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Kawiarnia Kulturalna
(Kozienice ul. Warszawska 29) zaprasza
na konfrontację
z MUZYCZNĄ TANECZNĄ MACHINĄ
w piątek trzynastego (13.08.2021)
a także - codziennie - na doskonałą kawę
i pyszne naturalne lody*

Repatrianci w Kozienicach

G

mina Kozienice zaprosiła do siebie rodzinę repatriantów. Są nimi państwo Aleksander
i Natalia Yagovkin wraz z dziećmi Aleną i Nikitą. 20 lipca zostali Oni oficjalnie przywitani
przez burmistrza Piotra Kozłowskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej w Kozienicach
Rafała Suchermana. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miejskim w Kozienicach.

Z inicjatywą zaproszenia repatriantów do osiedlenia się na
terenie gminy Kozienice wyszedł
burmistrz Piotr Kozłowski. W
ubiegłym roku, 6 lutego, Rada
Miejska w Kozienicach podjęła
uchwałę w sprawie zaproszenia
jednej rodziny do osiedlenia
się na terenie gminy. 15 września 2020 roku burmistrz Piotr
Kozłowski podpisał porozumienie z wojewodą mazowieckim,
w sprawie udzielenia gminie
Kozienice dotacji z budżetu
państwa w trybie przepisów o
repatriacji. Realizując zapisy porozumienia, gmina zakupiła w
Kozienicach mieszkanie o łącznej wartości ponad 250 tysięcy
złotych. Mieszkanie to zostało
wyposażone tak, aby rodzina
mogła w nim zamieszkać.
Na początku 2021 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji wytypowało czteroosobową rodzinę z Kazachstanu do osiedlenia się w Kozienicach. I tak, od 29 czerwca

państwo Yagovkin wraz dziećmi,
są nowymi mieszkańcami gminy
Kozienice.
Podczas spotkania Burmistrz
Piotr Kozłowski wręczył rodzinie
Yagovkin klucze do ich mieszkania w Kozienicach. Repatrianci
zostali także obdarowani prezentami od zaproszonych gości,
otrzymali również wiele ciepłych i budujących słów.
– Oficjalnie i uroczyście możemy przywitać nowych mieszkańców Kozienic, Pana Aleksandra
i Natalię Yagovkin wraz dziećmi
– Nikitą i Aleną. To ludzie młodzi, zdeterminowani i odważni.
Ludzie, którzy pozostawili swój
dotychczasowy znany sobie
świat po to, żeby przyjechać do
Kozienic, do Polski, do kraju swoich przodków. Bardzo wielką pomoc i wsparcie otrzymaliśmy ze
strony pana wojewody i polskich
służb dyplomatycznych za co
serdecznie dziękujemy. Te ostatnie miesiące są ważne nie tylko
w życiu rodziny państwa Yagovki-

nów, ale także w moim życiu jako
burmistrza i mieszkańca gminy
Kozienice, gdyż starałem się razem ze swoimi współpracownikami i Radą Miejską uczynić
wszystko co możliwe i potrzebne, aby jak najlepiej przygotować się na przyjęcie tej rodziny.
Tworząc dom dla repatriantów
z kazachstańskiego Atbasaru
można powiedzieć, że otworzyliśmy serce dla potomków rodziny Chiżyńskich, którzy w 1936
roku byli deportowani z Kresów
Wschodnich. W ten sposób nasze działanie naprawia tę dziejową niesprawiedliwość, a także
spełniamy swój moralny obowiązek wobec rodaków, których
los rzucił na koniec świata. Droga rodzino Yagovkin, z wielką
radością i oficjalnie przyjmuję
Państwa do grona społeczności
ziemi kozienickiej. Mam nadzieję, że znajdziecie tutaj szczęście
stabilizację, nowych przyjaciół i

lepsze życie. Przed wami nauka
języka polskiego i adaptacja do
życia w nowej ojczyźnie. Pamiętajcie, że nie jesteście sami,
otoczymy was opieką, należytą troską, pomożemy wam się
zaaklimatyzować. Witamy w
Polsce, witamy w Kozienicach,
witamy Was w Waszym nowym
domu – mówił burmistrz Piotr
Kozłowski.
Kolejno z gratulacjami i życzeniami wystąpili senator Stanisław Karczewski, Kierownik
Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu Krzysztof Mu-

rawski oraz Starosta Kozienicki
Krzysztof Wolski.
Na
zakończenie
uroczystości głos zabrała Pani Natalia Yagovkin. Jej słowa
przetłumaczyła
tłumaczka
Joanna Baryłowicz.
- Bardzo dziękujemy władzom
gminy, burmistrzowi Piotrowi
Kozłowskiemu, przewodniczącemu jak i całej Radzie Miejskiej za okazałe serce, przyjęcie
i możliwość przybycia do Kozienic
i zamieszkania tutaj. Jesteśmy
bardzo wdzięczni, dziękujemy mówiła Natalia Yagovkin.

więcej na str. 3

PRZESYPOWNIA

SKŁAD KRUSZYW – JANIKÓW (k.Kozienic)

rozbiórki budynków, wykopy

ziemia ogrodowa * piasek zasypowy, fundamentowy
piasek sortowany * kruszywa betonowe 0,64

wylewki – miksokret

Tel. 536 454 343
lub 796 616 912
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• OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA • OGŁOSZENIA •
UWAGA! INFORMUJEMY, ŻE W WYPADKU PRZESŁANIA OGŁOSZENIA NA NASZ ADRES
MAILOWY ogloszenia@tygodnikoko.pl PIERWSZA EDYCJA BĘDZIE BEZPŁATNA
• Sprzedam opony DUNLOP
195/65 R16, 4 szt.
Tel. 508-153-341
• Sprzedam lub wynajmę GARAŻ w dobrym punkcie.
Tel. 508-153-341
• Sprzedam PRZYCZEPKĘ CAMPINGOWĄ N126 NIEWIADÓW.
Tel. 513-526-453
• Sprzedam KIOSK TYPU
“RUCH”. Dach kopertowy, stan
dobry. Tel. 513-526-453
• Do wynajęcia PAWILON
HANDLOWY w dobrym miejscu na gabinet kosmetyczny
lub fryzjerski, naukę jazdy,
szkołę językową. Dobry punkt.
Tel. 513-526-453

