Rok 2021 w Gminie Repki kończymy z dużą ilością wykonanych inwestycji pomimo,
iż znajdujemy się znów w trudnym czasie wywołanym stanem epidemii. Jednak należy zaznaczyć, że jak
co roku chcemy zaprezentować Państwu działania podejmowane w naszej gminie w każdej z dziedzin
życia społecznego i gospodarczego. Zależy nam nadal, aby zrealizowane inwestycje przyczyniły się do
poprawy życia mieszkańców naszej gminy .
Wykonaliśmy wiele dużych i małych inwestycji na terenie całej gminy. Staraliśmy się,
by realizowane inwestycje chociaż w małym stopniu sprawiły, że dobro mieszkańców naszej
gminy jest dla nas bardzo ważne i mamy nadzieję, że tak się stało. Jednak koniec roku i czas
podsumowania nie jest dla nas czasem do odpoczynku. Idziemy cały czas to przodu, rozliczamy
wnioski i aplikujemy o każde nowe doﬁnansowanie. Nie dzielimy naszej Gminy i naszych
mieszkańców na lepszych i gorszych, gdyż każdy z nas jest równy i ma swoje oczekiwania
i potrzeby, które staramy się spełniać sukcesywnie.
Wzorem lat ubiegłych podtrzymujemy wysokie tempo budowy, przebudowy oraz remontów dróg gminnych oraz aktywnie wspieramy przebudowy dróg powiatowych. Każda droga ma dla nas taką samą wartość bez
znaczenia na długość i szerokość, gdyż każda z nich służy naszym mieszkańcom.
INWESTYCJE ZWIĄZANE Z POPRAWĄ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY REPKI
Lp.
Nazwa zadania
1 Budowa drogi gminnej na odcinku
Kobylany Górne – Wyrozęby- Konaty
W ramach inwestycji została wybudowana
droga o długości 4163,10 mb, gdzie
wykonano jezdnię z betonu asfaltowego
wraz z dwustronnymi poboczami.
Dla poprawy bezpieczeństwa wykonany
został również jednostronny chodnik we wsi
Wyrozęby-Konaty.
2

Koszt zadania zł

Źródło finansowania

2 719 140,74 zł
Doﬁnansowanie w wysokości
1 801 320,61 zł
Środki z Budżetu Gminy: 887 904,80 zł
Fundusz Sołecki Wsi Kobylany Górne: 14 363,14 zł
Fundusz Sołecki Wsi Wyrozęby- Konaty: 15 552,19 zł

Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Szkopy o długości 965 mb
430 144,86 zł
Wykonano nową nawierzchnię asfaltową,
regulację istniejących koryt ściekowych
wraz z częściową ich wymianą
oraz wykonano pobocza gruntowe.
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Przebudowa drogi wewnętrznej
w miejscowości Żółkwy o długości 290 mb.
W ramach zadania została wykonana
nawierzchnia bitumiczna oraz pobocza.
Przebudowa drogi gminnej do
miejscowości Bałki o długości 850 mb.
W ramach zadania została wykonana
nawierzchnia bitumiczna oraz pobocza.

Doﬁnansowanie wysokości
400 000,00 zł
Środki z Budżetu Gminy: 14 148, 83 zł
Fundusz Sołecki Wsi Szkopy: 15 996,03 zł
50 829,98 zł
Środki z Budżetu Gminy: 40 807,98 zł
Fundusz Sołecki Wsi Żółkwy: 10 022,00 zł
280 187,31 zł
Zadanie zostało w całości sﬁnansowane
ze środków Budżetu Gminy.
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Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi
gminnej 390526W do miejscowości
Skrzeszew E
Została przebudowana droga o długości
380 mb, w ramach której wykonano
nawierzchnię z kostki brukowej oraz
nawierzchnię asfaltową.
Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Zawady
Została przebudowana droga o długości
300 mb, gdzie wykonano nawierzchnię
z kruszywa betonowego oraz łamanego.
Przebudowa drogi wewnętrznej
w miejscowości Mołomotki–Dwór
o długości 400 mb. Zadanie do realizacji
do końca 2021 roku.
Remont drogi wewnętrznej
w miejscowości Repki - ul. Poziomkowa
o długości ok 80 mb

243 771,84 zł

Doﬁnasowanie w wysokości
55 000,00 zł
Środki z Budżetu Gminy: 188 771,84 zł

43 050,00 zł
Środki z Budżetu Gminy: 39 050,00 zł
Fundusz Sołecki Wsi Zawady: 4 000,00 zł

85 657,20 zł
Środki z Budżetu Gminy: 75 253,01 zł
Fundusz Sołecki Wsi Mołomotki- Dwór: 10 404,19 zł
8 610,00 zł

Zadanie zostało w całości sﬁnansowane
ze środków Budżetu Gminy.

