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Szanowni Mieszkańcy,

J esienią tego roku 
upływa kadencja 
2014-2018. Jest to naj

lepszy czas, aby pod
sumować nasze działania i 
zaprezentować dorobek 
inwestycyjny Gminy 
Kazanów.

J ako samorządowcy czujemy 
się w obowiązku, aby prze
dstawić Państwu efekty naszej 

czteroletniej pracy.
W tym biuletynie informacyj
nym prezentujemy to, co stało 
się naszym i Państwa udziałem 
przez ostatnie cztery lata.

ealizując szereg zadań in- 
l \  westycyjnych zawsze kie
rowaliśmy się, poprawą 
warunków życia oraz 
troską o bezpieczeństwo Miesz
kańców oraz zmianą wizerunku 
naszej Gminy. Inwestycje 
drogowe prowadziliśmy w każ
dym sołectwie. Wiele dróg zys
kało nową asfaltową 
nawierzchnię, jeszcze inne wy
remontowano. wyrównano bądź 
utwardzono. Wybudowaliśmy 
nowe chodniki oraz kładliśmy 
duży nacisk modernizację 
oświetlenia ulicznego. Partycy
powaliśmy również w kosztach 
remontów dróg powiatowych, 
prowadzących przez naszą

D bałośó o Państwa bezpi
eczeństwo przejawiała 
się również w inwestycjach na 

rzecz Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Wszystkie jednostki 
sukcesywnie doposażallśmy w 
sprzęt ratowniczo-gaśniczy, ich 
strażnice są termomodernizo- 
wane lub remontowane. Zad
baliśmy o bezpieczeństwo 
zdrowotne mieszkańców, 
remontując oraz modernizując 
Ośrodki Zdrowia. Z myślą o na
jmłodszych mieszkańcach nas- 
zej Gminy remontowaliśmy też 
placówki oświatowe, rozbić 
dowując ich bazę sportową. 
Wszystkie szkoły stale dopo- 
sażaliśmy w nowoczesny sprzęt 
edukacyjny.

P odsumowanie, które ma
cie Państwo przed sobą 
stanowi raport z realizacji 

zadań, jakie udało się już

zakończyć lub prace przy i 
są zaplanowane do końca 
bieżącego roku. Są wśród

drobniejsze, wynikające 
z bieżących potrzeb Miesz
kańców. Wiemy Jednak, że Jed
na kadencja to za mało. aby 
wykonać wszystko, zwłaszcza 
w tych warunkach budżeto
wych, Jakie mamy. Dlatego Jes
zcze wiele zadań przed nami,

uwzględniając Państwa głosy, 
będziemy mogli realizować 
kolejne zadania w nowej, plęci- 
oletniej kadencji.

D ziękujemy Wam, Drodzy 
Mieszkańcy. Rozwój 
Gminy nie byłby możliwy bez 

Waszego wsparcia, sugestii i 
akceptacji prowadzonych przez 
nas działań. Dziękuję całej 
Radzie Gminy za dobrą 
współpracę, pracownikom 
Urzędu Gminy za przygotowy
wanie wniosków oraz 
wdrażanie projektów w życie 
i codzienną pracę, zaś kadrze 
placówek oświatowych i licz
nym społecznikom za zaangażo- 
wanie w życie naszej Małej 
Ojczyzny.

Teresa Pancerz - Pyrka, 
Wójt Gminy Kazanów

Wydawca
Urzod Gminy w Kazanowie 
PL Partyzantów 28 
26713 Kazanów 
woj. mazowieckie

Telefon
(048)38 64-910 
Rot
(048)3864 925 www.kazanow.pl
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Inwestycje w Gminie Kazanów
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Dotacje dla Gminy Kazanów

Kazanów.
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Ważne wydarzenia w  Gminie Kazanów

2018
Gminne Obchody 
Dnia Strażaka 100- 
lecie OSP Kazanów

D nia 2 czerwca w Kazanowie 
miało miejsce doniosłe wy

di tę okazję bardzo uroczyście.

Wydarzenie rozpoczęła połowa Ms
za Świętą, celebrowaną przez 
księdza proboszcza Kapelana 
Strażaków ks. Sylwestra

wej Straży Pożarnej w Radomiu. 
Gospodarzami uroczystości byli 
Wójt Teresa Pancerz - Pyrka oraz 
Komendant Gminny OSP Adam Dą
browski, a także Prezes OSP w 
Kazanowie Tadeusz Zych.

