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 ] Drodzy mieszkańcy
Tak szybko minął rok od bardzo ważnej dla mnie 
chwili  – objęcia urzędu wójta gminy Garbatki-Let-
nisko i wyboru nowej rady gminy. Był to rok trud-
ny, lecz bardzo satysfakcjonujący, pełen wyzwań 
i emocji. Jednak z perspektywy czasu myślę, 
że mogę ocenić go pozytywnie. Dzięki racjonal-
nemu wydatkowaniu funduszy, pozyskaniu środ-
ków zewnętrznych oraz wkładowi własnemu 
gminy udało się wykonać, bądź rozpocząć wiele 

ważnych inwestycji. Począwszy od zadań z zakre-
su infrastruktury drogowej, w tym rozpoczęcie 
największej – przebudowy ul. H. Lewandowicz, 
po budowę długo wyczekiwanej hali sportowej, 
która od lat jest w zasięgu marzeń nie tylko naszej 
młodzieży. Bieżący rok to również inwestycje 
związane z gospodarką wodną i ściekową. Zdajemy 
sobie wszyscy sprawę, jak ważne jest racjonalne 
korzystanie z naturalnych zasobów środowiska, 
dlatego też podjęliśmy działania ku efektywniej-
szemu gospodarowaniu zasobami poprzez choćby 
modernizację ujęć wody oraz zapewnienie spraw-
ności istniejącej oczyszczalni ścieków. Również 
tak „ważny” na przestrzeni ostatnich lat temat 
ochrony powietrza nie przeszedł w naszej gminie 
bez echa. Począwszy od wsparcia mieszkańców 

w uzyskaniu dofinansowania na montaż odna-
wialnych źródeł energii, poprzez stały monito-
ring jakości powietrza. Wychodząc ku rosnącym 
potrzebom mieszkańców w 2020 roku planujemy 
uruchomienie kolejnego programu dotującego 
wymianę źródeł ogrzewania niespełniającego 
obowiązujących norm. Miejmy również na uwa-
dze, że budżet gminy mamy stosunkowo niewielki, 
dlatego zrealizowanie wszystkich potrzeb miesz-
kańców jest trudne.
Ale te pozornie małe kroczki w dziedzinie inwe-
stycji są preludium do największego i najważniej-
szego – zrównoważonego rozwoju gminy i popra-
wy życia mieszkańców.
Wierzę, że był to dobry czas dla gminy jako okres 
owocnej pracy nad realizacją bieżących zadań 
oraz wzmożonych przygotowań do następnych 
inwestycji zaplanowanych na kolejne lata. W tym 
miejscu chciałabym podkreślić, że to również 
zasługa naszych radnych, którzy wykazali wie-
le zrozumienia i dobrej woli, starając się, aby 
wspólne wysiłki ku poprawie warunków życia 
w gminie nie poszły na marne. Serdecznie Wam 
za to dziękuję.
Przede mną kolejny rok kadencji. Rozpocznę go 
pełna nadziei, ale i obaw. Nałożenie na samorządy 
coraz większej ilości zadań oraz stale rosnące ceny 
usług świadczonych na rzecz gmin wymusi na nas 
bardziej racjonalne gospodarowanie dostępnymi 
środkami. Abyśmy jak w najmniejszym stopniu 
odczuli nadchodzące zmiany, dorzućmy również 
swoją cegiełkę do zrównoważonego rozwoju gmi-
ny. Możemy to zrobić chociażby poprzez nieza-
leganie z podatkami, po bardziej przyziemne – 
oszczędzanie wody czy segregowanie śmieci oraz 
dbanie o wizerunek i mienie gminy.

Drodzy Mieszkańcy, z okazji zbliżających się świąt 
Bożego Narodzenia życzę Państwu wielu radosnych 
przeżyć w gronie najbliższych. Niech w ten nie-
zwykły czas uśmiech zagości w Waszych domach, 
a samotność odejdzie w niepamięć. Niech nasze ser-
ca ogarnie ciepło wigilijnej świecy, a nadchodzący 
2020 rok przyniesie pomyślność i odwagę do reali-
zacji nowych wyzwań i planów.

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko
Teresa Fryszkiewicz

Za nami –trudny  
ale dobry rok
Teresa Fryszkiewicz
Wójt Gminy 
Garbatka letnisko
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 ] Szanowni Państwo!

Upłynął już rok od rozpoczęcia VIII kadencji Rady 
Gminy Garbatka-Letnisko,  co skłania do wstępnej 
oceny pracy obecnego samorządu terytorialnego. 
Jego istotnym celem jest zarządzanie sprawami 
lokalnymi. Wynika to z celów społeczeństwa oby-

watelskiego, gdyż zakłada ono wspólną realizację 
oraz obronę potrzeb społeczeństwa.

Samorząd terytorialny stanowi wspólnotę miesz-
kańców danego regionu, co oznacza, że jego rozwój 
ma umożliwić społecznościom lokalnym udział 
w sprawowaniu władzy bezpośrednio lub pośred-
nio. Tym samym ma doprowadzić do tego, aby wła-
dza zaspokajała bieżące potrzeby mieszkańców, jak 
również stwarzała odpowiednie warunki dla rozwoju 
społecznego, kulturalnego i gospodarczego.

Społeczne zaufanie jest fundamentem władzy pub-
licznej. Dlatego też podstawową troską staje się 

zachowanie uzyskanego w wyborach zaufania, a nawet 
jego poszerzenie w trakcie sprawowania mandatu. 
Zaufanie buduje się w stałym kontakcie i we współpra-
cy ze środowiskiem lokalnym. Otwartość, aktywność, 
dialog, partnerstwo i współpraca to postawy i wartości 
wzmacniające demokrację lokalną.

Każdy z radnych ma ustawowy obowiązek utrzy-
mania stałej więzi z mieszkańcami. W ramach tego 
obowiązku radny powinien przyjmować postulaty 
mieszkańców oraz przedstawiać je do rozpatrzenia 
właściwym komisjom rady.
Należy jednak pamiętać, że radny jest obowiązany 
kierować się dobrem wspólnoty samorządowej. 
Powinien zatem działać nie w interesie pojedynczych 
mieszkańców, czy nawet grup, ale ogółu.
Chce zwrócić uwagę również na to, że Rada Gminy 
jest organem kolektywnym – aby funkcjonowała 
skutecznie jej członkowie muszą działać zespołowo.
Uważam, że miniony rok był okresem meryto-
rycznej pracy radnych, którzy zawsze kierowali się 
dobrem wspólnoty samorządowej. Efektem tej pra-
cy jest m.in. rozpoczęcie dwóch ważnych inwestycji 
tj. budowa hali sportowej oraz przebudowa ul. H. 
Lewandowicz. Czeka nas w tej kadencji jeszcze wie-
le ważnych wyzwań, ale mam nadzieję, że służebna 
rola Rady Gminy w stosunku do mieszkańców i ich 
problemów pozwoli na realizację większości z nich, 
oczywiście mając na uwadze stabilność i możliwości 
budżetu gminy.

Drodzy Mieszkańcy!
Życzę, aby nadchodzący Nowy Rok
przyniósł spełnienie marzeń,
a naszym wspólnym celem niech
nadal będzie pełne zaangażowanie
w poszukiwanie nowych możliwości
dla rozwoju naszej „Małej Ojczyzny”.  

 Przewodniczący Rady Gminy
 Włodzimierz Mazur

Przed nami wiele  
wyzwań
Włodzimierz 
Mazur
Przewodniczący 
rady Gminy 
Garbatka letnisko

„Społeczności lokalne stanowią| 
jedną z zasadniczych podstaw| 
ustroju demokratycznego” 
/Preambuła Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego/
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RADNI GMINY 
GARBATKA-
LETNISKO
VIII KADENCJI  
1. Włodzimierz Mazur  

– Przewodniczący Rady Gminy
2. Irena Piechocińska  

– Wiceprzewodnicząca  
Rady Gminy

3. Krystyna Basaj
4. Ewa Dębowczyk
5. Bartłomiej Kamiński
6. Jadwiga Kutyła
7. Barbara Kwaśnik
8. Ryszard Mazur
9.  Dorota Michałowska
10.  Grażyna Otarkowska
11.  Czesław Pacuła
12.  Marianna Piechota
13.  Hanna Skocz
14.  Michał Świątek
15.  Dorota Ziarkowska

Komisje Rady  
Gminy Garbatka-Letnisko
Komisja Oświaty, Zdrowia, Bezpieczeństwa 
i Ochrony Środowiska
1. Dorota Ziarkowska – Przewodnicząca Komisji
2. Jadwiga Kutyła
3. Barbara Kwaśnik
4. Ryszard Mazur
5. Dorota Michałowska
6. Irena Piechocińska
7. Michał Świątek

Komisja Gospodarki Gminy i Finansów
1. Marianna Piechota – Przewodnicząca Komisji
2. Krystyna Basaj
3. Ewa Dębowczyk
4. Bartłomiej Kamiński
5. Grażyna Otarkowska
6. Czesław Pacuła
7. Hanna Skocz 

Komisja Rewizyjna
1. Czesław Pacuła – Przewodniczący Komisji
2. Krystyna Basaj
3. Barbara Kwaśnik 
4. Ryszard Mazur
5. Dorota Michałowska
6. Dorota Ziarkowska

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Bartłomiej Kamiński – Przewodniczący 

Komisji
2. Ewa Dębowczyk
3. Jadwiga Kutyła 
4. Grażyna Otarkowska
5. Marianna Piechota
6. Michał Świątek

Izabela 
Szczepanek

Skład osobowy Rady Gminy 
GARBATKA-LeTniSKo 
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„Małżeństwo to diament szlifowany przez 
całe życie”. 
 Antoni Regulski

Przeżyli wspólnie ponad 50 lat. Dostojnym Jubi-
latom wręczono kwiaty, dyplomy oraz upominki. 
Tej wyjątkowej uroczyści towarzyszył wyjątkowy 
toast, życzenia i oczywiście jubileuszowy tort.

 ] 6 grudnia w sali przy ul. Jana 
Kochanowskiego 135 w Garbatce-Letnisko 
odbyła się wyjątkowa uroczystość – Jubileusz 
50-lecia i 70-lecia pożycia małżeńskiego. Meda-
lami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” zostało 
uhonorowane sześć par, jedna para świętowała 
Jubileusz Kamiennych Godów (70 lat pożycia).

Bohaterowie  
Złotych i Kamiennych Godów  
Z nASZej Gminy

z Sekretarzem Gminy Marzeną Pomarańską oraz 
Przewodniczącym Rady Gminy Włodzimierzem 
Mazurem i z-cą kierownika USC Beatą Kowalik. 
Wśród szanownych gości był ks. kan. Augustyn 
Rymarczyk – Proboszcz Parafii Garbatka-Letni-
sko oraz najbliżsi Jubilatów.

