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 ] Drodzy mieszkańcy

Koniec roku to czas podsumowań i planowania 
tego, co ma się wydarzyć w przyszłości. W tych 
dniach często zastanawiam się nad tym, w jaki 
sposób obiektywnie podsumować mijający rok, 
a jednocześnie oddać całą złożoność problemów, 
z którymi wszystkim nam przyszło się zmierzyć 
w 2020 roku i przy tym nie popaść w czarnowidz-
two, a z drugiej strony w przesadny optymizm?

Mijający rok zaliczymy do jednego z najtrud-
niejszych. Przyszło nam wszystkim zmierzyć się 
z nawałnicą nieznanych wcześniej problemów. 
Zmuszeni zostaliśmy z dnia na dzień, z godziny 
na godzinę zmieniać dosłownie wszystko, nasz 
dotychczasowy styl, życia i pracy, nasze codzienne 
przyzwyczajenia. Stanęliśmy przed problemami 
zamkniętych szkól, przychodni, szpitali, urzędów, 
zakładów pracy. Wydawało się, nam wszystkim, 
że świat stanął na głowie, że nie damy rady, że epi-
demia nas wszystkich pogrąży w niebycie. A jed-
nak okazało się, że z ogromnym trudem i wysił-
kiem jesteśmy w stanie żyć i pracować w miarę 
normalnie. MY- wszyscy- na Świecie, w Polsce, 
w naszym regionie i także MY – TUTAJ, u SIEBIE 
w swojej Gminie.

 W miarę normalnie? Tak, bo życie dowiodło, 
że nieszczęście, niedola potrafi ludzi zjednoczyć, 
wyzwolić dodatkową energię, a niemal w każdym 
z nas uaktywnić pokłady dobra, pomocy potrze-
bującym. Wnikliwie przeczytajcie Państwo Biu-
letyn, który trzymacie w ręku. Piszemy w nim 
o tym, co udało się nam dokonać w mijającym roku. 
Wyremontowaliśmy ulice, zmodernizowaliśmy 
odcinki sieci wodociągowej, kończymy budowę 
hali sportowej, w szkołach wdrożono zdalne nau-
czanie-, co wymagało od wielu z nas poznania 
nowych technologii, zakupów sprzętu, dla szkół 
i dzieci. Bez zakłóceń pracował nasz urząd, choć 
w niezwykłych przecież warunkach, bez bezpo-
średniego kontaktu z mieszkańcami.

Odnotowujemy także wiele przykładów rzeczo-
wego i finansowego wsparcia ludzi najbardziej 
potrzebujących. Pracownicy  Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej i wolontariusze mieli pełne 
ręce roboty z przygotowaniem i rozdawnictwem 
artykułów spożywczych, środków czystości, 
opału, odzieży itp. A także, co niezwykle ważne 
i z czym spotkano się po raz pierwszy wsparcia 
psychologicznego.

A jednocześnie udało się, przy zachowaniu obo-
wiązujących przepisów sanitarnych przepro-
wadzić kilka imprez kulturalno-sportowych 
w gminie. Prawda, nie z tak jak dawniej maso-
wym udziałem mieszkańców i gości, ale jednak 
się odbyły. I chwała tym, którzy do ich przepro-
wadzenia się przyczynili.Cieszyć się należy z tego, 
że Garbatka staje się znów „modnym” ośrodkiem 
wypoczynku i turystyki krajowej. To dowodzi 
tylko słuszności obranej drogi – postawienia 
na rozwój gminy przez turystykę i wypoczynek. 
Mamy tu jeszcze sporo do zrobienia w zakresie 
bazy hotelowo-gastronomicznej, ale wszystko 
wskazuje na to, że warto.

A co nas czeka już w najbliższym roku? Powiedzmy 
sobie szczerze. To nie będzie łatwy rok – dla nikogo. 

Jednak optymizm
teresa Fryszkiewicz
Wójt Gminy 
Garbatka-letnisko

ciąg dalszy na następnej stronie
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Mijający, poważnie nadwyrężył budżety 
nie tylko każdej rodziny, ale także i gminy. 
W całym kraju wzrastają ceny poszczegól-
nych towarów i usług w tym m.in. wywo-
zu nieczystości, poboru wody, światła. 
To dotknie każdego z nas. Już dziś z fun-
duszu gminy dopłacamy do wywozu śmieci 
ok. 10 zł miesięcznie za każdą osobę z 4127 
mieszkańców gminy objętych obowiązkiem 
segregowania odpadów. Zmniejszone zosta-
ły także wpływy do budżetu gminy z podat-
ków, władza centralna ceduje na samorządy 
lokalne coraz więcej obowiązków bez pokry-
cia w środkach. Nie pisana zasada- radźcie 
sobie sami- powoduje w wielu samorządach 
nerwowość i obawy o przyszłość. Ogromnym 
obciążeniem dla samorządów stają się obec-
nie np. wydatki na oświatę. W naszej gminie 
w roku przyszłym koszty utrzymania oświaty 
wzrosną do ok. 8 mln zł, podczas gdy dotacja 
rządu wyniesie ok. 4 mln zł. W sytuacji nie-
doboru – samorządy będą zdecydowanie 

ciąć wydatki w tym na niezbędne inwesty-
cje, remonty, modernizacje, albo, co jeszcze 
gorsze- podnosić podatki. Nasz samorząd – 
na rok 2021 postanowił, iż podatki pozostaną 
na niezmienionym poziomie. I to jest ta dobra 
wiadomość, która może dla nas wszystkich 
być tą iskrą optymizmu na ten trudny rok.

I tego optymizmu, na co dzień, mimo wszel-
kich przeciwności, życzę wszystkim miesz-
kańcom naszej gminy w roku 2021.Razem 
możemy naprawdę zrobić wiele. Bądźmy 
w nadchodzącym Nowym Roku solidarni 
w działaniach, życzliwi dla ludzi i wzajem-
nie się wspierajmy. W tym bowiem tkwi 
nasza siła zdolna pokonać wszystkie obecne 
i przyszłe trudności

teresa Fryszkiewicz
wójt gminy garbatka-letnisko
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Nowe iNwestycJe

 ] Wiele lat starań oraz nadziei 
na budowę hali sportowej w Garbatce-Letnisku 
ziściło się w 2019 r., w chwili podpisania umowy 

o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu oraz 
wykonawcą robót budowlanych. Teraz po nie-
spełna 2 latach trwają już końcowe prace nad jej 
budową.

Pełnowymiarowa hala przy budynku Publicznej 
Szkoły Podstawowej będzie pierwszym w gminie 
całoroczny obiektem wykorzystywanym na cele 
sportowe. W hali znajdować się będą boiska do gry 
w piłkę ręczną o wymiarach 20x40m, koszykówkę 
14x28m i siatkówkę 9x18 metrów. Ponadto obiekt 
będzie wyposażony w szatnię ogólną, przebie-
ralnie, sanitariaty, siłownię, pokój instruktorów, 
magazyny sprzętu sportowego i gimnastycznego 
oraz pomieszczenia techniczne. Hala pomieści 
jednocześnie 50 osób ćwiczących oraz okresowo 
180 osób na widowni.

Koszt inwestycji opiewa na kwotę niespełna 
6 mln, z czego prawie 4 mln stanowi dofinanso-
wanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 
Obiekt będzie gotowy do końca stycznia 2021 r.

Dobiega końca  
budowa hali sportowej
Olga jasek-siwecka

 ] Zapewnienie dostępu do wody pit-
nej to jedno z podstawowych praw człowieka oraz 
nadrzędne zadanie własne gminy, uregulowane 
ustawą o samorządzie gminnym. Dlatego też, troska 
o zapewnienie ciągłości w dostarczaniu czystej wody 
pitnej mieszkańcom jest bez wątpienia priorytetem. 
Mając powyższe na uwadze oraz postępujące zmiany 
klimatyczne grożące okresową suszą, została podję-
ta decyzja o budowie kolejnego ujęcia wody, które 
ma zapobiec brakom w dostawie oraz obniżenie się 
zwierciadła wody w studniach
Nowe ujęcie ma zabezpieczyć mieszkańców w wodę 
pitną na najbliższe lata. Pochodzić będzie ona ze źród-
ła znajdującego się na głębokości 38 m w studni nr 3.

Dotychczas ujęcie wody podziemnej w Garbatce-
-Letnisku, zaopatrujące mieszkańców Gminy w wodę 
składało się z dwóch studni, nr 1 i nr 2 o głębokościach:
•	 studnia	nr 1	–	głębokość	40.0	m,	wykonaną	w	1976r.	

– wyremontowana w 2016r.
•	 studnia	nr 2	–	głębokość	36.5	m,	wykonaną	w	1978r.	

Koszt inwestycji to około 300 000,00 zł

W roku 2020 dokonano również rozbudowy sieci 
wodociągowej w miejscowościach Garbatka-Zby-
czyn oraz Molendy. Łączny koszt inwestycji wyniósł 
ok. 100.000,00 zł i zrealizowany został w całości 
ze środków własnych Gminy.

Od lat Gmina stara się inwestować w rozwój 
gospodarki wodnej i rozbudowę sieci wodocią-
gowej jednak wszystkie podjęte dotychczas dzia-
łania nie są w stanie zapewnić pełnej stabilizacji 
w ciągłości dostawy wody. W najbliższym czasie 
konieczna będzie również modernizacja stacji 
uzdatniania wody. Ta kosztowna inwestycja jest 
w tej chwili priorytetem. Wymiana starych urzą-
dzeń i wprowadzenie nowych technologii komplek-
sowo rozwiąże problem niedoboru i jakości wody. 
Modernizacja istniejących urządzeń zwiększy ich 
wydajność, energooszczędność, a także zapewni 
ciągłość w długofalowym gospodarowaniu wodą. 
Ze względu na wysokie koszty inwestycji gmina 
stara się pozyskać środki zewnętrzne na ten cel. 
Mamy nadzieję, że inwestycja rozpocznie się już 
w przyszłym roku pod warunkiem uzyskania dofi-
nansowania na ten cel.

Budowa nowego ujęcia wody
agnieszka serafin
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Remonty dróg gminnych
 ] W ramach przebudowy drogi gmin-

nej, ulicy Hanki Lewandowicz, dokonano również 
remontu ulicy Brzozowej. Prace objęły wykona-
nie nowej nawierzchni drogi, a koszt inwestycji 

wyniósł ponad 37.000,00 złotych i w całości został 
pokryty ze środków własnych gminy.

Wyremontowano także drogę gminną Bogucin – 
Żytkowice. Inwestycja została pokryta ze środków 
własnych gminy i polegała na wykonaniu nowej 
nawierzchni drogi. Koszt modernizacji wyniósł 
około 32.000,00 złotych.

agnieszka Płachta

Modernizacja stacji 
podnoszenia ciśnienia wody

 ] W miesiącu lipcu na terenie gminy 
została przeprowadzona inwestycja pod nazwą 
„Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody 
w miejscowości Brzustów”.

Zakres modernizacji obejmował odpowiedni 
dobór i wymianę elementów zestawu zwiększają-
cego ciśnienie i miał na celu podniesienie, jakości 
usługi dostarczania wody przez gminę.

Na istniejącej ramie stalowej zostały zamonto-
wane nowe elementy w tym nowe pompy, zawo-
ry kulowe czy presostat. Całkowity koszt zadania 
wynosił 69 741tyś. I został sfinansowany ze środ-
ków własnych gminy.

justyna szulc

Wymiana instalacji c.o.  
w budynku OSP 
w Garbatce-Letnisku 

 ] Trwa remont w budynku Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Garbatce-Letnisku 
wykonywany w ramach zadania, Mazowieckie 

Strażnice OSP-2020”. Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy-
znał Gminie Garbatka-Letnisko na to zadanie 
dotację celową w kwocie 20.000,00 zł. Fundusze 
zostaną przeznaczone na wykonanie remontu 
w boksach garażowych budynku OSP w zakre-
sie wymiany instalacji c.o. i odtworzenia ścian 
po remoncie.

Dodatkowe środki przekazała również Gmina 
Garbatka-Letnisko w ramach zadania, Moderni-
zacja i doposażenie pomieszczeń OSP Garbatka-
-Letnisko. Dotacja celowa w kwocie 25.000,00 Zł 
przeznaczona jest na remont pomieszczeń socjal-
nych w zakresie wymiany podłóg w pomieszcze-
niach, wymiany parapetów i drzwi, wykonanie 
wylewki, malowania i szpachlowania pomiesz-
czeń oraz wykonanie zabudowy

agnieszka Płachta
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 ] W bieżącym roku w ramach zada-
nia inwestycyjnego pn. „Modernizacja wybranych 
przepompowni ścieków na terenie gminy” prze-
prowadzono prace naprawcze w przepompowni 
ścieków na terenie miejscowości Bogucin. Zakres 
prac obejmował wymianę rurociągu wraz z dwo-
ma pompami. Całkowity koszt przedsięwzięcia 
wyniósł 35 050,00 złotych i pochodził ze środków 
gminy. Dzięki modernizacji uzyskamy na prze-
pompowniach poprawę warunków eksploatacji, 
zwiększenie wydajności pomp oraz zwiększenie 
bezpieczeństwa i kontroli obsługi.

Modernizacja 
przepompowni
justyna szulc

Zakończono przebudowę  
ul. H. Lewandowicz

 ] Pod koniec czerwca zakończono 
prace związane z przebudową ul. H. Lewandowicz 
w miejscowości Garbatka-Letnisko. Prawie 3 km 
odcinek drogi – od ul. 15 stycznia w stronę Bąkow-
ca został całkowicie przebudowany. W ramach 
inwestycji zmienione zostały parametry drogi. 
Poszerzono ją na odcinku od skrzyżowania z ul. 
15 stycznia do skrzyżowania z ul. Słoneczną do sze-
rokości 6,00m, a w dalszej części do szerokości 

5,00m. Wykonano regulację wysokościową ist-
niejącego chodnika oraz jego poszerzenie do sze-
rokości 1,5m. Na dalszym odcinku wybudowano 
nowy chodnik o szerokości 1,5 m będący kon-
tynuacją wcześniejszego, a za skrzyżowaniem 
z ul. Fabryczną wybudowano nowy prawostronny 
chodnik o szerokości 2,00m, przyległy do krawęż-
nika. Inwestycja objęła również korektę łuków 
na skrzyżowaniach, budowę zjazdów do posesji 
oraz budowę oświetlenia ulicznego. Środki na ten 
cel w wysokości 2 772 369,00 zł gmina pozyskała 
w ramach operacji typu „Budowa lub moderniza-
cja dróg lokalnych”, objętego Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Olga jasek-siwecka
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Przebudowa skweru  
im. Jana Pawła II 

 ] Zakończono modernizację skweru 
Jana Pawła II w Garbatce-Letnisku. Cała inwe-
stycja nie doszłaby do skutku, gdyby nie wsparcie 

finansowe środków zewnętrznych, jakie udało 
się pozyskać na ten cel stowarzyszeniu „Aktyw-
ni 50plus” za pośrednictwem Lokalnej Grupy 
Działania „Puszcza Kozienicka”.

