
Dla nich, żołnierzy przydzie-
lonych do Komendy Grupy Le-
gionów Polskich płka Zygmunta 
Zielińskiego, było to drugie Boże 
Narodzenie spędzone z dala od 
rodzinnych domów położonych 
najczęściej w nie tak znów bar-
dzo odległej geograficznie, lecz 
jakże dalekiej Galicji. Ich tęskno-
tę za ciepłem domowego ogniska 
i suto zastawionym stołem potę-
gowało zimno niedogrzanych ko-
szar i ciągłe braki aprowizacyjne, 
powodujące, że słowa starej żoł-
nierskiej piosenki: „Idzie żołnierz 
borem lasem, przymierając z gło-
du czasem” stawały się dojmują-
co aktualne.

Dobitnym wyrazem tych prag-
nień i nostalgii jest unikatowy 
dokument – świąteczna karta 
pocztowa „Marzenia Legioni-
sty w Kozienicach”. Jakież treści 
kryją się pod tym wymownym 
tytułem? Na pierwszym planie 
króluje choinka rozjarzona bla-
skiem świec tak, że aż bije od niej 
ciepło. Nie mniej ważne jednak 
są choinkowe ozdoby i to, co po-
łożono pod drzewkiem.

Cała choinka obwieszona 
jest smakołykami, pośród nich 
wigilijny karp, kiełbasa kra-
kowska, kiszka, no i oczywi-
ście potężny strudel - ciasto 
popularne na ziemiach całej  

monarchii Habsburgów.
Pod nią zaś imponująca bate-

ria trunków: koniak, oryginalny 
francuski, arak, rum, a nawet 
Veslauer - białe musujące wino 
z Vöslau. Pełnię szczęścia zamyka 
beczułka „haberbuscha”, tytoń, 
czekolada Sucharda.... i, tak na 
wszelki wypadek, stos puszek z 
wojskowym gulaszem. Ze szcze-
gólnym jednak wzruszeniem 
odczytujemy jednak formularz 
zamieszczony w prawym dolnym 
rogu karteczki - „Urlaubsshein”- 
zezwolenie na urlop do Krakowa. 
Gdzieś tam czekał na legionistę 
jego prawdziwy dom…

Cóż można by powiedzieć o sa-
mej karteczce i, jeśli się uda, jej 
autorze? Jest  to rysunek wyko-
nany prawdopodobnie sangwiną 
lub brązową kredką, w sposób 
poprawny, choć zdecydowanie 
amatorski, nie wskazujący na 
profesjonalnego artystę (a w 
Kozienicach w tamtych czasach 
przebywało ich

niemało). Kartka nie ma cha-
rakteru jednostkowego. Po-
nieważ zaś została powielona 
techniką drukarską jako wydaw-
nictwo austro-węgierskiej poczty 
polowej można się domyślać, że 
emitowano ją w większej ilości. 
Samo przedsięwzięcie, w założe-
niu dochodowe,  prawdopodob-

nie miało zasilić legionową kasę.

Autor rysunku-projektu po-
chodził raczej z zamożnego śro-
dowiska, albo po prostu znał się 
na tym, co dobre i być może by-
łoby to wszystko, co można o nim 
powiedzieć, gdyby nie zamiesz-
czona sygnatura. Wypłowiała, 
niezbyt czytelna, okazała się jed-
nak możliwa do odcyfrowania, co  
z kolei umożliwiło dalsze poszuki-
wania. Dzięki temu wiemy już na 
pewno, że był nim pochodzący  
z Tarnowa żołnierz I Brygady Wil-
helm Bulaga. W czasie tamtego 
Bożego Narodzenia liczył sobie 
niespełna 23 lata. Mimo młode-
go wieku weteran, reluton, jak 
mawiali legioniści, ranny w mar-
cu 1915 nad Nidą. Po wyleczeniu 
służył w Kozienicach w kadrze 
Komendy Grupy LP. Powtórnie 
odniósł rany 7 czerwca 1916 r. 
w bitwie pod Kostiuchnówką. 
Miał te same proste marzenia, 
co my i być może chciał nimi  
z nami podzielić.

Przyjmijmy zatem, płynące 
sprzed lat życzenia od nieznajo-
mego Legionisty i życzmy sobie 
nawzajem spełnienia naszych 
świątecznych marzeń.

Krzysztof Reczek
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Marzenia świąteczne Legionisty w Kozienicach    
Święta Bożego Narodzenia miały w Kozienicach w 1915 wyjątkowy charakter. Nie odczuwali 

go być może w ten sposób mieszkańcy rzuceni w odmęty I wojny światowej i z niepokojem 
wypatrujący, co przyniosą nadchodzące dni. Dla nich były to jeszcze nadal tylko kolejne 
wojenne święta, pod kolejną dolegliwą i drenującą ze wszystkiego co się da okupacją, tym 
razem austriacką.O niepowtarzalności tych Świąt przesądza jednak coś innego – do Kozienic 
wkroczyła po raz kolejny Historia. Przyszła jesienią 1915, tym razem w dobrej, budzącej 
nadzieję postaci  polskiego żołnierza walczącego o niepodległość Ojczyzny.

P.H.U”MIX” Pionki

Zaiste, historia naszego miasta kryje wciąż niuanse nie 
tylko ciekawe, ale i budujące. Bo skoro  nawet w czasach 

wojennej zawieruchy przetrwały w bezimiennym dziś 
żołnierzu nadzieja, skra optymizmu i poczucie humoru, 

tym bardziej powinny przetrwać w nas – czego sobie 
i Państwu, wraz ze zdrowiem, dobrym apetytem, ciepłem 

rodzinnego ogniska i spokojem ducha 
serdecznie życzymy!