Cały czas dokładamy starań, aby sukcesywnie były przebudowywane drogi powiatowe. Jednak należy zaznaczyć, że nie da się wszystkich dróg powiatowych przebudować w okresie kilku lat. Podejmowane przez nas
działania powodują, że z naszej gminy znikają na drogach powiatowych nawierzchnie brukowe. Część dróg
powiatowych została przebudowana w tym roku, niektóre są w trakcie przebudowy, a na część zostały złożone
dopiero wnioski o doﬁnansowanie.

Lp.
1

2

3

INWESTYCJE POWIATU SOKOŁOWSKIEGO ZWIĄZANE Z POPRAWĄ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
NA TERENIE GMINY REPKI
Dotacja
Nazwa zadania
Całkowity koszt
zadania zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W
na odcinku Sokołów Podlaski – Włodki,
16 843 321,00 zł Wkład własny pochodzący z Budżetu Gminy Repki
m. Sokołów Podlaski, gm. Sokołów
w 2021 roku wyniósł 115 818,00 zł
Podlaski, gm. Bielany, gm. Repki
Łącznie przebudowany został odcinek trasy
powiatowej o długości 8,577 km, gdzie
został również wykonany chodnik
o długości 2 kilometrów. Inwestycja objęła
przebudowę drogi na terenie Gminy Repki
o długości 400 metrów.
Przebudowa drogi powiatowej nr 3934W
Sawice - Bronisze – Czaple -Andrelewicze
na odcinku od km 0+000 do km 2+311 o
długości 2,311 km; gm. Repki
W ramach inwestycji zostanie wykonana
nowa nawierzchnia asfaltowa oraz pobocza
z kruszywa łamanego.
Przebudowa drogi powiatowej nr 3931W
o długości 550 mb w miejscowości Karskie
gm. Repki
Wykonano jezdnię z betonu asfaltowego
wraz z dwustronnymi poboczami oraz
wykonano zjazdy.
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1 629 891,88 zł

Dotacja celowa z Gminy Repki w 2021 roku
wyniosła
114 096,19 zł

445 025,76 zł

Na ten cel Gmina Repki udzieliła Powiatowi
Sokołowskiemu pomocy ﬁnansowej w wysokości
222 512,88 zł

Jednak przebudowa dróg oraz ich remonty nie są jedynymi inwestycjami w Gminie Repki. Jest szereg
inwestycji, które służą naszym mieszkańcom oraz dzieciom, aby mogli aktywnie spędzać wolny czas lub rozwijać swoje zainteresowania. Zaczynając od najmłodszych - poprzez utworzenie klubu dziecięcego „Miś Uszatek”, po starszych - budując i modernizując oświetlenie uliczne, czy też remontując budynek Ośrodka Zdrowia
w Repkach, by bardziej sprostać oczekiwaniom.
INWESTYCJE ZWIĄZANE Z POPRAWĄ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY REPKI
Lp.
1

2

3

4
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Nazwa zadania
Termomodernizacja budynku Zespołu
Szkół w Skrzeszewie
W ramach inwestycji zostały wymienione
grzejniki, okna i drzwi zewnętrzne,
a dotychczasowe oświetlenie zastąpiono
energooszczędnymi oprawami LED.
Budynek został ocieplony i zyskał nową
elewację. Zamontowana została również
instalacja fotowoltaiczna o mocy 15 kWp.
Termomodernizacja budynku Ośrodka
Zdrowia w Repkach
Zakres robót obejmował docieplenie
ścian zewnętrznych i stropu poddasza,
wymianę grzejników, okien i drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne. Odnowiona została elewacja,
wymienono pokrycie dachowe oraz zamontowano instalację fotowoltaiczną
o mocy 15 kWp. Dodatkowo przy głównym wejściu do budynku wykonano pochylnię dla niepełnosprawnych.
Utworzenie i funkcjonowanie Klubu
Dziecięcego „Miś Uszatek” w Repkach
Dla 18-orga dzieci w wieku 1-3 lat
utworzone zostały sale zabaw, łazienka,
pomieszczenie do wydawania posiłków,
zmywalnia oraz osobne wejście. Na zewnątrz powstał także plac zabaw.
Oczyszczenie istniejących zbiorników wodnych w miejscowości Repki w celu poprawy małej retencji na terenie Gminy Repki
Zakres prac obejmował oczyszczenie i
odmulenie istniejących zbiorników wodnych o pow. 1,31ha poprzez wywiezienie
namułu oraz usunięcie powalonych drzew
z czaszy stawów. Zostały też utworzone
umocnienia z kamienia naturalnego na skarpach stawów w obrębie dopływów i odpływów oraz wykonano częściowe umocnienia
brzegów stawów z narzutem kamiennym.
Odtworzenie zabytkowej alei kruszywem naturalnym oraz oczyszczenie istniejącego parku w miejscowości Repki
Została odnowiona główna aleja parku
o długości ok. 800 metrów, poprzez wyrównanie i nawiezienie kruszywem naturalnym, dzięki czemu nastąpiła poprawa
stanu technicznego alei.
Dzięki pracy mieszkańców gminy Repki,
którzy kilkakrotnie spotykali się w ramach akcji „Sobota w parku”, udało się
w większości uporządkować i oczyścić
park z samosiewów drzew i krzewów, tak
by przywrócić pierwotny układ ułożenia.

