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Gmina Głowa-
czów jest gminą 
wiejską, położoną 
w zachodniej części 
powiatu kozienic-
kiego, w wojewódz-
twie mazowieckim. 

Wśród 7 gmin powiatu kozienickie-
go zajmuje 2 miejsce pod względem 
liczby ludności (7283 osoby) i po-
wierzchni (20% obszaru powiatu). 
W skład gminy wchodzi 40 miejsco-

wości, z czego 39 tworzy siedziby so-
łectw. 

Powierzchnia gminy Głowaczów 
wynosi 18 584 ha, a użytki rolne zajmują 
11 295 ha, w tym grunty orne 9533 ha, 
co daje w sumie 65% powierzchni gmi-
ny. Lasy i grunty leśne zajmują 35 % 
powierzchni gminy. Powierzchnia lasów 
wynosi 6598 ha, a powierzchnia gruntów 
zadrzewionych 109 ha.

Dominującym działem gospodarki 
na terenie naszej gminy jest rolnictwo, 

mimo, iż od wielu lat boryka się z pro-
blemami o różnym charakterze, mię-
dzy innymi z dużym rozdrobnieniem 
a także przewagą gleb średnio lub mało 
przydatnych dla rolnictwa. Przeciętna 
powierzchnia gospodarstwa rolnego 
na terenie Gminy Głowaczów wyno-
si 4,47 ha. W uprawach przeważają 
głównie zboża (żyto, pszenżyto, owies, 
mieszanki zbożowe, pszenica), rośliny 
okopowe i pastewne. Znaczną część 

Dokończenie na str. 2
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Dokończenie ze str. 1
zajmują również tereny łąk i pastwisk. 
Niektórzy rolnicy ukierunkowali swą 
działalność rolniczą na uprawę owo-
ców miękkich: truskawek, malin oraz 
borówki amerykańskiej. W ostatnim 
czasie znacząco zwiększyła się rów-
nież powierzchnia upraw sadowni-
czych. 

Podstawowymi gałęziami produkcji 
zwierzęcej jest bydło i trzoda chlewna. 
Odgrywają one znaczną rolę w produkcji 
rolniczej gminy.

Nie brakuje również młodych rolni-
ków, którzy przejęli gospodarstwa rol-
ne od rodziców. Kontynuując rodzinne 
tradycje, okres pracy zawodowej po-
święcają rolnictwu. Nasi rolnicy sku-
tecznie pozyskują środki z funduszy 
europejskich, przeznaczając je na mo-
dernizację gospodarstw, co poprawia 
ich konkurencyjność i zwiększa ren-
towność. Wprowadzają nowe rozwią-
zania i nowe strategie, aby jak najko-
rzystniej odbiło się to na prowadzonej 
przez nich działalności rolniczej.

Na przestrzeni ostatnich lat, za-
uważalny jest przyrost ekologicznych 
gospodarstw rolnych. Są to przede 
wszystkim uprawy owoców. Atutem 
gminy są duże możliwości intensyfika-
cji produkcji ekologicznej, rozwijanej 
równolegle z agroturystyką i ekotury-
styką. Gospodarstwa te usytuowane 
są głównie na terenie miejscowości: 
Brzóza, Ursynów, Stanisławów, Gło-
waczów oraz Rogożek.

Opr. Gmina Głowaczów

28 czerwca w Mazowieckim Urzędzie 
Wojewódzkim w Warszawie odbyło się 
uroczyste podpisanie umowy o dofi nan-
sowanie ze środków Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg dwóch zadań na 
terenie powiatu kozienickiego:
• „Remont drogi powiatowej 1702W 

Wyborów-Basinów, odcinek Wybo-
rów-Grabów Nowy”. Kwota dofi -
nansowania to 920.658,82 zł

• „Przebudowa drogi powiatowej 
4504W Stary Gródek-Sarnów w m. 
Kociołek – Etap II”. Kwota dofi -
nansowania to 509.134,23 zł
Podpisania umowy dokonali: Woje-

woda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, 
Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski, 
Członek Zarządu Powiatu Kozienickie-
go Marek Kucharski przy kontrasygnacie 
Skarbnika Powiatu Kamila Banasia.

Sabina Semeniuk

14 lipca br. w Radomiu, Powiat 
Kozienicki podpisał umowę o udzie-
lenie dotacji ze środków finansowych 
budżetu Województwa Mazowieckiego 
na zadanie z zakresu budowy i moder-
nizacji dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych. 

Na realizację zadania pn. „Przebudo-
wa drogi powiatowej nr 1723W Kozie-
nice – Holendry Piotrkowskie długość 
562 m” Powiat otrzymał 250.000,00 zł.

Powiat Kozienicki reprezentowali: 
Małgorzata Bebelska Wicestarosta, Ma-
rek Kucharski Członek Zarządu w imie-
niu Starosty Krzysztofa Wolskiego oraz 
Kamil Banaś Skarbnik Powiatu. 

W imieniu Zarządu Województwa 
Mazowieckiego umowę podpisali Ra-
fał Rajkowski Wicemarszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego i Kazimierz 

Porębski Zastępca Dyrektora Departa-
mentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego.
Sabina Semeniuk

Wydarzenia
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2 lipca w sali konferencyjnej Zespo-
łu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich 
w Kozienicach odbyło się uroczyste 
spotkanie, podczas którego wręczone 
zostały promesy potwierdzające do-
finansowanie z II edycji Rządowego 
Funduszu Polski Ład – Programu 
Inwestycji Strategicznych dla Powia-
tu Kozienickiego i wszystkich Gmin 
Powiatu. W spotkaniu uczestniczy-
li: Senator RP Stanisław Karczewski, 
Posłowie na Sejm RP: Marek Suski, 
Agnieszka Górska i Andrzej Kosz-
towniak. Powiat Kozienicki reprezen-
towali Starosta Kozienicki Krzysztof 
Wolski, Członkowie Zarządu Powiatu 
Marek Kucharski i Emanuel Zawodnik 
oraz Radna Rady Powiatu Lidia Ligo-
rowska. W uroczystości wzięli także 
udział: Sekretarz Gminy Garbatka-Let-
nisko Marzena Pomarańska, Przewod-
niczący Rady Gminy Głowaczów Piotr 
Marek ze Skarbnikiem Gminy Grażyną 
Rybarczyk, Wójt Gminy Gniewoszów 
Marcin Gac, Wójt Gminy Grabów nad 
Pilicą Euzebiusz Strzelczyk, Zastępca 
Burmistrza Gminy Kozienice Dorota 
Stępień wraz z Radnymi  Klubu Rad-
nych PiS Urzędu Miejskiego: Stanisła-
wem Kuźniarem, Marcinem Ogórkiem 
i Mariuszem Ptaszkiem, Wójt Gminy 
Magnuszew Marek Drapała oraz Wójt 
Gminy Sieciechów Arkadiusz Guba.

W ramach Rządowego Funduszu 
Polski Ład – Programu Inwestycji 
Strategicznych dofinansowaniem obję-

ty został zarówno Powiat Kozienicki, 
jak i każda z 7 gmin Powiatu.
• Dofi nansowanie dla Powiatu Kozie-

nickiego to 15.770.000,00 zł z prze-
znaczeniem na:

1) budowę drogi powiatowej wola Ma-
gnuszewska – Lipinki, odcinek Tybo-
rów – Cychrowska Wola

2) przebudowę dróg powiatowych:
a) Opactwo – Wólka Wojcieszkow-

ska, odcinek w m. Nagórnik
b) Boże – Nowa Wola, Grabów nad 

Pilicą – Augustów w m. Augustów
c) Jedlińsk – Bartodzieje – Wola Go-

ryńska – Łukawa – Głowaczów od-
cinek Podmieście – Łukawa

d) Przewóz – Cudów, odcinek Wymy-
słów – Cudów;

• Dofinansowanie dla Gminy Garbat-
ka-Letnisko to 9.500.000,00 zł na 
przebudowę i modernizację dróg 
gminnych znajdujących się w obrę-
bie geodezyjnym Garbatka Północ;

• Dofi nansowanie dla Gminy Głowaczów 
to 10.117.500,00 zł z przeznaczeniem 
na:budowę drogi gminnej w miej-
scowości Sewerynów i Bobrowniki, 
poprawę infrastruktury drogowej po-
przez budowę, przebudowę i remonty 
sieci dróg gminnych;

• Dofi nansowanie dla Gminy Gnie-
woszów to kwota 9.927.500,00 zł na 
rozbudowę kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Regów Stary oraz 

przebudowę dróg na terenie gminy;
• Dofi nansowanie dla Gminy Grabów nad 

Pilicą to 4.750.000,00 zł na moderni-
zację dróg gminnych w miejscowości 
Broncin i Grabów nad Pilicą;

• Dofi nansowanie dla Gminy Kozienice 
to 10.498.500,00 zł z przeznaczeniem 
na budowę nowej infrastruktury dro-
gowej oraz przebudowę i remont ist-
niejących obiektów sportowych;

• Dofi nansowanie dla Gminy Magnu-
szew to 4.410.000,00 zł na rozbudo-
wę infrastruktury kulturalno-histo-
rycznej w gminie;

• Dofi nansowanie dla Gminy Sieciechów 
to 9.195.841,50 zł z przeznacze-
niem na: modernizację Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Słowikach 
Starych, modernizację oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Zajezierze, 
budowę, przebudowę i remont dróg 
w miejscowościach Opactwo, Kępice, 
Zajezierze, Sieciechów;
Nadrzędne cele Programu Inwe-

stycji Strategicznych to: pobudzenie 
aktywności inwestycyjnej jednostek 
samorządu terytorialnego, rozwój lo-
kalnej przedsiębiorczości, poprawa 
warunków życia obywateli, powstanie 
nowych miejsc pracy, wsparcie zrów-
noważonego rozwoju oraz efektywne 
zaangażowanie sektora finansowego.

Sabina Semeniuk

Wydarzenia
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Znamy wyniki III edycji Rządowe-
go Programu Inwestycji Strategicznych! 
Powiat kozienicki otrzyma łącznie 
23 589 000,00 zł na inwestycje budowla-
ne, drogowe, sportowe.

III edycja Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strate-
gicznych jest skierowana do regionów, 
w których funkcjonowały PGR-y.

Dzięki rządowemu dofi nansowaniu 
Powiat Kozienicki ma szansę na szyb-
szy rozwój. Rządowy Program Inwe-
stycji Strategicznych to bezpośrednie 
wsparcie dla samorządów i odpowiada 
na potrzeby mieszkańców.

