pozyskany w 2019 roku od 
Elektrowni Kozienice należącej do grupy 
Enea Wytwarzanie. Wóz chociaż liczy so-
bie trzy dekady został solidnie wyposażony 
w sprzęt więc mamy nadzieję że posłuży 
przez wiele lat biorąc udział w niejednej ak-
cji ratowniczo-gaśniczej.

Obecnie jednostka w Łękawicy skła-
da się z 28 członków, w tym dowódców, 
strażaków ratowników i członków hono-
rowych. Zarówno Zarząd jak i druhowie 
OSP mają ambicje aby w przyszłości do-
łączyć do Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego.  

30 kwietnia Ochotnicza Straż Pożarna 
w Łękawicy obchodziła Jubileusz 70 – le-
cia działalności. Z tej okazji w Kościele 
pw. Św. Apostoła Piotra i Pawła odpra-
wiona została Msza Święta. Dalsza część 
uroczystości odbyła się w strażnicy OSP.

Uroczystości rozpoczął Prezes OSP 
w Łękawicy Krzysztof Czaplarski przed-
stawiając historię straży. Następnie wy-
różniającym się druhom zrzeszonym 
w OSP oraz osobom, które na przestrzeni 
lat przyczyniły się do rozwoju jednostki, 
wręczone zostały medale oraz odznacze-
nia. Marszałek Województwa Mazowiec-
kiego Adam Struzik wyróżnił Jednostkę 
w Łękawicy medalem Pro Masovia.

Oprócz miejscowych strażaków 

w uroczystości wzięli udział Posłowie 
na Sejm RP Andrzej Kosztowniak i Ma-
rek Suski, Radny Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego Leszek Przybytniak, Sta-
rosta Powiatu Kozienickiego Krzysztof 
Wolski, Prezes Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego ZOSP RP Województwa 
Mazowieckiego Zbigniew Gołąbek, Za-
stępca Komendanta Powiatowego PSP 
w Kozienicach Paweł Kowalski, Prezes 
Powiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Hubert Czubaj, Wójt 
Gminy Grabów nad Pilicą Euzebiusz 
Strzelczyk, Wójt Gminy Magnuszew 

Marek Drapała, Zastępca Wójta Gmi-
ny Grabów nad Pilicą Anna Plesiewicz 
– Trzeciak, Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Dobieszyn Paweł Sułkowski oraz przed-
stawiciele Ochotniczych Straży Pożar-
nych w Grabowie nad Pilicą, Augustowie, 
Grabowskiej Woli, Zakrzewie, Miejskiej 
Dąbrowie i Lipie

Głównym partnerem wydarzenia była 
Enea Wytwarzanie. Patronat medialny 
nad uroczystością sprawował Biuletyn 
Informacyjny „Nasz Powiat”.

Krzysztof Czaplarski
Prezes OSP w Łękawicy

Wydarzenia
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Kozienicach poszukuje kandyda-
tów do pełnienia funkcji rodziny zastęp-
czej zawodowej oraz niezawodowej.

Apelujemy do osób, które są odpo-
wiedzialne i potrafią zrozumieć dziecko 
o rozważenie możliwości podjęcia się roli 
rodzica zastępczego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej 
może być powierzone małżonkom lub oso-
bie niepozostającej w związku małżeńskim.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodzi-
ny zastępczej muszą spełniać warunki,  
o których mowa w art. 42 ust. 1-3 ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 447):
1) dają rękojmię należytego sprawowania 

pieczy zastępczej;
2) nie są i nie były pozbawione władzy 

rodzicielskiej oraz władza rodzicielska 
nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny 
– w przypadku, gdy taki obowiązek  
w stosunku do nich wynika z tytułu 
egzekucyjnego;

4) nie są ograniczone w zdolności do 
czynności prawnych;

5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki 
nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

a) zaświadczeniem lekarskim o stanie 
zdrowia wystawionym przez lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej,

b) opinią o posiadaniu predyspozycji  
i motywacji do pełnienia funkcji rodzi-
ny zastępczej lub prowadzenia rodzin-
nego domu dziecka wystawioną przez 
psychologa, który posiada co najmniej 
wykształcenie wyższe magisterskie na 
kierunku psychologia oraz 2-letnie do-
świadczenie w poradnictwie rodzinnym;

6) przebywają na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

7) zapewniają odpowiednie warunki by-
towe i mieszkaniowe umożliwiające 
dziecku zaspokajanie jego indywidu-
alnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zain-

teresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu 

wolnego.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej nie-

zawodowej lub zawodowej może być powie-
rzone osobom, które nie były skazane prawo-
mocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

W przypadku rodziny zastępczej nie-
zawodowej, co najmniej jedna osoba two-
rząca tę rodzinę musi posiadać stałe źró-
dło dochodów.

Wszystkie niezbędne informacje do-
tyczące szkoleń oraz rodzinnej pieczy za-
stępczej można uzyskać w siedzibie PCPR 
w Kozienicach ul. Kochanowskiego 15 – 
pokój nr 18 w godzinach:
Poniedziałek – 7.30 – 16.30
Wtorek – czwartek – 7.30 – 15.30
Piątek – 7.30 – 14.30
lub telefonicznie 48 382 05 65
WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH 

ZAPRASZAMY!
MARCIN STYŚ

Dyrektor PCPR w Kozienicach

Powiat Kozienicki za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Kozienicach realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, 
który jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:
a) poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im 

jak najbardziej niezależnego życia;
b) zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb;
c) umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, 

rozrywkowe lub sportowe itp.; 
d) dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego dotyczącego realizacji zadań mających 

na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.
Usługi asystenta są formą wsparcia finansowaną w ramach Państwowego funduszu celo-

wego ze środków Funduszu Solidarnościowego. 
Wysokość  dofinansowania dla Powiatu Kozienickiego wynosi 443.547,00 zł.
Całkowita wartość zadania to kwota 443.547,00 zł.
Powiat Kozienicki realizując w roku 2022 usługi asystenta objął wsparciem łącznie  

18 osób w tym 14 dorosłych osób niepełnosprawnych oraz 4 dzieci.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodo-

stępnego wsparcia dla:
a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: ko-

nieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudzia-
łu na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie 
równoważne do wyżej wymienionego.

Program ma także zapewniać:
1) poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
2) wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb;
3) uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
4) dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
5) zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymia-

rach życia i funkcjonowania społecznego. 

Informacje
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Biuro Powiatowe ARiMR w Kozienicach informuje;
I. W maju kolejny nabór wniosków na tworzenie grup i organizacji producentów

Od 4 maja do 17 czerwca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyj-
mowała wnioski o dofi nasowanie na „Tworzenia grup producentów i organizacji producentów”. Moż-
na otrzymać nawet 100 tys. euro rocznie przez kolejnych pięć lat. Wsparcie pochodzi z budżetu PROW 
na lata 2014 – 2020.

Pomoc skierowana jest do nowych grup producentów rolnych, uznanych od 1 czerwca 2021 r. na podstawie 
ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. Grupy te muszą składać się z osób 
fi zycznych, prowadzących działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo. O dofi nansowanie mogą starać się również orga-
nizacje producentów, uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy 
z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Wsparcia nie mogą otrzymać podmioty zrzeszające producentów 
drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Pomoc jest realizowana w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie uznania grupy 
producentów rolnych lub organizacji producentów. Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, 
w drugim – 9 proc., w trzecim – 8 proc., w czwartym – 7 proc., w piątym – 6 proc. Limit przyznawanych środków fi nansowych to 
100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu.

Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR w terminie 4 maja – 17 czerwca 
2022 r. Dokumenty będzie można dostarczyć osobiście, przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub 
złożyć elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Do tej pory odbyło się dziesięć naborów wniosków o wsparcie na tworzenie grup producentów i organizacji producentów 
rolnych. Z pomocy skorzystało 1,2 tys. podmiotów, którym z budżetu PROW na lata 2014 – 2020 Agencja wypłaciła łącznie 
637,5 mln zł. W rejestrze prowadzonym przez ARiMR wpisanych jest aktualnie 738 aktywnych grup producentów rolnych, zrze-
szających 9114 członków.
II. 5 tys. zł, 6 tys. zł lub 7 tys. zł – wsparcie na działalność statutową kół gospodyń wiejskich

Od 1 kwietnia 2022 r., zgodnie z zapowiedzią wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka, 
koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia na działalność statutową. Pomoc jest fi nansowana 
z budżetu krajowego.

By wyjść naprzeciw oczekiwaniom kół gospodyń wiejskich, w tegorocznym naborze wydłużony został czas na ubieganie się 
o dofi nansowanie działalności statutowej. 1 kwietnia biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczę-
ły przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy.

Podobnie jak w poprzednich latach wniosek o przyznanie pomocy może być złożony przez koło gospodyń wiejskich, które jest 
wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Obecnie jest w nim zarejestrowanych ponad 10,8 tys. kół – najwięcej 
w województwach: wielkopolskim, mazowieckim i lubelskim.

Jeśli chodzi o wysokość pomocy, to w stosunku do tej przyznawanej w 2021 r., ani pula środków: 70 mln zł, ani stawki nie uległy 
zmianie. Wsparcie pozostaje uzależnione od liczby członków koła i wynosi: 5 tys. zł – dla tych liczących nie więcej niż 30 osób, 
6 tys. zł – jeśli ich liczba mieści się w przedziale 31 – 75 oraz 7 tys. zł – w przypadku jeszcze liczniejszych kół. 

Bardzo prosimy, by wypełniając wniosek o przyznanie pomocy, upewnić się czy liczba członków danego koła zgadza się z danymi 
wpisanymi do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Jeżeli jest inaczej, prosimy o uaktualnienie tych informacji – a można 
to zrobić w biurze powiatowym Agencji. Decyzja o przyznaniu pomocy będzie bowiem wydawana na podstawie danych znajdujących 
się w rejestrze prowadzonym przez ARiMR – przypomniała podczas konferencji prasowej, która odbyła się 30 marca w siedzibie 
resortu rolnictwa Halina Szymańska, Prezes ARiMR. Oznacza to, że jeżeli koło gospodyń wiejskich będzie ubiegać się o przyzna-
nie pomocy w wysokości np. 6 tys. zł, ponieważ aktualnie należą do niego 33 osoby – co uprawnia do otrzymania takiego właśnie 
wsparcia – a z danych rejestrowych Agencji będzie wynikać, że liczba członków jest mniejsza, np. 30 osób, to wówczas takie koło 
otrzyma pomoc w wysokości nie 6 tys. zł, a 5 tys. zł, gdyż taka kwota przysługuje kołom o liczebności do 30 osób. Dlatego tak 
ważne jest, aby dane Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich były aktualne.

Zrzeszone gospodynie wiejskie mogą przeznaczyć otrzymane fundusze na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-
-kulturalną w lokalnych środowisk oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Ważnymi celami, na 
które można wydać pieniądze, są także rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków 
ich życia i pracy na wsi. Dofi nansowanie można także wykorzystać, by rozwijać regionalną kulturę ludową czy upowszechniać 
współdziałanie i wprowadzać racjonalne metody gospodarowania. W minionym roku koła gospodyń wiejskich otrzymaną z ARiMR 
pomoc przeznaczały najczęściej m.in. na zakup: biletów na wyjazdy kulturalne, sportowe i szkoleniowe; wyposażenia wiejskich 
świetlic, sprzętu AGD oraz naczyń czy strojów na imprezy okolicznościowe.

W związku z tym, że pula środków może się wyczerpać wcześniej, koła nie powinny zwlekać z udaniem się do biur powiatowych 
Agencji z dokumentami. Ostatnim dniem na złożenie wniosku jest tradycyjnie 30 września. Nie zmieniają się natomiast pozostałe terminy. 

Przyznane dofi nasowanie musi zostać wykorzystane do 31 grudnia 2022 r., natomiast rozliczenia – przez złożenie sprawozdania 
– należy dokonać do 31 stycznia 2023 r.

Na podstawie analizy naborów przeprowadzonych w poprzednich latach można zauważyć, że liczba ubiegających się o wspar-
cie kół i kwota przyznawanej im w ostatnich latach pomocy rosną. W 2018 r. do kół gospodyń wiejskich trafi ło ponad 16 mln zł, 
w 2019 r. – powyżej 29 mln zł, w 2020 r. – blisko 33 mln zł, zaś w 2021 r. – niemal 56 mln zł.
III. Więcej pieniędzy na kredyty preferencyjne w 2022 roku z dopłatą ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła 8 kwietnia na internetowej platformie aplikacyjnej dodatkowe 
limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do kredytów. Będą z nich mogły skorzystać banki współpracujące z ARiMR.

W przypadku kredytów na sfi nansowanie części kosztów inwestycji udzielanych w ramach: 

Informacje
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Słowo „mio” oznacza mięsień; mio-
funkcjonalny dotyczący funkcji mię-
śni, przy czym niekoniecznie lub, nie  
w każdym przypadku dotyczyć to będzie 
mięsni nóg lub rąk, ale szczególnie ust  
i twarzy. Przyczyny, które mogą, ale nie-
koniecznie muszą prowadzić do zaburzeń 
miofunkcjonalnych to między innymi; 
zaburzenia w czasie rozwoju prenatalne-
go i ciąży, zaburzenia w czasie porodu, 
uwarunkowania genetyczne, zespoły ge-
netyczne /lub rozszczepy wargi, podnie-
bienia, nieprawidłowy sposób karmienia 
niemowląt, nawyk ssania kciuka, utrud-
nione oddychanie nosem np. w wyniku 
przerostu migdałków podniebiennych lub 
gardłowego, wady zgryzu. 

Terapia miofunkcjonalna pomaga 
skorygować nieprawidłową pracę mięśni 
języka, ust oraz gardła w czasie odpo-
czynku, przeżuwania i połykania. Doty-
czy wyeliminowania nieprawidłowych  
nawyków, jak np. trzymanie języka po-
między zębami lub funkcjonowania ze 
stale otwartą buzią. Równoważy i trenuje 
mięśnie języka i mięśnie mimiczne i mu-
skulaturę ciała. 

Podczas terapii prowadzone są ćwi-
czenia w obszarze jamy ustnej, ćwiczenia 
mające na celu poprawę pozycji spoczyn-
kowej języka i warg, ćwiczenia uspraw-
niające aparat artykulacyjny, ćwiczenia 
zasysania i połykania oraz ćwiczenia ca-
łego ciała. 

O wskazaniu do terapii miofunkcjo-
nalnej możemy mówić wówczas, gdy 
występuje co najmniej jeden z poniż-
szych objawów:
• otwarte usta, 
• nieprawidłowy tor oddechu (oddycha-

nie przez usta), 
• nadmierne ślinienie, 
• anomalie w ustawieniu zębów w po-

łączeniu z przyzębowo lub między-
zębowo ukierunkowanym procesem 
połykania,

• zaburzenia artykulacji w połączeniu z nie-
prawidłowym wzorcem połykania,

• chrapanie,
• dolegliwości stawu skroniowo – żu-

chwowego,
• seplenienie. 