Obszar przy Urzędzie Gminy stał się teraz bar-
dziej przejrzysty, nabrał nowego kształtu i uroku. 
Mało estetyczna kostka, częściowo zniszczona 
przez wystające korzenie drzew, została zastąpio-
na szlachetną, z dodatkiem kamienia naturalne-
go, której forma ułożona jest w kształt promieni 
słonecznych, nawiązujących do motywu archi-
tektonicznego garbateckich willi i letniskowego 
charakteru miejscowości.

W centralnej części stanęło 5 ławek komponu-
jących się z nowym, okrągłym kształtem skwe-
ru. Stare, chore, częściowo spróchniałe drzewa 
zagrażające bezpieczeństwu podczas nagłych 
zjawisk pogodowych, zastąpiło około 600 roślin, 
które niebawem będą tworzyć piękną i koloro-
wą mozaikę. Dodatkowo posadzono 4 drzewa 
tlenowe, które mogą osiągnąć nawet 16 metrów 
wysokości w przeciągu 6 lat, a ich średni przyrost 
wynosi 2-3 m w ciągu roku. Ponadto produkują 
one 10 razy więcej tlenu niż inne drzewa liściaste, 
a ich ogromne liście dadzą wiele cienia spragnio-
nym ochłody.

Olga jasek-siwecka

Zakup samochodu dostawczego  
dla potrzeb Referatu Gospodarki Komunalnej

 ] Gmina Garbatka-Letnisko doko-
nała zakupu samochodu dostawczego marki 
Volkswagen T6.1 Furgon dla potrzeb Referatu 
Gospodarki Komunalnej. Auto wykorzystywane 
będzie przez pracowników RGK podczas wyko-
nywania wielu prac komunalnych, statutowo 
nałożonych na gminę. 

Dzięki dużej przestrzeni ładunkowej oraz 
przestronnemu wnętrzu ułatwi pracę podczas 
wszelkich prac remontowo – porządkowych 
oraz nagłych awarii. Kwota zakupu samochodu 
dostawczego wyniosła około 116.000,00 złotych, 
a jej źródłem są w całości środki własne gminy.

justyna szulc
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Nowe krzyże na cmentarzu 
wojennym w Molendach

Dotacja dla szpitala  
w Kozienicach

 ] Pracownicy Referatu Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko 
w okresie letnim przeprowadzili prace porząd-
kowe i remontowe na cmentarzach wojennych 

w Molendach. Wymienione zostały wszystkie 
krzyże oraz zmodernizowano kwatery.

Cmentarze zlokalizowane są w pobliżu dro-
gi powiatowej na wjeździe do wsi Molendy. 
Są to cmentarze wojenne „Molendy I” oraz 
„Molendy II”, gdzie pochowani zostali żołnie-
rze armii rosyjskiej, austrowęgierskiej i niemie-
ckiej, wśród nich również Polacy polegli w czasie 
działań wojennych w bitwie dęblińskiej w 1914r. 
Zarys historii oraz aktualny stan cmentarzy 
został przedstawiony w filmie opublikowanym 
przez Powiat Kozienicki, do którego link znajdu-
je się poniżej: https://www.youtube.com/watch? 
v=gT0IC9GrTGY.

 ] W związku z pandemią COVID-19 
oraz wyjątkowo trudną sytuacją w służbie zdro-
wia samorządy z terenu powiatu podjęły decyzję 
o udzieleniu wsparcia finansowego

w postaci dotacji celowej z budżetów gmi-
ny dla Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. 
Dodatkowe środki zostały przeznaczone 

na dofinansowanie zakupu sprzętu medyczne-
go, niezbędnego do walki z COVID-19. W akcji 
wzięła również udział Gmina Garbatka-Let-
nisko, przeznaczając na ten cel kwotę w wyso-
kości 15.000,00 zł. W ramach porozumienia 
zakupiono: Kardiomonitor- 2 szt.; podstawy 
jezdne do urządzeń medycznych – 2 szt.; monitor 
pacjenta – 2 szt.; ssaki do próżni – 2 szt.; pompa 
strzykawkowa – 8 szt.; stojaki medyczne – 4 szt.; 
pompa infuzyjna – 4 szt.; Resuscytator infuzyj-
ny – 1 szt.

Zakupiony sprzęt medyczny wraz z respiratorami 
umożliwił utworzenie 2 kompletnych stanowisk 
dla osób wymagających hospitalizacji. Jeste-
śmy przekonani, iż udział w tak istotnej sprawie 
przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa 
zdrowotnego społeczności lokalnej. Całkowita 
wartość zadania wyniosła 91.662,00 zł.

Niezależnie od powyższego w miesiącach wio-
sennych br. Gmina Garbatka-Letnisko przekaza-
ła każdemu mieszkańcowi maseczkę ochronną. 
Rozdysponowano 6000 szt. Inicjatywa miała 
na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkań-
ców oraz wsparcie lokalnych przedsiębiorców.

magdalena 
Orłowska

agnieszka  
serafin
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Dla ochrony powietrza
Inwentaryzacja źródeł ciepła 
w gminie

 ] Już kolejny raz gmina podjęła 
kroki, aby zadbać o poprawę jakości powietrza. 
W ramach programu Mazowiecki Instrument 
Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 
uzyskano dotację w wysokości 40 tyś. zł na inwen-
taryzacje źródeł ogrzewania na terenie gminy. 
Pozwoli ona na zdiagnozowanie skali emisji 
zanieczyszczeń powstałych z ogrzewania loka-
li lub budynków położonych na terenie gminy 
w szczególności: mieszkalnych, handlowych, 
usługowych i użyteczności publicznej oraz 
wyznaczenie terenów szczególnie narażonych 
na wysokie stężenie zanieczyszczeń.

Dotychczas nie prowadzono rejestrów źródeł 

ogrzewania i nie mamy realnego poglądu ile 
pieców może zatruwać powietrze. Będziemy 
przyglądać się posesjom, w których funkcjonują 
kotły umożliwiające spalanie śmieci. Zebrane 
dane pozwolą również na opracowanie strate-
gii dalszego działania na rzecz redukcji zanie-
czyszczeń atmosfery i pomoc mieszkańcom 
w wymianie przestarzałych źródeł ogrzewania 
na urządzenia spełniające normy i dostosowane 
do aktualnych przepisów. Mamy wiele domostw, 
gdzie znajdują się stare, nieefektywne źródła 
ogrzewania. Dlatego dla wsparcia mieszkań-
ców i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
gmina Garbatka-Letnisko uruchomiła program 
do walki ze smogiem na lata 2020-2021. udzielane 
są dotacje. na wymianę starych, węglowych źródeł 
ogrzewania na nowe – spełniające aktualne normy. 
Do tej pory z programu skorzystało już 21 osób, 
którym łącznie wypłacono 42 000,00 zł z budżetu 
gminy. wszelkie informacje na temat programu oraz 
wnioski o udzielenie dotacji dostępne są w urzędzie 
gminy przy ul. skrzyńskich 1.

Olga jasek-siwecka

Inwestycje drogowe 
wykonane przez Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich

Przebudowa mostu  
w Garbatce-Zbyczyn

 ] Zakończyła się długo wyczeki-
wana przez mieszkańców przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 691 w miejscowości Garbatka-
-Letnisko ul. Kochanowskiego wraz z dwoma 

przejściami dla pieszych oraz budową kanaliza-
cji deszczowej. Zakres przebudowy obejmował 
wykonanie nowej nawierzchni drogi, chodników, 
zjazdów do posesji oraz kanalizacji deszczowej 
na odcinku ok. 600 m.

Ukończono również prace remontowe na dro-
dze wojewódzkiej nr  691 na w miejscowości 
Ponikwa oraz na drodze nr 738 w miejscowości 
Bąkowiec. W ramach inwestycji wykonano nową 
nawierzchnię asfaltową oraz utwardzono pobo-
cza dróg.

 ] Trwają prace związane z przebu-
dową mostu w Garbatce-Zbyczyn. Prace te były 
konieczne ze względu na jego zły stan technicz-
ny. W trosce o bezpieczeństwo drogowe i kom-
fort jej użytkowników inwestycję tą uznano 

za priorytetową, spełniając tym samym oczeki-
wania mieszkańców. W ramach zadania wykona-
no: wymianę uszkodzonego pokładu mostu wraz 
z poręczą z bali impregnowanych ciśnieniowo 
oraz umocowanie skarp pod mostem narzutem 
kamiennym.

Całkowity koszt przebudowy mostu wyniesie ok. 
130 000,00 zł i pokryte zostanie w całości ze środ-
ków własnych Gminy.

agnieszka Płachta

agnieszka serafin
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Za śRODKI WłaSNe I POZySKaNe

Remont „Grzybka”
 ] W wyniku przeprowadzonych oglę-

dzin Powiatowy Nadzór Budowlany w Kozieni-
cach nałożył na Gminę obowiązek dokonania 
modernizacji obiektu Amfiteatr „Grzybek” zlo-
kalizowanego na terenie GOW POLANKA. Zale-
cane prace zostały wykonane przez pracowników 

Referatu Gospodarki Komunalnej, z materiałów 
zakupionych przez Gminę. Dzięki zaangażowaniu 
pracowników obiekt zyskał nowy wygląd. Amfi-
teatr przeszedł wszystkie wymagane prawem 
budowlanym badania, przeglądy wynikiem czego 
było dopuszczenie do użytkowania. Ponadto nasi 
Panowie niewielkim kosztem wykonali też pra-
ce polegające na odwodnieniu budynku Urzędu 
Gminy Garbatka-Letnisko przy ul. Skrzyńskich.

Dodatkowe środki  
dla gminy

 ] Gmina Garbatka-Letnisko uzyska-
ła pomoc finansową w ramach Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych w kwocie 765.010,00 zł. 
Pozyskane środki zostaną spożytkowane na naj-
pilniejsze inwestycje gminne przyszłorocznego 
budżetu.

Nowy sprzęt  
na placach zabaw

 ] W bieżącym roku dokonaliśmy 
również wymiany nienadających się do eksplo-
atacji urządzeń zabawowych na placu zabaw w. 
Ponikwie i Molendach. W miejscu zdemonto-
wanych urządzeń stanęły huśtawki wyposażo-
ne w dwa siedziska: bocianie gniazdo oraz typu 
deseczka na placu zabaw. Całkowity koszt zadania 
wyniósł ok. 19.000,00 zł

agnieszka serafin
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 ] Pandemia COVID-19 zmusiła nas 
do zmiany sposobu funkcjonowania przychodni.
Podstawą stało się zapewnienie bezpieczeństwa 
pacjentów korzystających z naszych usług i per-
sonelu medycznego. Każda porada, o ile to moż-
liwe, realizowana jest w formie tzw. teleporady. 
Dopiero, jeśli to konieczne, pacjent zapraszany 
jest do przychodni, z zapewnieniem maksymalne-
go bezpieczeństwa.
Zmiany dokonały się też w sposobie pobierania 
badań. Pacjenci zgłaszający się na pobrania krwi, 
proszeni są o wcześniejsze zapisywanie się na kon-
kretne godziny tak, aby uniknąć niepotrzebnego 

oczekiwania na wejście do punktu pobrań.
Na początku roku oddaliśmy do użytku nowe 
skrzydło przychodni, w którym mieszczą się nowo-
czesne, przestronne i bezpieczne gabinety rehabi-
litacji. W „starej” części utworzyliśmy przestronną 
salę gimnastyczną.

Wśród aparatów do wykonywania zabiegów pojawił 
się nowoczesny sprzęt do ultradźwięków z krysta-
liczną głowicą niezależną od terapeuty, z Techno-
logią Pola Rotacyjnego.

Wykonujemy wszystkie zabiegi wymagane posia-
danym kontraktem z NFZ, oraz wiele innych, któ-
re dostępne są odpłatnie, jako nierefundowane. 
Są to: m.in. fala uderzeniowa, zabiegi uciskowe 
na kończyny (tzw. Boa), zabiegi „tapingu” i inne.
Po oddaniu do użytku rehabilitacji poczyniliśmy 
kolejną inwestycję, jaką było malowanie przy-
chodni. Odnowiliśmy ściany wewnętrzne i elewację 
zewnętrzną.

W najbliższym czasie planujemy kosztowną, ale 
konieczną modernizację centrali telefonicznej, aby 
kontakt z nami nie był już utrudniony i ograniczony.
Wszystkie wspomniane wyżej inwestycje sfinanso-
waliśmy w całości w oparciu o własne środki.
Od około roku współpracujemy z grupą LUX MED. 
Pozwala to na udzielanie naszych świadczeń w peł-
nym zakresie tym pacjentom, którzy oprócz obo-
wiązkowego ubezpieczenia w NFZ posiadają pakiet 
wykupiony przez pracodawcę. Poczyniliśmy ten 
krok wiedząc, że wielu naszych pacjentów pracu-
je w pobliskiej elektrowni Kozienice i w związku 
z tym posiadają pakiety zdrowotne umożliwiające 
im korzystanie z usług daleko wykraczających poza 
podstawowe. Dotyczy to zarówno porad lekarskich, 
POZ jak i specjalistycznych, oraz szerokiego panelu 
badań diagnostycznych w tym badań USG, ECHO 
serca, Holter EKG czy Holter RR, jak również z peł-
nego zakresu rehabilitacji, bez konieczności oczeki-
wania w kolejkach, jakie narzuca ograniczony kon-
trakt z NFZ. W podobnym zakresie współpracujemy 
także z PZU Zdrowie i Polmed.

Jako właściciele przychodni dokładamy wszelkich 
starań, aby zapewnić pacjentom usługi zdrowotne 
na najwyższym poziomie zarówno, jakości świad-
czeń jak i bezpieczeństwa z zachowaniem ciągłości 
mimo trudnej sytuacji epidemicznej?

Mamy nadzieję, że dzięki dalszej, dobrej współpra-
cy z Gminą będą możliwe kolejne działania zmie-
rzające do poszerzenia świadczonych usług. Nie 
boimy się inwestować. Chcemy niezmiennie dzia-
łać na rzecz zdrowia i dobra mieszkańców naszej 
Gminy Garbatka-Letnisko.