MOTORYZACJA
• Pilnie sprzedam ciągnik T-25,
kopaczkę do ziemniaków, sadzarkę do ziemniaków, opryskiwacz,
300 l. Siewnik do nawzów. Ceny
niskie do uzgodnienia. Tel. 795437-866.
• KUPIĘ STARE MOTOCYKLE A
TAKŻE CZĘŚCI I POZOSTAŁOŚCI
PO NICH. TEL. 795-529-520
• Kupię stare motocykle, motorowery, części. Tel. 663-999-631
• Kupię STARE MOTOCYKLE I SAMOCHODY wsk, mz, simson, motorynka itp FIAT, POLONEZ. Ciągniki rolnicze. Tel. 721 029 688
• Sprzedam niemiecki 7 biegowy rower Pegasus. Cena 930 zl.
Tel 506 601 492
• Sprzedam rozrusznik oraz siłownik tylny do koparki CASE,
cena 2000 zł. Tel. 784-783-757

• Sprzedam koparkę kołową Case
688P, rok 1991, cena 44 000.
Tel. 784-783-757
• Sprzedam rozrusznik i siłownik do koparki CASE
Tel. 784-783-757
• Sprzedam koparko-ładowarkę 580P Case, rok 1998,
cena 60 000, stan dobry.
Tel. 784-783-757

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam działkę rekreacyjną
nr 48 na ROD „USTRONIE” w Kozienicach. Działka zabudowana –
altanka murowana z poddaszem,
podpiwniczeniem i własnym ujęciem wody. Tel: 501 478 780
• Kupię działkę budowlaną w
miejscowości Majdany lub okolice. Tel. 739-075-275
• Kupię mieszkanie 2-3 pok. w
Kozienicach. Może być do remontu. Tel. 517-829-087
• Sprzedam gospodarstwo rolne,
15 ha, gm. Policzna.
Tel. 784-783-757
• Sprzedam lub zamienię na
mieszkanie dwupokojowe w
bloku działkę rekreacyjno-budowlaną o pow. 2,6 ha. Działka
zabudowana, w pełni uzbrojona
w media, położona 10 km od Kozienic. Tel. 500 787 904
• Sprzedam działkę rolną znajduje się na niej las oraz łąka działka,
ma powierzchnię 5000, znajduje
się w miejscowości Aleksandrów
gmina Magnuszew. Cena za 1m²

to 29 zł oczywiście cena podlega
negocjacji. Telefon 692 604 059
(Sławomir)
• Sprzedam działkę budowlaną
w Chinowie, 2000m². Cena do
uzgodnienia. Tel. 728-789-998
• Sprzedam działkę budowlaną,
900m². Bogucin, z pozwoleniem
na budowę, wszystkie media.
Tel. 668-803-997
• Działka 2,65ha wraz z domem
w stanie surowym w rudzie, na
działce woda i kanalizacja, prąd
w domu, gaz w ulicy. Całość lub
sam dom z dowolną wielkością
działki. Tel. 608-225-736
• Sprzedam hektar ziemi w Brzózie klasa 3 cena 30.000. Telefon
kontaktowy 604-181-478
• Sprzedam działki budowlane w Janikowie 1200m². Telefon kontaktowy 604-181-478
lub 503-124-381

------------------------------------------Zakłady Silikatowe Żytkowice SA
zatrudnią: PRACOWNIKÓW
BEZ DOŚWIADCZENIA
DO PALETOWANIA CEGIEŁ
tel. kontaktowy 600 030 838
--------------------------------------------

RÓŻNE
• PRZYJMĘ stary lub zepsuty
sprzęt komputerowy - kompletny ( stacjonarne, laptopy), części (dyski, napędy,
karty rozszerzeń), tablety.
Kontakt 579-665-969
• Sprzedam Mate masująca Salute. Więcej informacji pod numerem telefonu
508-146-288
• Sprzedam klimę stojącą.
Tel. 784-783-757

„Nasza kultura w Gminie
Kozienice” - nabór uzupełniający

----------------------------------------FIRMA ZATRUDNI:

G

mina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka ogłosili dodatkowy,
uzupełniający nabór w konkursie na inicjatywy lokalne „Nasza kultura w Gminie Kozienice”. Autorzy ciekawych pomysłów mogą otrzymać nawet 7 tys. złotych dofinansowania na
ich realizację. Czasu na złożenie wniosku jest jednak niewiele – warto się pospieszyć.
Przypomnijmy, że wyniki tegorocznego konkursu na inicjatywy lokalne zostały ogłoszone we wtorek, 3 sierpnia.
Do Kozienickiego Domu Kultury wpłynęły w sumie dwa
wnioski. Obydwa spełniały
kryteria zawarte w regulaminie i otrzymały dofinansowanie, kolejno w wysokości 7 i 6
tysięcy złotych. Jak się okazuje, mieszkańcy Gminy Kozienice mają jeszcze jedną szansę
do ubiegania się o środki.
W ramach naboru uzupełniającego
dofinansowanie
będą mogły otrzymać maksymalnie trzy inicjatywy. Górny
limit finansowania poszczególnych pomysłów to 7 tys. zł.
Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w

TYGODNIK

Kozienickim Domu Kultury tylko przez 6 dni, od 4 do
10 sierpnia. Listę inicjatyw
zakwalifikowanych w naborze dodatkowym poznamy
do końca sierpnia.
Szczegółowe
informacje
dostępne są w regulaminie,
opublikowanym na stronie

internetowej www.dkkozienice.pl. Tam też znajdziemy
wzór wniosku do pobrania.
Informacji na temat konkursu udziela również instruktor
KDK Mariusz Basaj, pod adresem e-mail: mariusz.basaj@
dkkozienice.pl lub telefonicznie pod nr 786 913 616.

MECHANICZNYM - WARSZTATOWYM
ATRAKCYJNE WARUNKI ZATRUDNIENIA.
tel. kontaktowy 600 030 838
-----------------------------------------

Kierowcy wózka z SANEPID
operatorzy maszyn - Kozienice

Zatrudnimy kierowców wózków widłowych z UDT i SANEPID
oraz operatorów maszyn produkcyjnych.
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w systemie
3- zmianowym, atrakcyjne warunki zatrudnienia,
możliwość nawiązania dłuższej współpracy.

Zadzwoń 501 310 762 ; 48 679 48 03
Agencja zatrudnienia – nr wpisu 47
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Firma Kordas E. Kordas
26-900 Kozienice, ul. Konstytucji 3 Maja 3
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Ukazujemy się na terenie subregionu radomskiego w 243 punktach dystrybucji

Kolejne
wydanie

12

sierpnia

TYGODNIK

www.tygodnikoko.pl
redakcja@tygodnikoko.pl

20 LAT TYGODNIKA OKO

14(448) 5 sierpnia 2021

3

TO, CO PRZEKAZALI, ZOSTANIE NA ZAWSZE...
W

naszym jubileuszowym cyklu tym razem o wspomnieniach ze współpracy z OKIEM rozmawiamy z człowiekiem wyjątkowo zasłużonym dla upowszechniania wiedzy
historycznej na terenie naszego regionu, pasjonatem i propagatorem rekonstrukcji historycznej oraz pracownikiem kozienickiego muzeum, Grzegorzem Kocykiem.