Jakie są możliwe następstwa nieleczo-
nego zaburzenia miofunkcjonalnego? 
• stałe problemy z artykulacją lub/oraz 

niewyraźna wymowa, 
• wady zgryzu, 
• problemy ze stawami skroniowo-żu-

chwowymi, 
• z powodu ucisku i tarcia języka na 

dziąsła może powstać paradontoza. 
Specjalista prowadzący terapię (lo-

gopeda, neurologopeda, fizjoterapeuta) 
indywidualnie oceniając problemy mio-
funkcjonalne u dziecka, wskaże kierunek 
terapii oraz negatywne oddziaływanie 
zaburzeń miofunkcjonalnych na proces 
oddychania, mówienia, połykania, kształ-
towanie się podniebienia, żuchwy, usta-
wienie zębów oraz postawę całego ciała. 
Rodzice dzieci z zaburzeniami funkcji 
w obszarze ustno-twarzowym otrzymają 
wskazówki jak rozpoznać takie proble-
my oraz jak im zapobiec. Pacjenci z za-
burzeniami miofunkcjonalnymi oraz ich 
opiekunowie będą posiadać szczegółowe 
informacje, w jaki sposób stosowanie te-
rapii może wspomóc rozwiązanie ich pro-
blemów.

Terapia miofunkcjonalna podzielona 
jest na sześć bloków, w których znajdu-
ją się: ćwiczenia spoczynkowe języka  
i warg, ćwiczenia całego ciała, ćwiczenia 
języka, ćwiczenia warg, ćwiczenia przy-
ssania języka oraz ćwiczenia połykania. 

Ćwiczenia aktywizujące całe ciało są 

niezwykłą atrakcją dla 
dzieci i alternatywą 
do ćwiczeń wymaga-
jących spokojnego siedzenia bez ruchu. 
Każde ćwiczenie opatrzone jest wska-
zówką w jaki sposób należy je poprawnie 
przeprowadzić. 

Terapia miofunkcjonalna jest roz-
wiązaniem dla dzieci i dorosłych z nie-
odpowiednim sposobem oddychania, 
chrapaniem, bezdechami, problemami  
z napięciem w obrębie aparatu artykula-
cyjnego, czy nieprawidłową wymową. 
Leczenie jest bezbolesne i nieinwazyjne, 
polega na wykonywaniu ćwiczeń logope-
dycznych aktywujących mięśnie twarzy, 
w celu wypracowania właściwej koordy-
nacji funkcji aparatu mięśniowo-szkiele-
towego. 

Ponadto terapia miofunkcjonalna sta-
nowi ważną alternatywę dla innych me-
tod leczenia zaburzeń oddychania pod-
czas snu. Udowodniono, że zmniejsza 
ona wskaźnik bezdechu o ok. 50% u osób 
dorosłych i 62% u dzieci. Ćwiczenia lo-
gopedyczne wykształcają nawyk prawi-
dłowej pracy mięśni języka, podniebienia, 
gardła i twarzy, co niweluje przeszkody  
w swobodnym przepływie powietrza 
przez drogi oddechowe. 

Terapia miofunkcjonalna dedykowana 
jest także dzieciom po operacji usunięcia 
migdałków, aby nauczyć je prawidłowe-
go oddychania przez nos.

Dorośli po przebytym leczeniu zabie-
gowym chrapania i bezdechów, powinni 
skorzystać z pomocy terapeuty specjali-
zującego się w zaburzeniach miofunkcjo-
nalnych, aby zapobiec nawrotowi zabu-
rzeń oddychania podczas snu.

Agnieszka Caban 
neurologopeda, specjalista terapii 

miofunkcjonalnej 

• linii PR – inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów; 
• linii RR – inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym;
• linii Z – zakup użytków rolnych
po zmianie łączny limit akcji kredytowej na 2022 rok wynosi 250 mln zł, a środki na dopłaty do oprocentowania tych kredytów 
to 2,3 mln zł. 

Natomiast łączna pula środków na dopłaty do kredytów z linii MRcsk (kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków 
rolnych przez młodych rolników) w 2022 roku wynosi 7 mln zł.

O kredyty z dopłatą ARiMR rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także  
w zrzeszonych i współpracujących z nimi Bankach Spółdzielczych oraz w bankach: BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank 
Polska S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, Banku Spółdzielczym w Brodnicy. 

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). 
Kierownik Biura Powiatowego      

Zbigniew Sitkowski

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

GMINA GARBATKA-LETNISKO

W gminie Garbatka-Letnisko rozpo-
czął się nowy projekt edukacyjny pole-
gający na śledzeniu losów rodziny bo-
cianów w Molendach. Przygotowaliśmy 
specjalną kamerę skąd w sposób ciągły 
będziemy nadawać relację on-line z ży-
cia pary i młodych. Obserwujący będą 
mogli cofnąć się w czasie do początków 
transmisji i przypomnieć sobie chociażby 
moment klucia piskląt, odbudowę gniaz-
da wczesną wiosną. Mamy nadzieję, że 
obędzie się bez naturalnych kłopotów czy 
niepowodzeń. Należy bowiem pamiętać, 
że śledzić będziemy proces zachodzący 
w dzikiej przyrodzie, bez udziału czło-
wieka, z możliwym narażeniem gniaz-
da na warunki pogodowe, presję dra-
pieżników, bitwy o gniazdo z obcą parą 
czy nawet możliwość usunięcia piskląt 
z gniazda przez rodziców w okresie gło-
du. To swoistego rodzaju lekcja przyrody 
pokazująca piękno, ale także i bezwzględ-
ność, walkę o byt.

Nadzór i opiekę merytoryczną spra-
wują nad projektem doświadczeni ornito-
lodzy z Mazowiecko – Świętokrzyskiego 
Towarzystwa Ornitologicznego. Projekt 

realizowany jest przez Gminę Garbatka 
– Letnisko z pomocą Enea Wytwarzanie 
Sp. z o.o. oraz MGK internet światłowo-
dowy.

Polska jest jednym z najważniejszych 
krajów odpowiadających za liczebność 
bociana, optymalne warunki żerowania, 
bezpieczne miejsca do lęgów. Obecnie 
w kraju jest 31 tysięcy bocianich par. Nie-
stety w porównaniu z latami 90 wykazano 
spadek liczebności. Bocian to ptak objęty 
prawną ochroną, umieszczony jest także 
w Dyrektywie Ptasiej jako ważny gatunek 
o znaczeniu wspólnotowym. 

Bocian biały (Ciconia ciconia) to je-
den z najbardziej charakterystycznych 
i lubianych ptaków w Polsce. Gniazda 
buduje w obrębie siedzib ludzkich, na 
słupach, niegdyś częściej na stodołach, 
rzadziej na drzewach. W swoim otocze-
niu potrzebuje przyjaznych rolników go-
spodarujących na wilgotnych łąkach, nie-
użytkach, żyznych polach, mokradłach. 
Zdobywa na nich pokarm pomagając 
i ograniczając nadmierną liczebność gry-
zoni, owadów. Płazy, gady i ryby są uzu-
pełnieniem jego diety. Zimuje w Afryce. 

Przelatując nad Bliskim Wschodem jest 
niestety narażony na polowania, kolizje 
z liniami energetycznymi. Dlatego tak 
ważne jest aby na lęgowiskach stworzyć 
mu optymalne warunki.

