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Egzemplarz bezpłatny

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
życzymy Wszystkim Mieszkańcom i Gościom Gminy Garbatka-Letnisko,

aby radość, szczęście i dostatek zagościły w Waszych domach.

Niech ten piękny, rodzinny czas, 
w blasku świec i przy dźwiękach

staropolskich kolęd, po całym roku ciężkiej pracy, będzie dla Was 
czasem wytchnienia i dobrych refleksji.

Tradycyjnie życzymy Państwu również dużo zdrowia 
i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2018 roku.

Oby Nowy Rok spełnił pokładane w nim nadzieje  
i przyniósł sukcesy w realizacji osobistych planów.

Dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro,  
Wszystkiego Najlepszego!

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Mazur

Wójt 
Robert Kowalczyk
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Garbatka-Letnisko

 ❚ Pozostał niespełna rok do wybo-
rów samorządowych i już teraz wiele osób zasta-
nawia się czy wystartować w przyszłorocznych 
wyborach, a jeśli tak, to z jakiego komitetu. Dziś 
wszystko wskazuje na to, że w wyborach samorzą-
dowych za rok preferowane będą komitety partyj-
ne, a nie lokalne komitety wyborcze, którymi tak 
naprawdę samorząd gminny stoi.
Przygotowywana teraz w Sejmie nowa ordy-
nacja wyborcza może wprowadzić nam takie 

unormowania, które preferować będą partyjne 
komitety wyborcze, a w miejsce dotychczasowych 
bezpośrednich, w praktyce to one decydować 
będą, kto z ich grona zostanie „mianowany” wój-
tem burmistrzem czy prezydentem. Ograniczona 
ma zostać też kadencyjność liczona nie od obec-
nych wyborów, ale od początku wolnych wybo-
rów w Polsce. Takie rozwiązania ewidentnie 
cofają nas, do niedawno słusznie, minionych 
czasów, podważają u ludzi wiarę w zasady demo-
kracji albowiem z góry zakładają, że mieszkańcy 
społeczności danej gminy czy miasta nie potra-
fią samodzielnie podjąć prawidłowej decyzji, 
co do wyboru radnego lub włodarza swojej gminy. 
Rozwiązania te, sprzeczne z obowiązująca obec-
nie Konstytucją, marnują poważny dorobek wielu 
samorządów, w których głównym wyznacznikiem 
i dążeniem lokalnych samorządowców jest służba 

mieszkańcom, a nie pilnowanie interesu i pozycji 
partii w gminie czy mieście.

Rozejrzyjmy się uważnie. W najbliższych oko-
licach mamy przykłady samorządów, które 
nie potrafią porozumieć się ze względu na przyna-
leżności partyjne. Widzimy również, co się dzieje 
w polskim Sejmie. Czy podobnie mają wyglądać 
obrady sesji lub komisji w podstawowych jed-
nostkach samorządu? Czy taka sytuacja będzie 
sprzyjała rozwijaniu demokracji obywatelskiej, 
budowaniu marki i pozycji małej gminy, czy wręcz 
przeciwnie będzie ją spychała na margines, uwi-
kła w niekończące się spory partyjnych interesów, 
a mieszkańcy dalej będą czekać na dobre drogi, 
kanalizację czy inne rozwiązania sprzyjające 
poprawie, jakości życia w ich małych ojczyznach?

Równie szkodliwe i niedemokratyczne wydają 
się rozwiązania dotyczące jednomandatowych 
okręgów wyborczych i wyznaczanie obwodów 
wyborczych jednoosobowo przez nieokreślo-
nych komisarzy wyborczych. Zmiany te spowo-
dują, że ponownie wiele sołectw nie będzie miało 
swoich reprezentantów w radzie gminy, a komi-
sarz źle wyznaczając okręgi wyborcze jeszcze bar-
dziej może zagmatwać reprezentatywność nowej 
rady. Najbardziej jednak bulwersuje to, że zmia-
ny te podyktowane są ( jak twierdzą zmieniają-
cy) brakiem zaufania do radnych, którzy dzisiaj 
w zdecydowanej większości zgodnie, określają 
jak powinny być określone w danej gminie okrę-
gi wyborcze, choć przecież wielu, którzy podej-
mują te decyzje jest członkami różnych partii. 
To nie powiatowi komisarze z nadania, niezna-
jący często terenu i jego specyfiki, a właśnie radni 
wiedzą najlepiej jak i gdzie winny przebiegać gra-
nice okręgów wyborczym. Za nimi stoi wielolet-
nie doświadczenie, dokładna znajomość terenu 
i potrzeb jego mieszkańców.

W tym wszystkim pocieszające jest tylko jedno, 
że nadal każdy z nas ma jeden glos i będzie mógł 
pójść do lokalu wyborczego i oddać głos, zgodnie 
ze swym sumieniem i przekonaniem, że oddaje 
głos na tych, którzy są gwarantem dalszego roz-
woju gminy czy Miasta. Dlatego wszystkim miesz-
kańcom gminy Garbatka – Letnisko na rok przed 
wyborami …życzę dobrych i trafnych wyborów.

Partyjniactwo…
Robert Kowalczyk
Wójt Gminy 
Garbatka letnisko
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Czy taka sytuacja będzie sprzyjała rozwijaniu demokracji 
obywatelskiej, budowaniu marki i pozycji małej gminy?
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 ❚ Przed nami ostatni rok działal-
ności Rady Gminy VII kadencji. Myślę, że jest 
to dobry czas do pierwszych refleksji i wstępnej 
oceny rady.
Zawsze stałem na stanowisku, że rada gminy 
powinna spełniać służebną rolę w stosunku 
do mieszkańców i ich problemów, a jednocześ-

nie powinna w sposób merytoryczny i zgodnie 
z prawem oraz oczekiwaniami mieszkańców 
tworzyć prawo miejscowe. Tak właśnie dzieje 
się w tej kadencji.
Mijająca kadencja rady to czas intensywnego roz-
woju dla gminy Garbatka-Letnisko – zrealizowano 
bowiem liczne, bardzo istotne dla gminy inwesty-
cje m.in.:
• Termomodernizacja budynku byłej szkoły 
w Bąkowcu, gdzie powstała świetlico-remiza, 
oraz garaż OSP, co uratowało budynek przed 
ruiną, a mieszkańcy sołectwa zyskali wspaniałe 
miejsce dla rozwoju lokalnej społeczności.
Drugi etap zadania obejmuje utworzenie 4 lokali 
socjalnych.
• Przebudowa „łącznika” między ul. Kolejową 
a ul. Fabryczną, co w dużym stopniu wpłynęło 
na ucywilizowanie komunikacji i estetykę tego 
miejsca.
• Przebudowa Skweru im. mjr Władysława 
Szymanowskiego i odcinka drogi przy ul. Zofii 

Sztobryn, co wpłynęło znacząco na podkreśle-
nie walorów tego obszaru oraz poprawę ładu 
przestrzennego.
•  Rozpoczęcie modernizacji gminnej oczyszczal-
ni ścieków typu „LEMNA” w Bąkowcu, co wpłynie 
na pożegnanie się z przykrym zapachem i zwięk-
szy jej sprawność.
•  Wykonanie długo oczekiwanej przez mieszkań-
ców sieci kanalizacyjnej w sołectwie Molendy.
• Przebudowa odcinka ul. Jana Kochanowskiego 
wraz z infrastrukturą i odwodnieniem wykonana 
na zlecenie Wojewódzkiego Zarządu Dróg w opar-
ciu o projekt wykonany na zlecenie Urzędu Gmi-
ny. Inwestycja oczekiwana przez mieszkańców 
od wielu lat. Równolegle został wykonany parking 
przy kościele parafialnym w ramach gminnej 
inwestycji.

To tylko wybrane przykłady wielu zadań 
opartych głównie o pozyskane środki 
zewnętrzne, którymi zajmował się Wójt 
i Rada Gminy VII kadencji.

Przed nami realizacja kolejnego budżetu i zadań 
inwestycyjnych w ostatnim roku kadencji m.in. 
takich jak:
• Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. Mickiewicza 
wraz z odwodnieniem oraz a łącznika z drogą 
krajową 79.
• Pozyskanie środków zewnętrznych na budowę 
hali sportowej.
• Wykonanie przebudowy drugiego odcinka ul. 
Jana Kochanowskiego wraz z odwodnieniem
(od ul. Zwoleńskiej) zgodnie z projektem wyko-
nanym przez Urząd Gminy.
•  Poprawa infrastruktury dróg gminnych.

Realizacja zadań jest oparta o zasobność budże-
tu, który poprzez cedowanie na gminę coraz 
to nowych zadań, jednocześnie bez zapewnienia 
środków finansowych na ich wykonanie coraz 
bardziej się kurczy. Dlatego też ważnym elemen-
tem jest pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Pozostał ostatni rok 
kadencji…
Włodzimierz 
Mazur
Przewodniczący 
rady Gminy 
Garbatka letnisko
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Podsumowując pracę, którą włożyliśmy w rozwój 
naszej gminy w ostatnich trzech latach – pracę 
nas wszystkich, mogę spojrzeć odważnie w przy-
szłość, czyli ostatni rok kadencji Rady Gminy 
Garbatka-Letnisko. Brytyjski pisarz i polityk 
Mark Fisher powiedział „Ludzie, którzy tracą 
czas czekając, aż zaistnieją najbardziej sprzyja-
jące warunki, nigdy nic nie zdziałają. Najlepszy 
czas na działanie jest teraz!” 

…Dziś z radością i dumą mogę stwierdzić, 
że samorząd gminy Garbatka-Letnisko nie cze-
ka na sprzyjające warunki, ale zawsze jest krok 
do przodu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców i ich potrzebom.
Tym bardziej jestem dumny z tego jak wie-
le przedsięwzięć udało się zrealizować 

i jak wiele zapoczątkować, co będzie owocować 
w przyszłości.
W imieniu Rady Gminy chcę podziękować 
wszystkim mieszkańcom gminy za dobre słowa, 
wsparcie i uznanie dotychczasowej pracy.

Drodzy Mieszkańcy!

Życzę, aby nadchodzący Nowy Rok przyniósł 
spełnianie marzeń,
a naszym wspólnym celem niech nadal będzie 
pełne zaangażowanie
w poszukiwanie nowych możliwości dla roz-
woju naszej „Małej Ojczyzny”.
 

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Mazur

 ❚ Miło nam poinformować, 
iż w ślad za takimi miastami jak Warszawa, 
Radom czy Lublin, już niedługo także w Gar-
batce-Letnisko, za symboliczną kwotę będzie 
można wypożyczyć rower. 

Gmina Garbatka-Letnisko prowadzi aktu-
alnie rozmowy z ościennymi samorządow-
cami m.in. Gminą Pionki, Miastem Pionki, 
Gminą i Miastem Zwoleń, Gminą Jedlnia 
Letnisko, Gminą i Miastem Kozienice, 
Gminą Policzna, na temat wprowadzenia 
na tych obszarach Regionalnego Systemu 
Rowerowego.

Inicjatywa miałaby na celu nie tylko ujed-
nolicenie systemu, stacji oraz kwot wypo-
życzania jednośladów. Przedsięwzięcie 

podniosłaby znacznie atrakcyjność tych 
obszarów, zbliżyło je regionalnie oraz zaini-
cjowało I etap do innych, międzygminnych 
projektów. Koleje działania w przyszłości 
mogłyby prowadzić do wspólnego wyzna-
czania tras, szlaków turystycznych czy budo-
wy ścieżek rowerowych.

