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Starosta Kozienicki Krzysztof Wol-
ski i Wicestarosta Małgorzata Bebelska 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej zło-
żyli życzenia, gratulacje oraz wyrazy 
uznania dla dyrekcji, jak również grona 
pedagogicznego i wszystkich pracowni-
ków placówek oświatowych.

Wzięli Oni udział w uroczy-
stych spotkaniach zorganizowanych 
w dniach 11 – 13 października w I Li-
ceum Ogólnokształcącym im. Stefana 
Czarnieckiego w Kozienicach, Zespo-
le Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich 
w Kozienicach, Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Opactwie 
oraz Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Kozienicach, podczas któ-
rych wręczone zostały Nagrody Staro-
sty oraz Nagrody Dyrektorów.

Starosta Krzysztof Wolski uczest-
niczył również w uroczystych apelach 
zorganizowanych w Publicznej Szkole 
Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-
-Curie w Wysokim Kole w gminie 
Gniewoszów oraz Publicznej Szkole 
Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi im. Jana Kochanowskiego 
w Kozienicach, w której odbyło się 
otwarcie nowej sali gimnastycznej. 
W apelach w PSP w Wysokim Kole 
i w ZS Nr 1 w Kozienicach wzięła 
udział Poseł na Sejm RP Agnieszka 
Górska, natomiast w PSP Nr 3 w Ko-
zienicach Parlamentarzystów Ziemi 
Radomskiej oprócz Poseł Agnieszki 
Górskiej reprezentował także Poseł na 
Sejm RP Andrzej Kosztowniak.

Uroczyste spotkania w każdej ze szkół 
zakończyły się występami artystycznymi 
dzieci i młodzieży, bądź popisami gimna-
stycznymi.

Starosta Powiatu Kozienickiego 
Krzysztof Wolski spotkał się również 
z dyrektorami szkół, przedszkoli 
i żłobka z terenu gminy Głowaczów, 
składając na ich ręce życzenia i po-
dziękowania dla wszystkich pracowni-
ków oświaty.
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We wrześniu br. na terenie powia-
tu kozienickiego przeprowadzone zo-
stało doskonalące ćwiczenie obronne 
pod kryptonimem „Kozienice 2022”. 
Tematem tegorocznego ćwiczenia było 
„Osiąganie wyższych stanów gotowości 
obronnej oraz realizacja przedsięwzięć 
wynikających z planów operacyjnych 
funkcjonowania powiatu i gmin w warun-
kach zewnętrznego zagrożenia państwa 
i w czasie wojny na terenie powiatu ko-
zienickiego”.

Wzorem poprzednich lat i w tym roku 
było to ćwiczenie dwudniowe. Działania 
w pierwszym dniu miały na celu dosko-
nalenie systemu Stałych Dyżurów i zgry-
wanie umiejętności obsad Stałych Dy-
żurów powiatu, gmin oraz powiatowych 
służb, inspekcji i powiatowych jednostek 
organizacyjnych do przekazywania zadań 
związanych z osiąganiem wyższych sta-
nów gotowości obronnej państwa, zgry-
wanie systemu łączności, obiegu infor-
macji oraz wsparcia teleinformatycznego 
w sytuacji przemieszczenia Stanowiska 
Kierowania Starosty Kozienickiego do 
Zastępczego Miejsca Pracy, sprawdze-
nie wybranych elementów stanu goto-
wości systemu mobilizacyjnego rozwi-
nięcia Jednostek Wojskowych w ramach 
Akcji Kurierskiej we współdziałaniu 
z Szefem Wojskowego Centrum Rekruta-
cji w Radomiu oraz systemów łączności 
i alarmowego obiegu informacji w re-
lacji: Wojewódzkie Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego, Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego, stanowiska 
kierowania powiatowych służb, inspek-
cji, straży i powiatowych jednostek or-
ganizacyjnych oraz Stałe Dyżury wymie-
nionych organów. W tym roku ćwiczący 
zmagali się m.in. z dystrybucją tabletek 
jodku potasu, uruchomieniem Akcji Ku-
rierskiej i dostarczeniem kart powołania 
oraz z przeniesieniem Stałego Dyżuru na 
zapasowe miejsce pracy.

23 września, drugiego dnia ćwiczenia 
odbył się praktyczny pokaz działania sił 
ratowniczych podczas prowadzenia akcji 
ratunkowej. Scenariusz zakładał, że do 
Urzędu wpłynęła wiadomość o podło-
żeniu ładunku wybuchowego i groźbie 
jego detonacji. W związku z tym Starosta 
podjął decyzję o ewakuacji pracowników 
urzędu, podczas której wybuchł pożar 
i zostały ranne dwie osoby. W symulo-
wanej sytuacji kryzysowej doskonalono 
współdziałania sił porządkowych i ra-
towniczych powiatu kozienickiego oraz 
ewakuację pracowników z budynku Sta-
rostwa Powiatowego w Kozienicach.  

30 września odbyła się konferen-
cja podsumowująca dwa dni ćwiczenia, 
w której udział wzięli Kierownictwo ćwi-
czenia oraz osoby funkcyjne ćwiczących 
urzędów, służb, inspekcji, straży i insty-
tucji. Podczas spotkania Wójtowie przed-
stawili Kierownikowi ćwiczenia – Staro-

ście Kozienickiemu meldunki z działań 
prowadzonych w czasie Powiatowego 
Doskonalącego Ćwiczenia Obronnego pk 
„Kozienice 2022”, następnie omówiono 
poszczególne elementy ćwiczenia oraz 
przedstawiono wnioski.

Wydarzenia
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25 września na stadionie sportowym 
w Kozienicach odbyły się Powiatowe 
Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek 
OSP. Wzięło w nich udział 20 drużyn 
z terenu powiatu kozienickiego, w tym 
8 drużyn kobiecych. Zawody rozegra-
ne zostały w 3 konkurencjach: ćwicze-
nia bojowe, sztafeta pożarnicza 7x50 m 
z przeszkodami oraz musztra dla Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Uroczystego otwarcia turnieju do-
konał Wiceprezes Oddziału Powiato-
wego Związku OSP RP w Kozienicach, 
Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski. 
W generalnej klasyfikacji zawodów, 
wśród drużyn męskich I miejsce wy-
walczyli druhowie z OSP w Gniewo-
szowie, na II miejscu uplasowali się 
zawodnicy OSP z Wysokiego Koła, 
natomiast III miejsce zdobyli przed-
stawiciele OSP z Grabowa nad Pili-
cą. Wśród drużyn kobiecych najlep-
sze okazały się zawodniczki z OSP 
w Gniewoszowie, II miejsce wywal-
czyły przedstawicielki OSP z Kozie-
nic, na miejscu III zaś uplasowały się 
panie z OSP w Lipie. W klasyfikacji 
generalnej Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych, wśród męskich drużyn 
najlepsi okazali się zawodnicy z OSP 
w Chmielewie, natomiast wśród żeń-
skich I miejsce zdobyły reprezentantki 
OSP Świerże Górne.

Wręczenia pucharów, medali oraz 
nagród dokonali: Wiceprezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 
Województwa Mazowieckiego Zbi-
gniew Gołąbek, Komendant Powiato-
wy PSP w Kozienicach bryg. Kamil 
Bieńkowski, Prezes Oddziału Powia-
towego Związku OSP RP, Wójt Gminy 
Głowaczów Hubert Czubaj, Wicepre-
zesi Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP w Kozienicach: Starosta Ko-
zienicki Krzysztof Wolski i Mieczy-
sław Jelonkiewicz oraz przedstawicie-
le władz samorządowych gmin powiatu 
kozienickiego.

Organizatorem Powiatowych Zawo-
dów Sportowo-Pożarniczych był Zarząd 
Oddziału Powiatowego Związku OSP 
RP w Kozienicach we współpracy z Ko-
mendą Powiatową PSP w Kozienicach. 
Partnerami wydarzenia byli: Starostwo 
Powiatowe w Kozienicach – fundator 
pucharów i medali oraz samorządy gmin 
powiatu kozienickiego, które ufundowały 
nagrody rzeczowe i pieniężne.

Sabina Semeniuk

Wydarzenia
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29 września w CKA w Kozienicach 
odbył się XVI Ogólnopolski Przegląd 
Piosenki Biesiadnej „Kozienice 2022”.

Powiat Kozienicki podczas wydarzenia 
reprezentowała Wicestarosta Małgorzata 
Bebelska, która wraz z Sekretarz Gminy 
Kozienice Sylwią Wąsik oraz Dyrektor 
Kozienickiego Domu Kultury im. Bogu-
sława Klimczuka w Kozienicach Elwirą 
Kozłowską dokonała uroczystego otwar-
cia Przeglądu. Wicestarosta, na ręce Prezes 
Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Kozienickiej 
Barbary Gontarek i Przewodniczącej Sekcji 
Artystycznej Klubu Seniora „Relaks” Mi-
rosławy Wójcickiej – organizatorów, prze-
kazała kwiaty oraz upominki.

W Przeglądzie wzięło udział 25 ze-
społów z całej Polski. Patronat honorowy 
nad wydarzeniem sprawował Starosta Po-
wiatu Kozienickiego Krzysztof Wolski.

Karolina Urbańska

30 września Wicestarosta Powiatu 
Kozienickiego Małgorzata Bebelska 
reprezentowała Starostę Kozienickiego 
Krzysztofa Wolskiego podczas uroczy-
stych obchodów Jubileuszu 30-lecia 
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościo-
wo-Kredytowej ENERGIA, które od-
były się w Kozienicach. Wicestarosta, 
życząc dalszego rozwoju i efektywnej 
działalności, na ręce Prezesa Zarzą-
du SKOK  ENERGIA Janusza Wnu-
ka przekazała pamiątkową tabliczkę 
z gratulacjami.

Sabina Semeniuk

10 października minęła 7. roczni-
ca śmierci Janusza Stąpóra Starosty 
Kozienickiego w latach 2006 – 2015. 
Tego dnia Krzysztof Wolski Starosta 
Powiatu Kozienickiego, Małgorzata 
Bebelska Wicestarosta oraz delegacja 
pracowników Starostwa Powiatowego 
w Kozienicach zapalili znicze i złożyli 
wiązankę na grobie zmarłego.

Wydarzenia/Informacje
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1 października Starosta Kozienicki 
Krzysztof Wolski wziął udział w uroczysto-
ści 75-lecia powstania Koła Łowieckiego 
Nr 1 „Szarak” w Kozienicach. Na ręce Pre-
zesa Koła Łowieckiego Grzegorza Skow-
rońskiego przekazał pamiątkową tabliczkę 
z gratulacjami i wyrazami uznania za pie-
lęgnowanie tradycji, ceremoniału i zwycza-
jów łowieckich. Złożył również życzenia 
całej braci myśliwskiej zrzeszonej w Kole 
Łowieckim. – 75 lat działalności to godny 
spadek dla przyszłych pokoleń myśliwych. 
Codzienną pracą udowadniacie, że myśli-
stwo to nie tylko pasja i przyjemność obco-
wania z przyrodą, ale przede wszystkim to 
szacunek do natury, lasów i ich mieszkań-
ców. Dziękuję za wszystkie podejmowane 
przez Was inicjatywy, dzięki którym łowiec-
two w naszym regionie prężnie się rozwija – 
w swoim wystąpieniu powiedział Krzysz-
tof Wolski Starosta Kozienicki.

24 października odbyło się uroczy-
ste przekazanie do użytku inwestycji 
pod nazwą „Przebudowa drogi powia-
towej nr 4504W Stary Grudek – Sar-
nów w miejscowości Kociołek Etap II” 
na terenie gminy Gniewoszów. Wyre-
montowany został odcinek o długości 
899 m.

Wartość inwestycji to 992.916,93 zł. 
Z czego ze  środków rządowych w ra-
mach programu „Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg” dofi nansowanie wy-
niosło 509.134,23 zł. Natomiast wkład 
własny Powiatu Kozienickiego wyniósł 
483.782,70 zł.

W odbiorze uczestniczyli: Senator 
RP Stanisław Karczewski, Poseł na 
Sejm RP Dariusz Bąk, Starosta Ko-
zienicki Krzysztof Wolski, Wicestaro-
sta Małgorzata Bebelska, Radni Rady 
Powiatu: Lidia Ligorowska, Grzegorz 
Sotowski i Waldemar Banaś, Wójt 
Gminy Gniewoszów Marcin Gac, Prze-
wodniczący Rady Gminy Gniewoszów 
Maciej Baran, Radni Rady Gminy, Soł-
tys wsi Kociołek Gabriela Komorek, 
przedstawiciele Przedsiębiorstwa Ro-
bót Drogowych w Zwoleniu – wyko-
nawcy inwestycji oraz Dyrektor Zarzą-
du Dróg Powiatowych w Kozienicach 
Marcin Łopuszański.