Przychodnia w nowej rzeczywistości

wymagania sanitarne, ale  
i rozwój usług medycznych
Dariusz skoczylas

Pandemia COVID-19 zmusiła nas do zmiany sposobu 
funkcjonowania przychodni. 
Podstawą stało się zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów 
korzystających z naszych usług i personelu medycznego. 
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izabela szczepanek
 ] Z inicjatywy Teresy Fryszkiewicz 

– Wójta Gminy Garbatka-Letnisko realizowa-
ny był w pierwszym semestrze roku szkolnego 
2019/2020 w szkołach podstawowych w naszej 
gminie program profilaktyki czerniaka. Organiza-
torem programu było Studenckie Koło Naukowe 
Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onko-
logicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. 
Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

W ramach programu opracowano scenariusz 
zajęć wraz z całą obudową dydaktyczną – ulot-
ki, plakaty, materiały dla nauczyciela oraz film 
na temat samobadania skóry. Zajęcia adresowane 
były w szczególności do uczniów klas 7 i 8 szkół 

podstawowych. Na zajęciach uczniowie poznali 
złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobyli umie-
jętność przeprowadzenia samobadania skóry czy 
też różnicowania zmian podejrzanych o charakter 
nowotworowy ze zwykłymi znamionami na pod-
stawie zasady ABCDE,, czerniakowe abecadło”.

Dzięki zdobytej wiedzy uczniowie mają możli-
wość podzielenia się swoimi umiejętnościami 
z rodziną i znajomymi niezwykle prostymi i sku-
tecznymi działaniami profilaktycznymi. Lekcje 
cieszyły się dużym zainteresowaniem, ucznio-
wie wykazali się dużą aktywnością. W kwietniu 
2020 r. Urząd przesłał do Studenckiego Koła 
Naukowego Onkoma zbiorcze sprawozdanie 
z realizacji programu profilaktyki czerniaka 
w gminie Garbatka-Letnisko. W naszej Gminie 
w zajęciach wzięło udział łącznie aż 71 uczniów. 
Ogólnopolski raport przekazany został do Mini-
sterstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz 
Kancelarii Prezydenta.

Pożyteczna inicjatywa
Gminna oświata w walce  
z czerniakiem

Trwają  szczepienia  
przeciwko grypie

 ] W sezonie infekcyjnym 2018/2019 
w Polsce, potwierdzono 4 491 879 zachorowań 

na grypę, 17 118 hospitalizacji i 150 zgonów 
z powodu tej choroby. W tym roku współistnienie 
grypy i COVID-19 stanowi podwójne zagrożenie. 
W ubiegłym sezonie infekcyjnym 2019/2020 
zachorowalność na grypę w porównaniu z innymi 
krajami europejskimi była na poziomie umiarko-
wanym. Około 87 proc. przypadków grypy było 
spowodowane wirusami grypy typu A.
Szczepionka przeciw grypie nie zapewnia stu-
procentowej odporności przed chorobą – według 
danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jej 
skuteczność szacuje się na 29-61 proc. w podsta-
wowej opiece zdrowotnej, i 35-60 proc. w grupie 
hospitalizowanych osób starszych. Może jednak 
zmniejszać ryzyko wystąpienia choroby, a także 
jej ciężkiego przebiegu i powikłań, zwłaszcza 
w grupach ryzyka.
Gmina Garbatka-Letnisko mając powyższe 
na uwadze i troskę o zdrowie swoich Mieszkańców
od 2014 roku realizuje program profilaktyki zdro-
wotnej w ramach, którego dofinansowuje szcze-
pienia przeciwko grypie osobom powyżej 65 roku 
życia. W bieżącym roku akcja szczepień przeciw-
ko grypie potrwa do 15 grudnia. Do chwili obecnej 
z programu skorzystało 169 naszych seniorów. 
Realizatorem programu jest Przychodnia VITAL-
-MED, ul. Spacerowa 2, tel. 48 62 10 027.
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 ] Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Garbatce-Letnisko najbardziej odczuł 
skutki trwającej pandemii. Znalazł się bowiem 
na pierwszej linii pomocy pozamedycznej oso-
bom potrzebującym. sytuacja epidemiczna posta-
wiła przed gOPs nowe wyzwania związane z pomocą 
osobom dotkniętym negatywnymi skutkami epide-
mii. Dodatkowe zadania polegały głównie na:
•	Wsparciu osób objętych kwarantanną;
•	Udzielaniu wsparcia osobom, które straciły 

pracę lub możliwość zarobkowania;
•	Pomocy seniorom i osobom z niepełnospraw-

nościami, które w związku z epidemią powinny 
pozostawać w miejscach zamieszkania;

•	Koordynowanie działań dotyczących dowozu 
żywności, leków osobom potrzebującym;

marta 
schabowska
Kierownik GOPS

Pomoc GoPs w okresie pandemii

WSZecHSTRONNe 
WSPaRcIe 
POTRZeBuJącyM

•	Wsparcie osób wymagających pomocy psycho-
logicznej w związku z trwającą epidemią lub 
koniecznością izolacji;

•	Nadzór nad osobami i rodzinami dysfunkcyj-
nymi i problemowymi, szczególnie w obszarze 
możliwości występowania przemocy domowej.

Pracownicy Ośrodka wykonują je z pełnym 
poświeceniem i troską o dobro podopiecznych 
i ich rodzin.
W celu wsparcia i możliwości uzyskania pomo-
cy w związku z epidemią koronawirusa. Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił dodatko-
wy numer 538 197 038, pod którym pracownicy 
udzielają wszelkich informacji.

 ] Program zakłada dostarczenie 
niezbędnych produktów do Twojego domu. 
Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej 
potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higie-
ny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc 
np. w sprawach urzędowych ( jeżeli ich zakres 
nie wymaga Twoich upoważnień lub udostęp-
nienia danych wrażliwych).

Program jest realizowany 
od 20 października do 31 grud-
nia 2020. Za realizację progra-
mu na terenie gminy Garbatka-
-Letnisko odpowiada Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej.

Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, 
które zdecydowały się na pozostanie w domu, 

dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. 
W szczególnych przypadkach, pomoc może być 
udzielona osobie poniżej 70 roku życia.

 Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości 
zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających 
ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecz-
nej osoby. Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja 
o udzieleniu wsparcia należy do realizatora progra-
mu, czyli od decyzji ośrodka pomocy społecznej. 

Z programu nie mogą korzystać osoby, które już 
otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuń-
czych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. 
Udzielenie pomocy w ramach programu nie zale-
ży od kryterium dochodowego.

Koszty zakupów pokrywa senior. Senior prze-
kazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. 
Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie 
ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego 
kontaktu z Tobą.

 Realizujemy program
 "Wspieraj Seniora"
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TeLeOPIeKa z pomocą chorym 
i niesprawnym mieszkańcom

 ] 10 Seniorów z gminy Garbatka-
-Letnisko otrzymało specjalne opaski, dzięki któ-
rym będą mieć zapewnioną całodobową teleopie-
kę. Pilotażowy program potrwa do końca 2021 r.

Zdaniem Wójta Gminy Garbatka-Let-
nisko Teresy Fryszkiewicz całodobo-
wa teleopieka stanowi ważny element 
gminnej polityki senioralnej. Projekt 
skierowany jest do osób starszych 
wymagających wsparcia, których stan 
zdrowia wiąże się z zagrożeniem życia, 

zdrowia lub bezpieczeństwa.
– Głównym celem jest poprawa jakości życia osób 
w wieku senioralnym. Wykorzystując nowoczes-
ne technologie informacyjno-komunikacyjne, 
chcemy umożliwić osobom starszym jak najdłuż-
sze bezpieczne pozostawanie w najbliższym im 
domowym zaciszu. Takie rozumienie opieki nad 
osobami niesamodzielnymi i starszymi wpisuje 
się w realizowaną przez nas politykę społeczną.
– To koordynowana usługa dla osób wymagają-
cych stałej kontroli i wsparcia, ale także dla tych, 
które są obciążone ryzykiem zdrowotnym, a chcą 
zwiększyć swoją niezależność. Daje poczucie bez-
pieczeństwa zarówno seniorowi, jak i jego najbliż-
szym, którzy na co dzień z nim nie przebywają. 
Pozwala nie tylko monitorować podstawowe 
czynności życiowe i zdarzenia alarmowe, upa-
dek czy opuszczenie bezpiecznej lokalizacji, ale 

też daje możliwość komunikowania się seniorowi 
z Centrum.

Każdy uczestnik otrzymał opaskę na nadgarstek 
wyposażoną w przycisk SOS (alarmowy) z moż-
liwością połączenia głosowego z Centrum Tele-
opieki. Części opaski mające kontakt ze skórą 
są antyalergiczne i mają regulację długości paska. 
Opaska służy do natychmiastowego wezwania 
pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia 
lub bezpieczeństwa. Urządzenie łączy się z opie-
kunem/członkiem rodziny oraz w razie potrze-
by z pracownikami Centrum Teleopieki, którzy 
udzielają adekwatnej do sytuacji oraz możliwości 
pomocy, w tym: m.in. informują osoby wskaza-
ne do kontaktu o potrzebie udzielenia pomocy, 
wzywają pogotowie lub służby ratunkowe, jeśli 
sytuacja tego wymaga.

Opaskę może otrzymać osoba, która spełnia 
następujące kryteria:
•	 zamieszkuje na terenie gminy Garbatka-Let-

nisko,
•	 jest w wieku 65+,
•	 jest osobą z niepełnosprawnością, niesamo-

dzielną,
•	ma trudności w wykonywaniu czynności życia 

codziennego.

Seniorzy opaski otrzymali za darmo, na czas okre-
ślony w zawieranej umowie, oczywiście z możli-
wością przedłużenia tego okresu.
Osoby zainteresowane otrzymaniem opaski mogą 
zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej Garbatka-Letnisko ul. Spacerowa 2a, tel. 
48 6210314.

Gminne podatki bez zmian
 ] W związku z panującą pan-

demią wirusa COVID – 19 Gmina Garbatka 
– Letnisko wychodząc naprzeciw naszym 
mieszkańcom pozostawiła stawki podatków 
na rok 2021 na dotychczasowym poziomie.
Ponadto Rada Gminy Garbatka – Letnisko 
podjęła uchwały w sprawie zwolnień oraz 
odroczeń podatków od nieruchomości dla 

wybranych grup przedsiębiorców, na mocy 
których zainteresowani uzyskali pomoc 
de minimis w zakresie zwolnień podatku 
od nieruchomości lub odroczeń płatności 
raty podatku. Poza tym w obecnej sytua-
cji epidemiologicznej przedsiębiorcy mogą 
ubiegać się o wsparcie w zakresie zaległości 
podatkowych.

marta Pinzuł
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 ] W 2020 roku ze Świadczeń Rodzin-
nych skorzystało:

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom do ukończe-
nia przez dziecko:
•	 18 roku życia lub
•	nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukoń-

czenia 21 roku życia, albo
•	24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole 

lub w szkole wyższej i legitymuje się orzecze-
niem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności.

Osobie wymienionej w punkcie 3, zasiłek przy-
sługuje pod warunkiem kontynuowania nauki 
w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej 
niż do ukończenia 24 roku życia.

1. Zasiłek rodzinny do 5 r.ż. – 95,00 zł miesięcznie.
2. Zasiłek rodzinny powyżej 5 r.ż. do 18-go roku 

– 124,00 zł miesięcznie.
3. Zasiłek rodzinny powyżej 18-go r.ż. – 

135,00 zł miesięcznie. Zasiłek rodzinny przysłu-
guje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny 
w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód 
osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki 
z tytułu:
4. Urodzenia dziecka w kwocie 1 000,00 zł. 

(wypłata jednorazowa).
5. Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 

z urlopu wychowawczego w kwocie 400,00 zł. 
miesięcznie.

6. Samotnego wychowywania dziecka w kwocie 
193,00 zł. miesięcznie.

7. Wychowywania dziecka w rodzinie wielodziet-
nej w kwocie 95,00 zł miesięcznie.

8. Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełno-
sprawnego w kwocie do 5 r.ż. 90,00zł miesięcz-
nie po 5 r.ż. 110,00 zł miesięcznie.

9. Rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 
100,00 zł w miesiącu wrześniu.

10. Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania
•	na dojazd w kwocie 69,00 zł miesięcznie
•	na zamieszkanie w kwocie 113,00 zł mie-

sięcznie.

Jakie świadczenia i dla kogo

GoPs w liczbach!
marta schabowska
Kierownik GOPS

lp. RODzaj ŚwiaDczenia
liczba 

uPRawniOnych
liczba

ŚwiaDczeń

1 Zasiłek Rodzinny 285 3 135

a. Dodatki do zasiłku rodzinnego

- dod. z tyt. urodzenia dziecka 16 16

- opieki nad dzieckiem w okresie korzysta-
nia z urlopu wychowawczego

6 44

- samotnego wychowania dziecka 12 128

- wychowywania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej

41 449

- kształcenia i rehabilitacji 14 153

- rozpoczęcie roku szkolnego 331 331

- podjęcia przez dziecko nauki poza miej-
scem zamieszkania 

65 579

2. Świadczenie rodzicielskie 13 185

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu  
urodzenia dziecka

28 28

4. Zasiłek pielęgnacyjny 89 729

5. Specjalny zasiłek opiekuńczy 8 72

6. Świadczenie pielęgnacyjne 22 167

7. Zasiłek dla opiekuna 1 11

8. Fundusz alimentacyjny 39 414

9. Świadczenie wychowawcze 669 7 630

10. Dobry start 481 481

11. Karta Dużej Rodziny

 44

44 - wydanych kart 
tradycyjnych

22 - wydanych kart 
elektronicznych

lp. RODzaj ŚwiaDczenia
liczba 

uPRaw-
niOnych

liczba
ŚwiaDczeń

1. Zasiłek stały 30 320

2. Zasiłek okresowy 18 115

3. Zasiłek celowy 27 42

4. Zasiłek celowy z programu 
„Posiłek w szkole i w domu”

28 35

5. Posiłek w szkole z programu 
„Posiłek w szkole i w domu”

71 8690

6. Stypendium szkolne 118 118

7. Usługi opiekuńcze 18 10 310
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W ramach Rządowego programu Dobry start 
‘’300+’’ wypłacono kwotę 144 300,00 zł dla 481 
uczniów. Program przeznaczony jest na wsparcie 
dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok 
szkolny niezależnie od kryterium dochodowego

W 2020 roku praca socjalna była świadczona 
dla 60 rodzin. Pracownicy socjalni współpracują 

z policją, placówkami oświaty, Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Kozienicach, kurato-
rami sądowymi i społecznymi, Zakładem Opieki 
Zdrowotnej, sołtysami i radnymi. Pomoc udzielana 
była osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 
ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długo-
trwałej lub ciężkiej choroby.

Nie bądźmy obojętni na ludzi 
potrzebujących pomocy! 

Program Operacyjny  
Pomoc Żywnościowa w 2020

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gar-
batce – Letnisko z terenu województwa mazo-
wieckiego przy współpracy Bankiem Żywno-
ści w Radomiu realizował Program Operacyjny 
Pomoc Żywnościowa współfinansowany z Euro-
pejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym, którego celem było zapewnie-
nie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy 
żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach 
w ramach środków towarzyszących.