Molendy znajdują się w obrębie ob-
szaru Natura 2000 „Ostoja Kozienicka”. 
Bocian biały umieszczony jest w wyka-
zie ptaków tutaj gniazdujących, zaś jego 
kuzyn – bocian czarny, jest tzw. przed-
miotem ochrony tego obszaru. W całej 
Puszczy Kozienickiej i terenach przyle-
głych występuje około 50 par bocianów 
białych.

opr. Gmina Garbatka-Letnisko

Dzień Strażaka, to międzynaro-
dowe święto, obchodzone 4 maja 
w Dzień Świętego Floriana, patrona 
strażaków. Z tej okazji w poniedzia-
łek 2 maja OSP w Garbatce-Letni-
sku rozpoczęła obchody mszą świętą 
w kościele pw. NNMP w Garbatce-Let-
nisku, którą celebrował ksiądz dzie-
kan Augustyn Rymarczyk. We mszy 
uczestniczyli przedstawiciele władz 
samorządowych wójt Teresa Fryszkie-
wicz i Radna Rady Gminy Garbatka-
-Letnisko Jadwiga Kutyła.  

Uroczystość była również okazją 
do wręczenia 14 odznaczeń „Za wysłu-
gę lat” oraz legitymacji członkowskich 
dla dwóch druhen i trzech druhów, któ-
rzy wstąpili w szeregi OSP.

Ochotnicza Straż Pożarna w Gar-
batce-Letnisku ma długą tradycję. 
Jednostka ta została założona w 1923, 
więc za rok będziemy obchodzili jej 
100-lecie.

opr. Gmina Garbatka-Letnisko
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Data 24 marca 2022 r. na długo za-
padnie w pamięci zarówno druhów z OSP 
Ursynów, jak i mieszkańców tej miejsco-
wości. A wszystko z uwagi na historyczny 
fakt w działalności jednostki OSP, miano-
wicie przekazanie wozu strażackiego. 

Średni samochód ratowniczo –  ga-
śniczy, który przekazany został jednostce 
w Ursynowie uprzednio służył druhom 
OSP Brzóza.

W uroczystości udział wzięli: Starosta 
Powiatu Kozienickiego – Krzysztof Wol-
ski, Komendant Powiatowy PSP w Kozie-
nicach – bryg. Kamil Bieńkowski, Wójt 
Gminy Głowaczów – Hubert Czubaj, Ko-
mendant Gminny – druh Wiktor Czubaj, 
Prezes OSP Brzóza – druh Tomasz Rębiś, 
wikariusz parafi i Brzóza ks. mgr Paweł 
Męcina oraz gospodarz uroczystości Pre-
zes OSP Ursynów – druh Adrian Łubiń-
ski. Licznie przybyli również mieszkańcy 
oraz dzieci z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Ursynowie wraz z nauczyciela-
mi i panią Dyrektor. 

Wydarzenie rozpoczęło się od uroczy-
stego wjazdu wozu bojowego. Następ-
nie gości powitał Wójt Gminy – Hubert 
Czubaj, który w swoim przemówieniu 
podkreślił jak duże znaczenie dla miesz-
kańców i druhów ma pojawienie się wozu 
strażackiego. Druhom jednostki OSP Ur-
synów złożył najlepsze życzenia w peł-
nieniu zaszczytnej roli strażaka, życzył 
samych skutecznych akcji z udziałem no-
wego wozu. Zapewnił o wsparciu Gminy 
Głowaczów w pozyskiwaniu środków na 
dalsze działania. Podziękował również 
prezesowi OSP Brzóza za przekazanie 
wozu oraz dotychczasowemu opiekuno-
wi pojazdu Tomaszowi Płusińskiemu za 
utrzymanie go w należytym stanie. 

Głos zabrali również pozostali zapro-
szeni goście podkreślając rangę wydarze-
nia i życząc strażakom, aby efektywnie 
nieśli pomoc i bezpiecznie wracali z akcji 
do domów. Podziękowali Panu Wójtowi 

za ciągłe starania o środki dla jednostek 
OSP z terenu naszej gminy. 

Samochód ratowniczo-gaśniczy z całą 
pewnością przyczyni się do usprawnienia 
pracy druhów ochotników z Ursynowa, 

Gmina Głowaczów złożyła wniosek 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie w sprawie dofi nansowania zada-

nia pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie 
wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Głowaczów”.

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 
05 kwietnia 2022 r. wniosek został 
rozpatrzony pozytywnie i Uchwałą 
Zarządu przyznano dofinansowanie 
w formie dotacji w wysokości 
35.000,00 zł, co stanowi do 78,15% 
kosztu kwalifikowanego zadania.

Azbest jest przyczyną wielu po-
ważnych chorób, dlatego usunięcie go 
z gospodarstw domowych jest tak waż-
ne. Zachęcamy mieszkańców naszej 
gminy do składania wniosków o odbiór 
wyrobów zawierających azbest. Druki 
dostępne są w Urzędzie Gminy – pokój 
nr 2 lub na stronie internetowej – w za-
kładce „Wnioski i druki”.

opr. Gmina Głowaczów

a co za tym idzie do zwiększenia bezpie-
czeństwa na terenie gminy Głowaczów. 

Spotkanie zakończyło się słodkim po-
częstunkiem.

opr. Gmina Głowaczów
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29 marca 2022 r. Wójt Gminy – 
Hubert Czubaj podpisał akt notarialny 
z przedstawicielem KOWR – zastępcą 
dyrektora Jerzym Walem, w związku 
z nieodpłatnym przekazaniem na rzecz 
Gminy Głowaczów nieruchomości nr 
ewid. 1001/34, 1001/26, 1001/27, 1011 
oraz części działki nr ewid. 1014/2 po-
łożonych w m. Brzóza celem budowy 
Centrum kulturalno – rekreacyjnego.

Aby nastąpiło nieodpłatne prze-
kazanie działki Gmina Głowaczów 
musiała spełnić niezbędne warunki, 
mianowicie podjąć uchwałę o częścio-
wej zmianie Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Głowaczów. Do-
tychczasowe przeznaczenie wyżej wy-
mienionych działek zostało zmienione 
z terenów produkcyjno-usługowych 
na tereny usług publicznych z zakresu 
usług oświaty, edukacji, kultury, spor-
tu i rekreacji oraz ochrony zdrowia.

Przekazane działki zostaną prze-
znaczone pod budowę Centrum kul-
turalno – rekreacyjnego dla miesz-
kańców gminy Głowaczów. Wstępny 
projekt zagospodarowania terenu za-
kłada budowę budynku strażnicy OSP 
ze świetlicą, budynku żłobka gminne-
go, zmianę sposobu użytkowania ist-
niejących budynków na Muzeum Wsi 
i Gminny Dom Kultury oraz budowę 
infrastruktury sportowej i rekreacyj-
nej. 

Realizację inwestycji przewidziano 
w 3 etapach:
1. etap – budowa strażnicy OSP ze świe-

tlicą gminną – dokumentacja projek-
towa zostanie przygotowana po naby-
ciu praw do nieruchomości,

2. etap – budowa infrastruktury sportowo-
-rekreacyjnej obejmująca; lokalizację 
boisk sportowych, miasteczka rowe-
rowego, ścieżek edukacyjnych, ska-
teparku, pumptracku, disc golfu oraz 
placu zabaw dla najmłodszych miesz-
kańców gminy.