OKO: Kiedy po raz pierwszy
zetknąłeś się z tygodnikiem czy raczej wówczas miesięcznikiem - OKO?
Grzegorz Kocyk: Miesięcznik
„OKO” czytałem z w zasadzie
od pierwszych numerów. Było
w nim dużo ciekawych wiadomości z naszego miasta i okolicy.
Wtedy- na samym początku nie
przypuszczałem, że już w niedługim czasie – przez kilka lat będę
pisał w nim artykuły o tematyce
historycznej.

żenie. Już wtedy wiedziałem ,
że muszę zrobić wszystko aby tę
ideę upowszechnić w miejscowościach, w których mieszkamy. To było dotknięcie historii.
Stąd też udałem się do Redakcji
z prośbą o publikację artykułu,
który przybliżał całe przedsięwzięcie. Pełen obaw, z maszynopisem, udałem się na rozmowę. Tu, w siedzibie Redakcji,

Co było impulsem do pisania
w Obiektywnym Kozienickim
Obserwatorze?
Wydarzeniem, które spowodowało to, że skierowałem swoje
kroki do redakcji, była wycieczka, jaką zorganizowałem dla
młodzieży na rekonstrukcję bitwy nad Bzurą w 2003 roku. To
„zamierzchłe” już czasy i mało
kto pamięta, że była to pierwsza rekonstrukcja II wojenna
w Polsce zorganizowana z takim rozmachem. Na niej po raz
pierwszy wystąpili rekonstruktorzy ubrani w niemieckie uniformy. My byliśmy jedyną wycieczką szkolną, która tam była.
Rekonstrukcja zrobiła na mnie
i na uczniach niesamowite wra-

N

asza firma ma swoje tradycje już od 1996 roku. Świadczymy usługi dla naszych Klientów związane z produkcją,
dystrybucją oraz fachowym montażem produktów takich jak:
rolety zewnętrzne, moskitiery, żaluzje drewniane i aluminiowe, rolety materiałowe, plisy, vertikale.

Żaluzje okienne to nie tylko
ochrona przed słońcem czy podglądaniem przez sąsiadów, ale
także ważny aspekt dekoracyjny
pomieszczenia. Żaluzje są łatwe
w utrzymaniu czystości, można
je dopasować do każdego wnętrza, to obecnie bardzo modny
system wystroju okna.
Ich wyjątkowa konstrukcja
umożliwia sterowanie natężeniem oraz kierunkiem światła.
Żaluzje zbudowane są z lameli
obracalnych o 180 stopni. Szerokość lameli to 25mm i 50 mm do
wyboru.

Żaluzje aluminiowe
Żaluzje aluminiowe wracają
do łask, kojarzone z latami 90tymi dzisiaj w nowoczesnych
wnętrzach gdzie dominuje aluminium, stal i szkło są nieodzownym elementem wystroju.
Po za aspektem dekoracyjnym
są niezwykle praktyczne. Dają
możliwość precyzyjnej regulacji
kierunku i ilości wpadającego
światła, przy tym są wytrzymałe
i odporne na wygięcia, oraz odporne na wodę.

Żaluzje drewniane

Żaluzje drewniane to niezwykle eleganckie, nastrojowe
i klimatyczne osłony, które komponują się zarówno w nowoczesnych, jak i stylowych wnętrzach. Znakomicie zgrają się

Czego dotyczyły Twoje artykuły i jaką rolę odegrało nasze pismo w propagowaniu wiedzy ?
Jeśli chodzi o artykuły, to nie
tylko relacje z rekonstrukcji.
Większość z nich dotyczyła II wojny światowej na terenie powiatu
kozienickiego. Przeprowadziłem
szereg wywiadów ze świadkami
historii. Byli to ludzie , którzy na
własne oczy przeżyli wrzesień
1939, okupację, i walki na przyczółku
warecko–magnuszewskim. To co od tych osób uzyskałem znalazło odzwierciedlenie
w artykułach w OKO. I to była
ważna rola miesiecznika-upowszechnienie wiedzy historycznej w społeczeństwie Kozienic i

okolicy. Dziś niestety większość
tych osób z racji wieku nie ma już
z nami, ale to, co przekazali, zostanie na zawsze – dzięki artykułom, które zostały opublikowane
na łamach Waszego pisma.

Który z nich był i jest najważniejszy?
W zasadzie pamiętam każdy
napisany artykuł, ale kilka z nich
uważam za niezwykle ważne jeśli
chodzi o lokalną i ogólnopolską
wiedzę historyczną. Jest to wywiad z panią Genowefą Strzelczyk i ustalenie nazwisk poległych Hubalczyków w bitwie pod
Wolą Chodkowską w 1939 roku
oraz artykuł dotyczący czołgu
7tp spod Lipy , który nie dotarł
do Wisły we wrześniu 1939 roku
i z powodu braku paliwa został
zniszczony przez załogę w jednej
z miejscowości gminy Grabów
nad Pilicą. Nikt wcześniej, żaden
utytułowany historyk nie znalazł
świadka zniszczenia tej maszyny
ani miejsca w którym to się stało. Mi to się udało i wiedzę tą
upowszechniło właśnie OKO. Co
ciekawe numer z tym artykułem
z powodu awarii drukarni został
wyemitowany na kartkach ksero. Jest unikatem nie tylko z tego
powodu. Ilustrację pokazującą
wygląd naszego polskiego czołgu
7TP wykonał śp. Mirek Pabian. Za
100 lat numer ten na lokalnym
rynku antykwarycznym będzie
prawdziwym „białym krukiem” :)
Wspominał Grzegorz Kocyk

ALUPLASTI
W tym wydaniu dwutygodnika OKO, chcielibyśmy przybliżyć
nasz kolejny produkt- ŻALUZJE

wszystkie obawy zniknęły; zostałem ciepło przyjęty, wręcz
zachęcony do tego, aby pisać.
Zarówno Redaktor Naczelny jak
i przesympatyczna Pani Anna
Tadra dali mi impuls do pisania,
tak że koniec końców tych artykułów było kilkadziesiąt. Wiedziałem, że to co robię ma sens.
W międzyczasie, bo w 2004 r.,
byłem już rekonstruktorem WP
i brałem czynny udział w inscenizacji bitwy nad Bzurą. To na
tych imprezach poznałem kolegów rekonstruktorów z całej
Polski. Kolegów, których później
ściągnąłem na Ziemię Kozienicką, na nasze rodzime, pierwsze
inscenizacje.

ze stylistyką wnętrz, w których
dominuje drewno, aluminium
i szkło. Z powodzeniem mogą
zastąpić firankę, która odchodzi
do lamusa. Niepowtarzalny wygląd i walory estetyczne, a przy
tym bogata gama kolorystyczna
żaluzji drewnianych zapewnia
możliwość swobodnego dopasowania do koloru mebli, podłóg
oraz różnych elementów wystroju wnętrza. Powstają z najwyższej jakości mieszanki drewna
naturalnego, a każda z lameli
zabezpieczona jest dodatkową
warstwą lakieru.

