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19 września Minister Klimatu i Śro-
dowiska Anna Moskwa spotkała się 
z Samorządowcami Ziemi Radomskiej, 
dyrektorami jednostek organizacyjnych 
powiatu kozienickiego, przedstawicie-
lami służb mundurowych, sanitarnych 
i przedsiębiorstw. W spotkaniu wzię-
li także udział Posłowie na Sejm RP: 
Agnieszka Górska, Anna Kwiecień, 
Marek Suski i Andrzej Kosztowniak 
oraz Wiceprezes Zarządu ds. Korpora-
cyjnych Enea Wytwarzanie Jan Mazur-
kiewicz i Dyrektor  Pionu Odbudowy 
Mocy Wytwórczych Bloków 200ME 
w Enea Wytwarzanie Marcin Łukasie-
wicz. Powiat Kozienicki reprezentowali 
Starosta Krzysztof Wolski oraz Wice-
starosta Małgorzata Bebelska.

Głównym tematem rozmów były 
dodatki do różnych źródeł ciepła. Mi-
nister przedstawiła m.in. proponowa-
ne przez rząd szczególne rozwiązania 
dotyczące działań w zakresie ochrony 
środowiska, cen energii, działań osło-
nowych, adresowanych do podmiotów 
gospodarczych i samorządów.

Spotkanie w Zespole Szkół Nr 1 im. 
Legionów Polskich poprzedziła wizy-
ta Minister Anny Moskwy w Urzędzie 
Miejskim w Kozienicach, podczas 
której podpisana została umowa dot. 
projektu „Modernizacja źródła ciepła 
w Kozienickiej Gospodarce Komunal-
nej Sp. z o.o. w Kozienicach”.

Prezentacja dostępna jest na stro-
nie: https://www.gov.pl/web/klimat/
inne-zrodla-ciepla

Sabina Semeniuk
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Na koniec sierpnia 2022 roku za-
awansowanie robót budowlanych nowej 
siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Kozienicach wy-
nosi około 68% kosztów budowy, tj. ok. 
15.500.000 zł.

Budynek szkoły został zadaszony 
w 100%, natomiast  trwają prace zwią-
zane z instalacją wodno-kanalizacyjną, 
grzewczą, elektryczną, wentylacyjną oraz 
stolarką okienną, tynkami i wylewkami.

Budowa nowej siedziby Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
powstaje przy ulicy Głowaczowskiej 
w Kozienicach, a inwestorem jest Powiat 
Kozienicki. Będzie to budynek nowocze-
sny, w pełni ekologiczny: z pompą ciepła 
oraz panelami fotowoltaicznymi, dwu-
kondygnacyjny złożony ze szkoły dla 100 
uczniów i internatu dla 60 osób. Obiekt 
podzielony  jest na kilka obszarów: część 
szkoły, która zawiera sale dydaktycz-
ne, administrację, zaplecze kuchenne 
ze stołówką, bibliotekę, świetlicę, salę 
gimnastyczną i zaplecze sanitarno-szat-
niowe; internat, w skład którego wejdą 
pokoje sypialne, świetlice, aneks ku-
chenny; część techniczna z hydrofornią. 
Całość przystosowana będzie dla osób 
niepełnosprawnych. Szacunkowy koszt 
budowy wynosi ok. 24 mln zł, z czego 
16 mln pochodzi z dotacji z rezerwy Bu-
dżetu Państwa na lata 2022 – 2023, prawie 
1 mln zł to dofi nansowanie z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych, a ok. 
4 mln zł przekazał Powiatowi Samorząd 
Województwa Mazowieckiego. Pozostała 
kwota to środki własne Powiatu.

– Jesteśmy już po odbiorze II etapu – jest 
on już zakończony i rozliczony.
Chodząc po obiekcie widać, że prace 
są mocno zaawansowane. Generalnie 
duża część budynku jest już na etapie 
zamknięcia. A więc są już posadzki 
w niektórych pomieszczeniach, jest 
już również położone ogrzewanie 
podłogowe.
Słowa uznania dla wykonawcy, że 
mimo trudnych momentów, jakie 
w tej chwili przeżywa budownictwo 
– bardzo sprawnie zostały zabezpie-
czone wszelkie materiały, które są 
niezbędne do realizacji tego zadania.
Cieszy oko, że ten obiekt rośnie. Zmie-
rzamy w kierunku zamknięcia całej bu-
dowy i przygotowania jej do okresu zi-
mowego. Będą wstawiane okna i drzwi 
i powoli przygotowujemy się do podłą-
czenia na zimę energii, pompy ciepła. 
Na chwilę obecną jestem zadowolony 

z tego jak postępują prace – powiedział 
Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski 
podczas inspekcji placu budowy.

19 września na zaproszenie Starosty 
Kozienickiego Krzysztofa Wolskiego, 
Posłowie RP PiS Ziemi Radomskiej Anna 
Kwiecień, Agnieszka Górska, Marek Su-
ski i Andrzej Kosztowniak zapoznali się 
z postępami prac na budowie Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Kozienicach. Parlamentarzyści nie kry-
li zadowolenia z postępów prac budowla-
nych nowego Ośrodka.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Opactwie zaprasza uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacz-
nym, głębokim i sprzężeniami do: Szkoły 
Podstawowej, Szkoły Przysposabiającej 
do Pracy (ponadpodstawowa) oraz Ze-
społu Rewalidacyjno-Wychowawczego.

Ośrodek oferuje indywidualne podej-
ście do każdego ucznia, pracę w małych 
zespołach, bogatą ofertę zajęć rozwijają-
cych zainteresowania (sportowe, teatral-
ne, artystyczne, turystyczno-krajoznaw-
cze, fotografi czne, czytelnicze), pracę 
z użyciem TIK, rodzinną atmosferę.

Wśród terapii prowadzonych przez 
wykwalifi kowaną kadrę pedagogiczną 
wyróżnić można terapie: funkcji poznaw-
czych, psychologiczną, logopedyczną, 
pedagogiczną, AAC – alternatywne me-
tody porozumiewania się, behawioralną, 
sensoryczną, polisensoryczną, EEG BIO-
FEEDBACK, terapię ręki.

Na uwagę zasługuje fakt, iż uczniowie 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Opactwie odnoszą liczne 
sukcesy sportowe na arenie ogólnopol-
skiej i międzynarodowej.

Informacje
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O świcie 1 września 1939 roku Niemcy 
zbombardowali Wieluń, a pancernik Schle-
swig-Holstein otworzył ogień w kierun-
ku Westerplatte. Rozpoczęła się II wojna 
światowa, a Polacy stanęli do wyniszcza-
jącej walki. 83 lata po tych wydarzeniach, 
aby uhonorować pamięć wszystkich, któ-
rzy ponieśli śmierć w czasie najbardziej 
niszczycielskiego i krwawego konfl iktu 
w dziejach ludzkości, delegacja Powiatu 
Kozienickiego, na czele ze Starostą Ko-
zienickim Krzysztofem Wolskim i Wi-
cestarostą Małgorzatą Bebelską złożyła 
kwiaty i zapaliła znicze przy Pomniku 
Niepodległości w Kozienicach. Kwiaty 
złożyły również delegacje: Samorządu 
Gminy Kozienice, Związku Piłsudczyków 
RP oddział w Kozienicach oraz Klubów 
Radnych PiS Rady Powiatu Kozienickiego 

Wiele emocji, dużo dobrego futbolu, 
niegasnący zapał i zaangażowanie – tak 
w skrócie można podsumować Turniej Piłki 
Nożnej „Enea Energia Kozienice Cup”, któ-
ry rozegrany został 11 września na stadionie 
sportowym w Kozienicach. Wzięło w nim 
udział 11 drużyn z roczników 2013 i młod-
szych. Sportowe wydarzenie rozpoczęli Sta-
rosta Kozienicki Krzysztof Wolski oraz Pre-
zes Klubu Sportowego Energia Kozienice 
Paweł Rajn, witając młodych zawodników 
i życząc im powodzenia w rozgrywkach.

W końcowej klasyfi kacji zawodów 
pierwsze miejsce wywalczyli sobie piłkarze 
Energii Kozienice, pokonując w fi nale, po 
rzutach karnych, drużynę BKS Lublin, za 
nimi kolejno KS Warka, GKS Chynów, Bro-
nowice Lublin, Star Starachowice, Cham-
pion Pionki, Energia II Kozienice, Beniami-
nek Radom, Puławiak Puławy, Radomiak 
II Radom. Królem strzelców został Igna-
cy Maciejewski z KS Warka, najlepszym 
bramkarzem okazał się Patryk Gęca z BKS 
Lublin, natomiast miano MVP (najbardziej 
wartościowego gracza) Turnieju otrzymał 
Andriej Sawczuk z KS Energia Kozienice.

Uroczystego wręczenia medali, pu-
charów i nagród rzeczowych dokonali: 
Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ko-
zienicach Rafał Sucherman oraz Prezes 
KS Energia Kozienice Paweł Rajn.

Gościem specjalnym wydarzenia był 
Rafał Wolski zawodnik Wisły Płock.

Patronat honorowy nad Turniejem 
objęli: Starosta Kozienicki Krzysztof 
Wolski oraz Burmistrz Gminy Kozienice 
Piotr Kozłowski. 

Sabina Semeniuk

i Rady Miejskiej w Kozienicach. Sabina Semeniuk

Wydarzenia
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13 sierpnia Starosta Kozienicki 
Krzysztof Wolski oraz Wójt Gminy Gło-
waczów Hubert Czubaj wzięli udział 
w uroczystej Mszy Świętej z okazji Jubi-
leuszu 70-lecia Kościoła Polskokatolic-
kiego w Studziankach Pancernych.

Parafi a Matki Boskiej Wniebowziętej 
i Królowej Pokoju w Studziankach Pancer-
nych została utworzona w 1952 roku. Począt-
kowo nabożeństwa odbywały się w baraku 
wojskowym, ale ze składek wiernych szybko 
wybudowano murowany kościół i drewnia-
ną plebanię. Obecnie obowiązki proboszcza 
pełni ksiądz Henryk Dąbrowski.

Starosta Kozienicki Krzysztof Wol-
ski, w imieniu Zarządu i Rady Powiatu, 
na ręce Proboszcza przekazał pamiątkową 
tabliczkę z życzeniami dla całej Wspólno-
ty Parafi alnej.

Sabina Semeniuk

14 sierpnia przed pomnikiem-mogi-
łą ppor. Michała Gumińskiego Cezara na 
cmentarzu wojennym w Kociołkach od-
była się uroczystość patriotyczna w inten-
cji tragicznie zmarłego dowódcy oddziału 
partyzanckiego AK Michała Gumińskiego 
Cezara. W uroczystości zorganizowanej 
przez Gminę Kozienice, Starostwo Powia-
towe w Kozienicach, Światowy Związek 
Żołnierzy Armii Krajowej Koło Kozienice, 
Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznych wzięli udział m.in. przedsta-
wiciele samorządu Powiatu Kozienickiego 
i Gminy Kozienice, kombatanci, młodzież 
szkolna oraz mieszkańcy Kociołek.

Powiat Kozienicki reprezentowali: Rad-
ny Rady Powiatu Stanisław Orzechowski 
oraz Pracownice Wydziału Promocji i Kultu-
ry Starostwa Powiatowego Lucyna Domań-
ska-Stankiewicz i Eliza Rakoczy.