W powiecie kozienickim kwoty dofi -
nansowania wynoszą:
• Powiat Kozienicki – 3.136.000,00 zł

– Poprawa standardów technicz-
nych dróg powiatowych nr 1715W 
i 1704W w Powiecie Kozienickim, 
na terenie którego funkcjonowały 
PGR-y,

• Gmina Głowaczów – 1.960.000,00 zł 
– Poprawa infrastruktury drogowej na 
terenie gminy Głowaczów,

• Gmina Garbatka-Letnisko – 

1.960.000,00 zł – Termomodernizacja 
i modernizacja gminnych budynków 
użyteczności publicznej,

• Gmina Gniewoszów – 5.000.000,00 
zł – Budowa Sali gimnastycznej wraz 
z wyposażeniem przy PSP w Wyso-
kim Kole,

• Gmina Magnuszew – 1.960.000,00 zł 
– Modernizacja dróg w miejscowości 
Trzebień,

• Gmina Grabów nad Pilicą – 

2.450.000,00 zł – zakup autobusu 
elektrycznego, 

• Gmina Kozienice – 4.998.000,00 zł – 
Rewitalizacja terenu zespołu Pałaco-
wo – Parkowego,

• Gmina Sieciechów – 2.125.000,00 zł – 
Budowa i modernizacja infrastruktury 
społecznej i kulturalnej w m. Siecie-
chów etap I.

W środę 13 lipca w Starostwie Po-
wiatowym w Garwolinie odbyło się 
spotkanie, na którym przedstawiono 
założenia programu Cyfrowy Powiat. 
W spotkaniu uczestniczyli Wicemar-
szałek Senatu Maria Koc, Sekretarz 
stanu w Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów RP oraz Pełnomocnik Rządu 
do spraw Cyberbezpieczeństwa Marek 
Zagórski, Członek Zarządu Związku 
Powiatów Polskich Starosta Łukow-
ski Dariusz Szustek, Starosta Powia-
tu Kozienickiego Krzysztof Wolski, 
wójtowie i burmistrzowie z terenu po-
wiatu garwolińskiego oraz przedstawi-
ciele władz powiatu garwolińskiego.

Cyfrowy Powiat to konkurs granto-
wy przeznaczony dla wszystkich jedno-
stek samorządu terytorialnego na pozio-
mie powiatów. 

Planowany budżet programu to 
63 857 634 zł.

Powiaty mogą wnioskować o dofi-
nansowanie w kwocie od 100 tys. do 
350 tys. zł. Program Cyfrowy Powiat 
będzie realizowany w ramach wspar-
cia samorządów w procesie cyfryzacji 

i wzmocnienia kompetencji w zakresie 
zdalnej obsługi interesantów. 

Wnioski można składać od 13 lipca 
do 11 września 2022 r.

Sabina Semeniuk

Informacje
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Tradycyjnie, ostatni weekend wakacji w Powiecie Kozienickim upłynie pod znakiem Święta Plonów. W tym roku odbędzie się 
ono 28 sierpnia w Głowaczowie.

Dożynki są symbolem szacunku dla ciężkiej pracy rolnika oraz stanowią wyraz wdzięczności za jego codzienne zmagania 
z licznymi wyzwaniami, których z roku na rok przybywa. 

Pięknym zwyczajem jest również wybór Starostów Dożynkowych spośród rolników z gminy, w której odbywać się będzie 
Święto Plonów

Ewelina Wojtas

Starościna Dożynek Ewelina Wojtas wraz z mężem Rafa-
łem prowadzi gospodarstwo rolne od 2006 roku. Składa się na 
nie; 14 hektarów ziemi własnej i 10 hektarów dzierżawy. Wśród 
upraw dominuje jęczmień (14 ha) i pszenżyto (10 ha), natomiast 
na poplon siany jest łubin. Gospodarze zajmują się głównie ho-
dowlą trzody chlewnej – ok. 100 sztuk.

Gospodarstwo starościny jest zmechanizowane, wyposażo-
ne w sprzęt, potrzebny do uprawy zbóż i hodowli zwierząt: są 
to m.in. 3 ciągniki, agregat uprawowo-siewny, pługi obrotowe, 
kombajn zbożowy, rozrzutnik, przyczepy oraz śrutownik do 
zboża. Na zakup kilku maszyn gospodarze uzyskali dofi nanso-
wanie dla małych gospodarstw. 

Państwo Wojtas mają troje dzieci: 16-letniego syna Dawi-
da, 12-lenią córkę Maję oraz 5-letniego syna Eryka. W pracę 
w gospodarstwie, najbardziej zaangażowany jest najstarszy syn, 
który już teraz deklaruje chęć przejęcia w przyszłości gospodar-
stwa od rodziców. 

W gospodarstwie państwa Wojtasów pracami polowymi zaj-
muje się mąż, syn, a w czasie żniw również pomaga najbliższa 
rodzina, natomiast pani Ewelina odpowiedzialna jest za całą 
dokumentację gospodarstwa. W opiece nad młodszym synem 
z oddaniem pomaga teściowa starościny, pani Janina oraz córka 
Maja.

Gospodarze nie wykluczają dalszego rozwoju gospodarstwa, 
głównie pod kątem zakupu nowego sprzętu i budowy nowego 
garażu na maszyny rolnicze.

Propozycja zostania starościną Dożynek Powiatowych ucie-
szyła panią Ewelinę, zapewnia, że z dumą reprezentować będzie 
rolników z gminy Głowaczów.

Łukasz Kuciński

Tegorocznym Starostą Dożynek Powiatu Kozienickiego 
„Głowaczów 2022” wybrany został Łukasz Kuciński, sołtys wsi 
Emilów w gminie Głowaczów, który wspólnie z żoną Ewą od 
2013 roku prowadzi gospodarstwo odziedziczone po rodzicach. 
Początkowo liczyło ono 13 ha, obecnie obejmuje 21 ha ziemi 
własnej i 23 ha dzierżawy.

Gospodarstwo Pana Łukasza ukierunkowane jest głównie 
na hodowlę trzody chlewnej: lochy – 12 sztuk oraz tuczniki – 
230 sztuk. W skład zasiewów wchodzą: pszenica ozima (10 ha), 
pszenżyto (10 ha), jęczmień jary i mieszanki zbożowe również 
po 10 ha.

Pracę ułatwiają sprzęty rolnicze, niezbędne do uprawy zbóż 
i hodowli trzody chlewnej: 3 ciągniki, kombajn zbożowy, płu-
gi obrotowe czteroskibowe, brona talerzowa z hydropakiem, 
siewnik, rozrzutnik obornika, opryskiwacz oraz rozdrabniacz 
i mieszalnik do paszy dla zwierząt. 

Państwo Kucińscy mają troje dzieci: 15-letnią córkę Kin-
gę, 12-letniego syna Franciszka i 8-letnią córkę Igę, które 
w prawdzie w niewielkim stopniu, ale pomagają w gospodar-
stwie, głównie podczas żniw. Gospodarze żywią nadzieję, iż 
w przyszłości stery gospodarstwa przejmie syn Franek, nie za-
mierzają jednak do niczego go zmuszać.

W przyszłości starosta chciałby rozbudować chlewnię, zmo-
dernizować pomieszczenia gospodarcze oraz zakupić dodatko-
wy sprzęt, który wpłynie na komfort pracy w gospodarstwie.

Wybór na funkcję starosty dożynkowego stanowił dla pana 
Łukasza miłą niespodziankę, jednocześnie mobilizuje go do 
dalszego rozwoju i sukcesywnej pracy. 

Sabina Semeniuk

Informacje
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30 lipca teren przy Zespole Szkół 
Nr 1 w Kozienicach zamienił się w ko-
lorowe, wypełnione śmiechem, muzyką 
biesiadną i niesamowitymi kulinarnymi 
zapachami miejsce. To wszystko dzięki 
odbywającemu się tego dnia Piknikowi 
z Produktem Polskim, towarzyszącemu 
VII edycji Konkursu Kulinarnego dla Kół 
Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”. 
Wydarzenie rozpoczęli Starosta Kozie-
nicki Krzysztof Wolski, Prezes Stowarzy-
szenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza 
Kozienicka” Irena Bielawska – współor-
ganizatorzy Pikniku oraz Rzecznik Praso-
wy Enea Wytwarzanie, Doradca Zarządu 
Piotr Kutkowski – Partner wydarzenia.

W Powiecie Kozienickim do I etapu 
konkursu przystąpiło 12 Kół Gospodyń 
Wiejskich, w tym jedno Stowarzyszenie. 
Wszyscy uczestnicy przygotowali po jed-
nej potrawie, którą oceniała komisja kon-
kursowa w składzie: restaurator Krzysz-
tof Sozański, którego Restauracja „Zajazd 
przy Gościńcu” znajduje się na Szlaku 
Kulinarnym „Smaki Ziemi Kozienickiej” 
– Przewodniczący Komisji Konkursowej, 
Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowe-
go Krajowego Ośrodka Wsparcia Rol-
nictwa w Warszawie Zbigniew Sobieraj, 
Kierownik Placówki Terenowej Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
w Kozienicach Mirosława Romanowska, 
Kierownik Biura Powiatowego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa w Kozienicach Zbigniew Sitkowski.

Najwyżej ocenione zostało danie: 
„Chłopskie jadło po Chmielewsku”, czyli 
duszone żeberka po wiejsku z kładzioka-
mi i surówką, przygotowane przez KGW 
„Aktywne kobiety” z Chmielewa, które 
tym samym otrzymało nagrodę główną 
w wysokości 1000 zł, na drugim miejscu 
znalazło się KGW „Głowaczowianki” 
z Głowaczowa, które otrzymało nagrodę 
w wysokości 800 zł za danie: polędwicz-
ki w sosie z bluszczykiem kurybankiem, 

grycoki z kaszą gryczaną i surówką.
Trzecie miejsce komisja przyznała KGW 
w Świerżach Górnych za kotlety z ryb wi-
ślanych – nagroda 500 zł. Nagrody główne 
oraz podziękowania dla wszystkich Kół, 
które wzięły udział w konkursie wręczał 
Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
w Warszawie Zbigniew Sobieraj, Poseł na 
Sejm RP Andrzej Kosztowniak i Kierow-
nik Placówki Terenowej KRUS w Kozie-
nicach Mirosława Romanowska.

Starosta Kozienicki Krzysztof Wol-
ski wspólnie z Przewodniczącym Rady 
Powiatu Kozienickiego Włodzimierzem 
Stysiakiem wręczyli pozostałym 9 Kołom 
Gospodyń Wiejskich wyróżnienia w po-
staci czeków na kwotę 300 zł, które ufun-
dowane zostały przez Powiat Kozienicki.