Na początek głos zabrała pani Wójt, 
która powitała wszystkich, biorą
cych udział w uroczystości, zarów
no strażaków oraz zaproszonych 
gości którzy zaszczyci! swoją obec
nością. a byli to posłowie Leszek 
Ruszczyk i Andrzej Kosztowniak, 
Członek Zarządu Województwa 
Mazowieckiego Rafał Rajkowskl 
oraz radny wojewódzki Zbigniew 
Gołąbek, który jest również wielo
letnim druhem naszej gminnej 
OSP, a także członkiem Zarządu 
Głównego ZOSP RP. Mazo
wieckiego Komendanta Wojewódz
kiego PSP reprezentował brygadier 
Paweł Fliszkiewicz. Obecny był 
również Starosta Zwoleńskl 
Waldemar Urbański oraz radni 
powiatu Bogusław Bemaciak i 
Andrzej Szczypiór, Wójt Gminy 
Tczów Andrzej Wolszczak, a także 
p.o.komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Zwoleniu młodszy brygadier 
Mariusz Grudziński. inspektor 
Jarosław Popczyński, komendant 
powiatowy Pokj iw Zwoleniu 
wraz z Kierownikiem Posterunku

Policji Janem Gogaczem. prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Zwoleniu Jerzy 
Kowalski, przedstawiciele
nadeśnlctwa Zwoleń I Marcule, a 
także wielu innych gości. Sztandar 
OSP Kazanów został udekorowany 
Złotym Znakiem Związku OSP RP 
za wieloletnią działalność w 
ochronie przeciwpożarowej dla

Stej Polskiej. Podczas Gminnych 
Obchodów Dnia Strażaka i 100-le- 
cia OSP Kazanów zostały nadane 
medale i dyplomy da druhów.

Złotym Znakiem Związku Ochotnic 
zych Straży Pożarnych Rzeczy 
pospoltej Polskiej został 
odznaczony Druh Adam Dąbrow
ski. a Medalem Honorowym im. Bo
lesława Chomicza odznaczony 
został Druh Tadeusz Marian Zych.

Złotym Medalem za Zasługi Dla 
Pożarnictwa odznaczeni zostali: 
LDruh Tadeusz Gołąbek
2. Druh Mirosław Brożek
3. Druh Artur Pyrgid

Srebrnym Medalem za Zasługi Dla 
Pożarnictwa odznaczeni zostali:
1. Druh Piotr Wolszczak
2. Druh Wojciech Olekslewlcz
3. Druh Łukasz Kupidura



Tadeuszem Zychem.

Nie zabrakło

3. Druh Grzegorz Dąbrowski
4. Druh Grzegorz Ruta
5. Druh Michał Szczepanowski
6. Druh Wojciech Łodygowski kowy .PRO MASOWA'

Pani Teresie Pancerz - Pyrce,

budynku OSP na p 
rganizowany zosta 
, który z okazji Dnia Dziecka był

1. Druh Grzegorz Ruta,
2. Druh Łukasz Pękala,
3. Druh Patryk Ginął,
4. Druh Albert Fałek.
5. Druh Mateusz GeiCk,
6. Druh Mateusz Brożek,
7. Druh Paweł Oleksiewkz,
8. Druh Łukasz Senderowskl.

1. Andrzej Szczepanowski;
2. Piotr Wolszczak;
3. Łukasz Senderowskl;

5. Tadeusz Gołąbek;
6. Robert Brożek;

Odznaką Wysługa lat odznaczeni £ GraegorzR

1. Druh Zdzisław Dębski - 70 lat,
2. Druh Antoni Gołębiowski - 65 lat.
3. Druh Zdzisław Kruk - 65|at,
4. Druh Piotr Szczepanowski - 60 
lat,
5. Druh Edward Łodygowski - 60 
lat,6. Druh Tadeusz Zych • 45 lal
7. Druh Zbigniew Gołąbek - 45 lat.

Odznoczeni medoJem PRO MASOWA: Druh Adom Dąbrowski. 
Druh Tadeusz Zych, Wójt Tereso Pancerz - Pyrka.

Zaproszeni goicie, w tym posłowie Leszek Ruszczyk, Andrzej 
Kosztcwniak. radni Andrzej Szczypto i Bogusław Bemaciak.
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2017
Druh Michał 
Kupidura Strażakiem 
Miesiąca 2017

dważny, wytrwały, opano-
wany, ale przede wszystkim 

zdolny do poświęceń - taki jest 
strażak- bohater Michał Kupidura 
z Kazanowa. Bez chwili zastano
wienia ruszył na pomoc trzem ofia
rom wypadku drogowego.