Sabina Semeniuk

Wydarzenia



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 6

Przestrzeganie podstawowych 
obowiązujących zasad w chemicznej 
ochronie roślin jest drogą do osią-
gnięcia sukcesu w produkcji roślinnej. 
Oczywiście słowo sukces należy roz-
patrywać w kilku kategoriach. Ale za-
cznijmy od początku. Dostępność środ-
ków ochrony roślin jest powszechna. 
Pamiętajmy jednak, że ich zakup powi-
nien być realizowany tylko w sklepach 
stacjonarnych lub internetowych, które 
mają zezwolenie Państwowej Inspekcji 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Skle-
py przejęły również rolę doradczą przy 
sprzedaży środków ochrony roślin. 
W takich punktach uzyskamy informa-
cję o doborze produktu na konkretnego 
agrofaga. Nie zwalnia to jednak produ-
centa z odpowiedzialności za właściwe 
stosowanie środków ochrony roślin. Ze 
względu na ograniczenia wprowadzane 
na terenie UE w zakresie dopuszczenia 
pewnych substancji aktywnych wy-
korzystywanych w środkach ochrony 
roślin, dostępność chemicznej ochrony 
dla pewnych gatunków jest coraz trud-
niejsza. Nie bez znaczenia pozostaje 
również fakt wysokich cen środków 
ochrony roślin. Widać to na układanych 
w gospodarstwach programach ochro-
ny, gdzie aspekt ekonomiczny jest na 
pierwszym miejscu. Co więcej nasze 
przyzwyczajenia z lat poprzednich, że 
dany produkt jest zarejestrowany do 
ochrony danego gatunku należy za-
wsze przed zabiegiem zweryfikować. 
Bywa, że środek został zastosowa-
ny do zwalczania innych agrofagów 
i w innych gatunkach niż te, które zosta-
ły wyszczególnione w etykiecie. Czyli 
produkt dopuszczony np. na mszyce 
w zbożach nie będzie miał rejestracji 
na mszyce w warzywach czy sadach. 
Zapominanie o weryfikacji etykiety to-
warzyszącej środkowi ochrony roślin 
w zakresie tych informacji jest dość 
częstą nieprawidłowością spotykaną 
w kontrolach prowadzonych przez 
WIORiN, czy ARiMR. 

Dla przypomnienia kilka przykła-
dów wycofanych substancji, do których 
nasi rolnicy byli „mocno” przywiązani: 
tiofanat metylowy – np. Topsin M, chlo-
ropiryfos – np. Dursban 480 EC, czy 
Pyrinex 480 EC, imidachlopryd – np. 

Kohinor 200 SL, czy zaprawy oparte na 
neonikotynoidach. Oczywiście to tylko 
kilka przykładów niedopuszczonych na 
dzień dzisiejszy do obrotu i stosowa-
nia substancji. Czasami zapominamy 
o powyższym zużywając posiadane za-
pasy wyrejestrowanych środków ochro-
ny roślin, czy stosując je niezgodnie 
z etykietą w odniesieniu do gatunku.
Pamiętajmy o zasadzie. Przed za-
stosowaniem zakupionego środka, 
uważnie czytam etykietę i sprawdzam 
w jakich uprawach i przeciwko ja-
kim chorobom i szkodnikom można 
go stosować. Nie polegajmy wyłącznie 
na swoim doświadczeniu, ponieważ 
lista dopuszczonych do stosowania 
środków ochrony roślin zmienia się 
nieustannie. Pamiętając o powyższym 
unikniemy problemów w obrocie swo-
imi produktami. 

Podmioty przetwórcze, dystrybuto-
rzy, eksporterzy i sieci handlowe dba-
jąc o bezpieczeństwo konsumentów, jak 
również o prestiż prowadzonej działal-
ności prowadzą badania pozostałości 
środków ochrony roślin w skupowa-
nych, czy dystrybuowanych produk-
tach. W zakresie kontroli pozostałości 
substancji aktywnych w płodach rol-
nych mówienie, że „mysz się nie prze-
ślizgnie” to chyba za mało. Dzisiaj la-
boratoria oznaczają w badaniach ponad 
400 pozostałości substancji aktywnych 
z czułościami metod sięgającymi ty-
sięcznych mg/kg. Skutkuje to tym, że 
zastosowanie niedopuszczonego środ-
ka ochrony roślin w początkowej fazie 
uprawy nie gwarantuje, że po okresie 
wegetacji przypisanej dla danego ga-
tunku np. 90, czy 120 dni nie zostaną 
wykryte pozostałości niezalecanych 

substancji. A to wszystko będzie miało 
daleko idące konsekwencje przy zby-
waniu naszych produktów. Omówienie 
konsekwencji mandatowych czy admi-
nistracyjnych takich przypadków zo-
stawmy na przyszłe publikacje. Dzisiaj 
przypomnijmy jeszcze o jednym. Wy-
cofanie partii produktu z szeroko rozu-
mianej dystrybucji z powodu wykrycia 
niedopuszczonych pozostałości niesie 
za sobą duże konsekwencje fi nansowe. 
Postawmy tu kropkę i przyjmijmy zało-
żenie, że powyższe nie będzie miało za-
stosowania do mojej produkcji. Dlatego 
po przeczytaniu tych kilku oczywistych 
zasad stosowania środków ochrony ro-
ślin mam nadzieję, że zamknęliśmy pole 
dla popełnienia podstawowych błędów, 
które utrudniłyby sprzedaż produktów 
roślinnych.

W następnym wydaniu Biuletynu 
„Nasz Powiat” omówimy najczęściej po-
pełniane błędy podczas stosowania środ-
ków ochrony roślin w odniesieniu do ich 
techniki stosowania. Zapewne u wielu 
czytelników pojawia się pytanie czy po 
kilkudziesięciu latach praktyki w prowa-
dzeniu zabiegów mogę robić coś nie tak? 
A jednak pomimo posiadanej wiedzy, 
praktyki, technicznie zaawansowanego 
sprzętu, zapewne popadając w rutynę cza-
sami coś pomijamy. 

Jeżeli lektura dzisiejszego artykułu 
pozwoli na wykluczenie pojawiających 
się błędów w chemicznej ochronie upraw 
to zarówno organ kontrolny jakim jest 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa, ale przede wszystkim 
właściciele chronionych plantacji będą 
mieli powody do zadowolenia.

Dariusz Wiraszka
Kierownik Oddziału w Kozienicach

Informacje
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20 października zawodnicy Olimpiad 
Specjalnych z całego Mazowsza spotkali 
się w Kozienicach na XVI Mazowieckim 
Turnieju Badmintona Olimpiad Specjal-
nych. Organizatorem Turnieju był Od-
dział Regionalny Olimpiady Specjalne 
Polska Mazowieckie, Klub Olimpiad 
Specjalnych „Szarotka” oraz Specjal-
ny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Opactwie. 

W sportowych zmaganiach wzięło 
udział 66 zawodników z 9 klubów:
1. Klub Dom z Warszawy
2. Klub Elektoralna z Warszawy
3. Klub Ignasie z Ignacowa  
4. Klub Tęcza Radom
5. Klub Olimpijczyk z Płońska 
6. Klub Iskra z Pułtuska 
7. Klub Olimpijczyk Pęchery
8. Klub Sportowa Miła z Wołomina
9. Klub Szarotka z Opactwa 

Cieszymy się niezmiernie, że gro-
no sympatyków Olimpiad Specjalnych 
cały czas się powiększa. Świadczą o tym 
obecni w tym dniu z nami przedstawi-
ciele Komitetu Regionalnego Olimpiady 
Specjalne Polska Mazowieckie Edyta 
Adamus i Michał Hoff man, Starosta Po-
wiatu Kozienickiego Krzysztof Wolski, 
Wicestarosta Małgorzata Bebelska, Dy-
rektor Kozienickiego Centrum Rekreacji 
i Sportu – gospodarz obiektu Marcin 
Zmitrowicz, Kierownik Wydziału Spor-
tu KCRiS Sławomir Wach, Dyrektor 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Kozienicach Dorota Marut, Dyrektor 
Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Pol-
skich w Kozienicach Anna Gollasch oraz 
Katarzyna Kobus-Gregorczyk z grupą 
uczniów działających w wolontariacie. 

Współpraca z wolontariatem Zespołu 
Szkół Nr 1 trwa już kilka lat. Wspierają 
oni uczniów Specjalnego Ośrodka Szkol-
no–Wychowawczego w Opactwie na 
najważniejszych imprezach sportowych 
oraz włączają się w różnorodne akcje. 
Realizacja misji Olimpiad Specjalnych 
bez udziału wolontariuszy nie byłaby 
możliwa. Dziękujemy im za otwartość, 
chęć pomocy oraz wsparcie. Wspaniale, 
że możemy grać razem kolejny raz! 

Badminton jest wiodącą dyscypliną 
klubu „Szarotka”, co przekłada się na 
liczbę startujących zawodników. Dzięki 
Olimpiadom Specjalnym możemy rozwi-
jać swoje zainteresowania, rozwijać swo-
ją pasję, sukcesywnie podnosząc umie-
jętności, by w końcu zajmować czołowe 
miejsca na szczeblu regionalnym, krajo-
wym, europejskim, a nawet światowym. 
Nasi badmintoniści są naszą chlubą.

Turniej stał się do-
skonałą okazją do po-
kazania jeszcze jednej 
bardzo ważnej kwe-
stii, jaką są zawodnicy 
z ograniczoną komu-
nikacją werbalną. Jak 
wiadomo październik 
to Międzynarodowy 
Miesiąc Komunika-
cji Wspomagającej 
i Alternatywnej. Już po 
raz kolejny Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy w Opactwie 
włącza się do akcji po-
pularyzującej wiedzę na 
temat wspomagających 
i alternatywnych metod 
komunikacji. Staramy 
się pokazać, jak istotną 
rolę w życiu każdego 
człowieka odgrywa ko-
munikacja. Nasi nie-
którzy uczniowie zamiast wypowiadanych 
słów i zdań mogą używać znaków grafi cz-
nych (piktogramów, obrazków, symboli), 
znaków manualnych (gestów). Dzięki temu 
mogą dokonywać wyborów, podejmować 
decyzje, pytać, opowiadać, wyrażać myśli 
i uczucia – pokonywać bariery w porozumie-
waniu się i stawać się niezależnymi. Bowiem 
każdy ma coś do powiedzenia pomimo ogra-
niczeń i trudności. Zgodnie z tegorocznym 
hasłem miesiąca AAC „Pokaż swój głos”, 
nasi uczniowie składając przysięgę pokazali 
głos osób niemówiących za pomocą pikto-
gramów.

Najbardziej wzruszającym momen-
tem Turnieju była jak zwykle ceremonia 
otwarcia – wniesienie fl agi, odsłuchanie 
hymnu oraz złożenie przysięgi.

Otwarcia Turnieju dokonał Starosta 

Kozienicki Krzysztof Wolski i Wicestaro-
sta Małgorzata Bebelska, po czym nastąpi-
ły rozgrywki w grupach sprawnościowych 
utworzonych na podstawie gier obserwo-
wanych, które odbyły się przed ceremonią 
otwarcia. Zawodnicy zostali podzieleni na 
19 grup, w których rywalizowali o meda-
le. W tym dniu oprócz rywalizacji można 
było dostrzec u wszystkich zawodników 
i wolontariuszy wiele pozytywnych emocji 
związanych z możliwością spotkania kole-
gów i koleżanek z innych szkół, klubów 
oraz nawiązania nowych przyjaźni. 

Ten dzień stał się jak zwykle świętem 
uśmiechu naszych zawodników, który 

w najbliższych dniach będą świętować 
uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. Legio-
nów Polskich w Kozienicach.

Jacek Szkoda
SOSW w Opactwie

nikacją werbalną. Jak 
wiadomo październik 

i alternatywnych metod 

Wydarzenia
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Przy Zespole Szkół Nr 1 im. Legio-
nów Polskich w Kozienicach powstała 
nowoczesna siłownia plenerowa, z której 
mogą już korzystać uczniowie Zespołu 
Szkół, ale również wszyscy mieszkań-
cy powiatu kozienickiego. Realizacja 
projektu była możliwa dzięki grantowi 
przekazanemu przez Polskie Sieci Elek-
troenergetyczne w IV edycji programu 
„WzMOCnij swoje Otoczenie”. 

Głównym celem projektu było stwo-
rzenie miejsca zabaw i aktywności spor-
towej oraz strefy wypoczynku dla rodzin, 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Dodatkowo 
projekt budowy siłowni plenerowej miał 
na celu poprawę dostępności obiektów 
oświatowych, sportowych i rekreacyj-
nych dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. 
Legionów Polskich oraz mieszkańców 
powiatu kozienickiego. Z udogodnień 
skorzystają teraz wszyscy, dla których 
ruch jest najlepszą formą aktywności.  
– Wykonana modernizacja siłowni i za-

montowane nowe, nowoczesne wypo-
sażenie będzie okazją do aktywności 
fi zycznej uczniów naszej szkoły, ale 
również młodszych i starszych miesz-
kańców powiatu kozienickiego – mówi 
Anna Gollasch, Dyrektor Zespołu Szkół 
Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozieni-
cach. Siłownia będzie wykorzystywana 
podczas zajęć z wychowania fi zycznego 
oraz swobodnej aktywności uczniów 

i mieszkańców w czasie wolnym – doda-
je Anna Gollasch.
Dzięki wsparciu Polskich Sieci Elektro-

energetycznych, nowo wybudowana siłow-
nia plenerowa będzie miejscem aktywnej 
rekreacji w plenerze, która da możliwość 
łączenia aktywności fi zycznej z radością 
przebywania na świeżym powietrzu.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” 
to ogólnopolski program grantowy realizo-
wany przez Polskie Sieci Elektroenergetycz-
ne, skierowany do samorządów i ich jedno-
stek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy 
ośrodków pomocy społecznej, oraz do orga-

nizacji pozarządowych, które chcą wprowa-
dzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim 
otoczeniu w jednym z ośmiu następujących 
obszarów: aktywność fi zyczna, bezpieczeń-
stwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój 
wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko 
naturalne, zdrowie i inne inicjatywy miesz-
czące się w celach programu. 