Koszt zadania zł

Źródło ﬁnansowania

1 413 762,00 zł

1 259 060,18 zł

Doﬁnansowanie w wysokości
2 000 000,00 zł
Środki z Budżetu Gminy: 672 822,18 zł

354 362,53 zł
Doﬁnasowanie w wysokości
265 895,00 zł
Środki z Budżetu Gminy: 88 467,53 zł

477 907,95 zł

Doﬁnansowanie w wysokości
334 535,57 zł
Środki z Budżetu Gminy: 143 372,38 zł

153 710,64 zł

Doﬁnansowanie w wysokości
76 855,32 zł
Środki z Budżetu Gminy: 76 855,32 zł
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Ścieżka edukacyjna ,,MIŁOŚNICY
PRZYRODY” przy zabytkowym parku
w miejscowości Repki
W ramach zadania wzdłuż ulicy Parkowej
umieszczono tablice edukacyjne oraz
ławki, a także wykonano nowe nasadzenia krzewów.
Budowa chodnika przy ulicy Parkowej
w Repkach
Został wykonany nowy chodnik na odcinku o dł. 365m wzdłuż zabytkowego
parku, od ulicy Orzechowej do zakrętu
przy Ośrodku Zdrowia. Realizacja tej
inwestycji znacząco wpłynie na poprawę
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Ochrona powietrza- wymiana urządzeń
grzewczych w Gminie Repki
- w trakcie realizacji
W ramach inwestycji zostanie wymienione 79 urządzeń grzewczych, w tym: 55
kotłów gazowych, 12 kotłów na pellet,
12 kotłów zgazowujących drewno oraz
zamontowano 3 instalacje fotowoltaiczne o mocy 3,06 kWp.
Poprawa infrastruktury wodno- ściekowej na terenie Gminy Repki
Przedmiotem zadania było zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci
wodociągowej o dł. ok. 4,1 km do zabudowy kolonijnej wsi Skrzeszew oraz na
budowie 13 oczyszczalni przydomowych
na terenie Gminy Repki.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Włodki
W ramach zadania zostało całkowicie odnowione wnętrze oraz elewacja budynku
świetlicy wiejskiej. Wymienione zostały
okna i drzwi, odnowiono pomieszczenia
kuchenne i łazienki. Zamontowana została
instalacja PV oraz klimatyzacja. Na zewnątrz
został wykonany parking, a do świetlicy
zakupione zostało nowe wyposażenie.
Modernizacja pomieszczeń kuchennych
w Zespole Szkół w Repkach polegająca
na ułożeniu glazury, malowaniu ścian
i suﬁtów, wymianie instalacji
elektrycznej i sanitarnej,
wymianie drzwi wewnętrznych.
Modernizacja pomieszczeń kuchennych
w Publicznej Szkole Podstawowej
w Wyrozębach-Podawcach polegająca
na odnowieniu ścian wewnętrznych,
wymianie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz wymianie drzwi
wewnętrznych.
Zakup wyposażenia do pomieszczeń
kuchennych do Zespołu Szkół
w Repkach i Publicznej Szkoły
Podstawowej
w Wyrozębach-Podawcach

69 775,00 zł

Doﬁnansowanie w wysokości
48 155,23 zł
Środki z Budżetu Gminy: 21 619,77 zł

135 409,27 zł
Zadanie zostało w całości sﬁnansowane ze środków Budżetu Gminy.