Aktu dekoracji medalami w imieniu Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej dokonała Wójt Gminy 
Garbatka-Letnisko Teresa Fryszkiewicz wraz 

Dostojnym Jubilatom wręczono kwiaty, dyplomy 
oraz upominki

Po części oficjalnej wzniesiono toast za zdrowie 
i pomyślność Jubilatów. Przygotowano poczęstu-
nek i podano tort. Uroczystość uświetnił występ 
miejscowego Chóru Seniora „Wrzos”.

Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 
przyznawane są przez Prezydenta Rzeczpospo-
litej Polskiej parom, które przeżyły co najmniej 
50 lat w jednym związku małżeńskim. Wniosek 
o medal składany jest wyłącznie za zgodą Jubi-
latów. Jest to jedyne odznaczenie, które można 
dostać we dwoje.
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To pół wieku nieprzerwanego, harmonij-
nego pożycia małżeńskiego. Małżeństwa, 
które przez ponad 50 lat trwają w związku, 
wspierając się wzajemnie w dobrych i złych 
chwilach swojego życia, pokonując wszelkie 
trudności narzucone przez los są wzorem 
godnym naśladowania. To piękny przykład 
dla młodego pokolenia, że przysięga mał-
żeńska zobowiązuje do bycia ze sobą na dobre 
i złe, w zdrowiu i chorobie pomimo przeciw-
ności losu. Szanownym Jubilatom serdecznie 
gratulujemy i życzymy wielu lat przeżytych 
w zdrowiu, miłości i wzajemnym szacunku.

Medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie” odznaczeni zostali:

Państwo Barbara i Adam Figurscy
Państwo Maria i Zenon Krekorowie

Państwo Teresa i Władysław Majowie
Państwo Kazimiera i Jan Mąkosowie

Państwo Helena i Kazimierz Pyrkowie
Państwo Zofia i Kazimierz Witowie

W uroczystości uczestniczyli również 

Jubilaci Kamiennych Godów 
(70-lecie pożycia małżeńskiego) 

Państwo Teresa i Bolesław 
Warchołowie.
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Hala sportowa 
w Garbatce-Letnisku

 ] W Garbatce-Letnisku powstaje 
długo wyczekiwana przez mieszkańców, szcze-
gólnie tych młodszych, hala sportowa, a to dzięki 
dofinansowaniu, jakie gmina otrzymała na ten cel 
z Ministerstwa Sportu w ramach programu Szkol-
na Infrastruktura Sportowa. Parterowy budynek 
hali stanie w miejscu boiska przy Publicznej Szko-
le Podstawowej w Garbatce-Letnisku. Będzie 
to pierwszy w gminie całoroczny obiekt wyko-
rzystywany na cele sportowe. W hali znajdować 
się będą boiska do gry w piłkę ręczną o wymia-
rach 20x40m, koszykówkę 14x28m i siatkówkę 
9x18 metrów. Ponadto obiekt będzie wyposażo-
ny w szatnię ogólną, przebieralnie, sanitariaty, 

Olga 
Jasek-Siwecka 

inWeSTyCje
siłownię, pokój instruktorów, magazyny sprzętu 
sportowego i gimnastycznego oraz pomieszcze-
nia techniczne. Obiekt przewidziany jest dla 50 
osób ćwiczących jednocześnie w hali sportowej 
i siłowni oraz okresowo dla 180 osób na widow-
ni. Planowany koszt inwestycji opiewa na kwotę 
niespełna 6 mln, z czego aż 70% stanowić będzie 
dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej. Inwestycja zaplanowana jest na 3 lata 
i zgodnie z harmonogramem robót obiekt ma być 
gotowy na początku 2021 r.
Budowa Hali Sportowej w Garbatce-Letnisku jest 
niezwykle istotna dla Gminy i jej mieszkańców. 
Ogólnodostępny obiekt o europejskim standar-
dzie stworzy prawidłowe warunki do upowszech-
niania kultury fizycznej oraz uprawiania różnych 
dyscyplin sportowych, niezależnie od statusu 
mieszkańców. To również szansa promocji gminy 
poprzez organizację imprez sportowych i kultu-
ralnych w skali ponadlokalnej.
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 ] Ruszyła przebudowa ul. H. Lewan-
dowicz w Garbatce-Letnisku. Prace obejmują nie-
spełna 3 km odcinek drogi – od ul. 15 Stycznia 
w stronę Bąkowca. W ramach zadania zostanie 
poszerzona istniejąca droga na odcinku od skrzy-
żowania z ul. 15 Stycznia do skrzyżowania z ul. 
Słoneczną do szerokości 6,00m, a w dalszej części 
do szerokości 5,00m.

Ponadto prace obejmują także regulację wysokoś-
ciową istniejącego chodnika oraz jego poszerzenie 
do szerokości 1,5m. Na dalszym odcinku zaplano-
wano nowy chodnik o szerokości 1,5, będący kon-
tynuacją wcześniejszego, a za skrzyżowaniem z ul. 
Fabryczną budowę nowego prawostronnego chod-
nika o szerokości 2,00m, przyległego do krawężni-
ka. Inwestycja obejmować będzie korektę łuków 
na skrzyżowaniach, budowę zjazdów do posesji oraz 
budowę oświetlenia ulicznego.
Środki na ten cel w wysokości 2 772 369,00 zł gmi-
na pozyskała w ramach operacji typu „Budowa lub 
modernizacja dróg lokalnych”, objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Zakończenie robót budowlanych planowane jest 
na pierwszą połowę 2020 roku.

Przebudowa  
ul. H. Lewandowicz

Ławki solarne  
w Garbatce-Letnisku

 ] Ławki solarne, w których całkowi-
cie za darmo doładujesz swój telefon, tablet lub 
inne urządzenie korzystające ze złącza USB, poja-
wiły się w dwóch najczęściej odwiedzanych punk-
tach Garbatki-Letniska. Dzięki zamontowanym 
panelom zasilanym energią słoneczną w szybki 
i łatwy sposób można naładować sprzęt elektro-
niczny. Ławki stanęły przy skwerze Jana Pawła II 
przy budynku urzędu oraz przy skwerze im. mjr. 
Władysława Szymanowskiego, znajdującego się 
przy dworcu PKP. Zakup ławek jest skierowany 
głównie do oczekiwań młodzieży, która chętnie 
przebywa w obu tych miejscach. Z ławek korzy-
stają również turyści oraz nieco starsi mieszkańcy 
naszej miejscowości posiadający urządzenia, któ-
re łatwo i szybko można doładować np. w trakcie 
odpoczynku. 
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 ] Dobiegł końca 2-letni program uruchomiony przez 
gminę na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Jeszcze 
do końca listopada 2019 r. można było składać wnioski o dofinan-
sowanie na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni. Z dotacji 
mogli skorzystać mieszkańcy gminy Garbatki-Letniska, z miejsco-
wości: Garbatka Nowa, Garbatka Zbyczyn, Bogucin i Anielin, w któ-
rych brak jest możliwości technicznego podłączenia do istniejącej, 

 ] Gmina Garbatka-Letnisko otrzymała dofinansowanie 
na zakup inteligentnego systemu monitorowania stanu jakości powietrza. Pie-
niądze pochodzą ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 
2019”. Od 16 września można już sprawdzić stan jakości powietrza w naszej gmi-
nie dzięki 5 czujnikom firmy Airly zamontowanym w 5 lokalizacjach, tj. budynek 
świetlico-remizy w Bąkowcu, budynek przedszkola, szkoły, świetlicy w Gar-
batce-Letnisku oraz budynek szkoły w Bogucinie. Sensory przez 24 godziny 
na dobę monitorują jakość powietrza, mierząc stężenie pyłów PM 1, PM 2, PM 
10, temperaturę powietrza, ciśnienie i wilgotność. Wszystkie dane wyświetla-
ne są na tablicy LED zamontowanej na budynku urzędu gminy. Wizualizacja 
danych przedstawiona jest również na ogólnodostępnej stronie internetowej 
https://airly.eu/map/pl/oraz aplikacji na IOS i Androida możliwej do pobrania 
przez mieszkańców. Stan jakości powietrza przedstawiany jest od barwy zielonej 
– jakość powietrza bardzo dobra – do czerwonej – zła.
Co możesz zrobić, aby poprawić jakość powietrza?
•	 nie	pal	śmieci!
•	 korzystaj	z	węgla	i	paliwa	dobrej	jakości!
•	 zainwestuj	w	odnawialne	źródła	energii!

Stan jakości powietrza w gminie pod kontrolą  

Dotacje na przydomowe 
oczyszczalnie ścieków

projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji 
sanitarnej. Maksymalne dofinansowanie mogło 
wynieść do 30% kosztów, jednak nie więcej niż 
3.000,00 zł. W ciągu 2 lat z programu skorzysta-
ło 10 osób, w ramach którego gmina wypłaciła 
21.360,00 zł dofinansowania. 

DBAmy o śRoDoWiSKo, W KTóRym żyjemy 
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 ] Mieszkańcy gminy Garbatki-Letni-
sko są promotorami rozwiązań związanych z Odna-
wialnymi Źródłami Energii, a to za sprawą projek-
tu, jaki gmina realizowała wraz gminami Policzna, 
Chotcza i Kazanów. Środki na ten cel pochodziły 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go, w ramach którego mieszkańcy otrzymali 80% 
dofinansowania do zakupu i montażu instalacji 
OZE w budynkach mieszkalnych. W sumie wyko-
nano 118 instalacji, w tym 55 zestawów kolektorów 

słonecznych, 45 zestawów paneli fotowoltaicznych, 
2 zestawy pomp ciepła oraz 16 kotłów na bioma-
sę. To bardzo ważny krok w kierunku poprawy 
jakości powietrza w naszej gminie oraz regionie. 
Mamy nadzieję, że zwiększy się zainteresowanie 
mieszkańców wykorzystaniem energii słonecznej, 
geotermalnej oraz aerotermalnej. Przyniesie to z 
pewnością wymierne korzyści finansowe dla użyt-
kowników, jak również dla ogółu przez stosowanie 
innowacyjnego podejścia do zmiany na lepsze sta-
nu środowiska naturalnego. 
Konieczność intensywnych działań w tym zakresie 
obrazuje prowadzony w naszej gminie monitoring 
jakości powietrza. Jego wyniki w sezonie grzewczym 
nie napawają optymizmem. Pomyśl o tym i działaj.

Odnawialne źródła energii  
w Garbatce!