3. etap: adaptację istniejących budynków.
Przewidywany czas na realizację 

zadania to około 10 lat, w zależności 
od zgromadzonych środków własnych, 
funduszy unijnych oraz dotacji ze-
wnętrznych. Należy zwrócić uwagę, iż 
teren objęty jest strefą konserwatorską, 
a na działce nr ewid. 1001/34 znajdu-
je się Spichlerz Folwarczny z połowy 
XIX wieku wpisany do rejestru zabyt-
ków co znacznie podnosi koszty reali-
zacji projektu.
– Chciałbym podziękować wszystkim 

osobom zaangażowanym w pozy-

skanie nieruchomości, w szczegól-
ności członkowi Mazowieckiej Izby 
Rolniczej panu Mirosławowi Gór-
ce oraz zastępcy dyrektora KOWR 
w Warszawie panu Jackowi Malic-
kiemu. Ogromnie się cieszę z pozy-
skanego terenu, ponieważ otworzy 
to nam możliwości w infrastruktu-
rze sportowej, kulturalnej i rekre-
acyjnej. Głównym zamierzeniem 
jest budowa strażnicy OSP dla jed-
nostki z Brzózy, na powstanie której 
pozyskaliśmy już dofi nansowanie. 
Zwiększamy znacząco tym samym 
wartość środków trwałych Gminy 
Głowaczów, ponieważ wartość pozy-
skanych działek to około 1,5 mln zł 
– powiedział Wójt Gminy – Hubert 
Czubaj.

opr. Gmina Głowaczów

Gmina Głowaczów otrzymała wspar-
cie na realizację przedsięwzięcia Mini-
stra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” 
w wysokości 49.217,60 zł będącego czę-
ścią Polskiego Ładu. Całkowity koszt re-
alizacji zadania wynosi 65.842,00 zł. 

Jeszcze w tym roku szkolnym 166 

uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Głowaczowie i 64 uczniów Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Brzózie weźmie 
udział w zorganizowanych wycieczkach 
mających na celu uatrakcyjnienie procesu 
edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez 
umożliwienie im poznawania Polski, jej 
środowiska przyrodniczego, tradycji, za-
bytków kultury i historii oraz osiągnięć 
polskiej nauki. 

Uczniowie zwiedzą m.in. Kazimierz 
Dolny, Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, Zamek Królewski w Warszawie, 

Kraków, Zagnańsk, Muzeum Narodowe 
w Lublinie, Rzeszów, Solinę, Łańcut, 
Sanok.

Dzięki szybkiej reakcji ze strony dy-
rektorów i sprawnemu wypełnieniu przez 
nich niezbędnych dokumentów, wnioski 
zostały przesłane do Ministerstwa Eduka-
cji i Nauki w pierwszym dniu naboru, co 
zwiększyło szanse pozyskania środków 
przez organ prowadzący.

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

29 marca b.r. Zarząd Województwa 
Mazowieckiego ogłosił wyniki otwartego 
konkursu ofert składanych na realizację 
zadań publicznych w zakresie „Wspiera-
nie i upowszechnianie kultury fi zycznej” 
realizowanych w trybie pozakonkurso-
wym tzw. „małe dotacje”. 

Wśród ofert złożonych w trybie art. 
19a ustawy o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie znalazły się 
oferty stowarzyszeń z terenu gminy Gło-
waczów. Wszystkie przedstawione przez 
nie propozycje upowszechniania kultury 
fi zycznej uzyskały wsparcie fi nansowe.

Klub Sportowy „Legion Głowaczów” 
otrzymał dofi nansowania na:
• Zadanie – „GŁOWACZÓW CUP 2022” 

w wysokości 7.000,00 zł
• Zadanie – „KAKUNIA CUP 2022” 

w wysokości 4.000,00 zł
• Zadania – „PUCHAR WÓJTA GMINY 

GŁOWACZÓW 2022” w wysokości 
5.000,00 zł
W tym roku do realizatorów zadania do-

łączyła Ochotnicza Straż Pożarna w Głowa-
czowie otrzymując wsparcie na realizację 

zadań „Mikołajkowy turniej tenisa stołowe-
go” w wysokości 7.000,00 zł i „Sportowy 
DZIEŃ DZIECKA 2022 w gm. Głowa-
czów” w wysokości 5.000,00 zł.
– Pozyskane środki pozwolą zwiększyć ofer-

tę wydarzeń sportowych kierowanych 
do mieszkańców gminy, w tym również 
dzieci i młodzieży. Jest to efekt bardzo 
dobrej współpracy między gminą, a sto-

warzyszeniami działającymi w naszej 
gminie. Gratuluję i dziękuję osobom za-
angażowanym w pisanie tych projektów, 
prezesowi KS Legion Głowaczów panu 
Tomaszowi Tarczyńskiemu i pracowni-
kowi Urzędu Gminy pani Justynie Bo-
jarskiej-Siębor – powiedział wójt gminy 
Głowaczów Hubert Czubaj

opr. Gmina Głowaczów

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
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Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Gniewoszowie w ramach swojej misji 
łączy tradycję z nowoczesnością, wspie-
rając wszechstronny rozwój ucznia na 
miarę potrzeb współczesnych wyzwań 
cywilizacyjnych. W sferze edukacyj-
nej dumę placówce przynoszą sukcesy 
edukacyjne uczniów w konkursach za-
wodach na różnym szczeblu. Z przy-
jemnością informujemy, iż uczeń kl. 
VIIIb Mikołaj Gąsior zajął III miejsce, 
uzyskując jednocześnie tytuł laureata 
w ogólnopolskim konkursie IPN „Pod-
ziemna armia. Ludzie, miejsca i walki 
Armii Krajowej”. Zadaniem uczestni-
ków konkursu było przygotowanie pracy 
w formie vloga na temat Związku Wal-
ki Zbrojnej i Armii Krajowej. Uczeń 

pod opieką merytoryczną nauczyciela 
historii Maryli Markiewicz wykonał 
pracę „Władysław Molenda »Grab« 
– dowódca, który walczył do końca”. 
Wręczenie nagród odbyło się 26 kwiet-
nia 2022 r. na Zamku Królewskim 
w Warszawie. Uczennice z Młodzieżo-
wej Drużyny Pożarniczej OSP Sarnów 
27 kwietnia 2022 r. godnie reprezento-
wały naszą szkołę na etapie powiato-
wym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej w Kozienicach. 20 kwietnia 
2022 r. przedszkolaki z „0” oraz ucznio-
wie z klas pierwszych wzięli udział 
w kampanii „JESTEŚ WIDOCZNY, 
JESTEŚ BEZPIECZNY – „Widoczny 
i bezpieczny przedszkolak” oraz „Wy-
prawka pierwszoklasisty”. W ramach 

akcji przedstawiciel WORD z Radomia 
przeprowadził dla dzieci prelekcję na 
temat bezpiecznego poruszania się po 
drodze. Dodatkowo każdy przedszko-
lak otrzymał odblaskowe breloczki oraz 
spacerowego węża, natomiast pierwszo-
klasiści – odblaskowe gadżety w formie 
zawieszek. W sferze wychowawczej 
propagujemy piękne wartości – empatii, 
szacunku, szlachetności, aktywizując 
całą społeczność szkolną. Ostatnie mie-
siące to piękna zbiorowa postawa doty-
cząca pomocy uchodźcom wojennym 
z Ukrainy. Nasza szkoła zorganizowała 
liczne zbiórki darów: żywności, zaba-
wek, słodyczy, które zostały rozdyspo-

W 2022 r planujemy szereg inwe-
stycji na rzecz mieszkańców naszej 
gminy.

Rozpoczęła się budowa kanaliza-
cji sanitarnej w części m. Borek oraz 
w Regowie Starym. Bieżący etap ma 
zostać sfinansowany przy udziale 
środków na uzupełnienie subwencji 
ogólnej, z przeznaczeniem na wspar-
cie finansowe inwestycji w zakresie 
kanalizacji, w kwocie 1.843.321,00 zł 
i obejmie wykonanie ok 3400 m sieci 
kanalizacyjnej, co umożliwi podłącze-
nie, co najmniej, 51 budynków miesz-
kalnych.