Żaluzje to MUST HAVE
każdego domu.
Zapraszamy do zapoznania się
z nasza ofertą na stronie:
https://aluplasti.pl/zaluzje-.html,
jak również w naszym sklepie
firmowym w Kozienicach przy
ulicy Radomskiej 18 pod filarami. Zamówienia na pomiar
przyjmujemy pod numerem
telefonu: 502 028 042
Dodatkowo oferujemy pomiar
i montaż gratis. Do zobaczenia
w naszym sklepie.
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Fundusze Norweskie WMUROWANO JUŻ KAMIEŃ WĘGIELNY
nareszcie dla Kozienic POD KOZIENICKIE HOSPICJUM

T

ylko 6 wniosków z całej Polski zostało wybranych do realizacji i wspartych w ramach tzw. Funduszy Norweskich. Dla Gminy Kozienice to pierwsza taka dotacja w historii. Nasz wniosek uzyskał dofinansowanie w kwocie
prawie 2,7 miliona złotych!
- Jestem niezwykle szczęśliwy
z naszego osiągnięcia. Wnioski
składały: Warszawa, Poznań,
Łódź, Wrocław, Lublin, Bydgoszcz,
Katowice, ale to nasz wniosek
uzyskał pozytywną weryfikację
i udało się! W kozienickich szkołach realizowanych będzie wiele
działań inwestycyjno – ekologicznych, które podniosą świadomość
na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich
skutków – komentuje burmistrz
Piotr Kozłowski, dodając. - Osobiście wierzę i liczę, że to dopiero początek pozyskiwania przez
Kozienice środków w ramach
Funduszy Norweskich.
W ciągu najbliższych dwóch
lat na terenie Publicznych Szkół
Podstawowych nr 1 i 4 powstaną m.in.: nowe tereny zielone,
ogródki dydaktyczne, ścieżki
ekoedukacyjne i sensoryczne,
a także mała retencja i zagospodarowanie wód opadowych.

Nowy blok w Kozienicach
z wielomilionową dotacją
W
naszym mieście powstanie, do końca 2023 roku, nowy
komunalny blok mieszkaniowy na Osiedlu Polesie.

Burmistrz Gminy Kozienice
Piotr Kozłowski zakomunikował,
iż otrzymał informację z Banku
Gospodarstwa Krajowego. Wniosek Gminy Kozienice o przyznanie
dotacji został rozpatrzony pozytywnie i gmina otrzymała prawie
4,4 miliona dotacji, co stanowi
80% kosztów całej inwestycji.
Wybudowanych zostanie 16
mieszkań wraz z garażami podziemnymi i naziemnymi, a dodatkowo ogólnodostępny – dla
mieszkańców – parking. Warto
zaznaczyć, że będą to mieszkania
komunalne, a nie socjalne, a to
oznacza, że oferta mieszkań skierowana będzie głównie do młodych rodzin, które będą w stanie
zapłacić czynsz, a które obecnie
nie mogą sobie pozwolić na zakup
własnego mieszkania.
Miejsca pracy i dostępne
mieszkania to elementy, które
w perspektywie najbliższych lat
mogą odwrócić złą tendencję
wyludniania się Gminy Kozienice. Myślę, że ten blok to pierwszy, ale nie ostatni realny krok
gminy we wspieraniu budownictwa mieszkaniowego na naszym
terenie – komentuje burmistrz

Piotr Kozłowski. Jest to również
szansa dla lokalnych przedsiębiorców na pracę i zarobek, gdyż
blok będzie budowany przez wykonawcę wybranego w drodze
przetargu – dodaje burmistrz.

P

rzed niespełna trzema miesiącami poinformowaliśmy Państwa o zawarciu przez Gminę Kozienice z radomskim Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Arkada Dela” Emil Dygas umowy, zgodnie z którą wykonana zostanie rozbudowa budynku po Publicznej Szkole Podstawowej w Kociołkach. Inwestycja polegać będzie na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania
istniejącego parteru szkoły podstawowej oraz rozbudowie budynku dla potrzeb urządzenia
centrum opiekuńczo-mieszkalnego.
W ramach zadania przewidziano: rozbudowę infrastruktury
towarzyszącej, budowę ciągów
pieszych, jezdnych, parkingów i
zjazdu, przebudowę ogrodzenia,
montaż elementów małej architektury, założenie terenów zielonych i pielęgnację istniejącego
drzewostanu. Pojawi się też siedem miejsc postojowych, w tym
trzy dla osób niepełnosprawnych. W zmodernizowanym
obiekcie znajdzie swą siedzibę
Hospicjum im. Sługi Bożej Matki
Kazimiery Gruszczyńskiej, które
wstępnie ma przyjąć piętnaście
osób leżących. Część budynku
zostanie przeznaczona na potrzeby społeczności miejscowości Kociołki i Nowiny.
Tym razem z przyjemnością
powiadamiamy, iż w poniedziałek, 26 lipca br. odbyła się uroczystość dająca sygnał do oficjalnego rozpoczęcia prac. Tego dnia
podpisano bowiem akt erekcyjny budowy oraz wmurowano
kamień węgielny pod Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalne w Kociołkach.
Uroczystości poprzedziła msza
w kościele pw. Św. Krzyża w Kozienicach. Nabożeństwo odprawione o godz. 12.00 celebrował
biskup Marek Solarczyk.
Po mszy uczestnicy przenieśli
się do Kociołek, gdzie wydarzenie miało dalszy ciąg. Biskup Solarczyk poświęcił plac budowy,
po czym nastąpiły okolicznościowe przemówienia. Głos jako
pierwszy zabrał Burmistrz Gminy
Kozienice Piotr Kozłowski, który
podkreślił znaczenie inwestycji,
zwłaszcza w kontekście powstającego stacjonarnego hospicjum.
Zgodnie z jego słowami „inwestycja, którą dziś rozpoczynamy
(…) w sposób znaczący poprawi
stan opieki paliatywnej na terenie Gminy Kozienice, co bezpośrednio przyczyni się pomocy
chorym i ich rodzinom, a także
do poprawy warunków w jakich
personel medyczny świadczy
swoje usługi (…) ta inwestycja
daje nam nowe możliwości do
działania w starym budynku i będzie łączyła wiele pożytecznych
i potrzebnych funkcji społecznych”. Wśród zaproszonych gości znajdowali się posłowie i posłanki do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej: Marek Suski, Andrzej
Kosztowniak, Anna Kwiecień i
Agnieszka Górska. Również oni
wyrażali uznanie dla powstającej
placówki, podkreślając jej zna-

czenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Na zakończenie przemawiał
prezes Stowarzyszenia Kozienickie Hospicjum im. Sługi Bożej
Matki Kazimiery Gruszczyńskiej
w Kozienicach, ksiądz Tomasz
Pastuszka, mówiąc, iż „z wielkim
wzruszeniem i z wielką wdzięcznością dziękuję Panu Bogu za ten
dzień i wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego naszego
wspólnego zadania i celu. Wielkie podziękowanie na ręce Pana
Burmistrza, na ręce Rady Miejskiej w Kozienicach i wszystkich,
którzy nas w tym dziele wspierają i nam pomagają”.
Po przemowach nastąpiło podpisanie aktu erekcyjnego. Swoje

podpisy złożyli: Burmistrz Gminy
Kozienice Piotr Kozłowski, biskup
Marek Solarczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach
Rafał Sucherman, zaproszeni
posłowie i posłanki, Starosta
Powiatu Kozienickiego Krzysztof
Wolski, radny Rady Miejskiej w
Kozienicach Mariusz Ptaszek,
sołtys wsi Kociołki Grażyna Karaś,
sołtys wsi Nowiny Krystyna Smolarczyk oraz ksiądz Tomasz Pastuszka i wykonawca inwestycji
Emil Dygas. Po podpisaniu listu
wmurowano kamień węgielny
pod budowę.
Łączny planowany koszt budowy wynosi 2 425 836,75 zł.
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KOZIENICKIE OBCHODY ROCZNICY ROZPOCZĘCIA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

1

sierpnia br. w Kozienicach odbyły się uroczystości
związane z obchodami kolejnej rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego.

Do oddania czci Bohaterom zapraszał Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski:
Szanowni Państwo!
Przed 77 laty o godzinie „W”
rozpoczęło się Powstanie Warszawskie W lekko deszczowy
wtorek do akcji przystąpiło ok.
30 tys. żołnierzy Okręgu Warszawskiego AK. Przeciwko sobie
mieli stały garnizon niemiecki
liczący ok. 20 tys. doskonale
uzbrojonych ludzi, z czego połowę stanowiło regularne wojsko,
wspierane przez pancerne jednostki frontowe, artylerię oraz
lotnictwo. Zbrojne wystąpienie
polskiego ruchu oporu, planowane na kilka zaledwie dni, trwało
ich ostatecznie 63. Stało się wyrazem niezłomności Warszawy,
niepodległościowych aspiracji
narodu polskiego, dążenia do
zachowania polskiej duszy mimo
wszelkich przeciwności. W kolejną rocznicę wybuchu Powstania
Warszawskiego, spotykamy się
przy Pomniku Niepodległości
w Kozienicach by oddać hołd
wszystkim, którzy w sierpniu
1944 roku podjęli ten wysiłek i
przez kolejne tygodnie trwali na
posterunku. Tym walczącym z
bronią w ręku i tym, którzy ich

wspierali w najróżniejszy sposób. Kobietom i mężczyznom,
starcom i dzieciom. Ludziom,
odmiennym pochodzeniem społecznym, poglądami, wykształceniem, wykonywanym zawodem,
ale zjednoczonym ideą, ideą
wolnej i niepodległej Polski. Polakom.
Cześć Ich pamięci!
Przed godziną 17.00 w celu
upamiętnienia poległych Powstańców, ludności cywilnej
Warszawy i wszystkim wspierającym wolnościowe dążenia Polaków w lecie 1944 roku, pod Pomnikiem Niepodległości zebrali
się między innymi samorządowcy, w tym Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski, zastępca
burmistrza Mirosław Pułkowski,
Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Sucherman, sekretarz
urzędu miejskiego Sylwia Wąsik,
Starosta Powiatu Kozienickiego
Krzysztof Wolski, przedstawiciele Związku Piłsudczyków, a także
Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych i przybyli mieszkańcy.
Na chwilę przed ogólnopolskim dźwiękiem syreny alarmowej wszyscy zgromadzeni złożyli
kwiaty i zapalili znicze.

Akcja WSPIERAJ
TANECZNY PIĄTEK TRZYNASTEGO!
SENIORA trwa - darmowa Po znakomicie przyjętej imprezie w borewiczowskich klimatach reusługa robienia zakupów tro z 9 lipca (nieobecni niech żałują!) Spółdzielnia Socjalna “Przystanek Kozienice” zaprasza wszystkich spragnionych energetycznej zadla osób starszych!
bawy do Kawiarni Kulturalnej w kozienickim CK-A na kolejną imprezę
z udziałem DJ Śkudnego, tym razem w najbliższy piątek trzynastego, c
K
zyli 13 sierpnia 2021, pod hasłem:
ozienickie Centrum Usług Społecznych i Spółdzielnia Socjalna “Przystanek Kozienice” przypominają, że seniorzy
mający z różnych względów trudności z samodzielnym robieniem zakupów a także rodziny takich osób mogą zgłaszać
się, dzwoniąc pod numer 22 505 11 11 (ogólnopolski), numer
kozienickiego CUS (48 614-65-57) lub do Spółdzielni Socjalnej
„Przystanek Kozienice” (882-126-601).

Z tej bezpłatnej formy pomocy może skorzystać każdy
Senior po 60 roku życia. Po
zgłoszeniu zapotrzebowania
na nią, pracownik skontaktuje się telefonicznie z seniorem weryfikując zgłoszenie i
ustali formę wsparcia, która

w dużej mierze polegać będzie na dostarczeniu zakupów — artykułów pierwszej
potrzeby, w tym spożywczych
czy środków higieny osobistej. Koszt tych zakupów pokrywa senior, bezpłatna jest
natomiast sama pomoc.

15 sierpnia spędź
w Kozienicach!

W

niedzielę 15 sierpnia br. w Kozienicach odbędzie się uroczyste odsłonięcie nowego muralu, który powstał dzięki współpracy Gminy Kozienice,
Ministerstwa Obrony Narodowej i Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych, na bloku
przy ul. Kopernika 12.