Redakcja Tygodnika OKO
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Ukazujemy się na terenie subregionu radomskiego w 243 punktach dystrybucji

Kolejne 
wydanie

7
stycznia                   

• PRZYJMĘ stary lub zepsuty 
sprzęt komputerowy
-kompletny (stacjonarne, 
laptopy)
-części (dyski, napędy, karty 
rozszerzeń)
-tablety
Kontakt 579-665-969
• Seniorko, masz uczciwą ro-
dzinę z wnukami – zadzwoń 
do samotnego emeryta.  
Tel. 503 970 467 Naprawdę 
warto.
• Facet 47 lat pozna kobiete z 
Kozienic i ok. Proszę o sms. 
Tel 508 615 325
• Wdowiec 73 l. Pozna sym-
patyczną i miłą  Panią od 65 
d0 70 lat z okolic Kozienic.  
Tel. 537-430-830

• Sprzedam 200 kg ekologicz-
nych orzechów włoskich w łu-
pinie i 1,5 tony pszenicy kon-
sumpcyjnej. Tel. 603-682-978
• Sprzedam hektar zie-
mi w Brzózie klasa 3 cena 
30.000. Telefon kontaktowy  
604-181-478
• Sprzedam działki budowla-
ne w Janikowie 1200m2. Tele-
fon kontaktowy 604-181-478 
lub 503-124-381
Profile różne II gatunek 2 zł /
kg Tel. 48 614 50 69
• Profil 40x30x1,5 - 3 zł/mb 
Tel 888 302 303
• Rura fi 14 1 zł/mb Tel. 48 
614 50 69 lub 888 302 303
• Rura fi 114 x2,3 mm 15 zł /
mb Tel. 48 614 50 69

OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
 o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) zawiadamia się, że w dniu 9 września 2020 r. Wojewoda 
Mazowiecki wydał decyzję Nr 96/SPEC/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej: „Budowa obwodnicy Iłży w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom – 
Rzeszów n odcinku od km 0+000 do km 7+200 wraz z przebudową infrastruktury 
technicznej, w tym urządzeń, których przebudowa wymaga wyjścia poza teren 
niezbędny dla obiektów budowlanych – obiekty budowlane kategorii XXV, XXVI, 
XXVII, XXIII”. Zamierzenie budowlane nr 2 – Budowa obwodnicy Iłży w ciągu drogi 
krajowej nr 9 od km 0+214,07 do km 0+651,78.

Jednocześnie informuję, iż w dniu 24 września 2020 r., Wojewoda Mazowiecki 
wydał postanowienie Nr 1092/SAAB/2020 prostujące z urzędu oczywistą omyłkę 
pisarska w ww. decyzji.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych  
i Autostrad, ww. decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, w gminie Iłża.
Działki usytuowania obiektu:
- w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (w nawiasach: 
tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji na 
rzecz Skarbu Państwa, w nawiasach numery działek po podziale):
obręb 0001 Iłża, działki nr ew.: 2615/2 (2615/4, 2615/3), 2617/2 (2617/4, 
2617/3), 2618/2 (2618/4, 2618/3), 2619/2 (2619/4, 2619/3), 2620/2 (2620/4, 
2620/3), 2621/2 (2621/4, 2621/3), 1 (1/2, 1/2), 2 (2/2, 2/1), 3 (3/2, 3/1);
- numery działek poza pasem drogowym przeznaczone pod budowę lub  
przebudowę urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych  
 (w nawiasie: działka stanowiąca teren wód płynących):
obręb 0001 Iłża, działki nr ew.: 2831/2, 2524, (2777), 2833/1;

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę 
do dokonania wpisów w księdze wieczystej i katastrze nieruchomości – art. 12 
ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Jednocześnie informuje się, że w przypadku, w którym dotychczasowy 
właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub 
wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, 
lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia  
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej posiadającej 
rygor natychmiastowej wykonalności - wysokość odszkodowania powiększa się 
o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania 
wieczystego.

Ponadto tutejszy organ wyjaśnia, iż zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4g ustawy  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych: „jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzja ustalająca 
wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej 
wykonalności.”

Jeśli wykazują Państwo gotowość do wydania nieruchomości, w celu 
udokumentowania powyższego faktu winni Państwo wysłać oświadczenie do 
inwestora.

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania  
w terminie 14 dni od skutecznego jej doręczenia, do Ministra Rozwoju, Pracy  
i Technologii za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  
(Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strona chcąca zapoznać się z aktami postępowania, bądź wypożyczyć 
dokumentację może tego dokonać na pl. Bankowym 3/5 pok. 7 w poniedziałek  
w godz. 1300 - 1600 lub w czwartek w godz. 800 - 1200 po wcześniejszym 
umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nieumówione nie 
będą obsługiwane.

Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 
min i nie może zostać przedłużony. W pokoju nr 7 może przebywać  
tylko jedna osoba do jednej sprawy.

Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania 1,5 m odległości 
pomiędzy osobami oraz nakaz używania rękawiczek jednorazowych, dezynfekcji 
dłoni oraz zasłaniania ust i nosa.

Osoba odbierająca dokumentacje z urzędu winna używać rękawiczek  
jednorazowych, zdezynfekować dłonie oraz mieć zasłonięte usta i nos.

WI-I.7820.1.9.2019.MP
Data publicznego obwieszczenia 17 grudnia 2020 r.
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ROZMOWY PRZY WYCINANIU LASU
Wygląda na to, że nasz tekst z pierwszej strony poprzedniego numeru zatytułowany 

“Starostwa kozienickiego wojna z lasem?” wzbudził wiele emocji, zaś kilka dni później, 
gdy opublikowaliśmy na FB pierwsze zdjęcie z rozpoczętej wycinki, dyskusja rozgorzała na 
dobre - niestety, nie tylko na dobre. Postarajmy się ją zatem nieco uporządkować…

Krótkie przypomnienie i małe 
kalendarium

2 grudnia przez kilka godzin 
próbowaliśmy nawiązać kontakt 
telefoniczny z wicestarostą lub 
starostą, by poznać aktualne sta-
nowisko w sprawie planowanej 
wycinki lasu u zbiegu ulic Gło-
waczowskiej i Sikorskiego, którą 
zamierzaliśmy poruszyć.. Nie-
stety, mimo że zostawiliśmy w 
sekretariacie wiadomość o jaką 
sprawę nam chodzi, co godzinę 
słyszeliśmy jedynie sugestię, by 
spróbować za godzinę. Zawiod-
ły również próby nawiązania 
kontaktu drogą pozaoficjalną, 
wobec czego zmuszeni byliśmy 
opublikować tekst bez wypowie-
dzi najważniejszego czynnika ofi-
cjalnego.