Modernizacja skweru  
przy Urzędzie

 ] Kolejne środki unijne dla Garbat-
ki przeznaczone będą tym razem na moderniza-
cję skweru im. Jana Pawła II, znajdującego się 
przy Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko. Dzię-
ki współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywni 50 
plus otrzymamy 100% dofinansowania ze środ-
ków zewnętrznych w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego PROW na lata 2014-
2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Puszcza Kozienicka”. Dofinansowanie 
w wysokości 89 406,00 zł przeznaczone zostanie 
na przebudowę placu w centrum skweru, polega-
jącą na wykonaniu nowej nawierzchni ze zmianą 
kształtu placu na okrągły, uporządkowaniu zieleni 
poprzez założenie nowych rabat i nasadzeń wokół 
projektowanego placu i w sąsiedztwie ul. Sienkie-
wicza (blisko urzędu gminy). Przy placu stanie 
również 5 nowych ławek. Przewidywany termin 
realizacji zadania to 2020 r.

DBAmy o śRoDoWiSKo, W KTóRym żyjemy 
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Nowa infrastruktura 
rekreacyjna na Polance

Modernizacja ujęć wody

 ]  Małymi krokami zmierzamy do 
poprawy wizerunku najbardziej rekreacyjnej 
części Garbatki. Dzięki pozyskanym środkom 

zewnętrznym udało się zrealizować pierwszy z 
3 etapów planowanej inwestycji na rzece Brzeź-
niczce. W ramach dofinansowania, pozyskane-
go za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działa-
nia „Puszcza Kozienicka”, na czaszy zbiornika 
powstało drewniane molo o powierzchni 232 
m². Po jego prawej stronie znajduje się pomost 
pływający, stanowiący zatokę do cumowania 
małych jednostek pływających. Koszt inwestycji 
to blisko 580 000,00 zł, z czego  dofinansowanie 
wyniosło 154 490,00 zł. Zakres prac objął również 
wytyczenie  strefy kąpielowej, która pozwoli na 
bezpieczne korzystanie z obiektu. Dla podkre-
ślenia rekreacyjno-wypoczynkowego charakteru 
miejsca usypana została piaszczysta plaża. Dodat-
kowo wzdłuż plaży ustawione zostały parasole ze 
strzechy nadające lekko egzotycznego akcentu. 
 W najbliższym czasie, w miarę możliwo-
ści finansowych gminy bądź pozyskanych środ-
ków zewnętrznych, planowana jest realizacja 
kolejnych etapów modernizacji infrastruktury 
turystycznej, polegających na pogłębieniu zbior-
nika wodnego, a także przebudowa istniejącej 
tamy oraz jazu. 

 ] Woda odgrywa szczególną rolę 
w życiu każdego człowieka. Jest odnawialnym 
surowcem o zmiennych w czasie zasobach i speł-
nia wiele podstawowych funkcji w gospodarce. 
Te szczególne funkcje sprawiają, że konieczna jest 
nie tylko jej ochrona przed zanieczyszczeniami, 
ale również racjonalne, oszczędne gospodarowa-
nie jej zasobami.
W tym celu gmina zamontowała pompę głębi-
nową w ramach zadania pn.: „Modernizacja ujęć 
wody na terenie miejscowości Garbatka-Letni-
sko”. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 37 
259,16 zł i obejmowała demontaż starej i montaż 
nowej pompy głębinowej wraz z osprzętem. Zada-
nie to miało na celu zabezpieczenie ciągłości oraz 
jakości dostarczanej wody na terenie gminy.
Jednocześnie warta odnotowania jest planowana 
na rok kolejny modernizacja stacji uzdatniania 
wody obejmująca m.in. budowę nowej studni 
wraz z systemem sterowania oraz remont budyn-
ku Hydroforni przy ul. Wodnej.

Magdalena 
Orłowska

DBAmy o śRoDoWiSKo, W KTóRym żyjemy 
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Prace przy systemach 
kanalizacji i oczyszczania

 ]  Stały przyrost ilości odprowa-
dzanych ścieków na terenie gminy powoduje 
konieczność budowy lub modernizacji już ist-
niejących systemów kanalizacji i oczyszczania 
ścieków.
W tym celu została przeprowadzona moderni-
zacja przepompowni ścieków. Całkowity koszt 
zadania wyniósł 79 800 zł, w ramach którego 
wykonano m.in. demontaż obecnego wyposa-
żenia wewnątrz i na zewnątrz przepompowni, 
wymianę orurowania i pomp zatapialnych o mocy 
5,5 kW oraz zakup monitoringu przepompow-
ni. Dzięki modernizacji poprawiły się warunki 
eksploatacji, zwiększyła wydajności pomp oraz 
bezpieczeństwo i kontrola obsługi. W kolejnych 
latach planowana jest dalsza modernizacja.

Prace modernizacyjne prowadzono również 
na terenie oczyszczalni ścieków w Bąkowcu. 
Wykonano tu budowlę wstrzymującą erozję 
wodną, zaliczaną do urządzeń melioracji wod-
nych. Dno i skarpy rowu zabezpieczono płytami 
betonowymi ażurowymi typu EKO na posypce 
piaskowo – żwirowej i geowłóknie oraz wykona-
no rurociąg wraz ze studzienkami rewizyjnymi 
łączącego wylot zlokalizowany w rowie z ruro-
ciągiem odpływowym z oczyszczalni ścieków. 
Powyższe prace miały na celu poprawę jakości 
funkcjonowania, a co za tym idzie ułatwienie kon-
troli nad codzienną pracą całej oczyszczalni. Cał-
kowity koszt modernizacji wyniósł 244 908,18 zł.
Mamy nadzieję, że przeprowadzone prace 
wpłyną na poprawę warunków życia miesz-
kańców gminy. Z jednoczesną świadomością, 
iż dziedzina ta wymaga ciągłego inwestowania 
i modernizowania.

DBAmy o śRoDoWiSKo, W KTóRym żyjemy 
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Elżbieta Wróbel  ] Gmina Garbatka-Letnisko co roku 
pozyskuje do zasobu komunalnego gminy nie-
ruchomości będące własnością Skarbu Państwa. 
Wiele tych nieruchomości zostało wykorzysta-
nych na cel publiczny, np. działka na której znaj-
duje się plac zabaw w miejscowości Brzustów lub 
zostało zbytych, zasilając budżet gminy.

W bieżącym 2019 r. na rzecz gminy 
zostały przejęte od Skarbu Państwa 
z Państwowego Funduszu Ziemi dwie 
działki położone w obrębie Anielin o pow. 
0,14 ha i 0,17 ha. 

Z Zasobu Własności Rolnej została także 
przejęta na rzecz gminy nieruchomość 
o pow. 0,30 ha położona w miejscowości 
Brzustów.

Po przeprowadzeniu długotrwałej procedury 
w miesiącu październiku udało się sfinalizować 
postępowanie mające na celu pozyskanie na rzecz 
gminy nieruchomości o pow. 1786 m2, położonej 
w Garbatce Długiej, obręb geodezyjny Garbatka 

Podlas. Przedmiotowa nieruchomość była włas-
nością osób fizycznych, które zmarły bez pozo-
stawienia spadkobierców. Gmina po przepro-
wadzeniu postępowania spadkowego po byłych 
właścicielach w Sądach Rejonowych w Kozieni-
cach i w Opocznie, mogła przystąpić do komuna-
lizacji powyższej nieruchomości na rzecz gminy. 
Teren ten został przejęty od Skarbu Państwa na cel 
publiczny, na potrzeby lokalnej społeczności.

Gmina Garbatka-Letnisko przejęła nieodpłatnie 
od Skarbu Państwa Polskie Koleje Państwowe 
S.A. z siedzibą w Warszawie prawo użytkowania 
wieczystego nieruchomości o pow. 0,2005 ha, 
położonej w miejscowości Brzustów, na której 
znajduje się Pomnik – Mauzoleum Legionistów 
poległych w walkach pod Laskami i Anielinem 
w dniach 22–24 października 1914 r. Powyższy 
Pomnik wpisany jest od 1989 r. do rejestru zabyt-
ków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków pod nr rej. 402/A/89. Przejęcie 
terenu, umożliwi i ułatwi gminie sprawowanie 
opieki nad miejscem pamięci narodowej.

Przejmujemy 
nieruchomości będące  
własnością Skarbu Państwa
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Elżbieta Wróbel  ] Gmina Garbatka-Letnisko sukce-
sywnie reguluje stany prawne dróg gminnych. 
W bieżącym roku Gmina uzyskała prawo włas-
ności nieruchomości zajętych pod drogi publicz-
ne położone w obrębie geodezyjnym Ponikwa. 
Są to drogi gruntowe stanowiące dojazdy do pól 
i lasów. Do tej pory zostały uregulowane stany 
prawne dróg położonych w obrębach Garbatka-
-Letnisko Południe, Garbatka-Letnisko Północ 
Garbatka Podlas oraz część dróg w Molendach 
i Brzustowie.

W przygotowaniu jest dokumentacja 
na drogi będące w posiadaniu samoistnym Gminy 

w miejscowości Garbatka-Zbyczyn i Molendy. 
W przyszłości Gmina podejmie czynności mające 
na celu regulację dróg gruntowych w pozostałych 
obrębach geodezyjnych tj. Garbatka Długa i Bąko-
wiec. Wymaga to jednak czasu i odpowiednich 
środków finansowych.

Uregulowanie stanów prawnych pozwoli w przy-
szłości na podniesienie standardu tych dróg 
poprzez ich budowę oraz doświetlenie. Aby pozy-
skać fundusze ze środków zewnętrznych, w tym 
unijnych, na realizację tych zadań musi być speł-
niony podstawowy warunek – właścicielem drogi 
musi być Gmina. 

 
Regulujemy stan prawny 
nASZyCh DRóG

 ] Od 4 marca 2019 roku wyda-
wane są osobisty, tzw. e-dowódy, czyli doku-
menty tożsamości z warstwą elektroniczną. 
Wygląda on podobnie do dotychczas wyda-
wanego dowodu osobistego, z wyjątkiem 
niewidocznego z zewnątrz chipa.
Nowe dowody pozwalają na lepsze korzystanie 
z dostępu do usług administracji. Oprócz tych 
samych funkcji co dotychczasowe dokumen-
ty, umożliwiają przechodzenie przez bramki 
na niektórych lotniskach bez konieczno-
ści weryfikowania się przed odpowiednimi 
służbami, a także potwierdzają tożsamość 
w placówkach ochrony zdrowia. Przy pomocy 
e-dowodu można również akceptować faktury 
i podpisywać umowy kredytowe.
Wymiana dowodów nie jest obowiązkowa, jeśli 
posiadany dowód osobisty jest ważny. Z kolei 
e-dowód jest ważny przez 10 lat, a wymia-
na dotychczasowego dowodu osobistego 
na e-dowód jest bezpłatna. Wnioski można 

składać osobiście bądź za pośrednictwem 
platformy ePUAP.Udogodnienia 

dla ich 
posiadaczy

e-DoWoDy oSoBiSTe 

Agata Szczechula
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Mariusz Grotkowski  ] Gmina Garbatka-Letnisko chce 
zainwestować własne środki w poprawę, jako-
ści powietrza. Od 2020 roku rusza nowy gminny 
program, dzięki, któremu mieszkańcy będą mogli 
otrzymać dotację na wymianę tradycyjnych pie-
ców wykorzystujące paliwa stałe.

Gminny program pod nazwą „Zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych poprzez moderni-
zację źródeł ogrzewania” zacznie obowiązywać 
od styczna 2020 roku. Według założeń każdy 
mieszkaniec gminy, który obecnie wykorzystuje 
do ogrzewania swojego domu tradycyjnego pieca 
– często nazywanego kopciuchem, będzie mógł 
ubiegać się o dofinansowanie z budżetu gminy.

– Nowością w planowanym budżecie na rok 2020 
jest dofinansowanie dla indywidualnych miesz-
kańców w formie dotacji na wymianę źródeł cie-
pła. Obecnie zamontowane zostały czujniki, jako-
ści powietrza, które wskazują na przekroczenie 

norm. – Mówi wójt Gminy Garbatka-Letnisko 
Teresa Fryszkiewicz

TO NIE PROGRAM RZĄDOWY
W odróżnieniu od programów rządowych o dota-
cję będzie mógł się ubiegać każdy mieszkaniec bez 
konieczności spełnienia np. kryterium docho-
dowego. Dotacja z budżetu gminy będzie stała 
i wynosić będzie nawet kilka tysięcy złotych.

– Jest to swego rodzaju nowość. Niezależnie 
od rodzaju gospodarstwa domowego, od dochodu 
takiego gospodarstwa każdy mieszkaniec naszej 
gminy będzie mógł ubiegać się o taka dotację. 
Nasz program nie ma nic wspólnego z innymi pro-
gramami tego typu, w tym proponowanego przez 
nasz rząd pod nazwą „Czyste powietrze”. Każdy 
z mieszkańców, który zgłosi się do gminy z zamia-
rem wymiany starego pieca np. na nowy gazowy 
lub inny ekologiczny uzyska dotację – dodaje wójt

Projekt wymiany starych pieców nie ma ogra-
niczeń czasowych. Z informacji otrzymanych 
od wójta program będzie trwał tak długo jak będą 
chcieli tego mieszkańcy. W zależności od zain-
teresowania pieniądze przeznaczone na ten cel 
mogą być w dowolnym momencie zwiększone.

–, Jeżeli wpłynie dużo wniosków i uda się wygo-
spodarować dodatkowe środki zostaną one prze-
znaczone na ten program. Oczywiście wszystko 
będzie odbywało się za zgodą Rady Gminy. Razem 
z radnymi chcemy, by Garbatka-Letnisko była 
miejscowością letniskową przez cały rok i nie tyl-
ko z nazwy – zapewnia wójt Teresa Fryszkiewicz

Garbatka dba o czyste powietrze. 
Wymień PieC i ZySKAj 
DofinAnSoWAnie
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Izabela Szczepanek  ] Urząd Gminy Garbatka-Letni-
sko Garbatka-Letnisko w październiku 2019 r. 
zdeklarował chęć przystąpienia do współpracy 
z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skło-
dowskiej – Curie w imieniu Studenckiego Koła 
Naukowego Onkoma przy Klinice Gastroentero-
logii Onkologicznej w Warszawie przy ogólnopol-
skim programie profilaktyki czerniaka. W ramach 

programu w szkołach podstawowych z terenu 
Gminy Garbatka-Letnisko zorganizowane zosta-
ną zajęcia dla uczniów klas 7 i 8, po których ucz-
niowie będą znać złote zasady profilaktyki czer-
niaka, zdobędą umiejętność przeprowadzenia 
samobadania skóry czy też różnicowania zmian 
podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwy-
kłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE 
(„czerniakowe abecadło”). Należy także podkre-
ślić, iż dzięki zdobytej wiedzy nastolatkowie mogą 
stać się ambasadorami akcji w swoich lokalnych 
środowiskach, zachęcając rodzinę i znajomych 
do podjęcia tych niezwykle prostych, a jakże sku-
tecznych działań profilaktycznych.

Program profilaktyki 
czerniaka  
w Gminie Garbatka-Letnisko

Zdjęcia czerniaka
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narodowe Czytanie  
nowel polskich 
w Garbatce-Letnisko

Po RAZ SióDmy W  nASZej Gminie

Teksty na str .18-19  
Małgorzata 
Markowska

 ] Już po raz ósmy, 7 września 2019 r. 
w całej Polsce odbyło się Narodowe Czytanie.
Do ogólnopolskiej akcji, po raz siódmy włączy-
ła się również Garbatka-Letnisko. Honorowym 

 ] Na terenie gminy Garbatka-
-Letnisko działa Gminna Biblioteka Pub-
liczna znajdująca się na parterze budynku 
Urzędu Gminy oraz fila biblioteki w Bąkow-
cu (budynek Świetlico-Remizy). Na koniec 
2018 r. księgozbiór w GBP i filii w Bąkowcu 
wynosił:
•	 Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	Garbat-

ce-Letnisko – 14533 woluminy
•	 Filia	Biblioteczna	w	Bąkowcu	 –	 3249	

woluminów
W 2018 r. zakupiliśmy łącznie 1190 wolumi-
nów na kwotę 25.003 zł – 17.003 zł z budże-
tu organizatora (samorząd gminny) a kwotę 
8.000 zł otrzymaliśmy w ramach Programu 
Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego – Promocja czytelnictwa.
W obu placówkach zarejestrowaliśmy 
w 2018 r. – 840 czytelników. GBP Garbatka 
– 768, filia w Bąkowcu – 72 czytelników.

Czytelnicy obu placówek wypożyczyli ogó-
łem w 2018 r. – 13 973 woluminy.
Oprócz książek czytelnicy często wypoży-
czają gazety i czasopisma – stale dostępnych 
jest 10 tytułów.
Jeżeli chodzi o wskaźniki obliczane na 100 
mieszkańców to w zakupie nowości wydaw-
niczych znacznie wyprzedzamy zarówno 
powiat kozienicki – 11,73, jak i województwo 
mazowieckie – 10,81 (GBP Garbatka – 23,77). 
Czytelnicy: powiat kozienicki – 15,70, woj. 
mazowieckie – 14,03 (GBP Garbatka – 16,78). 
Wypożyczenia – powiat kozienicki – 258,08, 
woj. mazowieckie – 231,13 (GBP Garbatka 
– 279,07).
Jest dobrze, ale może być lepiej. Zapraszamy 
wszystkich do naszej biblioteki i obiecuje-
my, że dla każdego znajdziemy interesującą 
książkę!

Biblioteka 
w liczbach 
w 2018 r.

jeST Się CZym PoChWALić

patronatem akcję Narodowego Czytania objęła Para 
Prezydencka – Andrzej Duda wraz z Małżonką, Aga-
tą. W tym roku Para Prezydencka zaproponowała 
do czytania nowele polskie. Z ośmiu zapropono-
wanych tekstów wybraliśmy cztery nowele: Dym – 
Marii Konopnickiej, Orkę – Władysława Stanisława 
Reymonta, Rozdziobią nas kruki, wrony… – Stefana 
Żeromskiego i Katarynkę Bolesława Prusa. Publicz-
ne czytanie wybranych nowel odbyło się w lokalu 
Kina Za Rogiem w Garbatce-Letnisko. Uczestnika-
mi akcji byli uczniowie Publicznej Szkoły Podsta-
wowej im. Królowej Jadwigi oraz mieszkańcy Gar-
batki. Spotkanie poprowadziła kierownik Gminnej 
Biblioteki Publicznej Pani Małgorzata Markowska.
Wybrane nowele odczytali: – Wójt Gminy Garbatka-
-Letnisko Teresa Fryszkiewicz; – radni Rady Gminy 
Garbatka-Letnisko: Dorota Ziarkowska; Czesław 
Pacuła; Ryszard Mazur; – nauczycielka PSP w Gar-
batce-Letnisko Pani Agnieszka Rygiel; – nauczyciel-
ka PSP w Bogucinie Pani Mariola Gębska
Po odczytanych tekstach wyświetlony został film 
Katarynka z 1967 r. w reżyserii Stanisława Jędryki.
Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy 
otrzymali egzemplarze Katrynki Bolesława Prusa 
ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publicz-
ną w Garbatce-Letnisko i opatrzone pamiątkową 
pieczęcią otrzymaną z Kancelarii Prezydenta RP. 
Pieczęć ta znajduje się w Gminnej Bibliotece Pub-
licznej w Garbatce i można nią ostemplować własne 
egzemplarze nowel.
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 ] Wielkie święto dla polskiej litera-
tury – 10 października 2019 r. poznaliśmy lau-
reatów nagrody Nobla w dziedzinie literatury. 
Za rok 2018 nagrodę dostała polska pisarka, Olga 
Tokarczuk To piąty literacki Nobel dla Polski. Jak 
podała Szwedzka Akademia, Tokarczuk otrzy-
mała nagrodę „za wyobraźnię narracyjną, która 
z encyklopedyczną pasją prezentuje przekracza-
nie granic jako formę życia”. Komitet Noblowski 
docenił polską pisarkę za ogląd spraw lokalnych, 
ale i umiejętność spojrzenia na rzeczywistość 
z szerszej perspektywy, „z lotu ptaka”. Za połą-
czenie sprytu i dowcipu.
Olga Tokarczuk to polska pisarka, eseistka, autor-
ka scenariuszy, poetka, psycholog. Urodziła się 
29 stycznia 1962 r. w Sulechowie i wychowała w Kle-
nicy, skąd przeniosła się z rodzicami do Kietrza. Tam 
ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana 
Kamila Norwida. Jest absolwentką Wydziału Psy-
chologii Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie 
studiów jako wolontariuszka opiekowała się oso-
bami z problemami psychicznymi.
Po studiach pracowała jako psychoterapeutka 
w poradni zdrowia psychicznego w Wałbrzychu. 
Mieszka we Wrocławiu i w Krajanowie. Według 
Instytutu Książki do października 2019 r. ukazały 
się 193 tłumaczenia książek Olgi Tokarczuk. Następ-
nych 12 pojawi się pod koniec 2019 r. i w 2020 r., m.in. 
w Bułgarii, Egipcie, Izraelu, Korei Południowej, 
Serbii i na Ukrainie. 90 tłumaczy przełożyło książki 
na 37 języków, w tym na najczęściej używane na świe-
cie, m.in.: angielski, arabski, chiński, hindi, hiszpań-
ski, japoński, niemiecki, portugalski i rosyjski.

Warto zaznaczyć, że również rok 2018 na długie 
lata zapadnie w pamięci czytelników jako rok Olgi 
Tokarczuk. Pisarka, wraz z tłumaczką Jennifer 
Croft, odebrała Międzynarodową Nagrodę Booke-
ra za powieść „Bieguni”, przetłumaczoną na język 
angielski jako „Flights”. Niedługo później powieść 
znalazła się w finale National Book Award w kate-
gorii „Translated Literature”. Tokarczuk to pierw-
szy w historii autor z Polski, któremu udało się tego 
dokonać.

Olga Tokarczuk jest również dwukrotną laureatką 
Nagrody Literackiej „Nike” za powieści: „Biegu-
ni” (2008) i „Księgi Jakubowe” (2015), a pięć razy 
została laureatką Nagrody Literackiej „Nike” Czy-
telników za książki: „Prawiek i inne czasy” (1997), 
„Dom dzienny, dom nocny” (1999), „Gra na wielu 
bębenkach” (2002), „Bieguni” (2008) i „Księgi Jaku-
bowe” (2015).

Wszystkie te książki oraz jeszcze trzy tytuły: „E.E” 
„Ostatnie historie” i „Prowadź swój pług przez kości 
umarłych” znajdują się w księgozbiorze naszej 
biblioteki. Książki Olgi Tokarczuk cieszą się dużą 
popularnością i czasami trzeba uzbroić się w cierp-
liwość żeby je wypożyczyć. Ale na pewno warto 
poczekać.

Książki noblistki w Gminnej 
Bibliotece Publicznej 

oLGA ToKARCZUK
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Agnieszka Rygiel
Katarzyna Zawadzak

 ] Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Garbatce-Letnisku, wypełniając swoje statu-
towe cele, tworzy warunki m.in. do kształtowania 
wiedzy oraz rozwijania kreatywności i innowacyj-
ności uczniów. Potencjał oraz zdolności swoich 
podopiecznych ujawniają się podczas licznych 
wydarzeń, akcji i konkursów organizowanych 
przez szkołę.
W roku szkolnym 2018/2019 odbyła się m.in. 
akcja zbiórki makulatury pt. „Ratuj naturę – 
zbieraj makulaturę”, która prowadzona była 
od 10 września do 21 listopada 2018 r. i przero-
sła najśmielsze oczekiwania. Łącznie udało się 
zebrać około 13 ton makulatury. Zaś uczennica 
naszej szkoły – Maria Mieczyńska zajęła 1 miej-
sce w powiatowym etapie XXVI Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego Konkursu Turystyczno-Krajo-
znawczego „Poznajemy Ojcowiznę”, w katego-
rii indywidualnych prac pisemnych za pracę pt: 
„Z szuflady biurka pradziadka Bolka”. 22 marca 
2019 r. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jor-
danowski” w Kozienicach odbyło się ogłoszenie 
wyników oraz wręczenie nagród XVI Konkursu 
Ortograficznego. Miesiąc wcześniej do konkur-
sów przystąpiło 72 uczniów – 37 w młodszej i 35 
w starszej kategorii wiekowej. Naszpikowane 
ortograficznymi trudnościami dyktando najle-
piej napisała uczennica klasy VI b – Hanna Gnyś, 
która może używać tytułu Mistrza Ortografii. 
Została nagrodzona dyplomem, specjalnym cer-
tyfikatem, statuetką i markowym piórem. Sukces 
odniosło również pięcioro uczniów z grupy tea-
tralnej „Zamaskowani”, biorących udział w XVI 
Przeglądzie Kabaretów Szkolnych, który odbył 
się w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jor-
danowski” w Kozienicach. Skecz „Zamaskowa-
nych” otrzymał najwyższe noty w kategorii klas 
4-6. Kabareciarze z Garbatki-Letniska zdobyli 
pierwsze miejsce. Zwycięska grupa otrzymała 
pamiątkowy dyplom, statuetkę oraz kubki.
W kalendarzu szkolnych imprez i wydarzeń 
sportowych nie zabrakło VII już Mikołajkowego 

Turnieju Oyama Karate o Puchar Wójta Gminy 
Garbatka-Letnisko. W zawodach wystartowało 
167 zawodniczek i zawodników z pięciu klubów 
karate. W gościnne progi szkoły zawitali zawod-
nicy z Łódzkiego Klubu Oyama Karate NEKO, 
Piotrkowskiego Klubu Oyama Karate WASHI, 
Tarnobrzeskiego Klubu OYAMA Karate, Klubu 
Sportowego OYAMA Rzeszów oraz Nadwiślań-
skiego Klubu Sportów Walki WULKAN. Repre-
zentanci poszczególnych klubów rywalizowali 
w konkurencji Kata w siedmiu kategoriach wie-
kowych z podziałem na płeć. Sportowe sukcesy 
odniosła również reprezentacja szkoły w skła-
dzie: Szymon Zapora – kapitan zespołu, Mateusz 
Cmiel, Jan Kubiak, Dawid Langa, Michał Dzio-
sa, Oskar Łyjak, która zajęła pierwsze miejsce 
w Mistrzostwach Powiatu Kozienickiego w Pił-
ce Siatkowej Chłopców. Trenerem zespołu jest 
nauczyciel wychowania fizycznego Tomasz 
Krekora
Kształtowanie postawy patriotycznej oraz posza-
nowania tradycji i kultury narodowej to kolejne 
z głównych celów edukacji szkolnej, a nauka 
historii i propagowanie wartości patriotycznych 
u najmłodszych Polaków to bardzo ważne zadanie 
szkoły. Można to robić na wiele sposobów, nie tyl-
ko podczas lekcji, ale także zachęcając uczniów 
do udziału w konkursach, takich jak ten, który już 
od 18 lat odbywa się w Publicznej Szkole Podsta-
wowej w Garbatce-Letnisku. Do tegorocznej edy-
cji Konkursu Poezji Patriotycznej, który odbył się 
9 maja 2019 roku, zgłosiło udział 20 recytatorów 
z 11 placówek oświatowych: 10 szkół z oddziałami 
przedszkolnymi i 1 przedszkola.
Uczniowie naszej szkoły, którzy zajęli I miejsca 
to Weronika Zawodnik z Przedszkola Samo-
rządowego w Garbatce-Letnisku – kategoria 
I (przedszkola) oraz Zofia Bolesławska z PSP 
w Garbatce-Letnisku w kategorii IV (klasy 
VI-VII).
Kolejną lekcję historii mogliśmy doświadczyć 
8 listopada 2019 roku w sali gimnastycznej 

mamy się czym pochwalić, więc chwalimy się!

Sukcesy i dokonania PSP 
w Garbatce-Letnisku
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Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce. 
To tam odbyła się uroczysta wieczornica z okazji 
101. rocznicy odzyskania niepodległości. Licznie 
zgromadzeni mieszkańcy gminy obejrzeli pro-
gram artystyczny, który był podróżą w czasie – 
od zaborów do momentu odzyskania upragnionej 
wolności. Role przewodników w tej niezwykłej 
wędrówce pełnili: dyrektor szkoły Agnieszka 
Babańca, Julia Spytek, Jakub Molenda i Paweł 
Sobczyk. W scenkach przedstawiających 123 lata 
walki Polaków o wytęsknioną niezależność wzięli 
udział uczniowie naszej szkoły. Dzięki ich aktor-
skim wysiłkom mogliśmy przypomnieć sobie 
przyczyny rozbiorów, dzieje wybuchu powstania 
kościuszkowskiego, listopadowego i styczniowe-
go oraz powrócić do czasów I wojny światowej. 
Obrazy z historii przeplatane były pieśniami 
patriotycznymi w wykonaniu solistów (ucznio-
wie, absolwenci szkoły, ale też nauczyciele), 
zespołu muzycznego i chóru szkolnego pod batu-
tą Tomasza Kubiaka. Prawdziwą niespodzianką 
był występ grupy nauczycieli, którzy w ten sposób 
chcieli zachęcić wszystkich gości do wspólnego 
śpiewania. Udało się to znakomicie.
To tylko część wydarzeń, w jakie angażuje się Pub-
liczna Szkoła Podstawowa w Garbatce-Letnisku. 
Przed nami jeszcze wiele wyzwań, które pozwo-
lą na rozwijanie umiejętności oraz pasji naszych 
uczniów w kreatywny i aktywny sposób.
 

Dotacje dla szkoły
Gmina Garbatka-Letnisko od 1 lutego 2019 roku 
do 31 stycznia 2021 roku realizuje w Publicznej 
Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Gar-
batce-Letnisko projekt „Kompetencje kluczowe 
szansą na rozwój”, współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Pozyskana kwota dofinan-
sowania to 332 377,55 zł, w czym wkład własny 
gminy wynosi 17 674,56 zł. Głównym celem pro-
jektu jest podwyższenie kompetencji kluczowych 
tj. matematycznych, naukowo-technicznych, 
informatycznych i językowych oraz podstaw 
i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a tak-
że kompetencji nauczycieli w zakresie: metod 
i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu 
u uczniów kompetencji kluczowych, stosowania 
metody eksperymentu w dydaktyce, wykorzysta-
nia TIK w dydaktyce poprzez objęcie ich szko-
leniami w tym zakresie. Dodatkowo w ramach 
realizacji programu zakupiono m.in. komputery 
z oprogramowaniem, drukarkę 3D, kamerę inter-
aktywną, tablet i pomoce dydaktyczne.

Wakacje – czas 
na remont szkoły
Okres wakacyjny to czas laby i wypoczynku 
dla uczniów, a dla dyrekcji to często jedyna oka-
zja, aby podjąć się przeprowadzenia niezbędnych 
remontów. To również czas, aby przygotować 
odpowiednie warunki do nauki od nowego roku 
szkolnego. Dlatego też w Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Garbatce-Letnisku przeprowadzono 
remont, w ramach którego w 13 salach lekcyjnych 
wymieniono instalację elektryczną z wymianą 
oświetlenia na nowoczesne oprawy LED, a w 2 
zostały wymienione okładziny podłogowe.
Wartość przeprowadzonych prac remontowych 
opiewała na kwotę 120 tys. zł. Już od września 
uczniowie mogli zobaczyć efekty wakacyjnych 
remontów i w nowych warunkach oddawać się 
nauce i zabawie z rówieśnikami.
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 ] W czerwcu 2019r. nauczycie-
le klas starszych PSP w Bogucinie napisali 
projekt na realizację programu „Cyfrowe 
laboratoria 2019”. Dofinansowanie zakupu 
sprzętu do laboratoriów szkolnych to nowy 
program rządowy umożliwiający wyposa-
żenie szkół podstawowych w nowoczesne 
pomoce dydaktyczne. Dzięki pozyskanym 
środkom szkoła będzie mogła zapewnić 
uczniom wielowymiarową edukację opar-
tą o eksperymenty, testy i doświadczenia 
w pracowniach: biologicznej, fizycznej, 
chemicznej i geograficznej. Napisany przez 
nauczycieli projekt został oceniony pozy-
tywnie i przyznano dla szkoły na ten cel 
środki finansowe w kwocie 75 000 złotych. 
Środki te zapewnione są z 0,4% rezerwy 
części oświatowej subwencji ogólnej na rok 
2019. Zadanie realizowane jest bez wymaga-
nego wkładu własnego ze strony szkoły czy 
organu prowadzącego, czyli wynosi 100% 
wnioskowanej kwoty.
Obecnie projekt jest w trakcie realizacji 
a dzięki pozyskaniu tych środków ucznio-
wie będą korzystać z pracowni wyposa-
żonych w nowoczesne pomoce, takie jak: 
monitory interaktywne, laptopy, meble, 
programy multimedialne i wiele innych 
pomocy dydaktycznych wskazanych przez 
nauczycieli biologii, fizyki, chemii i geografii. 

W realizację projektu włączą się również 
rodzice naszych uczniów, którzy odnowią 
pracownie przedmiotowe. Założenia pro-
jektu przewidują jego zakończenie do końca 
roku kalendarzowego.

Dyrektor PSP w Bogucinie
Teresa Rodakowska

„Cyfrowe 
laboratoria 
2019”  
w Publicznej 
Szkole 
Podstawowej 
w Bogucinie

Nowa pracownia 
informatyczna 
w szkole
Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Pani 
Teresa Fryszkiewicz w dniu 18 paździer-
nika 2019 r. podpisała umowę z wicemar-
szałkiem Województwa Mazowieckiego 
Panem Rafałem Rajkowskim na dofinan-
sowanie pracowni informatycznej w kwo-
cie 46 000 zł. Dzięki podpisanej umowie 
o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu 
Województwa Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego Programu Dofinansowa-
nia Pracowni Informatycznych i Języko-
wych” zmodernizowano pracownię infor-
matyczną w Publicznej Szkole Podstawowej 
im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letni-
sku. Całkowita wartość przedsięwzięcia 
wyniosła około 65 800 zł, w tym wkład 

własny Gminy Garbatka-Letnisko to blisko 
19 800 zł. W ramach zadania dla uczniów 
i nauczyciela zakupiono 19 komputerów 
z oprogramowaniem, monitor interaktyw-
ny, urządzenie wielofunkcyjne oraz zmo-
dernizowano obecną infrastrukturę sieci 
komputerowej LAN. Dzięki programowi 
uczniowie zyskają lepszy dostęp do nowo-
czesnych rozwiązań informatycznych 
i dydaktycznych, a także będą zdobywać 
nowe umiejętności.
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 ] Od 4 listopada w Oddziale 
Przedszkolnym przy PSP w Bogucinie rea-
lizowana jest innowacja „Mały Miś i prawa 
dziecka” w oparciu o projekt „Mały Miś 
w świecie wielkiej literatury”. Główny cel 
innowacji to zapoznanie dzieci z ich pra-
wami i obowiązkami poprzez spotkania 
czytelnicze. Oddział przedszkolny włącza 
się w jubileusz 30- lecia uchwalenia przez 
Zgromadzenie Ogólne Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych Konwencji o Prawach 
Dziecka. Przez wprowadzenie postaci 
Małego Misia jako przewodnika po świecie 
praw dziecka i dobranie do zajęć odpowied-
niej literatury, proces zdobywania wiedzy 

na temat praw i obowiązków dzieci zosta-
nie znacznie uatrakcyjniony. Dodatkowo 
współpraca między przedszkolami zaowo-
cuje nowymi pomysłami w zakresie popu-
laryzowania wiedzy na temat praw dziecka 
wśród dorosłych.
Jest to już kolejna innowacja oparta 
na postaci Małego Misia realizowana 
z przedszkolakami. W ubiegłym roku prze-
biegała pod hasłem „Mały Miś w świecie 
zawodów – preorientacja zawodowa dzieci 
w wieku przedszkolnym”, a w jej realizację 
aktywnie włączyli się również rodzice.

Alicja Morawska

„mały miś 
i prawa 
dziecka” 

W PRZeDSZKoLU W BoGUCinie

 ] Stan ludności Gminy na 31.10.2019 wynosi 5033 oso-
by (w tym 107 osób zameldowanych na pobyt czasowy). W okresie 
od 01.01.2019 r. do 31.10.2019 r. na pobyt stały zameldowało się 97 
osób, a na pobyt czasowy 38 osób. Wymeldowało się 11 osób. W tym 
samym czasie na terenie gminy Garbatka-Letnisko urodziło się 28 
dzieci, zawarto 15 związków małżeńskich, zmarło 57 osób.

jest nas ponad  
5 tysięcy

DemoGRAfiA W Gminie

Agata Szczechula
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Bogusław Szumilas  ] Zespół Szkół Drzewnych i Leś-
nych bo o nim mowa doczekał się budowy nowej 
siedziby. Wieloletnie starania dyrektora szkoły 
jeszcze w czasie kiedy organem prowadzącym 
szkołę było Starostwo Powiatowe w Kozienicach, 
wspierające ten pomysł, doprowadziły do szuka-
nia rozwiązań które zrealizują projekt. Równo-
legle ze staraniami związanymi z budową nowej 
siedziby, szkoła podejmowała wiele działań zwią-
zanych z odtwarzaniem istniejących, tworzeniem 
nowych kierunków kształcenia oraz otwierania 
się na potrzeby rynku pracy i oczekiwań środo-
wiska rzemieślniczego. Uczestnictwo uczniów 
szkoły w konkursach o zasięgu ogólnopolskim 
spowodowało zwiększanie zainteresowania 
prowadzonymi przez szkołę kierunkami kształ-
cenia w zawodach technik technologii drewna 
oraz technik Leśnik, a tym samym potrzebę 
rozbudowy internatu szkoły i dla większej ilości 
mieszkańców.

zdobywając cenne nagrody dla siebie i dla szkoły, 
przyczynili się do jej promocji oraz do wyposaże-
nia pracowni i warsztatów szkolnych w nowoczes-
ny sprzęt. Między innymi:

Uczniowie technikum drzewnego
2016r. – Pierwsza nagroda za pracę: „Drewniany 
Quad” w międzynarodowym konkursie Wycza-
rowane z drewna – Karol Sałek, Bartosz Suwała, 
Dominik Soboń

jAK To Się STAŁo?

Powstaje nowy Zespół 
Szkół Leśnych i Drzewnych 

SUKCESY 
UCZNIÓW
Uczniowie technikum drzewnego – laureaci 
konkursów międzynarodowych od wielu lat 

Uczennica Technikum Drzewnego
2019r. – pierwsze wyróżnienie za pracę: „Drew-
niany kask rowerowy” w międzynarodowym kon-
kursie Wyczarowane z drewna – Wiktoria Szatan;
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 „Niech żyją teksty! Czytanie Kołakowskiego”.
Oraz wyjątkowy gość. Wiesław Chudoba (doktor 
filozofii, matematyk, publicysta), Maria Jaskot, 
Mirosław Dziedzicki i „Elektra”. Uczniowie szko-
ły biorący udział w spotkaniu.

Uczniowie Technikum Leśnego. Laureaci konkur-
su „Moje spotkania z Puszczą”

Udział uczniów w cyklicznych konkursach o charak-
terze literackim między innymi „Niech żyją teksty” 
w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. 
Spotkania te są otwarte dla uczniów oraz miesz-
kańców gminy Garbatka. Na spotkaniach pre-
zentowana jest twórczość światowej sławy osób, 
które miały lub mają kontakt z Garbatką i oko-
licami. „Czytano” między innymi; Wilkońską; 
Iwaszkiewicza; Norwida i wielu innych. Każde 
spotkanie uświetniała obecność specjalnego 
gościa. Były nimi osoby znające osobiście wspo-
mnianych mistrzów lub zawodowo zajmujący się 
ich twórczością. Uczestnicząca w nich młodzież 
szkolna pod opieką Elżbiety Dziedzickiej propa-
guje twórczość tych wybitnych osób przyczynia-
jąc się do promocji regionu.

Wieczór Laureatów XVII Przeglądu Recytatorskie-
go Jednego Poety. Przegląd Twórczości Adama 
Zagajewskiego. 
W gronie laureatów  z Adamem Zagajewskim 
uczniowie Technikum Leśnego z Garbatki- Let-
niska: Marta Bednarczyk (w pierwszym rzędzie 
na dole trzecia do prawej), i wyróżnieni (w rzędzie 
u góry): Paweł Wójcik (czwarty) i Krystian Flisiń-
ski (ósmy).  Dom Kultury „Kolorowa”. Warszawa 
Ursus. 29. 11. 2019. Fot. E. Dziedzicka.

INNOWACYJNE 
FORMY 
KSZTAŁCENIA
Nie bez znaczenia dla rozwoju szkoły było utwo-
rzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) 
w Naszej szkole. CKU to szkoła dla dorosłych w któ-
rej obecnie w zawodach: stolarz, stolarz renowator 
mebli, tapicer, cieśla a od przyszłego roku również 
dekarz kształci łącznie co roku około 250 osób 
z całej Polski. Tak duża ilość uczniów i słuchaczy 
spowodowała że szkoła boryka się z ogromnymi 
trudnościami lokalowymi, co dodatkowo determi-
nowało konieczność budowy nowej szkoły.

Wyroby słuchaczy kursu tapicerskiego. Fotel 
„Ludwik” po renowacji części drewnianej oraz 
tapicerki.
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Ponadto inne, działania realizowane w szkole 
drzewnej związane z tworzeniem wielu unikato-
wych w skali kraju form kształcenia oraz projek-
tów o charakterze artystycznym o zasięgu ogól-
nopolskim i szerszym, miały pozytywny wpływ 
na jej rozwój. Do takim należą min. „Twórcze 
Lato” w Garbatce w ramach którego udział arty-
stów z Polski oraz Ameryki, Wielkiej Brytanii, 
Indii, Izraela, Czech, Ukrainy, Białorusi i wielu 
innych państw spowodował, że o Naszej szkole 
i o Garbatce jako miejscowość stało się głośno.

DOBRY KLIMAT 
I PRZYJACIELE 
SZKOŁY
Zakrojone na szeroką skalę działania szkoły 
zostały zauważone i docenione przez wiele osób 
z różnych środowisk i instytucji, które włączyły się 
bezinteresownie w pomoc szkole w realizacji tego 
celu. Nie bez znaczenia były i są również dobre 
relacje ze środowiskiem lokalnym i władzami 
organu prowadzącego, co spowodowało dobry kli-
mat do rozmów związanych z rozbudową szkoły.

Po przekazaniu Szkoły Drzewnej przez Starostwo 
Powiatowe w Kozienicach we władanie Samorzą-
du Województwa Mazowieckiego sprawy nowej 
siedziby potoczyły się już szybko.

Powstanie nowoczesny kampus w skład które-
go wchodzić będzie cały kompleks zabudowań 
potrzebnych do realizacji zadań statutowych 
szkoły. Wspomniany kompleks został zaprojekto-
wany z myślą o pełnej realizacji kształcenia mło-
dzieży i osób dorosłych, z możliwością tworzenia 
nowych atrakcyjnych kierunków kształcenia jak 

również z myślą o środowisku lokalnym. Projekt 
nowej szkoły architektonicznie nawiązuje do tra-
dycyjnej architektury Garbatki – Letnisko, jego 
lokalizacja jak również przyszłe wykorzystanie 
obiektów bardzo mocno się wkomponowuje 
w przyszły rozwój Garbatki.

Lokalizacja nowej szkoły w sąsiedztwie stadio-
nu gminnego i Orlika również bardzo korzystnie 
będzie służyć całej społeczności szkolnej i śro-
dowiska garbackiego. Nowoczesna konstrukcja 
budynków wykonana z myślą ekologiczną, nie sta-
nowi żadnego problemu dla środowiska Garbatki 
a tym bardziej dla jej mieszkańców. W skład kom-
pleksu wchodzić będą: budynek szkolny z salami 
i pracowniami dydaktycznymi oraz salami wysta-
wowymi, internat dla młodzieży z dwuosobowymi 
pokojami z wewnętrznymi sanitariatami dla oko-
ło 100 osób z możliwością zakwaterowania gości 
odwiedzających szkołę i Garbatkę w sezonie let-
nim. Znacznej wielkości dziedziniec wewnętrz-
ny z tężnią solankową z możliwością korzystania 
przez uczniów, rodziców jak również mieszkań-
ców Garbatki. Nowoczesna hala warsztatowa 
wyposażona w profesjonalny sprzęt do nauki 
w zawodach stolarz, cieśla, tapicer, dekarz oraz 
technik technologii drewna i technik leśnik.

Jako społeczność szkolna jesteśmy bardzo 
wdzięczni Samorządowi Województwa Mazo-
wieckiego za spełnienie marzeń przede wszyst-
kim młodzieży, która będzie miała do dyspozycji 
z prawdziwego zdarzenia obiekty i warunki do rea-
lizacji swoich pasji i uzyskania dobrych zawodów.

Jak widać na sukcesy warto czekać czasem dłu-
go. Najważniejsze, aby po drodze swoje obowią-
zki wykonywać sumienie, być konsekwentnym 
i szukać sprzymierzeńców bo razem można jesz-
cze więcej.

Szumilas Bogusław

Z życzeniami świątecznymi  
dla mieszkańców Garbatki i okolic 

Uczniowie i pracownicy Szkoły Drzewnej i Leśnej.
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 ] Nowelizacja ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach wprowadza nowe 
obowiązki i wyzwania dla włodarzy gmin.
Jedną z podstawowych zmian systemowych jest 
obowiązkowa selektywna zbiórka odpadów, tak 
dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jak 
i niezamieszkałych. Sankcja za brak segregacji 
wynosić będzie co najmniej dwukrotność opłaty 
a maksymalnie jej czterokrotność. Zwiększa się 
także częstotliwość odbioru odpadów komunal-
nych (zmieszanych) i bioodpadów. Ustawodawca 
postanowił również, iż podstawę ustalenia wyna-
grodzenia za odbieranie i zagospodarowywanie 
odpadów komunalnych stanowi stawka za 1Mg 
odebranych i zagospodarowanych odpadów.

Po wdrożeniu nowych reguł gospodarki 
odpadami mieszkańcy naszej gminy muszą 
liczyć się ze zmianą stawki tej opłaty. 

Z roku na rok zwiększa się ilość odbieranych 
odpadów, a rosnące koszty ich odbioru i utyli-
zacji przekładają się na opłaty ponoszone przez 
mieszkańców. W 2019r. gmina Garbatka-Let-
nisko dołożyła już ponad 50 tys. zł. do kosztów 
funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. 

W większości gmin system nie bilansuje przy-
chodów z opłat z kosztami jego funkcjonowa-
nia, w związku z tym założenia ustawy nie mają 
odbicia w rzeczywistości. Dlatego tak ważna jest 
prawidłowa segregacja, ponieważ zmniejsza się 
nam ilość odpadów resztkowych, co przekłada się 
na większą ilość surowców wtórnych. Przy braku 
prawidłowej segregacji sami zwiększamy koszty 
odbioru i zagospodarowania odpadów.

Bardzo ważną rolę odgrywa również 
edukacja ekologiczna. 
Corocznie na terenie GOW „Polanka” Wójt Gmi-
ny Garbatka-Letnisko przy współudziale firmy 
odbierającej odpady PreZero Service Wschód 
organizuje happening ekologiczny pn: „Czysta 
Garbatka – Miłe Letnisko” którego celem jest pro-
pagowanie postawy proekologicznej wśród dzieci
i młodzieży, promowanie kreatywnego myślenia 
w aspekcie ekologii oraz motywowanie do działań 
na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Mamy 
nadzieję, że organizowany eko-event oraz posta-
wy jakie kształtujemy u dzieci już od najmłod-
szych lat zaowocują w ich dorosłym życiu dal-
szymi działaniami na rzecz ochrony środowiska. 
Dbajmy o środowisko i nas samych.

Ewa Wójcik

Prawidłowa segregacja śmieci to obowiązek

WięCej śmieCimy 
– WięCej PŁACimy

SZKŁO PAPIER TWORZYWA
SZTUCZNE ODPADY BIO ODPADY

ZMIESZANE
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Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Pro-
gramie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku 
świadczenie wychowawcze przysługuje na każde 
dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu 
na dochód osiągany przez rodzinę.
Rozszerzona formuła Programu pozwala 
na poprawę jakości życia wszystkich polskich 
rodzin mających dzieci na utrzymaniu i stanowi 

dopełnienie kompleksowej polityki państwa 
wobec rodzin.
Rządowy program Dobry start ‘’300+’’ to wsparcie 
dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny 
niezależnie od kryterium dochodowego. Jeżeli chcesz 
dołączyć do Programu i skorzystać z jednorazowego 
świadczenia w wysokości 300 zł złóż odpowiedni wniosek.
Wniosek możesz złożyć w następującej formie:
•	 elektronicznej – od 1 lipca do 30 listopada 2019r.
•	 tradycyjnej (papierowej) – od 1 sierpnia 

do 30 listopada 2019r.
Ważne! Wnioski złożone po 30 listopada 2019r. dane-
go roku pozostawia się bez rozpatrzenia.
Obecnie wypłacono kwotę 152 100,00 zł na świad-
czenia 300+ dla 507 uczniów.

Kryterium dochodowe
O zasiłek rodzinny mogą ubiegać się 
najbiedniejsze rodziny. Podstawowym 
warunkiem przyznania zasiłku jest nie-
przekroczenie kryterium dochodowego. 
Zasiłek rodzinny przysługuje bowiem 
osobom, jeżeli przeciętny miesięczny 
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę 
albo dochód osoby uczącej się nie prze-
kracza ustawowych kwot.
Zasiłek rodzinny od 1 listopada 2019 r. 
do 31 października 2020 roku będzie wypła-
cany przy takim samym kryterium docho-
dowym jak w roku poprzednim, tj.:
•	 674 zł (na osobę w rodzinie),
•	 764 zł dla rodzin, których członkiem 

jest dziecko z orzeczoną niepełno-
sprawnością lub orzeczeniem o umiar-
kowanym albo o znacznym stopniu 
niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku
Od dnia 1 listopada 2019 roku do 31 paź-
dziernika 2020 roku wysokość zasiłku 
rodzinnego wynosi miesięcznie:
1. 95 zł na dziecko w wieku do ukończe-

nia 5 roku życia,

2. 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 
roku życia do ukończenia 18 roku życia,

3. 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 
roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny, tak jak wszystkie świad-
czenia rodzinne, jest wolny od podatku 
dochodowego.

Dodatki do zasiłku rodzinnego
Osoba mająca prawo do zasiłku rodzin-
nego może ubiegać się o następujące 
dodatki:
•	 Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 

wynosi 1000,00 zł;
•	 Dodatek z tytułu opieki nad dzie-

ckiem w okresie korzystania 

z urlopu wychowawczego – wynosi 
400,00 zł miesięcznie;

•	 Dodatek z tytułu samotnego wychowy-
wania dziecka – wynosi 193,00 zł mie-
sięcznie na dziecko, nie więcej jednak 
niż 386,00 zł na wszystkie dzieci;

•	 Dodatek z tytułu wychowywania 
dziecka w rodzinie wielodzietnej – 
wynosi 95,00 zł miesięcznie na trze-
cie i na następne dzieci uprawnione 
do zasiłku rodzinnego;

•	 Dodatek z tytułu kształcenia i rehabi-
litacji dziecka niepełnosprawnego – 
wynosi 90,00 zł miesięcznie na dziecko 
w wieku do ukończenia 5. roku życia, 
110,00 zł miesięcznie na dziecko w wie-
ku powyżej 5. roku życia do ukończenia 
24. roku życia;

•	 Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko 
nauki w szkole poza miejscem zamiesz-
kania – wynosi: 113,00 zł miesięcznie 

śWiADCZeniA GoPS

Zasiłek rodzinny 2019/2020  
– kryterium dochodowe, wysokość

Program „Rodzina 500+” 
od 1 lipca 2019  
– bez kryterium dochodowego

Lp. Rodzaj świadczenia Liczba uprawnionych Wypłacona kwota /zł/
1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 280 47 816,09
2. Zasiłek pielęgnacyjny 88 19 731,60
3. Świadczenie pielęgnacyjne 15 23 745,00
4. Świadczenie rodzicielskie 11 10 488,70
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka
3 3 000,00

6. Zasiłek dla Opiekuna 2 740,00
7. Specjalny Zasiłek Opiekuńczy 7 4 340,00
8. Fundusz Alimentacyjny 39 15 275,00
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na dziecko w związku z zamieszki-
waniem w miejscowości, w której 
znajduje się siedziba szkoły ponad-
gimnazjalnej lub szkoły artystycznej, 
w której realizowany jest obowiązek 
szkolny i obowiązek nauki, a także 
szkoły podstawowej lub gimnazjum 
w przypadku dziecka lub osoby uczą-
cej się, legitymującej się orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności, 69,00 zł miesięcz-
nie na dziecko w związku z dojazdem 
z miejsca zamieszkania do miejsco-
wości, w której znajduje się siedziba 
szkoły, w przypadku dojazdu do szko-
ły ponadgimnazjalnej, a także szkoły 

artystycznej, w której realizowany jest 
obowiązek szkolny i obowiązek nauki 
w zakresie odpowiadającym nauce 
w szkole ponadgimnazjalnej;

•	 Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku 
szkolnego – wynosi 100,00 zł na dziecko.