Podczas Pikniku oprócz pięknych stoisk 
Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powia-
tu można było odwiedzić również stoiska: 
Enea Wytwarzanie, Narodowego Funduszu 
Zdrowia, Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, 
lokalnych twórców i producentów, instytu-
cji, stowarzyszeń oraz fi rm. Na stoisku Ko-
zienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji 
Historycznych można było skosztować gro-
chówki z żołnierskiego kotła. Nie zabrakło 

również pokazów sprzętu strażackiego i po-
licyjnego. Dla najmłodszych przygotowany 
został plac zabaw oraz szereg innych atrakcji.

W ramach części artystycznej spotkania 
przed zgromadzonymi zaprezentowali się: 
Mirosława Wójcicka z Zespołem „Relaks” 
z Kozienic, KGW „Babeczki z pieprzem 
i solą” z Nowej Wsi, KGW „Marianianki” 
z Marianowa, Zespół „Słowiczanki” z gmi-
ny Sieciechów oraz Adrian Boryczka absol-
went Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kozie-
nicach w klasie akordeonu.

Piknik z Produktem Polskim w Powie-
cie Kozienickim zaszczycili swoją obec-
nością: Senator RP Stanisław Karczewski, 
Posłowie na Sejm RP: Agnieszka Górska, 
Marek Suski, Dariusz Bąk, Andrzej Kosz-
towniak oraz Radny Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego Leszek Przybytniak. 
Wśród uczestników kulinarnego spotkania 
byli także: Wicestarosta Powiatu Kozienic-
kiego Małgorzata Bebelska, Radni Rady 
Powiatu Kozienickiego Lidia Ligorowska, 
Zbigniew Sitkowski, Burmistrz Gminy 
Kozienice Piotr Kozłowski, Zastępca Bur-
mistrza Dorota Stępień, Wójt Gminy Gło-
waczów Hubert Czubaj oraz Wójt Gminy 
Magnuszew Marek Drapała.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
wraz z Krajowym Ośrodkiem Wspar-
cia Rolnictwa we współpracy z Agencją 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa oraz Kasą Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego.

Współorganizatorami byli: Powiat Ko-
zienicki, Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Puszcza Kozienicka”. Partnerami 
kulinarnego wydarzenia byli; Enea Wytwa-
rzanie Sp. z o.o. oraz AGRO Ubezpieczenia.
Partner Wydarzenia:
https://www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie
Współorganizator wydarzenia: http://lgd-
kozienice.pl/

Sabina Semeniuk

Wydarzenia
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1 sierpnia, aby uczcić pamięć o boha-
terach Powstania Warszawskiego delega-
cje: Powiatu Kozienickiego w składzie 
Starosta Krzysztof Wolski, Wicestarosta 
Małgorzata Bebelska, Przewodniczą-
cy Rady Powiatu Włodzimierz Stysiak, 
Gminy Kozienice na czele z Burmistrzem 
Gminy Piotrem Kozłowskim, Klubów 
Radnych PiS Rady Miejskiej i Rady 
Powiatu Kozienickiego, Światowego 
Związku Żołnierzy AK Koło Kozieni-
ce, Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych Koło Kozieni-
ce, Związku Piłsudczyków RP Oddział 
w Kozienicach, Platformy Obywatel-
skiej oraz Kozienickiego Stowarzy-
szenia Rekonstrukcji Historycznych 
w Kozienicach, złożyły kwiaty i zapali-
ły znicze przy Pomniku Niepodległości 
w Kozienicach.

Pamięć pomordowanych żołnierzy 
Polskiego Państwa Podziemnego oraz 
mieszkańców stolicy poległych i pomor-
dowanych w 1944 roku uczczona została 

7 sierpnia w Studziankach Pancer-
nych odbyły się obchody 78. Rocznicy 
Bitwy pod Studziankami – uznawanej za 
jedno z największych starć pancernych 
w historii II wojny światowej.

Uroczystości rozpoczęło wpro-
wadzenie pocztów sztandarowych, 
odtworzenie hymnu państwowego 
i wciągnięcie na maszt fl agi Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Następnie ks. Henryk 
Dąbrowski Proboszcz Parafi i Kościo-
ła Polskokatolickiego pw. Matki Bo-
skiej Wniebowziętej i Królowej Pokoju 
w Studziankach Pancernych odmówił 
modlitwę.

Historię Bitwy pod Studzianka-
mi i walk na przyczółku warecko-ma-
gnuszewskim przybliżył zebranym Jan 
Chryzostom Czachowski, po czym głos 
zabrali przybyli goście, w tym Tomasz 
Śmietanka Radny Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego, Krzysztof Wolski Staro-
sta Kozienicki oraz Hubert Czubaj Wójt 
Gminy Głowaczów.

Na zakończenie uroczystości, w hoł-
dzie bohaterom walczącym i poległym 
w Bitwie pod Studziankami zebrane de-
legacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze 
przed Pomnikiem-Mauzoleum. Powiat 
Kozienicki reprezentowali Starosta 
Krzysztof Wolski oraz Wiceprzewod-
niczący Rady Powiatu Mirosław Górka 
w asyście przedstawicieli Młodego Po-
kolenia.

Organizatorami obchodów 78. Rocz-
nicy Bitwy pod Studziankami byli Powiat 
Kozienicki oraz Gmina Głowaczów.

Sabina Semeniuk

również poprzez nadanie jednominuto-
wego, ciągłego sygnału dźwiękowego.

Sabina Semeniuk

Wydarzenia
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24 czerwca w Kościele pw. Św. 
Krzyża w Kozienicach odprawio-
na została Msza Św. dziękczynna za 
otrzymanie Dekretu o heroiczności 
cnót Założycielki Zgromadzenia, Czci-
godnej Sługi Bożej Matki Kazimiery 
Gruszczyńskiej oraz błagalna o łaskę 
Jej beatyfi kacji. W nabożeństwie, któ-
remu przewodniczył Ordynariusz Die-
cezji Radomskiej Ksiądz Biskup Marek 
Solarczyk uczestniczyli m.in. Ojciec 
Zdzisław Kijas, franciszkanin, promo-
tor dokumentu positio, bez którego nie 
można kontynuować procesu beatyfi -
kacji – jest on również autorem książki 
„Z ciemności do światła”, w której 
przedstawia postawę Kazimiery Grusz-
czyńskiej wobec cierpienia, ksiądz 
Albert Warso postulator procesu be-
atyfi kacji, Siostra Lucyna Czermińska 
wicepostulatorka procesu beatyfi kacji, 
Siostry Franciszkanki od Cierpiących 
z Kozienic, Starosta Kozienicki Krzysz-
tof Wolski, Burmistrz Gminy Kozienice 
Piotr Kozłowski, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Rafał Sucherman, Dyrektor 
DPS im. Kazimiery Gruszczyńskiej 
w Kozienicach Elżbieta Czapla, Rada 
Rycerzy Kolumba im. Matki Kazimie-
ry Gruszczyńskiej w Kozienicach oraz 
przedstawiciele instytucji i stowarzy-
szeń z terenu gminy Kozienice.

Wcześniej tego dnia, Starosta Ko-
zienicki Krzysztof Wolski, w imieniu 
Zarządu i Rady Powiatu Kozienickiego, 
złożył kwiaty i zapalił znicz przy sar-
kofagu z doczesnymi szczątkami Czci-
godnej Sługi Bożej Kazimiery Grusz-
czyńskiej, znajdującym się w bocznej 
kaplicy kościoła pw. św. Józefa w Ko-
zienicach. Kwiaty złożyła również Dy-
rektor DPS im. Kazimiery Gruszczyń-
skiej w Kozienicach Elżbieta Czapla 
wspólnie z Mieszkańcami Domu.

Sabina Semeniuk

Wydarzenia
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12 czerwca w amfiteatrze nad ko-
zienickim jeziorem wystawiona zosta-
ła komedioopera „Leśniczy w Kozie-
nickiej Puszczy” Karola Kurpińskiego 
– jednego z najwybitniejszych pol-
skich kompozytorów, nazywanego oj-
cem Opery Narodowej. Premiera opery 
miała miejsce na Scenie Narodowej 
w Warszawie w 1821 r. W Kozieni-
cach opera wykonana została w reży-
serii znakomitej śpiewaczki operowej 
dr Romy Ambroziewicz-Owsińskiej.

Urodzona w Kozienicach dr Roma 
Ambroziewicz-Owsińska usłyszała 
tego dnia wiele ciepłych słów uznania, 
gratulacji oraz podziękowań za pro-
mowanie ziemi kozienickiej. Starosta 
Kozienicki Krzysztof Wolski przeka-
zał śpiewaczce pamiątkową statuetkę 
oraz kwiaty. Na wniosek Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Kozienickiej, Mar-
szałek Województwa Mazowieckiego 
Adam Struzik wyróżnił Romę Ambro-
ziewicz-Owsińską Medalem „Pro Ma-
sovia” za przyczynianie się do kultu-
ralnego rozwoju Mazowsza. W imieniu 
Marszałka Medal wręczyła Prezes Fun-
dacji Pro Civitas Bono Aneta Śledź.

Głównym organizatorem przedsię-

wzięcia było Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Kozienickiej, natomiast partne-
rami byli: Gmina Kozienice, Starostwo 
Powiatowe w Kozienicach, Regionalna 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Ra-
domiu, Nadleśnictwo Kozienice, Enea 
Wytwarzanie, KCRiS, Lactomar, Den-
tal Quality, Wojtpol, Laktalis.

Muzyczne spotkanie prowadził Wi-
ceprzewodniczący Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Kozienickiej Dariusz 
Szewc.

Sabina Semeniuk

30 lipca w Kozienicach rozegrany 
został IV etap 65. Międzynarodowego 
Wyścigu Kolarskiego Dookoła Ma-
zowsza. Zwycięzcą etapu kozienic-
kiego został Holender Jesper Rasch 
z ABLOC CT. W klasyfikacji general-
nej zwyciężył Marceli Bogusławski 
(HRE Mazowsze Serce Polski), który 
pokonał Jaspera Rascha oraz swoje-
go kolegę z drużyny Alana Banaszka. 
Zwycięzcą Memoriału Janusza Stą-
pora został Patrick Haller (Niemcy) 
z SANTIC WIBATECH Cycling Team, 
natomiast zwycięzcą Memoriału Mar-
ka Łuczyńskiego został Szymon Kraw-
czyk – VOSTER ATS Team.

Puchary Starosty Kozienickiego 
Krzysztofa Wolskiego wręczyła Wice-
starosta Powiatu Kozienickiego Mał-
gorzata Bebelska.

Organizatorem wyścigu było Sto-
warzyszenie Wspierania i Rozwoju 
Sportu Mazovia Team w Warszawie. 