Do wykonania pozostanie dru-
gi, ostatni etap budowy kanalizacji 
w Regowie Starym. Złożyliśmy wnioski 
i mamy nadzieję na otrzymanie do-
finansowania na ten cel z funduszu 
„Polski Ład Program Inwestycji Stra-
tegicznych”, jak również z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020 dot. operacji typu „Go-
spodarka wodno-ściekowa”.

Dobiega końca budowa boiska 
wielofunkcyjnego o nawierzchni syn-
tetycznej oraz boiska do siatkówki 
plażowej w Gniewoszowie. Budowa 
boiska jest zrealizowana przy udziale 
Lokalnej Grupy Działania „Puszcza 
Kozienicka” z pomocą środków w ra-
mach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020, w kwocie 108.171,00 zł.

Trwają procedury związane z wyborem 
wykonawców inwestycji na drogach, tj:
– „Przebudowy odcinka drogi gmin-

nej nr  relacji Sarnów Wólka Ba-
chańska”, dł odcinka ok. 1500 m, 
nawierzchnia asfaltowa, inwesty-
cja ze wsparciem z funduszu „Pol-
ski Ład Program Inwestycji Stra-
tegicznych”

– „Przebudowy odcinka drogi w m. 
Sławczyn”, dł odcinka ok. 900 m, 
nawierzchnia z destruktu asfalto-

wego utrwalonego powierzchnio-
wo emulsją i grysami, inwestycja 
ze wsparciem dotacji z budżetu 
Województwa Mazowieckiego 
na zadania określone w ustawie 
o ochronie gruntów rolnych i le-
śnych.

– „Przebudowy odcinka drogi 
w miejscowości Sarnów „Tar-
tak””, dł odcinka ok. 490 m, na-
wierzchnia z destruktu utrwa-
lonego powierzchniowo emulsją 
i grysami.

opr. Gmina Gniewoszów

Dokończenie na str. 17

GMINA GNIEWOSZÓW
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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

W piątek 8 kwietnia już po raz V, a na 
rondzie po raz pierwszy odbył się Kier-
masz Wielkanocny w Gniewoszowie. Od 
godz. 9.30 było gwarnie i kolorowo, moż-
na było kupić pisanki, palmy, stroiki i de-
koracje wiosenne, babeczki, mazurki, ba-
ranki  i wiele innych lokalnych produktów. 
Choć pogoda nas nie rozpieszczała, potęż-
ne podmuchy wiatru dawały się we znaki, 
nie zniechęciło to ani wystawców, których 
w tym roku było aż 16, ani kupujących. 
Z zaproszenia do udziału w tegorocznym 
Kiermaszu skorzystały Panie z Kół Gospo-
dyń Wiejskich w Borku „NASZ BOREK”, 
KGW w Oleksowie i Sarnowie „SAREN-
KI” oraz KGW w Dębowoli gmina Ma-
gnuszew, a także twórcy Grupy VENA 
z Kozienic oraz indywidualni rękodzielni-
cy z naszej gminy i okolic.

O godz. 10.00 Marcin Gac Wójt Gmi-
ny Gniewoszów obkupiwszy się w świą-
teczne specjały i tradycyjne rękodzieło, 
ofi cjalnie dokonał otwarcia kiermaszu. 
Podziękował wszystkim za udział, złożył 
życzenia z okazji nadchodzących Świąt 
Wielkanocnych. Tradycyjnie też zaprosił 
uczestników Kiermaszu na degustację 
gorącego żurku.

W trakcie Kiermaszu uczniowie Ze-
społu Szkolno – Przedszkolnego w Gnie-
woszowie wraz z gronem pedagogicznym 
prowadzili zbiórkę na pomoc dla chore-
go Wojtusia, mieszkańca naszej gminy. 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii 
Skłodowskiej wystawiła także stoisko 
wolontariackie Pomocna Dłoń.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za 
udział i zapraszamy za rok

Danuta Błażyńska

„Pisanki, pisanki, jajka malowane
Nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek

Pisanki, pisanki, jajka kolorowe
Na nich malowane bajki pisankowe...”

(Pisanki” Krystyna Parnowska – Różecka )

nowane pomiędzy gminny punkt zbiórki 
w Gniewoszowie oraz MOP Marku-
szów – Miejsce Obsługi Podróżnych 
z Ukrainy. Wdrożyliśmy plan pomocy 
w rehabilitacji Wojtusia, chłopca z te-
renu naszej gminy, obciążonego wielo-
ma chorobami genetycznymi. Pracow-

nicy szkoły ufundowali „Serduszko”, 
do którego zbieramy plastikowe korki. 
Wzięliśmy również udział w Gminnym 
Wielkanocnym Kiermaszu, przekazu-
jąc dochód ze sprzedaży własnoręcznie 
wykonanych stroików i ozdób świą-
tecznych na ten szczytny cel charyta-
tywny. We współpracy z instytucjami 
zewnętrznymi ZSP w Gniewoszowie 

proponuje uczniom szeroką ofertę spor-
towych zajęć pozalekcyjnych – treningi 
piłki nożnej, karate, akrobatyki, tańca. 
Zajęcia te cieszą się dużą popularnością, 
a uczniowie w pozaszkolnych zawo-
dach również osiągają osobiste sukcesy.

Anita Pawlonka
wicedyrektor ZSP w Gniewoszowie

Dokończenie ze str. 16
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W lutym w ramach konkursu 
PROW 2014 – 2020 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strate-
gii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” ogłoszonego przez 
LGD „Puszcza Kozienicka” został 
złożony wniosek na realizacje zada-
nia pn: Modernizacja placów zabaw 
w miejscowości Grabów nad Pilicą 
i Augustów. W wyniku oceny wnio-
sek został pozytywnie zaopiniowany 
i znalazł się na liście operacji wybra-

nych do realizacji. 
Inwestycja polega na zmianie na-

wierzchni na placu zabaw przy Szkole 
Podstawowej w Augustowie – wymia-
na nawierzchni o powierzchni 170 m2
oraz wymiana nawierzchni na placu 
zabaw przy Zespole Szkół w Grabo-
wie nad Pilicą o powierzchni 303,5 m2. 
Wartość kosztorysowa zadania wynosi 
242.581,71 złotych. Wysokość wnio-
skowanego dofinansowania to kwota 
154.354,00 złotych. Planowany ter-

min realizacji inwestycji to czerwiec 
2022 roku. Zbudowane przeszło 12 lat 
temu place z programu Radosna Szko-
ła wymagają pilnej modernizacji. Po-
przednio zastosowane podłoże wyeks-
ploatowało się tworząc niebezpieczne 
ubytki i krawędzie. Nowe podłoże 
spełniać będzie surowe normy bez-
pieczeństwa co zdecydowanie popra-
wi komfort zabawy i bezpieczeństwa 
dzieci.