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie arty-
kuły spożywcze:
•	 warzywne	i	owocowe	(groszek	z	marchew-

ką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, 
buraczki wiórki, powidła śliwkowe);

•	 skrobiowe	 (makaron	 jajeczny,	 makaron	
kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza 
gryczana, herbatniki maślane),

•	 mleczne	(mleko	UHT,	ser	podpuszczkowy	
dojrzewający),

•	 mięsne	(szynka	drobiowa,	szynka	wieprzo-
wa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy 
wieprzowe, filet z makreli w oleju),

•	 cukier	(cukier	biały,	miód	wielokwiatowy),
•	 tłuszcze	(olej	rzepakowy),
•	 dania gotowe (gołąbki w sosie  pomidorowym).

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 800 osób znajdu-
jących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu 
województwa mazowieckiego.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
•	 40	ton	żywności;
•	 4000	paczek	żywnościowych;

Osoby zainteresowane uzyskaniem skierowania 
do otrzymywania pomocy żywnościowej w 2021 
roku proszone są o k ontakt z gminnym Ośrodkiem 
Pomocy społecznej w garbatce-letnisko.

 ] W związku z nadchodzącym okre-
sem zimowym Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Garbatce-Letnisko podejmuje działa-
nia adresowane do osób bezdomnych, starszych, 
ubogich oraz wszystkich potrzebujących pomocy.·     
W celu zapobiegania wypadkom zamarznięć 
udzielamy wsparcia w formie schronienia, odzie-
ży, żywności oraz opału. Pomoc jest udzielana wg 
kryteriów ustawy o pomocy społecznej: dla oso-
by samotnie gospodarującej – 701,00 zł netto, dla 
osoby w rodzinie – 528,00 zł netto. 

Prosimy o wszelkie informacje i kontakt w sprawach 
dotyczących osób potrzebujących natychmiastowej 
pomocy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Garbatka-
-Letnisko czynny:

Poniedziałek 
od 7.30 do 17.00

Wtorek – Czwartek 
od 7.30 do 15.30

Piątek 
od 7.30 do 14.00 

tel. 48 6210314, 538 197 038
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 ] Pomimo trwającej epidemii Covid 
-19, Referat Gospodarki Komunalnej nieprzerwa-
nie obsługuje interesantów chcących załatwić 
sprawy związane z gospodarką wodno-ściekową, 
odpadami czy ochrony środowiska. Mieszkańcy 
zgłaszają je telefonicznie, listownie oraz w for-
mie elektronicznej Jednocześnie z zachowaniem 
szczególnej ostrożności na bieżąco usuwane 
były awarie sieci wodociągowej i kanalizacyj-
nej, wywóz nieczystości ciekłych, a w miesią-
cach od lipca do października prowadzono także 
odczyty stanu wodomierzy. 

Nasze prace w okresie od stycznia do listopada 
2020r.:
•	 przeprowadzono modernizację stacji pod-

noszenia ciśnienia wody w miejscowości 
Brzustów;

•	 przeprowadzono modernizacje przepompow-
ni ścieków w miejscowości Bogucin;

•	 wydane zostały 42 warunki techniczne 
na przyłączenie do sieci wodociągowej i kanali-
zacyjnej, w ślad za którymi wykonanych zosta-
ło 21 odbiorów przyłączy wodociągowych i 25 
odbiorów przyłączy kanalizacyjnych;

•	 wydane zostały 30 decyzji lokalizacyjnych, 24 
decyzje na zajęcie pasa drogowego, 22 decyzje 
na umieszczenie urządzenia;

•	 zaplombowanych zostało 93 wodomierze, 
wymieniono 67 wodomierzy, zamknięto 2 
punkty poboru wody oraz ponownie podłą-
czono 1 przyłącze wodociągowe.

•	 ponadto wystawiono 193 zawiadomienia doty-
czące zawarcia umowy za dostarczanie wody 
i odprowadzanie ścieków oraz zawartych 
zostało 292 umowy o zaopatrzenie w wodę 
i odprowadzanie ścieków oraz 24 umowy 
na wywóz nieczystości płynnych.

•	 wystawiono także 75 wezwań do zapłaty oraz 
6 pism o odcięcie wody i zamknięcie przyłączy 
kanalizacyjnych. Przeprowadzono weryfika-
cję i dokonano 19 kontroli w zakresie odbio-
ru szamb bezodpływowych w miejscowości 
Brzustów.

•	 zarejestrowano 83 zgłoszenia zamiaru usunię-
cia drzew oraz wysłano 10 wezwań do podcię-
cia gałęzi drzew,

•	 przyjęto 389 deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w celu naniesienia zmiany, jak i utworzenia 
nowego punktu odbioru odpadów, wystawio-
no 22 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbo-
wego na kwotę 9 380,00 zł oraz 64 wezwania 
do zapłaty na kwotę 684,40 zł., wysłano 46 upo-
mnień za 2019r. na kwotę 15 337,93 zł, a także 
60 upomnień za I półrocze 2020r. na kwotę 
12 205,45 zł, wysłano 16 wezwań dotyczących 
zmiany ilości osób, wysłano 1579 zawiadomień 
o zmianie stawki o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi oraz 110 
zawiadomień o wygaśnięciu obowiązku opłaty 
za odbiór odpadów,

•	 przeprowadzono 3 postępowania w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach dla realizacji przedsięwzięcia,•	
przeprowadzono 2 postępowania w sprawie 
zaburzenia stosunków wodnych na gruntach 
prywatnych oraz 1 postępowanie w spra-
wie zanieczyszczenia działek leśnych przez 
oczyszczalnię ścieków w Bąkowcu.

•	 pozyskano dotację na likwidację ok. 130 ton 
wyrobów azbestowych z terenu gminy, które 
zostały przekazane na wysypisko odpadów 
niebezpiecznych.

•	 wysłano zawiadomienie i przeprowadzono 
kontrolę w 1 przedsiębiorstwie wpisanym 
do Rejestru Działalności Regulowanej w zakre-
sie odbierania odpadów komunalnych na tere-
nie gminy.

•	 wydano 2 postanowienia w sprawie zaopinio-
wania projektu decyzji Starosty Kozienickiego,

•	 w celu sprawnego funkcjonowania oświetlenia 
ulic, placów i dróg na terenie gminy wymienio-
nych zostało 33 żarówki sodowe i 2 żarówki 
rtęciowe, wymieniono 14 bezpieczników oraz 
zdemontowano 13 opraw rtęciowych i w ich 
miejsce zamontowano oprawy sodowe.

Gospodarka komunalna w gminie

woda, ścieki, odpady  
i nie tylko…
magdalena 
Orłowska
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 ] Ten rok był ciężkim okresem 
dla branży turystycznej w Polsce i na świecie. Jed-
nak nie wszyscy na tym stracili. Groźba zakażenia 
koronawirusem bądź przymusowa kwarantanna 
stały się głównymi powodami zmiany kierunków 
turystycznych w okresie letnim. Mocno straciły 
na tym kurorty zagraniczne, jak i ośrodki tury-
styczne w Polsce. Polacy rzadziej migrowali 
w celach turystycznych i wypoczynkowych niż 
dotychczas, a jeśli już decydowali się na wyjazd, 
były to głównie mniejsze miejscowości, takie jak 
Garbatka-Letnisko. I właśnie w tym roku nasza 
gmina przeżyła prawdziwe oblężenie turystów. 
Takiej fali wczasowiczów dawno nie było.

Tłumy ludzi zarówno w samej miejscowości, 
jak i nad zbiornikiem wodnym „Polanka” były 
w te wakacje częstym widokiem i to nie tyl-
ko weekendowym. Korzystna pogoda, a także 
potrzeba odreagowania i relaksu po pierwszej 

fali zakażeń i obostrzeń, przyciągnęła w zacisze 
garbateckiej kniei nawet osoby z odległych zakąt-
ków Polski. Główną grupą turystów były rodziny 
z małymi dziećmi i nie ma się co dziwić, bo warun-
ki do wypoczynku i kąpieli są tu dla najmłodszych 
wręcz idealne. Niewielka głębokość gminnego 
kąpieliska, czysta woda (pod stałą kontrolą sta-
cji sanitarno-epidemiologicznej) oraz ochro-
na wykwalifikowanych ratowników sprawiła, 
że rodzice mogli czuć się bezpiecznie i nie bać się 
o swoje pociechy. Co ciekawe – samych garbat-
czan nad wodą było niewielu. Najczęściej spotkać 
można było wczasowiczów z Radomia, Warszawy 
czy Lublina i jego okolic, ale w garbateckich pro-
gach gościły również osoby z bardziej odległych 
części Polski – Rzeszowa czy Gdańska.

Gmina wyróżnia się spośród innych nie tylko 
walorami przyrodniczymi. Ciekawa architektu-
ra, dogodny dojazd, spokój i kameralny klimat 
to główne powody przyciągające turystów. Tak 
naprawdę każdy znajdzie tu miejsce dla siebie. 
Niewątpliwie najbardziej w tym roku zyskała 
sama Garbatka, jej część „letniskowa” znowu 
stała się gwarna, o co od wielu lat walczą włoda-
rze gminy. Ale tak naprawdę w całej gminie poja-
wiło się więcej turystów. Zwiększyło się również 
zainteresowanie zakupem działek na jej terenie. 
Taki trend napawa optymizmem, choć szkoda, 
że podyktowany strachem przed pandemią.

Mamy nadzieję, że ten rok stanie się przełomo-
wy i powoli zacznie się ziszczać priorytetowy 
plan odbudowy „historycznego” – turystyczno-
-letniskowego wizerunku miejscowości. Aby tak 
się stało i został przywrócony jej dawny prestiż, 
rokrocznie gmina prowadzi inwestycje służące 
poprawie infrastruktury nie tylko turystycznej. 
Jednak, żeby dorównać ogólnym standardom 
i stać się konkurencyjnym w skali Polski, potrzeba 
jeszcze wiele zmienić. Jest mnóstwo pomysłów, 
gotowych projektów, kosztorysów i tylko jeden 
niezmienny problem – brak inwestorów i fundu-
szy na ich realizację!

covid szansą na rozwój 
turystyki w gminie?
Olga 
jasek-siwecka
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 ] PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
w Warszawie zamierza w centrum miejscowo-
ści Garbatka-Letnisko, na wysokości budynków 
warsztatów Szkoły Drzewnej przy ulicy Lewan-
dowicz wybudować obiekt radiokomunikacyjny 
w skład którego wchodzi wieża strunobetonową 
z antenami o wysokości do 51 m. Z wyjaśnień PKP 
wynika, że wzdłuż linii kolejowej nr 26 prowadzo-
ne są roboty budowlane związane z realizacją pro-
jektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/
GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”. Inwesty-
cja polega na budowie systemu GSM-R na około 
13,8 tys. km linii kolejowych w całej Polsce. Obec-
nie prowadzone prace związane są z budową linii 
światłowodowej do której docelowo będą podłą-
czone obiekty radiokomunikacyjne OR (wieża) 
zaplanowane na jej trasie.
Prowadzona inwestycja spotkała się ze stanow-
czym sprzeciwem mieszkańców Garbatki-Letnisko 

oraz władz samorządowych. Społeczność lokalna 
wystąpiła z szeregiem petycji kierowanych głównie 
do Wojewody Mazowieckiego. Wśród podmiotów, 
które to uczyniły są: Stowarzyszenie Przyjaciół 
Garbatki, Stowarzyszenie Aktywni 50+, Ludowy 
Klub Sportowy Plon, Rada Gminy Garbatka-Letni-
sko. Negatywną opinię dotyczącą lokalizacji wieży 
wraził Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazo-
wych – Kozienicki Park Krajobrazowy.

Wyraz niezadowolenia i sprzeciwu wobec lokaliza-
cji wieży znalazł swój oddźwięk w mediach społecz-
nościowych, m.in. na facebook.com i lokalnej prasie. 
Inicjatywa została poparta prawie tysiącem podpi-
sów mieszkańców i sympatyków naszej miejscowo-
ści dzięki zaangażowaniu Pana Roberta Bernacika.
W chwili obecnej prowadzona jest w dalszym cią-
gu procedura formalno-prawna mająca na celu 
niedopuszczenie do budowy wieży w planowanej 
lokalizacji.

Tego rodzaju pytania zadają sobie dziś 
mieszkańcy całej Polski. Mijający rok 
przyniósł drastyczny wzrost opłat za odpa-
dy, co jest konsekwencją wprowadzenia 
nowej ustawy. Aby sprostać jej wymaga-
niom gminy w całym kraju musiały wpro-
wadzić segregację odpadów na dodatkowe 
frakcje, zwiększyć częstotliwość odbioru 
zmieszanych odpadów komunalnych oraz 
biodgeradowanych, a także czego nie było 
do tej pory- muszą płacić za każdą tonę 
wytworzonych odpadów. Dodatkowo 
wyłączono z systemu firmy i posesje nie-
zamieszkałe oraz odbiór popiołu.
Nasza gmina w czerwcu 2020 r. w wyni-
ku przetargu podpisała roczną umo-
wę z firmą Pre Zero Service Wschód 
z siedzibą w Radomiu. Była to najniższa 

co dalej z budową wieży kolejowej z antenami?

Protesty  bez… odzewu

Dlaczego wzrastają ceny wywozu odpadów?

ewa maślanek

teresa Fryszkiewicz
z zaoferowanych cen, ale i tak spowodo-
wała znaczny wzrost stawki od jednego 
mieszkańca. Przyjęta przez Radę Gmi-
ny kwota w wysokości 18 zł miesięcznie 
od początku nie pokrywała i nie pokrywa 
faktycznego kosztu z tytułu gospodaro-
wania odpadami na terenie naszej gminy. 
Kwota, którą gmina ponosi w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca w zależności od miesiąca 
waha się od 23zł. do prawie 36 zł.! A kosz-
ty zgodnie z istniejącym prawem powin-
ny się bilansować i Gmina nie powinna 
na odpadać zarabiać, ani do nich dokła-
dać. Jakie będą tego konsekwencje?
Władze gmin ustalając stawki za odbiór 
odpadów znajdują się w sytuacji przy-
musowej. Firmy argumentują podwyż-
kę opłat: wzrostami kosztów paliwa, cen 
energii elektrycznej o kilkadziesiąt pro-
cent, wzrostami kosztów płacy zasadni-
czej i wreszcie koniecznością uiszczania 
z roku na rok coraz większych stawek 

ustanowionych przez rząd za tzw.” opła-
tę środowiskową” za 1 tonę odpadów 
umieszczanych na składowiskach. 
W 2017 r. wynosiła ona ok. 24zł., w 2018 
– już 140 zł, w 2019 – 170, a w 2020 stawka 
wzrosła do 270 zł za tonę! Kolejną rzeczą 
jest, że z każdym rokiem wszyscy produ-
kujemy coraz więcej odpadów, co z kolei 
zwiększa koszty, jakie wszyscy ponosimy 
za ich wywóz i utylizację.
Samorządy mogą w tej sytuacji jedynie 
apelować do mieszkańców, aby Ci pró-
bowali ograniczać produkcję odpadów 
we własnym gospodarstwie, aby nadal 
nie wzrastały opłaty. Zapewne minie 
jeszcze sporo czasu zanim potrafimy 
jako kraj wdrożyć system kaucji na róż-
nego rodzaju opakowania, który funk-
cjonuje w wielu krajach, czy też nakazać 
firmom produkującym opakowania, aby 
wytwarzali takie, które ulegają całkowitej 
biodegradacji.
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„Jest tylko jeden sposób nauki – poprzez 
działanie”. 
 Paulo Coelho

 ] Rok 2020 na zawsze pozostanie 
w naszej pamięci. W obliczu pandemii stanęliśmy 
przed nowymi wyzwaniami, dotąd nieznanymi. 
Dołożyliśmy wszelkich starań, by nauczanie tra-
dycyjne, a potem zdalne, było dla naszych ucz-
niów przyjazne i efektywne.

w naszej szkole już w pierwszym etapie ograniczenia 
funkcjonowania szkoły, lekcje odbywały się z wyko-
rzystaniem dziennika elektronicznego librus, poczty 
elektronicznej, aplikacji zOOm, DiscORD oraz Qui-
zziz. Od kwietnia uruchomiana została platforma 
ms teams i każda z klas miała codziennie zajęcia 
online. natomiast 15 rodzin, które zgłosiły problemy 
z dostępem do sprzętu komputerowego otrzymało 
laptopy z dostępem do internetu, które szkole prze-
kazała gmina garbatka-letnisko w ramach projektu 
granatowego: „zdalna szkoła – wsparcie Ogólno-
polskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia 
zdalnego”.