Współorganizatorem był Powiat Ko-
zienicki, natomiast Starosta Kozienicki 

Krzysztof Wolski był członkiem Komi-
tetu Honorowego.

Wydarzenia
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Od 4 do 7 lipca w Kielcach i Suche-
dniowie odbywała się piąta – fi nałowa 
część największego sportowego wydarze-
nia Olimpiad Specjalnych Polska – XII 
Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olim-
piad Specjalnych. Ponad 350 zawodników 
z niepełnosprawnością intelektualną 
z całego kraju rywalizowało w koszy-
kówce, badmintonie i lekkiej atletyce. 
W gronie sportowców znalazło się także 
6 wychowanków Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Opactwie: 
Magdalena Czerwiec, Sylwia Smosar-
ska, Paweł Knyć, Sylwester Skwira, Do-
minik Domeradzki i najmłodszy zawod-
nik Igrzysk Igor Krawczyk. Wywalczyli 
oni 7 złotych, 2 srebrne i 1 brązowy me-
dal. Gratulujemy!

XII Ogólnopolskie Letnie Igrzyska 
Olimpiad Specjalnych rozpoczęły się 
w Rybniku (5 – 7 maja), kolejne części 
odbyły się w Bydgoszczy (20 – 22 maja), 
Poznaniu (28 – 30 maja) i Warszawie (3 – 
5 czerwca). Łącznie w Igrzyskach wzięło 
udział ponad 1000 sportowców, rywali-
zujących w 12 dyscyplinach sportowych 
– obok koszykówki, lekkiej atletyki 
i badmintona, także w gimnastyce, wrot-
karstwie, tenisie, pływaniu, bocce, kolar-
stwie, judo, piłce nożnej i siatkówce oraz 
w programie Młodzi Sportowcy.

Spośród wszystkich złotych meda-
listów Ogólnopolskich Letnich Igrzysk 
Olimpiad Specjalnych wyłoniona zostanie 
Polska Reprezentacja na Światowe Let-
nie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, które 
w 2023 roku odbędą się w Berlinie. Trzy-
mamy kciuki za naszych zawodników!

Sabina Semeniuk

15 sierpnia, aby uczcić pamięć 
o wielkim zwycięstwie wojsk Niepod-
ległej Rzeczypospolitej, które 102 lata 
temu stoczyły serię walk z siłami bol-
szewickiej Rosji, przy Pomniku Nie-
podległości w Kozienicach zostały zło-
żone kwiaty i zapalone znicze. Powiat 
Kozienicki reprezentowali Wicesta-
rosta Małgorzata Bebelska, Przewod-
niczący Rady Powiatu Włodzimierz 
Stysiak oraz Radny Rady Powiatu Sta-
nisław Orzechowski.

Sabina Semeniuk

Wydarzenia
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12 czerwca na stadionie sportowym 
w Głowaczowie zorganizowany został 
Turniej piłki nożnej o Puchar Posła 
na Sejm RP Andrzeja Kosztowniaka. 
W zawodach wzięło udział 10 drużyn 
z rocznika 2011. Młodym piłkarzom 
mocno kibicowali obecni na wydarze-
niu Poseł na Sejm RP Andrzej Kosz-
towniak, Starosta Kozienicki Krzysz-
tof Wolski – prezes Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Jastrząb Głowa-
czów, Wójt Gminy Głowaczów Hubert 
Czubaj oraz rodzice młodych zawodni-
ków.

Po wyczerpujących, ale bardzo wi-
dowiskowych meczach ostatecznie 
1 miejsce wywalczyli zawodnicy RKS 
Radomiak Radom, drugie miejsce zdo-
byli piłkarze Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Jastrząb Głowaczów nie-
biescy, natomiast na trzecim miejscu 
uplasowała się drużyna LKS Sparta 
Jazgarzew. Wszyscy uczestnicy turnie-
ju otrzymali pamiątkowe medale i pu-
chary.

Organizatorami Turnieju o Puchar 
Posła na Sejm RP Andrzeja Kosz-
towniaka byli UKS Jastrząb Głowa-
czów, Wójt Gminy Głowaczów Hubert 
Czubaj.

Sabina Semeniuk

4 sierpnia po Mszy Świętej w Ko-
ściele pw. Świętego Krzyża w Kozie-
nicach Pątnicy z powiatu kozienickie-
go, już po raz 32, wyruszyli w Pieszą 
Pielgrzymkę na Jasną Górę. W tym 
roku hasłem przewodnim pielgrzymiej 
wędrówki są słowa „Idźmy z Maryją 
w pokoju Chrystusa”.

Pielgrzymów oprócz ich rodzin na 
początek szlaku odprowadzili również 
Starosta Kozienicki Krzysztof Wol-
ski, Wicestarosta Małgorzata Bebel-
ska, Burmistrz Gminy Kozienice Piotr 
Kozłowski oraz Zastępca Burmistrza 
Mirosław Pułkowski. Tradycyjnie 
Starostwo Powiatowe w Kozienicach 
przekazało Pątnikom koszulki, by przy 
wejściu na Jasną Górę stanowili jedno-
litą, dobrze identyfikowaną grupę.

Sabina Semeniuk

Wydarzenia
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24 czerwca po dziesięciu miesiącach 
nauki zarówno uczniowie, jak i nauczy-
ciele świętowali zakończenie roku szkol-
nego 2021/2022.

Uroczyste spotkanie w Zespole 
Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich 
w Kozienicach rozpoczął Dyrektor 
Placówki Ryszard Zając witając go-
ści, wśród których byli: Starosta Ko-
zienicki Krzysztof Wolski, Zastępca 
Burmistrza Gminy Kozienice Dorota 

Stępień, Wiceprezes ds. Pracowni-
czych Enea Wytwarzanie Marcin Łu-
kasiewicz, Kierownik Sekcji Warsztatu 
Mechanicznego Wydziału Produkcji 
Warsztatowej w Enea Wytwarzanie 
Jacek Gołębiowski, Przewodnicząca 
Rady Rodziców ZS Nr 1 Renata Wołos 
oraz wikariusz parafii pw. Św. Rodziny 
w Kozienicach ksiądz Krzysztof 
Wróbel.

Po oficjalnych przemówieniach, 
w których nie zabrakło podsumowań 
minionego roku szkolnego, gratulacji 
oraz wielu życzeń bezpiecznych i peł-
nych słońca wakacji, najlepsi ucznio-
wie odebrali nagrody za bardzo dobre 
wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, 
za zaangażowanie i aktywne działanie 
na rzecz szkoły i środowiska lokalnego 
oraz udział w konkursach i olimpia-
dach.

Najwyższą średnią ocen wśród 
uczniów klas technikum po gimnazjum 
uzyskał Maciej Suwała – 5,53, z klas 
technikum po szkole podstawowej Wik-
toria Gaik 5,68, natomiast najwyższą 
średnią wśród licealistów osiągnął Jakub 

Sikora – 5,64. Tym samym zostali wyty-
powani jako kandydaci ZS Nr 1 do Sty-
pendium Prezesa Rady Ministrów.

Tego dnia wręczone zostały również 
angaże Wiceprezesa ds. Pracowniczych 
Enea Wytwarzanie, które otrzymali: Pa-
weł Bednarczyk, Adam Furga i Mateusz 
Baran.

Nagrody otrzymali także ucznio-
wie, którzy w sposób szczególny wy-
różnili się podczas kursu spawalni-

czego: Mateusz Leszczyński, Adrian 
Seremak, Mateusz Baran, Patryk Jan-
kowski i Jakub Mrozik.

Uroczysty apel stał się okazją do 
przekazania wielu ciepłych słów, gra-
tulacji i życzeń dla Dyrektora ZS Nr 1 
Ryszarda Zająca, który w tym roku od-

chodzi na emeryturę.
Za zaangażowanie, wsparcie, zro-

zumienie, ale także za motywowanie 
do wytężonej pracy podziękowali Dy-
rektorowi Przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego Oliwia Kryczka i Adrian 
Obrębowski.

Po części ofi cjalnej uczniowie udali 
się na spotkania ze swoimi wychowaw-
cami.

W I Liceum Ogólnokształcącym im. 
S. Czarnieckiego uroczystość rozpoczęła 
się punktualnie o 9:00.

Zaproszonych gości, grono peda-
gogiczne oraz uczniów przywitała dy-
rektor Ewa Malec. Przedstawiła liczne 
sukcesy młodzieży oraz wymieniła 
uczniów, którzy uzyskali najwyższe 
średnie.

W dalszej części głos zabrali za-
proszeni goście – naczelnik Wydziału 
Zdrowia, Edukacji i Sportu Starostwa 
Powiatowego w Kozienicach Adrianna 
Grych oraz wiceprzewodnicząca Rady 
Rodziców Joanna Mirka.

Po uroczystych przemówieniach na-
stąpiło wręczenie świadectw oraz nagród 
za wysokie wyniki w nauce, jak również 
za inne osiągnięcia.

Na zakończenie spotkania w sali 
gimnastycznej, uczniowie ZieLOnego 
Julia Mirka i Łukasz Wójtowicz zaśpie-
wali nową wersję znanego hitu „Bo jak 
nie my, to kto”.

Następnie uczniowie wraz z wycho-
wawcami udali się do sal lekcyjnych, 
aby pożegnać się na czas rozpoczyna-
jących się wakacji.

Sabina Semeniuk

Wydarzenia
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GMINA GARBATKA-LETNISKO

Występ kabaretowy, atrakcje dla 
małych i dużych, ale przede wszyst-
kim mnóstwo muzyki, w tym kon-
cert gwiazdy wieczoru – zespołu 
IRA. Działo się naprawdę wiele. 
23 – 24 lipca byliśmy świadkami 
39. obchodów Dni Garbatki-Letnisko.