 3 grudnia numer był już do-
stępny, z miejsca budząc - wi-
dzieliśmy to przy dystrybucji - 
duże zainteresowanie sprawą, o 
której - jak się okazało - mało kto 
słyszał. Większość mieszkańców 
była zaskoczona pomysłem wy-
cięcia takiej połaci lasu, a wieść 
o planowanym przeniesieniu na 
to miejsce Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego z 
Opactwie była dla nich zaskocze-
niem. Nie należy się temu dziwić, 
ponieważ starostwo informacja-
mi na temat swojej inwestycji 
zbytnio nie szafowało. Na stronie 
www.kozienicepowiat.pl ostatni 
wpis poruszający temat SOSW 
ukazał się 1 października, nie było 
tam jednak mowy o konkretnej 
lokalizacji, a tylko o koncepcji  
utworzenia regionalnej placów-
ki opiekuńczo-terapeutycznej na 
terenie powiatu kozienickiego.

Może to zbieg okoliczności, ale 
wszystko ułożyło się tak, jakby 
nasza publikacja dziwnym spo-

sobem przerwała mur milczenia 
- jeszcze tego samego dnia na 
stronie starostwa ukazał się krót-
ki tekst, w którym informowano 
o oficjalnym spotkaniu,  jakie 
tego dnia się odbyło oraz zapo-
wiadano kolejne, z mieszkańca-
mi, w terminach 4, 8 i 9 grudnia. 
Tego samego dnia na kanale  You-
Tube Powiat Kozienicki  pojawiła 
się również 44-minutowa relacja 
ze spotkania z rodzicami wycho-
wanków SOSW w Opactwie, któ-
re odbyło się dzień wcześniej.

Wreszcie konkrety

4 grudnia pojawiał się  na stro-
nie powiatu obszerny wpis zawie-
rająca wreszcie sporo konkretów, 
w tym kalendarium, pokazujące 
jakie formalnosci w jakich termi-
nach były załatwiane. Wyjaśnio-
ny został cel przedsiewzięcia oraz 
zarys jego finansowania :

Powiat Kozienicki zabezpie-
czył kwotę 15 mln zł na budowę 
ośrodka, dodatkowo Starostwo 
Powiatowe w Kozienicach czyni 
starania o pozyskanie środków 
zewnętrznych. W projekcie bu-
dżetu Powiatu Kozienickiego na 
2021 rok zaplanowana została 
kwota 3,5 mln zł na budowę Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego, który powstać ma 
do 2023 roku.

Na koniec Starosta Andrzej 
Jung osobiście zapewnił o swojej 
otwartości na wszelkie rozmowy.

Przy wycinaniu lasu

I wszystko to wygląda bar-
dzo godnie i pięknie, w istocie 
powinno wyglądać tak od po-
czątku. Niestety, kolejne ruchy 
Starostwa stawiają pod znakiem 

zapytania jeśli nie kwestię owej 
otwartości na rozmowy, to co 
najmniej wyczucia stylu ich pro-
wadzenia. Można by bowiem po-
myśleć, że kwestią pewnego mi-
nimum przyzwoitości byłoby, aby 
mieszkańcy zaproszeni na spot-
kanie w sprawie budzącej ich 
sprzeciw wycinki lasu nie musieli 
mijać po drodze maszyn, które 
właśnie tę wycinkę rozpoczęły. 
Niestety, tak właśnie stało się 9 
grudnia, w dniu ostatniego spot-
kania. Istotnie: uczciwie trzeba 
przyznać, że nikt nie zapowiadał, 
że będzie to spotkanie konsulta-
cyjne, a mieszkańcy będą mieli 
na cokolwiek wpływ.  Czy jednak 
naprawdę trzeba było uświada-
miać im właśnie w ten sposób, 
że wszystko zostało już przesą-
dzone, a rozmowy mają na celu 
jedynie skłonienie ich do akcep-
tacji faktów dokonanych? Ocenę 
pozostawiamy  tu Czytelnikom.

Przeciwko dzieciom?

Opublikowana przez nas tego 
dnia fotografia rozpoczętej wy-
cinki wzbudziła odzew, jaki na na-
szym skromnym profilu FB zdarza 
się rzadko. Dyskusja rozgorzała 
dość gorąca, pojawił się w niej 
jednak istotny dysonans, na któ-
ry chcielibyśmy zwrócić uwagę, 
ponieważ wydaje się on być nie-
fortunnym pokłosiem, zamierzo-
nym lub nie, taktyki informacyj-
no-perswazyjnej kozienickiego 
Starostwa. Otóż dzień wcześniej, 
8 grudnia, na stronie Starostwa 
pojawił się wpis autorstwa pani 
Anny Grzesik, dyrektor SOSW w 
Opactwie, pod tytułem “Niepeł-
nosprawni są wśród nas!”. Tekst 
sam w sobie dobry i potrzebny, 
mówiący o potrzebach i god-
ności osób niepełnosprawnych 
i o tym, że powinniśmy dbać o 

naszą wrażliwość i zrozumienie 
wobec nich. Niestety, w tym kon-
kretnym czasie i kontekście zain-
spirował najwyraźniej niektóre 
osoby do stawiania krytykom 
inwestycji zarzutów o brak zro-
zumienia właśnie wobec dzieci, 
czy też “protestowanie przeciw-
ko naszym dzieciom chorym”. 
Jest to o tyle nie na miejscu i 
nieuczciwe, że o ile jesteśmy w 
stanie prześledzić dyskusję, NIKT 
nie wyraził sprzeciwu wobec 
obecności w mieście ośrodka ani 
nie kwestionował konieczności 
jego przeniesienia, nie mówiąc 
już o jakichkolwiek negatywnych 
wypowiedziach na temat samych 
dzieci.