Zasiłek pielęgnacyjny kwota 2019 r.
Zmiany od 1 listopada! Ile wyniesie zasi-
łek pielęgnacyjny po nowemu i komu 
przysługuje?
Do 31 października 2019 roku zasiłek pie-
lęgnacyjny wynosi 184,42 zł. Od 1 listopada 
uprawnieni do jego pobierania otrzymają 
215,84 zł, czyli o 31,42 zł więcej. Co waż-
ne, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje bez 

względu na wysokość dochodów, jednak 
istnieją bardzo konkretne zapisy mówiące 
o tym, kto może otrzymać takie wsparcie.
Zasiłek pielęgnacyjny – dla kogo?
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
•	 osobom powyżej 75. roku życia,
•	 niepełnosprawnym dzieciom,
•	 osobie niepełnosprawnej powyżej 16. 

roku życia, w sytuacji, gdy posiada orze-
czenie o znacznym stopniu niepełno-
sprawności, a także

•	 osobie niepełnosprawnej powyżej 16. 
roku życia, o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, w sytuacji kiedy 
niepełnosprawność powstała poniżej 
21. roku życia.

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Garbatce – Letnisko z terenu woje-
wództwa mazowieckiego przy współ-
pracy Bankiem Żywności w Rado-
miu realizował Program Operacyjny 
Pomoc Żywnościowa Podprogram 
2018 współfinansowany z Europej-
skiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym, którego celem było 
zapewnienie najuboższym mieszkań-
com Polski pomocy żywnościowej oraz 
uczestnictwa w działaniach w ramach 
środków towarzyszących w okresie 
sierpień 2018 – czerwiec 2019.

2. Osoby potrzebujące otrzymały bez-
płatnie artykuły spożywcze:
•	warzywne i owocowe (groszek 

z marchewką, fasola biała, koncen-
trat pomidorowy, buraczki wiórki, 
powidła śliwkowe);

•	 skrobiowe (makaron jajeczny, 
makaron kukurydziany bezglu-
tenowy, ryż biały, kasza gryczana, 
herbatniki maślane),

•	mleczne (mleko UHT, ser podpusz-
czkowy dojrzewający),

•	mięsne (szynka drobiowa, szyn-
ka wieprzowa mielona, pasztet 

wieprzowy, kabanosy wieprzowe, 
filet z makreli w oleju),

•	 cukier (cukier biały, miód wielo-
kwiatowy),

•	 tłuszcze (olej rzepakowy),
•	dania gotowe (gołąbki w sosie 

pomidorowym).
3.   Pomoc żywnościowa trafiła do 800 

osób znajdujących się w trudnej sytu-
acji życiowej z terenu województwa 
mazowieckiego.

4.  Wydaliśmy osobom potrzebującym:
•	 38,20337 ton żywności;
•	4800 paczek żywnościowych.

 Osoby zainteresowane uzyskaniem 
skierowania do otrzymywania pomocy 
żywnościowej w 2019/2020 roku proszo-
ne są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Garbatce-Letnisko.

Program operacyjny Pomoc 
żywnościowa 
PoDPRoGRAm 2018 – efekty

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI NA LUDZI POTRZEBUJĄCYCH POMOCY! 
 W związku z nadchodzącym okresem 
zimowym Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Garbatce-Letnisko podejmuje 
działania adresowane do osób bezdom-
nych, starszych, ubogich oraz wszystkich 
potrzebujących pomocy.

W celu zapobiegania wypadkom zamar-
znięć udzielamy wsparcia w formie 

schronienia, odzieży, żywności oraz opa-
łu. Pomoc jest udzielana wg kryteriów 
ustawy o pomocy społecznej: dla osoby 
samotnie gospodarującej – 701,00 zł net-
to, dla osoby w rodzinie – 528,00 zł netto.

Prosimy o wszelkie informacje i kontakt 
w sprawach dotyczących osób potrzebu-
jących 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

Kierownik GOPS
Marta Schabowska
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 ] W dniu 13 października w Żytko-
wicach i Brzustowie obchodziliśmy 105. rocznicę 
bitwy pod Anielinem i Laskami. Obchody uro-
czystości rozpoczęły się pod Pomnikiem- Mau-
zoleum Legionistów w Żytkowicach i odbyły się 
pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy. 

Pod pomnik przybyła lokalna społeczność, jak 
również członkowie związku Piłsudczyków 
z Kozienic, Kombatanci RP i Byłych Więźniów 
Politycznych z Garbatki-Letnisko, przedstawi-

ciele Inwalidów i Weteranów Wojennych, Policji, 
Nadleśnictwa z Kozienic, Zwolenia i Dobieszyna, 
przedstawiciele Kozienickiego Parku Krajobrazo-
wego oraz pracownicy i uczniowie szkoły w Bogu-
cinie, Garbatce-Letnisko i Laskach.

W tym wyjątkowym dniu w uroczystości wzięli 
udział przedstawiciele Parlamentu, władze samo-
rządowe gminy Garbatka-Letnisko wójt Teresa 
Fryszkiewicz, przewodniczący Rady Gminy Wło-
dzimierz Mazur oraz sekretarz gminy Marzena 
Pomarańska. 

Byli obecni także przedstawiciele marszałka 
i wicemarszałka województwa mazowieckiego, 
burmistrz Kozienic Piotr Kozłowski oraz Dorota 
Stępień zastępca burmistrza i wójt gminy Pionki 
Mirosław Ziółek. 

Przed rozpoczęciem uroczystości goście wraz 
z mieszkańcami wysłuchali koncertu patriotycz-
nego w wykonaniu Roberta Grudnia. Następnie 
została odprawiona Msza Święta przez kapelana 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
Okręg Radom Kryspina Raka. Po zakończonej 
Mszy Świętej został odczytany apel poległych, 
w którym przywołano pamięć wszystkich Legio-
nistów. Żołnierze oddali salwę honorową, po czym 
poszczególne delegacje złożyły wiązanki i kwiaty 
pod pomnikiem. 

Po zakończonej uroczystości wszyscy uczestnicy 
przenieśli się na pola wsi Brzustów, gdzie rekon-
struktorzy odtworzyli bitwę z 22-26.10.1914 r. 
Uroczystość oraz rekonstrukcję przygotował 22 
Pułk Ułanów Podkarpackich, Stowarzyszenie 
Pamięci i Przyszłości w Kozienicach oraz Społecz-
ny Komitet Organizacji Obchodów 105. Rocznicy 
Bitwy pod Anielinem i Laskami. Po zakończonej 
rekonstrukcji uczestnicy udali się na wspólny 
poczęstunek przy ognisku. Zadanie zostało dofi-
nansowane ze środków samorządu woj. Mazo-
wieckiego, a patronem wydarzenia była Enea 
Wytwarzanie sp.z .o.o.

WyDARZeniA
105 rocznica bitwy  
pod Anielinem i Laskami
Agnieszka 
Dziewicka
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Przychodnia Vital-Med funkcjonuje od 01.04.2013 r. 
Powstała z przekształcenia Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Po niemal 7 latach 
możemy stwierdzić, że prywatyzacja wpłynęła pozy-
tywnie na funkcjonowanie placówki.

Obecnie Przychodnia VITAL-MED realizuje 
usługi medyczne z zakresu:
•	 podstawowej opieki zdrowotnej: (lekarzy, pie-

lęgniarek środowiskowych, położnej środowi-
skowej i pielęgniarki szkolnej w ramach NFZ),

•	 poradni ginekologiczno-położniczej 
w ramach NFZ.

•	 rehabilitacji – wykonujemy zabiegi rehabilita-
cyjne zarówno w ramach NFZ i komercyjnie.

•	 konsultacji specjalistów w ramach porad 
komercyjnych (kardiolog, endokrynolog, 
neurolog, ortopeda, okulista, od niedawna 
również dermatolog).

•	 medycyny pracy

Dysponujemy bogatym zapleczem 
diagnostycznym:
•	 badania laboratoryjne,
•	 EKG,
•	 USG,
•	 ECHO serca,
•	 USG ginekologiczne,
•	 Holter ciśnieniowy,
•	 Holter EKG

Przychodnia stale poszerza listę zabiegów rehabili-
tacyjnych. W ostatnim czasie w ofercie pojawiły 
się zabiegi kąpieli wirowych kończyn górnych 
i dolnych, diatermii, uciskowego drenażu lim-
fatycznego – BOA, fali uderzeniowej, kinesiota-
pingu, mobilizacji struktur nerwowych, terapii 
manualnej.

Na początku br podjęliśmy decyzję o rozbudowie 
przychodni o dodatkowe skrzydło, w którym odby-
wać się będą zabiegi rehabilitacyjne. Podyktowane 
to było potrzebą poprawy jakości świadczonych 
usług. Rozbudowę rozpoczęliśmy pod koniec kwiet-
nia i już z końcem grudnia planujemy zakończenie 
robót. Styczeń przyszłego roku jest realnym cza-
sem oddania do użytku nowego skrzydła. Stara część 
rehabilitacji zostanie zmodernizowana, powstanie 
gabinet gimnastyczny (sala do ćwiczeń) oraz łazien-
ka i szatnia z natryskiem dostosowanym dla osób 
niepełnosprawnych.
Zaznaczyć należy iż całość inwestycji została 
sfinansowana ze środków własnych przychodni, 
gdyż ze względu na stan własności nie mogliśmy 
skorzystać z niektórych źródeł dofinansowania 
(zarówno grunt jak i budynek stanowią włas-
ność Gminy Garbatka-Letnisko). Budżet gminy 
nie został obciążony tą inwestycją w żaden sposób.

Ponadto stale inwestujemy w podnoszenie kwali-
fikacji pracowników, którzy uczestniczą w wielu 
kursach i szkoleniach.
Uczestniczymy w wielu projektach prozdrowotnych 
np. badania profilaktyczne/przesiewowe pacjentów 
pod kątem występowania chorób układu sercowo – 
naczyniowego i cukrzycy, program profilaktyki cho-
rób płuc i gruźlicy, program profilaktyki nowotworów 
głowy i szyi, oraz programy szczepień ochronnych 
(szczepienia przeciw grypie, szczepienia przeciw HPV, 
Szczepienia przeciwko pnemokokom finansowane 
z budżetu gminy.

W ostatnim czasie nawiązaliśmy współpracę z fir-
mami ubezpieczeniowymi takimi jak POLMED, 
PZU i ostatnio również LUX MED. Dzięki temu, 
pacjenci posiadający wykupione abonamenty 
w w/w firmach na usługi medyczne mogą korzy-
stać ze wszystkich naszych usług, również tych 
które nie są finansowane przez NFZ ( jak np. pora-
dy specjalistów, rehabilitacja nie objęta kolejką 
odczekujących na NFZ, badania diagnostyczne 
nie objęte finansowaniem NFZ)

Jako właściciele przychodni staramy się wychodzić 
naprzeciw potrzebom pacjentów, stale inwestując 
w rozwój i modernizację przychodni. Mamy nadzieję 
że spełniamy stawiane wobec nas oczekiwania.

Dariusz Skoczylas, Katarzyna Sadurska

W TRoScE o ZdRoWiE MiESZKAńcóW
Nowe usługi medyczne – rozbudowa przychodni
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