W sobotę 23 lipca na Stadionie 
Sportowym LKS Plon Garbatka na 
przybyłych gości czekała duża daw-
ka dobrej muzyki i dobrego humoru. 
O 15:00 nastąpiło oficjalne otwarcie 
imprezy i rozstrzygnięcie zawodów 
wędkarskich.
– W imieniu wszystkich mieszkańców 

gminy Garbatka-Letnisko, jest 
mi niezmiernie miło powitać Was 
wszystkich, gości, turystów, sym-
patyków i przyjaciół naszej gminy, 
na jej święcie czyli 39. Dniach Gar-
batki. Organizacja tego festynu już 
od wielu lat skupia się  na propa-
gowaniu kultury, sztuki ale przede 
wszystkim rozrywki oraz promowa-
niu lokalnych walorów przyrod-
niczych, potencjału turystycznego 
i kulturowego. Jestem przekonana, 
że ten dzień upłynie nam wszystkim 
w atmosferze dobrej zabawy, roz-
mów i spotkań, być może z dawna 
niewidzianymi przyjaciółmi. – po-
witała wszystkich wójt gminy Tere-
sa Fryszkiewicz. 
Wójt Gminy Garbatki-Letnisko Te-

resa Fryszkiewicz, w obecności senato-
ra Stanisława Karczewskiego, starosty 
kozienickiego Krzysztofa Wolskiego 
oraz przewodniczącego Rady Gminy 
Garbatki-Letnisko Włodzimierza Ma-
zura wręczyła uczestnikom zawodów 
pamiątkowe puchary. Wśród nagro-
dzonych w kat. Junior puchary otrzy-
mali: Antoś Kłos za zajęcie trzeciego 
miejsca, Małgorzata Błazik miejsce 
drugi, najlepszym wędkarzem tej edy-
cji zawodów okazał się Jaś Piechota. 
W kategorii senior trzecie miejsce za-
jął Grzegorz Kultys, drugie miejsce 
Krzysztof Adamus, pierwsze miejsce 
zajął Damian Krekora.

Podczas oficjalnego otwarcia wójt 
zaprezentowała również nowe logo 
gminy, które zostało wyłonione w dro-
dze konkursu. Najlepszą pracę nadesłał 
Jacek Sitarski, który otrzymał nagrodę 
finansową.

Między tym co działo się na scenie 
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GMINA GARBATKA-LETNISKO

organizatorzy zapewnili wiele atrakcji 
dla starszych jak i młodszych. Były 
dmuchańce, Food Truck’i, w tym sze-
roki wybór różnorakiej gastronomii. 
Na scenie w trakcie przerw odbywały 
się konkursy. 

Jako pierwszy na scenie zaprezen-
tował się zespół Aster, który zagrzewał 
wszystkich do wspólnej zabawy. To 
była jednak dopiero rozgrzewka. Ko-
lejnym zespołem, który zaprezentował 
się na dużej scenie był hitowy zespół 
disco polo – BAYERA. Chwilę mu-
zycznego wytchnienia i dawkę dobre-
go humoru podczas 39. Dni Garbatki 
zapewnił wyjątkowy występ kabaretu 
„Paranienormalni”.

Chwilę po występie kabaretu na 
scenie ponownie zaprezentowała się 
zespół Aster. Tuż po nim przyszedł 
czas na gwiazdę wieczoru, czyli ze-
spół IRA! Zwieńczeniem tego wyjąt-
kowego wydarzenia była Dyskoteka 
pod Gwiazdami. Organizatorem wyda-
rzenia była gmina Garbatka-Letnisko, 
a jego partnerami Enea Wytwarzanie 
oraz Samorząd Województwa Mazo-
wieckiego.

Drugi dzień na ludowo
Drugi dzień Dni Garbatki odbył się 

na terenie Gminnego Ośrodka Wypo-
czynkowego Polanka. Na „Grzybku” 
koncertowym o godz. 15.00 rozpo-
czął się Przegląd Muzyki Rozrywko-
wej. Na scenie zaprezentowało się 11 
zespołów, w tym chór seniora Wrzos 
z Garbatki, który był gospodarzem 
tego wydarzenia. Wśród wykonawców 
byli również: Leśne Echo z Jedlni-Let-
niska, Złota Jesień z Kozienic, Pół-
borzanki z Augustowa, Chór Sycyna 
z Sycyny, Sobótka z Czarnolasu, Bar-
wy Życia z Pionek, Relaks z Kozienic, 
Pogodna Jesień ze Zwolenia, Joanna 
Tęcza ze Zwolenia, Zaciszna Przy-
stań z Grabowa nad Pilicą. Przybyłych 
gości przywitali Wójt Gminy Garbat-
ka-Letnisko Teresa Fryszkiewicz oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Włodzi-
mierz Mazur. Po występach zespołów 
rozpoczęła się dyskoteka, która po-
trwała do godz. 20.00

Opr. Gmina Garbatka-Letnisko
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W dniu 1 lipca Mazowiecki Kurator 
Oświaty ogłosił wyniki naboru wniosków 
w ramach rządowego programu „Aktyw-
na tablica”, którego celem jest dofi nanso-
wanie placówkom oświatowym zakupu 
nowoczesnych technologii, pomocy dy-
daktycznych i narzędzi do terapii, lapto-
pów oraz zestawów dla nauczycieli do 
prowadzenia zajęć z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość.

W ramach Rządowego programu 
„Aktywna tablica” do Kuratorium Oświa-
ty w Warszawie wpłynęło łącznie 719 
wniosków szkół, z czego 327 otrzymało 
wsparcie. Wśród pozytywnie ocenionych 
wniosków znalazł się wniosek Gminy 
Głowaczów. Wniosek dotyczył szkół 
podstawowych w Głowaczowie i Brzózie 
na kwotę 87.500,00 zł w tym dofi nanso-
wanie wyniosło 70.000,00 zł.

W ramach pozyskanych środków 
zostaną zakupione m.in. pomoce dy-
daktyczne lub narzędzia do terapii psy-
choneurologicznej dla uczniów z zabu-

Podopieczni z klubu „Senior+” z Gło-
waczowa nie narzekają na nudę. W skró-
cie prezentujemy ważniejsze wydarzenia 
z aktywności seniorów.
• W dniu 21.06 odbyły się warsztaty z wy-

platania koszyków z rogożyny (szuwa-
ry). Warsztaty przeprowadziły przed-
stawicielki Koła Gospodyń Wiejskich 
w Piastowie (gmina Jedlińsk) Lidia Żu-
rowska, Zofi a Kacperska, Danuta Kra-
jewska. prezentując wysoki kunszt giną-
cych już umiejętności. 

• Piękny początek wakacji – w dniu 01.07 
Klubowicze SENIOR+ Głowaczów 
uczestniczyli w spływie kajakowym 
po Radomce na odcinku Głowaczów-
-Rogożek. Po spływie na wszystkich 
czekała wspólna zabawa przy grillu. 
Śmiało można porównać ten spływ 
do przygód Tomka Wilmowskiego 
z książki pt.: „Tomek u źródeł Ama-
zonki”. 

• „WAKACYJNY BAL” – w dniu 09.07  

w Klubie Senior+ Głowaczów (go-
ścinnie sala OSP Głowaczów) miał 
miejsce wakacyjny bal. Goście dopi-
sali, nie zabrakło wykwintnych dań, 
a muzyka powodowała, że nogi same 
rwały się do tańca. 

• Ogniskowa integracja – dniu 27.07 
w miejscowości Rogożek, w ramach 

W budynku Starostwa Powiatowego 
w Radomiu w dniu 25.07  Wójt Gminy 
Hubert Czubaj wraz ze Skarbnik Gmi-
ny  Grażyną Rybarczyk podpisali dwie 
umowy z przedstawicielem WFOŚiGW 
w Warszawie Prezesem Zarządu Markiem 
Ryszką na dofi nansowanie zadań:
• „Usuwanie i unieszkodliwianie wyro-

bów zawierających azbest z terenu 
Gminy Głowaczów” w kwocie do 
34.934,83 zł (kwota dotacji nie może 
przekroczyć 78,15% kosztu kwalifi -
kowanego brutto zadania);

• „Realizacja zadań z zakresu edukacji 
ekologicznej na terenie Gminy Gło-
waczów” w kwocie do 75.000,00 zł 
(kwota dotacji nie może przekroczyć 
75% kosztu kwalifi kowanego brutto 
zadania).

aktywizacji i integracji społecznej zo-
stało zorganizowane ognisko. Ogni-
skowej integracji towarzyszyły we-
sołe piosenki i skoczne przyśpiewki 
intonowane przez klubowiczów. Ra-
dosna atmosfera udzieliła się wszyst-
kim gościom.

Opr. Gmina Głowaczów

rzeniami uwagi i koncentracji (w tym: 
ADHD – Attention Defi cit Hyperactivity 
Disorder, ADD – Attention Defi cit Di-
sorder), z niepełnosprawnością intelek-
tualną oraz dla uczniów z zaburzeniami 
procesów uczenia się, w tym z dysleksją, 
dyskalkulią, pomoce dydaktyczne lub na-
rzędzia do terapii procesów komunikacji, 
w tym zaburzeń przetwarzania słucho-
wego, dla uczniów z centralnymi zabu-
rzeniami słuchu, słabosłyszących, z za-
burzeniami koncentracji i uwagi, w tym 
z ADHD, ADD, autyzmem.

Opr. Gmina Głowaczów
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W dniu 21.07 z wizytą do Gminy Gło-
waczów przybył Wicemarszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego Rafał Rajkow-
ski oraz Radny Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego Leszek Przybytniak. Wi-
zyta odbyła się z uwagi na fakt podpisania 
umowy na udzielenie dotacji z budżetu 
Województwa Mazowieckiego do zada-
nia pn. „Budowa drogi gminnej w miej-
scowości Brzóza, ul. Długa” w ramach 
Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla 
równomiernego rozwoju województwa 
mazowieckiego. Otrzymane dofi nansowa-
nie w kwocie 600.019,13 zł pokrywa 60% 
całkowitej wartości zadania.

„Mazowsze dla równomiernego roz-
woju” to największy program wsparcia 
realizowany przez Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego, tym większe zado-
wolenie, iż Gmina Głowaczów znalazła 

się na liście benefi cjentów. Bardzo dobra 
współpraca pomiędzy Samorządem Woje-
wództwa Mazowieckiego a Gminą Głowa-
czów, którą również podkreślał w swych 
wypowiedziach Wicemarszałek Rafał Raj-
kowski, owocuje aktywnym wsparciem ze 
strony Urzędu Marszałkowskiego.

Dbając o prawidłowy rozwój najmłod-
szych mieszkańców Gminy Głowaczów 
i jednocześnie promując sportowy styl 
życia informujemy, iż Gmina Głowaczów 

otrzymała darowiznę z Fundacji Lotto 
w wysokości 10.000,00 zł z przeznacze-
niem na zorganizowanie zajęć sporto-
wych dla uczniów z kl. I – VII szkół pod-
stawowych w Głowaczowie i Brzózie. 

W ramach projektu pn. „Zdrowe dzie-
ciaki” w okresie wrzesień – grudzień br. 
zostanie przeprowadzonych 48 godzin 
zajęć. W projekcie będzie uczestniczyć 

ok. 60 uczniów. Pozalekcyjne zajęcia 
sportowe dają uczniom możliwość spę-
dzenia wolnego czasu aktywnie, pozwa-
lają odpocząć, zregenerować się fi zycznie 
i psychicznie po całodniowym pobycie 
w szkole.

Opr. Gmina Głowaczów

W dniach 11 – 22.07 w Publicznej 
Szkole Podstawowej im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Głowaczowie zorganizowa-
no półkolonie letnie sfi nansowane ze 
środków Fundacji PZU. Ich głównym 
celem było pokazanie dzieciom szeregu 
możliwości jak aktywnie i przyjemnie 
spędzać czas w wakacje, pobudzić ich 
kreatywność i rozwój artystyczny. Uczest-
nicy rozwijali swoje zainteresowania oraz 
rozbudzali pasje poprzez udział w róż-
nych warsztatach m.in. były to zajęcia 
plastyczne, wokalno-muzyczne, sporto-
wo-taneczne, zabawy sportowe, zabawy 
z kodowaniem, zagadki detektywistyczne, 
rozwiązywanie łamigłówek, wycieczki.

W ramach przypomnienia jak waż-
ne jest bezpieczeństwo w czasie wa-
kacji uczestnicy półkolonii w dniu 
13.07 wzięli udział w spotkaniu z przed-
stawicielem Policji oraz Sanepidu, któ-
rzy przeprowadzili pogadankę na temat 
bezpieczeństwa w czasie wakacji oraz 
przypomnieli najczęstsze zagrożenia dla 

W ramach tego zadania planowane 
jest wykonanie odcinka drogi o długości 
966 mb. o nawierzchni asfaltowej wraz 
z poboczami i zjazdami gospodarczymi 
ulepszonymi kruszywem.

Opr. Gmina Głowaczów

zdrowia i życia w czasie letniego wypo-
czynku.

Opr. Gmina Głowaczów



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 18

GMINA GŁOWACZÓW

W dniu 26.07 w Mazowieckim Urzę-
dzie Wojewódzkim – delegatura Radom 
Wójt Gminy Hubert Czubaj przy kon-

trasygnacie Skarbnik Grażyny Rybar-
czyk, podpisał umowę z Wojewodą Ma-
zowieckim Konstantym Radziwiłłem na 
udzielenie dotacji fi nansującej na zakup 
masztu i fl agi państwowej, w ramach pro-
jektu „Pod biało-czerwoną”, który jest 
realizowany pod honorowym patronatem 
Prezesa Rady Ministrów.

Projekt „Pod biało-czerwoną” zakła-

W ramach I edycji konkursu grantowe-
go Fundacji BGK im. K. Steczkowskiego 
pn. „Ochotnicy Naszej Gminy” Ochotnicza 
Straż Pożarna w Bobrownikach pozyskała 
dofi nansowanie w kwocie 10.000,00 zł na 
realizację projektu „Poprawa bezpieczeń-
stwa mieszkańców gminy Głowaczów”. 
Celem konkursu jest wsparcie jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych w wypo-
sażenie i sprzęt dzięki którym będą mogły 
realizować swoją działalność.

Warunkiem pozyskania wsparcia fi -
nansowego, była pozytywna weryfi kacja 
wniosku złożonego przez OSP Bobrow-
niki, a pomocą w jego poprawnym skon-
struowaniu służyli pracownicy Urzędu 
Gminy Głowaczów. W ramach dofi nanso-
wania zakupione zostały: torba medyczna 
PSP R1 z wyposażeniem, szyny Kramera 
oraz maszt oświetleniowy.

Opr. Gmina Głowaczów

Dzięki intensywnym staraniom Wój-
ta Gminy Głowaczów – Huberta Czubaja 
w pozyskaniu dodatkowych środków fi -
nansowych na realizację przedsięwzięcia 
„Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Głowaczowie”, miło nam po-
informować, iż udało się pozyskać środki 
fi nansowe z Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa – oddział terenowy w Warszawie. 
Bezzwrotna pomoc fi nansowa w kwocie 
97.505,00 zł, która pokrywa 80% wartości 
zadania, obejmuje dofi nansowanie poszcze-
gólnych robót w 80%:
– zagospodarowanie terenu 40.014,00 zł
– wykonanie posadzki 20.041,00 zł
– zakup i montaż instalacji fotowoltaicz-

da sfi nansowanie zakupu masztów i fl ag 
w każdej z gmin w Polsce. Inicjatywa za-
leżała od mieszkańców. Samorząd, który 
chciał przystąpić do projektu musiał ze-
brać odpowiednią liczbę głosów poparcia. 
Głosowanie odbyło się w trybie online, 
a głosy mogli oddawać tylko mieszkańcy 
danej gminy. Kwota dotacji 7.913,64 zł.

Opr. Gmina Głowaczów

nej 37.450,00 zł
– Jestem bardzo zadowolony, że KOWR do-

łączy do instytucji, które dofi nansowały 
to zadanie, wcześniej pozyskano środki 
z dyspozycji Komendanta Głównego PSP 
i Urzędu Marszałkowskiego oraz Gmi-
ny Głowaczów. Decyzja o rozbudowie 
boksów garażowych była jak najbar-
dziej słuszna bo sprzętu systematycznie 
przybywa. Dzięki tej inwestycji warunki 
bytowe druhów i komfort podczas prze-

bierania się do zdarzeń zdecydowanie 
się poprawią. Bardzo serdecznie dziękuję 
wszystkim osobom, które wspierały mnie 
w pozyskaniu tych środków, w szczególno-
ści panu Mirosławowi Górce członkowi 
zarządu Mazowieckiej Izby Rolnej w War-
szawie i zastępcy Dyrektora KOWR panu 
Jackowi Malickiemu, bez zaangażowania 
tych osób nie udało by się uzyskać tego 
dofi nansowania – powiedział Wójt Gmi-
ny Głowaczów Hubert Czubaj.
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GMINA GŁOWACZÓW

W ramach Mazowieckiego Instrumen-
tu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równo-
ważnego Rozwoju Województwa Mazo-
wieckiego Gmina Głowaczów otrzymała 
jedno z większych dofi nansowań w kwo-

cie 4.000.000,00 zł na zadanie „Moder-
nizacja oczyszczalni ścieków w Głowa-
czowie”. Przypominamy, że to zadanie 
przeszło również wstępną weryfi kację 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) 
gdzie wstępne dofi nansowanie to kwota 
4.100.000,00 zł.

Oczyszczalnia ścieków dzięki otrzy-
manemu wsparciu zostanie przebudo-

wana, dzięki czemu zwiększy się jej 
przepustowość. Będzie pracowała w tech-
nologii mechaniczno-biologicznej. Mimo 
przeprowadzonej modernizacji w 2009 
roku jej urządzenia są już mocno wy-
eksploatowane i wymagają przebudowy 
bądź wymiany. Modernizacja oczyszczal-
ni pozwoli na uporządkowanie gospodar-
ki ściekowej oraz korzystnie wpłynie na 
środowisko naturalne. 

Opr. Gmina Głowaczów

W ramach III edycji Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwe-
stycji Strategicznych, która skierowana 
jest do regionów, w których funkcjono-
wały tzw. PGR-y, Gmina Głowaczów 
otrzymała wsparcie fi nansowe w kwocie 

Turniej odbył się w niedzielę 19.06  
i zgromadził drużyny OSP łącznie 
z czterech powiatów, które rywalizo-
wały podzielone na grupy. Zawody sta-
ły na wysokim poziomie sportowym, 
a kibice zgromadzeni na trybunach oglą-
dali mnóstwo bramek i wiele znakomi-
tych akcji.

Podobnie jak w roku ubiegłym najlep-
sza okazała się Ochotnicza Straż Pożarna 
z Głowaczowa, która w fi nale wygrała 
2:0 z drużyną OSP z Lipska. W meczu 
o trzecie miejsce lepsi okazali się straża-
cy z Bobrownik, wygrywając pewnie 3:1 
z OSP Wola Chodkowska. 

Uroczystego otwarcia turnieju do-
konał Wójt Gminy Głowaczów Hubert 
Czubaj, który przywitał wszystkich za-
wodników i kibiców. Podziękował dru-
hom za pomoc lokalnym społecznościom 
oraz pogratulował organizacji II Turnieju 
o Puchar Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego:
– Dziękuję druhom OSP Głowaczów za 

zaangażowanie się i zorganizowanie 
drugiego już turnieju o Puchar Mar-
szałka, wszystkim zawodnikom życzę 
zdrowia i wielu pięknych bramek, 
a kibicom mnóstwo sportowych emo-

cji. W imieniu wszystkich druhów OSP 
dziękuję Wicemarszałkowi Rafałowi 
Rajkowskiemu za wspieranie OSP 
przez Samorząd Województwa Mazo-
wieckiego oraz za wsparcie fi nansowe 
tego turnieju – powiedział Wójt Gmi-
ny Hubert Czubaj.
Nagrody zespołowe i indywidualne 

wręczali członkowie zarządu OSP Gło-
waczów.

Nagrody indywidualne otrzymali:

1.960.000,00 zł na poprawę infrastruk-
tury drogowej. Wkład własny to kwota 
40.000,00 zł natomiast przewidywana 
wartość inwestycji 2.000.000,00 zł.

Opr. Gmina Głowaczów

– najlepszy bramkarz: Mateusz Stębień 
OSP Powiat Lipski

– najlepszy strzelec: Jakub Wolski OSP 
Głowaczów

– najlepszy zawodnik MVP turnieju: Piotr 
Kupisz OSP Bobrowniki
Zawody odbyły się dzięki dotacji 

z Samorządu Województwa Mazowiec-
kiego.

Opr. Gmina Głowaczów
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2 lipca w Zespole Szkół Nr 1 im. Le-
gionów Polskich w Kozienicach odbyło 
się uroczyste wręczenie promes potwier-
dzających kwotę przyznanego dofi nanso-
wania z II edycji Rządowego Funduszu 
Polski Ład.

Dzięki umiejętnemu aplikowaniu 
o środki zewnętrzne, udało nam 
się pozyskać fundusze w kwocie 
9.927.500,00 zł na rozbudowę kana-
lizacji sanitarnej w miejscowości Re-
gów Stary i przebudowę dróg na tere-
nie gminy Gniewoszów.

Konieczna Agnieszka

Miło nam Państwa poinformować, 
że Gmina Gniewoszów otrzyma 5 mln 
zł na budowę sali gimnastycznej wraz 
z wyposażeniem przy Publicznej Szkole 
Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – 
Curie w Wysokim Kole. Wartość wkła-
du własnego gminy to 2,06% wartości 
całej inwestycji tj. 105 tys. zł. W skali 
powiatu kozienickiego jest to najwyż-
sza kwota przyznanego dofi nansowania  
III edycji w ramach Rządowego Fundu-
szu Polski Ład.

Dzięki staraniom Wójta Gminy Gnie-
woszów uczniowie szkoły zyskają nowo-
czesną salę przeznaczoną do zajęć wy-
chowania fi zycznego. 