Napiszmy to jasno: potrzeba 
przeniesienia wychowanków 
SOSW w Opactwie jest oczywi-
sta i bezdyskusyjna. My również 
byliśmy tam, widzieliśmy panu-
jące warunki i rozumiemy, jak 
bardzo nieodpowiednie są one 
dla dzieci ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi. Trzeba rów-
nież powiedzieć, że lokalizacja w 
Kozienicach, zamiast w którejś 
z okolicznych wsi, nawet jeśli 
znalazłaby się tam odpowiedni 
budynek np. po którejś ze zlikwi-
dowanych szkół, ma niewątpliwe 
zalety jeśli chodzi o kwestie zwią-

zane  z integracją. Przychodzi tu 
na myśl casus zaprzyjaźnionego 
z nami WTZ w Przewozie, gdzie 
mimo bardzo dobrych warunków 
lokalowych i technicznych nie-
możność prowadzenia w wygod-
ny sposób zajęć integracyjnych 
- wyjścia do urzędu, placówki 
kulturalnej czy na miasto -  jest 
jednak odczuwalną niedogod-
nością. W Opactwie nie ma ani 
należytych warunków lokalo-
wych, ani dobrych warunków do 
integracji. Dla dzieci mających 
różne problemy zdrowotne nie 
bez znaczenia jest również bez-
pośrednia bliskość szpitala. Prob-
lem w tym jednak, że Starostwo 
wydaje się grać tą kartą nie tylko 
tam, gdzie jest to na miejscu, ale 
także tam, gdzie krytyka dotyka 
innych punktów.

Co dalej? Sprawa wygląda na 
przesadzoną, wypada więc jedy-
nie życzyć sobie, by strata oazy 
zieleni nie poszła na marne, a bu-
dowa ośrodka przebiegła szybko 
i sprawnie. Oby dzieci dobrze 
zaaklimatyzowały się w nowym 
miejscu i jak najszybciej mogły 
korzystać z nowych możliwości. 
W międzyczasie jednak, Drodzy 
Państwo…  grajmy uczciwie.

AlKo

Siatkarze z Jedlińska wiceliderem
Z początkiem sezonu 2020/2021 w drużynie SPS RADMOT Jedlińsk nastąpiło sporo 

zmian kadrowych. Z zespołu ubyło 5 siatkarzy (przeszli do ekipy z Przytyka),  
a przybyło 8 graczy.

Dotychczas drużyna rozegrała 
7 spotkań w grupie „A” mazowie-
ckiej IV ligi. Przegrali jedynie w in-
auguracyjnym meczu we własnej 
hali z Borem Regut 0:3 (podobnie 
jak w ubiegłym sezonie) . Kolejne 
mecze przyniosły już same wygra-
ne za trzy punkty. Jedlińsk poko-
nał teamy z Gozdu, Mszczonowa, 
Konstancina-Jeziornej po 3:1 oraz 
Jastrzębi i drugi zespół Sparty 

Grodzisk Mazowiecki gładko 3:0. 
Ostatnie starcie z zajmującymi 
trzecia lokatę siatkarzami z Belska 
Dużego Radmot przekonywująco 
wygrał 3:0 w setach do 17, 21 i 19. 
Aktualnie w tabeli prowadzi Bór 
Regut, który jeszcze do niedawna 
rozstrzygnął wszystkie mecze na 
swoją korzyść. Niespodziewana 
porażka graczy Boru na własnym 
parkiecie z Gromem Przytyk 0:3 

stworzyła szansę na odrobie-
nie punktowych strat i objęcie 
przodownictwa w tabeli przez 
zespół z Jedlińska. Kluczowym 
spotkaniem, które zadecyduje o 
ostatecznym kształcie tabeli na 
półmetku rozgrywek będzie mecz 
Radmotu z Gromem Przytyk, któ-
ry po wygranej z liderem awanso-
wał na trzecie miejsce.

Krystian Kilar

Drużyna SPS RADMOT: Wojtek Wikło, Krzysztof Michalski, Łukasz Ranecki, Piotr Siek, Tomasz Staszałek, 
Mateusz Sąpór, Dominik Bagniuk, Kamil Struzik, Karol Gęborys, Piotr Dominiak, Michał Kwiatkowski,  
Miłosz Gregorczyk, Wiktor Trzos,  trener Krzysztof Mergalski oraz prezes klubu - Robert Zaborowski.
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Enea Nowa Energia zarządza segmentem OZE Grupy Enea

Enea Wytwarzanie po raz kolejny obdarowała prezentami dzieci z okazji Mikołajek

Spółka Enea Nowa Energia – która ma swoją siedzibę w Radomiu, a do której zadań należy zarządzanie i rozwój projektami opartymi na odnawialnych 
źródłach energii (OZE) – weszła w kolejny, ważny etap prac organizacyjnych. Do Enei Nowa Energia włączono aktywa Grupy Enea rozwijane do tej pory  
w ramach Segmentu OZE w spółce Enea Wytwarzanie.

W piątek, 4 grudnia, dziel-
nicowy z Komendy Po-

wiatowej Policji w Kozieni-
cach w roli Świętego Mikołaja 
przekazał prezenty dla dzieci 
przebywających na Oddziale 
Pediatrycznym szpitala w Ko-
zienicach. Paczki z prezenta-
mi przygotowano we współ-
pracy Enei Wytwarzanie  
z Komendą Powiatową Policji 
w Kozienicach.

– Proces organizacji spółki 
przebiega zgodnie z planem, 
jaki zaprezentowaliśmy w chwili 
ogłoszenia jej powstania. Spół-
ka ma już wszystkie niezbędne 
aktywa, aby realizować stra-
tegię pozyskiwania kolejnych 
źródeł odnawialnej energii. 
Przed nami finisz prac organi-
zacyjnych i początek aktywnej 
działalności – zaznacza Tomasz 

Siwak, prezes Enei Nowa Ener-
gia, wiceprezes Enei SA ds. 
handlowych.

– Będziemy aktywnym in-
westorem na krajowym rynku, 
przez co zwiększymy udzia-
ły Enei w rynku tzw. zielonej 
energii. Mam nadzieję, że już 
wkrótce nasza spółka stanie się 
nie tylko liderem najnowocześ-
niejszych technologii w obsza-

rze OZE, ale także źródłem no-
wej energii dla Radomia i jego 
mieszkańców – powiedział pre-
zes Tomasz Siwak.

Od teraz Enea Nowa Ener-
gia – będąca częścią Grupy 
Enea, wicelidera polskiego 
rynku energetycznego – za-
rządza 26 instalacjami OZE w 
skład, których wchodzi ponad 
20 elektrowni wodnych, a tak-

że farmy wiatrowe na terenie  
całej Polski.

Na konferencji prasowej w 
lipcu tego roku prezes Enei SA 
Paweł Szczeszek, poinformował, 
że powołanie Enei Nowa Ener-
gia jest odpowiedzią na realiza-
cję ambitnych celów wspierają-
cych transformację koncernu w 
zakresie wykorzystania odna-
wialnych źródeł energii i ograni-

czenia emisyjności.