Za szybkie i profesjonalne działanie 
otrzymał tytuł „Strażaka miesiąca 
października 201T. 12 grudnia 
2017 w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Mazowieckiego w 
Warszawie nagrodę wręczyła 
druhowi wicemarszałek Janina Ewa

Przypomnijmy, że 28 października 
201 roku w miejscowości Kociołki 
koło Kozienic samochód osobowy 
uderzył w drzewo. Druh Michał Ku
pidura, który od 10 lat jest człon
kiem OSP w Kazanowie, udzielił

a następnie wezwał służby

2016
Znani aktorzy ze 
sprzętem sportowym 
dla podstawówki 
w Kowalkowie

ogćhopolslcfej akcji SHaczc 
Społeczni, prowadzonej przez 
Ministerstwo Rozwoju.

Zasada akcji była bardzo prosta: 
mieszkańcy mogli sami wybrać

dom pomocy społecznej, szkoła 
itp.), który otrzyma konkretne dary. 
- Przedstawiciele Grupy Eskadra, 
asencji kreatywnej, która zajmuje 
się programem Siłacze Społeczni 
skontaktował się z nami, aby 
zapytać czego konkretnie nam 
potrzeba - mówiła Barbara 
Rutkowska, dyrektor Publicznej 
Szkoły Podstawowej w 
Kowalkowie. Tuż przed początkiem 
roku szkolnego 2016/17

zdjęciowych znanych seriali, w 
których grali, mówił również o 
pracy w zawodzie aktora. Było to 
bardzo miłe spotkanie. Dla nas 
najważniejsze jest to, że nasi 
uczniowie będą mogli rozwijać 
swoje piłkarskie pasje oraz talenty - 
dodała Barbara Rutkowska.
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2016
450-lecie Kazanowa

W  dniu 14 sierpnia 2016
roku w Kazanowie odbył 

się Piknik Rodzinny towarzyszący 
450 rocznicy powstania naszej 
miejscowości. Otwarcia wydarzenia 
dokonała Wójt Gminy Kazanów 
Teresa Pancerz - Pyrka wraz z 
Przewodniczącym Rady Gminy Pa-

Tę ważną uroczystość zaszczycili 
swoją obecnością: ks. Kanonik 
Czesław Błaszczykiewicz. poseł na 
Sejm RP Leszek Ruszczyk, radny Se
jmiku Województwa Mazo
wieckiego Zbigniew Gołąbek oraz 
samorządowcy z powiatu zwoleńs- 
kiego w tym: Starosta Waldemar 
Urbański, przewodniczący Rady Po
wiatu Edward Rybak, wiceprzewod
niczący Rady Powiatu Andrzej 
Szczypiór, burmistrz Zwolenia 
Bogusława Jaworska, wójtowie

gmin: Tczów - Andrzej W otoczak, 
Ciepielów - Artur Szewczyk, Pokz-

Po oficjalnych przemówieniach 
młodzież szkolna przybliżyła wątek 
historyczny w legendzie "Kazanów, 
moja Mała Ojczyzna*. Następnie za
prezentowali swoje umiejętności: 
Grupa "Leśne skrzaty* z oddziału 
przedszkolnego szkoły w Kazano
wie, recytatorzy z tutejszej placówki 

Patrycja Żak. Bartłomiej
Widechowski. Aleksandra
Widechowsłd oraz Jakub Pietrzyk 
uczeń PSP w Zakrzówku. Wokaliści, 
obecni uczniowie oraz absolwenci: 
Natalia Markiewicz, Oliwia Chalot, 
Weronika Szczepanowska, Jagoda 
Przepiórka. Daniel Suwała. Można 
było również obejrzeć scenki humo
rystyczne w wykonaniu uczniów 
i pracowników szkoły.

Występy artystyczne uświetniły za
proszone zespoły: Zwołeniacy,
Sobótka, Kompany oraz Kazanowr- 
anki znad Iłżanki • chluba tutejszej 
gminy pod przewodnictwem dyrek

tor szkoły Pani Beaty Przepiórki. W 
czasie pikniku można było podzi
wiać pokazy strażackie, spędzać pr
zyjemnie czas w wesołym 
miasteczku, uczestniczyć w buble 
footbal, przy loterii fantowej, skor
zystać z ofert różnorodnych stoisk.