W programie m.in. przemarsz
rekonstruktorów
prezentujących
historyczne umundurowanie Wojska
Polskiego. Dla uczestników
spotkania
Organizatorzy
przewidzieli okolicznościowe
upominki, chętni będą mogli
zrobić sobie także pamiąt-

kowe zdjęcia z rekonstruktorami. Największą atrakcją
partnerskiego projektu jest
koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca
„Mazowsze”, który odbędzie
w amfiteatrze nad Jeziorem Kozienickim. Szczegóły
wydarzeń już wkrótce.

WAKACYJNA MACHINA MUZYCZNA DJ ŚKUDNEGO
Szczegóły wkrótce na facebooku Kawiarni i Tygodnika OKO!
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Ponad 6 mln dla KGK na inwestycje wodno – kanalizacyjne

K

ozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem, którego głównym
przedmiotem działalności jest realizacja zadań własnych gminy, w szczególności
zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, zaopatrzenie w ciepło i ciepłą wodę użytkową,
odbiór i transport odpadów, utrzymanie zieleni.

n Projekt oczyszczalni ścieków w Ryczywole.
Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. dąży do poprawy
jakości życia mieszkańców poprzez
realizowanie inwestycji nowoczesnych, efektywnych i skutecznych.
Wdrożenie części planowanych
inwestycji możliwe jest dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych.
Spółka uzyskała ponad 6 mln z
Funduszy Ochrony Środowiska na
przedsięwzięcia wodno- kanalizacyjne na terenie Gminy Kozienice.
W grudniu 2020 roku Spółka
podpisała umowę na dofinanso-

wanie w formie pożyczki realizacji
zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Borki w miejscowości
Kozienice”. Pożyczki na kwotę
600 000 zł udzielił Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Udzielona pożyczka podlega częściowemu umorzeniu w
wysokości do 10% wypłaconej
kwoty. Realizacja tego przedsięwzięcia polegała na wybudowaniu
odcinków sieci kanalizacji sanitar-

n Układ dezynfekcji wody oparty

n Przepompownia sieciowa przy ul. Borki w m. Kozienice.

nej ciśnieniowej wraz z przyłączami i miała na celu zapewnienie
możliwości odbioru ścieków z budynków mieszkalnych istniejących
i nowo wybudowanych.
Również w grudniu roku 2020
KGK Sp. z o.o. podpisała umowę z
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w formie pożyczki zadania
pn. „Modernizacja oczyszczalni
ścieków w miejscowości Ryczywół,
gmina Kozienice”. Kwota pożyczki

wyniosła 4 000 000 zł.
Na realizację modernizacji
oczyszczalni w Ryczywole Spółka
otrzymała też dotację z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 Urzędu Marszałkowskiego
Województwa
Mazowieckiego w Warszawie
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, typ operacji
„Gospodarka wodno-ściekowa”
w kwocie 2 000 000 zł.
W ramach modernizacji oczysz-

na dozowaniu dwutlenku chloru.

czalni w Ryczywole kompleksowo
odnowiono obiekt.
Kolejne wsparcie Spółka uzyskała z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa siedmiu
stacji uzdatniania wody, polegająca na montażu nowych układów
dezynfekcji wody opartych na dozowaniu dwutlenku chloru.” Kwota dofinansowania jaką otrzymała
Spółka to 581 826 zł.

W Bąkowcu będzie ścieżka pieszo-rowerowa
W
dniu 16.07.2021 o godz. 10:00 w Bąkowcu w budynku Remizo-Świetlicy odbyło się spotkanie dyrektora MZDW Tomasza Lewandowskiego z członkami "Komitetu Społecznego-Chodnik dla Bąkowca", z radną wsi Bąkowiec Hanną Skocz i sołtys wsi Bąkowiec Iwoną Olszowiec, w sprawie nowej inwestycji "ścieżki pieszo-rowerowej" przy drodze wojewódzkiej nr
691 na odcinku wsi Bąkowiec.
Na zaproszenie mieszkańców
wsi Bąkowiec, w imieniu Adama
Struzika Marszałka Województwa
Mazowieckiego, przybył do Bąkowca Pan Tomasz Lewandowski
z dobrą nowiną dla mieszkańców,
że jeszcze w 2021 roku zostanie
ogłoszony przetarg na prace projektowe związane z kompleksową
rozbudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 691 o długości 4,3 km
od miejscowości Garbatka Długa
do miejscowości Bąkowiec, tj. do
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 738.
Mieszkańcy Bąkowca od kilku
lat walczyli o utworzenie ciągu
pieszo-rowerowego przy tej drodze. Od czasu, gdy przed kilku
laty po obu stronach drogi wykopano głębokie rowy, jest to
jedna z bardziej niebezpiecznych
dróg w powiecie kozienickim.
Odbywa się tu bardzo intensywny ruch samochodów, zwłaszcza
ciężarowych o dużym tonażu. Codziennie jest to zagrożeniem dla
dzieci zmierzających do szkoły,
matek z dziećmi idących na plac
zabaw, rowerzystów zmierzających do pracy czy mieszkańców
idących do sklepu spożywczego
lub kościoła.

Mieszkańcy zmuszeni są do
poruszania się bardzo wąskim,
ok. 40-50 cm poboczem, wysypanym ostrym szutrowym materiałem utrudniającym poruszanie
się wzdłuż drogi asfaltowej. Piesi, rowerzyści „spychani” są do
rowu przez mijające się pojazdy
niemieszczące się na pasie drogowym. Jest to droga nienormatywna, zbyt wąska dla ruchu dużych
ciężarowych samochodów.
Od wielu lat mieszkańcy prosili
o ścieżkę utwardzoną, bezpieczną dla mieszkańców. Początkowo
prowadzono rozmowy z Wójtem
gminy Garbatka-Letnisko. Mieszkańcy pisali wnioski o ujęcie w
budżecie gminy środków na dokumentację projektową, co przyspieszyłoby tą inwestycję. Pani
Wójt Teresa Fryszkiewicz odsuwała od siebie tą sprawę, tłumacząc, że to nie są jej kompetencje.
Mieszkańcy Bąkowca nie siedzieli
bezczynnie, utworzyli "Komitet
Społeczny-Chodnik dla Bąkowca". Rozpoczęli zbiórkę pieniędzy
na sfinansowanie dokumentacji
projektowej, pisali petycje do
zarządców dróg wojewódzkich,
ministra infrastruktury i marszałka województwa. Mieli wsparcie miejscowego Koła Gospodyń

Wiejskich w Bąkowcu, członków
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowcu, a także Komendanta kozienickiej Komendy Policji i poseł
Anny Kwiecień. Dziś cieszą się, że
ich wysiłek nie poszedł na marne.
Dyrektor Lewandowski na spotkaniu poinformował obecnych,
że ponieważ na tym odcinku jest
to droga o nienormatywnej szerokości, nie jest możliwe wybudowanie ścieżki pieszo-rowerowej bez jednoczesnego nabycia
części gruntów nieruchomości
przyległych do drogi. Nastąpi też
przebudowa istniejących zjazdów. Konieczne będzie opracowanie stosownej dokumentacji,
co wymaga czasu nawet do 2-3
lat. Podczas prac projektowych
pod uwagę będą brane wnioski
i postulaty mieszkańców. Zgodna wola i współdziałanie mieszkańców może tylko przyspieszyć
przeprowadzenie tej inwestycji.
Tu ważną rolą członków "Komitetu Społecznego-Chodnik dla
Bąkowca”, będzie przekonywanie mieszkańców, że ewentualne
przekazanie gruntów odbędzie
się odpłatnie, zgodnie z literą prawa i interesem mieszkańców, a
ewentualne sprzeciwy tylko niepotrzebnie opóźnią inwestycję.