Wydarzenia
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24 września w Kozienicach w ramach 
zawodów Legia MTB Maraton odbyły się 
X Mistrzostwa Powiatu Kozienickiego. 
Zwycięzcami na poszczególnych dystan-
sach zostali:

Dystans GIGA mężczyźni – 3 rundy 
x 17 km – 51 km;
I miejsce – Wójcik Justyn – 01:40:24.95, 

II miejsce – Weronowicz Mariusz – 
01:58:04.56, 

III miejsce – Piskozub Jarosław – 
02:21:25.61

Dystans MEGA mężczyźni – 2 rundy 
x 17 km – 34 km;
I miejsce – Bartosiewicz Mariusz – 

01:13:10.08, 
II miejsce – Golec Tomasz – 01:14:56.84, 
III miejsce – Jaworski Damian – 

01:14:57.6 

Dystans MEGA kobiety – 2 rundy x 17 
km – 34 km;
I miejsce – Wołos Anna – 01:10:25.78, 
II miejsce – Piskozub Wiktoria – 

01:43:14.53, 

Dystans MINI mężczyźni – 1 runda 
x 17 km;
I miejsce – Kosiński Marcin – 

00:36:05.86, 
II miejsce – Strzelczyk Waldemar – 

00:40:08.15, 
III miejsce – Weronowicz Maciej – 

00:48:22.1
W zawodach dla dzieci od 4 do 6 lat 

w kategorii MIKRO wystartowała jedna 
dziewczynka i pięciu chłopców – wszy-
scy zostali nagrodzeni.

Na starcie był obecny Starosta 
Kozienicki Krzysztof Wolski i Wice-
starosta Małgorzata Bebelska, którzy 
również wzięli udział w dekoracji za-
wodników. Gminę Kozienice reprezen-
tował Przewodniczący Rady Miejskiej 
Rafał Sucherman, a Klub Kolarski Le-
gia MTB Maraton reprezentował dy-
rektor Marcin Wasiołek – organizator 
zawodów.

Tego samego dnia odbył się również 
wyścig szosowy lekarzy URO-BIKE
na dystansie 30 km, w którym mogli 
wziąć udział mieszkańcy Powiatu Ko-
zienickiego. Koordynatorem wyścigu 
lekarzy był Piotr Kryst Przewodniczą-
cy Oddziału Mazowieckiego Polskiego 
Towarzystwa Urologicznego.

Lucyna Domańska-Stankiewicz

Wydarzenia
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28 sierpnia w Głowaczowie odbyły się 
XVIII Dożynki Powiatu Kozienickiego 
„Głowaczów 2022”, których organizatorem 
było Starostwo Powiatowe w Kozienicach 
i Gmina Głowaczów, przy współudziale po-
zostałych gmin powiatu kozienickiego. Uro-
czystości rozpoczęła Msza Święta w intencji 
rolników w kościele pw. Św. Wawrzyńca 
w Głowaczowie, pod przewodnictwem wi-
kariusza głowaczowskiej parafi i księdza 
Marcina Jarząbka. Po Mszy uczestnicy, 
w barwnym korowodzie prowadzonym 
przez Zespół Ludowy „Słowiczanki”, prze-
szli na stadion sportowy w Głowaczowie, 
gdzie odbyły się dalsze obrzędy dożynkowe.

Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski 
i Wójt Gminy Głowaczów Hubert Czubaj 
dokonali ofi cjalnego otwarcia Święta Plonów, 
następnie powitali przybyłych gości, wśród 
których byli: Posłowie na Sejm RP Marek 
Suski i Dariusz Bąk, Wicewojewoda Mazo-
wiecki Artur Standowicz, Dyrektor Mazo-
wieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR 
Paweł Drobek, Pełnomocnik Senatora RP 
Stanisława Karczewskiego Anna Klimek, 
Pełnomocnik Posła na Sejm RP Agnieszki 
Górskiej Katarzyna Bąk, Pełnomocnik Posła 
na Sejm RP Andrzeja Kosztowniaka Jan Gó-
rak, Pełnomocnik Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Adama Struzika Ewa Malec, 
Wicestarosta Powiatu Kozienickiego Małgo-
rzata Bebelska, Burmistrz Gminy Kozienice 
i Wójtowie Gmin z terenu powiatu kozienic-
kiego, Przewodniczący i Radni Rady Powiatu 
Kozienickiego, Przewodniczący oraz Radni 
Rad Gmin, przedstawiciele służb munduro-
wych, stowarzyszeń, przedsiębiorstw i fi rm 
z terenu powiatu, dyrektorzy i pracownicy 
jednostek organizacyjnych Powiatu Kozie-
nickiego i Gminy Głowaczów oraz przede 
wszystkim rolnicy z terenu całego powiatu.

Najważniejszym punktem uroczy-
stego spotkania był tradycyjny obrzęd 
dzielenia chlebem. Starostowie Dożynek 
Ewelina Wojtas i Łukasz Kuciński prze-
kazali bochen chleba gospodarzom – Sta-
roście Kozienickiemu Krzysztofowi Wol-
skiemu oraz Wójtowi Gminy Głowaczów 
Hubertowi Czubajowi.

Tradycyjnie, wyróżniającym się rolni-
kom z terenu powiatu kozienickiego wrę-
czone zostały odznaki honorowe „Zasłu-
żony dla Rolnictwa”, przyznawane przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W bie-
żącym roku otrzymało je 10 rolników.

W różnorodnym programie artystycz-
nym każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
W folkowy nastrój wprowadził zebranych 
Zespół Ludowy „Słowiczanki”. Swoje 
umiejętności taneczne i wokalne zaprezen-
towali uczniowie placówek z terenu gminy 
Głowaczów. Do tańca zapraszał DJ Lukas, 

Wydarzenia
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Powiat Kozienicki pozyskał środki finansowe w ramach Rzą-
dowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompe-
tencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyj-
no – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” 
w wysokości 14.000,00 zł. Wkład własny Powiatu wynosi 
3.500,00 zł.

Dofinansowanie otrzymało II Liceum Ogólnokształcące w Ze-
spole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach na zakup 
sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii niezbęd-
nych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem tech-
nologii informacyjno – komunikacyjnych.

serwując zróżnicowane sety muzyki elektro-
nicznej. Następnie chętni mogli bawić się do 
muzyki Zespołu Jagoda&Brylant. Natomiast 
Gwiazdą Wieczoru był Zespół Kordian, któ-
ry zgromadził przed sceną dużą liczbę fanów. 
Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna 
przy muzyce DJ Lukas. 

Uczestnicy Dożynek mogli wziąć udział 
w wielu konkursach z nagrodami m.in na 
najładniejszy wieniec dożynkowy oraz obej-
rzeć liczne wystawy, stoiska i skosztować 
potraw Kół Gospodyń Wiejskich. Wyda-
rzenie współfi nansowane było ze środków 
Samorządu Województwa Mazowieckie-
go. Patronat honorowy nad tegorocznym 
Świętem Plonów sprawowali: Henryk Ko-
walczyk Wiceprezes Rady Ministrów, Mi-
nister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Konstan-
ty Radziwiłł Wojewoda Mazowiecki oraz 
Adam Struzik Marszałek Województwa Ma-
zowieckiego.

Partnerami Wydarzenia byli: ENEA 
Wytwarzanie Sp. z o.o. i Polskie Pomidory 
S.A., ponadto partnerami tegorocznych Do-
żynek byli również: Stowarzyszenie LGD 
„Puszcza Kozienicka”, Szkoły Zakładu Do-
skonalenia Zawodowego, Mazowiecka Izba 
Rolnicza, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego, Nadleśnictwo Kozienice, 
Soledo Mariusz Pająk, Firma Handlowo-
-Usługowa „WiR”, ELGIS Garbatka, PPHU 
FENIX Robert Rakoczy, DELTA Electronics 
Polska, Zakład Mleczarski Obory, Kwia-
ciarnia Tęcza, Przedsiębiorstwo Inżynieryj-
no Budowlane TATRO – BET Szewczyk, 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Expol 
Grzegorz Wilkowski, TOMEL Instalacje 
Elektryczne Tomasz Piętosa, Stacja Paliw 
Tadeusz Hynek Przemysław Hynek, TOP – 
Market EWMAJ Jędrzejczyk.

Sabina Semeniuk

Wydarzenia/Informacje
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21 września w strażnicach OSP 
w Nowej Wsi oraz Głowaczowie Se-
nator RP Stanisław Karczewski, Ma-
zowiecki Wojewódzki Komendant 
PSP w Warszawie nadbryg. Jarosław 
Nowosielski, Zastępca Dyrektora Od-
działu Terenowego Krajowego Ośrod-
ka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie 
Zbigniew Sobieraj, Komendant Powia-
towy PSP w Kozienicach bryg. Kamil 
Bieńkowski, Starosta Powiatu Kozie-
nickiego Krzysztof Wolski pełniący 
funkcję Wiceprezesa Oddziału Powia-
towego Związku OSP RP w Kozieni-
cach, Wójt Gminy Głowaczów Hu-
bert Czubaj pełniący funkcję Prezesa 
Oddziału Powiatowego Związku OSP 
RP, Burmistrz Gminy Kozienice Piotr 
Kozłowski spotkali się ze strażakami 
z OSP Nowa Wieś i OSP Głowaczów. 
Tematem rozmów było bezpieczeństwo 
na terenie powiatu kozienickiego. Za-
równo MW Komendant PSP, jak i Se-
nator RP podziękowali druhom za spo-
łeczną pracę, zapoznali się ze stanem 
technicznym budynków OSP i sprzętu 
strażackiego oraz zapewnili o swoim 
wsparciu. Wręczone zostały również 
listy gratulacyjne za szczególne zaan-
gażowanie na rzecz ochrony przeciw-
pożarowej.

W spotkaniach wzięły udział przed-
stawicielki miejscowych Kół Gospodyń 
Wiejskich i Klubu Seniora.

Powiat Kozienicki zakupił nowy 
9-osobowy samochód typu mikrobus 
marki Renault Trafic przystosowany 
do przewozu osób niepełnosprawnych, 
w tym na wózkach inwalidzkich dla 
DPS im. Kazimiery Gruszczyńskiej. 
Koszt zakupu samochodu wyniósł 
189.420,00 złotych, z czego wkład 
własny Powiatu Kozienickiego to 
kwota 84.420,00 zł, pozostałą kwotę 
w wysokości 105.000,00 zł dofinanso-
wał Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. 

Zakup nowego samochodu został 
dokonany w ramach „Programu wy-
równywania różnic między regionami 
III” w 2021 r. w obszarze „D”, realizo-
wanego przez Państwowy Fundusz Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W Domu Pomocy Społecznej im. 
Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozieni-
cach obecnie mieszka 108 osób z nie-

pełnosprawnością, w tym 25 osób na 
wózkach inwalidzkich. 

Karolina Urbańska

Informacje
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W dniach 12 – 14.08.2022 r. 
w czeskich Lovosicach odbyły się 
Mistrzostwa Europy Masters, w któ-
rych zawodniczka Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „OLIMP” Danu-
ta Woszczek zdobyła tytuł Mistrzyni 
Europy Masters w biegu na 2000 m 
z przeszkodami.