Uwieńczeniem tego uroczystego 
dnia była zabawa przy dźwiękach 
muzyki disco polo. Licznie przyby
łych mieszkańców Kazanowa, gmi
ny oraz powiatu zachęcały do 
zabawy zespoły. Goran, Trzy Żywi
oły, Młx Dance, Ego. W czasie uroc
zystości mieszkańcy oraz goście 
mogli podziwiać Kazanów na przes
trzeni bt. Poświęcona temu była 
tablica „Kazanów dawniej i dziś". 
Malujące się na twarzach wzrusze
nie zaświadczało o tym, iż ten dzień 
to również wspomnień czar i dowód 
na to, że większości zebranych 
bliskie są słowa - motto tej uroc
zystości „Tu jest moje miejsce, tu 
jest mój dom".

Wystawę zdjęć archiwalnych nadal 
można oglądać w Urzędzie Gminy.



Wydarzenia cykliczne w Gminie Kazanów
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Sportowe sukcesy z Gminą Kazanów

Nasza drużyna 
na zawodach 
lekkoatletycznych 
w Iłży

D nia 12 czerwca 2018 roku 
uczniowie Publicznego Gim
nazjum w Kazanowie oraz Publicz

nej Szkoły Podstawowej z 
Kazanowa I Zakrzówka wzlęi udzi
ał w zawodach lekkoatletycznych 
w Hły, zorganizowanych pod par 
tronatem Związku Gmin .Nad 
Wańka".

Celem działania związku jest m.in. 
ochrona środowiska doliny rzeki 
Iłżanki, rozwój turystyki i rekreacji, 
edukacja ekologiczna społeczeńst
wa, przedstawienie walorów i pro
mocja gmin wchodzących w skład

W zawodach brali udział uczniowie 
szkół podstawowych i gimnazjal
nych, w ramach których odbywały 
się następujące konkurencje: bieg 
na dystansie 100 m, bieg na 
dystansie 300 m. bieg wytrzy
małościowy (dziewczęta 600 m. 
chłopcy młodsi 800 m, chłopcy 
starsi 1000 m). skok w dal z miejs
ca, rzut piłką lekarską (2 oraz 3 kg), 
sztafeta 4x100 m oraz konkurencja 
dodatkowa, wyścig na rolkach na 
dystansie 300 m.

W poszczególnych konkurencjach 
brało udział po dwóch zawodników 
z każdej gminy, którzy zdobywali 
punkty zgodnie z uzyskaną lokatą. 
Miejsca od I do III nagradzane były 
medalami oraz upominkami.

W naszej kadrze największe sukce
sy odnieśli:

I miejsca i złote medale 
Dominika Molenda - rzut piłką
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Wakacyjny turniej 
tenisa stołowego

I A I  weekend 20-22 Bpca 
Y Y  2018 roku w Kazanowie 
odbywał sic “Wakacyjny Turniej 
Tenisa Stołowego", zorganizowany 
przez UKLS Kazanów. Była to do-

Strażacki Turniej 
Piłki Nożnej
W  dniu 17 czerwca 2018 na
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Edukacja w Gminie Kazanów

dzieci, z których skorzystało 1080 
rodzin. Na program ten przeznaczo
no 464.720,60 złotych, z czego

specjalnej organizacji

latach 2015-2018 Pozyskano na ten 
L W latach cd kwotę 190.607,19 złotych, co 

i wykształcić młodzież z 
naszej Gminy w następujących za- 

! na kwoty; 227.762,00 wodach: 4

przeznaczyło 369.417,16 złotych.

ka". Gmina matematyki, języka angidskiego i 
/ pozyskała w latach 2015- Kazanów otrzymała z tego rząd o- niemieckiego, zajęcia z kreatywnoś- 

2018 kwotę 9.047,00 złotych, co wego programu 28.000,00 złotych ci, zajęcia informatyczne, chemicz- 
-zy 7.000,00 

wkładu własnego pozyskała dla PSP
Kowalków Interaktywny monitor został zakupiony sprzęt kom- 
dołykowy za kwotę 17.500,00 zło- pu terowy i multimedialny (projekt o-

pozwolło wyposażyć 64 u

latach 2014 - 2018 na t kwotę 15.000,00 złotych oraz d

nuje się na czerwiec 2019 roku.
tych w gimnazjum, a także 920,74
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N U M E R Y  TELEFO NÓ W  
U RZĄD  G M IN Y  KAZAN Ó W  

(48) 38-64-9XX)
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