Więcej informacji o działalno-
ści organizatora programu dostępnych 
jest na stronie https://raport.pse.pl/
i www.wzmocnijotoczenie.pl

Zespół Szkół Nr 1 
im. Legionów Polskich w Kozienicach

7 października w I Liceum Ogólno-
kształcącym im. Stefana Czarnieckiego 
w Kozienicach odbył się Turniej Piłki 
Nożnej. Na zaproszenie Dyrektor Ewy 
Malec w wydarzeniu wziął udział Staro-
sta Kozienicki Krzysztof Wolski. W tur-
nieju rywalizowali uczniowie placówki 
pod czujnym okiem nauczycieli wycho-
wania fi zycznego. Nie zabrakło również 
tanecznych popisów w wykonaniu szkol-
nych cheerleaderek.

Tego dnia Starosta zwiedził rów-
nież teren przyszkolny, w tym, oddany 
do użytku w ostatnim czasie, nowy plac 
sportowo-rekreacyjny. Inwestycja sfi nan-
sowana została z budżetu Powiatu Ko-
zienickiego oraz ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego.

Sabina Semeniuk

Informacje/Wydarzenia
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22 października na Stadionie Lek-
koatletyczno-Piłkarskim im. Marka Łu-
czyńskiego w Kozienicach odbyły się V 
Otwarte Mistrzostwa Kozienic w Lekko-
atletyce, w ramach których przeprowa-
dzony został również Bieg III Kozienicka 
Mila im. Henryka Zmitrowicza.

W otwarciu zawodów uczestniczyli: 
Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski, 
Dyrektor KCRiS Marcin Zmitrowicz, 
Dyrektor Wydziału Promocji, Kultury 
i Sportu Urzędu Miejskiego w Kozieni-
cach Jarosław Traczyk, Prezes Klubu UKS 
„OLIMP” Ewa Kulik oraz ksiądz dziekan 
Władysław Sarwa Proboszcz parafi i pw. 
Św. Rodziny w Kozienicach. Sportowe 
wydarzenie poprowadził Trener UKS 
„OLIMP” Kozienice Janusz Misztal.

W Mistrzostwach wzięło udział po-
nad 100 zawodników reprezentujących 
placówki oświatowe z terenu powiatu 
kozienickiego oraz osoby indywidualne.  
Szkoły średnie reprezentowali uczniowie 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefa-
na Czarnieckiego i Zespołu Szkół Nr 1 
im. Legionów Polskich w Kozienicach. 
Najlepsi zawodnicy otrzymali medale 

i upominki, każdy kto ukończył konku-
rencję otrzymał słodki upominek. Nato-
miast najlepsze szkoły w punktacji dru-
żynowej otrzymały puchary.

Puchar Starosty dla najlepszej szkoły 
średniej, którą w tym roku został ZS Nr 1 
w Kozienicach, wręczył Przewodniczący 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Tury-
styki i Promocji Rady Powiatu Kozienic-

kiego Tomasz Trela.
Organizatorem wydarzenia był 

Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” 
Kozienice, współorganizatorem nato-
miast było Kozienickie Centrum Rekre-
acji i Sportu. Zawody współfi nansowane 
zostały ze środków Gminy Kozienice 
oraz Powiatu Kozienickiego.

Sabina Semeniuk

Tym razem Akademia Onkologicz-
na Radomskiego Centrum Onkologii 
wyruszyła do Grabowa nad Pilicą. 
Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem 
„Z potrzeby serca” z Grabowa nad Pi-
licą i Urzędem Gminy Akademia go-
ściła poza Radomiem. Z wielką uwa-
gą wysłuchano wykładu dr Wojciecha 
Majchrzaka, chirurga onkologa doty-
czącego profi laktyki, diagnostyki i no-
woczesnych metod leczenia raka piersi. 
Dr n. med Jarosław Łyczek – specjali-
sta radioterapii onkologicznej poruszył 
tematy dotyczące nowotworów prostaty 
i jąder, wskazując przyczyny, przykła-
dowe objawy, które wzbudzając niepo-
kój pacjentów powinny stanowić sygnał 
do podjęcia pilnego kontaktu z lekarzem 
i wykonania badań profi laktycznych. 
W dyskusji padło wiele pytań. Wielkim 
zainteresowaniem cieszyły się warsz-
taty samobadania piersi, które przygo-
towała fi zjoterapeutka Radomskiego 
Centrum Onkologii – Paulina Kolbus. 
Badania profi laktyczne są niezwykle 
ważne. Radomskie Centrum Onkologii 
jest jednym z adresów, gdzie prowadzo-
na  jest diagnostyka i specjalistyczne 
procedury onkologiczne. Dzięki Sto-

warzyszeniu Amazonki Radomskiego 
Centrum Onkologii pacjentki dostają 
szyte przez członkinie stowarzyszenia 
specjalne poduszki w kształcie ser-
ca, które przynoszą ulgę po operacji. 
W spotkaniu uczestniczyły Wicestaro-

sta Powiatu Kozienickiego Małgorzata 
Bebelska, Zastępca Wójta Gminy Gra-
bów nad Pilicą Anna Plesiewicz-Trze-
ciak, Prezes Fundacji Energia Działanie 
Beata Smykiewicz-Różycka.

Wydarzenia/Informacje
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W dniach 22 – 23 września br. 
w Garbatce-Zbyczyn odbyła się II 
Ogólnopolska Konferencja pn. „In-
wentaryzacja i monitoring przyrod-
niczy w parkach krajobrazowych”. 
Jej celem była wymiana doświadczeń 
dotyczących podstawowych zadań 
z zakresu ochrony wartości przyrod-
niczych, historycznych, kulturowych 
i krajobrazowych realizowanych przez 
służby parków i pracowników nauko-
wych w granicach poszczególnych par-
ków krajobrazowych i ich otulin.

W konferencji wzięli udział „par-
kowcy” z województw: lubuskiego, 
pomorskiego, zachodniopomorskiego, 
śląskiego, łódzkiego, warmińsko-ma-
zurskiego, podlaskiego, wielkopolskie-
go, małopolskiego i lubelskiego oraz 
organizatorzy – Mazowiecki Zespół 
Parków Krajobrazowych i zaproszeni 
goście: pracownicy naukowi, leśni-
cy z nadleśnictw – Kozienice, Radom 
i Zwoleń, a także przedstawiciel Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie oraz 
przedstawiciel Mazowiecko – Święto-
krzyskiego Towarzystwa Ornitologicz-
nego.

Konferencja składała się z dwóch 
części. Pierwsza – stacjonarna (cztery 
sesje referatowe), w całości poświęco-
na była zadaniom realizowanym przez 
poszczególne parki krajobrazowe. Re-
ferat inauguracyjny pt. „Czynna ochro-
na bioróżnorodności w Kozienickim 
Parku Krajobrazowym na przykładzie 
rodzimych raków i różanki” wygłosił 
dr inż. Witold Strużyński, pracownik 
naukowy w Katedrze Biologii Śro-
dowiska Zwierząt Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warsza-
wie. Drugiego dnia odbył się wyjazd 
terenowy, podczas którego przybysze 
z różnych stron Polski zwiedzili Mu-
zeum Jana Kochanowskiego w Czar-
nolesie, a także zapoznali się funk-
cjonowaniem ośrodka edukacyjnego 
Kozienickiego Parku Krajobrazowego 
w Augustowie oraz działającej przy 
nim wylęgarni i podchowalni ryb i ra-
ków, wybudowanej w ramach zadania 
„Ochrona bioróżnorodności w mazo-
wieckich parkach krajobrazowych”, 
sfinansowanego ze środków Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego na lata 2014 

– 2020.  
Wyjazd terenowy zakończył się 

wycieczką do rezerwatu przyrody 
„Krępiec”, gdzie w obecności uczest-
ników konferencji, do tutejszego, wy-
typowanego wcześniej cieku wodnego 
wypuszczono ponad 250 młodych ra-
ków szlachetnych wyhodowanych tego 
roku w wylęgarni. 

Spotkanie „parkowców” było oka-
zją do wymiany wiedzy i doświadczeń 

oraz zaprezentowania na forum ogól-
nopolskim działań z zakresu czynnej 
ochrony przyrody jaką Kozienicki 
Park Krajobrazowy prowadzi na tere-
nie pięknej Puszczy Kozienickiej.  

Beata Waluś 
Kierownik Zespołu ds. Kozienickiego 

Parku Krajobrazowego

Informacje
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W roku szkolnym 2022/2023 Po-
radnia Psychologiczno – Pedagogiczna  
w Kozienicach przygotowała ofertę swo-
ich działań. Poza statutowymi zadaniami 
placówki jak: diagnozowanie dzieci i mło-
dzieży, prowadzenie terapii, profilaktyka, 
doradztwo zawodowe, zawiera ona wiele 
nowych i ciekawych propozycji. Zmianie 
uległa także szata graficzna oferty. 

Innowacją, która została wprowadzo-
na w tym roku szkolnym są Dni Otwarte 
Poradni połączone z ważnymi ogólnopol-
skimi i światowymi wydarzeniami jak np. 
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, 
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania 
Przemocy Wobec Dzieci, Światowy Dzień 
Logiki itd. Inicjatywy te realizowane będą 
w różnych formach (warsztaty, pogadan-
ki, pokazy, konsultacje, materiały psycho-
edukacyjne).  W ramach Dni Otwartych 
Poradni zaplanowane zostały także bada-
nia przesiewowe słuchu, wzroku i prze-
twarzania sensoryczno – motorycznego. 
Szczegółowy wykaz promowanych akcji 
zamieszczony został w kalendarzu wyda-
rzeń realizowanych w Poradni Psycholo-
giczno – Pedagogicznej w Kozienicach na 
rok szkolny 2022/2023, który jest dostępny 
na stronie internetowej Poradni.

Poradnia Psychologiczno-Pedago-Poradnia Psychologiczno-Pedago-
giczna w Kozienicach (pppkozienice.pl)giczna w Kozienicach (pppkozienice.pl)

Obszar diagnostyczny został wzboga-
cony o nowe narzędzia i programy. Zaku-
pione zostały nowe cyfrowe narzędzia do 
diagnozy psychoedukacyjnej. Kwestiona-
riusze w formie samoopisu pozwolą na 
diagnozę uczniów klas IV – VIII szkoły 
podstawowej w obszarze funkcjonowania 
społecznego oraz motywacji i amotywacji. 
Wszystkie te narzędzia są dostępne w ję-
zyku ukraińskim, co ułatwi nam diagnozę 
uczniów z Ukrainy. W najbliższych mie-
siącach wdrożona zostanie innowacyjna, 
inteligentna platforma informatyczna do 
wczesnego diagnozowania i terapii dzieci 
z zaburzeniami poniżej 4 roku życia. Jest 
to pierwszy tego typu produkt na świecie, 
dlatego cieszymy się, że nasza Poradnia 
będzie miała go w swoich zasobach.

Aktualna oferta Poradni zawiera tak-
że nowe propozycje zajęć grupowych 
dla dzieci i uczniów. Najmłodsze dzieci 
wraz z rodzicami będą mogły skorzystać 
z „Logosensoryki dla maluchów”. Dla 
dzieci w wieku przedszkolnym i szkol-
nym mamy do zaoferowania zajęcia gru-
powe „Mindfulness”, jak również zajęcia 
ogólnorozwojowe z elementami terapii 
pedagogicznej, zajęcia dla dzieci rozpo-
czynających naukę, warsztaty o cyber-
bezpieczeństwie dla 6 latków oraz zajęcia 

z elementami treningu umiejętności spo-
łecznych. Nową propozycją dla rodziców 
i opiekunów jest trening kontroli złości. 
Nadal będą kontynuowane działania z ob-
szaru interwencji kryzysowej oraz grupo-
we treningi ukierunkowane na budowanie 
poczucia pewności siebie. 

W ramach terapii indywidualnej propo-
nujemy terapie psychologiczne dla dzieci  
i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi, 
trudnościami adaptacyjnymi, problemami 
wychowawczymi, nadpobudliwością psy-
choruchową i zaburzeniami koncentracji 
uwagi. Prowadzimy także terapię psycholo-
giczną z wykorzystaniem technik poznaw-
czo – behawioralnych, indywidualne wspar-
cie logopedyczne z wykorzystaniem terapii 
miofunkcjonalnej. W dalszym ciągu dzieci  
i uczniowie mogą korzystać z terapii Inte-
gracji Sensorycznej SI, terapii ręki, terapii 
neuromotorycznej dziecka wg INPP, terapii 
metodą Instrumental Enrichment, terapii 
VR, terapii EEG Biofeedback, a także z te-
rapii i wsparcia pedagogicznego dla dzieci 
z deficytami rozwojowymi oraz z ogólnymi 
trudnościami w nauce, w tym ze specyficz-
nymi trudnościami w uczeniu się.

W roku szkolnym 2022/2023 Poradnia 
Psychologiczno – Pedagogiczna realizuje 
nowe kampanie społeczne, programy i pro-
jekty. Wśród nich znajduje się ogólnopolska 
kampania edukacyjna FakeHunter – Edu 
skierowana do uczniów i nauczycieli szkół 
ponadpodstawowych. Jej celem jest walka  
z dezinformacją oraz nauka krytycznego po-
dejścia do treści publikowanych w mediach 
społecznościowych i Internecie. Realizowa-
na będzie innowacja jako startup medyczny 
Calmsie. W ramach tej innowacji zawarty 
jest chatbot edukacyjny umożliwiający 
przeprowadzenie dialogu w sposób ciągły 
w języku polskim. Poruszane będą kwestie 
związane z zaburzeniami lękowymi, depre-
sją, zaburzeniami odżywiania, stylem życia, 
uzależnieniami i przemocą w otoczeniu. 
Ponadto, z uwagi na duże zainteresowanie 
w latach poprzednich kontynuowana będzie 
także akcja „Dwulatek mówi”, której celem 
jest sprawdzenie przebiegu poziomu roz-
woju mowy i umiejętności komunikacyj-
nych małego dziecka. Nadal realizowane 
będą projekty: „Kreatywne tworzenie” oraz 
Sieć Szkolnych Liderów Profilaktyki.