11 września w Radomiu odbyły się 
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Mło-
dzików w Lekkiej Atletyce, w których 
znakomicie zaprezentował się zawod-
nik Klubu Kacper Trela, zdobywa-
jąc srebrny medal w biegu na 1000 m 
z przeszkodami. W biegu na 1000 m 
Oliwia Strąg zajęła 6 miejsce. Pozosta-
łe miejsca reprezentantów „OLIMP”: 
Damian Potyra w biegu na 100 m zajął 
14 miejsce, a Emilia Ośka w biegu na 
300 m zajęła 15 miejsce.

Natomiast 17 września w Ciecha-
nowie podczas Mistrzostw Mazowsza 
złoty medal i Tytuł Mistrza Mazowsza 
w biegu na 2000 m zdobył Kacper Tre-
la. Z kolei 18 września w Warszawie 
w biegu na 1000 m z przeszkodami 
brązowy medal wywalczyła Emilia 
Ośka.

UKS „OLIMP”

Organizowany przez Eneę Wy-
twarzanie i Gminę Kozienice Dzień 
Energetyka – Pożegnanie Lata w tym 
roku odbył się 3 września na terenie 
Ośrodka Rekreacji i Turystyki w Ko-
zienicach.

Jednym z głównych punktów uro-
czystego spotkania było wręczenie od-
znaczeń „Zasłużony dla Grupy Kapita-
łowej Enea”.

W ramach przedsięwzięcia przy-
gotowanych zostało kilka stref tema-
tycznych: zdrowia, sportu, historii, 
ekologii oraz strefa bezpieczeństw, 
w których na chętnych czekały cieka-
we prezentacje, konkursy i degustacje. 
Nie zabrakło również atrakcji dla dzie-
ci z dużym, dmuchanym placem zabaw 
włącznie.

Gwiazdą wieczoru był Zespół Go-
lec uOrkiestra, ponadto można było 
zobaczyć także występy Zespołu Blue 
Cafe oraz iluzjonisty Just Edi Show.

Energetyczny wieczór zgromadził 

liczne grono gości, wśród których 
byli: Poseł na Sejm RP Marek Suski, 
Senator RP Stanisław Karczewski, Po-
seł do Parlamentu Europejskiego Zbi-

gniew Kuźmiuk, Starosta Kozienicki 
Krzysztof Wolski, przedstawiciele 
samorządów gminnych.

Sabina Semeniuk

Wydarzenia/Informacje
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W sierpniu 2022 roku odbyły się kon-
kursy na stanowiska dyrektorów jedno-
stek oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Kozienicki. W wyniku ww. kon-
kursów na 5-letnią kadencję zostali powo-
łani: Ewa Malec na stanowisko Dyrektora 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana 
Czarnieckiego w Kozienicach, która pełni 
obowiązki dyrektora od 2006 roku, Anna 
Gollasch na stanowisko Dyrektora Ze-
społu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich 
w Kozienicach, która dotychczas pełniła 
obowiązki Wicedyrektora oraz Dorota 
Marut na stanowisko Dyrektora Porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicznej, która 
w Poradni pracowała od wielu lat jako 
psycholog kliniczny i socjoterapeuta.

Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski 
dziękuje dotychczasowym dyrektorom: 
Ryszardowi Zającowi oraz Ewie Jarosz, 
którzy odeszli na zasłużoną emeryturę.

1 września uczniowie szkół pod-
stawowych i średnich rozpoczęli 
nowy rok szkolny. Zarówno w I Li-
ceum Ogólnokształcącym im. Stefana 
Czarnieckiego, jak i w Zespole Szkół 
Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozie-
nicach – placówkach prowadzonych 
przez Powiat Kozienicki – uroczystość 
rozpoczęła się od wysłuchania hymnu 
państwowego, po czym dyrektorzy Ewa 
Malec oraz dyrektor ZS Nr 1 Anna Gol-
lasch powitały wszystkich zebranych 
gości, grono pedagogiczne, pracowni-
ków szkoły oraz uczniów.

Rozpoczęcie roku szkolnego stało 
się także okazją do wręczenia nagród 
Starosty dla najlepszych maturzystów. 
W Zespole Szkół Nr 1 byli to: absol-
wenci II Liceum Ogólnokształcącego: 
Michał Kociołek, Wiktoria Ciepielska, 
Jakub Golisz, absolwenci Technikum: 
Sara Figurska, Mateusz Leszczyński 
i Jakub Piechociński. Otrzymali oni 
nagrody z rąk Starosty Kozienickiego 
Krzysztofa Wolskiego.

W I Liceum Ogólnokształcącym wy-
różnienia otrzymali Amelia Worobiec, 
Jakub Gumiński i Julia Marchewka. Uro-
czystego wręczenia nagród dokonała Wi-
cestarosta Powiatu Kozienickiego Małgo-
rzata Bebelska.

Wyjątkowym punktem rozpoczęcia 
roku szkolnego w obu placówkach było 
ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Sabina Semeniuk

Informacje
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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 oferujemy przede wszystkim jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (30.000,00 zł). Posiadamy 
również środki na realizację staży i szkoleń. 

Do udziału w projekcie mogą się zgłaszać osoby:
– w wieku 18 – 29 lat zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach;
– w tym osoby należące do kategorii NEET (osoby młode, które nie pracują, nie szkolą się i nie uczestniczą w kształceniu formal-

nym 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. 

W 2022 roku w ramach projektu osoby bezrobotne mogą jeszcze skorzystać z jednorazowych środków na podjęcie dzia-
łalności gospodarczej (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 gospo-
darczej, wew. 41 – bony na zasiedlenie oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach – ul. Zdziczów 1, 26 – 900 
Kozienice.

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach

13 sierpnia, po dziesięciu dniach 
pielgrzymiej wędrówki, kozienicka 
„Osiemnastka” dotarła na Jasną Górę. 
Na Przeprośnej Górce z pielgrzyma-
mi spotkała się Wicestarosta Powiatu 
Kozienickiego Małgorzata Bebelska, 
przekazując im słodki poczęstunek.

Następnie wszyscy wzięli udział we 
Mszy Świętej, której przewodniczył 
Biskup Radomski Marek Solarczyk. 
Po nabożeństwie, pielgrzymi udali się 
do Bazyliki, by powierzyć swoje mo-
dlitwy i prośby Matce Boskiej Często-
chowskiej.

Sabina Semeniuk

Informacje
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Biuro Powiatowe ARiMR w Kozienicach informuje:
I. Usługi rolnicze i leśne – jest jeszcze czas na złożenie wniosku.

Do 21 października 2022 r. można ubiegać się o dofi nansowanie w zakresie rozwoju usług rolni-
czych i leśnych. Jest to pomoc udzielana w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie 
i rozwój działalności pozarolniczej” z PROW 2014 – 2020. W tym naborze pomocą objęte zostały nowe 
rodzaje działalności, a złożone dotychczas wnioski opiewają na kwotę niemal 114 mln zł.

Wnioski do 21 października 2022 r. przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na 
miejsce realizacji inwestycji. Dokumenty można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nada-
ną w placówce Poczty Polskiej. Wniosek można również wysłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy 
e-PUAP.

Podobnie jak w poprzednich latach z dofi nansowania może skorzystać osoba fi zyczna, prawna czy jednostka organizacyjna nieposia-
dająca osobowości prawnej. W tym naborze wachlarz działalności, które mogą być objęte wsparciem, został rozszerzony o:
• usługi leśne; 
• usługi związane z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji;
• usługi związane z rolnictwem w zakresie zabezpieczenia lub utrzymania urządzeń wodnych;
• usługi związane z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych. 

W przypadku usług związanych z rolnictwem i tych dotyczących leśnictwa, działalność musi być prowadzona przez co najmniej 
24 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Warunek ten nie dotyczy trzech pozostałych zakresów usług.

Maksymalna kwota wsparcia, o jakie można się ubiegać, wynosi 500 tys. zł na jednego benefi cjenta. Poziom refundacji za-
leży od rodzaju usług. Refundacja w wysokości do 50 proc. udokumentowanych, kwalifi kowanych kosztów dotyczy inwestycji 
w rozwój usług związanych z rolnictwem lub leśnictwem oraz przedsięwzięć dotyczących mycia i dezynfekcji. Natomiast 65 proc. 
dofi nansowania przysługuje, gdy działalność związana jest z zabezpieczaniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych oraz wykorzy-
staniem II technologii cyfrowych.

W ramach trwającego od 7 lipca 2022 r. naboru do tej pory zostało złożonych 257 wniosków na kwotę prawie 114 mln zł. 
Najliczniejsze grono starających się o pomoc stanowią rolnicy z województw: mazowieckiego, zachodniopomorskiego i wielko-
polskiego.

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 

21 sierpnia Starosta Kozienicki 
Krzysztof Wolski wspólnie z Człon-
kiem Zarządu Powiatu Markiem Ku-
charskim uczestniczył w XXII Do-
żynkach Gminy Kozienice, które 
w tym roku odbyły się w Stanisławi-
cach. Święto Plonów połączone było 
z Jubileuszem 250-lecia powstania 
Stanisławic. Uroczystości rozpoczęły 
się Mszą Św. dziękczynną za tegorocz-
ne plony, odprawioną przez probosz-
cza parafii Św. Stanisława w Stani-
sławicach księdza Rafała Kopacza na 
błoniach, przy wjeździe do wsi.

Na dalszą część obchodów składały 
się tradycyjnie: Obrzęd Dzielenia Chle-
bem, wręczenie odznak „Zasłużony dla 
rolnictwa” oraz rozstrzygnięcia przepro-
wadzonych tego dnia konkursów.

W związku z Jubileuszem 250-lecia 
Stanisławic organizatorzy przygotowali 
szereg pamiątek, były to m.in. mural na 
miejscowej szkole, rzeźba witająca przy-
jezdnych, czy monety wybijane  specjal-
nie z tej okazji.

W XXII Dożynkach Gminy Kozie-

nice, oprócz gospodarzy – Burmistrza 
Gminy Kozienice Piotra Kozłowskie-
go, Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Kozienicach Rafała Suchermana, 
Zastępców Burmistrza Doroty Stępień 
i Mirosława Pułkowskiego, wzięli tak-
że udział m.in. Radni Rady Miejskiej 
w Kozienicach, Radni Rady Powiatu 
Kozienickiego, dyrektorzy jednostek 

organizacyjnych Powiatu i Gminy, 
przedstawiciele służb mundurowych 
oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy 
gminy Kozienice.

Funkcję tegorocznych Starostów Do-
żynkowych pełnili Agnieszka Wołos i Ce-
zary Szarawarski.

Sabina Semeniuk

Wydarzenia/Informacje
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GMINA GARBATKA-LETNISKO

4 września w kościele pod wezwaniem 
NNMP w Garbatce-Letnisku odbyła się 
uroczysta dożynkowa msza święta. Dary 
dziękczynne w postaci wieńca dożynkowe-
go, chleba oraz zbóż, ziół i kwiatów złoży-
ła Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Teresa 
Fryszkiewicz, radni oraz sołtysi. Niedzielna 
msza dziękczynna zwieńczona została wy-
jątkowym koncertem uczestników IX edy-
cji Warsztatów Muzyki Liturgicznej.