2 380 000,00 zł
Doﬁnansowanie w wysokości
1 104 000,00 zł

1 004 024,02 zł
Doﬁnansowanie w wysokości
611 914,00 zł

452 958,00 zł

Doﬁnasowanie w wysokości
401 500,00 zł
Środki z Budżetu Gminy: 51 458,00 zł

230 000,00 zł
Zadanie zostało w całości sﬁnansowane ze środków Budżetu Gminy.

180 000,00 zł
Zadanie zostało w całości sﬁnansowane ze środków Budżetu Gminy.

180 000,00 zł

Doﬁnansowanie w wysokości
160 000,00 zł
Środki z Budżetu Gminy: 20 000,00 zł
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Zmniejszenie emisji CO2 na terenie
Gminy Repki poprzez modernizację
oświetlenia ulicznego oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach
użyteczności publicznej
W ramach projektu przewidziana jest wymiana ok.750 starych opraw oświetlenia
ulicznego na terenie gminy na nowe energooszczędne typu LED oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach Zespołu
Szkół w Repkach oraz Publicznej Szkoły
Podstawowej w Wyrozębach- Podawcach.
Poprawa jakości powietrza na terenie
Gminy Repki poprzez nasadzenia
drzew i krzewów
Zostały wykonane nasadzenia roślinne
w miejscowościach Liszki, Repki,
Skrzeszew, Frankopol i Wasilew Szlachecki.
Zakup i montaż automatycznej stacji
meteorologicznej w miejscowości Gałki
Automatyczna stacja meteorologiczna
za pomocą czujników dostarcza informacji
o sytuacji pogodowej, m.in. o kierunku
i prędkości wiatru, temperaturze
powietrza, temperaturze przygruntowej
i gruntu, wilgotności względnej
powietrza, ciśnieniu atmosferycznym
oraz opadach atmosferycznych.

734 802,00 zł
Doﬁnansowanie w wysokości
500 000,00 zł
Środki z Budżetu Gminy: 234 802,00 zł

115 461,60 zł
Doﬁnansowanie w wysokości
51 580,80 zł
Środki z Budżetu Gminy: 63 880,80 zł

57 290,00 zł
Doﬁnansowanie w wyokości
45 832,00 zł
Środki z Budżetu Gminy: 11 458,00 zł

Urządzenie centrum kulturalnego dla wsi
Wyrozęby-Podawce i Wyrozęby-Konaty
W ramach inwestycji została wykonana
częściowa rozbiórka dachu oraz nowe
pokrycie dachowe. Ściany zewnętrzne
budynku świetlicy zostały ocieplone
oraz odnowione.

159 900,00 zł

Doﬁnansowanie w wysokości
111 125,25 zł
Środki z Budżetu Gminy: 35 314,33 zł
Fundusz Sołecki Wsi Wyrozęby-Podawce: 13 460,42 zł
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Pielęgnacja i konserwacja starszych
drzew na terenie zespołu dworskiego
w Szkopach

35 766,36 zł

Doﬁnasowanie w wysokości
26 824,77 zł
Środki z Budżetu Gminy: 8 941,59 zł
19

Termomodernizacja budynku świetlicy
wiejskiej w Gałkach
Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych świetlicy wiejskiej oraz nową
elewację budynku.

55 350,00 zł
Doﬁnansowanie w wysokości
10 000,00 zł
Środki z Budżetu Gminy: 29 934,81 zł
Fundusz Sołecki wsi Gałki: 15 415,19 zł
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Zakup wyposażenia do świetlicy
wiejskiej w Ostrowcu
Zamontowano i uruchomiono trzy klimatyzatory oraz zakupiono dwie ławki
zewnętrzne.

22 323,57 zł
Doﬁnansowanie wysokości
10 000,00 zł
Fundusz Sołecki wsi Ostrowiec: 11 782,30 zł

Modernizacja budynku świetlicy
wiejskiej w Sawicach - Wsi
65 000,00 zł
W ramach zadania w świetlicy wiejskiej
została zdemontowana stara drewniana
podłoga oraz wykonana nowa posadzka
z kamieni sztucznych wraz z jej ociepleniem, a także pomalowano ściany wewnętrzne i wymieniono oprawy oświetleniowe.