Poradnia Psychologiczno – Pedago-
giczna przystąpiła do III Narodowego Pro-
gramu Zdrowia na lata 2021 – 2025, który 
jest elementem projektu „Klimat szkoły. 
Tworzymy go razem” organizator: Instytut 
Edukacji Pozytywnej. Dzięki temu nasza 
placówka może korzystać z nowoczesnego 
wsparcia działań poradni psychologiczno 

– pedagogicznych. Udział  
w programie umożliwi 
nam „sieciowanie” współ-
pracy z przedszkolami i szkołami. Poradnia 
włączyła się również w Ogólnopolski Pro-
jekt Edukacyjny „Zabawa sztuką”, którego 
głównym celem jest propagowanie sztuki 
w korelacji z kompetencjami kluczowymi. 
Projekt jest zgodny z podstawą wychowa-
nia przedszkolnego, podstawą programową 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawo-
wej oraz podstawowymi kierunkami reali-
zacji polityki oświatowej państwa w roku 
szkolnym 2022/2023. Poradnia realizuje 
także Ogólnopolski Projekt Edukacyjny 
„Terapia ręki dla każdego”, którego zało-
żeniem jest usprawnianie motoryki małej 
wśród dzieci, a także uwrażliwienie doro-
słych na aspekty związane z motoryką małą. 

Ponadto w ramach wspierania wycho-
wawczej i edukacyjnej funkcji przedszko-
la, szkoły i placówki prowadzimy Sieci 
Współpracy i Samokształcenia dla pedago-
gów i psychologów szkolnych, doradców 
edukacyjno – zawodowych, logopedów, 
terapeutów EEG Biofeedback z terenu De-
legatury Radom oraz terapeutów SI.

Ważnym obszarem naszych działań jest 
wczesne wspomaganie rozwoju, którym 
objęte są dzieci niepełnosprawne oraz ich 
rodziny od chwili stwierdzenia u dziecka 
niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki 
w szkole. Objęcie dziecka taką formą po-
mocy musi być poprzedzone specjalistycz-
ną diagnozą lekarską. 

Przypominamy, że w Poradni nadal bę-
dzie funkcjonował Punkt Konsultacyjny, 
który w tym roku szkolnym czynny bę-
dzie w każdy czwartek w godzinach 13.00 
– 17.00. Wizyta będzie możliwa po wcze-
śniejszym umówieniu telefonicznym.

Przypominamy także, że Poradnia Psy-
chologiczno – Pedagogiczna w Kozienicach 
udziela pomocy dzieciom i młodzieży, ro-
dzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół  
i placówek mających siedzibę na terenie 
działania Poradni oraz dzieciom nieuczęsz-
czającym do szkoły (przedszkola) i ich rodzi-
com zamieszkałym na terenie powiatu kozie-
nickiego. Organem prowadzącym Poradnię 
jest Powiat Kozienicki, a organem sprawują-
cym nadzór pedagogiczny Mazowieckie Ku-
ratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura 
w Radomiu. Korzystanie z usług Poradni jest 
dobrowolne i nieodpłatne. W każdym przy-
padku rodzice lub prawny opiekun dziecka 
muszą wyrazić zgodę na udzielenie pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej. 

Dorota Marut
Dyrektor Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Kozienicach

Informacje
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11 października w Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej w Kozienicach 
odbyła się narada dyrektorów szkół 
i placówek oświatowych z terenu powiatu 
kozienickiego.

W trakcie spotkania omówiono 
nową ofertę Poradni na rok szkolny 
2022/2023, przedstawiony został ka-
lendarz Dni Otwartych realizowanych 
w Poradni oraz wstępne zapotrzebowa-
nie ze szkół i przedszkoli.
Ponadto:
– zapoznano dyrektorów z nowymi moż-

liwościami diagnozy uczniów – na-
rzędzie diagnostyczne Diagmatic;

– poinformowano o udziale Poradni w III 
Narodowym Programie Zdrowia na 
lata 2021-2025, którego organizato-
rem jest Instytut Edukacji Pozytyw-
nej, jako element projektu „Klimat 
szkoły. Tworzymy go razem”;

– zaprezentowano terminarz spotkań 
w ramach Sieci Współpracy i Samo-
kształcenia Pedagogów i Psycholo-
gów Szkolnych.
W spotkaniu uczestniczył Starosta Po-

wiatu Kozienickiego Krzysztof Wolski, 

który złożył wszystkim dyrektorom ży-
czenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Spotkanie poprowadziła Dyrektor pla-
cówki Dorota Marut.

Agnieszka Caban

Europejski Urząd ds. Bezpieczeń-
stwa Żywności (EFSA) we współpracy 
z Głównym Inspektoratem Sanitarnym 
(GIS) rozpoczyna realizację drugiej od-
słony kampanii „Wybieraj bezpieczną 
żywność”. Ma ona na celu zwiększenie 
wiedzy społeczeństwa na temat roli nauki 
w zapewnieniu bezpieczeństwa żywno-
ści w Unii Europejskiej oraz zachęcenie 
obywateli do dokonywania świadomych 
wyborów żywieniowych. Kampania skie-
rowana jest do grupy odbiorców, którzy 
nie są specjalistami w dziedzinie bezpie-
czeństwa żywności i odżywiania w wieku 
od 25 do 45 lat, ze szczególnym uwzględ-
nieniem kobiet i młodych rodziców. Od-
biorcy ci mogą być zainteresowani zacho-
waniem dobrego samopoczucia, zdrowia, 
gotowaniem, aktywnym stylem życia 
i/lub tematyką bezpieczeństwa żywności, 
ale mogą potrzebować pomocy w poru-
szaniu się po zawiłościach dostępnych 
informacji. 

Jaka jest różnica między terminem 
przydatności do spożycia a datą mini-
malnej trwałości? Jakich zasad higieny 
żywności należy przestrzegać w domu, 
żeby zapewnić bezpieczeństwo swojej ro-
dzinie? Czy należy obawiać się substancji 
dodatkowych stosowanych do żywno-
ści? Na te pytania odpowiadała pierw-
sza odsłona omawianej kampanii, która 
umożliwia konsumentom łatwy dostęp 

do praktycznych informacji przydatnych 
podczas kupowania i spożywania żyw-
ności – od pomocy przy czytaniu etykiet 
i informacji na temat substancji dodat-
kowych, do wskazówek na temat przy-
gotowania i przechowywania produktów 
spożywczych. Tegoroczna edycja roz-
szerza naszą wiedzę o obszary takie jak 
suplementy diety, higiena żywności (wraz 
z tematyką chorób przenoszonych drogą 
pokarmową) oraz znakowanie żywności 
(z uwzględnieniem alergenów). 

Głównymi kanałami promocji kampa-
nii są media społecznościowe, zaś dzia-
łania informacyjne zostaną wzmocnione 

przez rozszerzenie o inne media (radio, 
prasa drukowana, telewizja) lub obecność 
na różnych wydarzeniach. 

Zapraszamy do śledzenia informacji 
na naszych mediach społecznościowych 
(Facebook: @Powiatowa Stacja Sani-
tarno-Epidemiologiczna w Kozienicach, 
Twitter: @PSSEKozienice), stronie inter-
netowej.
Dowiedz się więcej:
https://campaigns.efsa.europa.eu/EU-
ChooseSafeFood

Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna 

w Kozienicach

Wydarzenia/Informacje
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Cz. 1/3 Ekoschematy – nowe płatności 
w ramach płatności bezpośrednich 
w latach 2023 – 2027
Na płatności bezpośrednie w latach 2023 

– 2027 dostępny budżet wynosi 17,33 mld euro, 
w tym na ekoschematy planowana do wydatko-
wania kwota wynosi 4,33 mld euro, co stanowi 
25% koperty fi nansowej płatności bezpośrednich.
W ramach ekoschematów rolnicy będą mogli 
ubiegać się o płatności związane z:
• obszarami z roślinami miododajnymi,
• prowadzeniem produkcji roślinnej w syste-

mie Integrowanej Produkcji Roślin,
• biologiczną ochroną upraw, 
• retencjonowaniem wody na trwałych użyt-

kach zielonych,
• dobrostanem zwierząt,
• rolnictwem węglowym i zarządzaniem 

składnikami odżywczymi.
Obszary z roślinami miododajnymi
Cel: zachęcenie rolników do tworzenia obszarów 
z roślinami miododajnymi, stanowiącymi długo-
trwałe, różnorodne i bezpieczne żerowiska dla 
pszczoły miodnej i dzikich owadów zapylających.
Wymagania dla interwencji:
• utworzenie obszaru z roślinami miododaj-

nymi przez wysiew mieszanki składającej 
się z co najmniej dwóch gatunków roślin 
miododajnych z określonej listy,

• zakaz prowadzenia produkcji rolnej (w tym 
zakaz wypasu i koszenia) w terminie do 
dnia 31 sierpnia,

• zakaz stosowania środków ochrony roślin.
Wielkość pomocy:
Płatność roczna przyznawana do powierzchni 
gruntów ornych, na których realizowany jest 
ekoschemat.
Prowadzenie produkcji roślinnej w syste-
mie Integrowanej Produkcji Roślin
Cel: udzielanie pomocy do prowadzenia 
w danym roku upraw zgodnie z metodykami 
integrowanej produkcji roślin pod nadzorem 
podmiotów certyfi kujących.
Wymagania dla interwencji:
• posiadanie w danym roku certyfi katu krajowego 

systemu jakości - Integrowana Produkcja Ro-
ślin, poświadczającego uprawę roślin zgodnie 
z metodykami integrowanej produkcji roślin,

• zachowanie w danym roku kalendarzowym, 
wszystkich posiadanych w gospodarstwie 
trwałych użytków zielonych.

Wielkość pomocy:
Płatność roczna przyznawana do:
• powierzchni upraw, z których pochodzą produk-

ty roślinne opatrzone w danym roku certyfi -
katem Integrowanej Produkcji Roślin oraz

• powierzchni trwałych użytków zielonych od-
powiadającej równowartości powierzchni 
upraw z których pochodzą produkty ro-
ślinne opatrzone w danym roku certyfi ka-
tem Integrowanej Produkcji Roślin.

Biologiczna ochrona upraw 
Cel: ograniczenie stosowania chemicznych 
środków ochrony roślin, co przyczyni się do 
ochrony różnorodności biologicznej i zmniej-
szy depozycję chemicznych środków ochrony 
roślin do środowiska.
Wymagania dla interwencji:

• zastosowanie zabiegu ochrony roślin z wy-
korzystaniem biologicznej ochrony roślin 
przy użyciu preparatów mikrobiologicz-
nych zgodnie z etykietą danego środka,

Zabieg chemicznym środkiem ochrony będzie 
dopuszczony tylko w ostateczności, gdy nie 
będzie możliwa eliminacja patogenów po-
przez preparaty mikrobiologiczne.
Wielkość pomocy:
Płatność roczna przyznawana do powierzchni 
gruntów rolnych objętych ekoschematem.
Retencjonowanie wody na trwałych użyt-
kach zielonych
Cel: promowanie retencjonowania wody, które 
poprawia gospodarkę wodną, a także ogranicza 
emisję dwutlenku węgla do atmosfery (poprzez 
ograniczenie rozkładu materii organicznej).
Wymagania dla interwencji:
• wystąpienie na trwałych użytkach zielonych 

zalania lub podtopienia w okresie między 
1 maja a 30 września, przez okres co naj-
mniej 12 następujących po sobie dni. 

Wsparcie będzie dotyczyło gospodarstw reali-
zujących równolegle na danym obszarze zobo-
wiązania w ramach:
• wybranych wariantów pakietów przyrodni-

czych związanych z zachowaniem cennych 
siedlisk przyrodniczych i siedlisk zagrożo-
nych gatunków ptaków w ramach Działania 
rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 
2014 – 2020: Pakietu 4. Cenne siedliska 
i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Na-
tura 2000 (poza wariantem 4.3. Murawy) lub 
Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami 
Natura 2000 (poza wariantem 5.3. Murawy) 
oraz analogicznych zobowiązań rolno-śro-
dowiskowo-klimatycznych w ramach Planu 
Strategicznego 2023 – 2027, lub

• ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządza-
nie składnikami odżywczymi w zakresie 
praktyki Ekstensywne użytkowanie TUZ 
z obsadą zwierząt lub interwencji Eksten-
sywne użytkowanie łąk i pastwisk na ob-
szarach Natura 2000, lub

• interwencji Rolnictwo ekologiczne i działania 
Rolnictwo ekologiczne PROW 2014 – 2020.