Mszę odprawił proboszcz parafi i Au-
gustyn Rymarczyk. W tym wyjątkowym 
wydarzeniu brały również udział władze 
samorządowe, Wójt Teresa Fryszkiewicz, 
Sekretarz Marzena Pomarańska, Radni, 
Sołtysi, mieszkańcy oraz wierni parafi i.

W trakcie uroczystości nie zabrakło 
również tradycyjnego dzielenia się chle-
bem, którym wśród zebranych dzieliła się 
Wójt Teresa Fryszkiewicz.

Niedzielna msza była również okazją do 
prezentacji muzycznej uczestników IX edy-
cji Warsztatów Muzyki Liturgicznej popro-
wadzonych przez cenionych dyrygentów 
i kompozytorów: Agnieszkę Kowalik i Pio-
tra Pałkę. W dniach 2 – 4 września kilku-
dziesięcioosobowa grupa wokalistów oraz 
instrumentalistów intensywnie pracowała 
nad przygotowanym repertuarem. „Łaska 
Pana”, „Bądźże pozdrowiona”, czy „Święte 
imię Jezus” to utwory powszechnie zna-
ne, których piękno można było odkryć na 
nowo. Najważniejszym utworem była pieśń 
„Modlitwa o pokój” skomponowana przez 
gościa w lutym bieżącego roku. Jest ona od-
powiedzią na trwający na Ukrainie konfl ikt 
wojenny.

Piękno muzyki liturgicznej odda-
ło charakter przeżywanej Eucharystii. 
Koncert, który odbył się po mszy świę-

tej doceniony został brawami zebranych 
w kościele wiernych oraz słowami 

wdzięczności ks. kanonika Augustyna.
Opr. Gmina Garbatka-Letnisko

Degustacja potraw, występy arty-
styczne i wspólna taneczna zabawa. Tak 
w skrócie wyglądał III Przegląd Kół Go-
spodyń Wiejskich Ziemi Kozienickiej.

Trzeba przyznać, że takiej zabawy 
w „ludowym klimacie” dawno nie było. 
4 września na terenie Ośrodka Wypo-
czynkowego „Polanka” w Garbatce-
-Letnisku odbył się trzeci już Przegląd 
Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Kozie-
nickiej. Organizatorem tegorocznego 
przeglądu był Związek Gmin Ziemi Ko-
zienickiej, Gmina Garbatka-Letnisko 
oraz Lokalna Grupa Działania „Puszcza 
Kozienicka”.

O godzinie 15 rozpoczęły się konkur-
sowe prezentacje uczestników Przeglądu. 
Oceniano wygląd stoisk i zaprezentowa-
ne na nich rękodzieło oraz wyroby arty-
styczne i kulinarne. Ofi cjalnego otwarcia 
Przeglądu dokonała Wójt Gminy Garbat-
ka-Letnisko Teresa Fryszkiewicz, Prezes 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Puszcza Kozienicka” Irena Bielawska 
oraz Zastępca Burmistrza Gminy Kozie-
nice Mirosław Pułkowski.

W części konkursowej oceniane były 
walory wizualne i smakowe. Bazą te-
gorocznych potraw był ziemniak. Dla 
najlepszych trzech kół czekały nagrody 

fi nansowe w wysokości 1000 zł, 1500 zł
i 2000 zł. Dodatkową nagrodą w wy-
sokości tysiąca złotych mogło zdobyć 
koło w konkurencji najładniejszego sto-
iska. Tegoroczne potrawy oceniało jury 
w składzie: Sylwia Wąsik, Barbara Gon-
tarek, Krystyna Kondeja, Stanisława Ko-
walczyk oraz Maciej Baran. Oprócz pre-
zentacji potraw każde z kół, w ramach 
konkursu, musiało wystąpić z krótkim 
programem artystycznym.

W trakcie Przeglądu każde z kół mu-
siało zaprezentować swoje umiejętności 

Dokończenie na str. 14
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Dokończenie ze str. 13

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

10 września boisko w Garbatce-Letnisku 
stało się miejscem zaciętej, ale zdrowej ry-
walizacji w myśl zasady fair play strażaków 
z ochotniczych straży pożarnych w Gmin-
nych Zawodach Sportowo-Pożarniczych.

Do Turnieju rozgrywanego pod czuj-
nym okiem sędziów stanęły jednostki OSP 
z gmin: Gniewoszów, Sieciechów i Gar-
batka-Letnisko. Łącznie ok. 200 zawod-
ników, którzy należeli do Grup A (męskie 
drużyny pożarnicze), Grup C (kobiece dru-
żyny pożarnicze) oraz dziecięcych i mło-
dzieżowych drużyn pożarniczych.

Teresa Fryszkiewicz Wójt Gminy Gar-
batka-Letnisko powitała wszystkich obec-
nych, życząc jednocześnie zdrowej rywali-
zacji ...moi drodzy jest mi niezmiernie miło, 
że widzę aż tylu uczestników. Limit pogody 
w Garbatce-Letnisku na imprezy się nie 
wyczerpał, bo pogoda była zamówiona. 
Sprzęt gotowy do zawodów. Zatem życzę 
wszystkim uczestnikom zdrowej rywaliza-
cji i wyłonienia najlepszego z tych, którzy 
będą reprezentować poszczególne gminy 
na zawodach powiatowych w Kozienicach.

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko po-
witała wszystkich członków Komisji Sę-
dziowskiej na czele z sędzią głównym 
Pawłem Kowalskim Zastępcą Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożar-
nej w Kozienicach, Marcina Gaca Wójta 
Gminy Gniewoszów, Arkadiusza Gubę 
Wójta Gminy Sieciechów wraz z Mirosła-
wą Pachocką Sekretarzem Gminy, Krzysz-
tofa Stalmacha Prezesa Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Garbatce-Letnisku, 
Roberta Grygla Komendanta Gminnego 

ZOSP RP w Garbatce-Letnisku, kibiców, 
a przede wszystkim druhny i druhów. 

Zawody składały się z dwóch części: 
sztafety pożarniczej i ćwiczenia bojowe-
go. O wygranej w obu tych konkuren-
cjach decydował czas. Zasadą jest, że 
wygrywa drużyna, która w najkrótszym 
czasie wykona oba ćwiczenia uważając, 
aby nie uzyskać punktów karnych za nie-
właściwe wykonanie któregoś z zadań.  

Drużyna, która uzyskała najlepszy 
wynik w zawodach z poszczególnych 
gmin będzie konkurować dalej w Powia-
towych Zawodach Strażackich.

Wyniki uzyskane w zawodach stra-
żackich w Gminie Garbatka-Letnisko:
Grupa A
1.OSP Garbatka-Letnisko
2.OSP Garbatka Nowa

3.OSP Bąkowiec
Grupa C 
1.OSP Garbatka-Letnisko
MDP Dziewcząt
1. OSP Garbatka-Letnisko

Dyplomy, puchary oraz nagrody wrę-
czyli Teresa Fryszkiewicz Wójt Gminy 
Garbatka-Letnisko oraz Krzysztof Stal-
mach Prezes Zarządu Oddziału Gminne-
go ZOSP RP w Garbatce-Letnisku.

Powyższe zawody pokazują poziom 
wyszkolenia i umiejętności jednostek OSP. 
Przy okazji jest to sprawdzian własnych 
możliwości, poznanie swoich słabych stron, 
co pozwala w przyszłości przygotować się 
lepiej do prawdziwych działań przeciwpo-
żarowych. Po części ofi cjalnej zawodnicy 
udali się na ciepły poczęstunek.

Opr. Gmina Garbatka-Letnisko

sceniczne. Tych nie brakowało, zarówno 
podczas krótkich prezentacji muzycz-
nych, jak również skeczy, które wiele 
razy były nagradzane gromkimi brawami.

Po prezentacjach, na scenie wystąpił 
zespół „Marylki”, który zachęcił wszyst-
kich do wspólnego tańca i zabawy.

Tuż przed godziną 20 przyszedł czas 
na ogłoszenie wyników. Trzecią nagro-
dę w konkurencji kulinarnej i nagrodę 
w postaci bonu o wartości 1000 złotych 
otrzymało Stowarzyszenie „Słowiki” 
z Sieciechowa. Drugie miejsce i bon 
o wartości 1500 złotych trafi ł do KGW 
„Zakrzewianki” z Zakrzewa, główna 
nagroda i bon o wartości 2000 złotych 
otrzymało KGW w Oleksowie.

Opr. Gmina Garbatka-Letnisko
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Seniorzy z Gminy Głowaczów nie 
mogą narzekać na nudę, właśnie rozpoczę-
li kolejną przygodę, tym razem są benefi -
cjentami programu „Aktywni+” skierowa-
nego do osób w wieku 60+. W obecności 
koordynatorki projektu Barbary Dudek 
oraz prowadzącej pierwsze warsztaty die-
tetyk Anny Gałązkiewicz, przybyłych se-
niorów serdecznie przywitał Wójt Gminy 
Głowaczów Hubert Czubaj, który pokrót-
ce zapoznał również uczestników z progra-
mem projektu.

Przypomnijmy, Gmina Głowaczów 
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „We-
sołe Słoneczka z Cecylówki” pozyskała 
dofi nansowanie w kwocie 180.310,00 zł na 
realizację projektu pt. „Spokojna przystań”. 
Są to działania mające na celu zwiększenie 
udziału osób starszych w aktywnych for-
mach spędzania czasu wolnego, wspieranie 
seniorów mniej samodzielnych i ich otocze-
nia w miejscu zamieszkania.
– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i po-

trzebom seniorów z terenu naszej Gminy, 
przystąpiliśmy do realizacji kolejnego 
programu tj. „Aktywni+”. Po zdobytym 
doświadczeniu przy wcześniejszych pro-
jektach ASOS oraz Klubu Senior+ mamy 
świadomość potrzeby starszej części 
naszego społeczeństwa do uczestnictwa 
w tego typu projektach. Jako gospoda-

rzowi Gminy Głowaczów bardzo zależy 
mi na tym, aby osoby starsze były jak 
najdłużej aktywne, rozwijały swoje kom-
petencje i zainteresowania, mogły speł-
niać zamierzenia, na które do tej pory 
nie miały czasu i możliwości. Chciał-
bym, aby poznali różne formy aktywne-
go spędzania czasu wolnego, natomiast 
osoby niesamodzielne uzyskały wsparcie 
jakiego potrzebują. Działania, które za-
planowaliśmy będą realizowane cyklicz-
nie, co wpłynie na większą skuteczność 
zdobywania wiedzy i umiejętności przez 

seniorów. Wybraliśmy takie rodzaje dzia-
łań, które z punktu widzenia seniorów są 
atrakcyjne oraz potrzebne. Uczestnikom 
programu „Aktywni+” życzę, aby po 
zakończeniu projektu mogli wykorzystać 
nabytą wiedzę i umiejętności w codzien-
nym życiu oraz żeby pamiętali, że na każ-
dym etapie życia można z niego czerpać 
i cieszyć się nim, ponieważ każdy etap ma 
swój urok – warto o tym pamiętać – po-
wiedział Wójt Gminy Hubert Czubaj.

