Urząd Gminy Sieciechów

Otwarcie świetlicy w Kępicach
W niedzielne popołudnie 9 września odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępice. W
wydarzeniu udział wzięli: Wójt Gminy Sieciechów Zbigniew Czerski, Prezes Lokalnej Grupy Działania „Puszcza
Kozienicka" Irena Bielawska, Przewodniczący Rady Gminy Sieciechów Kazimierz Mastalerz, Sekretarz Urzędu Gminy
Teresa Sujkowska, sołtysi, radni, Mieszkańcy Kępic. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Wójt Gminy Zbigniew
Czerski oraz Pani Irena Bielawska Prezes LGD „Puszcza Kozienicka" natomiast poświęcenia obiektu dokonał Proboszcz
Parafii Opactwo ks. Henryk Kowalczyk. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zebrani udali się na poczęstunek.

Świetlica wiejska w Kępicach jest jednym z najstarszych budynków użyteczności publicznej w Gminie Sieciechów.
Przed laty mieściła się tu szkoła – funkcje tą pełniła od lat pięćdziesiątych do 1987 r. Od tamtej pory budynek służy
mieszkańcom jako świetlica wiejska – odbywały się tu różnego rodzaju imprezy młodzieżowe jak i spotkania
okolicznościowe np. z okazji pacyfikacji wsi Kępice, święcenie pokarmów w Wielką Sobotę przed Wielkanocą. Aby
świetlica nadal mogła spełniać te i inne funkcje i służyć mieszkańcom Kępic jak i gminy należało ją wyremontować.
Dzięki staraniom Wójta Gminy Sieciechów P. Mariana Zbigniewa Czerskiego udało się pozyskać środki finansowe na
jej gruntowny remont. Dofinansowanie w kwocie 71 426,94 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich uzyskano za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania
„Puszcza Kozienicka". Remont zakładał zachowanie jej oryginalnego wyglądu – zachowanie rozkładu pomieszczeń
wewnątrz, a także zachowanie elementów architektonicznych na zewnątrz budynku. Celem remontu budynku było
przywrócenie budynkowi jego dawnej funkcjonalności w szczególności, by służył mieszkańcom w budowaniu i
zachowaniu szeroko pojętej kultury i tradycji. Remont obejmował: malowanie dachu oraz wymianę rynien, wymianę
kominów, wykonanie nowej elewacji zewnętrznej, wymianę okien, wykonanie chodnika i opaski wokół budynku oraz
wszystkie prace modernizacyjne wewnątrz budynku, ściany, sufity i podłogi.
Świetlica znajduje się w centrum miejscowości w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca pomordowanych żołnierzy BCh i
AK- mieszkańców wsi Kępice podczas II wojny światowej, gdzie corocznie odbywają się uroczystości upamiętniające te
wydarzenia.
Remont świetlicy wiejskiej w Kępicach pozytywnie wpłynął na poprawę jakości życia, poprzez stworzenie nowego
miejsca do wypoczynku, wspólnego spędzania wolnego czasu, organizacji imprez, zaspakajania potrzeb społecznych i
kulturalnych.
Niedzielne otwarcie świetlicy zapoczątkowało wspólne spotkania mieszkańców i ich integrację jak kiedyś, gdy przed
laty mieściła się tu szkoła.
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