Konieczna Agnieszka

W dniu 25 lipca  Wójt Gminy Gnie-
woszów podpisał umowę z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
na dofinansowanie realizacji zada-
nia pn. „Transport i utylizacja azbe-
stu i wyrobów zawierających azbest 
z terenu gminy Gniewoszów – 2022”, 
w ramach której Gmina Gnie-
woszów otrzyma dotację w wysokości 
31.968,00 zł.

Konieczna Agnieszka
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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

Historyczne więzi polskich tańców 
narodowych stanowią wyznacznik pol-
skości także i dzisiaj, w obliczu wiel-
kich przemian społeczno – politycz-
nych w Europie. Wywodzą się one 
z kultury ludowej, atrakcyjne ruchowo, 
z ciekawą muzyką, są dla tańczących 
wyśmienitym sposobem na okazanie 
radości życia i dobrą zabawą.

Przywrócenie pięknej tradycji 
wiejskich zabaw, przyświecało orga-
nizatorom zabawy tanecznej na tar-
gowisku w Gniewoszowie. 23 lipca 
w sobotę rozbrzmiewały na nim polki, 
oberki, kujawiaki, piosenki biesiadne 
oraz przeboje znanych i lubianych ar-
tystów. Muzyka w wykonaniu kapeli 
znanego i wspaniałego akordeonisty 
Piotra Bińkowskiego z Domaniowa, 
Zespołu „Karczmiska” z Leopoldowa 
oraz barwnego jak zawsze Zespołu 
„Jeszcze nam się chce” podrywała do 
tańca najbardziej leniwe nogi.

Organizatorzy przygotowali także 
taki jak dawniej bufet, na którym nie 
zabrakło tradycyjnego bigosu, kapusty 
z grochem, chleba ze smalcem, kompo-
tu i lemoniady.

Wójta oraz Samorząd Gminy Gnie-
woszów reprezentował rozśpiewany Ma-
ciej Baran Przewodniczący Rady Gminy.

Organizatorami I Biesiady na gnie-
woszowskich „Krupówkach” byli: 
Koło Gospodyń Wiejskich w Bor-
ku „NASZ BOREK”, Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Sarnowie „Sarenki” 
i Stowarzyszenie „Lepsza Gmina 
Gniewoszów”, partnerami wydarzenia 
OSP KSRG w Gniewoszowie, OSP 
w Sarnowie i Wysokim Kole. Dzięku-
jemy za Honorowy Patronat Marcino-
wi Gac Wójtowi Gminy Gniewoszów.

Gorące podziękowania i wielkie sło-
wa uznania składam wspaniałej grupie 
osób, które zaangażowały się w organi-
zację tego wydarzenia oraz wszystkim 
wspierającym .

Dziękując uczestnikom biesiady, wy-
konawcom oraz organizatorom, mając 
nadzieję na kolejną, powtórzę za Wolte-
rem – „Czytajmy i tańczmy: te dwie roz-
rywki nie zaszkodzą światu.”

Danuta Błażyńska
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30 lipca w nowopowstałej hali 
sportowo – widowiskowej w Grabo-
wie nad Pilicą odbył się drugi Prze-
gląd Pieśni Ludowej. Organizatorem 
wydarzenia był miejscowy Klub Se-
niora ,,Zaciszna Przystań” natomiast 
prowadzącymi Barbara Woźniak – 
prezes klubu wraz z Elżbietą Kuchar-

ską – członkiem zarządu. Uroczy-
stość została objęta patronatem przez 
Wójta Gminy Euzebiusza Strzelczy-
ka, który na wstępie przywitał gości 
i pogratulował organizatorom zapału 
w przygotowaniu przeglądu oraz ży-
czył wszystkim udanej zabawy. Owa 
zabawa przeszła najśmielsze oczeki-
wania, każdy zespół porywał widow-
nie do wspólnego śpiewania przez co 
czas spędzony razem niepostrzeżenie 
szybko upłynął. Prowadzące serdecz-
nię podziękowały wszystkim, którzy 
pozytywnie odpowiedzieli na zapro-
szenie i zaszczycili swoją obecnością, 
a wśród nich byli: Wójt Gminy Gra-
bów nad Pilicą Euzebiusz Strzelczyk 
z małżonką, Wójt Gminy Głowaczów 
Hubert Czubaj, Zastępca Wójta Gminy 
Grabów nad Pilicą Anna Plesiewicz-
-Trzeciak z małżonkiem, Barbara Gon-
tarek – Członek zarządu LGD „Pusz-
cza Kozienicka”, Ks. prob. parafii 
Boże Roman Panek, Ks. prob. parafii 
Nowa Wieś Wojciech Piórko, dyrek-
cja jednostek oświatowych gminy oraz 
9 zespołów i jedna solistka. 

Przegląd rozpoczął zespół ludo-

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
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wy ,,Skowronki” wchodzący w skład 
stowarzyszenia gospodarza, składa-
jący się z energicznych, ubranych 
w piękne ludowe stroje pań, którym 
towarzyszył i przygrywał akordeoni-
sta Mariusz Woźniak. Następnie, przed 
licznie zgromadzoną publicznością 
wystąpił zespół: ,,Sycyna” z Sycyny, 
którego reprezentantki oprócz piose-
nek odegrały skecz pt. ,,Donos”. Na-
stępnie wystąpiły ,,Barwy Życia Ra-
zem’’ z Pionek, ,,Leśne Echo” z Jedlni 
Letnisko, ,,Złota Jesień” z Kozienic, 
którego solista otoczony wianusz-
kiem pogodnych pań, rozbawił gości 
wykonując piosenkę o Jasiu Młodym. 
Kolejno zaprezentowały się zespoły 
,,Sobótka” z Czarnolasu, ,,Pogodna 
Jesień” ze Zwolenia, ,,Wrzos” z Gar-
batki Letnisko, ,,Złoty Wiek” z Warki, 
a także ,,Pełnia Życia” z Chynowa. 
Oprócz wymienionych zespołów mo-
gliśmy usłyszeć także solowy występ 
Joanny Tęczy ze Zwolenia. Każdy 
z zespołów i występujących, wyróż-
niał się czymś na tle innych, dlatego 
też wszystkie występy były wyjątkowe 
i niepowtarzalne, zachowując przy tym 
folklorystyczny klimat.  

Nie sposób, nie wspomnieć tak-

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

W ostatnim czasie Wójt Gminy 
Grabów nad Pilicą pozyskał kolej-
ne dotacje, które niebawem zostaną 
wykorzystane na przebudowę drogi, 
zakup nowoczesnego autobusu elek-
trycznego oraz postawienie nowego 
masztu z flagą. 

– Pierwsza dotacja wynosić będzie 
184.000,00 zł. Środki te zostaną 
przekazane z Budżetu Wojewódz-
twa Mazowieckiego na realizację 
zadania pn. ,,Przebudowa odcin-
ka drogi gminnej w miejscowości 
Koziołek i Nowa Wola w Gminie 
Grabów nad Pilicą”. Dzięki temu, 
zostanie wykonana nawierzchnia 
o powierzchni 2524 m2 i długości 
500 m, która służyć będzie miesz-
kańcom, a także coraz chętniej 

przybywającym do naszej gminy 
działkowiczom. 

– Kolejna dotacja w wysokości 
8.000,00 zł pochodzić będzie 
z budżetu państwa. Przeznaczo-
na zostanie na zakup i montaż no-
wego masztu oraz flagi w ramach 
projektu „Pod Biało-czerwoną”. 
W uzyskaniu jej przyczynili się 
w znaczącej mierze mieszkań-
cy, oddając swój głos poparcia 
w internetowym konkursie. Gmina 
Grabów nad Pilicą uzyskała 177% 
wymaganych głosów i tym samym 
stała się jedną z dwóch gmin w po-
wiecie kozienickim w której stanie 
maszt. Zostanie on umiejscowio-
ny w samym sercu Grabowa, obok 
urzędu gminy, przy pomniku poetki 

Marii Komornickiej. 

– Trzecia inwestycja dotyczyć będzie 
zakupu autobusu elektrycznego 
wraz ze stacją ładującą i zostanie 
współfinansowana z 2% wkładem 
własnym gminy oraz Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Programu 
Inwestycji Strategicznych (Edycja 
trzecia – PGR). Wnioskowana kwo-
ta dotacji wynosi 2.450.000,00 zł. 
Pojazd służyć będzie mieszkańcom 
gminy, a przede wszystkim dzie-
ciom i młodzieży z miejscowości 
popegeerowskiej. Największą zale-
tą autobusu elektrycznego jest brak 
generowania zanieczyszczeń do 
środowiska. Ponadto, podróż owym 
pojazdem jest komfortowa i cicha. 

Aneta Bielecka   

że o występie Bożeny Pisarek, która 
wyrecytowała wiersz swojego au-
torstwa, pt. ,,Babcia w Warszawie”, 
a ponadto opowiedziała kilka dowci-
pów, wprowadzając zgromadzonych 
w znakomity nastrój.  

Zwieńczeniem przeglądu okazały 
się podziękowania dla Wszystkich arty-
stów oraz przybyłych gości. Specjalne 
wyrazy uznania popłynęły w kierunku 
wieloletniej działaczki Pionkowskie-
go Klubu Seniora, Barbary Gaworek, 
która zechciała opowiedzieć w kilku 

słowach o swojej działalności na rzecz 
społeczności lokalnej oraz zachęcić in-
nych do kontynuowania tradycji ludo-
wych. Specjalnymi podziękowaniami 
zostali wyróżnieni także wspomniani 
już organizatorzy – Klub ,,Zaciszna 
Przystań”, a także Wójt Gminy Euze-
biusz Strzelczyk wraz z zastępcą, Anną 
Plesiewicz-Trzeciak, natomiast wszy-
scy uczestniczy przeglądu otrzymali 
pamiątkowe dyplomy. 

Aneta Bielecka   

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
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W pierwszą niedzielę lipca już po 
raz siódmy odbył się Piknik Militarny 
w Skansenie Bojowym w Mniszewie. Jak 
co roku zgromadził on licznych uczestni-
ków i zwiedzających.