Opr. Gmina Głowaczów

Rozpoczęto prace budowlane związa-
ne z przebudową drogi gminnej w miej-
scowości Chodków. Jak informowaliśmy 
Państwa wcześniej, decyzją Zarządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego ze środków 
budżetu Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego, inwestycja otrzymała dofi nan-
sowanie w wysokości 147.000,00 zł. 

Zadanie obejmuje wykonanie budowy 
odcinka drogi gminnej w miejscowości 
Chodków o dł. 577,0 mb, a zakres robót 
obejmuje:
• roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

(wytyczenie trasy drogi, zlokalizo-
wanie i odkrycie uzbrojenia, wycinka 
drzew i krzewów),

• roboty ziemne (wykopy i nasypy zwią-
zane z wykonaniem koryta pod jezd-
nię i pobocza),

• wykonanie przepustów pod jezdnią,
• wykonanie podbudowy jezdni,
• wykonanie jezdni o nawierzchni z po-

wierzchniowym utrwaleniem,
• ulepszenie nawierzchni poboczy i zjaz-

dów mieszanką tłuczniową.
Opr. Gmina Głowaczów
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7 sierpnia podczas Dni Gminy Gło-
waczów odbył się fi nał Turnieju o Puchar 
Wójta Gminy Głowaczów 2022.

Na gminnym stadionie sportowym 
KS „LEGION” o godzinie 14:00 rozpo-
częły się rozgrywki sportowe. W pierw-
szym półfi nale Zjednoczony Głowaczów 
wygrał z Brzózą 2:0, natomiast w drugim 
półfi nale Adamów pokonał Wyrewolwe-
rowanych Rewolwerowców 2:1. Miej-
sce III na podium zdobyła drużyna WR 
wygrywając z drużyną z Brzózy 1:0. Po 
emocjonujących spotkaniach przyszła 
pora na mecz fi nałowy, który rozpoczął 
się o godzinie 17:30. Trzymające w na-
pięciu rozgrywki zakończyły się zwy-
cięstwem zawodników z drużyny Zjed-
noczonego Głowaczowa, którzy wygrali 
z drużyną z Adamowa 3:0.

Najlepszym strzelcem został Marcel 
Czubaj z drużyny ,,Zjednoczony Głowa-
czów”, najlepszym bramkarzem okazał 
się Mateusz Pujanek z Adamowa, nato-
miast najlepszym zawodnikiem turnieju 
został Patryk Starzyk z drużyny WR.

Cały turniej odbywał się na bardzo wy-
sokim poziomie. Padały piękne gole i było 
mnóstwo widowiskowych akcji zarówno 
tych zespołowych, jak i indywidualnych. 
Podsumowując turniej, Wójt Gminy 
Głowaczów Hubert Czubaj podzięko-
wał wszystkim uczestnikom tej sporto-
wej rywalizacji za emocje dostarczone 
podczas piłkarskich zmagań. Następnie 
przyszła pora na odznaczenia i medale. 
Zwycięskie drużyny odebrały puchary 
i medale z rąk Wójta Gminy Głowaczów 
Huberta Czubaja i przybyłych gości, 
a byli to: Radni Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego Tomasz Śmietanka i Le-

szek Przybytniak, Starosta Powiatu Ko-
zienickiego Krzysztof Wolski, Burmistrz 
Gminy Kozienice Piotr Kozłowski, Wice-
przewodniczący Rady Powiatu Kozienic-
kiego Mirosław Górka, Nadleśniczy Nad-
leśnictwa Dobieszyn Paweł Sułkowski, 
Prezes Stowarzyszenia LGD „Puszcza 
Kozienicka” Irena Bielawska, Przewod-
niczący Rady Gminy Głowaczów Piotr 
Marek wraz z Radnymi.

Zaproszeni goście w swoich przemó-
wieniach podziękowali za zaproszenie 
na to wyjątkowe wydarzenie, podkreślali 
bardzo dobrą współpracę między Gminą 
Głowaczów a instytucjami, które oni re-
prezentują, gratulowali dużej aktywności 
i skuteczności w pozyskiwaniu środków  
zewnętrznych na potrzeby mieszkańców 
i jej rozwoju.

Wójt Gminy złożył serdeczne podzię-
kowania wszystkim pracownikom Urzędu 
Gminy w Głowaczowie za trud i zaanga-
żowanie, jakie włożyli w przygotowanie 
imprezy, podziękował również członkom 

Zarządu KS Legion Głowaczów preze-
sowi Tomaszowi Tarczyńskiemu i wi-
ceprezesowi Konradowi Wolskiemu za 
przygotowanie części sportowej, a także 
strażakom za zapewnienie zabezpiecze-
nia imprezy i Arkadiuszowi Czarneckie-
mu spikerowi zmagań sportowych.

Część sportowa turnieju dofi nansowa-
na została przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego.

W tym roku obchodom Dni Gminy 
Głowaczów towarzyszył festyn „GRA-
MY DO JEDNEJ BRAMKI – TAK DLA 
CZYSTEGO POWIETRZA”. Festyn zor-
ganizowano w ramach realizacji zadania 
„Nie pal w piecu byle czego zrób dla na-
szej Gminy coś dobrego – akcja eduka-
cyjno – informacyjna” współfi nansowana 
ze środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego w ramach programu Ma-
zowsze dla czystego powietrza, podczas 
którego został rozstrzygnięty konkurs, 
wręczone zostały nagrody rzeczowe oraz 
wyróżnienia dla uczniów szkół podstawo-
wych z terenu gminy Głowaczów.

O zaplecze kulinarne zadbały Koła 
Gospodyń Wiejskich. Przybyli miesz-
kańcy, goście, sympatycy gminy mogli 
zakupić regionalne produkty oferowane 
przez KGW ,,Głowaczowianki”, KGW 
,,Wólczanki”, KGW „Ursynowskie Ba-
beczki” i KGW z Brzózy. Można było 
również zakupić książki na stoisku Bi-
blioteki Publicznej Gminy Głowaczów. 
Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji: 
dmuchane zjeżdżalnie, animatorki, gry 
i zabawy. Wiele emocji wzbudził obo-
wiązkowy punkt programu podczas 
wszystkich obchodów święta gminy – 
występ znanego zespołu. W tym roku 
wszyscy zebrani mieli okazję bawić się 
przy hitach Zespołu JORRGUS. Zabawę 
taneczną w bardzo profesjonalny sposób 
poprowadził DJ Lukas.

Opr. Gmina Głowaczów
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7 sierpnia w Studziankach Pancernych 
odbyły się obchody 78. Rocznicy Bitwy 
pod Studziankami – uważanej za jedno 
z największych starć pancernych w hi-
storii II wojny światowej. W dniach od 9 
do 16 sierpnia 1944 roku doszło do bitwy 
pancernej jednostek polskiej 1. Brygady 
Pancernej im. Bohaterów Westerplatte 
i radzieckiej 8. Armii Gwardii 1. Frontu 
Białoruskiego z dwiema niemieckimi dy-
wizjami pancernymi i niemiecką dywizją 
grenadierów. 9 sierpnia 1944 roku pierwsze 
polskie czołgi przeprawiły się na przyczó-
łek. W tym czasie Niemcy ponownie zajęli 
Grabnowolę i podeszli pod Studzianki. Po-
stępy Niemców zahamował atak 3 kompa-
nii czołgów z 1. Brygady Pancernej, a 11 
sierpnia Niemcy zostali ostatecznie wypar-
ci ze wsi Studzianki. Walki były zażarte 
i skrzyżowanie dróg w rejonie Studzianek 
było przez Polaków zdobywane 7 razy. 
Ostatecznie 15 sierpnia bitwa zakończyła 
się likwidacją sił niemieckich zamkniętych 
w kotle. Nie był to koniec walk o utrzyma-
nie przyczółku warecko-magnuszewskie-
go, likwidacja odciętych sił niemieckich 
trwała jeszcze kilka dni.

W uroczystościach uczestniczyli: Rad-
ny Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
Tomasz Śmietanka, Starosta Powiatu Ko-
zienickiego Krzysztof Wolski, Wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu Kozienickiego 
Mirosław Górka, Burmistrz Gminy Kozie-
nice Piotr Kozłowski wraz z delegacją, Wójt 
Gminy Głowaczów Hubert Czubaj wraz 
z delegacją, Przewodniczący Rady Gmi-
ny Głowaczów Piotr Marek z Radnymi, 
Wójt Gminy Magnuszew Marek Drapa-
ła, delegacja 6 Mazowieckiej Brygady 
Obrony Terytorialnej, Zastępca Komen-
danta Powiatowego Policji w Kozienicach 
insp. Jacek Hebda, Naczelnik Wydziału 
Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczego 
Komendy Powiatowej Państwowej Staży 
Pożarnej w Kozienicach mł. bryg. Karol 

Majdak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Do-
bieszyn Paweł Sułkowski z delegacją, 
Prezes Związku Głównego Stowarzysze-
nia Tradycji Ludowych Wojska Polskiego 
mjr Kazimierz Rdzanek, przedstawiciel 
Związku Piłsudczyków RP Oddział Gło-
waczów Jan Czachowski, Prezes Powiato-
wego Związku Weteranów i Rezerwistów 
Wojska Polskiego Oddział Kozienice ppłk 
Jerzy Sienkiewicz, Prezes Mazowieckiego 
Oddziału Wojewódzkiego Związku We-
teranów i Rezerwistów Wojska Polskie-
go Oddział Radom ppłk Stanisław Ma-
zur, Światowy Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej Koło Nr 1 Kozienice na czele 
z kapitanem Piotrem Cybulą, Związek We-
teranów i Rezerwistów Wojska Polskiego 
Oddział Grójec, Związek Inwalidów Wo-
jennych RP Oddział Kozienice, Związek 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych Koło Kozienice, Społeczny 
Opiekun Zabytków Powiatu Kozienickie-
go, przedstawiciel Polskiego Czarnego 
Krzyża Łukasz Uliasz, dyrektorzy placó-
wek oświatowych z terenu gminy Głowa-
czów, Sołtys Sołectwa Studzianki Pancer-
ne Irena Gontarek oraz mieszkańcy gminy 
Głowaczów i przybyli goście.

Uroczystości rozpoczęło wprowadze-

nie pocztów sztandarowych, odtworzenie 
hymnu państwowego i wciągnięcie na 
maszt fl agi Rzeczypospolitej Polskiej, po 
czym modlitwę ekumeniczną odmówił  
ks. Henryk Dąbrowski Proboszcz Parafi i 
Kościoła Polskokatolickiego pw. Matki 
Boskiej Wniebowziętej i Królowej Poko-
ju w Studziankach Pancernych.

Jan Chryzostom Czachowski przy-
bliżył zebranym historię bitwy pod Stu-
dziankami i walk na przyczółku wa-
recko-magnuszewskim, przypominając 
jednocześnie o bohaterstwie żołnierzy 
i ludności cywilnej, po czym głos zabrali 
przybyli goście, w tym Tomasz Śmietan-
ka Radny Sejmiku Województwa Ma-
zowieckiego, Krzysztof Wolski Starosta 
Powiatu Kozienickiego i 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. 

Asystę honorową podczas uroczysto-
ści tworzyli żołnierze 6 Mazowieckiej 
Brygady Obrony Terytorialnej.

Opr. Gmina Głowaczów

Gmina Głowaczów zakwalifi kowała 
się do Programu Youngster. Youngster to 
dodatkowe zajęcia z języka angielskiego 
adresowane do uczniów klas VIII szkół 
podstawowych. Prowadzone w małych 
grupach są dostosowane poziomem do 
znajomości języka przez uczniów. Za-

jęcia, będące uzupełnieniem i rozwinię-
ciem programu nauczania, realizowane 
są w wymiarze 90 godzin dydaktycznych 
w roku szkolnym. 

To, co wyróżnia program Youngster, 
to ukierunkowanie nauki na pobudzanie 
wewnętrznej motywacji ucznia. Służy 
temu również system nagradzania, w któ-
rym pod uwagę brany jest przede wszyst-
kim przyrost wiedzy, a nie tylko wyniki 
końcowego testu. Zajęcia prowadzone są 
w oparciu o nowatorską koncepcję na-
uczania opracowaną przez wydawnictwo 

Macmillan – Partnera programu.
W ramach projektu zostaną utworzone 

2 grupy, maksymalnie 15-osobowe spo-
śród uczniów kl. VIII Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Brzózie. 

Całkowity koszt realizacji zadania 
wynosi 14.400,00 zł, w tym pozyskane 
środki 7.200,00 zł. 

Projekt współfi nansowany jest ze 
środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Wsi Polskiej.

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

OSP w Ursynowie zyska nową ele-
wację – będzie również ocieplona. 
Dzięki złożonemu wnioskowi w spra-
wie dofi nansowania, który został roz-
patrzony pozytywnie 17 sierpnia, pod-
czas posiedzenia Zarządu, Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie, przy-
znał dofi nansowanie w formie dotacji 
w wysokości 30.000,00 zł do zadania pn. 
„Termomodernizacja budynku Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Ursynowie”. 
Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% 
kosztu kwalifi kowanego zadania.

W ramach zadania zostanie wykonana 
termomodernizacja budynku. Na części 
użytkowej i garażowej budynku będzie 
położony styropian zaciągnięty warstwą 
kleju wraz z siatką oraz położony tynk 
elewacyjny. Zostaną również wymienio-
ne okna o niskiej przenikalności ciepła. 

Prace w ramach zadania są w trakcie 
realizacji.

Opr. Gmina Głowaczów

11 września na stadionie sportowym 
w Głowaczowie odbył się I Powiatowy 
Piknik Strażacki zorganizowany przez 
Wójta Gminy Głowaczów oraz Komen-
danta Powiatowego PSP w Kozienicach.

Po krótkim wystąpieniu Wójta Gmi-
ny Głowaczów Huberta Czubaja, Ko-
mendanta bryg. Kamila Bieńkowskiego, 
Starosty Powiatu Kozienickiego Krzysz-
tofa Wolskiego oraz Burmistrza Gminy 
Kozienice Piotra Kozłowskiego, ofi cjal-
nego otwarcia wydarzenia dokonali Wójt 
Gminy oraz Komendant Powiatowy PSP, 
po czym rozpoczął się turniej piłkarski 
o Puchar Komendanta, w którym rywa-
lizowało 5 drużyn. Pierwsze miejsce 
wywalczyła drużyna OSP Głowaczów, 
drugie KP PSP w Kozienicach, trzecie 
natomiast OSP Magnuszew. 

Po wręczeniu pucharów oraz medali 
przyszła pora na jedną z największych 
atrakcji – pokaz ratownictwa techniczne-
go (symulacja wypadku samochodowe-
go). Widzowie mogli zobaczyć na czym 
szczegółowo polega zadanie strażaków, 
jakie otrzymują do wykonania po otrzy-
maniu zgłoszenia. Dodatkowo jeden 
z funkcjonariuszy PSP na bieżąco relacjo-
nował poszczególne etapy udzielania po-
mocy. Po zakończeniu pokazu rozpoczęto 
prezentację kolejnego, który obrazował 

zdarzenie z życia 
codziennego – pró-
bę gaszenia wodą 
palącego się oleju. 
Był to niezwykle 
widowiskowy po-
kaz, który zrobił 
ogromne wrażenie 
na widzach.       

Atrakcji dla 
dzieci było co nie 
miara. Świetnym 
pomysłem okazała 
się wspólna zaba-
wa w lawie z pia-
ny. Oprócz tego 
przygotowano loterię nagród. Aby wziąć 
w niej udział, dzieci musiały wykonać za-
danie sprawnościowe przygotowane przez 
strażaków, np. pokonanie specjalnego 
namiotu dymowego, w którym należało 
odnaleźć ukryty przedmiot. Do wygrania 
były bardzo atrakcyjne nagrody: rower, 
elektryczne hulajnogi, głośniki, słuchaw-
ki i wiele innych. Dodatkowo atrakcyjne 
stoisko dla najmłodszych przygotowała 
Gminna Biblioteka Publiczna w Głowa-
czowie, na którym czekało do wygrania 
mnóstwo nagród oraz wiele ciekawych 
gier i zabaw.

Dla uczestników Pikniku przygo-

towano wystawy sprzętu strażackiego 
oraz ratownictwa medycznego. Odby-
ło się również spotkanie przedstawi-
cieli Urzędu Gminy z mieszkańcami 
w ramach akcji edukacyjno-informacyj-
nej pod hasłem „Nie pal w piecu byle cze-
go zrób dla naszej Gminy coś dobrego” – 
Mazowsze dla czystego powietrza 2022.  

W oczekiwaniu na gwiazdę wieczoru 
zespół TOPKY czas umilał DJ Lukas ser-
wując świetną muzyką. 

Partnerem wydarzenia była ENEA 
Wytwarzanie sp. z o.o.

Opr. Gmina Głowaczów
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Pod koniec lipca br. Wójt Gminy Gnie-
woszów dokonał odbioru kolejnej inwe-
stycji polegającej na przebudowie odcinka 
drogi w miejscowości Sarnów „Tartak”.

Zakres prac obejmował wykonanie m. in.:
– podbudowy zasadniczej z kruszywa łama-

nego stabilizowanego mechanicznie,
– warstwy z kruszywa naturalnego stabili-

zowanego cementem,
– podwójnego powierzchniowego utrwa-

lenia nawierzchni emulsją asfaltową 
i grysami bazaltowymi,

– nawierzchni z destruktu asfaltowego,
– zjazdów indywidualnych 5 szt., mijanki 

1 szt.,
– bariery mostowej.

Ponadto pobocza wzmocniono kruszy-
wem, ustawiono znaki pionowe wraz ze 
słupkami – Typu A, usunięto drzewa i krze-

wy znajdujące się w obrębie pasa drogowego 
oraz oczyszczono istniejący przepust rurowy.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 

230.981,70 zł i został sfi nansowany ze 
środków własnych.

Agnieszka Konieczna

W lipcu br. Wójt Gminy Gniewoszów 
dokonał odbioru robót budowlanych 
związanych z przebudową odcinka drogi 
w miejscowości Sławczyn.

W ramach realizacji projektu wyko-
nano nawierzchnię z destruktu asfaltowe-
go o długości 900 m i szerokości 3,6 m, 
pobocza obustronne (2 x 0,70 cm), mijan-
ki (2 szt.) i zjazdy oraz przeprowadzono 
prace związane z odmuleniem i oczysz-
czeniem przepustu rurowego.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
302.254,05 zł, z czego 150 tys. zł Gmina 
pozyskała ze środków fi nansowych bu-
dżetu Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego.

Przebudowa drogi z pewnością pod-
wyższy jej standardy użytkowe, a przede 
wszystkim poprawi bezpieczeństwo ru-

chu samochodowego i pieszego.
Agnieszka Konieczna

18 sierpnia 2022 r. z udziałem Senato-
ra RP Stanisława Karczewskiego, Starosty 
Powiatu Kozienickiego Krzysztofa Wol-
skiego, wykonawcy Krzysztofa Wacha, 
radnych, sołtysów oraz mieszkańców wsi 
Wólka Bachańska i Sarnów otwarta zosta-
ła nowa utwardzona droga. Inwestycja zo-
stała zrealizowana z Rządowego Funduszu 
Polski Ład, w ramach której wykonano 
odcinek o długości 1562 m. Wartość in-
westycji to 903.957,75 zł. Zadanie w 95% 
zrealizowane zostało z uzyskanego dofi -
nansowania. Wójt Gminy Gniewoszów 
Marcin Szymon Gac dziękując marszałko-
wi za przychylność i wsparcie podkreślał, 
że bez tak dużego wsparcia fi nansowego 
nie udałoby się tej inwestycji zrealizo-
wać. Nowo otwarta droga poprawi jakość 
życia mieszkańców nie tylko tych dwóch 

miejscowości, ale skróci drogę do powiatu 
także mieszkańcom Kociołka, Mieściska 

i Zwoli.
opr. Gmina Gniewoszów

GMINA GNIEWOSZÓW
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GMINA GNIEWOSZÓW

7 sierpnia 2022 r. w kościele pw. 
Świętego Stanisława Biskupa i Męczen-
nika w Oleksowie, wspólną modlitwą 
w intencji Ojczyzny oraz poległych za jej 
wolność, oddano hołd bohaterom walk 
niepodległościowych.

W mszy uczestniczyli: Krzysztof Mu-
rawski Kierownik Delegatury Mazowiec-
kiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, 
reprezentujący Wojewodę Mazowieckiego 
Konstantego Radziwiłła, Lidia Ligorow-
ska, Grzegorz Sotowski oraz Waldemar 
Witkowski Radni Rady Powiatu, którzy 
przybyli w imieniu Krzysztofa Wolskiego 
Starosty Powiatu Kozienickiego.

Władze samorządowe reprezentowali 
Marcin Szymon Gac Wójt Gminy Gnie-
woszów, Piotr Telka Wiceprzewodniczą-
cy Rady Gminy, Zbigniew Koziara, Mi-
rosław Olejarz, Piotr Bugaj oraz Jarosław 
Stępień Radni Rady Gminy Gniewoszów.

W uroczystości wzięli udział także: 
Artur Leszczyński Komendant Komisa-
riatu Policji w Gniewoszowie, przedsta-
wiciele Zarządu Dęblińskiego Oddziału 
Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Woj-
skowego RP, członkowie Grupy Rekon-
strukcji Historycznych Warka oraz druhny 
i druhowie OSP Sarnów i Wysokie Koło.

Placówki oświatowe Gminy Gnie-
woszów reprezentowała Anita Pawlonka 
Wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Gniewoszowie.

Uczestnikami tegorocznych uro-
czystości patriotycznych byli sołtysi, 
przedstawiciele kół gospodyń wiejskich, 
stowarzyszeń i klubów oraz liczni miesz-
kańcy gminy Gniewoszów.

Po mszy sprawowanej przez ks. Ja-
rosława Jędrzejewskiego proboszcza pa-
rafi i Oleksów, który wygłosił wyjątkową 
homilię, program słowno – muzyczny 

przedstawili członkowie Klubu „Senior 
+” z Gniewoszowa.