W dzisiejszych czasach, w dobie korków oraz 
rosnącej emisji spalin samochodowych, coraz 
więcej ludzi przesiada się na rowery. Sprzyjają 
temu warunki atmosferyczne i dogodne trasy 
w tym obszarze. Wprowadzenie Regionalne-
go Systemu Rowerowego poszerzy ofertę spę-
dzania wolnego czasu oraz wesprze tą zdrową 
dyscyplinę sportu i rekreacji. Ujednolice-
nie systemu i stacji wypożyczania rowerów 
pozwoli przykładowo Mieszkańcowi Miasta 
Pionki na wypożyczenie jednośladu, dotar-
cie nim do Garbatki-Letniska. A tam w miarę 
zmęczenia czy zmieniających się warunków 
atmosferycznych, podjęcie decyzji czy wrócić 
rowerem do Pionek czy pozostawić go w Gar-
batce, a wrócić pociągiem.

Dodajmy, iż władze samorządowe dążą 
do tego, aby cały system obsługiwał 
zewnętrzny operator. Im więcej samo-
rządów weźmie udział w tej słusznej ini-
cjatywie, tym większe możliwości i tym 
mniejsze koszty wynajmu jednośladów 
dla Mieszkańców.

Rower  
także  
dla Garbatki

Z Życia GaRbatki

Magdalena Marszałek
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 ❚ Administracja publiczna staje się 
w ostatnich latach coraz wyraźniejszą częścią 
naszej społeczności. Dotyczy to każdego jej szczebla 
począwszy od urzędów centralnych, aż po gminne. 
Nasi mieszkańcy zapewne dostrzegli, iż na prze-
strzeni tych kilku lat nasz urząd gminy zmienił 
w dużym stopniu swój styl działania. Wypracowu-
jemy model, w którym prowadzący postępowanie 

administracyjne urzędnik oraz zwracający się 
do niego obywatel są całkowicie równorzędnymi 
partnerami. Wbrew powszechnemu mniemaniu 
nie jest to ani łatwe, ani proste zadanie. Jedna 
strona musi bowiem pokonywać wieloletnie, złe 
nawyki biurokratyczne, a druga to dostrzec, docenić 
i wyzwolić się spod jarzma uprzedzeń. 

Urząd gminy, jak przewiduje ustawa o samorzą-
dzie, jest aparatem pomocniczym organu wyko-
nawczego, którego przedmiotem działalności jest 
świadczenie pomocy wójtowi w zakresie realiza-
cji uchwał gminy i która ma za zadanie prawo-
rządnie służyć społeczności zamieszkującej 
dany teren, ale także racjonalnie zarządzać mie-
niem publicznym. Do zakresu działania gminy 
należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu 

lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz 
innych podmiotów.

Dobre zarządzanie gminą to w najwięk-
szym skrócie mówiąc dbałość o dobro 
wszystkich obywateli. 

Jest to dziś zupełnie inny punkt widzenia, niż ten, 
jaki dominował u nas przez kilkadziesiąt lat. Zada-
niem urzędnika jest nie tylko ścisłe przestrzega-
nie przepisów prawnych, lecz poczucie, że została 
mu powierzona pewna misja wobec społeczeń-
stwa. I to nie misja polegająca na wygospodaro-
wywaniu jak największych zysków dla budżetu, 
lecz misja służebna względem obywatela.

Wypełniając tą misję dokonaliśmy zmiany 
struktury organizacyjnej w naszym urzę-
dzie, poprzez wyodrębnienie referatów, 
którymi kierują kierownicy. Dziś możemy 
z pełną satysfakcją stwierdzić, że była 
to dobra i potrzebna zmiana. 

Pracownicy naszego urzędu to dziś wyspecjalizo-
wana kadra, która na bieżąco podnosi i uzupełnia 
swoje kwalifikacje zawodowe. O dobrej pracy tego 
zespołu świadczyć może też znikoma ilość skarg 
i zażaleń, które najczęściej są wynikiem nie tyle złej 
woli poszczególnego urzędnika, co raczej wynikają 
z niemożności zarówno prawnych jak i organizacyj-
nych rozstrzygnięć na korzyść danego obywatela.

Wiele czynimy w ostatnim czasie na rzecz popra-
wy, jakości i komfortu obsługi naszych mieszkań-
ców. Dostosowaliśmy np. godziny urzędowania 
urzędu do zgłaszanych przez mieszkańców gmi-
ny propozycji wcześniejszego rozpoczynania 
pracy i wydłużenia czasu przyjmowania inte-
resantów w jeden dzień w tygodniu do godz.17 
(poniedziałek).

Urząd – Obywatel

W trosce o dobro 
mieszkańców
Teresa 
Fryszkiewicz
Sekretarz Gminy 
Garbatka-letnisko



Garbatka-Letnisko

7biuletyn informacyjny  urzędu gminy  garbatka-letnisko

Kolejnym krokiem mającym na celu ułatwienie obsługi inte-
resantów będzie przeniesienie pracowników Referatu Gospo-
darki Komunalnej zajmujących się sprawami finansowymi 
z zakresu gospodarki odpadami oraz wodno-kanalizacyjnej 
z budynku przy ul. Spacerowej 2A do głównej siedziby urzędu 
przy ul. Skrzyńskich. Jest to bezpośrednio związane z faktem, iż 
od stycznia 2018 roku będzie też można w naszym urzędzie bez-
gotówkowo dokonać płatności kartą wszelkich opłat na rzecz 
gminy (np. podatków, opłat za pobór wody, przyłączanie 
do urządzeń wodno-kanalizacyjnych, czynszu za lokale, opłat 
skarbowych, targowych i wielu innych). Nasza gmina bowiem 
przystąpiła do programu realizowanego przez Ministerstwo 
Rozwoju dotyczących upowszechnienia płatności bezgotów-
kowych z wykorzystaniem kart płatniczych Visa, Mastercard 
i Maestro lub telefonów komórkowych oraz płatności mobil-
nych BLIK.

Realizacja tego programu, to także ogromna wygoda dla miesz-
kańców – nie mówiąc już o ich bezpieczeństwie finansowym, 
bowiem nie muszą już podejmować gotówki dla realizacji 
swych zobowiązań wobec gminy. Coraz więcej spraw naszych 
mieszkańców załatwiamy za pomocą internetu. Elektroniczna 

poczta, niezbędne informacje, pobieranie ze strony urzędu for-
mularzy i druków, wysyłanie ich elektronicznie do urzędu – 
to wszystko bez wychodzenia z domu pozwala na oszczędność 
czasu. Istotną kwestią wśród tych możliwości jest podanie sta-
nu licznika wody poprzez baner na stronie internetowej gmi-
ny „Podaj stan wodomierza”. Wystarczy uzupełnić wymagane 
pola, a fakturę za wodę i ścieki otrzymacie Państwo pocztą.

Reasumując – jestem przekonana, że nasi pracownicy starają 
się możliwie jak najlepiej wykonywać swoją misję służebną 
wobec miejscowej społeczności. Zapewne wiele jeszcze moż-
na i należy poprawić na styku urząd – obywatel. My jeste-
śmy otwarci na wszelkie sugestie, konstruktywną krytykę, 
bo chcemy wspólnie z naszymi mieszkańcami realizować 
działania służące nam wszystkim, by lepiej i wygodniej nam 
się żyło w naszej małej Ojczyźnie – Garbatce-Letnisko.

Od stycznia 2018 roku wszelkie sprawy związane z płat-
nościami na rzecz gminy np. woda, ścieki, odpady komu-
nalne, podatki, itp.) będą realizowane w głównej siedzi-
bie urzędu gminy przy ul. Skrzyńskich1.

 ❚ Kwaśne cytryny, słodkie jab-
łka i jeszcze słodsze uśmiechy dzieci! Tak 
w wielkim skrócie można opisać Akcję pre-
wencyjną „Jabłko-cytryna”, zorganizowaną 
w miniony poniedziałek przez Gminę Gar-
batka-Letnisko, wspólnie z Funkcjonariu-
szami Komisariatu Policji w Gniewoszowie 
oraz dziećmi z PSP w Garbatce-Letnisko.
– Dzień dobry! Komisariat Policji w Gnie-
woszowie, kontrola drogowa!
Akcja Jabłko-cytryna!

Oto co usłyszeli kierowcy z ust. Funkcjo-
nariusza Policji, zatrzymywani do kontroli 
drogowej na ul. H. Lewandowicz w Gar-
batce-Letnisko. Uczestnicy ruchu, któ-
rzy nie popełnili wykroczenia, w nagrodę 
otrzymywali od naszych najmłodszych jab-
łka. Natomiast Ci, którzy tego dnia naru-
szyli przepisy ruchu drogowego, zamiast 
mandatu dostawali cytrynę. Dodatkową 
nagrodą dla przykładnych kierowców, były 
kamizelki odblaskowe z logiem Gminy 
Garbatka-Letnisko.

Głównym celem akcji prewencyjnej, było 
zwrócenie szczególnej uwagi kierowców, 
na konieczność bezpiecznego zachowania 
na drodze, wszystkich uczestników ruchu 
drogowego. Miłym zaskoczeniem zarówno 
dla mundurowych, jak i dzieci był fakt, iż roz-
dano więcej jabłek niż cytryn. A Ci kierowcy, 
którzy zostali zmuszeni do zjedzenia kwaś-
nego owocu, robili to z uśmiechem. Komen-
tując, że porady wzięli do serca, a życzyliby 
sobie samych takich kontroli drogowych.
Nasi najmłodsi za swój nieoceniony wkład 
w akcję, oprócz dobrej zabawy i nau-
ki o ruchu drogowym, otrzymali słodkie 
cukierki.

Niespodzianki 
dla kierowców 
w Garbatce- 
-Letnisko!

Jabłka i cytRyNy!

Magdalena Marszałek
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 ❚ Jak co roku obejmuje on przede 
wszystkim realizację zadań ustawowych gGminy, 
a jego konstrukcja pozwala na pełne i racjonalne 
wykorzystanie możliwości gminy.
Zakłada się dalszą poprawę bezpieczeństwa i warun-
ków bytowych mieszkańców poprzez modernizację 
ujęć wody oraz oczyszczalni ścieków, rozbudowę sie-
ci kanalizacyjnej i wodociągowej, przebudowę dróg 
na terenie Gminy, w tym drogi powiatowej w Molen-

dach, jak również dalsze wzmacnianie potencjału 
straży pożarnych.
Planuje się także zrealizowanie projektu dotyczącego 
ekoenergii rozpoczętego w roku 2016 wspólnie z gmi-
nami Policzna, Chotcza i Kazanów oraz budowę hali 
sportowej (w cyklu wieloletnim) i prace moderniza-
cyjne na terenie GOW „POLANKA”.
Wydatki budżetowe w zasadzie nie omijają żadnej 
sfery życia publicznego, za które odpowiedzialny jest 
samorząd terytorialny.