Organizowaliśmy różnorodne akcje włączając 
online naszych wychowanków do działania, 
przeprowadziliśmy fotograficzny konkurs,, Pokaż 
swoją maskę”, wiosenny konkurs powitania wios-
ny, memy o nauce zdalnej, prezentacje uczniów 
z okazji Dnia Dziecka.

Przygotowane zostały wirtualne spacery 
po muzeach, Krakowie z związku z obchodami 
święta naszej patronki królowej Jadwigi. Odbył się 
konkurs plastyczny na portret królowej Jadwigi, 
realizacja kampanii. „Zachowaj trzeźwy umysł”, 
uczniowie pisali #Dyktando na11listopada, włą-
czając się do akcji charytatywnej dla chorego 
Olusia, syna naszej absolwentki. Braliśmy udział 
w akcji MEN #Szkoladohymnu, przygotowaliśmy 

wirtualną tablicę z okazji 11 listopada, akcję ucz-
niów,, Pokaż swoją flagę'', Dzień Życzliwości.

Z okazji pierwszego Dnia Wiosny nauczyciele 
przygotowali niespodziankę dla uczniów – weso-
łe zdjęcia z pozdrowieniami. Pomysł spotkał się 
z ogromnym aplauzem naszych wychowanków. 
Ponadto pamiętaliśmy o Dniu Ziemi, uczniowie 
za pomocą platformy Teams prezentowali swoje 
ekologiczne prace, a także zrobione własnoręcz-
nie instrumenty muzyczne.

Naszym dużym sukcesem była zorganizowana 
przez nauczycieli i uczniów, zbiórka funduszy 
na odnowienie grobu Zofii Sztobryn, założyciel-
ki pierwszej szkoły w Garbatce. Grób rodziny 
Sztobrynów, w którym spoczywa Zofia Sztobryn, 
wymagał prac renowacyjnych. Dzięki przeprowa-
dzonej w listopadzie 2019r. kweście, został w tym 
roku pięknie odrestaurowany.
Pomimo pandemii nasza szkoła włączyła się 
do Ogólnopolskiej Akcji MEN #SzkolaPamięta 
– nauczyciele odwiedzili nowe grobowce Lewan-
dowiczów i Zofii Sztobryn, porządkując, składając 
symboliczne wiązanki i znicze.
Nauczyciele ze szkoły w Garbatce-Letnisko 
nie próżnowali, wzięli udział aż w 174 szkoleniach, 
kursach i webinarach, by jak najlepiej przygoto-
wać się do prowadzenia lekcji online, przygoto-
wać zdalnie uczniów do udziału w różnorodnych 
konkursach.
Nasi wychowankowie wywiązali się doskonale 
z tego trudnego zadania biorąc udział:
•	 4 konkursach o zasięgu ogólnopolskim,
•	 2 konkursach o zasięgu rejonowym – wyróż-

nienia dla Amelii Kwaśnik (kl. 5a), Filipa 
Matejszczaka (kl. 6c) oraz Zuzanny Szewczyk 
(1b) w XXXVII Małym Konkursie Recytator-
skim w Pionkach,

•	 2 konkursach na szczeblu powiatowym – Bez-
piecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta 
znasz i szanujesz – Natalia Maj klasa 2b, XVII 
Konkursie Ortograficznym-Dyktando o Złote 
Pióro Burmistrza Gminy Kozienice KATEGO-
RIA WIEKOWA KLASY 4-6:

wysiłkiem nauczycieli i uczniów naszej szkoły

sukcesy w nauce, konkursach 
i akcjach społecznych
agnieszka babańca                    
Dyrektor PSP  
w Garbatce- Letnisko



Garbatka-Letnisko

23biuletyn informacyjny  urzędu gminy  garbatka-letnisko

•	 laureaci:
 iii miejsce – Maja Pochylska, klasa 5a, IV miej-

sce – Malwina Sosnowska, klasa 6b. Szkoła 
zajęła w tej kategorii II miejsce – 12 konkursów 
na szczeblu szkolnym, w których wzięło udział 
226 uczniów.

niewątpliwym, dużym sukcesem jest przyznanie 
naszej szkole grantu do realizacji międzynarodo-
wego programu erasmus +mobilność nauczycieli.
Do udziału w projekcie zgłosiło się 10 nauczycieli, 
którzy wyjada na cypr, maltę, do wielkiej brytanii 
i niemiec. w tych państwach będą uczestniczyć 
w zajęciach, rozwijając najważniejsze funkcje języka: 
mówienie, rozumienie ze słuchu, pisanie i czytanie 
w j.obcym (j. angielski, j. niemiecki), a tym samym 
podnosić jakość pracy naszej szkoły.

Kontynuujemy również realizację projektu współ-
finansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
pn. „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój”. 
Dzięki temu projektowi uczniowie mogą dosko-
nalić swoje umiejętności z przedmiotów matema-
tyczno-przyrodniczych oraz języka angielskiego.
znaczącym sukcesem świadczącym o tym, iż nawet 
w warunkach nauki zdalnej uczniowie nie obniżyli 
swego poziomu wiedzy są bardzo wysokie wyni-
ki egzaminu ósmoklasisty. nasi uczniowie bardzo 
dobrze poradzili sobie na egzaminie, średni wynik 
szkoły ze wszystkich przedmiotów okazał się wyż-
szy od średniego wyniku w gminie i w powiecie, 
a dodatkowo wyniki z języka polskiego i matematyki 
przewyższyły wyniki zarówno w województwie, jak 

i w kraju. Ponadto z matematyki uczniowie okazali 
się najlepsi w powiecie (wynik wyższy o ponad 10 
pkt. procentowych od średniego).

Uzyskane wyniki przedstawiają się następująco:
Z okazji święta Edukacji Narodowej pani wicedy-

rektor Ewelina Piecyk-Kowalska oraz nauczycielka 
języka polskiego pani Anna Rutka zostały w tym roku 
odznaczone Medalami Komisji Edukacji Narodowej. 
Są to odznaczenia nadawane nauczycielom przez 
Ministra Edukacji za szczególne zasługi dla oświaty.

Cieszymy się ogromnie z sukcesów uczniów 
i nauczycieli naszej szkoły. W tym trudnym czasie 
społecznej izolacji staraliśmy się pogłębiać relacje 
z naszymi wychowankami i ich rodzicami. Sukcesy 
naszych uczniów, ich aktywność w różnorodnych 
akcjach, kreatywność i zaangażowanie nauczycieli 
dają poczucie dobrzej spełnionej misji.

Już wkrótce nasza szkoła otrzyma bezpłatnie 25 
" Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE" 
składających się z zestawów, których elementa-
mi są: tablet Huawei MediaPad 5 wraz z usługą 
mobilnego dostępu do Internetu, klawiatura bez-
przewodowa oraz rysik. Wartość pakietów to 24 
261,75 zł brutto.

PRzeDmiOt szkoła  
%

gmina  
%

Powiat  
%

województwo 
%

Kraj  
%

j.angielski 49 46 49 59 54

j.polski 64 61 61 65 59

matematyka 57 53 47 51 46
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 ] Wprowadzenie na terenie Rze-
czypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodo-
wanym zakażeniami koronawirusem wymusiło 

nowe standardy prowa-
dzenia zajęć lekcyjnych 
w formie zdalnej. Nie-
stety na terenie naszej 
gminy nie wszyscy ucz-
niowie posiadają sprzęt, 
dzięki któremu będą 
mogli uczestniczyć w lek-
cjach zdalnych i na bie-
żąco realizować program 
nauczania.

w ramach projekt „zdalna szkoła” ogłoszonego 
przez ministerstwo cyfryzacji gmina garbatka-
-letnisko uzyskała w kwietniu 100% dofinanso-
wanie na zakup sprzętu komputerowego umoż-
liwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom 
wykluczonym cyfrowo. Pozyskana kwota to 60 
000,00 zł i całości pochodzi ze środków unii euro-
pejskiej z programu Polska cyfrowa 2014-2020. 
Fundusze przeznaczone zostały na zakup 20 lap-
topów oraz 20 pakietów oprogramowania micro-
soft Office, licencji antywirusowych i modemami 
z dostępem do internetu. sprzęt ten został prze-
kazany do szkół podstawowych z gminy garbatka-
-letnisko, do odbywania zajęć lekcyjnych w for-
mie zdalnej. Po zakończonej epidemii sprzęt wróci 
do szkoły, gdzie będzie służył wszystkim uczniom 
w celach edukacyjnych.

w kolejnej edycji projektu grantowego „zdalna 
szkoła+” gmina pozyskała 55 000 zł na zakup 
sprzętu do nauki zdalnej, z przeznaczeniem 
dla rodzin wielodzietnych i w trudnej sytua-
cji. Kwotę przeznaczono na zakup 20 laptopów 
z oprogramowaniem microsoft Office. Podobnie 
jak poprzednio sprzęt trafił do szkół podstawo-
wych, które użyczały sprzętu potrzebującym. 
Po zakończeniu nauczania zdalnego laptopy nadal 
będą służyć uczniom w szkole.

Katarzyna 
zawadzak

Nowe laptopy i oprogramowanie do nauki z funduszy Ue

ZDalNa sZkoła  
Z lePsZym 
wyPosażeNiem

W tym roku także dwóch nauczycieli uzyska-
ło awans zawodowy na stopień nauczyciela 
kontraktowego, jeden z PSP Garbatka-Let-
nisko i jeden z Samorządowego Przedszkola 
w Garbatce-Letnisko.
W czerwcu br. wniosek PSP Garbatka-Letnisko 
o udział w międzynarodowym projekcie Erasmus 
+ został rozpatrzony pozytywnie przez Agencje 
Narodową. Projekt jest wynikiem zapotrzebowa-
nia szkoły na rozwój w dziedzinach: podniesienie 
kompetencji nauczycieli, zmiana tradycyjnych 
metod nauczania na nauczanie bardziej krea-
tywne wykorzystujące nowoczesnych technolo-
gii oraz innowacyjne metody, otwarcie na Europę 
i zwiększenie liczby projektów międzynarodo-
wych, wzrost kompetencji dydaktyczno – peda-
gogicznych nauczycieli. Temat projektu to: Tacy 
sami, chociaż różni – nauczyciele z PSP w Garbat-
ce – Letnisko w nowoczesnej Europie.

Gmina Garbatka-Letnisko kolejny rok realizuje 
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej 
Jadwigi w Garbatce-Letnisko projekt „Kompe-
tencje kluczowe szansą na rozwój” – współfinan-
sowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin 
zakończenia projektu to 31 stycznia 2021 r. Pozy-
skana kwota dofinansowania to 332 377,55 zł czy 
czym wkład własny Gminy wynosi 17 674,56 zł. 
Głównym celem projektu jest podwyższenie kom-
petencji kluczowych t.j. matematycznych, nauko-
wo-technicznych, informatycznych i języko-
wych oraz podstaw i umiejętności niezbędnych 
na rynku pracy a także podniesienie kompetencji 
nauczycieli w zakresie metod i form sprzyjających 
kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompeten-
cji kluczowych, stosowania metody eksperymen-
tu w dydaktyce, wykorzystania TIK w dydaktyce 
poprzez objęcie ich szkoleniami w tym zakresie. 
Dodatkowo w ramach realizacji programu zaku-
piono między innymi komputery z oprogramowa-
niem, drukarkę 3D, kamerę interaktywną, tablety 
i pomoce dydaktyczne.
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Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Bogucinie

 ] Zbliżający się koniec roku kalen-
darzowego to w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Bogucinie czas refleksji i podsumowań. Stara-
my się obiektywnie ocenić, co wyszło nam bardzo 
dobrze, z czego możemy być dumni, a nad czym 
należy jeszcze popracować.

Z pewnością bardzo korzystne dla szkoły jest to, 
że została ona dobrze wyposażona w nowoczesny 
sprzęt i pomoce dydaktyczne z projektu „Cyfrowe 
laboratoria”. Dzięki temu nauka jest nie tylko łatwiej-
sza, ale i bardziej atrakcyjna. Krótko cieszyliśmy się 
z pracy w nowoczesnych pracowniach, bowiem stan 
epidemiczny w naszym kraju zmienił całkowicie styl 
nauczania. W naszej szkole, jak zapewne w większo-
ści polskich szkół, nauka odbywa się zdalnie poprzez 
platformę edukacyjną MS Teams. Uczniom, którzy 
nie mają sprzętu zostały udostępnione laptopy, pozy-
skane z projektu grantowego „Zdalna Szkoła” -5 szt. 
i „Zdalna Szkoła+” – 3 szt.

szkoła przystąpiła do projektu Ogólnopolskiej sie-
ci edukacyjnej (Ose), w ramach którego zostanie 
podłączony nieodpłatny, szerokopasmowy dostęp 
do internetu o systematycznej przepustowości 100 
gb/s. zostały wykonane częściowe prace instalacyj-
ne, ze względu na opóźnienia ze strony Ose czekamy 

na pełną instalację. miło nam, że nasza szkoła zna-
lazła się wśród placówek, którym, w formie „szkol-
nych Pakietów multimedialnych Ose” Państwowy 
instytut badawczy nasK – operator Ogólnopolskiej 
sieci edukacyjnej – przekazał 25 tabletów z usługą 
mobilnego dostępu do internetu (usługa lte), kla-
wiaturą bezprzewodową (bluetooth) z etui. war-
tość pakietu to 24 261,75 zł. sprzęt posłuży uczniom 
i nauczycielom do nauki zdalnej.