Następnie uczestnicy uroczystości, na 
czele z żołnierzami 42. Bazy Lotnictwa 
Szkolnego w Radomiu oraz Grupy Re-
konstrukcji Historycznych Warka, prze-
szli na cmentarz parafi alny, gdzie odbyła 
się druga część uroczystości.

Po odśpiewaniu Hymnu Polski i krót-
kiej modlitwie odmówionej przez ks. Ja-
rosława Jędrzejewskiego w intencji po-
ległych, głos zabrał Marcin Szymon Gac 
Wójt Gminy Gniewoszów.

Witając wszystkich zebranych powie-
dział między innymi „Ojczyzna to ziemia 
i groby, ale także pamięć o bohaterach wal-
czących o to, by ta ziemia wciąż trwała”.

Następnie głos zabrał Krzysztof Mu-
rawski Kierownik Delegatury Mazowiec-
kiego Urzędu Wojewódzkiego w Rado-
miu, który zwracając się do wszystkich 
zebranych, podziękował władzom gminy 
za kultywowanie patriotyzmu oraz pie-
lęgnowanie pamięci o bohaterach wal-
czących za wolność naszej Ojczyzny. 
Serdecznie podziękował za wyjątkową 
homilię ks. proboszczowi Jarosławowi 
Jędrzejewskiemu oraz przedstawicie-
lom Klubu „Senior +” w Gniewoszowie 
za piękny program słowno – muzycz-
ny. Dziękując wszystkim mieszkańcom 
oraz uczestnikom uroczystości za liczną 
obecność oraz okazywanie patriotyzmu 
i miłości do Ojczyzny powiedział między 
innymi: „cieszmy się z wolności, dzięki 
tym bohaterom jesteśmy wolni, naprawdę 
wolni…”, i nawiązując do homilii „…czy 
my dajemy tej naszej kochanej Ojczyźnie 
tyle ile potrzeba?”

Po zakończonych przemówieniach 
nastąpiło złożenie kwiatów.

Jako pierwszy wiązankę złożył 
Krzysztof Murawski Kierownik Dele-
gatury Mazowieckiego Urzędu Woje-

wódzkiego w Radomiu, następnie Lidia 
Ligorowska, Grzegorz Sotowski oraz 
Waldemar Witkowski Radni Rady Powia-
tu Kozienickiego.

W imieniu władz samorządowych 
oraz mieszkańców wiązankę złożył Mar-
cin Gac Wójt Gminy Gniewoszów. Na-
stępnie wiązanki składali: Komendant 
Komisariatu Policji w Gniewoszowie, 
delegacje: Dęblińskiego Oddziału Stowa-
rzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojsko-
wego RP, Ochotniczej Straży Pożarnej 
i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
w Sarnowie, Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Wysokim Kole, Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Gniewoszowie, de-
legacje sołectwa: Borek, Kociołek, Olek-
sów, Sławczyn, Sarnów, Wólka Bachań-
ska, delegacje: Koła Gospodyń Wiejskich 
w Oleksowie, Koła Gospodyń Wiejskich 
w Borku „NASZ BOREK”, Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Sarnowie „Sarenki”, 
delegacja Klubu Senior + w Gniewoszo-
wie, delegacja Stowarzyszenia „Lepsza 
Gmina Gniewoszów”, delegacja Grupy 
Rekonstrukcji Historycznych Warka.

Po części ofi cjalnej na uczestników 
uroczystości czekały smakowite ciasta 
oraz bigos przygotowany przez Panie 
z Kół Gospodyń Wiejskich w Borku, 
Oleksowie i Sarnowie, którym serdecznie 
dziękujemy.

Dziękujemy również za asystę ho-
norową dowództwu oraz żołnierzom 42. 
Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu.

Podziękowania za pomoc kierujemy 
także do druhów z OSP Sarnów i Wy-
sokie Koło, policjantów z Komisariatu 
Policji w Gniewoszowie, którzy czuwali 
nad bezpieczeństwem uczestników oraz 
wszystkich, którzy przyczynili się do or-
ganizacji tej uroczystości.

Danuta Błażyńska
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Urząd Gminy w Gniewoszowie Wójt Gminy    – Marcin Szymon Gac
ul. Lubelska 16   Przewodniczący Rady Gminy – Maciej Baran
26-920 Gniewoszów   e-mail: gmina@gniewoszow.pl

4 września 2022 r. na terenie Gmin-
nego Ośrodka Wypoczynkowego 
„POLANKA” w Garbatce-Letnisku 
odbył się III Przegląd Kół Gospodyń 
Wiejskich Ziemi Kozienickiej. Or-
ganizatorem tego wydarzenia było 
Stowarzyszenie LGD „Puszcza Ko-
zienicka”, Związek Gmin Ziemi Kozie-
nickiej oraz Gmina Garbatka-Letnisko, 
a współorganizatorami gminy powiatu 
kozienickiego. W Przeglądzie wzięło 
udział 13 Kół Gospodyń Wiejskich oraz 
2 Stowarzyszenia z naszego powiatu. 
Oficjalnego otwarcia dokonali Miro-
sław Pułkowski Zastępca Burmistrza 
Gminy Kozienice, Teresa Fryszkie-
wicz Wójt Gminy Garbatka-Letnisko 
oraz Irena Bielawska Prezes Zarządu 
Lokalnej Grupy Działania „Puszcza 
Kozienicka”. Wszyscy biorący udział 
w Przeglądzie byli oceniani w trzech 
konkursach: na najładniejsze stoisko, 
występ artystyczny oraz konkurs ku-
linarny na wykonanie jednej potrawy 
regionalnej. Oceny dokonywało jury 
w składzie: Sylwia Wąsik Przewod-
nicząca, Barbara Gontarek, Krystyna 

W dniach 7 – 8.08.2022 r. w Nowym Tomyślu z udziałem 
mieszkańca Regowa Starego, Grzegorza Gordata wikliniarza – ple-
cionkarza odbyły się II Mistrzostwa Polski w Wyplataniu im. Jana 
Bartosiewicza. Mistrzostwa te były jednocześnie eliminacjami do V 
Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa, który odbędzie się  
w 2023 roku w Poznaniu.

W konkursie brało udział ponad 80 plecionkarzy z całej Pol-
ski, którzy startowali w następujących kategoriach:
– kosz,
– galanteria,
– tradycyjna forma dekoracyjna,
– abstrakcyjna forma dekoracyjna,
– plecionki z materiałów syntetycznych i wysoce przetworzonych.

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii, re-
prezentować będą Polskę podczas V Światowego Festiwalu Wi-
kliny i Plecionkarstwa w Poznaniu.

Kosz do połowu ryb – WIERSZA, wypleciony przez Grzego-
rza Gordata otrzymał III miejsce oraz został eksponatem w Mu-
zeum Chmielarstwa i Wikliniarstwa w Nowym Tomyślu. Gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Kondeja, Stanisława Kowalczyk oraz 
Maciej Baran. Jest nam niezmiernie 
miło poinformować, że Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Oleksowie wykazało 
się ogromnym kunsztem kulinarnym, 
jak i artystycznym i zajęło pierwsze 
miejsce na tegorocznym Przeglądzie 

Kół Gospodyń Wiejskich w Garbatce-
-Letnisku zdobywając nagrodę o war-
tości 2000 zł. Gratulujemy i życzymy 
kolejnych tak owocnych sukcesów.

Ewelina Molenda

GMINA GNIEWOSZÓW
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Azbest jest zaliczany do najgroź-
niejszych zanieczyszczeń na ziemi, 
a jego włókna są praktycznie nieznisz-
czalne. Obecnie wiadomo, że może 
być szkodliwy dla zdrowia – włókna 
azbestowe, niewidzialne gołym okiem, 
wdychane z powietrzem do płuc, stano-
wią ryzyko poważnych chorób układu 
oddechowego. 

Z niezwykłą satysfakcją dzielimy 
się wiadomością, że Gmina Grabów 
nad Pilicą otrzymała z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie do-
tację na zadanie pn. „Odbiór i uniesz-
kodliwianie materiałów zawierających 
azbest z dachów budynków mieszkal-
nych i gospodarczych z terenu gminy 
Grabów nad Pilicą”. W ramach zadania 
w miesiącu sierpień tego roku odebra-
no 95,00 Mg wyrobów zawierających 
azbest z 41 nieruchomości. Całkowity 
koszt zadania wyniósł 34.789,00 zł. 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-

wie w 100% sfinansował to zadanie.
Gmina Grabów nad Pilicą w sierp-

niu tego roku dodatkowo odebrała 
i unieszkodliwiła 16,06 Mg wyrobów 
zawierających azbest z 13 nieruchomo-

ści z terenu naszej gminy, na co zosta-
ło wykorzystane 5.881,17 zł środków 
własnych.

Waldemar Trociński

Z początkiem roku szkolnego dzieci 
uczęszczające do naszych przedszko-
li będą bawić się na nowych placach 
zabaw. Modernizacji uległa sztuczna 
nawierzchnia mająca już 12 lat. Zastą-
piono starą technologię układania płyt 
poliuretanowych, które z wiekiem uległy 
wypaczeniu i stwarzały istotne zagroże-
nie na technologię lanej jednolitej masy 
poliuretanowej bez widocznych spoin 
i łączeń. W ten sposób zmieniono 170m2
placu w Augustowie i 303,5m2 placu 
w Grabowie nad Pilicą. Całkowity koszt 
zadania wyniósł 206.279,61 zł, z czego 
138.801,00 zł to dofi nansowanie z pro-
gramu PROW 2014 – 2020 „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” ogłoszonego przez grupę 
LGD „Puszcza Kozienicka”. Nowe pod-
łoże spełniać będzie surowe normy bez-
pieczeństwa, co zdecydowanie poprawi 
komfort zabawy i bezpieczeństwa dzieci.

Izabela Matysiak

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

Z inicjatywy Sołtysa wsi Augustów 
Cezarego Wrony oraz OSP Augustów, 
pod patronatem Wójta Gminy, 14 sierp-
nia odbyła się zabawa taneczna na świe-
żym powietrzu pn. Augustowska Biesia-
da Taneczna 2022. Wśród atrakcji była 
dmuchana zjeżdżalnia i zamek, pokaz 
utrzymania węża strażackiego, grillo-
wane kiełbaski i karkówka oraz zimne 
napoje, które tego dnia wyjątkowo były 
potrzebne. Zabawę rozpoczął ks. Roman 
Panek. Następnie wszystkich przybyłych 
powitała Anna Plesiewicz-Trzeciak Za-
stępca Wójta Gminy Grabów nad Pilicą 
oraz Cezary Wrona sołtys Augustowa 
i Radny Rady Gminy. Z pomocą orga-
nizatorom przybył zespół Skowronki 
z miejscowego klubu seniora, który 
w ludowych strojach zaśpiewał dawne 
utwory oraz KGW Zakrzewianki prezen-
tując swoją pracę i wkład w budowaniu 
tożsamości i jedności w swojej miejsco-
wości. Niezastąpionym wodzirejem tej 
biesiady był DJ Darius, który zagrzewał 
parkiet najlepszymi kawałkami do póź-

nych godzin w nocy. To była wspaniała 
impreza, która integrowała mieszkańców 
i zachęcała do wspólnej zabawy. Orga-

9 września 2022 roku w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Grabowie nad 
Pilicą odbyła się 11. edycja Narodowe-
go Czytania. 