22

Montaż paneli fotowoltaicznych na
budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Borychów

Doﬁnansowanie w wysokości
10 000,00 zł
Środki z Budżetu Gminy: 29 175,11 zł
Fundusz Sołecki wsi Sawice–Wieś: 15 953,57 zł
Fundusz Sołecki wsi Sawice–Dwór: 9 871,32 zł

21 737,30 zł

W ramach zadania na budyku świetlicy
wiejskiej zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 4,08 kWp.

Doﬁnansowanie w wysokości
10 000,00 zł
Fundusz Sołecki wsi Borychów: 11 737,30 zł
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Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Józin
19 680,00 zł
Realizacja zadania obejmowała montaż
16 opraw oświetleniowych typu LED
na istniejących słupach oraz szafy SON
wzdłuż drogi gminnej.

Doﬁnansowanie w wysokości
9 840,00 zł
Fundusz Sołecki wsi Józin- Bałki: 9 840,00 zł
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Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Remiszew Mały
W ramach inwestycji został wykonany
plac zabaw oraz nowe nasadzenia roślinne

33 560,01 zł
Doﬁnansowanie w wysokości
10 000,00 zł
Środki z Budżetu Gminy: 23 560,01 zł
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Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Karskie
W ramach inwestycji został wykonany
plac zabaw oraz nowe nasadzenia roślinne

32 210,01 zł
Doﬁnansowanie w wysokości
10 000,00 zł
Środki z Budżetu Gminy: 12 210,01 zł
Fundusz Sołecki wsi Karskie: 10 000,00 zł
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Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w miejscowości Ostrówek
32 210,01 zł
W ramach inwestycji został wykonany
plac zabaw oraz nowe nasadzenia
roślinne

Doﬁnansowanie w wysokości
10 000,00 zł
Środki z Budżetu Gminy: 11 083,89 zł
Fundusz Sołecki wsi Ostrówek: 11 126,12 zł

6
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Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smuniew
Realizacja zadania obejmowała montaż
10 opraw oświetleniowych typu LED na
nowych słupach oraz szafy SON wzdłuż
drogi powiatowej.

37 515,00 zł
Doﬁnansowanie w wysokości
10 000,00 zł
Środki z Budżetu Gminy: 14 138,18 zł
Fundusz Sołecki wsi Smuniew:13 376,82 zł
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Zagospodarowanie placu gminnego
w miejscowości Wasilew Skrzeszewski
W ramach zadania zostało wykonane
ogrodzenie działek gminnych pod budowę świetlicy.

34 000,00 zł
Doﬁnansowanie w wysokości
10 000,00 zł
Fundusz Sołecki wsi Wasilew Skrzeszewski:
12 485,03 zł
Fundusz Sołecki Skrzeszew E: 10 998,72 zł
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Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sawice- Wieś i Sawice –Dwór
Realizacja zadania obejmowała montaż
11 opraw oświetleniowych typu LED na
nowych słupach wzdług drogi powiatowej
od skrzyżowania w kierunku cmentarza
oraz wzdłuż parkingu w kierunku kościoła.
Termomodernizacja Biblioteki
w Skrzeszewie – w trakcie realizacji
Prace polegają na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku, remoncie schodów
wejściowych oraz wymianie zewnętrznej
stolarki drzwiowej i okiennej.
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu
z terenu Gminy Repki
(odebrano 89,68 Mg odpadów)

69 495,00 zł
Zadanie zostało w całości sﬁnansowane ze środków Budżetu Gminy.

60 000,00 zł
Zadanie zostało w całości sﬁnansowane ze środków Budżetu Gminy.

29 928,01 zł

Doﬁnansowanie w wysokości
27 711,12 zł
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Modernizacja budynku świetlicy
wiejskiej w Repkach polegająca
na wymianie pokrycia dachowego.

123 000,00 zł
Środki z Budżetu Gminy: 80 533,90 zł
Fundusz Sołecki wsi Repki: 42 466,10 zł
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Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy
wiejskiej w Kamiance
Zamontowano i uruchomiono trzy klimatyzatory, które poprawią funkcjonalność
świetlicy.

21 586,50 zł

Remont oświetlenia ulicznego
w miejscowości Remiszew Duży
W ramach zadania zostało wymienione
8 opraw oświetleniowych typu LED oraz
zamontowano dodatkowych 5 opraw.

9 700,67 zł

Modernizacja świetlicy wiejskiej
w Kobylanach-Skorupkach – w trakcie
realizacji. W ramach zadania w świetlicy
zostanie wykonana łazienka, pomieszczenie kuchenne oraz remont instalacji
elektrycznej.