W czerwcu uczniowie klasy ósmej przystąpili 
do egzaminów. Egzamin obejmował trzy przed-
mioty: język polski, matematykę i język angiel-
ski. Tym razem nie mamy powodu do dumy. 
Wyniki z poszczególnych przedmiotów: język 
polski-49%, matematyka-30% i język angiel-
ski- 27%. Wyniki tegorocznego egzaminu poka-
zują, że w przeciwieństwie do ubiegłego roku 
uczniowie naszej szkoły lepiej poradzili sobie 
z zadaniami z języka polskiego. Niski wynik 
nie zaskoczył nauczycieli i rodziców, bowiem 
do egzaminu przystąpiło pięcioro uczniów, z cze-
go troje objętych było pomocą psychologiczno – 
pedagogiczną. Przeprowadzona przez nauczy-
cieli całościowa analiza egzaminu, pokazała, 
na co mają zwrócić większą uwagę i nad czym 
należy pracować. Analizując wyniki egzaminu 
w naszej szkole należy pamiętać o wytycznych 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, które 
mówią, że „średnia jako parametr statystyczny 
jest wrażliwa na małą liczbę uczniów (w grupach 
mniej niż 10 uczniów staje się bardzo zawodna).

Dzieci z naszej szkoły chętnie rozwijają swoje 
pasje i zainteresowania, czego przykładem jest ich 
udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych:

1. XXVII Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs 
Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”:

•	 Maja Kęska i Zuzanna Świątek, kl. VII – za pra-
cę „Babki, znachory i dochtory” w kategorii 
prac zbiorowych;

•	 I miejsce w etapie rejonowym
•	 I miejsce w etapie wojewódzkim
•	 III miejsce w etapie centralnym (opiekun Pani 

Mariola Gębska);

2. Ogólnopolska Olimpiada Archimedes-Plus  
Matematyka:

•	 Kacper Krawczyk – laureat II stopnia (opiekun 
pani Ewa Kwaśnik);

3. Oddziałowy Konkurs Plastyczny organizowany 
przez KRUS:

•	 Zuzanna Świątek, kl. VII – II miejsce (opiekun 
Pani Mariola Gębska);

teresa Rodakowska
Dyrektor PSP 
w bogucinie
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4. Konkurs językowy „Języki obce oknem 
na świat” organizowany przez LO w Pionkach:

•	 Zuzanna Świątek, kl. VII – III miejsce (opiekun 
Pani Beata Pasierbiak).

Nasi uczniowie włączają się także chętnie 
w różnego rodzaju działania charytatywne. Bra-
li udział w akcji „BohaterOn w Twojej Szkole”, 
będącej częścią ogólnopolskiej kampanii „Boha-
terOn-włącz historię! ”. Ma ona na celu uhonoro-
wanie i upamiętnienie uczestników Powstania 
Warszawskiego. W ramach ogólnopolskiej akcji 
„Marzycielska Poczta” pisali i wysyłali tradycyj-
ne listy i kartki do ciężko chorych dzieci. Listy 
te dodają dzieciom i ich rodzicom sił do walki 
z chorobą i podnoszą ich na duchu.

W oddziale przedszkolnym realizowana jest 
innowacja pedagogiczna „Zmierz uczucia! ” 
skierowana do dzieci w wieku 3-6 lat. Główny cel 
innowacji to zapoznanie dzieci ze światem ludz-
kich emocji poprzez warsztaty czytelnicze. Dzia-
łania te wspierają rozwój społeczno-emocjonalny 

dzieci w wieku przedszkolnym. Innowacja polega 
na prowadzeniu różnorodnych zajęć dotyczących 
emocji dzieci, opartych na spotkaniach czytel-
niczych. Dzięki wykorzystaniu narzędzia, jakim 
jest „Uczuciometr”, dzieci uczą się nie tylko roz-
poznawać emocje, ale je mierzyć i regulować. 
Z punktu widzenia zdrowia psychicznego dzie-
ci jest to niesamowicie ważna umiejętność, nie-
zbędna do szczęśliwego i zrównoważonego życia. 
Przedszkolaki realizują również kolejny już rok 
projekt „Mały Miś w świecie literatury” objęty 
patronatem honorowym Rzecznika Praw Dzie-
cka, za co otrzymały tytuł wzorowej placówki. 
Aby wzbogacić ofertę edukacyjną i uatrakcyjnić 
naukę zdalną, od marca do czerwca realizowały 
również projekt „Przedszkole Misiowej Mamy” 
we współpracy z przedszkolami z całej Polski.

Staramy się, aby Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w Bogucinie była placówką, w której dba się 
o harmonijny, wszechstronny rozwój wszystkich 
uczniów. To oni przecież są najważniejsi. 

Nowinki z Przedszkola  
„Pod Sosnową Szyszką”

 ] Do kroniki naszego przedszkola 
wpisujemy w roku biężącym te oto wydarzenia:

Konkurs matematyczno-plastyczny pt: „matematy-
ka w przyrodzie” – który kierowany był do dzieci 
ze wszystkich grup przedszkolnych i ich rodziców. 
Konkurs przeprowadziła p. A. Karsznia. Prace 
konkursowe mogły być płaskie, technika wyko-
nania była dowolna, jedynym warunkiem było 
wykorzystanie figur geometrycznych.

mały miś w Świecie wielkiej literatury – w Przed-
szkolu Samorządowym „Pod Sosnową Szyszką” 
w Garbatce Letnisku w roku szkolnym 2019/2020 
dzieci z grupy 6-latków i 3 -latków wraz ze swoi-
mi wychowawczyniami Panią Katarzyną Cywką, 
Jolantą Kustrą przystąpiły do udziału w ogólno-
polskim projekcie edukacyjnym wydawnictwa 
MAC „Mały Miś w Świecie Wiekiej Literatury”. 
Głównym celem projektu było rozwijanie i pro-
mowanie czytelnictwa.

W grupie 6-latkóww realizowana była również 
realizowana innowacja „mały miś i prawa dziecka” 
w oparciu o projekt „Mały Miś w świecie wielkiej 
literatury”.
W tym roku nadal kontynuujemy projekt Małe-
go Misia, tym razem jest to Mały Miś w świecie 
emocji oraz Dbamy o zdrowie z Małym Misiem.

Kubusiowi przyjaciele natury – Przedszkole „Pod 
Sosnową Szyszką” przystąpiło do XII edycji Pro-
gramu Kubusiowi przyjaciele Natury, którego 
celem było wprowadzenie dzieci w piękny i fascy-
nujący świat przyrody oraz pełnego uśmiechu 
i energii stylu życia w zgodzie z naturą.

english is Fun – W przedszkolu „Pod Sosnową 
Szyszką” p. Katarzyna Cywka zorganizowała 
przegląd piosenki w języku angielskim. Projekt 

maria grygiel
Dyrektor 
Przedszkola 
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ten był realizowany w ramach Rocznego Planu 
Pracy Przedszkola realizując tym samym rozwi-
janie kompetencji kluczowych u dzieci.

Pożegnania nadszedł czas: 
Po wielu latach wspaniałej i owocnej pracy 
na zasłużoną emeryturę przeszły Panie: p. j. 
Kwaśnik, p. j. stalmach, p. b. Kęska i p. e. basaj. 
Uroczyste pożegnanie odbyło się 20 sierpnia, 
na którym obecni byli wszyscy pracownicy 
przedszkola oraz zaproszeni goście: Wójt Gmi-
ny p. T. Fryszkiewicz oraz Przewodniczący Rady 
Gminy p. W. Mazur. Wójt Gminy T. Fryszkiewicz 
i Przewodniczący Rady Gminy W. Mazur życzyli 
delektowania się czasem wolnym na emeryturze 
i realizowania swoich marzeń i pasji. Były kwiaty, 
uśmiechy i łzy wzruszenia.

11 listopada
10 listopada punktualnie o godzinie 11:11 dzieci 
we wszystkich grupach przedszkolnych uroczy-
ście zaśpiewały Hymn Polski tym samym włącza-
jąc się do ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”.

szkolne Przygody Fajniaków
Przedszkole „Pod Sosnową Szyszką” w roku 
szkolnym 2020/2021 bierze udział w programie 
edukacyjnym organizowanym przez sieć sklepów 
Biedronka pt: „Szkolne przygody Gangu Fajnia-
ków”. Poprzez ciekawe materiały, zabawy i ekspe-
rymenty dzieci poznają żywioł powietrza, wody, 
ziemi i ognia.

Klub mleczaka
Nasze przedszkolaki uczestniczą w Ogólnopolskim 
programie edukacji zdrowotnej. Celem programu 
jest wytworzenie trwałego nawyku higieny jamy 
ustnej, poprzez regularne szczotkowanie zębów 
a także spożywanie odpowiednich pokarmów.
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Olga 
jasek-siwecka

 ] Tegoroczny kalendarz imprez 
gminnych miał być bardzo bogaty jednak sytua-
cja związana z wprowadzeniem stanu epidemio-
logicznego pokrzyżowała nam plany. W związku 
z licznymi obostrzeniami i ograniczeniami musie-
liśmy zrezygnować z większości zaplanowanych 

przez gminę uroczystości. Jednak w miarę zmie-
niających się zaleceń oraz stosując się do ustalo-
nych zasad bezpieczeństwa udało się wziąć udział 
bądź zorganizować kilka wydarzeń. A oto najważ-
niejsze z nich:

 

kaleNDaRZ 
wyDaRZeŃ w 2020 r.

 ] Tegoroczny WOŚP zakończył się 
ogromną satysfakcją i co ważniejsze – pełnymi 
puszkami pieniędzy. Udało się zebrać kwotę 13 
011,42 zł i był to absolutny rekord, jaki padł w szta-
bie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko od począt-
ku jej udziału w WOŚP.

12.01.2020
28 Finał wielkiej orkiestry 
Świątecznej Pomocy

25 wolontariuszy kwestowało na jej terenie oraz 
w okolicznych miejscowościach – Sieciechowie 
i Zajezierzu. Mieszkańcy naszej lokalnej spo-
łeczności już po raz 18 okazali swoje wielkie ser-
ca i wsparli tak szczytny cel. W tym roku środki 
zebrane podczas Wielkiego Finału WOŚP prze-
znaczone zostaną na zakup najnowocześniej-
szych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia 
dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji.

Do międzynarodowej akcji włączyły się również 
lokalne firmy, które przekazały na aukcje bony 
i vouchery na świadczone przez siebie usługi. Tym 
sposobem na aukcji odbywającej się w budynku” 
świetlicy” gminnej w Garbatce-Letnisku wylicyto-
wać można było m.in. zabiegi fryzjerskie, kosme-
tyczne, voucher na zrobienie tatuażu czy wybrane 
usługi w gabinecie weterynaryjnym. To tylko część 
usług i gadżetów, jakie przeznaczono na wsparcie 
akcji WOŚP. Jak na Wielki Finał przystało, nie mogło 
w tym dniu zabraknąć części artystycznej. Program 
rozpoczął się od iście „aktorskiego” nura do wody 
w wykonaniu naszych morsujących Niedźwiedzi 
Polarnych z Garbatki. I choć pogodzie wiele bra-
kowało do tej idealnej, udało im się przyciągnąć 
sporą widownię. Kolejna część programu odbyła 
się w budynku „świetlicy” gminnej, gdzie wystąpili: 
zespół taneczny uczestników warsztatów tanecz-
nych odbywających się w naszej Gminie, chór senio-
ra „Wrzos”, duet gitarowy Marian Plażuk i Andrzej 
Roczniak, zespół Młot Na Czarownice.

„Wiatr w żagle” powiał wszystkim, którzy wspierali 
oraz uczestniczyli w zbiórce na rzecz fundacji WOŚP.
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 ] Pod koniec lutego odbył się IX 
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gmi-
ny Garbatki-Letniska. 44 zawodników stoczyło 
zaciętą walkę o miejsce na podium i oczywiście 
o rzeczony puchar.

Turniej rozegrał się w sobotnie przedpołudnie 
(22.02.2020r.), w sali gimnastycznej Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Garbatce-Letnisku. 
Uczestnicy z całej gminy przystąpili do rywalizacji 
w 6 kategoriach. Oficjalnego otwarcia w imieniu 
Wójt – Teresy Fryszkiewicz oraz Przewodniczą-
cego Rady Gminy – Włodzimierza Mazura doko-
nała kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy 
i Promocji Gminy – Olga Jasek -Siwecka, życząc 
zawodnikom, aby duch sportowej rywalizacji 
wypełnił salę rozgrywek i dodał energii do walki 
o zwycięstwo.
Koordynatorami, a także sędziami turnieju byli 
nauczyciele wychowania fizycznego z PSP w Gar-
batce-Letnisku – Panowie Waldemar Langa oraz 
Tomasz Krekora. W trwających blisko 4 godziny 
rozgrywkach udało się wyłonić następujących 
zwycięzców:

22.02.2020
Turniej Tenisa Stołowego  
o Puchar Wójta

w kategorii do lat 15 dziewcząt: 
I miejsce – Banaś Amelia, II miejsce – Pomarań-
ska Julia, III miejsce – Janicka Nikola
w kategorii do lat 15 chłopców: 
I miejsce – Olejarz Patryk, II miejsce – Zbrożyna 
Igor, III miejsce – Majcher Adrian
w kategorii 16-20 lat: 
I miejsce – Langa Dawid, II miejsce – Wojas 
Łukasz, III miejsce – Sałek Agata
w kategorii 21-40 lat: 
I miejsce – Gołąbek Krystian, II miejsce – Wiś-
niewski Mikołaj, III miejsce – Janik Paweł
w kategorii 41-65 lat: 
I miejsce – Janicki Robert, II miejsce – Pyrko 
Lech, III miejsce – Langa Tomasz
w kategorii powyżej 65 lat: 
I miejsce – Kucharski Andrzej, II miejsce – Dzi-
kowski Zbigniew, III miejsce – Banaś Waldemar

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach 
otrzymali z rąk Wójt Gminy Garbatki-Letniska 
pamiątkowe dyplomy oraz puchary, a na wszyst-
kich uczestników czekały dodatkowo sportowe 
gadżety ufundowane również przez Panią Wójt.

Niezwykle budujący jest fakt, że sportowe wyda-
rzenia gminne cieszą się dużym zainteresowa-
niem i bierze w nich udział zarówno młodzież, 
jak i starsi mieszkańcy gminy. Dlatego miejmy 
nadzieję, że kolejny turniej odbędzie się już 
w murach budowanej obecnie hali sportowej, 
o czym zapewniała Pani Wójt Gminy Garbatki-
-Letniska – Teresa Fryszkiewicz.
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 ] Dzień Kobiet to święto, które w gmi-
nie Garbatka-Letnisko obchodzone jest w spo-
sób szczególny i na stałe wpisało się w kalendarz 
imprez. Jest wyrazem wdzięczności i pamięci 
o kobietach. W tym roku specjalnie dla pań przy-
gotowano koncert zespołu „Tropical Band”, a także 
słodki poczęstunek i liczne niespodzianki.