Należy jednak podkreślić, że prawie całość (97%) 
dochodów bieżących budżetu przeznaczone jest 
na sfinansowanie tzw. „sztywnych” wydatków bie-
żących. Wynika to z obowiązujących przepisów 

prawnych oraz zakresu zadań własnych gminy. 
Należą do nich przede wszystkim: oświata, pomoc 
społeczna oraz administracja, w tym dostarcza-
nie wody i odbieranie ścieków, gospodarka komu-
nalna oraz bieżące utrzymanie placów, skwerów 
i dróg gminnych. Wydatki te zostały zaplanowa-
ne bardzo oszczędnie, na poziomie minimalnym 
pozwalającym na realizację podstawowych zadań.

Jednakże najtrudniejsza sytuacja dotyczy oświa-
ty. Ogólnie wzrost wydatków spowodowany jest 
czynnikami niezależnymi od gminy przykładowo 
takich jak poziom inflacji, wzrost płacy minimal-
nej czy konieczność spełnienia kolejnych wymo-
gów w zakresie bezpieczeństwa informatycznego 
i cyfrowego. Natomiast wdrażana reforma oświa-
towa skutkuje nie tylko zwiększonymi wydatkami 
na szkolnictwo (np. konieczność zwiększenia licz-
by oddziałów w szkole w Bogucinie), ale zbiega się 
to z systematycznym, już od kilku lat, zmniejsza-
niem subwencji oświatowej, która z założenia prze-
znaczona jest na finansowanie zadań oświatowych. 
Wysokość otrzymywanej przez budżet subwencji 
oświatowej uzależniona jest wprost od liczby ucz-
niów, a ta drastycznie maleje. W rezultacie tego zja-
wiska gmina musi z dochodów własnych dofinan-
sowywać szkolnictwo. Dla roku 2018 jest to ponad 
260 tysięcy złotych, ale potrzeby zgłoszone przez 
jednostki to jeden milion złotych
Potwierdzają to pozytywne opinie Regionalnej 
Izby Obrachunkowej, która z tytułu sprawowa-
nego nadzoru opiniuje budżet samorządu na każ-
dym jego etapie tj. projektowania, uchwalania 
i realizacji.

W wyniku oceny przyjętych przez Gminę założeń 
do jego opracowania jak również zgodność z obo-
wiązującymi przepisami oraz wnikliwej analizy 
poziomu prognozowanych dochodów jak i pla-
nowanych wydatków, w tym bieżących i mająt-
kowych i ich wzajemnych relacji, a także ujęcia 
w planie dochodów i wydatków obowiązkowych 
zadań własnych i zleconych, jak również wyod-
rębnienie dochodów i wydatków finansowanych 
z tych dochodów w odniesieniu do szczególnych 

Jaki jest projekt  budżetu 
gminy na rok 2018 ? 
Marianna  
Krześniak
Skarbnik  Gminy 
Garbatka letnisko
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 ❚ Już wkrótce w Urzędzie Gminy 
Garbatka – Letnisko pojawi się możliwość doko-
nywania płatności bezgotówkowych. Obecnie 
trwają prace wdrożeniowe.
Gmina Garbatka – Letnisko przystąpiła do pro-
gramu realizowanego przez Ministerstwo Rozwo-
ju we współpracy z Krajową Izbę Rozliczeniową 
S.A. dotyczącym upowszechniania płatności bez-
gotówkowych w administracji publicznej z wyko-
rzystaniem terminali płatniczych POS i systemu 
Paybynet do płatności mobilnych. Dzięki temu 
będzie istniała możliwość dokonywania wpłat 
na rzecz Gminy za pomocą kart płatniczych lub 
telefonów komórkowych. Płatności mobilne będą 
mogły być realizowane przez klientów za pomocą 
aplikacji BLIK.
W terminalu będą akceptowane płatności z wyko-
rzystaniem kart płatniczych VISA, MasterCard 
i Maestro oraz płatności mobilne BLIK.
Dodatkowo informujemy, że klienci urzędu 

(płatnicy) dokonujący płatności przy pomocy kar-
ty płatniczej bądź przy użyciu telefonu nie zapłacą 
prowizji. Będzie można wpłacić każdą kwotę – bez 
limitu minimalnego przeprowadzanej operacji.
Każdy mieszkaniec przy pomocy płatności bez-
gotówkowych będzie mógł dokona
na rzecz Gminy Garbatka – Letnisko wszelkich 
płatności z tytułu podatków i opłat, w tym:
1. podatek od nieruchomości
2. podatek rolny
3. podatek leśny
4. podatek od środków transportowych
5. opłata za gospodarowanie odpadów 

komunalnych
6. należności za pobór wody i odprowadzanie 

ścieków
7. opłata jednorazowa za przyłączenie do urzą-

dzeń wodociągowo-kanalizacyjnych
8. opłata skarbowa
9. opłata eksploatacyjna
10. opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych
11. opłata za umieszczenie urządzeń w pasie 

drogowym
12. czynsz za lokal
13. wieczyste użytkowanie
14. opłata za rezerwacje stanowisk targowych.
Zachęcamy do korzystania z tej formy płatności.

Marzena 
Pomaranska

zasad wykonywania budżetu wynikających 
z ustaw, Projekt Budżetu Gminy Garbatka-Letnisko 
jak również możliwość sfinansowania planowane-
go w Uchwale Budżetowej deficytu został przez RIO 
zaopiniowany pozytywnie.
Także po przeprowadzonej analizie zachowania 
szczegółowości, zgodności z przedłożonymi spra-
wozdaniami statystycznymi, kompletności i zgod-
ności z prawem, po zbadaniu poszczególnych 

pozycji planu dochodów i wydatków pod kątem 
ich zgodności z przedłożonymi do RIO uchwa-
łami budżetowymi i zarządzeniami oraz zacho-
wania relacji wynikających z ustaw, Regionalna 
Izba Obrachunkowa nie stwierdzając nieprawid-
łowości i przekroczenia uprawnień, przedłożone 
przez Gminę Garbatka-Letnisko roczne i półroczne 
sprawozdania z wykonania budżetu zaopiniowała 
pozytywnie.

Płatności bezgotówkowe  
w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko

UDOGODNiENia
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 ❚ Miło nam poinformować, że inwe-
stycja realizowana wspólnie z Ludowym Klubem 
Sportowym „PLON” dobiegła końca. Dzięki 
prężnej współpracy oraz pozyskanym środkom 
od Marszałka Województwa, skwer im. mjr. Wła-
dysława Szymanowskiego zmienił swoje oblicze 
i stał się kolejną wizytówką Garbatki-Letniska.
Tuż obok dworca PKP, gdzie się znajduje, można 
już korzystać z zagospodarowanej przestrzeni. 

Zaniedbany dotychczas teren został przebudo-
wany, w wyniku, czego powstała nowa nawierzch-
nia z kostki brukowej wraz z unikalną fontanną 
w kształcie globusa na podstawie z granitu, 
zaprojektowana specjalnie dla naszej gminy. 
Dodatkowo rozbudowano oświetlenie, upo-
rządkowano zieleń, zrobiono nowe nasadzenia 

oraz zainstalowano ławki i kosze na śmieci. Już 
w chwili obecnej skwer cieszy się dużym zaintere-
sowaniem wśród mieszkańców zarówno w ciągu 
dnia, jak i w nocy, kiedy to można podziwiać pięk-
nie oświetloną fontannę i najbliższe otoczenie.

Jednak nie wszystkim mieszkańcom starania 
władz gminnych o poprawę wizerunku miej-
scowości przypadły do gustu. Z przykrością 
informujemy, że nowo powstała infrastruktura 
rekreacyjna bardzo szybko stała się obiektem 
aktów wandalizmu, co skłoniło nas do zainstalo-
wania na tym terenie monitoringu. Smuci fakt, 
że nie wszyscy odczuwają potrzebę szanowania 
publicznego mienia, ale miejmy nadzieje, że pod-
jęte środki zapobiegawcze uchronią przed kolej-
nymi tego typu sytuacjami.

Olga 
Jasek-Siwecka

Przebudowa skweru im. mjr. Władysława Szymanowskiego

GaRbatka NabiERa 
bLaSkU
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 ❚ Gmina Garbatka-Letnisko w efek-
cie intensywnej współpracy z lokalnymi sto-
warzyszeniami podejmuje liczne kroki w celu 
rozwoju mieszkańców i miejscowości. Jednym 
z przykładów jest realizacja projektu grantowego 
przez Stowarzyszenie Aktywni 50 plus, wskutek 
którego, za kortem tenisowym przy ul. Zofii Szto-
bryn, powstało 5 dwustanowiskowych urządzeń 
siłowni zewnętrznej, tym samym wzbogacając 
ofertę rekreacyjną regionu.
Korzystanie z obiektu jest całkowicie bezpłatne 
i ogólnodostępne. Liczymy, że realizowanie tego 
typu przedsięwzięć zachęci naszych mieszkań-
ców oraz turystów do aktywnego spędzania wol-
nego czasu. 

Nie od dziś wiadomo, że aby zachować 
dobre zdrowie i samopoczucie warto 
regularnie ćwiczyć. 

Wigor, energia, humor i pełnia życia – oto główne 
następstwa aktywności fizycznej. Dlatego w myśl 
stwierdzenia „w zdrowym ciele zdrowy duch” 
niewątpliwie warto wybrać się na nowo powstałą 
siłownię zewnętrzną.

 

aktyWNa 
GMiNa GaRbatka  
Z aktyWNyMi 50 PLUS
Olga 
Jasek-Siwecka
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 ❚ Schyłek lata stał się zwieńczeniem 
kilku inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej 
realizowanych na terenie gminy Garbatki-Letniska. 

Jedną z nich była przebudowa odcinka drogi przy 
ulicy Zofii Sztobryn, zlokalizowanej wzdłuż Przed-
szkola Samorządowego „Pod Sosnową Szyszką”, pro-
wadzącej w kierunku skweru im. mjr. Władysława 
Szymanowskiego. W ramach zadania wykonano nową 
konstrukcję i nawierzchnię jezdni wraz z krawężni-
kami i ciągiem pieszym oraz rozbudową oświetlenia. 
Wartość zadania wyniosła około 210 000, 00 zł.

Kolejną inwestycją drogową, realizowaną niemal-
że jednocześnie, była przebudowa ul. Kolejowej 
na odcinku do skrzyżowania z ul. Fabryczną. Ten 
ciężko przejezdny teren, stanowiący alternatywę 
dojazdu pomiędzy drugim przejazdem kolejowym 
a obiektami znajdującymi się przy przedłużeniu 
ulicy, znacząco szpecił otoczenie. Teraz, po prze-
prowadzonej inwestycji, stał się niewątpliwie jedną 
z bezpieczniejszych i przyjaznych dróg w gminie. 
Na 270-metrowym odcinku drogi wykonano nową 
konstrukcję jezdni z nawierzchnią bitumiczną, kra-
wężnikami i chodnikiem. Dodatkowo teren został 
zaopatrzony w oświetlenie, ławki, kosze oraz nowe 
nasadzenia. Remontowi poddano również zniszczo-
ny fragment drogi przy ul Fabrycznej oraz skrzyżo-
waniu z ul. Jaworskiego. Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł 470 tys. zł.

Zakończone prace z zakresu infrastruktury 
drogowej w tej części miejscowości to dopiero 
początek planowanych do wykonania inwesty-
cji. Gmina Garbatka-Letnisko posiada również 
obszerną dokumentację na inne drogi znajdujące 
się na „Północy”, które w miarę możliwości finan-
sowych będzie realizować w najbliższych latach.

Miejmy nadzieję, że remont powyższych dróg 
przysłuży się mieszkańcom, skróci dojazd 
do newralgicznych instytucji gminnych, a także 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i wizerunku 
Garbatki-Letniska.

Przebudowa drogi przy ul. Zofii Sztobryn i ul. kolejowej

Remont dRóg  
na „Północy”
Olga   
Jasek-Siwecka
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Pierwsze dwa zdjęcia – to ulica Zoffi Sztobryn. Trzecie – to łącznik 
na ul. Kolejowej
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 ❚ Ósmego grudnia br.odbyła się uro-
czystośc otwarcia świetlico-remizy w Bąkowcu. 
Można śmiało powiedzieć, że była to najbardziej 
wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja 
w tym roku. Wzięli w niej\ udział: Wójt Gminy 
Garbatka-Letnisko Robert Kowalczyk, Prze-
wodniczący Rady Gminy Włodzimierz Mazur, 
Sekretarz Gminy – Teresa Fryszkiewicz,, sołty-
si, radni gminy, Wicestarosta Powiatu Kozieni-
ckiego Krzysztof Stalmach, dyrektorzy szkół, 
przedstawiciele policji, straży pożarnej, strażacy 

Ochotniczej Straży Pożarnej oraz mieszkańcy 
Sołectwa Bąkowiec. Przedstawiciele władz samo-
rządowych oraz sołeckich dokonali uroczystego 
przecięcia wstęgi, natomiast poświęcenia obiektu 

dokonał Proboszcz Parafii Opactwo ks. Henryk 
Kowalczyk..

Świetlico-Remiza powstała, w budynku 
dawnej Publicznej Szkoły Podstawowej. 

Jeszcze całkiem niedawno był to zdewastowany 
i niezagospodarowany obiekt. Dziś, dzięki efek-
tywnym działaniom obecnych władz samorzą-
dowych budynek przeszedł gruntowną przebu-
dowę. Jej efektem są – garaże dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej z zapleczem socjalnym, świetlica 
na potrzeby mieszkańców z zapleczem kuchen-
nym oraz Filia Biblioteki Gminnej. Dodajmy, 
że budynek przeszedł także termomoderniza-
cję, wymieniono okna, pokrycie dachowe oraz 
zamontowano panele fotowoltaiczne, dla obni-
żenia kosztów utrzymania obiektu. Realizacja 
inwestycji jest dobrym przykładem pozyskiwania 
zewnętrznych środków, Gmina pozyskała na ten 
cel dotację z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 
w kwocie ponad 331 tys. zł.

Jesteśmy pewni, że nowy, wyremontowany 
obiekt wspomoże funkcjonowanie Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Bąkowcu i będzie 
dobrze służył mieszkańcom.

Ale to nie koniec inwestycji w tym miejscu. 
W listopadzie ogłoszono przetarg na zagospo-
darowanie reszty budynku oraz przyległych 
przestrzeni. Dzięki dodatkowym środkom, jakie 
przyznał nam Bank Gospodarstwa Krajowego, 
na piętrze powstaną 4 gminne lokale socjalne 
o łącznej powierzchni użytkowej 204,33 m². Przy 
sprzyjających okolicznościach, jeszcze w 2 poło-
wie 2018 roku będą oddane do użytku najbardziej 
potrzebującym mieszkańcom gminy.

Uroczyste otwarcie 

 śWiEtLicO-REMiZy  
W bąkOWcU
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Uroczystość otwarcia.
W dole: filia Gminnej 
Biblioteki ma także  
nową siedzibę

Magdalena 
Marszałek

fot. Mariusz 
Grotkowski
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 ❚ Wkrótce rozwieją się wątpliwości 
wielu mieszkańców biorących udział w projek-
cie „Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, 
Garbatka-Letnisko i Kazanów”, a to za sprawą 
ogłoszenia niebawem przetargu na montaż indy-
widualnych instalacji OZE (Odnawialne Żródła 
Energii) w prywatnych budynkach mieszkalnych.
To już kolejna inwestycja w gminie traktująca 
o alternatywnych źródłach energii, jednak tym 

razem skierowana bezpośrednio do mieszkań-
ców. W ramach zadania zamontowane zostaną 
wybrane instalacje, tj. kolektory słoneczne, piece 
na biomasę, pompy ciepła lub panele fotowolta-
iczne. W projekcie weźmie udział około 100 osób 

z naszej gminy, które do końca listopada mają czas 
na uregulowanie drugiej raty za wybraną insta-
lację. Niebawem również będziemy informować 
osoby z listy rezerwowej o przyznanych instala-
cjach i wybranej mocy, jednak do tego czasu pro-
simy uzbroić się w cierpliwość.
Przypominamy, że powyższa inwestycja realizo-
wana będzie dzięki środkom pochodzącym z Unii 
Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020, której dofinansowanie stano-
wi aż 80% kosztów kwalifikowanych, a całkowity 
koszt przedsięwzięcia wynosi 7 564 125, 96 zł.

OZE  
W GaRbatcE-LEtNiSkU
Olga 
Jasek-Siwecka

 W ramach zadania zamontowane zostaną wybrane 
instalacje, tj. kolektory słoneczne, piece na biomasę,  
pompy ciepła lub panele fotowoltaiczne. 

W projekcie weźmie udział około 100 osób 
z naszej gminy, które do końca listopada 
mają czas na uregulowanie drugiej raty  
za wybraną instalację. 
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są z fluorescencyjnego tworzywa, co zdecydowa-
nie ułatwia widoczność w nocy. 

Nowe oznakowanie przyczyni się do poprawie-
nia wizerunku miejscowości, a osoby przyjezdne 
nie będą miały kłopotu z odnalezieniem poszuki-
wanego adresu. Koszt wykonania nowego ozna-
kowania wyniósł ok. 22 tys. zł.

Z uwagi na fakt, iż oznakowanie ulic jak 
i szlaku garbackich wilii zrobione jest 
całkowicie z drewna, staje się ono częstym 
obiektem aktów wandalizmu. 

Notorycznie widzimy pozrywane fragmenty strza-
łek. Nie bądźmy obojętni na takie zachowania. 
Jeśli widzisz, że ktoś niszczy lub obrywa oznako-
wanie, zgłaszaj to do Urzędu Gminy, a my podej-
miemy już odpowiednie kroki. Pamiętajmy, że tego 
typu przedsięwzięcia powstają, aby ułatwić nam 
funkcjonowanie i bezproblemowe poruszanie się 
w naszej miejscowości. Nie mówiąc już o kosztach, 
które płacimy wszyscy z naszych podatków.

WIdZISZ ZłO I deWASTACJę 
– ReAGUJ!
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Drewniane tablice wkomponowują się 
wizualnie w istniejące oznakowanie 
„szlaku garbackich willi” i nadają 
letniskowego charakteru tej części 
miejscowości.

 ❚ W sierpniu w północnej części Gar-
batki-Letniska pojawiło się nowe oznakowanie 
ulic. Na skrzyżowaniach dróg zamontowano 33 
tablice. Informują one zarówno o nazwach ulic, 
jak i dojeździe do gminnych instytucji.
Drewniane tablice wkomponowują się wizual-
nie w istniejące oznakowanie „szlaku garbackich 
willi” i nadają letniskowego charakteru tej części 
miejscowości. Dodatkowo nazwy ulic zrobione 

NOWE OZNakOWaNiE  
Na „PółNOcy” 
Olga 
Jasek-Siwecka
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 ❚ Z przyjemnością informujemy 
o postępach prac związanych z przebudową ulicy 
Kochanowskiego oraz przebudową placu posto-
jowego przy kościele w Garbatce-Letnisko. Prze-
budowa drogi wojewódzkiej tj. ulicy Kochanow-
skiego, realizowana jest przy współpracy Gminy 
Garbatka-Letnisko z Mazowieckim Zarządem 
Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Dzięki staraniom władz, gmina sfinansowała 
wykonanie opracowania projektu przebudo-
wy ul. Kochanowskiego. Zakres prac obejmuje 

przebudowę odcinka drogi o łącznej długości 
638,34 mb, wykonanie nowej nawierzchni jezdni, 
budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, 
budowę chodników, budowę kanalizacji deszczo-
wej oraz wykonanie odwodnienia.
W trakcie wykonywania robót budowlanych prze-
budowy ul. Kochanowskiego, gmina realizowała 
własne zadanie inwestycyjne polegające na prze-
budowie placu postojowego przy kościele. Zakres 
prac obejmował wykonanie nawierzchni z kostki 
brukowej oraz wykonanie 36 miejsc postojowych
dla samochodów osobowych, w tym 2 miejsca 
przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. 
Zakończenie robót budowlanych przebudowy 
placu nastąpiło w połowie listopada. Natomiast 
zakończenie przebudowy ul. Kochanowskiego 
planowane jest na koniec grudnia.

Dobiega końca  
ii EtaP PRZEbUDOWy 
UL.kOchaNOWSkiEGO
Olga 
Jasek-Siwecka

Zakończenie przebudowy ul. Kochanowskiego planowane 
jest na koniec grudnia.
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 ❚ Gmina Garbatka-Letnisko, jako jedna 
spośród dwóch gmin w Polsce otrzymała zaszczytny 
tytuł „Super Lidera w zakresie profilaktyki grypy”. 
Zasługi na rzecz szerzenia profilaktyki grypy oraz 
trud wkładany w realizację ważnych zadań z zakresu 
promocji ochrony zdrowia w naszej Gminie docenił 
już po raz kolejny Ogólnopolski Program Zwalczania 
Grypy (w ubiegłym roku tytuł „Lidera”), który każde-
go roku nagradza samorządy realizujące programy 
zdrowotne w dziedzinie profilaktyki. Nagrodę ode-
brał Wójt Robert Kowalczyk podczas IX dorocznej 
debaty ekspertów Flu Forum 2017, która odbyła się 
w dniu 14 września 2017 r. w Sejmie Rzeczypospolitej 
Polskiej w Warszawie.

Spotkanie Flu Forum było okazją do zapoznania się 
z najnowszymi trendami i rekomendacjami eksper-
tów dotyczącymi szczepień przeciw grypie. Gościem 
specjalnym debaty był dr George Kassianos, Prze-
wodniczący British Global & Travel Health Asso-
ciation, ekspert w zakresie popularyzacji wiedzy 
i implementacji rozwiązań systemowych w Wiel-
kiej Brytanii i innych krajach Europy Zachodniej. 
Wybór eksperta nie był przypadkowy – Wielka 
Brytania jest państwem o najwyższym poziomie 
wyszczepialności przeciw grypie w Europie (wśród 
seniorów 65+ wynosi ok.70%-80% – dla porównania 
w Polsce 13,4%). Ekspert przedstawił główne zało-
żenia i czynniki sukcesu systemu profilaktyki gry-
py w Wielkiej Brytanii i wskazał najskuteczniejsze 
metody podnoszenia poziomu wyszczepialności.
„Niezależnie od krążących mitów i błędnych 
przekonań, szczepienia przeciw grypie są najsku-
teczniejszą metodą, która chroni nie tylko przed 
zachorowaniem, ale przede wszystkim zapobiega 
groźnym dla zdrowia i życia powikłaniom, takim 
jak zapalenie mięśnia sercowego, zapalenia płuc, 

a nawet w ciężkich przypadkach zgonu. Zawsze 
zapobieganie chorobie jest lepsze i tańsze, niż jej 
późniejsze leczenie. Warto, aby ta profilaktyka 
odbywała się w sposób zaplanowany, skoordyno-
wany i systemowy, obejmując najbardziej potrze-
bujących ochrony” – mówił prof. dr hab. med. Adam 
Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Ogólno-
polskiego Programu Zwalczania Grypy.

Grypa – podstępny wróG do pokonania
Na grypę zachorować może każdy, bez względu 
na płeć czy wiek. Jednak dzieci, seniorzy, kobiety 
w ciąży oraz pacjenci z chorobami przewlekłymi 
układu oddechowego, sercowo-naczyniowego i dia-
betycy znajdują się w grupach wysokiego ryzyka. 
Zachorowanie, spadek odporności, niedopasowane 
leczenie, czy zlekceważenie choroby wiąże się z ryzy-
kiem wystąpienia groźnych powikłań pogrypowych.
Podczas Flu Forum 2017 zarówno eksperci, jak 
i lekarze praktycy mieli okazję przedstawić swój 
punkt widzenia na temat potrzeb budowania roz-
wiązań systemowych do dalszego propagowania 
i aktywnej realizacji profilaktyki. Polska od wie-
lu lat znajduje się w ogonie Europy pod względem 
wyszczepialności całej populacji (3,4%), a jedno-
cześnie w ostatnim sezonie NIZP-PZH odnoto-
wał 4,8 mln zachorowań i podejrzeń zachorowań 
na grypę (19% więcej w porywaniu do sezonu 
poprzedniego), 16,9 tys. osób było hospitalizo-
wanych, a 25 zmarło, z powodu choroby, której 
można było łatwo zapobiec, za pomocą taniej 
i skutecznej interwencji medycznej.
Władze gminy Garbatka-Letnisko mając powyższe 
na uwadze i troskę o zdrowie swoich Mieszkańców 
od kilku lat realizuje program profilaktyki zdrowot-
nej w ramach, którego dofinansowuje szczepienia 
przeciwko grypie osobom powyżej 65 roku życia. 
W bieżącym roku akcja szczepień przeciwko grypie 
potrwa do 15 grudnia. Realizatorem programu jest 
Przychodnia Vital-Med w Garbatce-Letnisko.
I już dzisiaj zapraszamy do udziału w programie 
w 2018 roku wszystkich Państwa urodzonych w 1952 
roku i wcześniej.

Nasza  gmina  
„SUPER LiDEREM  
w zakresie profilaktyki grypy”
Izabela 
Szczepanek

I już dzisiaj zapraszamy do udziału w programie w 2018 
roku wszystkich Państwa urodzonych w 1952 roku 
i wcześniej.
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 ❚ Mając na uwadze liczne telefony 
oraz maile od naszych Mieszkańców, poniżej 
przedstawiamy kilka informacji o możliwo-
ści wykonania w 2018 roku, na terenie Gminy 
Garbatka-Letnisko zabiegów rehabilitacyjnych. 
Zarówno tych finansowanych ze środków NFZ 
jak i odpłatnych.

Na terenie Gminy Garbatka-Letnisko Zabiegi 
Rehabilitacyjne świadczy dwóch przedsiębior-
ców, tj.:
1. Przychodnia VITAL-MED, zlokalizowana 
w Garbatce-Letnisko przy ul. Spacerowej 2.
2. Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Fizjo-
max, zlokalizowane w Garbatce-Letnisko przy
ul. Kochanowskiego 153.

REhabiLitacJa  
w Garbatce-Letnisko
Magdalena 
Marszałek

Po dwumiesięcznej przerwie, od 01.12.2017 r. wzna-
wia zabiegi rehabilitacyjne finansowane ze środ-
ków Narodowego Funduszu Zdrowia. Placówka 
podpisała kontrakt z NFZ na najbliższe 5 lat. 
W obecnej umowie Przedsiębiorca uzyskał wię-
cej punktów, co gwarantuje znaczne zmniejsze-
nie kolejek dla pacjentów. Jednocześnie pla-
cówka cały czas świadczy usługi rehabilitacyjne 
odpłatne.
Vital-Med gwarantuje duży wybór zabiegów, 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz 
terapii pacjenta, na profesjonalnym sprzęcie, rea-
lizowanych przez wyspecjalizowany personel.
Kontakt tel. w sprawie zabiegów: 48. 62-10-027.

Placówka realizuje Zabiegi Rehabilitacyjne, 
finansowane ze środków Narodowego Fundu-
szu Zdrowia od 01.10.2017 r. Centrum podpisało 
kontrakt z NFZ na okres 5 lat. Aktualny czas ocze-
kiwań na zabieg jest bardzo krótki- praktycznie 
bez kolejek.
Centrum gwarantuje nowoczesne metody tera-
pii, profesjonalny sprzęt oraz możliwość dojaz-
du do pacjenta do domu. Placówka oferuje usługi 
rehabilitacyjne najwyższej jakości. Do każdego 
pacjenta podchodzi w sposób indywidualny, 
dobierając kompleksowa terapię w oparciu 
o doświadczenie i specjalistyczne kursy.
W placówce można skorzystać także z zabiegów 
komercyjnych – odpłatnych.
Kontakt w sprawie zabiegów: 791-788-565; 
502-607-833.

1. Przychodnia VItaL-med

2. centrum Kompleksowej Rehabilitacji FIzjomax
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 ❚ Dynamiczny rozwój internetu i tech-
nologii cyfrowej sprawił, że otworzyły się przed nami 
zupełnie nowe możliwości. Jednak oprócz licznych 
ułatwień, które niewątpliwie daje korzystanie z sieci, 
jej użytkownicy narażeni są także na wiele zagrożeń. 
Szczególnie problem ten dotyczy dzieci i młodzieży. 
Dlatego Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogucinie 
przystąpiła do projektu „Cyfrowobezpieczni.pl – Bez-
pieczna Szkoła Cyfrowa” współfinansowanego przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Podstawowym jego celem jest szerzenie wiedzy i pod-
noszenie świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców 
na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego 
z korzystaniem z internetu i nowoczesnych narzędzi 
cyfrowych.
Projekt proponuje systemowe rozwiązania, które 
pozwalają lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe 
dla wspierania rozwoju uczniów, przy jednoczesnym 
zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa i nauczeniu 
ich zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń 
cyfrowych.
W ramach jego realizacji szkołę odwiedziła pani Karo-
lina Suska – edukatorka projektu. W pierwszej części 
prowadzonych przez nią zajęć brali udział uczniowie, 
którzy obejrzeli filmy dotyczące zasad bezpiecznego 

korzystania z urządzeń cyfrowych. Następnie 
odbywały się zajęcia warsztatowe. Najpierw miała 
je grupa młodsza – kl. I-III oraz sześciolatki z oddziału 
przedszkolnego.
W czasie zajęć dzieci uczyły się m.in. zasad filtrowania 
informacji wyszukiwanych w sieci, dbania o zdrowie 
podczas korzystania z urządzeń cyfrowych, pamiętania 
o tym, by nie podawać swoich danych nieznajomym 
osobom, z którymi się komunikują przez Internet 
oraz tego, by nie potwierdzać komunikatów, których 
nie rozumieją.
Później warsztaty mieli uczniowie klas IV-VII. Ich zaję-
cia dotyczyły takich zagadnień jak: prawa autorskie, 
bezpieczne hasła, kontrola treści umieszczanych w sie-
ci, odpowiedzialność za wpisy, komentarze, umiesz-
czane zdjęcia oraz ergonomia korzystania z urządzeń 
cyfrowych (m.in. przestrzeganie czasu spędzanego 
przed komputerem, dbałość o wzrok i słuch). Szkolnym 
koordynatorem projektu jest pani Mariola Gębska.
Udział w projekcie „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpiecz-
na Szkoła Cyfrowa” jest ważny zarówno dla uczniów, 
jak również nauczycieli i rodziców, bo wszystkim zale-
ży na tym, aby młodzież nauczyła się korzystać z nowo-
czesnych technologii cyfrowych w sposób świadomy 
i rozsądny.

„cyfROWObEZPiEcZNi” 
w Publicznej Szkole 
Podstawowej w bogucinie
Beata Maciąg

dominika Grygiel

 ❚ 16 listopada był wyjątkowym 
dniem dla maluchów z grupy „Biedronki” 
w Przedszkolu Samorządowym w Garbatce-
-Letnisku. Na ten dzień najmłodsze dzieci 
zaprosiły swoich rodziców na akademię, w cza-
sie której udowodniły, że zasługują na miano 
prawdziwych przedszkolaków. Pięknie zaśpie-
wały piosenki, recytowały wiersze, wspólnie 
zatańczyły. Następnie złożyły ślubowanie, 
w którym przyrzekły, że będą zawsze uśmiech-
nięte, nie będą płakać, będą sprzątać zabawki 
i mocno kochać swoje panie.
Ważnym elementem uroczystości był akt paso-
wania, podczas którego dyrektor przedszkola 

Maria Grygiel wypowiadając słowa „Pasuję Cię 
na Przedszkolaka” dotykała ramienia każdego 
dziecka kolorową „czarodziejską kredką”.
Na zakończenie uroczystości dzieci otrzymały 
pamiątkowe dyplomy oraz rożki obfitości.

Uroczyste 
pasowanie na 
przedszkolaka 

„POD SOSNOWą SZySZką” 
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 ❚ Po raz jedenasty tytułem Lidera 
Regionu zostały nagrodzone różne firmy i insty-
tucje, różne przedsiębiorstwa, jak również mniej-
sze podmioty gospodarcze. Nie zabrakło również 
nagród i wyróżnień dla Samorządów z regionu 
byłego województwa radomskiego. W kręgu 
nagrodzonych samorządów, znalazło się także 
miejsce dla Gminy Garbatka-Letnisko. Nasza 
wspólnota otrzymała wyróżnienie w kategorii 
turystyka i rekreacja.

Komisja przyznając to zacną nagrodę, zwróciła 
szczególną uwagę zarówno na letniskowe tradycje 

Gminy, jak również na szereg inwestycji i przed-
sięwzięć w dziedzinie turystyki i rekreacji, które 
od dwóch kadencji realizują obecne władze samo-
rządowe. Nagrodę w imieniu Pana Wójta Roberta 
Kowalczyka odebrała Sekretarz Gminy Pani Tere-
sa Fryszkiewicz.

Ideą ustanowienia nagrody była chęć uhonorowa-
nia twórców, którzy osiągają sukcesy gospodar-
cze i społeczne w bardzo różnych dziedzinach 
i obszarach swojej działalności.. Nagrody zostały 
wręczone podczas uroczystej Gali w Sali Koncer-
towej Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu.

Wyróżnienie  
LiDERa REGiONU   
w dziedzinie tURyStyki 
Tekst i zdjecia 
Mariusz Grotkowski
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 ❚ Podziękowania
Tegoroczna „Szlachetna Paczka” zjednoczyła ponad 
810 tysięcy osób, czyli darczyńców, wolontariuszy 
i obdarowanych z całej Polski.
W naszej szkole zorganizowaliśmy paczkę już po raz 
czwarty. Do przygotowań i zbiórki potrzebnych pro-
duktów włączyli się: Wójt Gminy Garbatka – Letni-
sko pan Robert Kowalczyk, Sekretarz Gminy pani 
Teresa Fryszkiewicz, pracownicy Urzędu Gminy 
Garbatka – Letnisko, radni, sołtysi, właściciele skle-
pów – państwo Ewa i Robert Strzeleccy, pani Kata-
rzyna Zaborska, nauczyciele, rodzice, uczniowie, 
pracownicy szkoły, mieszkańcy Garbatki – Letnisko.

Dziękuję wszystkim serdecznie za pomoc w przy-
gotowaniu,, Szlachetnej Paczki”.
To dzięki Waszej ofiarności i hojności udało nam 
przekazać wiele pięknych paczek wybranej rodzinie.
To Wy tworzycie Paczkę i dzięki Wam możemy 
przeżywać takie radosne momenty.
Już 8 i 9 grudnia prezenty przygotowane przez nas 
trafiły do wybranej rodziny.
Mam nadzieję, że tegoroczne święta Bożego Naro-
dzenia stały się dla nich jeszcze bardziej magiczne, 
pełne ciepła i miłości bliźniego.

dziękuję – to mogło wydarzyć się tylko dzięki Wam!

iV EDycJa 
,,SZLachEtNEJ PacZki”
w Publicznej Szkole Podstawowej im. królowej Jadwigi

Monika Bernacik
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 ❚ Azbest, popularnie zwany eterni-
tem to najgorszy z materiałów pylących. W przy-
padku domów jednorodzinnych największym 
zagrożeniem są pokrycia dachowe ze starych 
płyt azbestowych (eternit). Sam eternit leżący 
na dachu nie jest jednak szkodliwy dla zdrowia. 
Choroby wywołuje dopiero drażniący pył, który 
powstaje w wyniku uszkodzenia lub demonta-
żu płyt azbestowych. Trzeba na niego uważać, 
bo może wywoływać groźne dla życia choroby. 
Szkodliwość azbestu dla zdrowia nie podlega 
dyskusji. Eternit może podrażniać układ odde-

chowy i prowadzić do licznych chorób, w tym 
nawet nowotworowych. W Polsce i w innych kra-
jach europejskich 400-600 osób rocznie zapada 
na jedną z chorób wywoływanych przez azbest 
– azbestozę, raka płuc, raka oskrzeli oraz raka 
opłucnej zwanego międzybłoniakiem. Wdychają-
cy włókna częściej chorują też na inne nowotwory 

– raka żołądka, krtani, nerek, jelit, trzustki, jajni-
ka oraz chłoniaki.

Rak płuc jest uznawany za chorobę zawodową 
u wszystkich osób stykających się z azbestem 
w pracy. Może się ujawnić dopiero po 30 latach. 
Najbardziej zagrożeni są ci, którzy po raz pierwszy 
zetknęli się z dużym stężeniem pyłu azbestowego 
w wieku tzw. rakowym, czyli po 45 roku życia.

Międzybłoniak opłucnej charakteryzuje się 
wysoką śmiertelnością. Zapadają na niego głów-
nie ludzie starsi, powyżej 65. roku życia. Objawy 
– trudności oddechowe, ból w klatce piersiowej, 
kaszel, wysięk w jamie opłucnej – występują 
zwykle po 30-40 latach od pierwszego kontaktu 
z azbestem.

kiedy płyty eternitowe szkodzą
Warto pozbywać się tych szkodliwych dla zdro-
wia ludzkiego materiałów, ale należy pamiętać, 
że pokrycia dachowe tego rodzaju, dopóki znaj-
dują się na dachu, nie szkodzą mieszkańcom. 
Drażniący, rakotwórczy pył sypie się z nich prze-
de wszystkim w trakcie przełamywania lub cięcia. 
Może też wydzielać się w wyniku erozji.

Żeby się go nawdychać, musiałbyś poruszać się 
po dachu lub wchodzić na nieużytkowe podda-
sze, gdy połacie nie są ocieplone i azbestowe płyty 
spoczywają bezpośrednio na krokwiach. Najgor-
sze, gdy za utylizację azbestu bierzesz się sam. 
Wówczas najbardziej narażasz się na wdychanie 
groźnego pyłu.

Choroba azbestowa
azbestoza (pylica azbestowa) – to typowa 
choroba zawodowa ludzi, którzy pracują przy 
wydobyciu eternitu. Nie dotyczy osób mających 
kontakt z azbestem np. leżącym na dachu. Rozwi-
ja się wolno, w ciągu co najmniej 10 lat od momen-
tu pierwszego narażenia. Polega na zwłóknieniu 
tkanki płuc. Objawia się zmniejszeniem ich 
pojemności, a w efekcie niewydolnością odde-
chową. 

czy azbest jest szkodliwy?    
Usuwanie i unieszkodliwianie 
Inspektor 
Krystyna Jagiełło

Azbest, popularnie zwany eternitem to najgorszy 
z materiałów pylących. 
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W celu wyeliminowania negatywnego 
wpływu azbestu na zdrowie mieszkańców 
oraz na stan środowiska na terenie Polski, 
stworzony został dokument – Program 
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 
2009 – 2032 określający zadania nałożone 
przez Unię Europejską mające na celu 
oczyszczanie terytorium Polski z azbestu.

Gmina Garbatka-Letnisko już po raz siódmy umoż-
liwiła naszym mieszkańcom pozbycie się azbestu 
z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(WFOŚiGW) w ramach Programu obowiązującego 
w 2017 r.: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu 
na terenie województwa mazowieckiego”.

W bieżącym roku zadaniem pn. „Demontaż, 
odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest 
z terenu gminy Garbatka-Letnisko – VII etap” 
objęto 26 nieruchomości osób fizycznych zloka-
lizowanych na terenie gminy Garbatka -Letnisko.
Przedmiot umowy obejmował: uzgodnienie 
z mieszkańcami terminów demontaży, odbio-
ru odpadów zawierających azbest, foliowanie, 
oraz przetransportowanie odebranych wyro-
bów na składowisko. Na Składowisko Odpadów 
Niebezpiecznych Zawierających Azbest zgodnie 
z kartami przekazania odpadu z terenu gminy 
Garbatka-Letnisko trafiło 47,222 Mg azbestu.

W bieżącym roku Demontaż, odbiór i utylizację 
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 
Garbatka Letnisko – VII etap, dofinansowano 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie 
dotacji, w kwocie 16 349,00 zł oraz przez Gminę 
Garbatka-Letnisko w kwocie 2 885,13 zł.

Zgodnie z zasadami udzielania dofinansowania 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowa-
nie ubiegać się może osoba fizyczna, która posiada 
tytuł prawny do obiektu budowlanego zlokalizo-
wanego na terenie gminy Garbatka –Letnisko.

Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą składają wnioski o przy-
znanie dofinansowania do WFOŚiGW indywidu-
alnie. Dofinansowanie nie dotyczy nieruchomo-
ści w części wykorzystywanej do prowadzenia 
działalności gospodarczej.

dofinansowanie obejmuje następujący zakres 
prac:
• odbiór składowanych wyrobów zawierających 

azbest, transport na składowisko odpadów nie-
bezpiecznych i unieszkodliwienie,

lub
• demontaż i odbiór wyrobów zawierających 

azbest, transport na składowisko odpadów 
niebezpiecznych i unieszkodliwienie.

Dofinansowaniem nie są objęte koszty zwią-
zane z zakupem i montażem nowych pokryć 
dachowych.
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Gmina Garbatka-Letnisko już po raz siódmy 
umożliwiła naszym mieszkańcom pozbycie się 
azbestu z dofinansowaniem z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(WFOŚiGW) w ramach Programu obowiązującego 
w 2017 r.: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu 
na terenie województwa mazowieckiego”.

W bieżącym roku zadaniem pn. „Demontaż, odbiór 
i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 
Garbatka-Letnisko – VII etap” objęto 26 nieruchomości 
osób fizycznych zlokalizowanych na terenie gminy Garbatka 
-Letnisko.



Nr 02 2017

24 biuletyn informacyjny  urzędu gminy  garbatka-letnisko

 ❚ W dniu 27.08.2017 r. na stadio-
nie sportowym w Garbatce- Letnisko odbyły 
się XIV Dożynki Powiatu Kozienickiego – 
Garbatka-Letnisko 2017. Uroczystości dożyn-
kowe rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele 
p w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Garbatce-Letnisku, którą celebrował ks. 
Biskup Henryk Tomasik Ordynariusz Diece-
zji Radomskiej. Po zakończonej Mszy Świę-
tej zebrani udali się w korowodzie na stadion 
sportowy przy ulicy Kolejowej. W korowo-
dzie uczestniczyła również Orkiestra Dęta 
OSP z Kozienic. Po przywitaniu gości przez 
gospodarzy ci: Wójta Gminy Garbatka-Letni-
sko Roberta Kowalczyka oraz Starostę Powia-
tu Kozienickiego \Andrzeja Junga, odbył się 
obrzęd łamania chleba. Wszystko to odbyło się 
oczywiście z udziałem starostów tegorocznych 
dożynek, którymi byli: \ Maria Maciejewska 
ze wsi Molendy oraz Lucjan Zawadzak z Gar-
batki Długiej. Do obrzędów przygrywał w ryt-
mie ludowym, Zespół Relaks z Kozienic. Został 
także rozstrzygnięty konkurs na najładniejszy 
wieniec dożynkowy w którym, pierwsze miej-
sce zdobyła Gmina Garbatka-Letnisko.
Następnie wystąpiła grupa taneczna dzieci 
z Garbatki-Letnisko oraz zespół młodzieżowy 

w którym, występ swój zaprezentowała Domi-
nika Rodakowska. Po prezentacji dzieci i mło-
dzieży wystąpił Chór Seniora Wrzos z Garbat-
ki-Letnisko, a po nim został rozstrzygnięty 
konkurs ODR, M I R i KRUS. Można było też 
skosztować smakowitości na stoiskach sołectw 
Gminy Garbatka-Letnisko, obejrzeć wystawy 
różnych firm oraz instytucji, a dla najmłod-
szych był wspaniały plac zabaw.
Po części powitalnej i po występie zespołów 
wystartowały koncerty zaproszonych zespo-
łów: grupa Systematic, autorzy piosenek 
takich jak: „Nierealny sen”. „Oczy niebieskie”, 
„Usta malowane.” Z kolei zesp Partita, bawił 
publiczność takimi szlagierami jak: „Mamy 
tylko siebie”, czy „Pytasz mnie co ci dam”. 
Natomiast gwiazdą wieczoru był zdecydowa-
nie zespół Skaner autorzy hitów takich jak: 
” Pociąg do gwiazd”, „Amerykan Boy”, czy 
„Moja wolność”. Tegoroczne Dożynki Powia-
tu Kozienickiego zakończyła wspólna zabawa 
z zespołem Nektar. 

XiV  
Dożynki 
Powiatu 
kozienickie-
go Garbatce-
-Letnisko 
2017r. 

?

Magdalena 
Marszałek

Fot. Mariusz 
Grotkowski

Przypominamy wydarzenia 
minionych miesięcy 
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 ❚ 2 września 2017 r. w całej Pol-
sce odbyło się Narodowe Czytanie Wesela 
Stanisława Wyspiańskiego. Do ogólnopol-
skiej akcji, po raz piaty włączyła się również 
Garbatka-Letnisko. Honorowym patrona-
tem akcję Narodowego Czytania objęła Para 
Prezydencka – Andrzej Duda wraz z Małżon-
ką, Agatą. Publiczne czytanie Wesela Sta-
nisława Wyspiańskiego odbyło się w loka-
lu Kina Za Rogiem w Garbatce-Letnisko. 
Uczestnikami Narodowego Czytania byli 
uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych 
oraz mieszkańcy Garbatki.

Spotkanie prowadziła kierownik Gminnej 
Biblioteki Publicznej Pani Małgorzata Mar-
kowska. Odczytano sześć scen Wesela.

Fragmenty sztuki Stanisława Wyspiańskie-
go przeczytali:
• Przewodniczący Rady Gminy Garbatka-

-Letnisko Włodzimierz Mazur
• Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Gar-

batka-Letnisko Irena Piechocińska
• Sekretarz Gminy Garbatka-Letnisko Tere-

sa Fryszkiewicz
• Sołtys wsi Garbatka Długa i Nowa  

Czesław Pacuła
• Prezes Stowarzyszenia Aktywni 50+  

Teresa Bęczkowska
• Nauczycielka j. polskiego w Zespole 

Szkół Samorządowych w Garbatce Pani 
Agnieszka Rygiel

• Nauczycielka j. polskiego w PSP w Bogu-
cinie Pani Beata Maciąg

Po odczytanych fragmentach wyświetlo-
ny został film Wesele z 1972 r. w reżyserii 
Andrzeja Wajdy, który znajduje się w zaso-
bach Kina Za Rogiem. Po projekcji Prze-
wodniczący Rady Gminy Pan Włodzimierz 
Mazur w imieniu wszystkich podziękował 
Pani Małgorzacie Markowskiej i Iwonie 
Stępień z Gminnej Biblioteki Publicznej 
za przygotowanie akcji Narodowego Czyta-
nia w Garbatce-Letnisko. Na zakończenie 
spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali 
egzemplarze Wesela ufundowane przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Garbatce-
-Letnisko opatrzone pamiątkową pieczę-
cią otrzymaną z Kancelarii Prezydenta RP. 
Pieczęć ta znajduje się w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Garbatce i można nią ostem-
plować własne egzemplarze Wesela.

Narodowe 
czytanie 
„Wesela”

kONkURS POEZJi

Małgorzata 
Markowska

Fot.  
Agnieszka Rygiel, 
Czesław Przerwa
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 ❚ 10 listopada 2017 roku w sali 
gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im. Królowej Jadwigi w Garbatce- Letni-
sko odbyła się wieczornica z okazji 99 rocz-
nicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Na uroczystość licznie przybyli mieszkańcy 
gminy. Swoją obecnością zaszczyciła nas 
także pani Anna Sas Jaworska-żona majora 
Sas Jaworskiego, patrona 22. Pułku Ułanów 
Szwadronu Ziemi Kozienickiej. Wszystkich 
przybyłych witali nasi „żołnierze”: Łukasz 
Jędrys, Jakub Chmielewski, Piotr Nagadow-
ski, Szymon Kałdunek i Igor Pacocha.

Program „Pociąg do wolności” poprowadzili 
Julia Jurek, Oliwia Wójcik i Winicjusz Fila. 
Przedstawili zgromadzonym dzieje Polski 
od rozbiorów do odzyskania w 1918 roku 

upragnionej wolności. Towarzyszyli im recy-
tatorzy: Zofia Bolesławska, Maria Bernacik, 
Amelia Hołuj, Oliwia Sałek, Zuzanna Frysz-
kiewicz, Kacper Maj, Kinga Stalmach, Kac-
per Gola, Jakub Chmielewski, Oliwia Malec. 
Wielu wzruszeń dostarczył chór pod kierun-
kiem pana Dariusza Rodakowskiego. Dawne 
i współczesne pieśni patriotyczne porywały 
i zachęcały do wspólnego śpiewania (pomogła 
w tym bez wątpienia prezentacja przygotowa-
na przez panią Monikę Rodakowską). Szcze-
gólne emocje wywołał występ maluchów z klas 
1a i 1b, które zatańczyły krakowiaka ćwiczone-
go wytrwale pod okiem wychowawczyń: pani 
Elżbiety Mazur i Danuty Matysiak. Na szcze-
gólną świąteczną atmosferę miała wpływ 
dekoracja sali, którą zajęły się panie Agata 
Styczyńska i Renata Jędrasek. Nad całością 
przedstawienia czuwały panie Monika Ber-
nacik i Agnieszka Rygiel.

Po części oficjalnej dyrektor Publicznej Szkoły 
Podstawowej pani Agnieszka Babańca podzię-
kowała serdecznie wszystkim za przybycie 
i zaprosiła do wspólnego śpiewania i rozmowy. 
I ponownie mogliśmy usłyszeć nieśmiertelne: 
„Rozszumiały się wierzby”, „Rozkwitały pąki 
białych róż” czy „Wojenko, wojenko”. W przy-
szłym roku będziemy obchodzić 100-lecie 
Odzyskania Niepodległości. Liczymy na Pań-
stwa wsparcie i obecność!

„Pociąg 
do wolności” 
w wykonaniu 
młodzieży 
szkolnej

W 99 ROcZNicę UZySkaNia NiEPODLEGłOści

Agnieszka 
Rygiel

Fot. Mariusz 
Grotkowski
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 ❚ W dniach 20-21. 10.2017 roku 
w Świetlicy Gminnej w Garbatce-Letnisku, 
odbyły się już VI Szachowe Mistrzostwa 
o Puchar Wójta Gminy Garbatka-Letnisko. 
Celem turnieju jest propagowanie tej nie-
zwykłej dyscypliny wśród gier planszowych, 
jaką niewątpliwie są szachy! Jako ciekawost-
kę warto by wspomnieć, że Międzynarodowy 
Komitet Olimpijski uznaje szachy za dyscy-
plinę sportu.
Na starcie wszystkich przybyłych w imie-
niu wójta przywitała Pani Magdalena Mar-
szałek, życząc zarazem zdrowej rywalizacji 
i dobrej zabawy.
W tegorocznych mistrzostwach wzię-
ło udział dziesięcioro uczestników, roz-
grywki toczyły się systemem kołowym 
oznacza to że „gra każdy z każdym”. Tego-
rocznym Szachowym Mistrzem okazał się 
Pan Robert Węglarz, zdobywając główną 

nagrodę- Puchar Wójta Gminy Garbatka-
-Letnisko oraz szachy z Podlasia ręcznie 
malowane. II miejsce zdobył Pan Paweł 
Janik, natomiast III Pan Marcin Kołdej. 
Wśród kobiet najlepszą uczestniczką okaza-
ła się Patrycja Grzywacz. Laureaci otrzyma-
li puchary oraz medale ufundowane przez 
wójta Gminy Garbatka-Letnisko. Wśród 
nagród znalazły się także szachy z Podlasia 
ręcznie malowane, ufundowane przez Pana 
Andrzeja Kanię oraz książki ufundowane 
przez Towarzystwo Szachowe.
Główne trofeum, zwycięzcy wręczyła Wice-
przewodnicząca Rady Gminy Garbatka-Let-
nisko Irena Piechocińska. Nad sprawiedliwą 
rywalizacją czuwała komisja konkursowa 
w osobie Pana Andrzeja Kani.
No cóż my ze swojej strony zwycięzcom gra-
tulujemy, a wszystkich już dziś zapraszamy 
za rok na VII Szachowe Mistrzostwa.

Szachiści 
po raz szósty 
walczyli 
o puchar 
wójta gminy

SPORt  W  GMiNiE
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 ❚ 8 października 2017 r. na tere-
nie Gminy Garbatka-Letnisko, odbyły się 
uroczystości upamiętniające „103 Rocznicę 
Bitwy Anielin-Laski”. Obchody rozpoczęto 
pod Pomnikiem Legionistów w Żytkowi-
cach. Przybyłych gości powitał Wójt Gmi-
ny Garbatka-Letnisko Robert Kowalczyk. 
Następnie została odprawiona Msza polo-
wa, którą poprowadził ks. kan. Bogdan Piw-
ko. W homilii ksiądz odniósł się do przy-
kazania „Czcij ojca swego i matkę swoją”, 
porównując ojczyznę do matki. Po uroczy-
stej Mszy Świętej miał miejsce Apel Pole-
głych z oddaniem salw honorowych. Była 

także chwila melancholii podczas recytacji 
wiersza przez Pana Andrzeja Zwolskiego.

W tym właśnie miejscu nasuwają się wspo-
mnienia, refleksje jak ważne było to wyda-
rzenie. To dzięki tej bitwie Polscy Legio-
niści wyznaczyli nam drogę do wolności. 
W uroczystości wzięli udział żołnierze 
z kompani honorowej i orkiestra wojsko-
wa, jak również liczne poczty sztandarowe. 
Poszczególne delegacje złożyły pod pomni-
kiem kwiaty.

Uczestnicy uroczystości przenieśli się 
na pola wsi Brzustów, na „żywą lekcję 
historii”. To wspaniale widowisko realizuje 
od lat Stowarzyszenie im. 22 Pułku Ułanów 
Podkarpackich z Garbatki-Letniska oraz 
zaprzyjaźnione grupy rekonstrukcyjne. 
Pola Brzustowa w tym dniu wypełnione 
były licznie zgromadzoną kawalerią, miesz-
kańcami oraz zaproszonymi gośćmi.

103 rocznica 
bitwy  
pod 
anielinem- 
-Laskami

ONi PRZyNiEśLi WOLNOść

Magdalena Marszałek
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 ❚ Urząd Gminy Garbatka-Let-
nisko przypomina o bogatej propozycji war-
sztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Wszystkie zajęcia są bezpłatne, sponsoro-
wane przez Urząd Gminy. Oto nasza oferta:

Fitness
Prowadzą je Instruktorzy: Mateusz i Malwi-
na Podczas zajęć sporą uwagę instruktorzy 
przywiązują do ćwiczeń które wykonujemy 
codziennie nie zdając sobie najczęściej z tego 
sprawy. Zajęcia mają spory wpływ na odstre-
sowanie się od codziennych.

tanieC
Czy Twoje dziecko ma poczucie rytmu? Uwa-
żasz, że jest medialne i lubi występować pub-
licznie? Zatem zapisz je na zajęcia taneczne 
organizowane w budynku dawnej Gminnej 
Świetlicy w Garbatce-Letnisko. Prowadzi 

je Pani Lidia Żuchowska instruktorka, która 
wyszkoliła niejednych mistrzów Polski i Euro-
py w tańcu towarzyskim.

pLastyka
Plastyka to kolejne zajęcia cieszące się ogrom-
nym powodzeniem. Prowadzi je Pan Tomasz 
Wróblewski, artysta na co dzień zajmujący się 
rzeźbą, grafiką komputerową i scenografią, 
twórca wielu wystaw w kraju i za granicą. Zajęcia 
prowadzone są w dwóch grupach, dzieci w wieku 
szkolnym oraz zajęcia bez względu na wiek.

MUzyka
Zajęcia muzyczne prowadzi pan Dariusz 
Rodakowski, nauczyciel muzyki. Pan Dariusz 
uczy młodzież śpiewu oraz gry na różnego 
rodzaju instrumentach muzycznych. Dzięki 
jego inicjatywie i wysiłkowi na terenie Gminy 
powstał Muzyczny Zespół Młodzieżowy.

Zajęcia  
oraz 
warsztaty 
dla dzieci, 
młodzieży  
i dorosłych. 

ZaPRaSZaMy Na bEZPłatNE ZaJęcia  
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 ❚ W tym roku pożegnaliśmy w Gar-
batce-Letnisko bardzo zacnego człowieka, Pana 
eugeniusza Moryca. Człowieka, który był nie tyl-
ko zasłużonym nauczycielem muzyki czy aktyw-
nym kierownikiem i członkiem Chóru Seniora 
„Wrzos”, a przede wszystkim człowieka, który 
wiele zrobił dla rozwoju kultury w naszej Gminie.

Pan Eugeniusz Moryc urodził się w lutym 1927 
roku, w miejscowości Równe na Wołyniu. Swoje 
pierwsze zmagania z muzyką rozpoczął jeszcze 
za czasów okupacji, uczył się wtedy grać na man-
dolinie. Dalszą edukację muzyczną kontynuo-
wał w Kielcach. W swojej karierze zawodowej 
miał okazję pracować w Szkole Podstawowej 
w Garbatce-Letnisko, w Kozienicach, w Dęblinie 
oraz w „Podwarszawskim Towarzystwie Muzycz-
nym”. W latach pięćdziesiątych aktywnie działał 
jako nauczyciel muzyki, solista i akompaniator. 
Współpracował z chórami seniorów w Pionkach, 
Kozienicach, Dęblinie, Stężycy czy Czarnolesie.
Był założycielem zespołu „Kapela Podwórko-
wa” w Garbatce-Letnisko. Grupa zdobyła wiele 

nagród, m.in. na Przeglądach Zespołów Ludo-
wych w Siennie. Akompaniował również Zespo-
łowi Podlasiacy. 1996 na bazie Klubu Seniora, 
założonego przez Panią Jadwigę Grajewską, Pan 
Eugeniusz stworzył Chór Seniora „Wrzos”. Jako 
kierownik zespołu i prowadzący jeździł na ogólno-
polskie przeglądy, gdzie zespół ten jako najlepszy 

zdobył wiele statuetek i wyróżnień. Do najważ-
niejszych zaliczyć można możliwość dwukrotnej 
reprezentacji województwa na Ogólnopolskim 
Przeglądzie Dorobku Artystycznego Seniorów 
w Bydgoszczy.

Można śmiało powiedzieć, że całym swoim życiem 
udowodnił, że muzyka była jego największą pasją. 
Wychował wiele pokoleń ludzi zakochanych 
w muzyce i śpiewie, stworzył wiele pięknych, 
utworów o ludowym charakterze m.in. utwór 
„Garbatko ma”, a przede wszystkim zawsze utoż-
samiał się z Garbatką!
Wspominać Go będziemy zawsze z ogromną sympa-
tią i wdzięcznością.
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WSPOMNiENiE  
O EUGENiUSZU MORycU
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 ❚ 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie 
nowa ustawa Prawo wodne, a wraz z nią wiele zmian, 
które bezpośrednio wpłyną na przedsiębiorców. Jed-
ną z najistotniejszych, a jednocześnie budzących naj-
więcej kontrowersji nowości jest zmiana systemu 
naliczania i uiszczania opłat za tzw. usługi wodne.
Obecnie rozliczenie należności za pobór wód 
z własnego ujęcia oraz odprowadzanie ścieków 
do środowiska odbywa się w ramach rocznego 
sprawozdania o zakresie korzystania ze środowi-
ska. Od nowego roku system ten ulegnie zmianie, 
co pociągnie za sobą konieczność wprowadzenia 
zmian do dotychczasowego wzoru formularza 
„opłatowego”.

zwrot kosztU UsłUG wodnyCh
Zgodnie z nowym systemem, opłaty naliczane 
będą z urzędu przez zupełnie nową instytucję – 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 
Kluczowym założeniem systemu naliczania, który 
wprowadza nowe Prawo wodne, jest zasada zwro-
tu kosztów usług wodnych świadczonych przez 
Wody Polskie.
– Nowy system obejmie więcej niż obecnie aktyw-
ności mieszczących się w pojęciu tzw. usług wod-
nych. Nowością będzie opłata za odprowadzanie 
wód opadowych i roztopowych z terenów nie-
skanalizowanych. Niestety, wiele zapisów usta-
wy odnoszących się do sposobu wyliczania kwot 
budzi wątpliwości i nie daje jednoznacznej odpo-
wiedzi na pytanie, jak w praktyce opłaty za usługi 
wodne będą naliczane – zauważa Marta Banasiak, 
audytor i konsultant w EcoMS Consulting oraz 
trener w Akademii EcoMS, która prowadzi m.in. 
szkolenia z zakresu nowych wymagań prawnych.
Opłaty naliczane będą za:
• pobór wód podziemnych lub powierzchnio-

wych, w tym na potrzeby chowu i hodowli ryb 
oraz innych organizmów wodnych,

• wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 
także ze wspomnianego już chowu czy hodowli,

• odprowadzanie do wód opadowych lub roztopo-
wych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy 

kanalizacji deszczowej albo systemy kanalizacji 
zbiorczej, a także pochodzących z odwodnie-
nia gruntów – w granicach administracyjnych 
miast.

To nie wszystko. Opłatom podlegać będą także:
• zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 

na skutek wykonywania na nieruchomości 
o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub 
obiektów budowlanych trwale związanych 
z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie 
tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% 
powierzchni nieruchomości z powierzchni 
biologicznie czynnej na obszarach nieujętych 
w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej,

• wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym 
z morskich wód wewnętrznych wraz z woda-
mi wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód 
morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku 
i innych materiałów, a także wycinanie roślin 
z wód lub brzegu.

podwyżki niewykLUCzone
Zasady wprowadzane przez nowe Prawo wodne 
nie będą miały bezpośredniego wpływu na pobie-
rających wodę z sieci wodociągowej lub odprowa-
dzających ścieki do sieci kanalizacyjnej.
– Takie podmioty – zarówno osoby fizyczne, jak 
i prawne – wciąż będą rozliczały się na podstawie 
umów zawartych z dostawcą usług. Teoretycznie 
ustawa wprowadza mechanizm blokujący pod-
wyżkę cen związaną ze zmianą systemu pobiera-
nia opłat za korzystanie z usług wodnych, na okres 
dwóch lat od jej wejścia w życie. Przyszłość pokaże 
jednak, czy zabezpieczenie to okaże się skuteczne 
– przewiduje Marta Banasiak.
Nowy system naliczania i uiszczania należności 
za korzystanie z usług wodnych obowiązywać 
będzie od 1 stycznia 2018 r. Do opłat za korzysta-
nie ze środowiska za okres do 31 grudnia 2017 r. 
oraz wpływów z tego tytułu stosuje się przepisy 
dotychczasowe. Opłatę za rok 2017 należy zatem 
naliczyć i uiścić zgodnie z dotychczas obowiązu-
jącymi zasadami.

OPłaty Za USłUGi 
WODNE PO NOWEMU 
 Agencja Prasowa
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Terminarz wywozu odpadów 
z gminy Garbatka-Letnisko 

2017

2018
7

8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6

14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

4

5 6 7 8 9 10

1 2 3

11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

4

5 6 7 8 9 10

1 2 3

11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

29 30 31

25

26 27 28

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24

30

25 26 27 28 29

3

4 5 6 7 8 9

21

10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

6

7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5

13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

3

4 5 6 7 8 9

21

10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

2

3 4 5 6 7 8

1

9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

6

7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5

13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

3

4 5 6 7 8 9

21

10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

5

6 7 8 9 10 11

1 2 3 4

12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24

30 31

25 26 27 28 29

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N

Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Lipiec Sierpień Wrzesień

GrudzieńListopadPaździernik

MarzecLutyStyczeń

CzerwiecMajKwiecień

2017

2018
7

8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6

14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

4

5 6 7 8 9 10

1 2 3

11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

4

5 6 7 8 9 10

1 2 3

11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

29 30 31

25

26 27 28

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24

30

25 26 27 28 29

3

4 5 6 7 8 9

21

10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

6

7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5

13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

3

4 5 6 7 8 9

21

10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

2

3 4 5 6 7 8

1

9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

6

7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5

13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

3

4 5 6 7 8 9

21

10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

5

6 7 8 9 10 11

1 2 3 4

12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24

30 31

25 26 27 28 29

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N

Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N Pn Wt Śr Cz Pt So N

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Lipiec Sierpień Wrzesień

GrudzieńListopadPaździernik

MarzecLutyStyczeń

CzerwiecMajKwiecień

mieJSCowoŚCi:
Anielin, Bąkowiec, 
Bogucin, Brzustów, 
Garbatka Długa, 
Garbatka Dziewiątka, 
Garbatka Nowa, 
Garbatka Zbyczyn, 
Molendy, Ponikwa 

GarbaTka-LeTniSko
uLiCe:
Cisowa, Graniczna, 
Kolejowa, Korczaka, 
Kozienicka, Kruczkowskiego, 
Młynarska, Modrzewiowa,
Partyzantów, Pionkowska, 
Piłsudskiego, Polna, 
Północna, Wąska, 
Wodna

GarbaTka-LeTniSko
uLiCe:
15 Stycznia, 3 Maja, 
Bielawskiego, Błotna, 
Chłodna, Cicha, Czarnoleska, 
Dąbrowskiego, Dębowa, 
Dolna, Drzewiarzy, Fabryczna, 
Grabowa, Gołębia, Gwardii 
Ludowej, Jaworskiego, 
Kilińskiego, Kochanowskiego, 
Kościuszki , Krasickiego, 
Krótka, Kuropieski, Leśna, 
Lewandowicz, Martylologii, 
Mickiewicza, Miła, Moniuszki, 
Molendy Graba, Nałkowskiej, 
Niecała, Ogrodowa, 
Paderewskiego, Parkowa, 
Plażowa, Podlas, Poprzeczna, 
Przemysłowa, Reja, 
Sienkiewicza, Skrzyńskich, 
Słowackiego, Spacerowa, 
Spokojna, Spółdzielcza, 
Staszica, Tyszki, Wiejska, 
Wspólna, Zdrowotna,  
Zofii Sztobryn, Żwirki i Wigury, 
Zielona, Żywiczna, Zwoleńska, 
Ośrodek Wypoczynkowy 
„Polanka”

zakład karny w Żytkowicach 
- odbiór odpadów w każdy 
czwartek miesiąca

Szanowni pańSTwo! 
proSimy w dniu odbioru odpadów wySTawiać poJemniki Lub worki 

w widoCznym mieJSCu przed oGrodzeniem poSeSJi

worki naLeŻy wySTawić do Godz. 7.00

tel: 801-585-448 (telefony stacjonarne)

tel: 48 363-40-25 (telefony komórkowe)

Zmieszane odpady 
komunalne

Odpady 
segregowane

Odpady „zielone” 

Popiół i żużel

Odpady wielkogabarytowe 
i elektrośmieci