Wielkość pomocy:
Płatność roczna przyznawana do powierzch-
ni trwałych użytków zielonych objętych 
ekoschematem.
Dobrostan zwierząt
Cel: zachęcenie rolników do promowania 
podwyższonych (ponad obowiązujące stan-
dardy) warunków dobrostanu zwierząt
Wymagania ogólne dla interwencji:
• posiadanie odpowiedniej siedziby stada zareje-

strowanej zgodnie z przepisami o systemie 
identyfi kacji i rejestracji zwierząt, a w przy-
padku drobiu – numeru zakładu drobiu, 

• posiadanie planu poprawy dobrostanu zwie-
rząt (nie dotyczy wypasu krów mlecznych),

• zwierzęta objęte wymogami muszą być 
oznakowanie i zarejestrowanie zgodnie 
z przepisami o systemie identyfi kacji i re-
jestracji zwierząt (jeśli dotyczy),

• jednorazowe odbycie szkolenia z zakresu 
metod ograniczających stosowanie an-
tybiotyków (wymóg ten obowiązuje od 

2024 r.).
Dobrostan zwie-

rząt będzie kon-
tynuacją wsparcia 
dla gatunków/grup 
zwierząt objętych 
działaniem Dobro-
stan zwierząt PROW 
2014 – 2020 tj.: świń (lochy, tuczniki), 
bydła (krowy mleczne, krowy mamki) 
i owiec, z rozszerzeniem o kury nioski, kur-
częta brojlery, indyki mięsne, konie, bydło 
opasowe oraz kozy.
Lochy
• wszystkie lochy utrzymywane w gospodar-

stwie rolnym muszą być indywidualnie 
oznakowane i zarejestrowane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w zakresie 
rejestracji i identyfi kacji zwierząt,

• utrzymywanie loch w systemie bezjarzmo-
wym, dopuszcza się utrzymywanie loch 
w jarzmie w okresie okołoporodowym nie 
dłużej jednak niż przez 14 dni, 

• zapewnienie lochom zwiększonej powierzch-
ni bytowej w pomieszczeniach/budynkach 
o co najmniej 20% (warunek przystąpie-
nia do realizacji ekoschematu) lub o co 
najmniej 50% (wyższa kwota płatności).

W przypadku spełnienia powyższych wyma-
gań rolnik będzie mógł otrzymać dodatkową 
płatność, jeżeli:
• zapewni utrzymanie loch na ściółce ze słomy lub 

podobnego materiału na powierzchni pozwa-
lającej na jednoczesny odpoczynek loch lub

• odsadzać będzie prosięta nie wcześniej niż 
w trzydziestym piątym dniu od dnia ich 
urodzenia.

Tuczniki
• do płatności kwalifi kują się tuczniki pocho-

dzące od loch utrzymywanych w gospodar-
stwach realizujących ekoschemat dotyczą-
cy dobrostanu loch lub tuczniki pochodzące 
od loch utrzymywanych w siedzibie stada 
położonej nie dalej niż ok. 50 km od siedzi-
by stada dobrostanowej,

• zapewnienie lochom zwiększonej powierzch-
ni bytowej w pomieszczeniach/budynkach 
o co najmniej 20% (warunek przystąpie-
nia do realizacji ekoschematu) lub o co 
najmniej 50% (wyższa kwota płatności).
W przypadku spełnienia powyższych 

wymagań rolnik będzie mógł otrzymać do-
datkową płatność, jeżeli zapewni utrzymanie 
zwierząt na ściółce ze słomy lub podobnego 
materiału na powierzchni pozwalającej na jed-
noczesny odpoczynek zwierząt.

W przypadku gospodarstw, w których pro-
wadzi się produkcję świń w cyklu zamkniętym 
(jednoczesna realizacja dobrostanu loch i do-
brostanu tuczników) rolnik otrzyma dodatko-
wą płatność do każdego tucznika pochodzące-
go od własnej lochy dobrostanowej.

Skrót artykułów ze strony: www.arimr.gov.pl.
Więcej informacji również w punktach 

informacyjnych ARiMR m. in. Biura Powia-
towego w Kozienicach, ulica Warszawska 72 
(wejście od ulicy Zdziczów). 

Zbigniew Sitkowski
Kierownik Biura Powiatowego 

Informacje
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W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX 
Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych  
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach w okresie od 01.09.2019 r. 
do 30.06.2022 r. realizowało projekt pn. „Bliżej samodzielności – edycja II”. 

Planowana wartość projektu wynosiła: 700.000,00 zł, w tym 80% dotacja ze środków europejskich 560.000,00zł, 20% wkład 
własny Powiatu Kozienickiego 140.000,00 zł stanowiły świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej 
oraz na kontynuację nauki dla wychowanków pieczy zastępczej. Rozliczono 699.525,94 złotych (99,93%).

Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej wśród 50 uczestników, mieszkańców powiatu 
kozienickiego do końca VI 2022 r. W projekcie udział wzięło 56 osób, z czego 6 osób zrezygnowało i docelowo grupę uczestników 
stanowiło 50 osób. W zależności od zdiagnozowanych potrzeb i indywidualnej ścieżki reintegracji wzięły one udział w komplekso-
wym programie aktywizacyjno-szkoleniowym obejmującym:
I. Usługi w zakresie aktywizacji edukacyjnej i społecznej przeprowadzone w Kozienicach: 

– trening kompetencji społecznych (luty 2020) dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla wychowanków pieczy zastępczej,
– warsztaty efektywnej komunikacji i pogłębiania samoświadomości (czerwiec 2021) dla osób z niepełnosprawnościami,
– trening postaw przedsiębiorczych i aktywności obywatelskiej (przełom stycznia i lutego 2022) dla osób z  niepełnosprawnościa-

mi i wychowanków pieczy zastępczej;
II. Usługi w zakresie aktywizacji edukacyjnej i społecznej przeprowadzone w formie wyjazdowej: 

– 7-dniowy wyjazd szkoleniowy do Serpelic w lipcu 2020 r. dla wychowanków pieczy zastępczej, podczas którego młodzież 
uczestniczyła w treningu kompetencji życiowych, zajęciach survivalowych,

– 7-dniowy wyjazd rehabilitacyjno-szkoleniowy do Serocka w sierpniu 2022 r. dla osób z niepełnosprawnościami, w czasie któ-
rego odbyły się trening kompetencji osobistych oraz zespół ćwiczeń psychoruchowych,

– 4-dniowy wyjazd szkoleniowy do Raszyna-Falenty w lipcu 2022 r. dla wychowanków pieczy zastępczej, podczas którego mło-
dzież uczestniczyła w warsztatach efektywnej komunikacji;

III. Poradnictwo specjalistyczne prawne i psychologiczne oraz doradztwo dla osób niepełnosprawnych.
IV. Instrumenty i usługi rynku pracy w ramach zawartego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Kozienicach.
V. Kursy i szkolenia zawodowe:

• Pracownik ochrony fizycznej – 2 osoby
• Operator wózków jezdniowych  – 5 osób
• Prawo jazdy kat. B – 4 osoby

VI. Integrację środowiskową:
– konferencja otwierająca – grudzień 2019 r.;
– wyjazdy integracyjne dla rodzin zastępczych wraz z otoczeniem

• do Trikoramy w Radomiu, czerwiec 2021 r.
• do Parku of Poland SUNTAGO we Wręczy, maj 2022 r.;

– wyjazdy integracyjne dla osób z niepełnosprawnościami wraz z otoczeniem:
• do Pałacu Talaria Resort & SPA w Trojanowie, w ramach którego uczestnicy wysłuchali prelekcji z zakresu savoir-vivre oraz 

skorzystali z pakietu relaksacyjnego, a także strefy SPA, wrzesień 2021 r.;
• do Warszawy na PGE Narodowy, luty 2022 r.;

– wyjazdy do Teatru w Warszawie, (dwa spektakle);
– wyjścia do kina w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach (pięć seansów);
– spotkania w ramach klubu integracji;
– zajęcia rekreacyjne, pielęgnacyjno-kosmetologiczne, w tym karnety na basen, siłownię, odnowę biologiczną, vouchery na 

usługi kosmetyczne;
– zajęcia rehabilitacyjne i logopedyczne;
– spotkanie zamykające projekt zorganizowane na terenie Puszczy Kozienickiej Rezerwat „Królewskie Źródła”, czerwiec 

2022 r.
Wszystkim osobom, które współdziałały przy realizacji przedsięwzięć projektowych serdecznie dziękujemy, a uczestnikom 

projektu życzymy odwagi i powodzenia w rozwoju osobistym i zawodowym.

Marcin Styś
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach

Informacje
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W dniach 30 września i 1 paździer-
nika na terenie Gminnego Ośrodka 
Wypoczynkowego Polanka w Garbat-
ce-Letnisku odbyły się warsztaty bart-
nicze, które stanowiły praktyczną kon-
tynuację konferencji „Bartnictwo jako 
element ochrony dzikich zapylaczy 
w ekosystemach leśnych”. Organiza-
torem warsztatów było Mazowiecko-
-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornito-
logiczne, a partnerami wydarzenia Enea 
Wytwarzanie Sp. z o.o., Regionalna 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Ra-
domiu, Nadleśnictwo Zwoleń, Gmina 
Garbatka-Letnisko.

Zajęcia poprowadził Tomasz Dzierża-
nowski z Mazowiecko-Świętokrzyskie-
go Towarzystwa Ornitologicznego, pod 
okiem którego uczestnicy wykonali kilka 
kłód bartnych.

W kawałku sosnowego pnia trady-
cyjnymi narzędziami, między innymi 
piesznią (specjalne dłuto na długiej rę-
kojeści), skobliczką, służącą do wygła-
dzania wnętrza kłody należało wykonać 
odpowiedni otwór, by pszczoły chciały 
się tam osiedlić. To praco i czasochłon-
ne zajęcie.

Kiedyś wykonanie barci zajmowało 
ok. 3 dni dla wprawnego bartnika. Dziś 
pracę tę znacząco można skrócić korzy-
stając z piły łańcuchowej. Piłą łańcucho-
wą wycina się zarys dzieni, a pozostały-
mi narzędziami osiąga ostateczny kształt. 
Wszystkie narzędzia są bardzo ważne, 
ale najważniejsza jest ostra siekiera. Nie-
zbędna nie tylko przy wykonaniu barci 
czy kłody bartnej, ale też do późniejszej 
ich obsługi – otwierania, zamykania 
i drobnych napraw.

Jedna z kłód trafi ła do leśniczego le-
śnictwa Dąbrowa w Nadleśnictwie Zwo-
leń, Rafała Skowronia, który sam ją wy-
dział i jest doświadczonym pszczelarzem 
oraz Gminy Garbatka-Letnisko. Kolejna 
trafi ła na ekspozycję Muzeum Wsi Ra-
domskiej, pracownicy placówki również 
sami ją wykonali. Warsztaty były związa-
ne z niedawną konferencją „Bartnictwo 
jako element ochrony dzikich zapylaczy 
w ekosystemach leśnych”, która odbyła 
się w Garbatce Zbyczyn. Wzięło w niej 
udział blisko sto osób.

Podczas warsztatów Tomasz Dzierża-
nowski zademonstrował również dawne 
metody wspinania się na drzewa za po-
mocą leziwa, starosłowiańskiego urzą-
dzenia służącego do wchodzenia do barci.

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

Ponad 9 milionów złotych otrzyma-
ła Gmina Garbatka-Letnisko na prze-
budowę i modernizację dróg gminnych 
znajdujących się w obrębie geodezyj-
nym Garbatka Północ. W obecności 
Anny Kwiecień Poseł na Sejm RP, 
Teresa Fryszkiewicz Wójt Gminy Gar-
batka-Letnisko uroczyście podpisała 
umowę z Markiem Baranem przedsta-
wicielem firmy Marc-Bud – wykonaw-
cą inwestycji.

W lipcu tego roku, Powiat Kozie-
nicki oraz gminy z jego terenu odebra-
ły promesy potwierdzające dofinanso-
wanie z II edycji Rządowego Funduszu 
Polski Ład. Największe pieniądze, bo 
ponad 9 milionów złotych otrzymała 
Gmina Garbatka-Letnisko z przezna-
czeniem na przebudowę i modernizację 
dróg gminnych znajdujących się w ob-
rębie geodezyjnym Garbatka Północ.

W ramach zadania zostanie wyko-
nane blisko 3 kilometry dróg, które już 
wkrótce zostaną wyłożone kostką bru-
kową. Ponadto zakres prac obejmuje 
aktualizację dokumentacji projektowej 
oraz pozyskanie wszelkich niezbęd-
nych zgód, pozwoleń oraz decyzji ad-
ministracyjnych. Prace obejmą swoim 
zasięgiem ulice: Zofii Nałkowskiej, 
majora Romana Bielawskiego, Ignace-
go Krasickiego, Juliusza Słowackiego, 
ulicy Grabowa, Drzewiarzy, Plażowej 
oraz Henryka Dąbrowskiego. Najniż-
szą ofertę w ramach przetargu na to 
zadanie złożyła firma Marc-Bud z Za-
lesia k. Pionek. 10 października w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy odby-
ło się uroczyste, oficjalne podpisanie 
umowy z wykonawcą.

– To kolejny bardzo ważny dzień 
w historii Gminy Garbatka-Let-
nisko, bowiem jesteśmy chwi-
lę przed podpisaniem umowy na 
prawie 3 kilometry dróg zlokali-
zowanych w miejscowości Gar-
batka-Letnisko. Z uwagi na fakt, 
że jest to jeden z cenniejszych 
terenów letniskowych w naszej 
miejscowości, podjęliśmy decyzję 

o tym, że uliczki będą wykonane 
z kostki brukowej. Będą to ciągi 
jezdne, ale też piesze dla spacerowi-
czów i turystów, którzy odwiedzają 
naszą miejscowość. Jesteśmy bar-
dzo szczęśliwi, pan przewodniczą-
cy w imieniu całej rady rówież, że 
udało nam się dzięki obecnej tu Po-
seł Anny Kwiecień pozyskać ponad 
9 milionów złotych na tę inwestycję
– mówiła Wójt Gminy Garbatka-
-Letnisko Teresa Fryszkiewicz.