 ] Jak co roku obchody kolejnej 
rocznicy krwawych wydarzeń w naszejj historii 

6.03.2020
Gminny Dzień Kobiet

12.07.2020
Rocznica Pacyfikacji Garbatki

Tegoroczne kobiece świętowanie w Garbatce-
-Letnisko odbyło się w piątek, 6 marca w Pub-
licznej Szkole Podstawowej imienia Królowej 
Jadwigi. Sala pękała w szwach. W wydarzeniu 
wzięło udział liczne grono mieszkanek gminy, ale 
nie zabrakło też i reprezentantów płci przeciwnej.
Oficjalne obchody „Dnia Kobiet” rozpoczęły się 
przemową wójta gminy Garbatki-Letniska Teresy 
Fryszkiewicz oraz przewodniczącego rady gmi-
ny Włodzimierza Mazura. Do życzeń dołączyli 
się również radni Czesław Pacuła oraz Bartek 
Kamiński. Po złożonych życzeniach radni osobi-
ście wręczyli paniom upominki.

Muzyczną część wydarzenia otworzyła Paulina 
Michalak, która swoim energicznym wokalem 
rozbudziła publiczność zgromadzoną na Sali. 
Główną atrakcją imprezy był bez wątpienia 
występ zespołu „Tropical Band”. Swoje muzyczne 
talenty pokazali również panowie samorządow-
cy, którzy tworzyli tego dnia muzyczny tercet 
okrzyknięty przez publiczność nazwą „Radni 
Band” zaśpiewali wspólnymi siłami dwa utwory. 
Jednym z nich była piosenka Eugeniusza Bodo 
– Ach te baby. Na zakończenie uroczystości przy 
akompaniamencie zespołu Tropical Band wyko-
nali utwór „Za zdrowie Pań”.

rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w koście-
le pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Garbatce-Letnisku. Podczas Mszy ks. kano-
nik Augustyn Rymarczyk wspominał tragiczne 
wydarzenia sprzed niespełna 80 lat. W uroczy-
stości religijnej uczestniczyły władze gminy, 
poczet sztandarowy Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Politycznych w Garbat-
ce – Letnisku oraz liczni mieszkańcy pragnący 
uczcić pomordowanych w obozie koncentracyj-
nym w Oświęcimiu i pochylić się nad tragediami 
ich rodzin.

Po Mszy Świętej delegacje obecne w kościele wraz 
z Wójtem – Teresą Fryszkiewicz udały się na Plac 
12 lipca 1942, gdzie złożono wiązanki kwiatów 
oraz zapalono znicze.

W tym roku obchody rocznicy pacyfikacji Gar-
batki ze względu na ogólne zasady bezpieczeń-
stwa, wynikające z panującej sytuacji epidemio-
logicznej, były bardziej symboliczne i nie miały 
w pełni podniosłego charakteru. Jednak pamięć 
o tej smutnej historii i jej ofiarach jest wciąż żywa 
i mimo upływu lat napawa smutkiem i zmusza 
do refleksji.
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 ] W niedzielę 30 sierpnia w koś-
ciele parafialnym pw. NNMP w Garbatce-Let-
nisku odbyła się uroczysta Msza Święta dożyn-
kowa, w której uczestniczyły lokalne władze, 

 ] Mazowiecko- Świętokrzyskie 
Towarzystwo Ornitologiczne oraz Międzywydzia-
łowe Koło Naukowe Biologów SGGW w Warsza-
wie przy wsparciu Fundacji Enea w poniedziałek 

30.08.2020
Dożynki Parafialne

7.09.2020
Raki w rzece Krypiance

przedstawiciele powiatu kozienickiego, sołtysi 
oraz mieszkańcy gminy.

Uroczysta Msza Święta zgodnie ze świeckim 
ceremoniałem dożynkowym, rozpoczęła się zło-
żeniem na ołtarzu wieńca oraz chleba dożynko-
wego, niesionych przez sołtysów.

„Panie dobry jak chleb” – tymi słowami rozpoczęło 
się kazanie wygłoszone przez ks. Macieja Będziń-
skiego – byłego wikariusza naszej parafii, który 
gościnnie celebrował uroczystą Mszę Świętą.
Bo choć wieniec jest kluczowym elementem naj-
piękniejszego ceremoniału polskiej wsi – doży-
nek, to także ważnym symbolem w obrzędach 
ludowych jest również chleb. Wszak to owoc zie-
mi oraz ciężkiej pracy rolników. Symbol dostat-
ku, szczęścia i pomyślności, wspólnoty, a zarazem 
szacunku dla natury.

Uroczystości dożynkowe miały wymiar 
nie tylko dziękczynny, były też okazją do rozwa-
żań o cykliczności rytmu życia i jego różnorodno-
ści. Stanowiły również nagrodę dla tych, którzy 
z plonów mogą się cieszyć dzięki sumiennie wyko-
nanej pracy i rzetelnie wypełnianej szlachetnej 
misji zapewnienia wyżywienia wsi i miastom.

7 września zasilało rzekę Krypiankę w setkę 
raków szlachetnych. W wydarzeniu udział wzięli 
uczniowie garbackiej podstawówki, którym wie-
dzę na temat otaczającej nas przyrody oraz raków 
przybliżył Jacek Tabor, prezes Mazowiecko-Świę-
tokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego

Wydarzenie było kontynuacją wspólnych dzia-
łań na rzecz otaczającej nas przyrody, które rea-
lizowane są w ramach projektu „Wzmocnienie 
lokalnej populacji raków szlachetnych – dzia-
łanie Enei Wytwarzanie Sp. z o.o. jako element 
czynnej przyrody w gminie Garbatka-Letnisko”. 
Partnerem imprezy była Gmina Garbatka-Letni-
sko. Do współpracy zaproszony został również 
Polski Związek Wędkarski, Straż Rybacka, Nad-
leśnictwo Kozienice, Regionalną Dyrekcję Lasów 
Państwowych w Radomiu, Kozienicki Park Kra-
jobrazowy, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiej-
skiego oraz szkoły.

W ramach planowanego działania do rzeki Kry-
pianki zostało wypuszczonych setka raków szla-
chetnych, które mają zasilić oraz wzmocnić lokal-
ną populację. Raki w Krypiance występują od lat, 
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„Muzyka, czy wychwala słowo człowieka, 
czy nadaje melodię Słowu Bożemu, czy też 
rozbrzmiewa bez słów, jest głosem serca, 
wzbudza ideały piękna, aspiracji do dosko-
nałej, niezakłóconej ludzkimi pasjami 
harmonii, oraz marzenie o powszechnej 
komunii”. Jan Paweł II

 ] O tym, że kultura kulinarna i trady-
cja maja się dobrze na obszarze gminy Garbatki-
-Letniska udowodniły w niedzielę 13 września 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich Bąkowiec 

25-27.09.2020
Warsztaty muzyki liturgicznej

13.09.2020
KGW w Bąkowcu zwycięzcą 
I Przeglądu Kół Gospodyń 
Wiejskich Ziemi Kozienickiej

ale z racji wielu możliwych zagrożeń istnieje pilna 
potrzeba przeprowadzenia zabiegu dopuszczenia 
okazów raka, aby miejscowa populacja mogła 
przetrwać we właściwym stanie zdrowotnym, 
liczebnym.

Na zakończenie wydarzenia uczniowie z Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Garbatce-Letnisko 
wzięli udział w konkursie. Pytania oczywiście 
związane były z przekazaną wiedzą i informacja-
mi przekazanymi przez Jacka Tabora.

podczas I Przeglądu Kół Gospodyń Wiejskich 
Ziemi Kozienickiej Gniewoszów 2020.
Organizatorami Przeglądu były: gmina Gnie-
woszów, Związek Gmin Ziemi Kozienickiej oraz 
Stowarzyszenie LGD „Puszcza Kozienicka”. 
We współorganizację włączyły się również gmi-
ny Głowaczów, Kozienice, Sieciechów, Garbatka-
-Letnisko, Magnuszew i Grabów nad Pilicą.
Wydarzenie, w którym wzięło udział 12 Kół 
Gospodyń Wiejskich i 2 Stowarzyszenia z powia-
tu kozienickiego odbyło się na terenie targowiska 
„Mój Rynek” w Gniewoszowie.
W Przeglądzie wzięły udział Koła Gospodyń 
Wiejskich: Sieciechów, „Głowiaczowianki” 

Muzyka wypełniona głosem serca rozbrzmiewa-
ła podczas tegorocznych VII Warsztatów Muzyki 
Liturgicznej, prowadzonych pod bacznym okiem 
Piotra Pałki, cenionego dyrygenta i kompozy-
tora z Krakowa. Warsztaty odbyły się w dniach 
25-27 września w budynku Urzędu Gminy w Gar-
batce-Letnisku przy ul. Kochanowskiego 135.
Ze względu na obowiązujące obostrzenia oraz 
aktualne zalecenia sanepidu liczba uczestników 
była kameralna. W warsztatach wzięło udział 
zaledwie 26 osób. Jednak pomimo ograniczeń 
zebranym udało się w pełni wykorzystać czas, 
by doskonalić swój śpiew, otrzymać wskazów-
ki i porady na temat wydobywania czystych 
dźwięków oraz lepiej poznać pracę śpiewaków 
i chórzystów. W trakcie warsztatów uczestnicy 
pod okiem profesjonalisty mogli pogłębić swoją 
wiedzę o muzyce liturgicznej, rozszerzyć reper-
tuar o nowe pieśni oraz poznać inne aranżacje 
tradycyjnych utworów.

Warsztaty zakończyły się uroczystą Mszą Świę-
tą w Kościele parafialnym pw. Nawiedzenia Naj-
świętszej Maryi Panny w Garbatce-Letnisku, 
gdzie muzycy zaprezentowali zdobyte przez ten 
czas umiejętności. W niedzielnej Mszy uczest-
niczyli organizatorzy wydarzenia, którymi byli: 
Teresa Fryszkiewicz – Wójt Gminy Garbatka-
-Letnisko, proboszcz tutejszej parafii ks. kan. 
Augustyn Rymarczyk oraz Piotr Błazik.
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 ] Deszcz, pot i łzy, tak można podsu-
mować III Memoriał Artura Osypiuka Crosypiu-
kRun, który odbył się w niedzielne popołudnie 
27 września 2020r. w Garbatce-Letnisku.
101 zawodników z całej Polski biegło ścieżkami 
rezerwatu Krępiec, aby uczcić pamięć Artura, 
członka grupy biegusiem.pl. Organizatorami 
wydarzenia byli koledzy Artura z grupy biegowej, 
którzy mimo upływu czasu bardzo emocjonalnie 

27.09.2020
crosypiukRun

podchodzą do wydarzenia. Nawet pogoda niczym 
z angielskich kryminałów nie zdołała zepsuć 
wyjątkowej aury i zniechęcić uczestników 
do udziału w biegu.
Linia startu mieściła się na szczycie wydmy przy 
zbiorniku wodnym Polanka, a trasa przebiegała 
ścieżkami rezerwatu Krępiec i wynosiła ok. 10 km.
Zawodnicy na trasie mierzyli się nie tylko z naziemny-
mi przeszkodami, błotem czy powalonymi drzewami, 
ale również z przenikliwym chłodem, wiatrem i desz-
czem. Jednak wytrwałość i motywacja są w stanie 
pokonać wszelkie przeszkody nawet te największe, 
które tworzą się w głowie. Wiedzą o tym doskonale 
wszyscy uczestnicy, którzy dotarli do mety.
Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali również 
pamiątkowe medale, a zwycięzcy drewniane 
puchary. Dodatkową nagrodą był puchar wręczo-
ny przez wójta gminy Teresę Fryszkiewicz dla naj-
szybszego mieszkańca. W całe wydarzenie zaan-
gażowali się nie tylko „biegusie”, ale również m.in. 
rodzina Artura, lokalne władze i regionalne insty-
tucje zajmujące się sportem, przedsiębiorcy, szko-
ła oraz chóry Wrzos i Słowiczanki.
Wydarzenia nie zepsuła, ani pogoda, ani koro-
nawirus. Do Garbatki przyjechali ludzie z całej 
Polskim Mamy nadzieję, że to wydarzenie wpi-
sze się już na stałe w sportowy kalendarz imprez 
współorganizowanych przez gminę.

z Głowaczowa, „Nasz Borek” z Borku, Brzóza, 
„Marianianki” z Marianowa, Oleksów, „Babeczki 
z pieprzem i solą” z Nowej Wsi, Głusiec, Świerże 
Górne, „Aktywne Kobiety” z Chmielewa, „Zakrze-
wianki” z Zakrzewia oraz Stowarzyszenia: „Kwiat 
Lipy”, „Wesołe Słoneczka z Cecylówki”.
Przybyli na tą szczególną imprezę goście mogli 
podziwiać prezentację stoisk i degustować potra-
wy regionalne zgłoszone w konkursie. W między-
czasie akompaniament muzyczny stanowił zespół 
ludowy „Słowiczanki”.
W ramach przeglądu odbyły się – konkursy obo-
wiązkowe: konkurs na najładniejsze stoisko KGW, 
konkurs kulinarny na wykonanie jednej potrawy 
regionalnej: pierogi z dowolnym farszem, konkurs  

w zakresie prezentacji artystycznej. Konkursy 
dodatkowe stanowiły zaś: konkurs na „Chleb 
domowy z okrasą” oraz konkurs „Moda w domu 
i zagrodzie”.
Organizatorzy i jurorzy wydarzenia zwracali 
szczególną uwagę na tradycję ludową, pielęgno-
wanie kultury lokalnej, a zwłaszcza kulinarnej. 
I właśnie w kultywowaniu tych tradycji najlep-
sze okazały się Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Bąkowcu. W konkursach obowiązkowych 
wyróżniły się prezentację stoiska udekorowane-
go darami ziemi, owocami, suszonymi bukietami 
leczniczych ziół i degustację rozmaitych pierogów 
z soczewicy, twarogu, 14 rodzajów ciast, okrasa 
z surowej gęsiny z lebiodą, z kiszonym ogórkiem 
na chlebie razowym na zakwasie i najważniej-
sza konkursowa tradycyjna potrawa tj. „pie-
rogi z jakimś farszem”. A farsz był nie byle jaki 
bo z surowych, tartych ziemniaków z boczkiem 
i cebulką i siekaną lebiodą i posypką ze smażonej 
słoniny z czosnkiem i lebiodą.