Enea Nowa Energia będzie 
rozwijać aktywa OZE w oparciu 
o najnowocześniejsze i opty-
malne ekonomicznie rozwiąza-
nia technologiczne. Spółka jest 
m.in. zainteresowana udziałem 
w rozwoju morskich farm wia-
trowych oraz wielkoobszaro-
wych farm fotowoltaicznych.

To już niemal tradycja, kiedy w 
okresie mikołajkowym kozieniccy 
policjanci oraz wolontariusze Enei 
Wytwarzanie łączą siły, by spra-
wić radość najmłodszym, którzy 
szczególnie potrzebują w tym cza-
sie miłości i ciepła. Ten rok, choć 
inny niż wszystkie, nie przeszko-
dził w obdarowaniu dzieci upo-
minkami. W związku z panującą 
pandemią, zorganizowano nieco 
inną formę przekazania prezen-
tów dzieciom przebywającym 
na oddziale szpitalnym. Zamiast 
osobistych odwiedzin Świętego 
Mikołaja, paczki przekazane zo-
stały na ręce ordynatora oddziału 
dziecięcego szpitala w Kozieni-
cach, który sam z kolei podaru-
je prezenty małym pacjentom. 
Obdarowanie prezentami dzieci, 
które zmagają się z chorobami 
to bardzo wzruszający moment. 
Ten gest najczęściej spotyka się 
z dużym zaskoczeniem, a także 
wywołaniem radości i uśmiechu 
u dziecka, który jest najlepszym 
lekarstwem w chorobie.

Była to już kolejna akcja zor-
ganizowana wspólnie przez po-
licjantów i wolontariuszy Enei 
Wytwarzanie, dlatego postanowi-
liśmy kontynuować tę szlachetną 
inicjatywę bez względu na panu-
jące okoliczności.
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Udało się !!!
Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za przekazane 

pieniądze i wszelkie rzeczy, które podarowaliście  
w tegorocznej Szlachetnej Paczce.

Łącznie zebraliśmy 5.486,67 
zł w gotówce! Dodatkowo zgro-
madziliśmy artykuły spożywcze, 
chemiczne, szkolne, zabawki 
oraz używaną odzież dziecięcą, 
zabawki, artykuły domowe (w 
tym meble) oraz opał.

Pieniądze wydatkowane zosta-
ły na:

- opłacenie usługi hydraulika – 
2.000,00 zł,

- zakup (części) elementów 
hydraulicznych i budowlanych 
niezbędnych do zainstalowania 
w domu Rodziny ogrzewania 
-1.257,00 zł,

- zakup nowej odzieży zimowej 
i całorocznej, obuwia, artyku-
łów spożywczych, chemicznych 
oraz upominków dla Rodziny – 
2.229,75 zł.

Materialną wartość paczki wy-
ceniliśmy na 8000,00 zł.

Radość Rodziny i nadzieja na 
lepsze życie – nie do wycenienia.

Dziękujemy raz jeszcze!
I pamiętajcie – dobro powraca.
Z najserdeczniejszymi życze-

niami świątecznymi dla Was  
i Waszych Bliskich

My

Strefa relaksu przy pływalni „DELFIN”

W dniu 10 grudnia 2020 r. przy krytej pływalni „Delfin” w Kozienicach odbył się 
odbiór inwestycji realizowanej na zlecenie samorządu gminnego przez Kozienicką 
Gospodarką Komunalną Sp. z o.o., na przełomie miesiąca października i listopada.

W odpowiedzi na zgłaszane 
cyklicznie zastrzeżenia co do zo-
stawiania pojazdów pod budyn-
kiem basenu, poza wyznaczo-
nymi miejscami parkingowymi, 
przedstawiciele Gminy Kozieni-
ce i Kozienickiego Centrum Re-
kreacji i Sportu wdrożyli w życie 
pomysł alternatywnego wyko-
rzystania dostępnej przestrzeni. 
Dzięki temu w nowo powstałej 
strefie relaksu, w miejsce do-
tychczasowej kostki brukowej 

pojawiły się oazy zieleni, obsa-
dzone drzewkami i krzewami. 
W pobliżu nich zainstalowano 
ławeczki i leżaki. Oprócz nada-
nia nowego oblicza placowi, 
nastąpiła też znaczna popra-
wa bezpieczeństwa. Przestrzeń 
udostępniona dla użytkowników 
została bowiem oddzielona od 
jezdni i chodnika przy ul. Legio-
nów pasem zieleni. Z uwagi na 
charakter miejsca, pełnię jego 
uroku poznamy dopiero wios-

ną, gdy ruszy wegetacja roślin, 
a teren zazieleni się. W odbiorze 
uczestniczył Burmistrz Gminy 
Piotr Kozłowski wraz ze swoi-
mi zastępcami Dorotą Stępień i 
Mirosławem Pułkowskim, Pre-
zes KGK Sp. z o.o. Robert Woj-
cieszek, Dyrektor Kozienickie-
go Centrum Rekreacji i Sportu 
Marcin Zmitrowicz oraz przed-
stawiciele Urzędu Miejskiego 
i nadzoru budowlanego. Koszt 
inwestycji wyniósł 248 000 zł.
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INFORMACJA!!!
METROBUS - przywrócenie trasy

Od 21 grudnia 2020 r. przywrócona zostaje pierwot-
na trasa METROBUSA, która zawieszona została na czas 
przebudowy ulic:  Radomska i Głowaczowska.

Aktualny rozkład znajduje się:
- na przystankach
- na stronie www.kozienice.pl w zakładce METRO-

BUS
- na InfoPunkcie Urzędu Miejskiego w Kozienicach 

Otwarcie skwerku na Osiedlu Energetyki w Kozienicach
14 grudnia br. odbył się odbiór techniczny przebudowanego 

skwerku u zbiegu ul. Głowaczowskiej i Sportowej  
w Kozienicach. Dzięki modernizacji miejsce zmieniło  
się nie do poznania.

Najważniejszymi elementami 
inwestycji była budowa zadaszo-
nej tężni solnej, rozplanowanej 
na okręgu o średnicy 800 cm, 
którą zlokalizowano w najbar-
dziej uczęszczanej części skwe-
ru, a także fontanny z dyszami 
wodnymi i iluminacją świetlną 
na poziomie posadzki ułożonej 
z płyt granitowych. W ramach 
przedsięwzięcia wykonano rów-

nież rabaty z traw ozdobnych  
z ukrytymi siedziskami, kompo-
zycję roślinną złożoną z gatunku 
drzew i krzewów wydzielających 
przyjemny zapach w trakcie 
kwitnienia (lipy, lilaki, róże, ko-
cimiętka, werbena) oraz roślin 
typowych dla naturalnego kra-
jobrazu miejsca (brzozy, sosny). 
Zmodyfikowano układ ciągów 
pieszych, przy okazji instalując 

ławki, kosze na odpady i latarnie 
o konstrukcji stalowej z oświet-
leniem LED. Dla większego 
komfortu użytkowników wpro-
wadzono bariery dźwiękowe i 
„antyspalinowe” poprzez na-
sadzenie szpaleru lip od strony 
jezdni ul. Głowaczowskiej i wo-

kół placu z tężnią. Teren skweru 
objęty jest monitoringiem wizyj-
nym. Skwerek w nowej odsłonie 
z pewnością stanie się kolejną 
oazą wypoczynku i rekreacji dla 
mieszkańców Gminy Kozienice, 
a zwłaszcza Osiedla Energetyki.

Inwestycja została zreali-

zowana w większości z fun-
duszu gminnego w kwocie 1 
195 874,18 zł oraz 200 000 zł 
dotacji z „Mazowieckiego In-
strumentu Wsparcia Ochro-
ny Powietrza - MAZOWSZE 
2020”. Łączny koszt budowy  
wyniósł 1 395 874,18 zł.

Rozbudowany plac zabaw przy Publicznym 
Żłobku Miejskim w Kozienicach
W poniedziałek 7 grudnia nastąpił odbiór kolejnej ważnej inwestycji realizowanej w naszym 

mieście. Tym razem był to zmodernizowany plac zabaw, zlokalizowany na terenie Publicz-
nego Żłobka Miejskiego w Kozienicach, przeznaczony dla najmłodszych mieszkańców Gminy.

W zakres prac, objętych proce-
sem inwestycyjnym, wchodziło 
wykonanie nowej nawierzchni, 
montaż urządzeń zabawowych, 
budowa ogrodzenia obiektu 
wraz z furtką i bramą. Plac po-
dzielony został jednocześnie na 
dwie strefy zabaw, odpowiednio 
dzieci młodszych i starszych.

W wydarzeniu uczestniczy-
li: Burmistrz Gminy Kozienice 
Piotr Kozłowski, Z-ca Burmistrza 
ds. Technicznych Mirosław Puł-
kowski, Dyrektor Publicznego 
Żłobka Miejskiego Barbara Zie-
lona, pracownicy Urzędu Miej-
skiego oraz przedstawiciele 
Wykonawcy – firmy Royal Play  
z Małkini Górnej.

Rozbudowa placu zabaw 

kosztowała ok. 100 tys. zł,  
w tym 40% stanowiły środki ze-
wnętrzne pozyskane z Regional-

nego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego  
na lata 2014-2020.

UWAGA NA FIRMY PODSZYWAJĄCE SIĘ 
POD INSTYTUCJE PUBLICZNE!!!

W związku z licznymi telefonami i sygnałami od 
mieszkańców, informuję że Gmina Kozienice nie 
jest organizatorem spotkań ani beneficjentem 
Grupowego Programu Dofinansowań instalacji 
fotowoltaicznych o którym mowa w załączonej 
poniżej ulotce.

Jednocześnie zwracam uwagę, że dystrybuto-
rem ulotki i informacji jest firma prywatna, w ża-
den sposób nie związana z Gminą Kozienice.

Przypominam, że wszelkie informacje o Progra-
mach dotacyjnych dla mieszkańców Gminy Ko-
zienice publikowane są na stronie internetowej: 
www.kozienice.pl

Kozienickie Błonia
Wtorek 8 grudnia br. przyniósł świetne wieści dla naszej gminy. Tego dnia Prezes Rady 

Ministrów Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej przedstawił wyniki 
naboru wniosków w ramach II etapu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W wyniku 
postępowania konkursowego Gmina Kozienice pozyskała kwotę 4 500 000 zł na wykonanie 
planowanej inwestycji. Przedmiotem zadania będzie zagospodarowanie terenu nad Jeziorem 
Kozienickim — kozienickie błonia.

Celem projektu jest zagospo-
darowanie przestrzeni publicznej 
z przeznaczeniem pod obszary 
sportowo-rekreacyjne, wypo-
czynkowe, edukacyjne i zieleń, 
wskutek czego teren ma speł-
niać rolę zielonych płuc Kozienic, 
wkomponowanych w przyległą 
infrastrukturę. Układ kompozy-
cyjny opiera się o kompleksową 
strefę edukacyjną, ekologiczną, 
integracyjną, sportową, rekrea-
cyjną, zaplecze techniczne. Teren 
zostanie w pełni dostosowany 
dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie ze słowami Burmi-
strza Gminy Kozienice Piotra Ko-
złowskiego obszar położony nad 
Jeziorem Kozienickim jest cenny 
dla miasta, ale jego potencjał 
nie został jeszcze w pełni wyko-
rzystany. Dzięki współdziałaniu 
władz lokalnego samorządu z 
Kozienickim Centrum Rekreacji 
i Sportu w 2019 r. opracowano 

koncepcję, której wdrożenie w 
życie umożliwi mieszkańcom 
gminy oraz odwiedzającym ją 
gościom cieszyć się ukrytymi do 
tej pory walorami Jeziora Kozie-
nickiego i otaczającego je tere-
nu. Co warte podkreślenia, nasz 
wniosek został bardzo dobrze 
oceniony, zajmując 69 miejsce 
na prawie 200 ofert pozytywnie 
rozpatrzonych.

Realizacja inwestycji będzie 
odbywać się w latach 2021-2022 
i powinna stanowić pierwszy 
etap prac modernizacyjnych. 
W kolejnych latach planowane 
jest pozyskiwanie nowych środ-
ków finansowych, prowadzone 
są także rozmowy z Krajowym 
Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa 
w kontekście pozyskania dzia-
łek przy jeziorze, aby mieć per-
spektywę dalszego rozwoju tego 
obszaru. Inwestycja jest ważna 

również z uwagi na mający się 
odbyć w 2023 roku w Kozienicach 
Międzynarodowy Zlot Campingu  
i Caravaningu, kiedy na dziewięć 
dni do naszego miasta przybędą 
tysiące turystów z całego świata.