Przy podpisaniu umowy obecna 
była również posłanka Anna Kwiecień, 
która jak zaznaczyła Garbatka-Letni-
sko przez wiele osób jest kojarzona 
z kurortem, kurortem, o który trzeba 
dbać.

– Chciałam podzielić się swoją rado-
ścią z tego powodu. Garbatka-Let-
nisko zawsze uchodziła w Radomiu, 
w regionie radomskim jako taka 
perła turystyczna, jako miejsce, 
gdzie radomianie przyjeżdżali, wy-
poczywali, zawsze są takie pozytyw-
ne skojarzenia z Garbatką-Letnisko. 
Dla nas to jest kurort i o ten kurort 
– o tę perłę trzeba dbać. Ja bardzo 
dziękuję pani Wójt za to, że zgroma-
dziła wokół siebie kompetentnych 

urzędników, którzy potrafią napisać 
solidnie wniosek. Bo to jest kwestia 
nie tylko, że coś się chce, ale trzeba 
jeszcze umieć sięgnąć po te pienią-
dze – dodała posłanka Anna Kwie-
cień – To wszystko robimy dla ludzi, 
my jesteśmy przez jakiś okres czasu. 
To co zrobimy dobrego, pozostanie 
po nas.

Słowa podziękowania na ręce po-
słanki złożył Przewodniczący Rady 
Gminy Włodzimierz Mazur.

– Walczyliśmy o tę inwestycję wiele 
lat. Dziękujemy pani poseł, że uda-
ło się doprowadzić do szczęśliwego 
rozwiązania, i że to będzie napraw-
dę bardzo fantastyczna rzecz dla 
mieszkańców tej dzielnicy tury-
stycznej. Tam przyjeżdża mnóstwo 
osób z zewnątrz, ponieważ w tym 
miejscu mamy akwen polanka, któ-
ry jest wizytówką Garbatki-Letni-
sko. Dziękuję serdecznie wszystkim, 
którzy się do tego przyczynili. – po-
dziękował za współpracę Przewod-
niczący Rady Gminy Garbatka-Let-
nisko Włodzimierz Mazur.

Opr. Gmina Garbatka-Letnisko
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Zakończono I etap prac związanych 
z budową chodnika w miejscowości 
Przejazd. Prace nad pozostałą częścią 
zaplanowanej inwestycji kontynuowa-
ne będą jeszcze w tym roku. Podczas 
Sesji Rady Powiatu Kozienickiego, za-
padła decyzja o przekazaniu środków 
finansowych w kwocie 100.000,00 zł 
na wykonanie kolejnego etapu prac. 

Rozpoczęto również prace związane 
z budową chodnika w miejscowości Ur-
synów.

W ramach zadania wzdłuż drogi 
powiatowej nr 1711W powstanie ciąg 
pieszy utwardzony kostką betono-
wą. Nowy chodnik zwiększy przede 
wszystkim bezpieczeństwo dzieci 
uczęszczających do szkoły podstawo-
wej oraz podniesie estetykę miejsco-
wości. Zadanie realizowane jest dzięki 
środkom finansowym Powiatu Kozie-
nickiego w kwocie 150.000,00 zł oraz Gminy Głowaczów również w kwocie 150.000,00 zł.

Mowa tu o seniorach, którzy są be-
neficjentami programu „Aktywni+” 
skierowanego do osób w wieku 60+. 
Przypomnijmy Gmina Głowaczów 
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 
„Wesołe Słoneczka z Cecylówki” po-
zyskała dofinansowanie  w kwocie 
180.310,00 zł na realizację projektu pt. 
„Spokojna przystań”. Celem progra-
mu jest przede wszystkim zwiększenie 
udziału osób starszych w aktywnych 
formach spędzania czasu wolnego oraz 
wsparcie tych mniej samodzielnych 
w takim zakresie, jakim potrzebują.

W dniach 3 – 5 października odbyła 
się wycieczka do miejscowości Popowo-
-Letnisko, położonej pośród pięknych 
iglastych lasów tworzących specyfi czny 
mikroklimat, w pobliżu Serocka – mia-
sta nad Zalewem Zegrzyńskim. Wy-
jazd integracyjno-edukacyjny to jedna 
z atrakcji jaka została zaplanowana dla 
benefi cjentów tego programu. Zaliczyć 
go należy do najbardziej wyczekiwa-
nych, i jak się okazało, do bardzo uda-
nych. Uczestnicy zakwaterowani byli 
w komfortowym Ośrodku Charytatyw-
no–Szkoleniowym Caritas im. Bł. Abpa. 
A. J. Nowowiejskiego. Podczas wyciecz-
ki seniorzy poznawali piękny i bogaty 
w historię rejon. Zwiedzili między in-
nymi bazylikę kolegiacką Zwiastowania 
NMP, muzeum regionalne oraz zabytko-

we piwnice pojezuickie pod Wzgórzem 
Abrahama, a wszystko to w pięknym 
Pułtusku. Program wyjazdu obfi tował 
w wiele atrakcji, a uczestnicy brali udział 
między innymi w warsztatach decoupa-
ge, ćwiczeniach jogi, wędrówkach po 
leśnych dróżkach jako forma rekreacji 
nordic walking. 

Mamy nadzieję, że przystępując do 
realizacji takich przedsięwzięć jak pro-
gram „Aktywni+” wychodzimy naprze-

ciw oczekiwaniom i potrzebom seniorów 
z terenu gminy Głowaczów. Chcemy, aby 
osoby starsze rozwijały swoje zaintere-
sowania, spełniały zamierzenia, na które 
do tej pory nie miały czasu albo możli-
wości. Niech nabyta wiedza oraz umiejęt-
ności wykorzystują w codziennym życiu, 
a przeżycia ze wspólnych wyjazdów umi-
lają wspomnienia. Pamiętajmy – każdy 
etap życia ma swoje uroki.

Opr. Gmina Głowaczów
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Przebudowa odcinka drogi gminnej 
w miejscowości Chodków została wy-
konana dzięki dofi nansowaniu z budżetu 
Samorządu Województwa Mazowieckie-
go w kwocie 147.000,00 zł. Całkowity 
koszt zadania to kwota 322.621,74 zł. 

W ramach zadania wykonano drogę 
o szerokości 4 m wraz z mijanką na łuku 
poziomym, o długości łącznej 577,0 mb. 
Inwestycja zlokalizowana jest w istnieją-

cym pasie drogowym. Zaprojektowany 
odcinek drogi stanowi dojazd do zabudo-
wy zagrodowej i pól przy niej zlokalizo-
wanych. Droga wykonana na podbudowie 
tłuczniowej o nawierzchni bitumicznej 
wraz z poboczami i zjazdami do posesji 

utwardzonych tłuczniem. Wykonano od-
wodnienie powierzchniowe poprzez spad-
ki podłużne i poprzeczne na przylegający 
teren.

Wykonawcą inwestycji była fi rma 
ZYKO-DRÓG Sp. z o.o. z Radomia wy-
brana w drodze postępowania o udziele-
niu zamówienia publicznego.

Na budowę drogi relacji Miejska 
Dąbrowa – Kosny, Gmina Głowaczów 

otrzymała dofi nansowanie w kwocie 
900.000,00 zł z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych, natomiast całkowity 
koszt realizacji zadania to 973.888,18 zł. 
W ramach zadania wykonano drogę 
o długości 756,0 mb, a zakres prac obej-

mował następujące roboty:
– 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-
nią, pobocza i rowy przydrożne),

– wykonanie przepustów pod jezdnią,
– wykonanie podbudowy jezdni,
– wykonanie jezdni o nawierzchni bi-

tumicznej,
– wykonanie przepustów pod zjazdami,
– ulepszenie nawierzchni poboczy i zjaz-

dów mieszanką tłuczniową,
– budowa oświetlenia ulicznego,
– wykonanie oznakowania drogi znakami 

pionowymi według projektu stałej or-
ganizacji ruchu.
Powstała jezdnia o szerokości 5,00 m, 

gdzie na całym odcinku drogi pobocza 
gruntowe o szerokości 1 m są utwardzo-
ne kruszywem, wykonano zjazdy na pola 
uprawne. Zaprojektowano wykonanie no-
wych zjazdów na posesję.

Zadanie obejmowało również budowę 
oświetlenia ulicznego w m. Kosny. Wy-
konano tu linię oświetlenia drogowego 
o długości 868 mb, zamontowano 22 
sztuki słupów stalowych, na których ob-
sadzono energooszczędne oprawy LED 
55 W 6450 lm. Budowana linia oświe-
tlenia drogowego stanowi kontynuację 
istniejącej infrastruktury oświetlenia dróg 
i ulic na terenie gminy Głowaczów.

Opr. Gmina Głowaczów

W ramach projektu „Mazowsze dla 
straży pożarnych 2022” rozpoczęto prace 
remontowe boksu garażowego przy straż-
nicy OSP w Cecylówce-Brzózkiej. 

Na to zadanie jednostka OSP otrzyma-
ła dofi nansowanie w kwocie 30.000,00 zł 
z budżetu Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego. Wykonywana jest już nowa 
posadzka. Wymieniona zostanie instala-
cja elektryczna, a ściany wewnętrzne na-
biorą nowego wyglądu. 

Na przestrzeni kilku lat (kadencja 
2018 – 2023) udało się wykonać szereg 
inwestycji remontowo-budowlanych, 
które w znaczący sposób zmieniły wy-
gląd budynku oraz podniosły jego funk-
cjonalność. Wykonano m.in. termomo-
dernizację strażnicy, nową elewację, 
zamontowano instalację fotowoltaiczną. 
W najbliższym czasie zagospodarowany 
zostanie teren przed budynkiem, który 
zostanie wyłożony kostką brukową. Roz-

poczęto już prace mające na celu wyrów-
nanie terenu.

Opr. Gmina Głowaczów



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 19

GMINA GŁOWACZÓW

Gmina Głowaczów otrzymała 
wsparcie finansowe z budżetu Samo-
rządu Województwa Mazowieckiego 
na realizację zadań w ramach Mazo-
wieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Sołectw MAZOWSZE 2022 – Ma-
zowsze dla sołectw 2022.

W ramach tego programu otrzymano 
wsparcie w kwocie po 10.000,00 zł do 
każdego zadania:
1. „Modernizacja oświetlenia drogowego 

w miejscowości Moniochy” –  całko-
wity koszt zadania 35.460,00 zł. Wy-
konano montaż nowych lamp energo-
oszczędnych na istniejących słupach 
energetycznych; 

2. „Modernizacja oświetlenia drogowego 
w miejscowości Łukawa” – całkowity 
koszt zadania 24.800,00 zł, w ramach 
którego wymieniono istniejące lampy 
na energooszczędne;

3. „Modernizacja oświetlenia drogo-
wego w miejscowości Grabnowola 
Kolonia” – całkowity koszt zada-
nia 48.791,64 zł, w ramach które-
go wymieniono istniejące lampy na 
energooszczędne w ciągu drogi m. 
Grabnowola i Grabnowola Kolonia; 

4. „Modernizacja oświetlenia drogowego 
w miejscowości Podmieście” – całko-
wity koszt zadania 27.280,00 zł, w ra-
mach którego wymieniono istniejące 
lampy na energooszczędne;

5. „Budowa oświetlenia drogowego 
w miejscowości Studzianki Pan-
cerne” – całkowity koszt zadania 
34.760,00 zł. W ramach zadania 
powstało oświetlenie w ww. miej-
scowości w kierunku m. Łękawica, 
zamontowano nowe słupy, przewo-
dy oraz energooszczędne lampy;

Budowa i modernizacja oświetle-
nia w znaczącym stopniu popra-
wi bezpieczeństwo mieszkańców 
tych miejscowości. Dotychczaso-
we oprawy sodowe lub rtęciowe 
są energochłonne i charakteryzują 
się niską wydajnością i żywotno-
ścią źródła światła. Korzystnym 
rozwiązaniem jest wymiana oświe-
tlenia na oprawy LED – nowocze-
sne, wydajne i przede wszystkim 
energooszczędne. Oferta moderni-
zacji zakłada, że koszt nakładów 
inwestycyjnych zwróci się z uzy-
skanych oszczędności w stosunko-
wo krótkim okresie czasu, jest to 
także duży krok w stronę poprawy 
estetyki, a także wymierny wkład 
w ochronę środowiska.

6. „Budowa placu zabaw w miejsco-
wości Emilów” – całkowity koszt 
zadania 39.544,64 zł. W ramach 
zadania powstał plac zabaw wy-
posażony w urządzenia zabawowe, 
m.in. w: karuzelę krzyżową, 3 róż-
nego rodzaju huśtawki oraz system 
modułowy. Powstanie inwestycji 
wpłynie na atrakcyjność miejsco-
wości, jak również będzie miej-
scem integracji mieszkańców; 

7. „Budowa placu zabaw w miejsco-
wości Przejazd” – całkowity koszt 
zadania 39.544,61 zł. W ramach 
zadania powstał plac zabaw wy-
posażony w dwie różnego rodzaju 
huśtawki, karuzelę i system modu-
łowy. Wykonana inwestycja cieszy 
się dużym zainteresowaniem dzieci 
i młodzieży, jest również miejscem 
integracji mieszkańców.
Powstanie placów zabaw pozwoliło 
na stworzenie warunków bezpiecz-
nej i aktywnej zabawy dla małych 
i większych mieszkańców miej-
scowości, gdzie obecnie nie było 
takiego miejsca, w którym dzieci 
wspólnie z rodzicami czy dziadka-
mi mogliby spędzić miło, a przede 
wszystkim aktywnie swój wolny 
czas. Utworzenie ogólnodostęp-
nego, atrakcyjnego placu zabaw, 
pozwoli na zaspokojenie potrzeb 
ruchu dzieci. Miejsce to będzie peł-
niło również rolę integracji środo-
wiska lokalnego, ponieważ stanie 
się ośrodkiem wspólnych spotkań 
dzieci, rodziców, dziadków. Place 
zabaw przyczynią się również do 
wzrostu atrakcyjności miejscowo-
ści, a przede wszystkim spełnią ma-
rzenia najmłodszych mieszkańców.

8. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkań-
ców sołectwa Lipa poprzez zakup 
sprzętu dla OSP i montaż kamer na 
budynku OSP Lipa” – całkowity koszt 
zadania 21.041,32 zł. W ramach za-
dania zakupiono sprzęt ratowniczo-
-gaśniczy, który zwiększy potencjał 
operacyjny jednostki OSP oraz za-
montowano kamery, co w znaczą-
cy sposób poprawi bezpieczeństwo 
obiektów remizy;

9. „Zakup sprzętu do utrzymania terenów 
zielonych w sołectwie Michałów” – 
całkowity koszt zadania 20.400,00 zł. 
Zakupiono kosiarkę – traktorek marki 
STIHL 5097 Z, który usprawni utrzy-
manie estetyki terenów zielonych;

10. „Zakup sprzętu do utrzymania te-
renów zielonych w sołectwie Hen-
ryków” – kwota dofi nansowania 
10.000,00 zł, całkowity koszt zadania 
22.500,00 zł. Zakupiono kosiarkę – 
traktorek marki STIHL RT 5112 Z, 
który usprawni utrzymanie estetyki 
terenów zielonych.

Wykaszanie terenów zielonych ko-
siarką żyłkową czy spalinową zajmuje 
dużo czasu, jest pracochłonne, dlatego 
celowym było skorzystanie z możli-
wości pozyskania dofinansowania do 
zakupu kosiarki traktorka. Realizacja 
zadania usprawni i przyspieszy prace 
przy wykaszaniu poboczy, natomiast 
zakup dodatkowego sprzętu podniesie 
funkcjonalność urządzenia. Np. pług 
jako wyposażenie kosiarki-traktorka 
pozwoli na odśnieżanie chodników czy 
miejsc przy przystankach autobuso-
wych.

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

17 września w miejscowościach Prze-
jazd, Bobrowniki, Miejska Dąbrowa, Stu-
dzianki Pancerne oraz Emilów nastąpiło 
uroczyste otwarcie placów zabaw, które 
powstały dzięki wsparciu Samorządu 
Województwa Mazowieckiego w ramach 
programu „Mazowsze dla sołectw” oraz 
wsparciu z Lokalnej Grupy Działania 
„Puszcza Kozienicka”.

W uroczystościach udział wzięli: Wi-
cemarszałek Województwa Mazowiec-
kiego Rafał Rajkowski, Starosta Powiatu 
Kozienickiego Krzysztof Wolski, Prezes 
Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozie-
nicka” Irena Bielawska, Wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu Kozienickiego Mi-
rosław Górka, Wójt Gminy Głowaczów 
Hubert Czubaj, Skarbnik Gminy Graży-
na Rybarczyk, Sekretarz Gminy Andrzej 
Łuczycki, Przewodniczący Rady Gminy 
Piotr Marek, Wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy Agnieszka Górka, Radni Gmi-
ny Głowaczów oraz Sołtysi ww. miej-
scowości. Nie zabrakło mieszkańców 
oraz głównych bohaterów wydarzenia – 
dzieci.

Kolorowy i bezpieczny sprzęt, zlo-
kalizowany na poszczególnych placach 
zabaw, pozwoli dzieciom urozmaicić 
czas kontaktu z rówieśnikami. Najmłod-
si mogą korzystać: ze zjeżdżalni z torem 
przeszkód, huśtawki wahadłowej i huś-
tawki wagowej, wieży wspinaczkowej, 
karuzeli platformowej, skoczków oraz 
piaskownicy. Na te chwile mieszkań-
cy czekali od wielu lat, dla większości, 
a w szczególności dla dzieci było to rado-
sne święto.

Wójt Gminy Hubert Czubaj podzię-
kował osobom, które dofi nansowały po-
wstanie inwestycji. Szczególne wyrazy 

wdzięczności złożył na ręce Wicemarszał-
ka Rafała Rajkowskiego, przedstawiciela 
Samorządu Województwa Mazowieckie-
go, który systematycznie wspiera plano-
wane inwestycje na terenie gminy Gło-
waczów, począwszy od budowy dróg po 
modernizację oświetlenia i wiele innych. 
Słowa podziękowania skierował również 
do Prezes Stowarzyszenia LGD „Puszcza 
Kozienicka” Ireny Bielawskiej, która ko-
rzystając z przeróżnych projektów mogła 
wesprzeć powstanie obiektu skierowa-
nego dla najmłodszych mieszkańców 
Gminy Głowaczów. Życzył wszystkim 
dzieciom bezpiecznej, radosnej zabawy 
pragnąc, by te place zabaw stały się ulu-
bionym miejscem odpoczynku i relaksu 
na świeżym powietrzu.

Sołtysi z poszczególnych miejsco-
wości w imieniu społeczności wyrazi-
li wdzięczność za powstanie  pięknych 
obiektów. Uśmiechy na twarzach dzie-
ci były najlepszym podziękowaniem 
i świadectwem słusznej realizacji zada-
nia. Dzięki zaangażowaniu wielu osób 

dzieci będą mogły miło i bezpiecznie spę-
dzać wolny czas.

Głos zabrali również zaproszeni go-
ście, którzy w swoich wystąpieniach 
skierowali ciepłe słowa do dzieci, życząc 
im jak najlepszej zabawy i zadowolenia 
z placu zabaw. Zaznaczyli, że sukcesem 
realizacji wielu wspólnych zadań jest bar-
dzo dobra współpraca z władzami Gminy 
Głowaczów, jak również merytoryczne 
przygotowanie wniosków ubiegania się 
o dofi nansowania.

Otwarcie placów zabaw było rów-
nież okazją do spotkania integracyjnego 
mieszkańców. Każda miejscowość przy-
gotowała słodkie poczęstunki, było rów-
nież ognisko, przy którym można było 
upiec kiełbaski. Z całą pewnością wszy-
scy przybyli miło i sympatycznie spędzili 
sobotnie popołudnie.

W miejscowości Bobrowniki oraz 
Miejska Dąbrowa przekazano druhom 
strażakom sprzęt specjalistyczny oraz 
środki ochrony osobistej współfi nanso-
wane ze środków Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego w ramach zadania 
OSP 2022 w kwocie 20.000,00 zł oraz 
środków Gminy Głowaczów w kwocie 
20.000,00 zł.

Odbyło się również spotkanie przed-
stawicieli 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.

Dalszy scenariusz dnia napisały już 
dzieci, które z radością bawiły się na 
kolorowych drabinkach, zjeżdżalniach 
i huśtawkach.

Opr. Gmina Głowaczów

GMINA GŁOWACZÓW
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7 września Marcin Szymon Gac 
Wójt Gminy Gniewoszów wręczył na-
grody w rozstrzygniętym konkursie 
„Najładniejsze podwórko wizytówką 
mojej miejscowości”.

Konkurs ten organizowany jest od 
kilku lat. Uczestnicy konkurują w nim 
w dwóch kategoriach:
– najładniejsze podwórko i ogród przydo-

mowy,
– najładniej zagospodarowana wspólna 

przestrzeń oraz najbardziej zadbane 
sołectwo.
Celem Konkursu jest poprawa este-

tyki wsi, promocja własnych podwórek 
i ogrodów oraz wspólnych przestrzeni, 
także rekreacyjnych, a przede wszystkim 
szeroko rozumiana integracja mieszkań-
ców.

Każdego roku cieszy się on róż-
ną popularnością. W bieżącym roku 
w I kategorii swoje siedliska zgłosiło 
3 osoby, w II kategorii otrzymaliśmy 
1 zgłoszenie.

I tak w kategorii najładniej zagospo-
darowane podwórko i ogród przydomo-
wy nagrody oraz dyplomy otrzymały:
I nagroda Stanisława Kuncka,

II nagroda Agnieszka Janiszewska,
III nagroda Edyta Niedzielska.

Nagrodę w kategorii najładniej za-
gospodarowana przestrzeń oraz naj-
bardziej zadbane sołectwo, otrzymało 
Koło Gospodyń Wiejskich w Borku 
„NASZ BOREK”. Zdjęcia nagro-
dzonych posesji można było oglądać 

II nagroda Agnieszka Janiszewska, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
w Gniewoszowie do końca październi-
ka.

Po zakończeniu części oficjalnej 
Panie ze Stowarzyszenia „Lepsza Gmi-
na Gniewoszów”, zaprosiły na kawę 
i słodkości.

Danuta Błażyńska

2 października br. odbył się Festiwal 
Ziemniaka, który jest cyklicznym wy-
darzeniem organizowanym od kilku lat 
w Muzeum Wsi Radomskiej. Impreza 
była świetną okazją do zapoznania się 
z ludowymi obrzędami związanymi z wy-
kopkami, a także do skosztowania ziem-
niaków pod różnymi postaciami. 

Podczas festiwalu odbył się konkurs 
„Potrawa regionalna z ziemniaków”, 
w którym Gminę Gniewoszów godnie re-
prezentowało Koło Gospodyń Wiejskich 
w Oleksowie. Należy zaznaczyć, że kon-
kurencja była duża. Panie przygotowały 
gołąbki ziemniaczane ,,Gruchacze” z so-
sem z podgrzybków, które zapewniły im 
zajęcie I miejsca.

Z tego miejsca przekazujemy serdecz-
ne gratulacje i życzymy kolejnych sukce-
sów. Jesteśmy dumni i bardzo cieszymy 
się z osiągnięć naszych mieszkańców!

Konieczna Agnieszka

GMINA GNIEWOSZÓW
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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

Moja Ojczyzna to historia,
Pamięć o poległych za nasz kraj,

Pamięć o tysiącach bohaterów
Niezłomnych jak stal!

25 września w kościele pod wezwa-
niem Niepokalanego Serca Najświęt-
szej Maryi Panny w Gniewoszowie od-
były się uroczystości upamiętniające 
83. rocznicę wybuchu II wojny świa-
towej oraz Lotników Ziemi Gniewo-
szowskiej.

Niedzielne uroczystości rozpoczę-
ły się od mszy św. celebrowanej przez 
proboszcza parafii Stanisława Grzmi-
la. Po mszy swój program artystycz-
ny przedstawili uczniowie klasy szó-
stej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Gniewoszowie pod kierunkiem Ma-
ryli Markiewicz, którzy w przepięk-
nym, wzruszającym stylu poprzez 
wiersze i piosenki oddali hołd bohate-
rom.

Po części artystycznej obecni na 
uroczystości udali się na plac przy ta-
blicy upamiętniającej Lotników Ziemi 
Gniewoszowskiej. Następnie wszyst-
kich gości przywitał Wójt Gminy 
Gniewoszów Marcin Szymon Gac, po 
czym poszczególne delegacje złożyły 
kwiaty przed tablicą pamiątkową. Jako 
pierwszy, w imieniu władz samorzą-
dowych oraz mieszkańców, wiązankę 
złożył Marcin Szymon Gac Wójt Gmi-
ny Gniewoszów. Następnie wiązanki 
złożyli: Maciej Baran Przewodniczący 

Rady Gminy wraz z Radnymi, w imie-
niu Pawła Pawłowskiego wiązankę 
złożył Roman Kozłowski z Muzeum 
Sił Powietrznych w Dęblinie, Artur 
Leszczyński Komendant Komisaria-
tu Policji w Gniewoszowie, delega-
cja Zespołu-Szkolno Przedszkolnego 
w Gniewoszowie, sołectwo Sarnów 
wraz ze stowarzyszeniami, sołectwo 
Oleksów wraz z Kołem Gospodyń 
Wiejskich w Oleksowie, Koło Gospo-

dyń Wiejskich w Borku „NASZ BO-
REK”, Stowarzyszenie „Lepsza Gmina 
Gniewoszów” oraz Klub „Senior +” 
z Gniewoszowa.

Po części oficjalnej wszystkich 
obecnych zaproszono na poczęstunek 
przygotowany przez przedstawicieli 
Stowarzyszenia „Lepsza Gmina Gnie-
woszów”.

Dziękujemy serdecznie wszystkim 
uczestnikom uroczystości. Dziękuje-
my również Maryli Markiewicz oraz 
uczniom klasy szóstej za piękny pro-
gram artystyczny, księdzu probosz-
czowi Stanisławowi Grzmilowi za 
przychylność i współorganizację uro-
czystości, dowództwu oraz żołnierzom 
42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Rado-
miu za oprawę wojskową. Szczególne 
podziękowania kierujemy do spon-
sorów, którymi są Restauracja „Vero-
na” oraz GS Samopomoc Chłopska za 
pyszny żurek, Stowarzyszeniu „Lepsza 
Gmina Gniewoszów” za przygotowa-
nie poczęstunku, a także wszystkim, 
którzy przyczynili się do organizacji 
tej uroczystości.

Ewelina Molenda

GMINA GNIEWOSZÓW
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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

Pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” ogłosiło wy-
niki rankingu inwestycji samorządowych 2019-2021. Z wiel-
ką dumą informujemy, że Gmina Grabów nad Pilicą zajęła I 
miejsce w Powiecie Kozienickim. Kluczem do sukcesu jest 
zrównoważona polityka rozwoju, która kształtuje gminę na 
bardzo wysokiej pozycji. Gmina rośnie w siłę, a powstająca 
nowa infrastruktura podnosi znacznie standard życia społecz-
ności lokalnej. 