Pan dyrektor Lewandowski
na spotkanie przyjechał z Zbigniewem Ostrowskim dyrektorem Rejonu Drogowego Radom
MZDW, który także zabiegał
o tę inwestycję.
Organizatorzy tego spotkania,
radna Bąkowca i członkowie Komitetu Społecznego, zaprosili na

spotkanie Teresę Fryszkiewicz,
Wójt gminy Garbatka-Letnisko,
i Lidię Ligorowska, Radną Powiatu Kozienickiego. Na spotkaniu obecny był też pod kom.
Artur Leszczyński, Komendant
Komisariatu w Gniewoszowie.

Koło Gospodyń Wiejskich w Głuścu
serdecznie zaprasza na FESTYN RODZINNY
#szczepimy się KGW

PDS

W programie:
• strefa dla dzieci (zjeżdżalnia, dmuchańce, basen z kulkami,
animatorzy dla dzieci, malowanie twarzy i inne)
• punkt szczepień czynny przez 5 godzin
• upominki dla zaszczepionych
• występy artystyczne „Skecz z Panią Gessler"
• zawody sportowe dla dużych i małych z nagrodami
• ekspozycja i degustacja wyrobów Koła Gospodyń Wiejskich
w Głuścu
• grill z kiełbaskami
• licytacja fantów
Zabawa pod chmurką z zespołem VERS - 17:00-22:00
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Podsumowanie projektu „Nie ma jak Wakacje 2021” Przegląd Kół Gospodyń Wiej-

W

dniu 30 lipca 2021 r. miało miejsce uroczyste podsumowanie projektu pt. „ Nie ma jak
WAKACJE 2021” finansowanego ze środków Fundacji PZU, Gminnej Komisji Rozwiązania
Problemów Alkoholowych w Głowaczowie i Gminy Głowaczów.
Podczas półkolonii 40 uczniów ze szkoły podstawowej
w Głowaczowie w okresie
28.06.2021 r. – 30.07.2021 r.
zrealizowało 200 godzin zajęć
z zakresu robotyki, programowania, zajęć sportowych, profilaktycznych, tanecznych, zajęć
plastyczno –rękodzielniczych.
Celem tych zajęć było ukazanie
dzieciom sposobów aktywnego spędzania czasu oraz rozwój
kompetencji społecznych. Półkolonie odbyły się pod hasłem
Bezpieczne wakacje.
Serdeczne
podziękowania
kierujemy do uczestników, rodziców i nauczycieli, którzy
przygotowali wspaniałe zakończenie projektu. Podziękowania
kierujemy do KSW „Głowaczowianki”, OSP Głowaczów i Państwa Seremaków, którzy w formie wolontariatu uatrakcyjnili

zajęcia dzieciom.
Na zakończenie wakacyjnego
wypoczynku, wszyscy uczestni-

cy otrzymali dyplomy i nagrody z rąk Pana Wójta – Huberta
Czubaja.

skich Ziemi Kozienickiej
“SMAKI ZIEMI KOZIENICKIEJ”
już za nami!
rzybyłych gości powitali: Hubert Czubaj – Wójt Gminy
Pi Przewodniczący
Głowaczów, Piotr Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozienice
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kozienickiej oraz Irena Bielawska – Prezes Zarządu Lokalnej Grupy
Działania „Puszcza Kozienicka”.

SPORTOWA POLSKA- PROGRAM ROZWOJU
LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
- EDYCJA 2021
G

mina Głowaczów otrzymała kolejne dofinansowanie, tym razem na infrastrukturę sportową z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 409.339,44 w
ramach „Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska”. Środki te
pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Celem programu jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych, dotyczących obiektów
sportowych, które podzielono
na trzy grupy
Pierwszą z nich stanowią obiekty
szkolne. Tego typu wnioski dotyczą
budowy, przebudowy lub remontu

szkolnych obiektów sportowych,
które mają służyć realizacji zajęć
wychowania fizycznego, ale też
ułatwiać mieszkańcom aktywne
spędzanie czasu wolnego.
W drugiej grupie znajduje
się modernizacja obiektów służących klubom sportowym. W

tym obszarze rozpatrywane są
zadania, zmierzające do poprawy warunków treningowych dla
sportowców, zwłaszcza przeciwdziałanie degradacji obiektów
sportowych, które znajdują się w
niedostatecznymstanietechnicznofunkcjonalnym.

Świetlica wiejska dla Marianowa

W

dniu 28.07.2021 r. podpisana została umowa na realizację zadania pn. „Budowa
świetlicy wiejskiej w m. Marianów”. Umowę w imieniu Stowarzyszenia „Wesołe Słoneczka z Cecylówki” podpisała Prezes Zarządu - Agnieszka Sygocka przy kontrasygnacie
Skarbnika - Józefa Kapusty.
- Ostatnie dni to bardzo dobre informacje dla mieszkańców
Marianowa. Rozpoczęta została
budowa oświetlenia, na niedzielnym przeglądzie Kół Gospodyń
Wiejskich „Marianianki” zajęły II
miejsce, a dzisiaj została podpisana umowę na dofinansowanie
inwestycji, która jest bardzo potrzebna tej miejscowości i na którą jej mieszkańcy czekali bardzo
długo. Ważnym argumentem do
realizacji tej inwestycji w tej miejscowości było właśnie powstanie
koła gospodyń wiejskich, które

jest bardzo aktywne i dynamicznie się rozwija. Do rozwoju i aktywności niezbędne jest miejsce,
w którym taka integracja lokalnej
społeczności może się odbywać.
Świetlica powstanie na działce,
którą gmina pozyskała bezpłatnie
od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego. Bardzo dziękuję
za pomoc i wsparcie pani Prezes
LGD „Puszcza Kozienicka” Irenie
Bielawskiej i członkowi zarządu
Mazowieckiej Izby Rolniczej panu
Mirosławowi Górce – powiedział
wójt gminy Hubert Czubaj.

- Dzisiejszy dzień był bardzo
ważny dla naszej miejscowości. Po latach starań i oczekiwań
podpisaliśmy umowę w Urzędzie Marszałkowskim na budowę
świetlicy w Marianowie. Dofinansowanie na kwotę 150 000,00 zł
otrzymaliśmy z LGD „Puszcza
Kozienicka”. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili
się do realizacji tego przedsięwzięcia i tym samym do urzeczywistnienia naszych marzeń
– powiedziała sołtys Marianowa
Małgorzata Nowakowska.

Było
kolorowo, wesoło i
smacznie. Udział w przeglądzie
wzięło 22 koła z terenu powiatu
kozienickiego. Tegoroczny przegląd upłynął pod hasłem ,,Kurczak na stole nie tylko w rosole’’.
Rywalizacja była na wysokim
poziomie, panie z Kół włożyły
ogrom pracy w przygotowanie
stoisk oraz pysznych potraw.
Było wiele wyróżnień oraz trzy
główne nagrody. I tak zwyciężyły
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
ze Świerży Górnych otrzymując

nagrodę - bon w wysokości 2000
zł, a tuż za nimi - drugie miejsce
należało do KGW Marianianki z
Marianowa. Tu panie otrzymały
nagrodę - bon w wysokości 1.500
zł. Cieszymy się, że KGW z terenu
naszej Gminy zajęło tak zaszczytne i wysokie miejsce.
Nagrody ufundowało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Puszcza Kozienicka".
Serdecznie
gratulujemy
wszystkim uczestniczkom!
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Dni Gminy Głowaczów 2021 już za nami!

S

portowe emocje i mnóstwo zabawy - tak w dużym skrócie
można podsumować tegoroczne Dni Gminy Głowaczów
2021. Mieszkańcy obchodzili święto swojej "Małej Ojczyzny"
w niedzielę 1 sierpnia.
Już tradycją się stało, że Dni
Gminy Głowaczów obchodzi
się na dwa sposoby – sportowo i koncertowo - tanecznie.
Na gminnym Stadionie sportowym KS „LEGION” o godzinie
14.30 rozpoczęły się rozgrywki
sportowe. Miejsce III na podium zdobyła drużyna Hubal
Chodków. Po emocjonujących
spotkaniach przyszła pora na
mecz finałowy, który rozpoczął się o godzinie 18.30. Piłka,
która szybko wędrowała przez
różne sektory boiska zapewniła trzymający w napięciu mecz,
kończący się zwycięstwem
zawodników Banda Hasana.
Drugie miejsce zajęła drużyna
z Adamowa.
Podczas tegorocznych obchodów Dni Gminy Głowaczów swą
obecnością zaszczycili: poseł na
sejm – pan Andrzej Kosztowniak, poseł na sejm – pani Anna
Kwiecień, wicemarszałek województwa mazowieckiego – pan
Rafał Rajkowski, radny Sejmiku
Województwa Mazowieckiego
– pan Tomasz Śmietanka, starosta powiatu kozienickiego – pan
Krzysztof Wolski, wiceprzewodniczący rady powiatu kozienickiego – pan Mirosław Górka,
Dyrektor WFOŚiGW delegatura
w Radomiu – pani Elżbieta Zawada, burmistrz miasta i gminy
Kozienice – pan Piotr Kozłowski, zastępca wójta Gminy Grabów nad Pilicą – pani Anna
Plesiewicz – Trzeciak, Komendant PSP w Kozienicach – pan
Kamil Bieńkowski, Komendant
Komendy Powiatowej Policji
insp. Sławomir Rek, wiceprezes
MZPN – pan Kamil Witkowski.
Wójt Gminy – pan Hubert Czubaj podziękował drużynom młodzieżowym i trenerom Piotrowi
Bolkowi, Konradowi Wolskiemu
i Arturowi Strąg. W szczególności podziękował za promocję
Gminy Głowaczów młodym piłkarzom UKS Jastrząb Głowaczów
i trenerowi Piotrowi Bolkowi za
zajęcie I miejsca w Turnieju Piłki
Nożnej Tatry Cup 2021.
Następnie przyszła pora na
odznaczenia i medale. Zwycięskie drużyny odebrały puchary
i medale z rąk wójta gminy Głowaczów Huberta Czubaja i przybyłych gości. Odznaczeni zostali również zawodnicy, którzy

w szczególny sposób wyróżnili
się podczas trwania Turnieju,
a mianowicie – Dżesika Wieczorek, która została Najlepszym
Zawodnikiem Turnieju, Jakub
Salma – Najlepszy Bramkarz Turnieju, natomiast królem strzelców został Kamil Niziński. Pan
Wójt pogratulował oraz podziękował zawodnikom za grę pełną
pasji i zaangażowania.
Następnie Wójt Gminy Głowaczów podziękował przybyłym
gościom za wsparcie i pomoc
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych dla Gminy wręczając podziękowania i koszulki.
- Bardzo dziękuję Państwu,
że wspieracie moje działania
w rozwoju gminy Głowaczów,
poprzez wsparcie swoimi osobami liczne inwestycje, które
chcemy realizować, inwestycje
na które nasi mieszkańcy długo czekali. Programy rządowe
i samorządowe dzięki którym
tak wiele wspólnie udało się
nam zrealizować. Wiele jeszcze
mamy do zrobienia ale wierzę,
że z Państwa pomocą będziemy
poprawiać jakość życia naszych
mieszkańców poprzez budowę
infrastruktury drogowej, wodno- kanalizacyjnej, sportowej
bo nasi mieszkańcy , którzy są
największą wartością tej gminy
na to zasługują- powiedział wójt
gminy Hubert Czubaj.
Wiele emocji wzbudził obowiązkowy punkt programu podczas każdych obchodów święta
gminy – występ znanego zespołu . W tym roku wszyscy zebrani
mieli okazję bawić się przy hitach
Zespołu DEJW. Zabawę taneczną
w bardzo profesjonalny sposób
poprowadził DJ Lukas.
Przybyli mieszkańcy, goście,
sympatycy gminy mogli zakupić
regionalne produktu jakie oferowało KGW „Wólczanki’, wziąć
udział w konkursach stoiska
promocyjnego z GAZ –System,
zakupić książki na stoisku Biblioteki Publicznej Gminy Głowaczów jak również porozmawiać z przedstawicielami Wojsk
Obrony Terytorialnej.
Tegoroczna edycja Pucharu
Wójta Gminy Głowaczów została dofinansowana ze środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego.