Rządowy Fundusz Inwesty-
cji Lokalnych, dzięki któremu 
Gmina Kozienice uzyskała środ-
ki finansowe, jest programem 
bezzwrotnego wsparcia dla sa-
morządów, których przychody 
zostały uszczuplone przez pan-
demię COVID-19. Gminy, powia-
ty i województwa w całej Polsce 
otrzymały już 6 mld zł w ramach 
pierwszego etapu programu. 
Drugi etap konkursu to kolejne  
6 mld zł przydzielone już na wy-
konanie konkretnych zadań, w 
drodze dwóch naborów, pierw-
szy z nich na kwotę 4,35 mld 
zł został właśnie rozstrzygnię-
ty, przynosząc wspomniane na 
wstępie dobre informacje.
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Dużo dobrego dzieje się w Gminie Głowaczów
Dzięki bardzo dobrej współpracy władz Gminy Głowaczów 

z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie, w naszej małej 
ojczyźnie powstało wiele inwestycji finansowanych z budżetu 
Województwa Mazowieckiego.

Niewątpliwie głównym zada-
niem jest poprawa infrastruk-
tury drogowej, co gwarantuje 
trwały rozwój gminy oraz po-
prawę bytu mieszkańców. W 
dniu 27.11.2020 r. po symbo-
licznym przecięciu wstęgi, uro-
czyście oddano do użytku dwie 
inwestycje drogowe zrealizo-
wane ze wsparciem z budżetu 
Województwa Mazowieckiego  
w miejscowościach:

 - Bobrowniki - budowa nowe-
go odcinka drogi o długości 540 
mb., koszt zadania to 317.719,57 
zł, dofinansowanie z budżetu 
Województwa Mazowieckiego – 
70.000,00 zł

- Łukawa - przebudowa dro-
gi gminnej na odcinku 921 
mb., ogólny koszt zadania to 
339.025,70 zł, dofinansowanie 
z budżetu Województwa Mazo-
wieckiego to kwota 70.000,00 zł.

Swą obecnością zaszczycili 
nas: Wicemarszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego – Rafał 
Rajkowski oraz Radni Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 
– Leszek Przybytniak i Tomasz 
Śmietanka. Władze Gminy Gło-
waczów reprezentowali - Wójt 
Hubert Czubaj oraz Sekretarz 
Krzysztof Wolski. Nie zabrakło 
również przedstawiciela Rady 
Gminy – Przewodniczącego  
Piotra Marka.

W ramach „Mazowieckiego 

Instrumentu Aktywizacji Sołectw 
MAZOWSZE 2020” zostały zreali-
zowane zadania  pod nazwą „Mo-
dernizacja oświetlenia ulicznego 
w miejscowościach Bobrowniki, 
Jasieniec, Sewerynów i Cecy-
lówka-Brzózka”, zdemontowano 
95 starych lamp, a w ich miejsce 
zamontowano energooszczęd-
ne nowe lampy LED. Całkowity 
koszt zadania to 109.276,00 zł, 
zaś dofinansowanie z budżetu 
Województwa Mazowieckiego 
to kwota 40.000,00 zł. Realizacja 
zadania z pewnością obniży kosz-
ty energii elektrycznej oraz opłat 
za konserwację tegoż oświet-
lenia,  jak również podniesie 
bezpieczeństwo i zadowolenie 
mieszkańców.

Modernizacja oświetlenia dro-
gowego na terenie Gminy Gło-
waczów została również zrealizo-
wana - wzdłuż drogi krajowej nr 
48 Maciejowice, Brzóza, Głowa-
czów – gdzie zamontowano 136 
energooszczędnych lamp LED,  
a  wartość zadania to 150 881,50 zł.

Chcemy obniżać koszty za 
energię elektryczną, a montaż 
tych właśnie instalacji daje ta-
kie możliwości. Po częściowej 
modernizacji oświetlenia dro-
gowego jest to kolejny etap ob-
niżania kosztów bieżących - po-
wiedział Hubert Czubaj - Wójt  
Gminy Głowaczów.

W ramach wsparcia „MIAS 

2020” Urząd Marszałkowski 
dofinansował również kwotą 
10.000,00 zł rozbudowę oświet-
lenia w parku w Głowaczowie 
oraz zakup kosiarki-traktorka  
z oprzyrządowaniem.

Po wieloletnich staraniach  
w sprawie  remontu obiektu 
sportowego w Głowaczowie, 
Gmina Głowaczów wreszcie 
otrzymała dofinansowanie  
w kwocie 80.000,00 zł w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Infrastruktury Sporto-
wej Mazowsze 2020”, na zadanie 
„Modernizacja obiektu sporto-
wego”. W ramach remontu  za-
montowano  automatyczne na-
wadnianie w postaci 11 zraszaczy 
na płycie boiska, które pozwolą 
na zoptymalizowanie sposobu 
podlewania boiska, a to doce-
lowo powinno poprawić stan 
płyty boiska . Zmodernizowano 
również infrastrukturę służącą  
kibicom. Została już zamontowa-
na pierwsza z trybun z zadasze-
niem na 140 miejsce . Docelowo 
zostanie jeszcze zamontowana 
druga trybuna i 3 stojaki na ro-
wery. Ogólny koszt zadania to 
157.000,00.

Wsparcie z Urzędu Marszał-
kowskiego otrzymała również 
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w Brzózie, która dostała 
sprzęt wspierający zdalną naukę  
w postaci: zestawów kompu-
terowych, laptopów, tabletów, 
drukarek, urządzeń wielofunk-
cyjnych, projektora multimedial-
nego, monitora interaktywnego 
55” oraz pakietu oprogramowań 
niezbędnych do zdalnej nauki. 
Dodatkowo 4 nauczycieli i 10 
uczniów weźmie udział w dar-
mowych szkoleniach przewidzia-
nych w ramach dofinansowania. 

Wartość przekazanego sprzętu 
przez Urząd Marszałkowski to 
130.000,00 zł. Z pewnością uła-
twi to pracę nauczycieli, jak rów-
nież wesprze uczniów w nauce.