Jesteśmy dumni, że nawet pandemia Covid-19 nie zahamo-
wała tempa inwestycyjnego, realizując tak znaczące inwesty-
cje jak np. budowa Hali Sportowej. W rankingu ogólnopolskim 
w kategorii gmin wiejskich uzyskaliśmy 437 miejsce na 
1532. Poniżej przedstawiamy ranking w odniesieniu do gmin 
powiatu.
1. Grabów nad Pilicą 1056,61 zł / mieszkańca – 437 miejsce 

w rankingu
2. Garbatka-Letnisko 985,85 zł / mieszkańca – 519 miejsce 

w rankingu
3. Kozienice 889,37 zł / mieszkańca – 78 miejsce w rankingu 

miast powiatowych na 267 
4. Magnuszew 676,12 zł / mieszkańca – 1007 miejsce w ran-

kingu
5. Gniewoszów 503,75 zł / mieszkańca – 1276 miejsce w ran-

kingu
6. Sieciechów 452,05 zł / mieszkańca – 1330 miejsce w ran-

kingu
7. Głowaczów 448,29 zł / mieszkańca – 1335 miejsce w ran-

kingu
Anna Plesiewicz-Trzeciak

25 września po długiej przerwie 
odbyły się w Kozienicach Powiatowe 
Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochot-
niczych Straży Pożarnych. Drużyna 
z OSP w Grabowie nad Pilicą w za-
ciętej walce różniącej się sekundami, 
osiągnęła III miejsce w powiecie. Jest 
to bardzo duże wyróżnienie, które do-
wodzi, że poziom wyszkolenia jed-
nostki włączonej do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego jest na 
wysokim poziomie.

Gratulujemy Druhom wyniku i ży-
czymy zdobywania kolejnych pucha-
rów oraz spokojnej służby. 

Anna Plesiewicz-Trzeciak

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
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Gminna Biblioteka Publiczna – Cen-
trum Kultury w Magnuszewie, tak jak 
w latach ubiegłych, włączyła się w akcję 
Narodowego Czytania. Ponieważ naszą 
misją jest krzewienie miłości do literatury, 
zachęcanie do czytania od najmłodszych 
lat i wyrabianie nawyków czytelniczych, 
zaproszenie do wspólnego czytania skie-
rowaliśmy do dzieci i młodzieży. Ballady 
i Romanse Adama Mickiewicza, które 
były tegoroczną lekturą, dały niesamowi-
te możliwości interpretacji i aktorskiego 
wręcz przedstawienia utworów. Balla-
da „Powrót taty” w wykonaniu uczniów 
Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych 
w Magnuszewie, wzruszyła słuchaczy do 
łez i przeniosła myślami w dawne czasy. 

Utwory wydane równo 200 lat temu 
okazały się bliskie czytającym, którzy 
z wielkim wzruszeniem i autentyzmem je 
czytali. Liczna grupa młodzieży szkolnej 
bardzo poważnie podeszła do powierzo-
nego im zadania i świetnie przygotowała 
się do roli czytających, pod kierunkiem 
nauczycieli polonistów. Oprócz uczniów 
lekturę czytała dyrektor ZSiPO Ewa 
Stopka, emerytowana kierownik  Gmin-
nej Biblioteki w Magnuszewie Helena 
Zając, malarka Alicja Kowalczyk, przyja-

ciółka naszej biblioteki Anna Szafarz oraz 
członkinie Amatorskiej Grupy Teatralnej 
„Pasja” Julia Krześniak, Irena Frączek, 
Halina Świerczyńska, Irena Zielińska, 
które przedstawiły śpiewaną wersję bal-
lady „Świtezianka”. 

Spotkanie odbyło się w sali gim-
nastycznej Zespołu Szkół i Placówek 
Oświatowych w Magnuszewie. Oprócz 
licznej grupy czytających wzięli w nim 
udział uczniowie, którzy w skupieniu 

słuchali czytających. Mamy nadzieję, że 
ta piękna akcja promowania literatury 
i niesionych przez nią wartości, przyczyni 
się do wzrostu zainteresowania naszym 
bogatym, narodowym dorobkiem lite-
rackim, a nasza biblioteka przyłączając 
się do niej, będzie miała w to swój mały 
wkład. 

Pracownicy GBP-CK 
w Magnuszewie

Gmina Magnuszew z dniem 31 sierpnia 
zakończyła realizację inwestycji pn. „Mo-
dernizacja oczyszczalni ścieków w Mni-
szewie”. Wartość całej inwestycji wyniosła 
1.105.325,00 zł brutto i współfi nansowana 
została z budżetu Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego w ramach Instrumentu 
wsparcia zadań ważnych dla równomierne-
go rozwoju województwa mazowieckiego.

W ramach zadania wykonane zostały: 
wymiana rurociągów wraz z osprzętem, 
wymiana obudowy rozdzielni sterującej 
pompownią ścieków głównych, wymiany 
szafy RT wraz z oprogramowaniem, wy-
miana osprzętu elektrycznego, sterowni-
ków wraz z oprogramowaniem, wykonanie 
nowego systemu wizualizacji oraz moder-
nizacja obiektów kubaturowych polegają-
ca na zmianie pokrycia dachowego, ścian, 
konstrukcji stalowych reaktora, montaż 
konstrukcji pomostów z kształtowników 
stalowych, montaż schodów i poręczy. 

Modernizacja obiektu pozwoliła na 
pełne zautomatyzowanie pracy oczysz-
czalni ścieków w Mniszewie. System wi-
zualizacji wspomaga zdalne zarządzanie 

pracą oczyszczalni ścieków. Katarzyna Balcerzak
Kierownik Referatu

GMINA MAGNUSZEW
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GMINA MAGNUSZEW

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

Noc Bibliotek zawsze wabi do nas 
młodych czytelników na nocne zabawy 
biblioteczne, w towarzystwie trzynastu 
tysięcy książek, o ciekawych fabułach, 
które intrygują, bawią, uczą, straszą 
i przenoszą w niesamowity świat hi-
storii bądź fantazji. Ten osobliwy 
książkowy  klimat kochają nasi młodzi 
czytelnicy, którzy wzięli udział w or-
ganizowanej w piątkowy wieczór Nocy 
Bibliotek. Na nudę nie było czasu, ra-
czej trzeba było sprawnie wykonywać 
swoje zadania, aby móc wziąć udział 
w następnych działaniach. 

Czterdzieści dwoje dzieci, które 
zgromadziło się w naszej bibliotece 
wzięło udział w warsztatach rękodzie-
ła „Raz na ludowo”, zorganizowanych 
w ramach Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa 2.0 inicjatywa BLI-
SKO. Zajęcia te były połączone z qu-
izem wiedzy o zwyczajach i tradycjach 
ludowych, na podstawie książek z cy-
klu „Ocalić od zapomnienia”. Uczest-
nicy mogli się z nich dowiedzieć jak 
dawniej się żyło: jakie noszono stroje, 
jaki był wystrój domów i obejść, jakie 
wykonywano zawody i czym bawiły 
się dzieci. Na podstawie zdobytej wie-
dzy dzieci za pomocą techniki Deco-
upage ozdabiały przedmioty użytkowe 
wzorami ludowymi, nadając im dawny  
ludowy charakter.  

Każdy z uczestników Nocy Biblio-
tek mógł zrobić własne mydełko pod-
czas warsztatów mydlarskich, w czasie 
których dzieci i młodzież zgromadzone 
w bibliotece mogły też się dowiedzieć 
wielu ciekawych informacji o wytwarza-
niu mydła oraz o historii mydlarstwa od 
Zofi i Komorowskiej.

Oczywiście nie zabrakło również gier 
i zabaw integracyjnych oraz głośnego 
czytania językowych wygibasów przez 
uczestników oraz jedną z naszych utalen-

towanych czytelniczek Annę Szafarz.
Wspólne spotkanie zakończyliśmy se-

ansem fi lmu tegorocznej Nocy Bibliotek 
„Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. 
Pierwsza tajemnica”.

Wydarzenie dofinansowano ze 

środków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, w ramach realizacji 
Narodowego Programu Rozwoju Czy-
telnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025.

Pracownicy GBP-CK w Magnuszewie
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Jak co roku, w trzecią niedzielę wrze-
śnia, Zajezierze uroczyście świętowało 
pamięć o żołnierzach 28. Pułku Artylerii 
Lekkiej, który stacjonował w Zajezie-
rzu w latach 1922 – 39. Pierwsza część 
uroczystości odbyła się przy pomniku 
„Krzyżu”, gdzie 13 sierpnia 1920 roku 
Marszałek Polski Józef Piłsudski wraz 
z liczną grupą ofi cerów zatrzymał się na 
krótkim postoju przed bitwą warszawską. 
Na plac uroczystej zbiórki przybyła kom-
pania honorowa z pocztem sztandarowym 
z 1 Dęblińskiego Batalionu Drogowo-
-Mostowego, delegacje władz samorządo-
wych, organizacje kombatanckie, rodziny 
żołnierzy 28. Pułku Artylerii Lekkiej, 
a także młodzież szkolna oraz mieszkań-
cy Gminy Sieciechów. 

Po złożeniu kwiatów przed pomni-
kiem „Krzyżem”, uczestnicy uroczystości 
przeszli ulicą 28. Pułku Artylerii Lekkiej 
na plac kościelny, gdzie odbyła się mani-
festacja patriotyczna. Wójt Gminy Sie-
ciechów Arkadiusz Guba przypomniał 
historię 28. Pułku, który za kampanię 
wrześniową otrzymał najwyższe odzna-
czenie bojowe – Krzyż Walecznych Virtu-
ti Militari. Kapitan Jakub Chowański od-
czytał apel pamięci, następnie kompania 
honorowa oddała salwę honorową. Obec-
ni na uroczystości przedstawiciele władz 
samorządowych, Arkadiusz Guba Wójt 
Gminy Sieciechów, ppr. Krystian Błasz-
czyk reprezentujący dowódcę 1DBDM, 
radni, sołtysi, strażacy, jak również mło-
dzież i nauczyciele ze szkół, złożyli kwia-
ty i wiązanki przy pomniku upamiętniają-
cym chwałę polskiego żołnierza. Podczas 
uroczystości odsłonięta została tablica pa-
miątkowa upamiętniająca Żołnierzy 28. 
Pułku Artylerii Lekkiej. Tablica powstała 
z inicjatywy Andrzeja Przybyszewskiego, 
została zaprojektowana i sfi nansowana 
ze środków Instytutu Pamięci Narodowej 
w Lublinie oraz Gminy Sieciechów.

Po zakończeniu uroczystości przy po-
mniku żołnierzy 28. PAL, w kościele pa-
rafi alnym odbyła się uroczysta msza św. 
celebrowana przez ks. Artura Woźniaka 
proboszcza parafi i, a następnie montaż słow-
no-muzyczny w wykonaniu młodzieży z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Zajezierzu. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy wzięli udział w uroczystościach pa-
triotyczno-religijnych, a także Agnieszce 
Popis Dyrektor Zespołu Szkolno-Przed-
szkolanego w Zajezierzu oraz całej spo-
łeczności szkolnej za współorganizację 
imprezy. Dziękujemy również Komen-
dantowi Powiatowemu Policji w Kozieni-
cach oraz policjantom z Wydziału Ruchu 

Drogowego oraz Wydziału Prewencji za 
zabezpieczenie trasy przemarszu drogą 

krajową 48 podczas trwania uroczystości.
Elżbieta Kalbarczyk

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

Trwa realizacja inwestycji Przebudowa 
drogi gminnej nr 170715W wraz ze skrzy-
żowaniem z drogą gminną nr 170716W 
w m. Zajezierze w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg.

Inwestycja polega na przebudowie 
ulicy Krótkiej oraz ulicy Lotniskowej 
w miejscowości Zajezierze. Zakres prac 
obejmuje: 

– wykonanie podbudowy przy poszerze-
niach jezdni,

– wykonanie poboczy,
– budowę chodników,
– wykonanie nawierzchni z betonu asfal-

towego,
– długość jezdni 537 m, szerokość: 5 m 

– 6 m.
Wykonawcą zadania jest Przedsię-

biorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze 
Zwolenia. Planowany czas zakończenia 
realizacji inwestycji to 31 października 
2022 r. Całkowity koszt to 839.438,69 zł. 
Zadanie zostało objęte dofi nansowaniem 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
w wysokości: 471.287,39 zł. 

Referat Inwestycji, Nieruchomości 
i Zamówień Publicznych 

Urzędu Gminy Sieciechów

W Gminie Sieciechów trwają prace związane z realizacją in-
westycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych.

Zadania inwestycyjne, które są w realizacji:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem 

przesyłowym tłocznym dla miejscowości Sieciechów etap 
IV. Całkowita wartość inwestycji 5.740.514,87 zł. 
Kwota dofi nansowania wynosi 5.453.489,13 zł.

2. Modernizacja i rozbudowa przepompowni próżniowo-tłocz-
nej kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w m. Zajezierze. 
Całkowita wartość inwestycji 1.200.102,06 zł. Kwota dofi -
nansowania: 1.140.000,00 zł.

3. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zajezierzu. 
Całkowita wartość inwestycji: 2.989.000,00 zł. Kwota dofi -
nansowania: 2.391.200,00 zł.

Referat Inwestycji, Nieruchomości 
i Zamówień Publicznych

Urzędu Gminy Sieciechów
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