Izabela Matysiak

Folia rolnicza stosowana jest 
w wielu gospodarstwach, w których 
znajdują się zwierzęta hodowlane. Sta-
nowi zabezpieczenie paszy przed wy-
suszeniem, szkodliwymi promieniami 
UV oraz przed wszelkimi zanieczysz-
czeniami zewnętrznymi. Folie wysokiej 
jakości oraz odpowiednie  zabezpie-
czenie beli, pozwala na przechowy-
wanie paszy przez długie miesiące na 
zewnątrz, bez względu na panujące 
warunki atmosferyczne. Niewątpliwie 
folia rolnicza jest niezbędna w pracy, 
w wielu gospodarstwach, jednak zużyta 
traci swoją przydatność. Co więc nale-
ży zrobić ze zużytą folią, która nie jest 
odpadem komunalnym, a obowiązkiem 
rolnika jest zagospodarowanie jej? By 
uniknąć zanieczyszczeń środowiska 
oraz wspomóc rolników w tym zadaniu, 
Gmina Grabów nad Pilicą postanowiła 
stanąć na wysokości zadania i pozyska-
ła w tym celu 20.500,00 zł dofi nanso-
wania z Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Z pomocy skorzystało 29 rolników, któ-
rzy zadeklarowali posiadanie łącznie 
41 ton zużytej foli. Składowanie odpa-
du do momentu odebrania, również nie 
stanowiło zagwozdki dla gospodarzy, 
ponieważ na realizację zbiórki Gmina 
przeznaczyła plac magazynowy, znaj-
dujący się w dogodnym miejscu, na któ-
ry rolnicy wcześniej mogli przywozić 
odpady z działalności rolniczej i zwa-
żyć je na wadze najazdowej. Udogod-
nienie z wagą służy zarówna rolnikom, 
którzy otrzymają pomoc de minimis za 
faktycznie oddane odpady jak również 
Gminie pozwala się uniezależnić od 
przekazywania danych z ważenia w sie-
dzibie fi rmy odbierającej. 

Powyżej opisane działania nie są 

jedynymi, jakie prowadzi Gmina Gra-
bów nad Pilicą. W trosce o środowi-
sko oraz zdrowie mieszkańców, Gmina 
pozyskała dofi nansowanie w kwocie 
34.789,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie na odbiór i unieszkodli-
wienie wyrobów zawierających azbest 
w ilości 95 ton. Ze względu na szkodli-
wość  azbestu, odpowiadającego m.in. za 
choroby płuc oraz nowotwory, pozyska-
nie owych funduszy i wygospodarowanie 

środków własnych gminy jest zadaniem 
priorytetowym i realizowanym systema-
tycznie co roku. W 2021 roku odebrano 
i unieszkodliwiono 55 ton wyrobów za-
wierających azbest z 28 nieruchomości na 
terenie gminy, na co zostało wykorzysta-
ne 19.250,00 zł środków własnych. Z nie-
zwykłą więc satysfakcją, dzielimy się tą 
wiadomością, gotowi jeszcze efektywniej 
pomagać mieszkańcom. 

Aneta Bielecka

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

Czytanie jest jedną z podstawowych, 
a zarazem najważniejszych umiejętności, 
z których korzystamy już od dziecięcych 
lat. Wyznacza także ścieżkę, ku lepszej 
przyszłości. By młody człowiek pewnie 
kroczył ową drogą, istotne jest, by jak naj-
wcześniej zaszczepić w nim chęć do czyta-
nia, a nawet sprawić, by stało się jego pasją. 
Gmina Grabów nad Pilicą nie pozostaje 

bierna na potrzeby najmłodszych obywate-
li. W tym celu postanowiła wesprzeć biblio-
teki szkolne Szkoły Podstawowej Żołnierzy 
Polskich pod Monte Cassino w Grabowie 
nad Pilicą oraz Szkoły Podstawowej im. 
76 Pułku Piechoty w Augustowie, przystę-
pując do programu wieloletniego – ,,Na-
rodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 
2.0. na lata 2021 – 2025” realizowanego 
przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu 
min. Biblioteki Narodowej. Wsparcie ma 
charakter fi nansowy i wynosi 15.000,00 zł
ze środków budżetu państwa oraz 
3.750,00 zł wkładu własnego gminy. Środ-
ki zostaną przeznaczone odpowiednio na 
zakup książek, zakup elementów wyposa-

żenia do bibliotek a także realizację dzia-
łań promujących czytelnictwo. Precyzując, 
planowane jest unowocześnienie szkolnych 
bibliotek m.in. poprzez zakup czytników 
e-book, uzupełnienie księgozbiorów, orga-
nizowanie spotkań autorskich oraz nabycie 
książek, będących nagrodami dla uczniów 
biorących udział w konkursach i działa-
niach promujących czytelnictwo. 

Głęboko wierzymy, że zaangażowanie 
pracowników oświaty w realizację plano-
wanych działań, a także wsparcie rodzi-
ców, pozwoli najmłodszym rozwijać się 
w świecie książek, poznając najsłynniejsze 
dzieła, jak i nowości wydawnicze, a przede 
wszystkim czynić to z przyjemnością. 

Aneta Bielecka

13 kwietnia reprezentacja Zespołu Szkół w Grabowie nad 
Pilicą w mistrzostwach powiatu kozienickiego rozegra-

nych w Głowaczowie w składzie: Dawid Boćkowski, Mikołaj 
Jaroszczuk, Kuba Woźniak, Dawid Rudzki, Piotr Dyga, Piotr 
Wituszyński, Kacper Machaj, Michał Wojdak, Sebastian Kacz-
marczyk, Kacper Wojtas zajęła III miejsce. Gratulujemy druży-
nie oraz trenerowi Panu Andrzejowi Chrabąszczowi.

27 kwietnia w Osadzie Puszczańskiej PTTK w Tułowi-
cach odbyło się uroczyste podsumowanie ogólnopolskie-

go konkursu „Poznajemy Ojcowiznę” na etapie wojewódzkim. 
W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie klasy 8a – Martyna Bart-
nik oraz Piotr Majewski pod opieką Katarzyny Piech, którzy 
przygotowali pracę pt. „Grabów nad Pilicą”. Nasi ósmoklasiści 
w kategorii „szkoła podstawowa prace zespołowe” zajęli 5 miejsce. 
W uznaniu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książko-

we. Uczestnicy wyjazdu mieli również możliwość zwiedzenia wy-
jątkowych miejsc – kościoła pod wezwaniem św. Jana Chrzcicie-
la i św. Rocha w Brochowie oraz Muzeum Kolei Wąskotorowej 
w Sochaczewie. Serdecznie gratulujemy świetnego wyniku.

27 kwietnia Martyna Bartnik z Zespołu Szkół w Grabowie 
nad Pilicą w kategorii klasy V – VIII uzyskała III miejsce 

w Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega 
Pożarom”, zorganizowanego przez Komendę Powiatową PSP 
w Kozienicach. Celem turnieju jest popularyzowanie przepisów 
i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, eko-
logii, ratownictwa i ochrony pożarniczej wśród młodzieży. Cie-
szymy się, że kolejny uczeń z gminy Grabów nad Pilicą został 
laureatem turnieju. Martynie życzymy dalszych sukcesów.

8 marca Gabrysia Jaworska uczennica klasy VII Szkoły 
Podstawowej w Augustowie pomyślnie przeszła elimina-

cje regionalne pierwszej edycji Konkursu o Zdrowiu „Higie-
ja” organizowanego przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty 
w Warszawie. Do tego etapu przeszło 222 uczniów spośród 
483 uczestniczących. Gabrysia osiągnęła jeden z najwyższych 
wyników – 35 pkt. Jest to konkurs o człowieku i jego zdrowiu. 
Etap wojewódzki przeprowadzony został 10 maja. 

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
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GMINA MAGNUSZEW
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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

„Nie, wystarczy pokochać, trzeba umieć wziąć tą miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie”
K.I. Gałczyński

„Złote Gody” – to niezwykłe wyda-
rzenie nie tylko dla Jubilatów, ale rów-
nież dla ich rodzin i przyjaciół oraz całej 
społeczności gminy. To 50 lat wspólnego, 
nieprzerwanego pożycia małżeńskiego.

Prawdziwe, zgodne i dobre małżeń-
stwo to takie, które przetrwa wszystkie 
życiowe zawieruchy, by po latach zy-
skać wzajemne zrozumienie, tolerancję 
i szacunek.

Życie dwojga ludzi na przestrzeni 
50 lat zapewne nie składa się z samych, 
dobrych, jasnych i szczęśliwych chwil.

W codziennym życiu doświadcza się 
momentów zwątpienia, czy zniechęcenia, 
jednak wzajemna miłość, szacunek, wier-
ność dokonanemu wyborowi i poszanowa-
nie dla wspólnie złożonej obietnicy – pozwa-
lają te wszystkie przeciwności zwyciężyć.

50 lat wspólnie przeżytych lat, to 
wspaniały przykład do naśladowania dla 
dzieci, wnuków i wszystkich młodych 
małżeństw.

Wieloletnie małżeństwo, wzajemne 
poszanowanie i przywiązanie świadczy 
o tym, że rodzina jest najważniejszą war-
tością w życiu człowieka. To właśnie dla-

tego Jubileusz Złotych godów cieszy się 
tak wielkim poważaniem i szacunkiem 
społecznym.

W roku bieżącym zostały nadane 
przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 
na wniosek tutejszego USC medale dla 
24 par małżeńskich.

Z tej okazji w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy odbyło się uroczyste spo-
tkanie Jubilatów z władzami gminy.

Uroczystego aktu dekoracji medalami 
16 parom małżeńskim w imieniu Prezy-
denta RP dokonał Wójt Gminy Magnu-

szew Marek Drapała. Jubilatom wręczo-
no odznaczenia, pamiątkowe dyplomy 
oraz kwiaty. Ofi cjalna część uroczystości 
zakończyła się wspólnym zdjęciem oraz 
tradycyjną lampką szampana i kawałkiem 
weselnego tortu.

Z okazji Jubileuszu 50-lecia poży-
cia małżeńskiego życzymy Państwu, by 
Wasza miłość trwała jeszcze przez wie-
le pogodnych i szczęśliwych lat.

Elżbieta Nowczyk
Z-ca Kier. USC
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23 marca 2022 roku o godzinie 13.00, 
w Sali kameralnej Centrum Kulturalno – 
Artystycznego w Kozienicach odbyło się 
podsumowanie etapu powiatowego XXIX  
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Kon-
kursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojco-
wiznę”. Na uroczystość udali się ucznio-
wie ze szkół w Zajezierzu i Słowikach. 

Nagrody wręczali zastępca burmistrza 
Mirosław Pułkowski, prezes Oddziału 
PTTK w Kozienicach Arkadiusz Nowa-
kowski oraz Maria Gola członek Jury.

W tegorocznej edycji konkursu wzię-
ło udział 44 uczniów z 12 szkół. Opiekę 
nad uczniami sprawowało 14 nauczycieli. 
Uczniowie przygotowali 28 prac konkur-
sowych, w tym:
* 21 prac w kategorii szkół podstawowych,
* 7 prac w kategorii szkół ponadpodsta-

wowych.

Prace uczniów z gminy Sieciechów 
zostały wytypowane do eliminacji woje-
wódzkich.

Bartłomiej Ochal z klasy VII Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Zajezierzu 
otrzymał I miejsce za pracę pt.: „Zaje-
zierze moją małą ojczyzną”, pod opieką 
Anny Szymańskiej. Opisywał w niej hi-
storię swojej miejscowości, podając le-
gendę o Zajezierzu, jego położeniu, tro-
chę historii o ciekawych wydarzeniach, 
tradycjach 28 Pułku Artylerii Lekkiej, 
patronie szkoły kapralu Michale Okurza-
łym, wartościach przyrodniczych i krajo-
brazowych wsi. Bartek pisał też o swoim 
uczestnictwie w życiu Zajezierza np. ak-
cji wielkiego sprzątania czy Święcie Puł-
kowym. Przedstawił też ciekawe miejsca 
oraz wywiad z jednym z mieszkańców, 
pamiętającym czasy II wojny światowej. 

Praca została uzupełniona zdjęciami wy-
konanymi przez ucznia. 

Natalia Kuś i Filip Wiraszka, ucznio-
wie klasy VIII Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Starych Słowikach otrzyma-
li II miejsce za pracę „Zawsze w drodze” 
pod opieką Bożeny Szczur. Do wzięcia 
udziału w konkursie zainspirowało ich 
spotkanie, które miało miejsce w styczniu 
na lekcji historii. Do szkoły przybył ks. 
Florian Rafałowski, obecnie mieszkający 
w Magnuszewie. Opowiedział młodzieży 
o swoim trudnym dzieciństwie, pobycie 
wraz z mamą i dwoma starszymi braćmi 
na Syberii, prześladowaniach Polaków, 
powrocie do Ojczyzny, swojej pracy ka-
płańskiej w wielu miejscach naszej die-
cezji, działalności w Związku Sybiraków, 
odznaczeniach, które otrzymał za przeka-
zywanie wiedzy o pobycie na „nieludz-
kiej ziemi”. W swojej pracy Natalia i Filip 
zamieścili wiadomości zdobyte na lekcji, 
wspomnienia tego niezwykłego 90-letnie-
go gościa, który z ogromną pasją i mło-
dzieńczym entuzjazmem dzielił się do-
świadczeniem swojego życia. Wykonali 
zdjęcia dokumentów oraz najcenniejszej 
dla niego pamiątki – lnianego woreczka, 
w którym mama przechowywała polskie 
dokumenty w czasie pobytu na Syberii.

Jesteśmy dumni z naszych uczniów, 
cieszymy się, że promują szkoły z terenu 
naszej gminy. Mamy nadzieję, że godnie 
będą reprezentować je na tle wojewódz-
twa mazowieckiego.

Anna Szymańska, 
Bożena Szczur

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

W dniu 12 marca 2022 r. w nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Słowikach odbyło się uroczyste świętowanie 
Dnia Kobiet. W spotkaniu uczestniczyli Wójt Arkadiusz Guba, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Potyra, oraz Pre-
zes Stowarzyszenia Słowik Władysław Krawczyk. Było wiele ciepłych słów i pięknych życzeń dla naszych Pań. Spotkanie 
uświetnił zespół Słowiczanki.

Podczas spotkania odbyła się zbiórka charytatywna na rzecz uchodźców Ukrainy. Za zebrane pieniądze zakupiono kołdry, po-
duszki i pościel, które zostały przekazane w miejsca utworzone do przyjęcia uchodźców.

Mirosława Pachocka 
Sekretarz Urzędu Gminy Sieciechów

W dniu 11 marca z okazji Dnia 
Sołtysa wójt Gminy Arkadiusz Guba, 
przewodniczący Rady Gminy Stani-
sław Potyra, sekretarz Mirosława Pa-
chocka zaprosili Panie i Panów Sołty-
sów na uroczyste obchody ich święta. 
Wójt złożył sołtysom najlepsze życze-
nia oraz podziękował za dotychcza-
sową pracę. Zaznaczył, że sołtys wie 
jakie są potrzeby mieszkańców, ale też 
musi jako pierwszy przyjąć ich skargi 
czy niezadowolenie. Podkreślił zna-
czenie funkcji sołtysa oraz ważność 
dla współpracy z Urzędem Gminy. 
Sołtysi otrzymali drobne upominki, 
a na zakończenie wszyscy zostali za-
proszeni na słodki poczęstunek.

Mirosława Pachocka 
Sekretarz Urzędu Gminy Sieciechów
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