Z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie 
otrzymaliśmy dofinansowanie 
do instalacji fotowoltaicznych w 
strażnicach Ochotniczych Straży 
Pożarnych w ramach programu  
pn.: „Przedsięwzięcia z zakresu 
ochrony powietrza wspierające 
działalność ochotniczych straży 
pożarnych”. Uzyskane dofinanso-
wanie to 90% kosztów całości za-
dania pozostałe 10% pochodziło 
z budżetu Gminy Głowaczów.

Całkowita wartość instalacji fo-
towoltaicznych to : 
• 23 239, 00 zł – OSP Cecylówka-
-Brzózka 
• 24 784,00 zł – OSP Lipa
• 28 523,00 zł – OSP Brzóza 
• 29 900,00 zł – OSP Głowaczów
• 3 500,00 zł – OSP Mariampol
• 16,437,44 zł – OSP Miejska  
Dąbrowa

• 24 615,85 zł – OSP Bobrowniki 

Montaż paneli pozwoli znacz-
nie zmniejszyć koszt wykorzysty-
wania energii elektrycznej i jest 
kolejnym krokiem w działaniu 
naszej gminy na rzecz ochrony 
środowiska poprzez korzystanie 
z odnawialnych źródeł energii. 
We wszystkich tych strażnicach 
odbywają się spotkania kół go-
spodyń wiejskich lub innych sto-
warzyszeń. 

W ramach zadania "Poprawa 
bezpieczeństwa w Gminie Gło-
waczów poprzez zakup sprzętu 
pożarniczego”  z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w War-
szawie otrzymaliśmy w sumie 
89.988,00 zł dofinansowania na 
jednostki: OSP w Brzózie, OSP 
w Cecylówce-Brzózkiej, OSP  
w Miejskiej Dąbrowie, OSP  
w Bobrownikach, OSP w Ma-
riampolu,  OSP w Głowaczowie".

Wykorzystując  dofinansowa-
nia otrzymane z Urzędu Mar-
szałkowskiego w Warszawie  
w kwocie 20.000 zł, wykonano 
remont elewacji  budynku OSP 
Głowaczów, a  wartość zadania 
to  43.480,00 zł. 

Ponadto również dzięki do-
finansowaniu w budynku OSP 
Głowaczów wymienione zosta-
nie wewnętrzne oświetlenie  
elektryczne.  

W OSP w Głowaczowie trwa-
ją pracę polegające na adaptacji 
pomieszczeń budynku na dosto-
sowaniu do potrzeb Klubu Se-
niora. Utworzenie i wyposażenie 
placówki Klub "Senior+ " ma na 
celu aktywizację i integrację osób 
starszych. W ramach realizacji za-
dania udostępniona zostanie se-
niorom infrastruktura pozwalają-
ca na aktywne spędzanie czasu 

Dokończenie na str. 8
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wolnego. Placówka będzie usytu-
owana w miejscu dostępnym dla 
seniorów (centrum gminy i miej-
scowości Głowaczów) oraz bę-
dzie przystosowana do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. W ra-
mach planowanego do utworze-
nia Klubu "Senior+" dla potrzeb 
seniorów zostanie przekazane  
pomieszczenie ogólnodostęp-

ne wyposażone w stoły i krzesła 
oraz kanapy, które będzie pełniło 
funkcję sali spotkań oraz Sali klu-
bowej wyposażonej w telewizor, 
aneks kuchenny wyposażony  
w sprzęty, urządzenia i naczynia 
do przygotowania i spożycia po-
siłków , łazienki oraz wydzielone 
miejsce pełniące funkcję szatni 
dla seniorów. Klub będzie wy-

posażony również w sprzęt z do-
stępem do Internetu oraz sprzęt 
do aktywności ruchowej. Projekt 
jest komplementarny z działa-
niami zawartymi w Regionalnym 
Programie Operacyjnym Woje-
wództwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020 oraz Strategią Polityki 
Społecznej Województwa Ma-
zowieckiego na lata 2014-2020. 
Wartość zadania 252 575,76 zł 
a dotacja z budżetu państwa  
to 149 920,00 zł

W ramach  Programu „Usuwa-
nie i unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest z terenu 
województwa mazowieckiego” 
ze środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie  
z terenu Gminy Głowaczów ode-
brano kolejną już partie  wyro-
bów zawierających azbest , tym 
razem w ilości 190 ton, a wartość 
zadnia to 53 146,80 zł.

W ramach dotacji otrzyma-
nych od Wojewody z  Funduszu 
Dróg Samorządowych zrealizo-
wane zostały dwie inwestycje :

1. Przebudowa drogi gmin-
nej Studnie – Zieleniec etap I,  
w ramach której położono nową 
nawierzchnię jezdni z betonu 
asfaltowego AC8S – warstwa 
ścieralna o grubości 5 cm, sze-
rokości jezdni 5 m  i długość 816 
mb.   Wartość dofinansowania z 
Funduszu 241 784, 59 zł, zaś cał-
kowity koszt zadania to 345 406, 
56 zł

2. Budowa drogi gminnej 
Lipa – Mała Wieś etap II,  w ra-
mach której  położono nową 
nawierzchnię jezdni z betonu 
asfaltowego – warstwa wiążąca 
o grubości 4 cm, warstwa ście-
ralna o grubości 4 cm, szerokości 
jezdni 5 m  i długość 922,69 mb. 
Wartość dofinansowania z Fun-
duszu 474 636,20 zł , zaś całkowi-
ty koszt zadania to 677 766,00  zł

Naszym celem jest podejmo-
wanie działań zmierzających do 
wyrównania szans osób z niepeł-
nosprawnością i stworzenia im 
warunków do życia w społeczeń-
stwie, a także zapewnienie im 

pomocy w zwykłych sytuacjach 
życiowych takich jak właśnie ko-
rzystanie z usług Urzędu Gminy . 
W tym celu wybudowany został  
podjazd i dojście zapewniające 
osobom niepełnosprawnym do-
stęp do pomieszczeń budynku. 

Zadanie zrealizowano z wyko-
rzystaniem środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w ra-
mach „Programu wyrównywa-
nia różnic między regionami III”,  
z którego otrzymaliśmy dofinan-
sowanie w kwocie 28 849,17 zł, 
zaś koszt całkowity inwestycji  
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