Niewątpliwą gwiazdą wydarzenia 
był czołg Leopard przywieziony przez 
1. Warszawską Brygadę Pancerną im. 
Tadeusza Kościuszki. Każdy mógł go 
zobaczyć z bliska, zajrzeć do środ-
ka i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. 
Nie była to jednak jedyna atrakcja 
jaką można było zobaczyć 3 lipca na 
Skansenie. 42. Baza Lotnictwa Szkol-
nego w Radomiu zaprezentowała 
opancerzony wóz bojowy „Krasulę” 
oraz trenażer wojskowy „Cyklop” 
z którego każdy mógł skorzystać 
i spróbować swoich sił w strzelaniu do 
celu. 6. Mazowiecka Brygada Obrony 
Terytorialnej im. rtm. Witolda Pilec-
kiego przyjechała trzema opancerzo-
nymi wozami bojowymi, które były 
dostępne dla zwiedzających. Poza tym 
zamaskowani przedstawiciele jed-
nostki, przechadzający się po terenie 
pikniku, wzbudzali ogromne zainte-
resowanie uczestników VII Pikniku 
Militarnego. Dodatkowa na stoiskach 
wystawienniczych można było za-
poznać się z działalnością: Oddziału 
Specjalnego Żandarmerii Wojskowej 
w Mińsku Mazowieckim, Wojskowego 
Centrum Rekrutacji w Radomiu, Lot-
niczej Akademii Wojskowej w Dębli-
nie, Wojskowego Ośrodka Farmacji 
i Techniki Medycznej w Celestynowie. 
Ta ostatnia jednostka wojskowa przy-
jechała razem z wyszkolonym psem 
i zaprezentowała pokaz tresury, któ-
ry zgromadził liczną widownię, która 
z zainteresowaniem śledziła poczyna-
nia żołnierzy z Wojskowego Ośrodka 
Farmacji i Techniki Medycznej w Ce-
lestynowie oraz ich podopiecznego.

Drugim pokazem dnia był występ 
zawodników kickboxingu z klubu 
UKS Tom Bee Team do którego nale-
żą zawodnicy z Gminy Magnuszew: 
Weronika Tarczyńska, Weronika Ga-
bler oraz Jakub Kościelnik. Pokaz ten 
był nie lada wydarzeniem, ponieważ 
uczestnicząca w nich młodzież to wie-
lokrotni laureaci mistrzostw Polski 
i świata, w tym obecna złota medalist-
ka Pucharu Świata w kickboxingu – 
Weronika Tarczyńska. 

Podczas pikniku nie zabrakło rów-
nież licznych przedstawicieli grup 

GMINA MAGNUSZEW
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Urząd Gminy w Magnuszewie Wójt Gminy    – Marek Drapała
ul. Saperów 24   Przewodniczący Rady Gminy – Marek Stefan Kozłowski
26-910 Magnuszew   e-mail: gmina@magnuszew.pl

rekonstrukcyjnych i kolekcjonerów, 
którzy prezentowali swoje bogate za-
bytkowe zbiory: broń, mundury, pa-
miątki z okresu II Wojny Światowej  
oraz samochody i motory używane nie-
gdyś przez armie w Polsce i za grani-
cą. Nie zawiódł też widzów znakomity 
konstruktor – profesor Leszek Gar-
dyński, pracownik Katedry Inżynierii 
Materiałowej Politechniki Lubelskiej, 
który w tym roku zaprezentował wła-
snej konstrukcji pojazd – Fiat 126 p na 
gąsienicach, którym poruszał się po le-
śnych duktach Skansenu.  

Opr. Gmina Magnuszew

To już siódmy raz zostało zorganizo-
wane 2 dniowe Spotkanie na Przyczółku. 
W sobotę 6 sierpnia 2022 r. został zor-
ganizowany Rajd historyczny pojazdów 
militarnych. Uczestnicy na podstawie 
karty zadań i mapy mieli przejechać przez 
Gminę Magnuszew, odwiedzając wyzna-
czone miejsca pamięci. Obecność w tych 
miejscach pozwoliła im poznać naszą hi-
storię i odpowiedzieć na zadane w karcie 
pytania. Mimo tego, że zadanie okazało 
się trudne, wszyscy uczestnicy ukończy-
li rajd i otrzymali nagrody. W tym roku 
w rajdzie uczestniczyły dwa zespoły spo-
za terytorium Polski. 

W niedzielę 7 sierpnia 2022 r. w Skan-
senie Bojowym w Mniszewie uczczono  
rocznicę ciężkich walk, które zostały sto-
czone na ziemi magnuszewskiej w 1944 r. 
z armią niemiecką o przyczółek położony 
między Pilicą a Wisłą. W wyniku walk, 
prowadzonych z ziemi i z powietrza, 
zginęło i odniosło rany nie tylko wielu 
żołnierzy, ale także wielu mieszkańców 
przyczółka, w tym kobiety i dzieci. Zo-
stały zniszczone domy i zabudowania 
gospodarskie. Po zakończeniu działań 
wojennych, na powracających mieszkań-
ców czekały ruiny i zgliszcza, zniszczone 
uprawy i przeorane pociskami pola i lasy. 
Był to bardzo tragiczny okres w dziejach 
ziemi magnuszewskiej, dlatego też nale-
ży o nim pamiętać i przypominać o tych 
wydarzeniach młodym pokoleniom. Spo-
sobem kultywowania pamięci są uroczy-
stości rocznicowe, organizowane co roku 

w sierpniu na terenie Gminy Magnuszew. 
W tym roku, tak jak w latach ubiegłych 
wzięli w nich udział mieszkańcy, przed-
stawiciele samorządu Gminy Magnu-
szew i Powiatu Kozienickiego, delegacje 
ze szkół, stowarzyszenia kombatanckie, 
rekonstruktorzy i wojsko. Niezwykle 
podniosłego charakteru uroczystości 
nadawała obecność Wojskowej asysty ho-
norowej 1 Brygady Pancernej imienia Ta-
deusza Kościuszki, której żołnierze pełni-
li wartę honorową, odczytali apel pamięci 
i oddali cześć poległym salwą honorową. 
Zebrani odmówili modlitwę w intencji 
poległych, prowadzoną przez proboszcza 
parafi i Mniszew oraz złożyli pod pomni-
kiem kwiaty i znicze. Uroczystościom to-

w sierpniu na terenie Gminy Magnuszew. warzyszył piknik historyczny. Uczestni-
cy mieli okazję zobaczyć czołg Leopard 
i inny nowoczesny sprzęt wojskowy oraz 
wypróbować swoje umiejętności w strze-
laniu i obejrzeć pokaz tresury psów woj-
skowych, wykorzystywanych w pracach 
operacyjnych przez wojsko. Mogli też 
podziwiać zabytkowe samochody woj-
skowe. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
uroczystości za obecność, a jednostkom 
wojskowym i kolekcjonerom pojazdów 
militarnych za zaangażowanie i wzboga-
cenie uroczystości swoją obecnością. 

W imieniu organizatorów 
Pracownicy GBP-CK w Magnuszewie

GMINA MAGNUSZEW
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W niedzielne popołudnie 3 lipca, 
już po raz 13 odbył się festyn gmin-
ny pn. „Dni Gminy Sieciechów”. Jego 
organizatorami byli Arkadiusz Guba 
Wójt Gminy Sieciechów, Rada Gmi-
ny Sieciechów oraz Samorząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego. Nieza-
stąpiony wkład mają również szkoły 
w Słowikach, Zajezierzu i Sieciecho-
wie poprzez przygotowanie wspania-
łych występów uczniów, natomiast 
szkoła w Sieciechowie dodatkowo 
udostępniła swoją placówkę oraz bo-
isko na potrzeby organizacyjne festy-
nu. Pogoda tego dnia była wymarzona 
na imprezę plenerową, co dodatkowo 
zachęciło mieszkańców do udziału 
w festynie. Po występach uczniów, 
swój repertuar zaprezentował zespół 
SŁOWICZANKI, następnie wystąpił 
GAPCIO ILUZJONISTA oraz zespół 
ALIBII. Gwiazdą wieczoru był ze-
spół disco polo SKANER. Zwieńcze-
niem imprezy była zabawa taneczna 
przy muzyce zespołu VEGA. Dzięku-
jemy wszystkim mieszkańcom oraz 
Gościom, którzy zaszczycili swo-
ją obecnością nasz festyn: Marszał-
kowi Stanisławowi Karczewskiemu 
oraz Staroście Powiatu Kozienickiego 
Krzysztofowi Wolskiemu. Dziękujemy 
również osobom zaangażowanym w or-
ganizację festynu, w tym: Dyrektorom 
Szkół, Kołom Gospodyń Wiejskich 
z Sieciechowa i Głuśca, Stowarzy-
szeniu SŁOWIK za przygotowanie 
stoiska, Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Głuśca oraz Pracownikom Urzędu 
Gminy w Sieciechowie.

Opr. Gmina Sieciechów

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

Gmina Sieciechów została benefi cjen-
tem programu: Mazowiecki Instrument 
Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – 
Mazowsze dla klimatu 2022.

9 czerwca Wójt Gminy Siecie-
chów Arkadiusz Guba oraz Skarbnik 
Gminy Halina Karaś podpisali umo-
wę o udzielenie pomocy fi nansowej 
z budżetu Województwa Mazowieckiego 
na realizację zadania pn.: „Modernizacja 

14 czerwca Wójt Gminy Siecie-
chów Arkadiusz Guba wraz z Skarbnik 
Haliną Karaś podpisali kolejne umo-
wy. 

Tym razem pieniądze z budżetu 
województwa pomogą: 
– w przebudowie drogi gminnej w m. 

Opactwo oraz 
– w remoncie strażnicy OSP Łoje.

Urząd Marszałkowski odpowie-
dział również na doraźne potrzeby 
naszej gminy, która otrzymała pomoc 
finansową na usuwanie zniszczeń wy-
rządzonych przez żywioł. Wartość 
wsparcia to 26 tys. zł.

Opr. Gmina Sieciechów

oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 
Sieciechów”. W ramach zadania plano-
wana jest wymiana oświetlenia ulicznego 
na energooszczędne w miejscowościach: 
Zajezierze oraz Sieciechów. 

Realizacja inwestycji szacowa-
na jest na kwotę 200.000,00 zł z czego 
100.000,00 zł stanowi dofi nansowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie, co stanowi 

50% kosztów kwalifi kowanych zadania. 
Wymiana opraw oświetleniowych 

na terenie gminy Sieciechów spowoduje 
znaczną redukcję zużycia energii eklek-
tycznej. Dzięki redukcji zużycia energii 
znacząco zmniejszy się też emisja CO2
i innych związków do atmosfery. Takie 
świadome działania, na które Gmina Sie-
ciechów uzyskała dofi nansowanie, spra-
wiają, że jesteśmy bardziej ECO!

1 sierpnia z inicjatywy sekretarza 
gminy Mirosławy Pachockiej została 
przeprowadzona akcja oddawania krwi 
w punkcie mobilnym przy Urzędzie 
Gminy w Sieciechowie. 

Krew oddało 18 osób i udało się ze-
brać ponad 8 litrów krwi.

Bardzo dziękujemy za dar serca.

Opr. Gmina Sieciechów
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