Tegoroczna lektura to Ballady 
i Romanse Adama Mickiewicza. Na 
zaaranżowanym spotkaniu przez pra-
cowników biblioteki odczytano naj-
piękniejsze utwory, a przedtem przed-
stawiona została historia życia naszego 
narodowego poety. 

Po zakończonym czytaniu uczestni-
cy spotkania przy ciepłej herbacie i do-
mowym ciastku rozmawiali o swoich 
interpretacjach utworu i wspominali 
czasy, kiedy odtwarzali ballady i ro-
manse na szkolnych przedstawieniach 
i lekcji języka polskiego.

Biblioteka jest czynna:
pon. – czw. 8.00 – 15.00
pt. 11.00 – 16.00,
każda trzecia sobota miesiąca 
10.00 – 14.00.

Anna Plesiewicz-Trzeciak

nizatorzy już zapowiadają koleje edycje 
biesiady. 

Katarzyna Marek

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
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21 sierpnia 2022 r. barwny korowód 
dożynkowy, w którym dary ołtarza niosły 
delegacje z 24 sołectw z terenu gminy Ma-
gnuszew oraz czołowe miejsce zajmował 
piękny wieniec dożynkowy, wyruszył spod 
Urzędu Gminy i przeszedł na plac przy 
Kościele Parafi alnym pw. Św. Jana Chrzci-
ciela. Tam powitał zebranych  Ksiądz Pra-
łat Marek Fituch, kanclerz Kurii Radom-
skiej, Ksiądz Wikariusz Daniel Natorski 
oraz liczna asysta liturgiczna. 

Wszyscy zgromadzeni uczestnicy wzię-
li udział w uroczystej Mszy Św. w intencji 
rolników i ich rodzin. Jako dar ołtarza sta-
rostowie dożynek ofi arowali chleb – sym-
bol ciężkiej pracy na roli, zaś delegacje 
z sołectw i przedstawiciele samorządu 
Gminy Magnuszew kosze pełne tegorocz-
nych płodów rolnych. Po Mszy, korowód 
dożynkowy, prowadzony przez Sztandar 
Rady Gminy oraz Harcerski Zespół Pieśni 
i Tańca „Dzieci Płocka”, przeszedł na targo-
wisko „Mój Rynek” w Magnuszewie. Tam, 
licznie zgromadzonych Gości, powitał Wójt 
Gminy Magnuszew Marek Drapała wraz ze 
Starostami Dożynek Anną Kucharską oraz 
Karolem Ogrodzińskim. Po obrządku dzie-
lenia się chlebem, podczas którego chlebki 
w koszach  niosły dzieci z ZSiPO w Ma-
gnuszewie w barwnych strojach ludowych, 
wystąpił na scenie zespół „Słowiczanki”, 
przypominając tradycyjne ludowe melodie. 
Następnie, ubrany w piękne stroje, program 
artystyczny zaprezentował Harcerski Ze-
spół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”.

Podczas tegorocznych dożynek mogli-
śmy posłuchać również zespołów rocko-
wych wywodzących się z naszej gminy, 
tj. zespołu „Stare Konie” oraz „Fun to 
the Grave”. Po południu sceną zawładnę-
ły energetyczne klezmersko-bałkańskie 
dźwięki w wykonaniu zespołu „NeoKlez”. 
Tegoroczna gwiazda wieczoru, czyli ze-
spół „Playboys”, wkroczył na scenę z im-
petem i zrobił fantastyczne show, które na 
długo pozostanie w pamięci uczestników 
zgromadzonych na Targowisku w Magnu-
szewie. Do godziny 23.00 wszyscy obecni 
mogli się bawić przy utworach śpiewanych 
przez zespół „The Accords”.

W organizację dożynek włączyło się 
całe lokalne środowisko. Oprócz delegacji 
dożynkowych z 24 miejscowości, czynnie 
udział w Dożynkach wzięły Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Chmielewa oraz Dębowoli, 
OSP z Magnuszewa oraz członkowie Rady 
Gminy. Nie zabrakło również naszych lo-

kalnych artystów reprezentowanych przez 
Alicję Kowalczyk oraz Grażynę Czerwiń-
ską – Wielgomas. Ponadto wielu przed-
siębiorców, prowadzących działalność na 
terenie gminy, czynnie włączyło się w przy-
gotowanie Dożynek i wsparło ich organiza-
cję w różnej formie.

Tegoroczne święto plonów miało 
szczególny wymiar, ponieważ organiza-
cję Dożynek Gminnych Magnuszew 2022 
objął Patronatem Honorowym Marszałek 
Województwa Mazowieckiego Adam 

Struzik. Przedsięwzięcie było współorga-
nizowane przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego oraz Związek Gmin Zie-
mi Kozienickiej, dzięki czemu doroczne  
święto rolników w 2022 roku miało boga-
tą oprawę artystyczną.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do uświetnienia 
tego dorocznego rolniczego święta bar-
dzo serdecznie dziękujemy.

Informacja własna 
Gmina Magnuszew

GMINA MAGNUSZEW



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 25

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

Gminna Biblioteka Publiczna – 
Centrum Kultury w Magnuszewie 
w 2022 roku złożyła projekt, i jako jedna 
z 57 bibliotek w Polsce, otrzymała dofi -
nansowanie w kwocie 100.000,00 zł na 
działania edukacyjno – animacyjne dla 
mieszkańców oraz szkolenia dla bibliote-
karzy. Projekt dofi nansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w ramach realizacji Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na 
lata 2021 – 2025, kierunek interwencji 
4.1 BLISKO. Projekt pt. „Trzy strefy kul-
tury – Tradycja, Literatura, Sztuka” re-
alizowany będzie przez naszą bibliotekę 
przez dwa lata (2022 – 2023).

Celem zadania jest szeroka, efektywna 
współpraca biblioteki ze społecznością lo-
kalną i wspólna edukacja, mająca na celu 
zdiagnozowanie potrzeb, potencjału i ocze-
kiwań kulturalnych mieszkańców oraz po-
dejmowanie wspólnych działań kulturalnych 
na rzecz rozwoju kultury oraz inspirowanie 
mieszkańców do podejmowania oddolnych 
inicjatyw kulturalnych. Efektem tych dzia-
łań będzie wzmocnienie roli biblioteki, jako 
miejsca spotkań, łączącego społeczność we 
wspólnych, wielopokoleniowych działa-
niach na rzecz rozwoju czytelnictwa i szero-
ko pojętego rozwoju kultury.

W ramach realizacji zadania dla bi-
bliotekarzy i partnerów społecznych od-
były się szkolenia oraz wizyta studyjna 
w łódzkich bibliotekach „Tuvim” i „Wol-
ność”, które wzorowo pracują ze społecz-
nością lokalną. 

Jednym z fi larów BLISKO jest poznanie 
potrzeb społeczności lokalnej, dlatego 15 
czerwca zaprosiłyśmy do naszej biblioteki 
przedstawicieli młodzieży z klas 5 – 8 z Ze-
społu Szkół i Placówek Oświatowych w Ma-
gnuszewie, aby wspólnie zastanowić się nad 
problemami i potrzebami ich grupy wieko-
wej. Jako metody pracy wybrałyśmy mapo-
wanie oraz prace z personą. Młodzież pora-
dziła sobie z zadaniem doskonale i stworzyła 
podstawy do przygotowania dla nich lepszej 
oferty edukacyjnej i czytelniczej.

Podczas wakacji odbyły się stacjonar-
ne  warsztaty  teatralne dla dzieci oraz wy-
jazdowe trzydniowe warsztaty teatralne 

i charakteryzatorskie dla dorosłych i mło-
dzieży, wzbogacone wizytą w „Och Te-
atrze”, gdzie uczestnicy warsztatów mogli 
obejrzeć spektakl grany przez profesjo-
nalnych aktorów. Warsztaty pod tytułem 
„Mały Teatr, Duży Teatr” prowadzone 
były przez zawodowego aktora – Marcina 
Masztalerza. Przez tydzień pracował on 
z dziećmi, pokazując im podstawy pracy 
aktorskiej i przygotowując wraz z nimi 3 
krótkie etiudy, które zostały zaprezento-
wane rodzinom małych aktorów w ostatni 
dzień warsztatów. Przez trzy dni warszta-
tów, dorośli przygotowali krótki spektakl, 
w oparciu o zdobyte umiejętności i wła-
sny wypracowany scenariusz.

Kolejnym działaniem edukacyjnym pro-
wadzonym w naszej bibliotece są cykliczne, 
odbywające się 1 raz w tygodniu warsztaty 
muzyczne, dla dzieci i dorosłych, prowadzo-
ne przez wykształconego muzyka. 

Przed nami, jeszcze w tym roku, spo-
tkania autorskie dla dzieci i dorosłych 
z poczytnymi autorkami książek. Spotkanie 
dla dzieci z Joanną Olech oraz spotkanie 
z autorką bestsellerów Joanną Jax. Planu-
jemy również warsztaty kulinarne dla do-
rosłych, w tym seniorów pn. „Tradycyjne 
smaki” oraz międzypokoleniowe warsztaty 
rękodzieła pn. „Raz na Ludowo”. W przy-
szłym roku będziemy realizować kolejne 
działania edukacyjno-animacyjne, które 
będą odpowiedzią na potrzeby naszych 
mieszkańców. Liczymy na podjęcie przez 
społeczność ciekawych inicjatyw kultural-
nych we współpracy z Biblioteką, na które 
mogą otrzymać od nas dofi nasowanie. 

Pracownicy Gminnej Biblioteki 
Publicznej – Centrum Kultury 

w Magnuszewie

i charakteryzatorskie dla dorosłych i mło-

GMINA MAGNUSZEW
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Gmina Sieciechów otrzymała do-
finansowanie z budżetu Samorządu 
Województwa Mazowieckiego w ra-
mach zadania „Mazowieckie Strażnice 
OSP – 2022” w formie dotacji celowej 
w wysokości 30.000,00 zł na remont 
budynku OSP Łoje w zakresie elewacji 
i orynnowania garażu strażnicy.

Opr. Gmina Sieciechów

4 września 2022 r. przedstawiciele 
organizacji pozarządowych Gminy Sie-
ciechów: KGW Głusiec i Stowarzyszenie 
Słowik uczestniczyli w III Przeglądzie 
Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Kozie-
nickiej. Organizatorem tegorocznego 
przeglądu był Związek Gmin Ziemi Ko-
zienickiej, Gmina Garbatka-Letnisko 
oraz Lokalna Grupa Działania „Puszcza 
Kozienicka”. W części konkursowej oce-
niane były walory wizualne i smakowe. 
Panie wyróżniały się ogromnym pro-
fesjonalizmem prezentując przepiękne 
stoiska, a także część artystyczną. Bazą 
tegorocznych potraw był ziemniak, więc 
Panie przygotowały potrawy z ziemnia-
ków: babę ziemniaczaną z sosem kurko-
wym oraz pokoleniową pyrę, czyli pyzy 
z mięsem według przepisu babci Halinki. 
Bardzo dziękujemy KGW Głusiec i Sto-
warzyszeniu Słowik za reprezentowanie 
naszej Gminy w tak wspaniałym wyda-
rzeniu, gratulujemy miejsca na podium.

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
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