Zwieńczeniem niedzielnego przeglądu był kon-
cert zespołu Koła Gospodyń Wiejskich z Sier-
skowoli „Marylki”, po którym nastąpiło podsu-
mowanie wydarzenia oraz ogłoszenie wyników 
konkursów i wręczenie nagród, wyróżnień 
i dyplomów.
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 ] Mijający rok 2020 okazał się 
bardzo trudnym czasem dla nas wszyst-
kich. Obostrzenia wynikające z epidemii 
COVID-19 spowodowały, że musieliśmy 
od 12 marca do 4 maja czasowo zamknąć 
bibliotekę dla czytelników. Po tym czasie 
biblioteka została udostępniona dla użyt-
kowników, ale niestety w warunkach rygoru 
sanitarnego (brak wolnego dostępu do półek 
i możliwości korzystania z czytelni, Inter-
netu). Pomimo tych utrudnień czytelnicy 
powrócili do biblioteki i powoli zaczęli się 
przyzwyczajać do nowej rzeczywistości. Nie-
stety wzrastająca liczba zachorowań spowo-
dowała powrót obostrzeń i od 9 do 29 listo-
pada biblioteka została ponownie zamknięta 
dla czytelników.

Do 9 listopada w bibliotece w Garbatce 
i filii w Bąkowcu zarejestrowaliśmy 705 
czytelników, w tym 197 dzieci do lat 15. 

Wypożyczyliśmy w tym czasie 13432 książ-
ki. Pomimo czasowych zamknięć, biblioteka 
nadal pracowała: kupowaliśmy nowe książ-
ki, uzupełnialiśmy katalog i przygotowy-
waliśmy księgozbiór dla naszych czytelni-
ków. Do końca listopada zakupiliśmy 1135 
nowości wydawniczych na kwotę prawie 
24.000 zł. (w tym: 8077 zł to dotacja Mini-
stra Kultury a prawie 16.000 zł dotacja samo-
rządowa). Niestety z uwagi na długie okresy 
zamknięcia biblioteki dla czytelników (pra-
wie 3 miesiące) zarówno liczba czytelników 
jak i pozostałe wskaźniki będą niższe niż 
w latach ubiegłych.

Dziękujemy naszym czytelnikom za cierp-
liwość i wyrozumiałość. Mamy nadzieję, 
że niedługo nasze życie wróci do normal-
ności i będziemy mogli się spotkać w biblio-
tece, a nie tylko przez szybę i pod osłoną 
maseczek.

Biblioteka 
w czasie 
pandemii

kUltURa w GaRBatce-letNisko

małgorzata 
markowska

 ] Z powodu panującej pandemii 
i ogłoszonej na terenie całego kraju strefy „czer-
wonej”, gmina Garbatka-Letnisko w sposób tyl-
ko symboliczny upamiętniła pamięć poległych 
żołnierzy Legionów Polskich dowodzonych 

26.10.2020
Rocznica bitwy  
pod anielinem-Laskami

przez Józefa Piłsudskiego i Edwarda Rydza-
-Śmigłego, którzy 106 lat temu stoczyli walkę 
z nieprzyjacielem.

W poniedziałek 26 października w kościele p.w. 
św. Maksymiliana Kolbego w Bogucinie proboszcz 
parafii ks.kan. Bogdan Piwko oraz ksiądz dr Bro-
nisław Paweł Rosik wspólnie odprawili nabożeń-
stwo w intencji poległych legionistów.

W uroczystości udział wzięli również przedstawi-
ciele samorządu gminnego wójt Teresa Fryszkie-
wicz, przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz 
Mazur, radna wsi Brzustów Dorota Michałowska, 
prezes Stowarzyszenia Kawaleryjskiego Imienia 
22 Pułku Ułanów Podkarpackich Garbatka-Let-
nisko Paweł Kibil oraz dyrektor PSP w Boguci-
nie Teresa Rodakowska. Symboliczny wymiar 
uroczystości podkreślony został również przez 
młodzież stowarzyszenia KARAN, którzy czynnie 
brała udział w nabożeństwie.

Ze względu na panujące ograniczenia związaną 
z pandemią wiązankę pod pomnikiem – mau-
zoleum w Żytkowicach złożyła delegacja gminy 
Garbatka-Letnisko: wójt Teresa Fryszkiewicz, 
przewodniczący rady Włodzimierz Mazur, 
radna wsi Brzustów Dorota Michałowska oraz 
Paweł Kibil, prezes Stowarzyszenia Kawaleryj-
skiego Imienia 22 Pułku Ułanów Podkarpackich 
Garbatka-Letnisko.
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 ] Już po raz dziewiąty, 5 wrześ-
nia 2020 r. w całej Polsce odbyło się Narodo-
we Czytanie, które honorowym patronatem 
objęła para prezydencka. Do ogólnopolskiej 
akcji, po raz kolejny włączyła się również 
Garbatka-Letnisko. Organizatorem spot-
kania była Gminna Biblioteka Publiczna 
w Garbatce-Letnisko oraz Wójt Gminy 
Garbatka. Publiczne czytanie wybranych 
fragmentów Balladyny odbyło się tym razem 
na terenie GOW „Polanka”. Pogoda dopisała 
a las i woda stworzyły odpowiednią scenerię 
do czytanego utworu. Uczestnikami akcji 
byli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im. Królowej Jadwigi oraz mieszkańcy 
Garbatki. Spotkanie poprowadziła kierow-
nik Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Mał-
gorzata Markowska. Wybrane fragmenty 
Balladyny z podziałem na role odczytali:
•	 Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Pani 

Teresa Fryszkiewicz

•	 Dyrektor PSP w Garbatce-Letnisko Pani 
Agnieszka Babańca

•	 Dyrektor PSP w Bogucinie Pani Teresa 
Rodakowska

•	 Dyrektor Przedszkola Samorządowego 
w Garbatce-Letnisko Pani Maria Grygiel

•	 nauczycielka PSP w Garbatce-Letnisko 
Pani Agnieszka Rygiel

•	 pracownik biblioteki w Garbatce-Letni-
sko Pani Iwona Stępień

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestni-
cy otrzymali egzemplarze Balladyny Juliu-
sza Słowackiego ufundowane przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Garbatce-Letnisko
i opatrzone pamiątkową pieczęcią otrzy-
maną z Kancelarii Prezydenta RP. Pieczęć 
ta znajduje się w Gminnej Bibliotece Pub-
licznej w Garbatce i można nią ostemplować 
własne egzemplarze Balladyny.

Narodowe 
czytanie 
Balladyny 
Juliusza 
słowackiego 
w Garbatce- 
-letnisko

kUltURa w GaRBatce-letNisko

małgorzata 
markowska
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beata Kowalik       W roku 2020 w naszej gminie obchodzili-
śmy piękne jubileusze 100-lecia urodzin dwóch 
mieszkanek Gminy Garbatki-Letnisko. W dniu 13 
lutego 2020 r. Pani Irena Matysiak ukończyła 100 
lat, zaś w dniu 11 lipca 2020 r. Pani Helena Wójcik 
obchodziła swoje setne urodziny.
 W intencji Jubilatek były odprawione msze 
święte w kościele w Garbatce-Letnisko. Naszym 
Dostojnym Stulatkom w dniu ich urodzin towa-
rzyszyła najbliższa rodzina, przyjaciele, sąsiedzi 
oraz władze samorządowe. 

Jubileusze 100-lecia 
urodzin mieszkanek  
Gminy Garbatka-letnisko 
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 ] Bardzo dobrą rundę jesienną mają 
za sobą piłkarze drużyny seniorów LKS Plon Gar-
batka. W zakończonej niedawno rundzie jesien-
nej rozgrywek Campeon.pl Klasy A, podopieczni 
trenera Mateusza Kocyka zajęli 4 miejsce w ligo-
wej tabeli z dorobkiem 31 punktów w 15 meczach 
i bilansem bramkowym 42:24 z 9-punktową stra-
tą do lidera rozgrywek z realną szansą na walkę 
o awans.

Do dobrego wyniku w lidze, udało się dołożyć 
również sukces w regionalnej edycji Pucharu 
Polski, gdzie nasza drużyna dotarła do ćwierć-
finału, pokonując po drodze m.in. występującą 

Kacper Pacocha 
Kierownik drużyny 
seniorów

Jest lepiej

SeNIORZy MIeRZą 
cORaZ WyŻeJ

ligę wyżej Pilicę Nowe Miasto, ustępując dopiero 
aktualnemu liderowi IV-ligi – Pilicy Białobrze-
gi. To najlepszy wynik w rozgrywkach od kilku 
ładnych lat. Oczywiście jest to ogromna zasługa 
naszych piłkarzy oraz sztabu szkoleniowego, 
którzy w każdym meczu dają z siebie wszystko 
i nawet z lepszymi zespołami, starają się nawią-
zywać równorzędną walkę, co niejednokrotnie 
się udawało.

Poprawiła się atmosfera w klubie. Na trybunach 
bądź w okolicach stadionu (ze względu na sytua-
cję epidemiczną) na meczach ligowych pojawia 
się coraz więcej widzów (oczywiście zapraszamy 
wszystkich na wszystkie wydarzenia związa-
ne z klubem, kibiców nigdy za wiele). Jednym 
z czynników, który mógł mieć wpływ na popra-
wę wizerunku LKS Plon Garbatka jest zmiana 
na stanowisku prezesa stowarzyszenia, którą 
to funkcję od początku 2020 roku pełni Małgorza-
ta Kulińska. Działalność klubu nie byłaby jednak 
możliwa, gdyby nie pomoc i wsparcie finansowe 
Gminy za co serdecznie dziękujemy! Zapraszamy 
także bardzo chętnie wszystkich, którzy chcieliby 
wesprzeć nasz klub zarówno finansowo, jak i dzia-
łaniem na rzecz stowarzyszenia.

Pomoc będzie potrzebna zwłaszcza w 2021 roku, 
kiedy to nasz klub będzie obchodził jubileusz 
75-lecia powstania. Stwórzmy razem wielką, 
czarno-zieloną rodzinę, która będzie prawdzi-
wym powodem do dumy! 
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 ] W styczniu 2020 r. został wybra-
ny nowy Zarząd Ludowego Klubu Sportowego 
„PLON” w Garbatce-Letnisko. Prezesem Klubu 
została Małgorzata Kulińska, Wiceprezesem 
Mateusz Kocyk, członkami: Tadeusz Cieloch 
i Daniel Maj. Głównym priorytetem nowego 
zarządu jest upowszechnianie kultury fizycznej 

Piotr nowak  
Kierownik drużyny 
seniorów

Najmłodsi pasjonaci piłki

LKS PLON – 
PRZyGOTOWuJe 
PRZySZłą KaDRę

i sportu, a w szczególności popularyzacja i wypro-
mowanie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży. 
Działania skupiają się na tworzeniu nowych grup 
treningowych składających się z najmłodszych 
i zapewnieniu im właściwych warunków do gry 
w piłkę poprzez stałą poprawę bazy sportowej 
i zaplecza.

W grupach młodzieżowych trenuje obecnie 
ponad 40 chłopców i dziewcząt. Trenerem rocz-
nika 2010, 2011 i 2012 jest Robert Kustra, który 
ze swoimi zawodnikami rozgrywa mecze ligowe 
w Radomskiej Lidze Orlików. W meczach tych 
udział biorą również chłopcy z rocznika 2013 
i 2014. Za rocznik 2013 odpowiada trener Daniel 
Maj i ta grupa również występuje w rozgrywkach 
ligowych w Radomskiej Lidze Żaków. Spotkania 
treningowe odbywają się od poniedziałku do piąt-
ku o godz. 17:00. Dodatkowo dwa razy w tygodniu 
prowadzone są treningi bramkarskie za które 
odpowiada duet trenerów Michał Majos oraz 
Mateusz Kuliński.

Jednym z najważniejszych elementów pro-
wadzonych szkoleń są mecze. Kiedy drużyny 
nie rozgrywają meczy ligowych to uczestniczą 
w różnego rodzaju turniejach o różnym stopniu 
zaawansowania na terenie województwa mazo-
wieckiego (turnieje w Radomiu czy w Warszawie) 
oraz organizowane są mecze towarzyskie, na któ-
re zapraszane są zaprzyjaźnione kluby zarówno 
z województwa mazowieckiego jak i lubelskiego.
Osoby zaangażowane w działalność Klubu dokła-
dają wszelkich starań, aby poprzez sport dzieci jak 
najwięcej czasu mogły aktywnie spędzać na świe-
żym powietrzu i rywalizować z rówieśnikami.

Zarząd zaprasza wszystkich chętnych do czynne-
go udziału w życiu Klubu.
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marzena 
Pomarańska
Sekretarz Gminy

agata szczechula

PODZIęKOWaNIa
 ] 27 listopada 2020 Gmina Garbat-

ka-Letnisko zakończyła Powszechny Spis Rolny 
2020. 
Spisaliśmy się w 100%.
Gminy Komisarz Spisowy - Wójt Gminy Garbat-
ka - Letnisko – składa serdeczne podziękowa-
nia wszystkim rolnikom, którzy wypełnili swój 

Narodowy Spis 
Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2021

 ] Trwają prace organizacyjne i przy-
gotowawcze do Narodowego Spisu Powszechne-
go Ludności i Mieszkań, który będzie przepro-
wadzony od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 
2021 r. na terenie całej Polski. Obecnie pracowni-
cy Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko aktualizują 
wykaz adresowo – mieszkaniowy. Ich weryfikacji 

Statystyka ludności Gminy Garbatka-Letnisko
stan na dzień 19.11.2020 r.
Liczba mieszkańców ogółem – 5042
Liczba osób zameldowanych na pobyt stały – 4921
Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy – 121
Liczba osób urodzonych w 2020 r. – 41
Liczba osób zmarłych w 2020 r. – 54
Liczba związków małżeńskich zawartych w 2020 r. - 20

ustawowy obowiązek i dokonali spisu. W gminie 
Garbatka – Letnisko spisanych zostało 313 gospo-
darstw rolnych.  Samodzielnie przez Internet 
spisało się 99 gospodarstw rolnych, czyli 31,63% 
ogółu gospodarstw objętych spisem. 

Jednocześnie informuję, iż w przyszłym roku 
czeka nas Narodowy Spis Powszechny Ludno-
ści i Mieszkań 2021, który odbędzie się od 01.04. 
do 30.06.2021r. wg stanu na dzień 31.03.2021r.

podlega około 600 mieszkań oraz obiektów zbio-
rowego zakwaterowania.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktyw-
nego formularza spisowego dostępnego na stronie 
GUS. Obowiązkiem spisowym będą objęte:
•	 osoby fizyczne stale zamieszkałe i czaso-

wo przebywające w mieszkaniach, budyn-
kach i innych zamieszkanych pomieszcze-
niach nie będących mieszkaniami na terenie 
Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca 
zamieszkania;

•	 mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego 
zakwaterowania i inne zamieszkane pomiesz-
czenia nie będące mieszkaniami.

PowsZecHNy sPis 
RolNy 2020 
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STYCZEŃ LUTY MARZEC

KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC

LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ


