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Z drugiej edycji Rządowego Pro-
gramu Inwestycji Strategicznych 
Polski Ład, czyli pakietu społecz-
no-gospodarczych reform, do całego 
powiatu kozienickiego trafi prawie 
75 milionów złotych. Pieniądze do-
staną Powiat Kozienicki, oraz Gminy: 
Kozienice, Głowaczów, Gniewoszów, 
Garbatka-Letnisko, Sieciechów, Gra-
bów nad Pilicą i Magnuszew. Otrzyma-
ne środki przeznaczone zostaną przede 
wszystkim na poprawę i rozbudowę 
infrastruktury drogowej, przebudowę 
i remont istniejących obiektów spor-
towych i oświatowych oraz rozbudowę 
kanalizacji sanitarnej.

POWIAT KOZIENICKI otrzyma 
15.770.000, 00 zł z przeznaczeniem na:
• Budowę DP 1703W Wola Magnuszew-

ska-Lipinki, odcinek Tyborów-Cy-

8 czerwca odbyła się XLVII Se-
sja Rady Powiatu Kozienickiego 
VI kadencji. Po sprawozdaniu Starosty 
z prac Zarządu oraz Rozpatrzeniu ra-
portu o stanie Powiatu, Radni Podjęli 
uchwałę w sprawie udzielenia wotum 
zaufania dla Zarządu Powiatu. W ko-
lejnym punkcie Radni podjęli uchwałę 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania z wykonania budżetu po-
wiatu kozienickiego za 2021 rok i spra-
wozdania fi nansowego oraz uchwałę 
w sprawie absolutorium z tytułu wyko-
nania budżetu powiatu kozienickiego 
za 2021 r. Za absolutorium głosowało 
17 Radnych, 1 głos był przeciwko i je-
den Radny wstrzymał się od głosu.

Starosta Kozienicki Krzysztof Wol-
ski serdecznie dziękuje Radnym Rady 
Powiatu Kozienickiego za pracę i re-
alizację zadań, jakie były postawione 
przed Radą w roku 2021, dziękuje rów-

nież  pracownikom Starostwa Powiato-
wego w Kozienicach oraz jednostek 
organizacyjnych Powiatu za rzetelną 

nież  pracownikom Starostwa Powiato- pracę i wyniki.

Sabina Semeniuk

chrowska Wola
• Przebudowę DP 1735W Opactwo-Wól-

ka Wojcieszkowska, odcinek w m. 
Nagórnik

• Przebudowę DP 1131W Boże-Nowa 
Wola i DP 1701W Grabów nad Pilicą-
-Augustów w m. Augustów

• Przebudowę DP 3515W Jedlińsk-Barto-
dzieje-Wola Goryńska-Łukawa-Gło-

waczów, odcinek Podmieście-Łukawa
• Przebudowę DP 1725W Przewóz-Cu-

dów, odcinek Wymysłów-Cudów
Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski 

kieruje podziękowania dla Premiera Ma-
teusza Morawieckiego oraz Parlamenta-
rzystów PiS Ziemi Radomskiej za otrzy-
mane środki fi nansowe.
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„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska”.
           J. Piłsudski

12 maja, aby uczcić 87. Rocznicę 
Śmierci Józefa Piłsudskiego, pierwszego 
Marszałka Polski, wielkiego przywód-
cy walczącego o wolną Polskę, delega-
cje: Samorządu Powiatu Kozienickiego 
Starosta Krzysztof Wolski, Wicestarosta 
Małgorzata Bebelska, Samorządu Gmi-
ny Kozienice, Związku Piłsudczyków 
RP Oddział w Kozienicach z Marianem 
Śledziem oraz Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej Oddział w Kozie-
nicach z Piotrem Cybulą, złożyły kwiaty 
i zapaliły znicze w Kwaterze Poległych 
Legionistów na cmentarzu parafi alnym 
w Kozienicach.

Tego dnia w godzinach popołudnio-
wych delegacje: Samorządu Powiatu Ko-
zienickiego w składzie Stanisław Orze-
chowski i Zbigniew Sitkowski – Radni 
Rady Powiatu, Samorządu Gminy Kozie-
nice, Związku Piłsudczyków RP Oddział 
w Kozienicach na czele z Prezesem Maria-
nem Śledziem oraz Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Ko-
zienicach z Prezesem Piotrem Cybulą zło-
żyły kwiaty i zapaliły znicze przy Pomnik 
Niepodległości w Kozienicach.

Organizatorami obchodów byli: Zwią-
zek Piłsudczyków RP Oddział w Kozie-
nicach oraz Światowy Związek Żołnierzy 
Armii Krajowej Oddział w Kozienicach.

Sabina Semeniuk

27 maja Starosta Kozienicki 
Krzysztof Wolski, na zaproszenie Pre-
zesa Zarządu Mazowieckiego Związ-
ku Piłki Nożnej Sławomira Pietrzyka, 
uczestniczył w uroczystej gali z okazji 
100-lecia Związku, która odbyła się 
w Warszawie. Gala stała się okazją 
do wręczenia odznaczeń wielu działa-
czom, byłym zawodnikom i trenerom, 
wszystkim, którzy włożyli wiele serca 
w rozwój mazowieckiego futbolu. Sta-
rosta Krzysztof Wolski uhonorowany 
został Brązową Odznaką „Za zasługi 
dla Sportu” przyznawaną przez Mini-
stra Sportu i Turystyki oraz Medalem 
100-lecia Mazowieckiego Związku 
Piłki Nożnej. Natomiast w imieniu 
Zarządu i Rady Powiatu Kozienickie-
go, Starosta przekazał na ręce Prezesa 
MZPN statuetkę i list gratulacyjny.

Wydarzenia
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18 maja odbyły się uroczyste obcho-
dy Jubileuszu 30-lecia Publicznej Szko-
ły Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II 
w Kozienicach połączone z 102. roczni-
cą urodzin Wielkiego patrona placów-
ki. Uroczystości rozpoczęła msza św. 
w Kościele pw. Św. Krzyża w Kozieni-
cach, której przewodniczył Biskup Ra-
domski Marek Solarczyk.

Po nabożeństwie w Ogrodzie Papie-
skim Poseł na Sejm RP Andrzej Kosz-
towniak oraz delegacje: Samorządu Po-
wiatu Kozienickiego w składzie Starosta 
Krzysztof Wolski, Wicestarosta Małgo-
rzata Bebelska, Samorządu Gminy Ko-
zienice z Burmistrzem Gminy Piotrem 
Kozłowskim oraz delegacja Publicznej 
Szkoły Podstawowej Nr 4 z Dyrektorem 
placówki Andrzejem Suwałą, złożyły 
kwiaty przed pomnikiem Jana Pawła II.

Kolejnym punktem uroczystości było 
odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiąt-
kowej, ufundowanej przez Radę Rodzi-
ców, Dyrektora i Grono Pedagogiczne 
PSP Nr 4. Tablica umiejscowiona została 
przy wejściu głównym do szkoły.

Wśród licznie zgromadzonych gości 
pragnących uczcić jubileusz Szkoły zna-
leźli się Poseł na Sejm RP Andrzej Kosz-
towniak, Starosta Kozienicki Krzysztof 
Wolski, Burmistrz Gminy Kozienice Piotr 

Kozłowski, Przewodniczący Rady Miej-
skiej Rafał Sucherman, Ksiądz kanonik 
Kazimierz Chojnacki Proboszcz parafi i 
pw. Św. Krzyża w Kozienicach, przed-
stawiciele placówek oświatowych i jed-
nostek organizacyjnych z terenu gminy 
Kozienice oraz absolwenci, uczniowie, 
pracownicy i przyjaciele placówki. 

Jubileusz stał się okazją do przekaza-
nia wielu słów uznania, gratulacji i ży-
czeń. Starosta Kozienicki Krzysztof Wol-
ski na ręce Dyrektora placówki wręczył 

pamiątkową statuetkę. 
Prelekcja historyka, prof. Marka 

Wierzbickiego na temat Jana Pawła II za-
kończyła część ofi cjalną uroczystości. 

Następnie przed zgromadzonymi za-
prezentowali się uczniowie PSP Nr 4 
w programie artystycznym: „Myśląc 
o przyszłości nie zapominajmy o prze-
szłości”, w którym przedstawiona została 
historia szkoły oraz życiorys jej patrona.

Sabina Semeniuk

29 maja w parku miejskim odbyła się 
uroczystość patriotyczna upamiętniająca 
79. rocznicę rozstrzelania przez Niemców 
żołnierzy Batalionów Chłopskich. Aby 
uczcić pamięć pomordowanych miesz-
kańców Psar, Samwodzia i Kępic, ze-
brane delegacje: Powiatu Kozienickiego 
w składzie Członek Zarządu Powiatu Ma-
rek Kucharski, Radni Rady Powiatu Zbi-
gniew Sitkowki i Stanisław Orzechowski, 
gminy Kozienice z Zastępcą Burmistrza 
Gminy Mirosławem Pułkowskim, Świato-
wego Związku Żołnierzy AK Koło Kozie-
nice, Związku Weteranów i Rezerwistów 
Wojska Polskiego Oddział Powiatowy im. 
mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 
w Kozienicach, Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Wólce Tyrzyńskiej oraz Kozienic-
kiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Histo-
rycznych złożyły kwiaty i zapaliły znicze 
przed pomnikiem.

Gościem wydarzenia była Lucyna 
Abramczyk, córka Józefa Abramczyka 
„Tomasza” – dowódcy Oddziału Party-

zanckiego BCh.
Organizatorami patriotycznego spo-

tkania byli: Gmina Kozienice, Starostwo 
Powiatowe w Kozienicach, Światowy 
Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło 

Kozienice oraz Kozienickie Stowarzysze-
nie Rekonstrukcji Historycznych, którego 
Prezes Krzysztof Zając poprowadził uro-
czystość

Sabina Semeniuk

Wydarzenia
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19 maja odbył się końcowy odbiór 
i przekazanie do eksploatacji inwestycji 
pod nazwą „Przebudowa drogi powia-
towej nr 1714W Głowaczów-Lipskie 
Budy”od skrzyżowania z drogą gminną 
relacji Lipa – Mała Wieś do granic Po-
wiatu Kozienickiego z Powiatem Biało-
brzeskim.

Po poświęceniu drogi przez probosz-
cza parafi i pw. Św. Wawrzyńca w Gło-
waczowie księdza dr Zdzisława Kału-
zińskiego, uroczystego przecięcia wstęgi 
dokonali: Starosta Kozienicki Krzysztof 
Wolski, Wójt Gminy Głowaczów Hubert 
Czubaj, Radna Rady Gminy Głowaczów, 
Sołtys wsi Lipa Alina Sobieraj oraz wy-
konawcy inwestycji: Prezes Zarządu 
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno – 
Drogowych w Grójcu Marek Jaworski 
i Wiceprezes Zarządu Dariusz Kulkow-
ski. Wśród obecnych przy odbiorze zna-
leźli się również: Radni Rady Powiatu 
Białobrzeskiego, Radni Rady Gminy 
Głowaczów, przedstawiciele Nadleśnic-
twa Dobieszyn z Nadleśniczym Pawłem 
Sułkowskim i Nadleśniczym Seniorem 
Janem Chryzostomem Czachowskim, 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
w Kozienicach Marcin Łopuszański oraz 

mieszkańcy okolicznych miejscowości.
Prace remontowe obejmowały m.in. 

wykonanie robót ziemnych, dowiezienie 
gruntu na nasypy, wykonanie konstrukcji 
nawierzchni drogi na długości 2755 mb 
o szerokości jezdni 5,5 m, wykonanie 
przepustów pod koroną drogi, wykona-
nie poboczy tłuczniowych obustronnie, 
umocnienie skarp i dna rowu płytami ażu-
rowymi, wykonanie nawierzchni z tłucz-
nia na zjazdach oraz wykonanie oznako-

wania drogi znakami wg projektu stałej 
organizacji ruchu.

Wartość inwestycji to 2.831.468,02 zł, 
koszt współfi nansowany został w 60 % ze 
środków Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego w ramach „Instrumentu wspar-
cia zadań ważnych dla równomiernego 
rozwoju województwa mazowieckiego” 
i w 40 % ze środków Powiatu Kozienic-
kiego.

Sabina Semeniuk

6 czerwca w Zespole Szkół Nr 1 im. 
Legionów Polskich w Kozienicach, z ini-
cjatywy Poseł na Sejm RP Agnieszki 
Górskiej, przeprowadzony został Kon-
kurs Wiedzy o Sejmie, którego głównym 
celem jest zachęcenie młodzieży do po-
szerzenia wiedzy o współczesnym, pol-
skim parlamentaryzmie.

Tuż przed rozpoczęciem konkur-
su, Starosta Kozienicki Krzysztof Wol-
ski spotkał się z uczestnikami, życząc 
wszystkim wysokich wyników.

Zmagania konkursowe poprzedził 
wykład i prezentacja multimedialna na 
temat pracy, organizacji i uprawnień Sej-
mu RP, którą przedstawili pracownicy 
Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii 
Sejmu Monika Srzednicka-Raczkowska 
i Ireneusz Nowak. Następnie 50 uczniów 
przystąpiło do rozwiązywania testu. Po 
podsumowaniu wyników laureatami 
Konkursu Wiedzy o Sejmie w ZS Nr 1 
zostały:
• 1. Weronika Szewczyk – kl. If
• 2. Natalia Maciejczak – kl. IIf

• 3. Zuzanna Dropia – kl. Ib
Wręczenia dyplomów i nagród Lau-

reatkom i uczestnikom konkursu doko-

nali Poseł na Sejm RP Agnieszka Górska 
i Dyrektor ZS nr 1 Ryszard Zając.

Sabina Semeniuk

Wydarzenia/Informacje
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Słońce, delikatny wietrzyk, mnóstwo 
uśmiechu i pozytywnej energii – tak w skró-
cie można opisać atmosferę, która panowa-
ła podczas XII Powiatowego Rajdu Rowe-
rowego „Śladami Historii”, który odbył się 
w sobotę, 18 czerwca. 60 uczestników wy-
darzenia wystartowało z parkingu przy bu-
dynku Starostwa Powiatowego przy ulicy 
Kochanowskiego 15 w Kozienicach, gdzie 
w imieniu Starosty Kozienickiego Krzysz-
tofa Wolskiego zostali powitani przez 
Naczelnika Wydziału Promocji i Kultury 
Lucynę Domańską-Stankiewicz. Po zareje-
strowaniu się w biurze Rajdu, krótkiej roz-
grzewce, poprowadzonej przez instruktorkę 
z Klubu Aktywnej Kobiety „Foremka” Annę 
Gondek, wspólnej fotografi i, wszyscy mi-
łośnicy jazdy na dwóch kółkach wyruszyli 
w 70 km trasę. Każdy uczestnik otrzymał 
kamizelkę odblaskową z logo Rajdu i logo 
Sponsora. Tegoroczna trasa Rajdu wiodła 
przez miejsca pamięci związane z I wojną 
światową, Powstaniem Styczniowym, po-
przez mogiły tragicznie zmarłych lotników 
i zabytki Powiatu Kozienickiego. Rajdowi-
cze odwiedzili również miejsca związane 
z bartnictwem i pszczelarstwem, gdzie 
mieli możliwość skosztowania różnych 
gatunków miodów. Wysłuchali również 

interesującej prelekcji przedstawionej przez 
Leśniczego Leśnictwa Przejazd Ryszarda 
Wziątka. To wszystko w urokliwej scenerii 
Puszczy Kozienickiej i zlokalizowanych 
na jej terenie Pomników Przyrody. Trasa 
zaplanowana została w taki sposób, aby 
uczestnicy mieli możliwość powalczyć 
z trudami jazdy po piaszczystych i leśnych 
ścieżkach oraz trochę odetchnąć podczas 
jazdy asfaltowymi drogami przez malow-
nicze miejscowości gminy Głowaczów. Na 
mecie Rajdu, która w tym roku zlokalizo-
wana była na parkingu Cztery Kopce przy 
drodze krajowej 48, gdzie znajduje się tak-
że Cmentarz wojenny z I wojny światowej 
Kurhan, każdy uczestnik otrzymał nagrodę 
za ukończenie trasy: znaczek rajdowy, ręcz-
nik turystyczny z logo Rajdu i logo Spon-
sora Wydarzenia oraz folder z opisem tra-
sy XII Powiatowego Rajdu Rowerowego 
„Śladami Historii”. Nie zabrakło również 
ciepłego poczęstunku oraz słodkich przeką-
sek i napojów.

Dziękujemy partnerom wydarzenia, 

którymi w tym roku byli: Komenda Po-
wiatowa Policji w Kozienicach, Komen-
da Powiatowa PSP w Kozienicach, Nad-
leśnictwo Kozienice, fi rma Multi-Smak, 
Zakład Cukierniczy Krzysztof Lenarczyk, 
Centrum Ubezpieczeń i Usług Finan-
sowych Marzena Lesiak oraz Klub Ak-
tywnej Kobiety „Foremka”. Szczególne 
podziękowania kierujemy do Operatora 
Gazociągów Przesyłowych Gaz-System 
S.A., który już po raz trzeci był Sponso-
rem Wydarzenia. Organizatorem Rajdu 
było Starostwo Powiatowe w Kozieni-
cach, Wydział Promocji i Kultury.

Zachęcamy do zwiedzania ziemi ko-
zienickiej korzystając z tras rowerowych 
wyznaczonych przez Wydział Promocji 
i Kultury Starostwa Powiatowego pod-
czas poprzednich edycji Rajdu. Są one 
dostępna na stronie internetowej Staro-
stwa w zakładce Powiat/Aktywnie w Po-
wiecie Kozienickim.

Sabina Semeniuk

Wydarzenia
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3 czerwca w Kozienicach miały 
miejsce obchody Powiatowego Dnia 
Strażaka, połączone z 30 – leciem po-
wołania Państwowej Straży Pożarnej. 
Rozpoczęły się mszą świętą w inten-
cji strażaków w kościele pw. Świętego 
Krzyża w Kozienicach.

Następnie uczestnicy przeszli 
w uroczystym przemarszu na plac przy 
Pomniku Niepodległości, gdzie odbyła 
się dalsza część uroczystości.

Po podniesieniu flagi oraz odegra-
niu hymnu państwowego Komendant 
Powiatowy PSP w Kozienicach bryg. 
Kamil Bieńkowski powitał przybyłych 
gości, wśród których byli: Posłowie 
na Sejm RP: Agnieszka Górska, Anna 
Kwiecień, Andrzej Kosztowniak, Sta-
rosta Kozienicki Krzysztof Wolski, 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Mirosław Górka, Burmistrz Gminy 
Kozienice Piotr Kozłowski wraz z Za-
stępcami, Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Kozienicach, Wójtowie Gmin: 
Głowaczów, Magnuszew i Sieciechów, 
Zastępca Mazowieckiego Komendan-
ta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Artur 
Gonera, Prezes Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego ZOSP RP Województwa 
Mazowieckiego Zbigniew Gołąbek 
oraz przedstawiciele Nadleśnictwa 
Kozienice, Dobieszyn i Zwoleń, orga-
nizacji i stowarzyszeń z terenu powia-
tu kozienickiego.

Obchody stały się okazją do wrę-
czenia odznaczeń wyróżniającym się 
strażakom oraz przekazania aktów 
nadania wyższych stopni służbowych. 
Mazowiecki Komendant Wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej wręczył 
Staroście Kozienickiemu Krzyszto-
fowi Wolskiemu oraz Komendantowi 
Powiatowemu bryg. Kamilowi Bień-
kowskiemu Medal Okolicznościo-
wy. Natomiast przybyłym gościom, 
którzy wspierają działania Komendy 
Powiatowej PSP w Kozienicach wrę-
czone zostały Medale z okazji Powia-
towego Dnia Strażaka i 30 – lecia PSP 
w Kozienicach. Z okazji 30 – lecia po-
wołania Państwowej Straży Pożarnej 
władze samorządowe z terenu powiatu 
kozienickiego przekazały strażakom 
dzwon sygnałowy.

Sabina Semeniuk

Wydarzenia
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7 czerwca na terenie Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Opactwie odbył się XII Mazowiecki 
Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych. 
W tegorocznych rozgrywkach wzię-
ło udział 71 zawodników z 10 Klubów 
Olimpiad Specjalnych.

Uroczystego otwarcia zawodów do-
konał Starosta Kozienicki Krzysztof Wol-
ski. Wiele ciepłych słów i życzeń udanej 

zabawy oraz wielu sukcesów podczas 
rozgrywek życzyła zawodnikom Zastęp-
ca Burmistrza Gminy Kozienice Dorota 
Stępień.

Olimpiady Specjalne są obok Igrzysk 
Olimpijskich i Paraolimpiady, jednym 
z trzech fi larów ruchu olimpijskiego na 
świecie. Ideą zawodów jest przeciw-
działanie dyskryminacji osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną i promowa-

nie inkluzji, czyli nauczania wszystkich 
razem z poszanowaniem różnorodności, 
poprzez sport. Zawodnicy Olimpiad re-
gularnie trenują, biorą udział w profesjo-
nalnych zmaganiach, również na arenie 
międzynarodowej. Nie brakuje im zapału, 
zaangażowania oraz wytrwałości w dąże-
niu do celu.

Sabina Semeniuk

15 maja w gminie Gniewoszów upły-
nął pod znakiem uroczystości związa-
nych z odsłonięciem tablicy pamiątkowej 
poświęconej płk pilotowi Władysławo-
wi Gnysiowi – mieszkańcowi Sarnowa, 
historycznemu zwycięzcy, który jako 
pierwszy zestrzelił niemieckie samoloty 
w czasie II wojny światowej, 1 września 
1939 roku.

Wydarzenie rozpoczęła msza świę-
ta w intencji Pułkownika odprawio-
na w Kaplicy pw. Św. Maksymiliana 
Marii Kolbego w Sarnowie, której 
przewodniczył proboszcz parafii woj-
skowej Matki Bożej Loretańskiej 
w Dęblinie ksiądz płk Mariusz Stolar-
czyk. Następnie w uroczystym przemar-
szu zebrani udali się na miejsce, gdzie 
nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej oraz złożenie kwiatów 
i zapalenie zniczy. Hołd historyczne-
mu zwycięzcy złożyły licznie zgro-
madzone delegacje, wśród których był 
Poseł na Sejm RP Andrzej Kosztow-
niak. Powiat Kozienicki reprezentowa-
li: Wicestarosta Małgorzata Bebelska, 
Radni Rady Powiatu Lidia Ligorowska 
i Grzegorz Sotowski.

Gośćmi specjalnymi wydarze-
nia byli synowie płk Gnysia, Stefan 
i Ashley, którzy uczestniczyli w uroczy-
stym odsłonięciu tablicy pamiątkowej.

Organizatorami wydarzenia byli: 
gmina Gniewoszów i Muzeum Sił Po-
wietrznych w Dęblinie. Uroczystość zre-

alizowana została przy wsparciu Senatora RP Wojciecha Skurkiewicza.
Sabina Semeniuk

Wydarzenia
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Od 16 do 21 maja 8 uczniów i 2 
nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 im. 
Legionów Polskich uczestniczyło 
w spotkaniu projektowym Erasmus+ 
Eupantec2019 „Physics and New Tech-
nologies” w szkole „Rocha Peixoto” 
w Povoa de Varzim w Portugalii. W spo-
tkaniu uczestniczyło również kilkunastu 
portugalskich uczniów oraz uczniowie 
z Fürstenfeldbruck w Bawarii i Padwy we 
Włoszech. Celem spotkania była praca 
nad eksperymentami związanymi z fala-
mi, wykorzystującymi nowe technolo-
gie, mikrokontrolery, sensory i aplikacje 
mobilne. Każdy kraj przygotował cieka-
we eksperymenty i tak np polski zespół 
skonstruował system służący do badania 
poziomu głośności, który wykorzystu-
je mikrokontroler i sensor akustyczny. 
Wśród polskich eksperymentów znalazło 
się również wykorzystanie ultradźwię-
ków i mikrokontrolera Raspberry Pi 
Pico z MicroPythonem do badania ruchu 
harmonicznego oraz wykorzystanie fal 
radiowych na przykładzie zbudowane-
go układu RFID do odczytu informacji 
z kart, tagów w różnych warunkach. Bar-
dzo ciekawym wydarzeniem były warsz-
taty w laboratoriach Wydziału Inżynierii 
Cywilnej Uniwersytetu w Porto. I tak np. 
naukowiec tej uczelni, dr Eduardo Costa 
przeprowadził dla uczestników spotkania, 
eksperymenty w laboratorium akustyki, 
które służyły do badania czasu pogłosu 
i zakłóceń fal dźwiękowych. 

W ostatnim dniu spotkania projek-
towego uczniowie byli gośćmi naukow-
ców z Wydziału Geofi zyki Uniwersytetu 

w Porto, a dokładniej mówiąc odbyli 
warsztaty w stacji sejsmicznej i stacji po-
godowej. Uczniowie zdobyli gruntowną 
wiedzę z zakresu fal sejsmicznych bez-
pośrednio od Pani dyrektor instytutu, dr 
Heleny Sant’Ovaia, która wyjaśniła dzia-
łanie sensorów sejsmicznych i sposób re-
jestracji wyników przekazywanych z sen-
sorów. Pod okiem geofi zyka i astronauty 
dr Rui Moura uczniowie mierzyli szybkość 
rozchodzenia się fal sejsmicznych, które 
wywoływali za pomocą wielkiego młota. 
Ciekawy wykład na temat przyszłości fi -
zyki wygłosił dla uczestników projektu dr 
Manuel Marques z Departamentu Fizyki 
i Astronomii. W Instytucie Geofi zyki za-
kończone zostały działania przygotowane 
w ramach mobilności Erasmus+. Ucznio-

wie, nauczyciele i naukowcy z Instytutu 
Geofi zyki Uniwersytetu w Porto spotkali 
się na wspólnej kolacji w plenerze na te-
renie stacji sejsmicznej. Piękna panora-
ma Porto z najwyżej położonego miejsca 
w mieście sprzyjała rozmowom, dobre-
mu nastrojowi i podsumowaniu działań 
w projekcie. Oprócz bogatego programu 
naukowego pięciodniowego spotkania 
znalazło się trochę czasu na poznanie 
Povoa de Varzim. Uczniowie odbyli spo-
tkanie z burmistrzem Povoa de Varzim 
w ratuszu miejskim, zwiedzili Muzeum 
Historyczne miasta Povoa de Varzim, 
zwiedzili Porto, a nawet odbyli lekcję 
surfi ngu na plaży atlantyckiej w Vila do 
Conde.

Red. ZS Nr 1 w Kozienicach

POEZJA BEZ BARIER
W kwietniu wychowankowie Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego w Opactwie wzięli udział w II 
Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „Świat wierszem 
opowiadany” organizowanym przez Specjalny Ośrodek 
Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. M. 
Grzegorzewskiej w Radomiu. Celem konkursu było rozwi-
janie zdolności recytatorskich, popularyzacja poezji wśród 
uczniów oraz wspieranie działań twórczych i rozwijanie 
wiary we własne możliwości. Uczniowie z SOSW w Opac-
twie na miarę swoich możliwości z pomocą nauczycieli 
przygotowali wiersze, które jak się okazało, wysoko oceniło 
jury konkursu. Szymon Starzyk zajął II miejsce w katego-
rii uczniów z klas 4 – 8. Natomiast Jakub Piórkowski zajął 
II miejsce w kategorii uczniów z klas PDP. Swoim wystę-
pem Jakub pokazał, że pomimo znacznych ograniczeń i ba-
rier w komunikacji werbalnej, poezję można wyrazić rów-
nież za pomocą gestów, obrazów i symboli. 

Z PEKAO NA ROWERZE
Wychowankowie SOSW w Opactwie 24 maja br. po raz ko-

lejny mieli okazję spotkać się z Wolontariuszami Banku PEKAO 

Wydarzenia
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SA przy wspólnej realizacji  projektu pt: „Integracja na dwóch 
kółkach”. Przybyli goście, wspólnie z uczniami i nauczycielami 
ośrodka aktywnie spędzili czas zwiedzając najbliższą okolicę 
podczas rajdu rowerowego. Zakupione przez fundację banku ro-
wery, super się sprawdziły.

UDZIAŁ FORMACJI TANECZNEJ „VIR” 
W PROJEKCIE „...W KRĘGU TAŃCA ...2022”

Formacja taneczna „VIR” po raz kolejny została zakwali-
fi kowana do autorskiego projektu dr Bożeny W. Jakubczak re-

alizowanego przez ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edu-
kacji Kulturalnej i Sztuki, dofi nansowanego przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem pro-
jektu jest pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie 
w integracji społecznej i ugruntowanie zmian w postawach 
wzbogacających ich osobiste możliwości osiągania sukcesów. 
Podczas spotkań z artystami, na zajęciach tanecznych pro-
wadzonych przez wykwalifi kowanych specjalistów wszyscy 
uczestnicy warsztatów, mieli możliwość rehabilitacji poprzez 
taniec i muzykę. Rozwijali swoje zainteresowania, umiejęt-
ności oraz wzmacniali samodzielność w codziennym życiu. 
Tworzenie choreografi i i zapoznanie się z tajnikami tradycyj-
nego tańca cygańskiego, sprawił uczestnikom wiele radości 
oraz pozostawił w pamięci niezapomniane chwile. Placówkę 
w Opactwie reprezentowało 10 osób. Na zakończenie wszyscy 
uczniowie wraz z opiekunami i instruktorami zatańczyli wspól-
nie poloneza. W kierunku wszystkich uczestników popłynęło 
wiele serdecznych i życzliwych słów, występy spotkały się 
z ogromnym entuzjazmem publiczności. Udział młodzieży 
niepełnosprawnej w tego typu projektach otwiera przed nią 
nowe możliwości, pozwala budować poczucie własnej warto-
ści oraz zaakceptować siebie. Pragniemy podziękować wszyst-
kim, którzy przyczynili się do tego, aby nasi uczniowie mogli 
wziąć udział w projekcie.

Red. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie

SUKCESY GRUPY MEDYCZNEJ Z I LO 
W KOZIENICACH

27 maja na terenie Kozienickiego Centrum Rekreacji i Spor-
tu odbył się etap rejonowy XXVIII Ogólnopolskich Mistrzostw 
Pierwszej Pomocy PCK. I LO w Kozienicach reprezentowały 
dwie drużyny w składzie:
I drużyna: Hanna Bernaciak – kapitan, Zuzanna Maj, Julia 
Marszałek, Paulina Kobiela, Maja Wachnicka.
II drużyna: Ewa Mojsiuszko – kapitan, Igor Szewczyk, Oliwia 
Karaś, Antonia Różańska, Zofi a Wójcik.
Opiekun drużyny – Edyta Tarczyńska
Mistrzostwa miały formułę teoretyczno-praktyczną
1. Test sprawdzający wiedzę medyczną, a także historię PCK
2. Zdarzenia wymagające interwencji medycznej np. RKO, opa-

rzenia II stopnia, ciało obce, ugryzienie przez wiewiórkę, 
rozcięty łuk brwiowy.
Złoty medal otrzymała drużyna numer I, a srebrny drużyna 

numer II w etapie rejonowym. Etap wojewódzki odbył się w so-
botę 28 maja 2022 roku w Grodzisku Mazowieckim. Nasz rejon 

reprezentowała zwycięska drużyna numer I, zdobywając drugie 
miejsce w województwie mazowieckim. Uczennice I Liceum 
Ogólnokształcącego w Kozienicach zostały wicemistrzyniami 
Mazowsza w XXVIII Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej 
Pomocy. 

MISTRZOSTWA SUDOKU I LO W KOZIENICACH
30 maja 2022 roku w I liceum Ogólnokształcącym odbyły 

się XIV Otwarte Mistrzostwa Sudoku I LO im. Stefana Czar-
nieckiego w Kozienicach, w których uczestniczyło 55 – uczniów 
z  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1, Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 2, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3, Publicz-
nej Szkoły Podstawowej nr 4, Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Stanisławicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Świerżach 
Górnych, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Tyrzyńskiej, 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Chodkowskiej, Zespołu 
Szkół Nr 1 i I Liceum Ogólnokształcącego w Kozienicach.

Mistrzostwa odbywały się w trzech kategoriach wiekowych: 
szkoła podstawowa klasy II – IV, szkoła podstawowa klasy V – 
VII, szkoła podstawowa klasa VIII i szkoły ponadpodstawowe. 
ETAP INDYWIDUALNY
Kategoria: szkoły podstawowe klasy II – IV
I miejsce Jastrzębska Weronika PSP 4
II miejsce Czerwiński Mateusz PSP 2
III miejsce Pakuła Liliana PSP 4
Kategoria: szkoły podstawowe klasy V – VII
I miejsce Strzelczyk Dawid PSP 4
II miejsce Bolek Alicja PSP 3
III miejsce Wójcik Aleksandra PSP Stanisławice
Kategoria: szkoły podstawowe klasy VIII i szkoły ponadpod-
stawowe
I miejsce Tyśkiewicz Anna I LO
II miejsce Sulima Paweł PSP 1
III miejsce Wolski Hieronim PSP 2

Red. I LO w Kozienicach

Wydarzenia
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Od kwietnia 2022 r. Biblioteka Publicz-
na Gminy Kozienice realizuje projekt pn. 
„Ej, wy dziatki czy wy wiecie, jak by-
wało niegdyś w świecie?” – Konopnicka 
niesztampowo, na którego realizację uzy-
skała dofi nansowanie ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pocho-
dzących z Funduszu Promocji Kultury.

Celem projektu jest docenienie lite-
rackiego dorobku Marii Konopnickiej, 
upamiętnienie 180 rocznicy urodzin pi-
sarki i promocja jej utworów (przypomi-
namy iż Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
ustanowił rok 2022 Rokiem Marii Konop-
nickiej) wśród współczesnego młodego 
pokolenia kozieniczan przy współudziale 
pokolenia, które na literaturze Marii Ko-
nopnickiej się wychowało.

Pozyskana kwota dotacji to 
15.610,00 zł. Wartość całego projektu: 
19.610,00 zł. 

W ramach projektu zrealizowane zo-
stały następujące działania: 

Warsztaty „Wielkanoc z Marią Ko-
nopnicką – stroik i kartka dla seniora”
do udziału w których zaprosiliśmy dzie-
ci i rodziców z działającego w bibliotece 
Klubu Koziołka Matołka. 

Dzieci i rodzice pod czujną opieką fl o-
rystki Renaty Narojczyk tworzyli stroiki 
wielkanocne. 12 Kozienicka Drużyna Har-
cerzy wykonała kartki świąteczne.

Powstałe w czasie warsztatów prace tra-
fi ły do seniorów i podopiecznych Domu Po-
mocy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyń-
skiej w Kozienicach oraz Senior+ Kozienice. 

28 kwietnia biblioteka zorganizowała 
warsztaty edukacyjno-kreatywne malowa-
nia kolorowym piaskiem pn. „Co słonko 

widziało”, które poprowadził Maciej Kop-
czyński z Modrej Sovy. Udział w warsz-
tatach wzięli członkowie Kozienickiego 
Dziennego Domu Senior + oraz uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanisła-
wicach. Uczestnicy zajęć wykonali barwne 
rysunki za pomocą piasku drobno i grubo-
ziarnistego. Powstałe prace wiązały się tema-
tycznie z wierszem Marii Konopnickiej pt. 
„Co słonko widziało”, wędrując po niebie. 
Zajęcia pozwoliły dzieciom i seniorom od-
kryć nowe umiejętności, była to również do-
bra okazja do sprawdzenia swojej wyobraźni 
i znakomity trening zręczności manualnej. 

9 maja w Sali kameralnej Centrum 
Kulturalno-Artystycznego młodzież klas 
siódmych i ósmych szkół podstawowych 
z terenu Gminy Kozienice uczestniczyła 
w spotkaniu pn. „Patataj, patataj, po-
jedziemy w cudny kraj” z Krzysztofem 
Petkiem znanym dziennikarzem, detekty-
wem, organizatorem wypraw, instrukto-

rem survivalu, autorem wielu książek.
06 czerwca na terenie ogrodów Biblio-

teki Publicznej Gminy Kozienice odbył 
się Piknik ze Stefkiem Burczymuchą.
Przedsięwzięcie pn. „Stefek Burczymu-
cha zaprasza na piknik” było niesamo-
witą imprezą dla rodzin. 

Projekt został objęty Patronatem 
Honorowym Burmistrza Gminy Kozieni-
ce Piotra Kozłowskiego, Starosty Powia-
tu Kozienickiego Krzysztofa Wolskiego 
oraz Muzeum Karykatury im. Eryka Li-
pińskiego w Warszawie.

Biblioteka serdecznie zaprasza i zachę-
ca do udziału w realizowanych w ramach 
projektu przedsięwzięciach. Chcąc dowie-
dzieć się o dalszych naszych działaniach 
w ramach projektu wystarczy śledzić naszą 
stronę https://biblioteka-kozienice.net.pl 
i nasz profi l społecznościowy facebook.

Anna Paduch
Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice

W dniach 8 – 15 maja obchodziliśmy 
Tydzień Bibliotek pod hasłem „Bibliote-
ka – świat w jednym miejscu”, z tej okazji 
w Filii nr 1 odbyły się spotkania i lekcje 
biblioteczne.  

Odwiedziły nas Przedszkolaki z Pu-
blicznego Przedszkola nr 2 w Kozie-
nicach Grupa Skrzatów, Krasnalków, 
Puchatków, a także dzieci z klasy IIc 
z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. 
J. Kochanowskiego w Kozienicach.

Podczas pierwszej wizyty odwiedziła 
nas grupa Skrzatów, dzieci zapoznały się 
z zasadami korzystania z biblioteki i do-
wiedziały się też co należy zrobić, aby się 
do niej zapisać. Przedszkolaki zobaczyły 
największą i najmniejszą książkę w bi-
bliotece. 

We wtorek odwiedziła nas kolejna 
grupa, Krasnalki dowiedziały się, co na-
leży zrobić, aby stać się czytelnikiem bi-
blioteki. 

Grupa Puchatków rozpoczęła swoją 
wizytę od obejrzenia fi lmu „Jak powsta-
je książka” Wydawnictwa Dwie Siostry. 
Wspólnie przeglądaliśmy „Jak to działa? 
Książki” Nikoli Kucharskiej, a także „Ki-
cia Kocia w bibliotece” Anity Głowiń-
skiej. 

W ramach Tygodnia Bibliotek odby-
ły się także w naszej bibliotece warsztaty 
makramy dla dorosłych i młodzieży.

W Tygodniu Bibliotek miało miejsce 

Informacje
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Idąc za stwierdzeniem pedagoga 
i psychologa rozwojowego Doroty Za-
wadzkiej „Rodzeństwo nie musi się ko-
chać, jednak warto zrobić wszystko, by 
się lubiło. Jeśli dzieci będą się lubić i sza-
nować jako ludzie to zbuduje się pomię-
dzy nimi relacja”  jako rodzice powinni-
śmy zastanowić się jakie stosunki panują 
pomiędzy naszymi dziećmi.  

Bardzo ważne jest kształtowanie wię-
zi między dziećmi od samego początku.
Jeśli jest w drodze nowy członek rodziny 
należy przygotować dziecko na sytuację, 
w której znajdzie się rodzina. W tym celu 
można zaangażować je w przygotowania 
np. wybór ubranek i akcesoriów dla przy-
szłego rodzeństwa. Jednak najważniejsze, 
to rozmawiać, nazywać to, co się dzieje 
i zmienia. Kiedy my-dorośli nazywamy 
swoje uczucia pokazujemy dziecku, że  
można jednocześnie czuć radość, niepokój, 
smutek, bo coś się kończy, a coś zaczyna 
– uczymy je świadomości swoich uczuć. 
Dziecko słysząc i widząc, że rodzice mają 
w sobie dużo emocji i potrafi ą je nazwać, 
dostaje przykład akceptacji siebie w no-
wej sytuacji. Dobrym pomysłem może być 
także pokazanie zdjęć z pierwszego okresu 
życia dziecka i wspólne oglądanie, opowia-
danie o tym czasie. Dla malucha będzie to 
informacja, że w związku z nim rodzice 
również byli w podobnej sytuacji, towa-
rzyszyły temu przygotowania i czekanie. 
Zdjęcia z okresu ciąży, dzienniczek z infor-
macjami o pierwszych wydarzeniach będą 
ciekawym uzupełnieniem rozmowy.

Organizowanie rodzinnej aktywności 
może mieć różne formy. Najważniejszy jest 
czas spędzony wspólnie. Gry planszowe, 
spacery, kino domowe, wycieczki, rowery, 
mecze, rodzinne gotowanie – co tylko przyj-
dzie nam do głowy. Jeżeli będziemy dbać 
i wzmacniać więzi rodzinne i damy przy-
kład poprawnych relacji, gestów miłości 
i zaangażowania, to dzieci nauczą się tego z ob-
serwacji i stosunki pomiędzy nimi będą ukła-
dać się naturalnie. Zupełnie czymś normal-
nym jest pojawianie się konfl iktów. Rodzic 

w relacji z dzieckiem ma zawsze decydu-
jący głos – to naturalne. Natomiast relacja 
między rodzeństwem jest równa. Dlatego 
też mogą one trenować między sobą sku-
teczne rozwiązywanie konfl iktów. Oczywi-
stym jest, że dla młodszych dzieci, targanych 
trudnymi uczuciami, często najprostszym 
wyjściem będą rękoczyny. Nad tym zawsze 
należy czuwać, ale warto dawać dzieciom 
pewien margines swobody. Wzajemne prze-
pychanki pozwolą im poznać własne ciało 
i siłę, jaką dysponują. Naszym zadaniem jest 
podsuwać pociechom narzędzia, które po-
zwolą im samodzielnie dojść do zgody. Im 
więcej wolności im w tym zostawimy, tym 
szybciej będą w stanie samodzielnie rozwią-
zywać problemy między sobą. Trening za-
rządzania relacjami, jaki dziecko przechodzi 
w relacjach z rodzeństwem, stanowi nieoce-
niony kapitał na całe jego przyszłe życie i na 
budowanie związków z innymi ludźmi.

Należy pamiętać o tym, że nie powinno 
się porównywać dzieci, lecz pozwolić na 
indywidualizm. Zestawianie rodzeństwa 
ze sobą działa na niekorzyść relacji mię-
dzy nimi. Może rodzić napięcie, niechęć 
i dystans, a co najgorsze rywalizację mię-
dzy dziećmi. Lepiej unikać porównań, któ-
re stawiają jedno dziecko w niekorzystnym 
świetle. Zamiast mówić, że jedno z nich robi 
coś lepiej, skuteczniej będzie opisać to, co 
się widzi i zachęcić drugie, by się poprawi-
ło. Nawet jeśli dzieci łączą więzy krwi i to 
samo wychowanie, to jednak nie muszą być 
do siebie podobne. Warto pozwolić im na 
indywidualizm, posiadanie własnych cha-
rakterów i odrębnych cech. Nie traktować 
jak klony i nie zakładać, że skoro jedno lubi 
np. kolor niebieski, to drugie też musi. Waż-
ne jest dostrzeganie różnic między dziećmi 
i podchodzenie do każdego z ciekawością 
i intencją poznania, bez opierania tego na 
wartościowaniu. Bycie widzianym i przyję-
tym takim, jakim się jest to fundament budo-
wania poczucia własnej wartości.

Są rzeczy wspólne i osobiste, należy 
pamiętać, by szanować granice. Bardzo 
często powtarzamy dzieciom, by dzieliły się 

z rodzeństwem i pamię-
tały o bracie czy sio-
strze, ale czasami zapo-
minamy o tym, że przecież nie wszystko musi 
być wspólne. Własna przestrzeń, elementy 
w niej obecne są dla nas – dorosłych bardzo 
ważne, podobnie jest z dziećmi. Nawet gdy 
rodzeństwo dzieli ze sobą pokój, dobrze jest 
zadbać o to, aby każde z nich miało w tym 
pomieszczeniu przestrzeń, którą może za-
gospodarować po swojemu, indywidualnie. 
U młodszych dzieci może chodzić o wybór 
koloru pościeli czy narzuty na łóżko. Starsze 
będą liczyły na większą intymność, miejsce, 
do którego młodsze rodzeństwo nie będzie 
miało dostępu. Zmuszanie dziecka, by od-
dawało coś (ważnego dla niego) rodzeństwu 
sprawi, że poczuje się gorzej. Warto ustalić 
pewne zasady, wydzielić miejsce, w którym 
znajdują się wspólne zabawki/przedmioty, 
ale także pokazać, iż każde z dzieci ma pra-
wo do posiadania swoich osobistych akceso-
riów. Niezwykle istotny jest także szacunek 
do tejże własności. To dziecko ma prawo 
decydować, czy chce się z rodzeństwem czy 
kolegą podzielić zabawką, książką czy ubra-
niem. Dlatego już od najmłodszych lat war-
to pielęgnować w dzieciach nawyk pytania: 
„Czy mogę wziąć/pożyczyć twoją rzecz?”.

Zawsze jest czas na dobry przykład. 
Nie od dziś wiadomo, że dzieci zrobią tak, 
jak my robimy, a nie jak im powiemy czy bę-
dziemy sobie życzyć. Czy dajemy im dobry 
przykład relacji między rodzeństwem? Czy 
z własnym bratem lub siostrą mamy dobre 
kontakty? Może warto spotykać się częściej, 
dzwonić do siebie nawzajem tak po prostu, 
bez konkretnej przyczyny, okazywać sobie 
uczucia,  zorganizować mały zjazd rodzinny,  
powspominać dawne czasy, rozwiązać ewen-
tualne spory. Rodzeństwo to wartość sama 
w sobie, ale tego dowiadujemy się najczę-
ściej w starszym wieku, dlatego – zadbajmy 
o dobre relacje z naszymi najbliższymi i daj-
my dzieciom najlepszy możliwy przykład.

Renata Kowalska
pedagog

spotkanie Klubu Miłośników Robótek 
Ręcznych „Niteczka”. Tym razem senior-
ki zmierzyły się z tematem ozdabiania 
świeczek metodą decoupage. 

Podsumowując Tydzień Bibliotek 
2022, był to czas intensywny w wydarze-
nia skupiające się wokół biblioteki i ksią-
żek. Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy odwiedzili w tym czasie bibliotekę 
i świętowali z nami.

Biblioteka Publiczna Filia nr 1

Informacje
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Dzień Rodzicielstwa Zastępczego ob-
chodzony jest corocznie od 2006 r., ma na 
celu podniesienie rangi rodzinnych form 
opieki nad dzieckiem oraz promowanie 
rodzicielstwa zastępczego.

5 maja odbył się wyjazd integracyjny 
z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 
zorganizowany w ramach projektu „Bliżej 
samodzielności edycja II” współfi nansowa-
nego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego na lata 2014 – 2020.

Wzięło w nim udział łącznie 51 osób, 
w tym 17 opiekunów sprawujących opie-
kę nad dziećmi i młodzieżą umieszczoną 
w pieczy zastępczej, 32 podopiecznych 
i 2 pracowników Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kozienicach.

Grupa wyjechała z Kozienic do Par-
ku of Poland SUNTAGO w miejscowo-
ści Wręcza na terenie gminy Mszczonów. 
Jest to największy tropikalny park wodny 
zarówno w Polsce, jak i w całej Europie.

Uczestnicy wyjazdu tj. rodziny zastęp-
cze oraz dzieci i młodzież umieszczona 
w pieczy zastępczej wprowadzeni zostali 
do strefy wodnych szaleństw, gdzie pod 
czujnym okiem ratowników korzystali 
z udostępnionych im części rekreacyj-
nych. Czas wypoczynku i relaksu trwał 
do godzin popołudniowych, po czym 
wszyscy uczestnicy spotkali sią na wspól-
nym obiedzie. Wyjazd był kolejną okazją 
do wspólnych rozmów, wymiany infor-
macji i doświadczeń dotyczących pełnio-
nej funkcji rodziny zastępczej.

Projekt dla osób młodych w wieku 18 – 29 lat!
W ramach kończącego się projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (IV)” w 2022 roku oferu-

jemy przede wszystkim jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (30.000,00 zł). Posiadamy również środki na udzielenie 
bonów na zasiedlenie, a także realizację staży, szkoleń, prac interwencyjnych. 

Do udziału w projekcie mogą się zgłaszać osoby:
– w wieku 18 – 29 lat zarejestrowane w Powiatowy Urzędzie Pracy w Kozienicach;
– w tym osoby należące do kategorii NEET (osoby młode, które nie pracują, nie szkolą się i nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie 
stacjonarnym).

Do wzięcia udziału w szczególności zapraszamy osoby:
– z niepełnosprawnościami;
– osoby o niskich kwalifi kacjach (z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym); 
– osoby długotrwale bezrobotne.

Wartość Projektu w roku 2022: 2.435.468,88 zł, w tym dofi nansowanie z Unii Europejskiej 2.052.613,16 zł.
Koordynator projektu: Natalia Korcz, tel.: 48 614 66 81 wew. 50, e-mail: nkorcz@pupkozienice.pl

Projekt aktywizujący dla osób w wieku 30 lat i więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach w roku 2022 kontynuuje realizację projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających 

bez pracy w powiecie kozienickim (IV)”. Projekt jest współfi nansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. 

W 2022 roku w ramach projektu osoby bezrobotne mogą jeszcze skorzystać z jednorazowych środków na podjęcie działalności go-
spodarczej (30.000,00 zł) oraz ze szkoleń. 

Do udziału w projekcie mogą się zgłaszać:
– kobiety,
– osoby o niskich kwalifi kacjach, 
– osoby z niepełnosprawnościami, 
– osoby długotrwale bezrobotne, 
– osoby w wieku 50 lat i więcej, 
– bezrobotni mężczyźni w wieku pomiędzy 30 a 49 rokiem życia.

Wartość Projektu w roku 2022: 2.304.570,72 zł, w tym dofi nansowanie z Unii Europejskiej 1.843.656,57 zł.
Koordynator projektu: Magdalena Szumlak, tel.: 48 614 66 81 wew. 50, e-mail: mszumlak@pupkozienice.pl
Uczestnicy projektów skorzystają także z pośrednictwa pracy i/lub poradnictwa zawodowego. 
Informacje na temat poszczególnych form wsparcia można uzyskać pod numerami telefonów: 48 614 66 81, wew. 46 – staże, wew. 50 – prace 

interwencyjne, 48 614 66 51, wew. 45 – szkolenia, wew. 34 – jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, wew. 41 – bony na za-
siedlenie oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach – ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice.

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach

Informacje
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Biuro Powiatowe ARiMR w Kozienicach informuje;
I. Od 16 maja 2022 r. można ubiegać się o 60 tys. zł bezzwrotnej premii na restruk-

turyzację małych gospodarstw. Dziesiąty już nabór wniosków o tę formę wsparcia 
z budżetu PROW potrwa do 14 lipca 2022 r.
O pomoc będą mogli starać się rolnicy posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użyt-

ków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji 
rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro. 

Osoby, które chcą skorzystać z tego wsparcia, mogą być ubezpieczone w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jed-
noczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Istotne jest, by dochód lub przychód z działalności rolniczej 
stanowił co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów. 

Wsparcie w całości należy przeznaczyć na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży 
produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. kwoty musi być wydane na środki trwałe m.in. na: zakup 
nowych maszyn rolniczych, urządzeń i wyposażenia oraz na budowę, przebudowę lub remont budynków służących produkcji rol-
niczej; nabycie gruntów rolnych lub stad podstawowych; zakładanie sadów albo plantacji roślin wieloletnich.

Wnioski od 16 maja do 14 lipca 2022 r. będzie można składać w oddziałach regionalnych Agencji – osobiście, przesyłką reje-
strowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP 

II. Masz las? Wkrótce będziesz mógł starać się o pieniądze na przeprowadzenie w nim inwestycji
Od 20 czerwca do 29 lipca 2022 r. biura powiatowe ARiMR będą przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na inwe-

stycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. W tym naborze po raz pierwszy można 
będzie je składać również poprzez aplikację eWniosekPlus.
Jakie grunty kwalifi kują się do pomocy?

Dofi nansowanie dotyczy lasów prywatnych w wieku 11 – 60 lat o powierzchni od 0,1 ha do 40 ha, które nie są objęte premią pielę-
gnacyjną PROW i dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej 
określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu oraz zostały wykazane w ewidencji gruntów i budynków jako las.
Jakie warunki należy spełniać, żeby sięgnąć po pomoc?

Wsparcie przyznawane jest właścicielowi lasu – osobie fi zycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobo-
wości prawnej. Aby otrzymać dofi nansowanie należy mieć nadany numer identyfi kacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie 
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Konieczne jest również 
przedstawienie zobowiązania do wykonania planowanego przedsięwzięcia zgodnie z wymogami planu inwestycji zwiększających 
odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, sporządzonego przez nadleśniczego. 
Jakiej wysokości wsparcie można uzyskać i na co je przeznaczyć?

Pomoc można otrzymać na: wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, dolesienie luk powstałych w wyniku procesu cho-
robowego, wprowadzenie podszytu, założenie remizy, czyszczenia późne czy zabiegi ochronne przed zwierzyną.

Dofi nasowanie przyznawane jest do powierzchni lasu, w którym prowadzone są konkretne działania. 
Kiedy i gdzie będzie można składać wnioski?

Wnioski o dofi nansowanie będzie można składać od 20 czerwca do 29 lipca 2022 roku w biurach powiatowych ARiMR. Będzie 
można to zrobić osobiście, przekazać poprzez platformę ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty po raz 
pierwszy będą mogły być składane również przez aplikację eWniosekPlus za pośrednictwem PUE.

III. Będzie możliwość elektronicznego składania wniosku o wpis do ewidencji producentów rolnych
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rol-

nych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. 
Rząd chce ułatwić rolnikom składanie wniosków i dokumentów do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

(ARiMR). Chodzi m.in. o możliwość elektronicznego składania wniosku o wpis do ewidencji producentów rolnych oraz o zmianę 
i korektę danych.
Najważniejsze rozwiązania
• Wprowadzona zostanie możliwość elektronicznego składania wniosku o wpis do ewidencji producentów rolnych. 
• Umożliwione zostanie sporządzanie elektronicznej kopii dokumentów, co ograniczy ilość miejsca przeznaczonego na przechowy-

wanie akt spraw w postaci papierowej oraz umożliwi szybki dostęp do akt z każdego szczebla organizacyjnego ARiMR. 
• Doprecyzowane zostaną przepisy w sprawie postępowań ze skopiowanymi elektronicznie dokumentami oraz z elektroniczną 

kopią dokumentów.
• Wprowadzona zostanie możliwość elektronicznego składania wniosku o wypłatę oraz wniosku o przyznanie pomocy (tzw. wnio-

sku transferowego) w ramach działań zalesieniowych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004 – 2006 i 2007 
– 2013.

• Doprecyzowanie przepisów, regulujących proces przyznawania pomocy w działaniach transferu wiedzy i doradztwa objętych 
PROW 2014 – 2020 oraz wprowadzenie przepisów, regulujących odmowę przyznania pomocy w tych działaniach. 
Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które 

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

72 (wejście od ulicy Zdziczów). 
Zbigniew Sitkowski

Kierownik Biura Powiatowego      

Informacje
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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

W poniedziałek 6 czerwca 2022 r. 
została zawarta umowa na realizację za-
dania pn. Przebudowa drogi gminnej 
w msc. Garbatka-Zbyczyn. Wykonawcą 
niniejszego przedsięwzięcia jest fi rma 
BUDROMOST – STARACHOWICE 
Sp. z o.o. 

Wartość inwestycji to ponad 
490.000,00 zł, z czego 254.015,00 zł 
Gmina pozyskała ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, natomiast 
228.446,90 zł ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Termin 
realizacji wynosi 3 miesiące, licząc od 
dnia podpisania umowy. W ramach zada-
nia zostanie przebudowana droga gminna 
w m. Garbatka-Zbyczyn na odcinku od 
końca istniejącej nawierzchni bitumicz-
nej do granicy gminy o łącznej długości 
618,91 mb. Droga ta stanowić będzie do-
jazd do zabudowy zagrodowej i pól przy 
niej zlokalizowanych oraz stanowić bę-
dzie połączenie z istniejącym odcinkiem 
drogi gminnej na terenie gminy Policzna.

Opr. Gmina Garbatka-Letnisko

W dniu 06.06.2022 r. podpisana zo-
stała umowa na modernizację stacji 
uzdatniania wody w Garbatce-Letnisko. 
Wykonawcą inwestycji jest fi rma Benerat 
i Syn Przedsiębiorstwo Usługowo-Pro-
dukcyjno-Handlowe Spółka cywilna Be-
nerat Maciej i Benerat Wojciech.

Umowa o wartości ok. 3 mln zł zo-
stanie zrealizowana w ciągu 15 mie-
sięcy od daty jej zawarcia. W ramach 
kontraktu Wykonawca dokona montażu 
urządzeń, rurociągów i armatury nowe-
go układu technologicznego, remontu 
pomieszczeń stacji uzdatniania wody 
oraz wymiany instalacji elektrycznej 
obiektu. Na realizację zadania pozyska-
no środki z Polskiego Ładu w wysoko-
ści 1,8 mln zł.

W związku z realizacją przedmioto-
wego zadania mogą występować przerwy 
w dostawie wody, o czym będziemy na 
bieżąco informować.  

Opr. Gmina Garbatka-Letnisko

GMINA GARBATKA-LETNISKO
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GMINA GŁOWACZÓW

3 czerwca br. podopieczni Pu-
blicznego Przedszkola oraz ucznio-
wie Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Brzózie świętowali „na sportowo” 
Dzień Dziecka. Ten dzień wpisze się 
w karty historii szkoły również z powodu 
otwarcia jednego z najnowocześniejszych 
obiektów sportowych w okolicy – boiska 
wielofunkcyjnego.

Oprócz młodzieży w otwarciu kom-
pleksu boisk udział wzięli licznie przybyli 
goście, m.in.: Wicewojewoda Mazowiec-
ki – Artur Standowicz, Posłowie na Sejm 
RP: Anna Kwiecień, Andrzej Kosztow-
niak, w imieniu senatora RP Stanisława 
Karczewskiego – Anna Klimek, Kierow-
nik Mazowieckiego Urzędu Wojewódz-
kiego del. Radom – Krzysztof Murawski, 
Starosta Powiatu Kozienickiego – Krzysz-
tof Wolski, Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Kozienickiego – Mirosław Gór-
ka, Burmistrz Gminy Kozienice – Piotr 
Kozłowski, zastępca Komendanta Policji 
w Kozienicach – Jacek Hebda, Wójt 
Gminy Głowaczów – Hubert Czubaj 
wraz z pracownikami, Przewodniczący 
Rady Gminy – Piotr Marek wraz z Rad-
nymi, Dyrektorzy placówek oświatowych 
z terenu gminy: Nina Brodowska-Wojdak 
PSP Głowaczów, Marzena Rusinek PSP 
Ursynów, Katarzyna Krzysztoszek Gmin-
ny Żłobek „Maluch+”.

Organizatorami uroczystego otwar-
cia kompleksu sportowego byli: Dyrek-
tor Publicznego Przedszkola w Brzózie  
Anna Nowak-Żak oraz Dyrektor Publicz-
nej Szkoły Podstawowej Dariusz Prono-
bis, którzy zadbali o wyjątkową oprawę 
wydarzenia.

Prace przy budowie kompleksu spor-
towego trwały do 27 kwietnia 2022 r., 
a wykonawcą zadania była fi rma „Supre-
me Sport” Sp. z o.o. W ramach umowy, 
na terenie szkoły powstało boisko wie-
lofunkcyjne, dostosowane również do gry 
w siatkówkę. Ponadto, w zakres przed-
sięwzięcia weszło wyposażenie technicz-
ne: bramki do piłki ręcznej z siatkami, 

słupki do siatkówki z siatkami, słupki do 
tenisa ziemnego z siatkami, kosze do ko-
szykówki, stojaki na rowery, siedziska 
trybunowe z tworzywa sztucznego, piłko-
chwyty oraz oświetlenie boiska. Wartość 
wykonanego zadania to 978.828,09 zł, 
z czego 409.300,00 zł stanowiło dofi nanso-
wanie zewnętrzne, które gmina pozyskała 
w ramach programu „Sportowa Polska – 
Program rozwoju lokalnej infrastruktury 
sportowej – Edycja 2021”, prowadzonego 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Zgromadzonych uczestników uroczy-
stości przywitali dyrektorzy Anna No-
wak-Żak oraz Dariusz Pronobis, którzy 
w swoim przemówieniu podziękowali 
parlamentarzystom oraz władzom samo-
rządowym za powstanie boiska. Kilka 
słów do uczestników i młodzieży skiero-
wali także przybyli goście, którzy pogra-
tulowali wspaniałego obiektu sportowego 
wręczając sportowe upominki.

Następnie ksiądz proboszcz dr Sławo-
mir Molendowski poświęcił nowy obiekt 
sportowy życząc uczniom współzawod-
nictwa w oparciu o poszanowanie zasad 
uczciwej rywalizacji w duchu walki „fair 
play”.

Po symbolicznym przecięciu wstęgi 

nadeszła chwila i okazja, aby podzięko-
wać tym, bez których powstanie tego 
obiektu sportowego nie byłoby możliwe. 
Pamiątkowe tabliczki przekazał Wójt 
Gminy Hubert Czubaj oraz Dyrektor PSP 
Dariusz Pronobis.

Wyróżnienie i słowa uznania popły-
nęły również do Wójta Gminy – Huberta 
Czubaja, który z rąk dyrektora PSP otrzy-
mał pamiątkową statuetkę za wsparcie 
i przychylność w realizacji tak długo wy-
czekiwanej inwestycji przez społeczność 
szkolną, jaką jest powstanie boiska.

Później przyszedł czas na część arty-
styczną. W rytmach muzyki zgromadzeni 
obejrzeli zajęcia pokazowe z piłki nożnej, 
gimnastyki oraz wysłuchali śpiewu solo-
wego uczennic.

Mamy nadzieję, że uczniowie dzięki 
lekcjom W-F oraz treningom na nowym 
boisku, będą zajmować czołowe miej-
sca w rozgrywkach na każdym szczeblu, 
a także będą godnie reprezentować Gmi-
nę Głowaczów. Wierzymy, że będzie to 
miejsce, gdzie niejeden młody talent spor-
towy rozwinie skrzydła. Niech ten obiekt 
posłuży przez wiele, wiele lat zarówno 
uczniom, jak i mieszkańcom gminy.

opr. Gmina Głowaczów

Kolejne dobre wiadomościami, 
a mianowicie ogłoszone zostały wy-
niki konkursu w ramach Programu 
Wieloletniego na rzecz Osób Star-
szych „Aktywni+” na lata 2021 – 
2025 Edycja 2022 gdzie Stowarzysze-
nie „Wesołe Słoneczka z Cecylówki” 
w partnerstwie z Gminą Głowaczów 
z projektem pt. „Spokojna Przystań” 
znalazło się na liście beneficjentów 

z dotacją na realizację projektu w kwo-
cie 180.310,00 zł.

 Dofinansowanie do projektów 
przyznawane jest w ramach czterech 
kategorii, tzw. priorytetów. Gmina 
Głowaczów wspólnie ze Stowarzy-
szeniem aplikowała w ramach I prio-
rytetu – Aktywność społeczna, która 
obejmuje działania mające na celu 
zwiększenie udziału osób starszych 

w aktywnych formach spędzania czasu 
wolnego, wspieranie seniorów mniej 
samodzielnych i ich otoczenia w miej-
scu zamieszkania, rozwijanie wolon-
tariatu osób starszych w środowisku 
lokalnym oraz zwiększenie zaintereso-
wania i zaangażowania osób starszych 
w obszarze rynku pracy.

opr. Gmina Głowaczów
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Na placu Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Głowaczowie powstanie pierwsza 
na terenie gminy ścieżka przyrodnicza. 
Zadanie zostanie zrealizowane dzięki 
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie w wysokości 
75.000,00 zł oraz dotacji z gminy Gło-
waczów w kwocie 28.600,00 zł.  

Adresatami projektu są zarówno 
osoby dorosłe, jak również dzieci i mło-
dzież ze szkół, dla których to w głównej 
mierze ścieżka będzie bardzo ważnym 
elementem w edukacji przyrodniczej. 
W ramach ścieżki będzie można przed-
stawiać informacje o przyrodzie i jej 
ochronie w bardziej przystępny sposób 

prowadząc działania terenowe.
Bardzo dziękujemy Dyrektor Elż-

biecie Zasadzie za przychylność 
i wsparcie wniosku, pracownikom 
Urzędu Gminy w Głowaczowie za po-
moc w jego przygotowaniu, jak również 
wszystkim Radnym Rady Gminy Gło-
waczów za okazałą pomoc w postaci 
dotacji na ten cel.

Opr. Gmina Głowaczów

Dobre informacje dla Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Głowaczowie. Mazo-
wiecki Kurator Oświaty w dniu 27 maja 
br. ogłosił decyzję o udzieleniu wsparcia 
fi nansowego w ramach Rządowego pro-
gramu „Posiłek w szkole i w domu” do-
tyczący wspierania w latach 2019 – 2023 

organów prowadzących publiczne szkoły 
podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych 
warunków nauki, wychowania i opieki 
przez organizację stołówek i miejsc spo-
żywania posiłków. Złożony przez Gminę 
Głowaczów wniosek został pozytywnie 
rozpatrzony. W ramach zadania zosta-
nie doposażona kuchnia i stołówka m.in. 
o kuchnię gazowo – palnikową, szafę 
chłodniczo – mroźniczą, kuchenkę mikro-
falową, zmywarko – wyparzarkę, mikser 
uniwersalny. Na stan wyposażenia stołów-
ki szkolnej trafi  ok. 60 pozycji. Wartość za-
dania to 79.830,00 zł w tym wysokość po-

zyskanego wsparcia wynosi 63.695,00 zł. 
Dzięki pozyskanym środkom w tego-

rocznej edycji stołówka szkolna będzie 
mogła wydawać ponad 500 posiłków 
dziennie dla dzieci uczęszczających do 
żłobka, przedszkola oraz uczniów szkoły 
podstawowej.

W ubiegłym roku otrzymaliśmy 
wsparcie na doposażenie stołówki w PSP 
w Brzózie w wysokości 53.482,96 zł. 
przy czym ogólna wartość zadania wy-
niosła 67.579,15 zł.

Opr. Gmina Głowaczów

Szereg złożonych wniosków o dofi nansowanie ze środków 
budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego zyskało po-
zytywną aprobatę, w związku z czym w dniu 02.06.2022 r. Wójt 
Gminy Głowaczów – Hubert Czubaj przy kontrasygnacie Skarb-
nik Gminy – Grażyny Rybarczyk podpisał stosowne umowy. Po-
zyskane środki pozwolą zrealizować wiele istotnych zadań. Nowe 
place zabaw, oświetlenie uliczne, poprawa jakości powietrza czy 
doposażenie OSP – to właśnie te projekty Gminy Głowaczów 
otrzymały dofi nansowanie z budżetu Mazowsza. Wszystko w ra-
mach programów: „Mazowsze dla sołectw 2022” oraz „Mazow-
sze dla czystego powietrza 2022”, na które Gmina Głowaczów 
otrzymała łącznie blisko 200.000,00 zł dofi nansowania.

Opr. Gmina Głowaczów
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08 czerwca w obecności Artura 
Standowicza – Wicewojewody Mazo-
wieckiego, Krzysztofa Murawskiego 
Kierownika Delegatury Urzędu Woje-
wódzkiego w Radomiu, Huberta Czu-
baja – Wójta Gminy Głowaczów, An-
drzeja Łuczyckiego – sekretarza Gminy 
i  Agnieszki Górki – wiceprzewodni-
czącej Rady Gminy Głowaczów zostały 
przekazane laptopy zakupione w ramach 
projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie 
dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym –„Granty PPGR” realizowa-
nego w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś 
Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST 
oraz wzmocnienie cyfrowej odporności 
na zagrożenia REACT-EU.

W ramach pozyskanych środków zo-
stało zakupionych przez Gminę 25 lapto-
pów na łączną kwotę 61.992,00 zł, które 
zostały przekazane na własność wnio-
skodawcom. Sprzęt komputerowy trafi ł 
do wnioskodawców, którzy pozytywnie 
przeszli weryfi kację złożonych dokumen-
tów w oparciu o Regulamin Konkursu 
Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie 
dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym –„Granty PPGR”.

Program skierowany był do:
a) dzieci zamieszkujących miejscowość 

lub gminę w której funkcjonowało 
niegdyś zlikwidowane państwowe 
przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

b) dzieci, które są członkiem rodziny 
(krewnym w linii prostej, tj. rodzice, 
dziadkowie, pradziadkowie/opieku-
nem prawnym) Pani/Pana, który to 
pracował niegdyś w zlikwidowanym 
państwowym przedsiębiorstwie go-
spodarki rolnej i zamieszkiwał w miej-

scowości lub gminie objętej PPGR,
c) dzieci, które nie otrzymały na wła-

sność lub w drodze użyczenia, 
w ostatnim roku oraz roku poprze-
dzającym rok złożenia przedmio-
towego wniosku (tj. w roku 2020 
i 2021), sprzętu komputerowego za-
kupionego ze środków publicznych 
lub środków organizacji pozarządo-
wych lub zwrotu kosztów, lub dofi -
nansowania zakupu tych rzeczy.

Opr. Gmina Głowaczów

09 czerwca Wójt Gminy – Hubert 
Czubaj, przy kontrasygnacie Skarbnik 
Gminy – Grażyny Rybarczyk, podpisał 
umowę na dofi nansowanie zadania pn. 
„Retencjonowanie wody deszczowej”. 
Zadanie realizowane będzie w ramach 
Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 
Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze 
dla klimatu 2022, na które Gmina Głowa-
czów otrzymała dofi nansowanie w kwo-
cie 100.000,00 zł.

W ramach działania polegającego na 
retencjonowaniu wody deszczowej na te-
renie Gminy Głowaczów zaplanowano do 
zrealizowania wykonanie następujących 
zadań tj:
• na działce 300/16 w miejscowości Gło-

waczów – Stadion Sportowy: zakup 
i montaż wyposażenia potrzebnego do 
wykonania systemu zbierania wody 
deszczowej, doprowadzonej z drenażu 
płyty głównej boiska sportowego do 
zbiornika podziemnego o pojemności 
50 000 l. Wykonanie automatycznego 
nawadniania płyty boiska. Woda do 
podlewania boiska pobierana będzie 
ze zbiornika podziemnego. Zadanie 

zostanie wykonane przez podmiot ze-
wnętrzny.;

• na działce 5/1 w miejscowości Brzóza 
– teren przy PSP Brzóza, zakup 
i montaż wyposażenia potrzebnego do 
wykonania systemu zbierania wody 
deszczowej pochodzącej z dachu bu-
dynku PSP Brzóza doprowadzonej 
do zbiornika podziemnego o pojem-

ności 10 000 l. Woda zbierana będzie 
z dachu o powierzchni 2600 m, do-
prowadzona do zbiornika retencyj-
nego podziemnego. Zadanie zostanie 
wykonane przez podmiot zewnętrzny.

Wartość całkowita zadania to ok. 
200.000,00 zł.

Opr. Gmina Głowaczów
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GMINA GŁOWACZÓW

8 czerwca w Gminie Głowaczów od-
była się uroczystość wręczenia Medali za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które 
zostały przyznane przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

Uroczystość ta miała miejsce w Klu-
bie Senior+ w Głowaczowie. Jubileusz 
obchodziło 12 par małżeńskich, które 
przeżyły razem w związku małżeńskim 
co najmniej 50 lat.

W uroczystościach wręczania medali 
udział wzięli: Artur Standowicz – Wicewo-
jewoda Mazowiecki, Krzysztof Murawski 
– Kierownik MUW Delegatura w Rado-
miu, Hubert Czubaj – Wójt Gminy Głowa-
czów, Andrzej Łuczycki – Sekretarz Gminy, 
Agnieszka Górka – Wiceprzewodnicząca 
Rady Gminy, Stanisława Okrój – Kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego.

Wójt Gminy oraz zaproszeni goście 
złożyli wszystkim Jubilatom gratulacje 
i życzenia. Jubilaci obchodzący Złote 
Gody otrzymali kwiaty, listy gratulacyj-
ne i drobne upominki. Po części ofi cjal-
nej wszyscy obecni odśpiewali 100 lat 
i wznieśli toast za zdrowie solenizantów 
oraz skosztowali pysznego tortu przygo-
towanego na tę uroczystość.

Opr. Gmina Głowaczów

8 czerwca jubileusz swoich setnych 
urodzin świętowała Pani Anna Koralew-
ska, mieszkanka Cecylówki-Brzózkiej 
w Gminie Głowaczów.

W tej podniosłej uroczystości 
uczestniczyła rodzina Jubilatki oraz 
zaproszeni goście. Artur Standowicz – 
Wicewojewoda Mazowiecki odczytał 
i przekazał list gratulacyjny od Premie-
ra Mateusza Morawieckiego. Krzysztof 
Murawski – Kierownik Mazowieckie-
go Urzędu Wojewódzkiego Delegatury 
w Radomiu wręczył kwiaty i złożył ży-
czenia. Hubert Czubaj – Wójt Gminy 
Głowaczów wręczył Szanownej Jubilat-
ce list gratulacyjny i upominek, a wraz 
z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywil-
nego w Głowaczowie życzyli dalszych 
długich lat w zdrowiu. Mirosława Ro-
manowska – Kierownik Kasy Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego 
w Kozienicach przekazała decyzję 
o przyznaniu comiesięcznego dodatku 
do emerytury. Po przekazaniu życzeń 
wszyscy zebrani odśpiewali „200 lat” 

i wznieśli toast za zdrowie Jubilatki 
oraz skosztowali pysznego tortu, przy-
gotowanego na tę okoliczność.

Pani Anna Koralewska rodowe Ko-
walska mieszka od urodzenia w Gminie 
Głowaczów. W czasie II wojny światowej 
została wywieziona do Niemiec na przy-

musowe prace w gospodarstwie rolnym 
i pracowała tam do zakończenia wojny. 
Urodziła i wychowała sześcioro dzieci. 
Ma 19 wnucząt, 15 prawnucząt i 1 prapra-
wnuczka. Otoczona jest troskliwą opieką 
swojej rodziny.

Opr. Gmina Głowaczów
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W niedzielę 5 czerwca 2022 r. na 
boisku przy Zespole Szkolno – Przed-
szkolnym w Gniewoszowie odbył się 
kolejny Festyn Rodzinny zorganizo-
wany z okazji Międzynarodowego 
Dnia Dziecka oraz IV Spartakiada 
Sołectw. Było barwnie, muzycznie 
i rodzinie. Wydarzenie to było orga-
nizowane przez Marcina Gaca Wójta 
Gminy Gniewoszów oraz Radę Gminy 
w Gniewoszowie. W tym roku współ-
organizatorem przedsięwzięcia był 
Samorząd Województwa Mazowiec-
kiego, a sponsorem głównym Firma 
Gaz-System. Współorganizatorami 
festynu był Lubelski Bank Spółdziel-
czy w Puławach oraz Lokalna Gru-
pa Działania „Puszcza Kozienicka”, 
a także placówki oświatowe naszej 
gminy, Biblioteka Publiczna Gminy 
Gniewoszów, Koła Gospodyń Wiej-
skich z Gminy Gniewoszów oraz Sto-
warzyszenie „Lepsza Gmina Gnie-
woszów”.

Po powitaniu wszystkich przybyłych 
gości, a przede wszystkim tych najmłod-
szych, prowadząca Danuta Błażyńska 
złożyła życzenia najmłodszym miesz-
kańcom naszej gminy z okazji ich święta 
oraz przedstawiła program niedzielnych 
wydarzeń i zaprosiła dzieci do wspólnej 
zabawy z animatorką.

Od godz. 16.00 uczestnicy nagra-
dzając wielkimi brawami oglądali wy-
stępy uczniów placówek oświatowych 
gminy Gniewoszów. Występy rozpo-
częli tanecznie uczniowie kl. I – III 
z Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w Wyso-
kim Kole, a następnie mogli podziwiać 
taniec w wykonaniu uczniów kl. I a 

i I b oraz przedstawienie pt; „Zapo-
mniana szafa” w wykonaniu uczniów 
kl. III b i III a Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Gniewoszowie.

Następnie Marcin Gac Wójt Gminy 
Gniewoszów powitał dzieci, zaproszo-
nych gości, mieszkańców gminy oraz 
wszystkich obecnych, złożył serdeczne 
życzenia najmłodszym uczestnikom 
imprezy, a wszystkim życzył dobrej 
zabawy.

Od kilku lat w czasie Festynu Ro-
dzinnego oraz Spartakiady Sołectw 
wręczane są nagrody laureatom kon-
kursów zorganizowanych dla uczniów 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Gniewoszowie z okazji Dnia Ziemi 
oraz Światowego Dnia Ochrony Śro-
dowiska. Nagrody w tych konkursach 
ufundował w tym roku Lubelski Bank 
Spółdzielczy w Puławach, a o ich wrę-
czenie poproszono Marcina Gaca Wój-

ta Gminy Gniewoszów. Ponadto odbył 
się dla dzieci quiz z wiedzy o finan-
sach i bankowości, z którym dzieci nie 
miały najmniejszego problemu i wyka-
zały się dużą wiedzą na ten temat, za 
co dostały nagrody, których sponsorem 
był Lubelski Bank Spółdzielczy w Pu-
ławach.

IV Spartakiadę Sołectw rozpoczął 
coroczny Konkurs na „Najlepsze ciasto 
z jabłkami lub truskawkami” adreso-
wany do wszystkich Pań nie tylko z so-
łectw biorących udział w spartakiadzie. 
W tym roku trzy ciasta reprezentowały 
wsie Wólka Bachańska i Gniewoszów. 
Komisja w składzie: przewodnicząca 
Irena Bielawska Prezes Zarządu Lokal-
nej Grupy Działania „Puszcza Kozie-
nicka, Izabela Kierasińska Sekretarz 
Gminy Gniewoszów oraz Piotr Telka 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy po 
degustacji, za najlepsze, uznała ciasto 
z truskawkami wykonane przez Edytę 
Sadownik. Nagrodę rzeczową ufundo-
wała i wręczyła laureatce Irena Bie-
lawska Prezes Zarządu LGD „Puszcza 
Kozienicka”.

Do tegorocznej edycji Spartakia-
dy Sołectw wytypowane zostały dwa 
zespoły: pierwszy to sołectwo Wólka 
Bachańska, drugi sołectwa Markowo-
la Kolonia i Markowola. Do rywali-
zacji zgłosili się mieszkańcy Wólki 
Bachańskiej oraz Markowoli Kolonii. 
Tegoroczna spartakiada zakończyła się 
remisem i obie drużyny przechodzą do 
dalszego etapu.

Wspaniała pogoda, moc różnorod-
nych atrakcji, których nie zabrakło także 
dla dorosłych, uczestnicy festynu świet-
nie bawili się w czasie występu zespołów 
CDN oraz MYSTER SEBI podczas, któ-
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W dniu 9 czerwca br. Wójt Gminy 
Gniewoszów wraz ze Skarbnikiem pod-
pisali umowę o udzielenie pomocy fi nan-
sowej w formie dotacji celowej z budżetu 
Województwa Mazowieckiego na realiza-
cję zadania pn. „Modernizacja oświetlenia 
ulicznego na energooszczędne w miejsco-
wościach: Kociołek, Regów Stary, Sarnów, 
Wólka Bachańska, Zdunków i Zwola”. 

Realizacja inwestycji szacowana jest na 
kwotę 154.291,20 zł, z czego 77.145,00 zł 
stanowi dofi nansowanie w ramach Mazo-
wieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji 
do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 
2022.

Należy podkreślić, że dotychcza-
sowe oprawy oświetleniowe charak-
teryzują się niską wydajnością i ży-
wotnością. Biorąc pod uwagę znaczny 
wzrost cen energii elektrycznej posta-
nowiliśmy, że będziemy sukcesywnie 
wymieniać przestarzałe oprawy oświe-
tleniowe z technologii sodowej na le-
dową, które są nowoczesne, wydajne, 

a przede wszystkim energooszczędne. 
Zakładamy, że w stosunkowo krótkim 

czasie koszt nakładów inwestycyjnych 
zwróci się z uzyskanych oszczędności. 

Inwestycja w oprawy led to duży krok 
w stronę poprawy estetyki, a także wy-
mierny wkład w ochronę środowiska. 

Opr. Gmina Gniewoszów

rych wszyscy ruszyli do tańca.
Gwiazdą wieczoru tegorocznego fe-

stynu był zespół Long & Junior. Trady-
cyjnie na dzieci czekało wiele atrakcji: 
dmuchane zamki, malowanie buziek, 
formowanie i modelowanie balonów, 
przejażdżka na kucyku, a ze sceny zaba-
wiali ich animatorzy.

Oprócz przyjemności dla ducha nie 
brakowało rarytasów dla ciała, były mio-
dy gniewoszowskie, pierogi i ciasta przy-
gotowane przez Panie z KGW w Borku 
i Sarnowie, soki przygotowane przez Pa-
nie z Lokalnej Grupy Działania „Pusz-
cza Kozienicka” oraz pyszna grochówka 
przygotowana przez KGW w Oleksowie.

Gościnnie prezentowali swoje stoiska 
rękodzielnicy z Grupy Vena, a Stowarzy-
szenie „Lepsza Gmina Gniewoszów” po 
raz kolejny promowało wydaną publika-
cję „Gmina Gniewoszów historia i współ-
czesność”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za 
pomoc przy organizacji Festynu Rodzin-
nego i IV Spartakiady Sołectw, przede 
wszystkim współorganizatorowi – Sa-
morządowi Województwa Mazowieckie-

go oraz Firmie Gaz-System, która była 
sponsorem tego wydarzenia. Współorga-
nizatorom, którymi byli: Lubelski Bank 
Spółdzielczy w Puławach, Lokalna Grupa 
Działania „Puszcza Kozienicka”, placów-
ki oświatowe naszej gminy, Biblioteka 
Publiczna Gminy Gniewoszów oraz Koła 

Gospodyń Wiejskich, a także Stowarzy-
szenie „Lepsza Gmina Gniewoszów”. 
Gorąco dziękujemy także policjantom 
z Komisariatu Policji w Gniewoszowie, 
którzy czuwali nad bezpieczeństwem 
uczestników.

Danuta Błażyńska

GMINA GNIEWOSZÓW
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15 maja swoje setne urodziny ob-
chodziła mieszkanka miejscowości 
Augustów, Pani Zofia Jarosz. Sole-
nizantka doczekała się trójki dzie-
ci, sześciorga wnucząt i tylu samo 
prawnucząt. Obecnie mieszka razem 
z rodziną, która stale otacza ją troskli-
wą opieką.  

Tak piękna rocznica, nie mogła obyć 
się bez niespodzianek. Życzenia złoży-
ła rodzina, sąsiedzi, znajomi, a także 
Kierownik Delegatury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu 
Krzysztof Murawski. Wśród życzeń, 
nie mogło zabraknąć także tych od 
przedstawicieli lokalnej administracji 
samorządowej. W imieniu mieszkań-
ców Gminy Grabów nad Pilicą życzenia 
złożył Wójt Euzebiusz Strzelczyk wraz 
z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywil-
nego Jadwigą Durajczyk oraz Refe-
rentem Ewidencji Ludności Katarzyną 
Kowalczyk. Wśród prezentów dla Pani 

Zofi i znajdowały się piękne kwiaty, tort, 
pamiątkowy dyplom oraz inne upomin-
ki. Niezwykłym zaszczytem dla Gminy 
jest móc świętować tak piękną rocznicę 
urodzin jednej z mieszkanek. Pani Zofi i 

życzymy kolejnych stu lat spędzonych 
w zdrowiu i pomyślności oraz satysfak-
cji z osiągniętych sukcesów.

Aneta Bielecka

22 maja na stadionie sportowym 
w Grabowie nad Pilicą odbyły się 
pierwsze po pandemii gminne zawo-
dy sportowo – pożarnicze dla jedno-
stek ochotniczych straży pożarnych 
z terenu gminy. Wzięło w nich udział 
5 drużyn męskich. Strażacy rywalizo-
wali w dwóch konkurencjach: sztafecie 
pożarniczej 7 x 50 m z przeszkodami 
oraz ćwiczeniu bojowym. Rozgrywane 
zawody sportowo – pożarnicze były 
okazją do sprawdzenia przygotowania 
kondycyjnego, mobilności i zaangażo-
wania strażaków poszczególnych jed-
nostek oraz sprawdzenia sprawności 
sprzętu, jaki znajduje się na ich wypo-
sażeniu. 

Zawodników przywitała Anna Ple-
siewicz-Trzeciak – Zastępca Wójta ży-
cząc udanych rozgrywek i wysokich 
wyników.  

Nad prawidłowością przeprowadze-
nia zawodów czuwała Komisja Sędziow-
ska powołana przez Komendanta Powia-
towego PSP w Kozienicach.

Po podsumowaniu wyników komisja 
ustaliła następującą kolejność miejsc:
Klasyfi kacja generalna:
I miejsce OSP Grabów nad Pilicą  
II miejsce OSP Augustów 
III miejsce OSP Łękawica 
IV miejsce OSP Grabowska Wola 
V miejsce OSP Zakrzew 

Gminne zawody sportowo – pożar-

nicze to nie tylko rywalizacja, sprzyja-
ją one wspólnej integracji wszystkich 
gminnych jednostek oraz mieszkań-
ców. Często dzięki słonecznej pogo-
dzie jest to okazja do piknikowania 
i aktywnego spędzania czasu z dzieć-
mi. Po zakończeniu generalnej czę-
ści zawodów można przyjrzeć się 
z bliska wyposażeniu jednostek oraz 
pełnemu umundurowaniu strażaka. 
Atrakcją była także tradycyjna gro-
chówka przygotowana na kuchni po-

nicze to nie tylko rywalizacja, sprzyja- lowej przez strażaków dla wszystkich 
przybyłych. W tym roku kulinarnie 
ochotników wsparło KGW „Zakrze-
wianki” wystawiając swoje stoisko 
z domowymi wypiekami i lemoniadą. 

Gratulujemy zwycięzcom i trzymamy 
kciuki za powodzenie na zawodach po-
wiatowych. 

Opr. Gmina Grabów nad Pilicą

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
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Miesiąc maj obfi tował w wiele okrą-
głych rocznic. Jednym z obchodzonych 
jubileuszy było 30 lecie objęcia funk-
cji wójta Gminy Grabów nad Pilicą 
przez Euzebiusza Strzelczyka 9 maja 
1992 r. Jubilat otrzymał mnóstwo ży-
czeń i kwiatów oraz podziękowań za 
wszystkie lata dotychczasowej pracy na 
rzecz naszej małej ojczyzny od wszyst-
kich mieszkańców, którzy dostrzegają 
i doceniają imponujące zasługi i osią-
gnięcia trzech dekad pracy w Gminie 
Grabów nad Pilicą. Na ten dzień, zo-
stała również zaplanowana sesja Rady 
Gminy, podczas której, oprócz omówie-
nia najważniejszych, bieżących spraw, 
celebrowano jubileusz, którego wy-
jątkowość podkreśla fakt, że nieliczni 
włodarze gmin mogą się nim poszczy-
cić. Jest to także dowód na sprawne 
i efektywne zarządzanie gminą, tym sa-
mym wykazaniem się i sprawdzeniem 
w roli dobrego gospodarza.

Rocznica ta stanowiła doskonałą 
okazję, by przypomnieć oraz podsumo-
wać 30 lat piastowanej funkcji. Cofnij-
my się zatem do roku 1990, w którym 
to inż. Euzebiusz Strzelczyk został rad-
nym Gminy Grabów nad Pilicą, a już 
dwa lata później, wybranym na stano-
wisko wójta spośród radnych gminy. 
Podczas sesji Rady Gminy na począt-
ku kadencji w 1994 i 1998 roku rów-
nież otrzymał największą ilość głosów 
radnych, a w 2002 roku miały miejsce 
pierwsze wybory bezpośrednie, w wy-
niku których mieszkańcy docenili 10 lat 
solidnej pracy i stanowisko wójta pozo-
stało w rękach tej samej osoby. 

Jak wiemy z zapisków na kartach hi-
storii naszego kraju, lata 90-te przyniosły 
ogrom zmian gospodarczych, a co za tym 
idzie, zwiększenie oczekiwań obywateli 
względem władz. Jednym z pierwszych 
przedsięwzięć jakich podjął się świeżo 
wybrany wójt było zwodociągowanie 

gminy. I choć obecnie, wodociąg jak 
i kanalizacja to standard, ówcześnie sta-
nowiło duże udogodnienie i podniesienie 
poziomu życia. Powstała oczyszczalnia 
ścieków oraz rozpoczęto zbiórkę od-
padów komunalnych. Sukcesywnie re-
montował i budował drogi. Poszczycić 
się może stworzeniem dużego zaplecza 
maszynowego, dzięki któremu gmina 
stała się samowystarczalna w zakresie 
napraw awarii, dowozu dzieci do szkół 
czy wykonywaniu remontów. Zadbał 
o należyty stan szkół i remiz strażackich, 
ponadto ciągle doposaża wszystkie jed-
nostki w nowoczesny sprzęt. Wybudował 
przedszkole oraz nowy ośrodek zdrowia. 
Powstały place zabaw dla najmłodszych 
mieszkańców oraz siłownie plenerowe, 
dla tych nieco starszych. Na terenie gmi-
ny funkcjonują boiska wielofunkcyjne. 
Najnowszą inwestycją którą prowadził 
wójt była budowa pełnowymiarowej hali 
sportowo-widowiskowej, która służy nie 

tylko uczniom ale jest także miejscem 
spotkań i organizacji imprez. Jedną z ta-
kich uroczystości, był tegoroczny dzień 
kobiet, który zgromadził mnóstwo pań, 
a udane występy oraz pyszny poczęstu-
nek stanowiły wspaniałą atrakcję. 

Przez te 30 lat Gmina przystąpiła 
do wielu programów mających na celu 
jej rozwój, pozyskano mnóstwo środ-
ków zewnętrznych, ułatwiających nie 
tylko rozbudowę infrastruktury drogo-
wej, oświetlenia ulicznego czy też bu-
dynków użyteczności publicznej, ale 
także pozwalających na podnoszenie 
kwalifi kacji mieszkańców, organizowa-
niu zajęć pozaszkolnych dla uczniów 
czy zadaniach pomagających w dbaniu 
o środowisko naturalne. 

Przedsięwzięć jakie zostały podjęte 
jest oczywiście znacznie więcej i długo 
można by je wymieniać. Wójt podkre-
ślił, że jest wdzięczny całej wspólnocie 
Gminy za obdarzone zaufanie, a wszyst-
kie osiągnięcia jakich dokonał są wspól-
nym sukcesem mieszkańców, radnych 
oraz pracowników urzędu i pozostałych 
jednostek. Zapewnił również, że nie za-
mierza spocząć na laurach i dalej działać 
i dbać o rozwój gminy oraz ciągłe po-
lepszanie życia lokalnej społeczności. 
Na koniec, nie pozostaje nic innego, jak 
życzyć satysfakcji z pełnienia tak ważnej 
i odpowiedzialnej funkcji oraz spełnie-
nia zamierzonych celów.

Anna Plesiewicz-Trzeciak, 
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

Tegoroczny Dzień Dziecka w gminie 
zorganizowany był aż w trzech terminach.

Pierwszy odbył się 4 czerwca na 
terenie Zespołu Szkół w Grabowie 
nad Pilicą. Organizatorem wydarzenia 
była Dyrekcja szkoły, która z pomocą 
uczniów i ich rodziców oraz  pracowni-
ków szkoły, straży, urzędu gminy, a tak-
że lokalnych przedsiębiorców, zorgani-
zowała wspaniałe wydarzenie, trwające 
kilka radosnych godzin. Atrakcji było 
co niemiara, a wśród nich kilka dmu-
chanych urządzeń, na których odbywa-
ły się największe szaleństwa. Ponadto 

malowanie twarzy, zabawy z ciastem, 
zabawy ze sceny, bańkowe show czy 
też rzuty do celu i pokaz iluzjonisty.  
Zorganizowane zostały także rozgryw-
ki sportowe dla uczniów z klas 4 – 8 
i ich rodziców oraz występy dzieci 
z klas 1 – 3. Przybyli, mogli także spró-
bować swojego szczęścia w loteryjce 
fantowej oraz wykonać pamiątkowe 
zdjęcie w foto budce. 

Drugi odbył się 17 czerwca na tere-
nie OSP w Zakrzewie. Organizatorem 
było KGW „Zakrzewianki”. Wyda-
rzenie przyciągnęło wszystkie dzieci 
okolicznych miejscowości. Czekały na 
nich interesujące zabawy przygotowa-
ne przez animatora z „Cyberii” oraz 
rozgrywki w piłkę plażową. Dużym 
powodzeniem cieszyła się dmuchana 
zjeżdżalnia oraz zabawa w strażaka. 
Zaskoczeniem było zwycięstwo druży-
ny żeńskiej w przeciąganiu liny, za to 
chłopcy okazali się lepsi w zbijaniu pa-
chołków wodą puszczaną z węża stra-
żackiego. Zabawie towarzyszyła dobra 
muzyka, grillowana kiełbaska i słodkie 
pyszności. 

Trzeci miał miejsce 19 czerwca 
w Szkole Podstawowej w Augustowie 
i był połączony z otwarciem boiska 
wielofunkcyjnego. Grono Pedagogicz-
ne wraz z Radą Rodziców przygotowało 
wiele atrakcji związanych z uczczeniem 

Tegoroczny Dzień Dziecka w gminie 

malowanie twarzy, zabawy z ciastem, 
zabawy ze sceny, bańkowe show czy 
też rzuty do celu i pokaz iluzjonisty.  
Zorganizowane zostały także rozgryw-
ki sportowe dla uczniów z klas 4 – 8 
i ich rodziców oraz występy dzieci 
z klas 1 – 3. Przybyli, mogli także spró-
bować swojego szczęścia w loteryjce 
fantowej oraz wykonać pamiątkowe 
zdjęcie w foto budce. 

nie OSP w Zakrzewie. Organizatorem 
było KGW „Zakrzewianki”. Wyda-
rzenie przyciągnęło wszystkie dzieci 
okolicznych miejscowości. Czekały na 
nich interesujące zabawy przygotowa-
ne przez animatora z „Cyberii” oraz 
rozgrywki w piłkę plażową. Dużym 
powodzeniem cieszyła się dmuchana 
zjeżdżalnia oraz zabawa w strażaka. 

święta rodziny. Na wstępie dokonano 
ofi cjalnego otwarcia wybudowanego 
boiska przez władze szkolne, samorzą-
dowe, przedstawiciela kuratorium oraz 
poświęcone przez proboszcza parafi i 
Boże. Wszyscy uczniowie przegotowali 
występy artystyczne dedykowane swo-
im rodzicom. Następnie dzieci oddały 
się szaleństwu na dmuchańcach i malo-
waniu twarzy, zabawy w pianie przygo-
towanej przez druhów OSP Grabów nad 
Pilicą i Augustów czy zabawie koloro-
wymi proszkami barwiącymi na wiele 
kolorów ciało i ubrania. 

Przygotowanie tych wydarzeń 
kosztowało dużo wysiłku i czasu wie-
lu osób, jednak wszystkie te starania-
wywołały zadowolenie i radość wśród 
dzieci. Integrowały także wiele środo-
wisk i jednoczyły w pracy. Pedagodzy 
przygotowywali uczniów do pokazów 
scenicznych, rodzice zadbali o posiłek 
dodający energii podczas zabawy, nato-
miast Wójt zadbał o wszelkie atrakcje 
i pokazy z których dzieci mogły korzy-
stać bezpłatnie.  

Dni te, z całą pewnością można zali-
czyć do udanych. Moc atrakcji wywołała 
radość, a występy podziw i wzruszenie. 
Szczęście najmłodszych obywateli na-
szej Gminy jest najlepszym motywato-
rem do organizowania podobnych, ko-
lejnych wydarzeń. 

Anna Plesiewicz-Trzeciak, 
Aneta Bielecka

święta rodziny. Na wstępie dokonano 

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 25

GMINA MAGNUSZEW
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11 czerwca 2022 roku w Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym im. Kazimierza 
Ośki w Starych Słowikach odbyła się uro-
czystość wmurowania aktu erekcyjnego 
pod budowę sali gimnastycznej wraz z za-
pleczem socjalno-sanitarnym oraz łączni-
kiem do budynku istniejącej szkoły. Wy-
darzenie to zgromadziło wszystkich, dla 
których dobro szkoły jest rzeczą nadrzęd-
ną. Oprócz organizatorów: dyrektora ZSP 
Piotra Grzeszczyka, wójta gminy Siecie-
chów Arkadiusza Guby, członków Stowa-
rzyszenia Słowik, udział wzięli: przewod-
niczący Rady Gminy Stanisław Potyra, 
sekretarz gminy Mirosława Pachocka, 
radni, dyrektorzy ościennych szkół, na-
uczyciele, sołtysi, rodzice, mieszkańcy 
i wykonawcy. Ale najważniejszymi 
uczestnikami wydarzenia byli uczniowie, 
bo to z myślą o nich powstaje nowa część 
budynku. Od dawna brak sali gimnastycz-
nej martwił kolejne pokolenia uczniów, 
rodziców i nauczycieli, a organ prowa-
dzący skłaniał do podejmowania różnego 
rodzaju inicjatyw, nie zawsze przyjmowa-
nych przez wszystkich z entuzjazmem.

Zebranych przywitał dyrektor Piotr 
Grzeszczyk. W swoim wystąpieniu po-
dziękował osobom, które nie szczędziły 
trudu ani czasu, aby zadbać o dobrostan 
szkoły, której historia sięga roku 1949. 

Wśród osób zasłużonych dla środo-
wiska wymienił byłą dyrektor Bożenę 
Wójcicką, przewodniczącego Stowarzy-
szenia ,,Słowik” Władysława Krawczyka 
oraz obecnego wójta gminy, Arkadiusza 
Gubę. Dyrektor odkrył przed wszystkimi 
zapomniane nieco karty historii edukacji 
wskrzeszonej na nowo w Słowikach po II 
wojnie światowej. 

Zaproszeni goście w swoich przemo-
wach, opowiadali o przedsięwzięciach, 
które podejmowali razem z innymi spo-
łecznikami, aby marzenia o szkole z salą 
gimnastyczną mogły się spełnić. A Boże-
na Wójcicka przypomniała o ważnej roli 
Barbary Banaszek – poprzedniej dyrek-
torki szkoły. Wszyscy wyrazili ogromną 
radość z powodu rozpoczęcia prac bu-
dowlanych, których efektem ma być sala 
do uprawiania kultury fi zycznej, gdyż 
to ona, jak wspomniał Stanisław Potyra, 
dała początek starożytnemu wychowaniu 
i to od niej wszystko, co w edukacji waż-
ne się zaczęło. Nikt, mówiąc o powstaniu 
i rozbudowie ZSP w Starych Słowikach, 
nie zapomniał o nieżyjącym już patronie 
naszej szkoły, panu Kazimierzu Ośce. To 
on, przekazując znaczną sumę pieniędzy 
na budowę, stał się dla wszystkich patro-

nem dobroci i bezinteresowności. 
Następnie odczytany został akt erek-

cyjny, który później podpisali również 
przedstawiciele Samorządu Uczniowskie-
go – Filip Wiraszka i Maja Maćkula. Do-
kument umieszczono w tubie i zamurowa-
no – będzie świadectwem swoich czasów.

Cała uroczystość zakończyła się 
wspólną zabawą przy ognisku.

Mamy wielką nadzieję, że lekcje wy-
chowania fi zycznego będą już niedługo 
odbywały się w sali gimnastycznej.

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Starych Słowikach

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

Została podpisana umowa z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Mazo-
wieckiego na dofi nansowanie zadania pn. 
„Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miej-
scowości Głusiec gmina Sieciechów” 
w ramach poddziałania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” w ramach działania „Wspar-
cie dla rozwoju lokalnego w ramach ini-
cjatywy LEADER” objętego Programem 
w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i nie-
komercyjnej infrastruktury turystycznej 
lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Umowę 
podpisali: prezes Zarządu OSP w Głuścu 
Emil Pachnia, Skarbnik Dariusz Taboja 
oraz Dyrektor Departamentu Rolnictwa 

i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazo-
wieckiego Radosław Rybicki oraz Zastęp-

ca Dyrektora Daniel Łaga.

Opr. Gmina Sieciechów

Gmina Sieciechów otrzymała 
wsparcie finansowe na zakup lapto-
pów w ramach Programu Operacyjne-
go Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 
Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy 
JST oraz wzmocnienie cyfrowej od-
porności na zagrożenia REACT-EU 
działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST 
oraz wzmocnienie cyfrowej odporno-
ści na zagrożenia dotyczące realizacji 
projektu grantowego „Wsparcie dzieci 
z rodzin pegeerowskich w rozwoju cy-
frowym – Granty PPGR” w wysokości 
12.500,00 zł

Opr. Gmina Sieciechów

Tym razem obchody Dnia Dziecka 
miały charakter gminny. Pomimo nie-
sprzyjającej aury dzieci miały podczas 
festynu wiele wrażeń, a to za sprawą part-
nerów imprezy – Grupy Motocyklowej 
HusaR i Enea Wytwarzanie. Impreza od-
była się pod hasłem „Razem dla bezpiecz-
nych wakacji”. Dzieci miały możliwość 
uczestniczyć w pokazowym działaniu 
ratowniczym – symulacja wypadku dro-
gowego, pokazie pierwszej pomocy, obej-
rzeć udostępnione motocykle. Nie zabra-
kło wielu bezpłatnych atrakcji: dmuchane 
zjeżdżalnie, malowanie buzi, trampoliny. 
Były też lody, wata cukrowa i popcorn, .

Dziękujemy Grupie HusaR i Enea 
Wytwarzanie za współorganizację impre-
zy, a także KGW w Sieciechowie i KGW 

w Głuścu za piękne stoiska i przygotowa-
nie pysznych smakołyków.

Mirosława Pachocka 
Sekretarz Urzędu Gminy Sieciechów
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