Środki z Budżetu Gminy: 11 586,50 zł
Fundusz Sołecki wsi Kamianka: 10 000,00 zł

Fundusz Sołecki wsi Remiszew Duży: 9 700,67 zł

20 910,00 zł
Środki z Budżetu Gminy: 10 972,93 zł
Fundusz Sołecki wsi Kobylany-Skorupki: 9 937,07 zł
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Wykonanie odwodnienia pobocza drogi
gminnej w miejscowości Rudniki, które
jest w trakcie realizacji.

8 610,00 zł
Środki z Budżetu Gminy: 1 610,00 zł
Fundusz Sołecki wsi Rudniki: 7 000,00 zł
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Wytyczenie granic działki gminnej wraz
z jej ogrodzeniem i wyrównianiem terenu w miejscowości Remiszew Mały

10 658,99 zł
Fundusz Sołecki wsi Remiszew Mały: 10 658,99 zł

Tak jak wcześniej pisaliśmy, część inwestycji została rozpoczęta i czeka na realizację lub otrzymanie doﬁnansowania.
Ale jednak cały czas składamy wnioski o doﬁnansowanie. I tak czekamy na ogłoszenie wyników konkursu
w ramach doﬁnasowania:
Nazwa zadania
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Czaple- Kolonia
Poprawa infrastruktury drogowej
na terenie gminy Repki

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej oraz
Ośrodka Zdrowia w Gminie Repki

Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni
ścieków w Repkach
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości
Rogów

Planowany koszt
1 915 076,76 zł

6 555 000,00 zł

4 883 907,27 zł

2 376 955,00 zł
300 000,00 zł

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości
Skrzeszew

350 000,00 zł

Usuwanie odpadów z folii rolniczych i sznurka do
owijania balotów, opakowań po nawozach i typu
Big Bag (zadeklarowany odbiór 259 Mg odpadów)

140 372,00 zł

Źródło dofinansowania
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych
- złożony wniosek o doﬁnansowanie
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych- przyznana promesa
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
(RPO WM 2014-2020) Osi Priorytetowej RPO WM
IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną.
Wniosek znajduje się na liście rezerwowej
o przyznanie doﬁnansowania
Budżet Państwa- przyznana promesa
Budżet Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów
rolnych w zakresie budowy i modernizacji dróg
dojazdowych do gruntów rolnych - złożone
wnioski o doﬁnansowanie
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - złożony wniosek o dofinasowanie.
Planowany termin zbiórki II kw 2022r.

Gmina Repki jak w każdym roku wspiera jednostki OSP z terenu gminy Repki w zakupach ubrań
i sprzętu, a także ﬁnansuje szkolenia naszych strażaków ochotników. Bardzo się cieszymy, że również
w tym roku zostały zakupione kolejne wyposaże-

Poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrozębach

Poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Repkach
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nia dla naszych jednostek, gdyż dzięki nim wszyscy możemy czuć się bardziej bezpieczni. Poniżej
przedstawiamy pozyskane doﬁnansowania dla
OSP z terenu naszej Gminy. Ale to tylko niektóre
wsparcia dla jednostek OSP z terenu Gminy Repki.

100- lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszewie

100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrozębach

WSPARCIE JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY REPKI
Lp.
1

Nazwa zadania
Zakup ubrań specjalnych na potrzeby
jednostki OSP Repki

Koszt zadania zł

Źródło ﬁnansowania

39 855,87 zł
Doﬁnansowanie w wysokości 19 927,93 zł
Środki z Budżetu Gminy: 19 927,94 zł

2

Zakup ubrań specjalnych na potrzeby
jednostki OSP Skrzeszew

18 889,18 zł
Doﬁnansowanie w wysokości 7 999,00 zł
Środki z Budżetu Gminy: 10 890,18 zł

3

Zakup kamery termowizyjnej dla jednostki
OSP Skrzeszew

21 000,00 zł
Doﬁnansowanie w wysokości 10 500,00 zł
Środki z Budżetu Gminy: 10 500,00 zł

4

5

Remont garażu w budynku strażnicy OSP
w Gałkach
Zakres prac obejmował odnowienie ściany
wewnętrznych i suﬁtu oraz wymianę drzwi
garażowych.

28 290,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej
o mocy 6,12 kw dla potrzeb OSP Repki
– zadanie zrealizowane przez jednostkę OSP
Repki

37 944,00 zł

Doﬁnansowanie w wysokości
20 000,00 zł
Środki z Budżetu Gminy: 8 290,00 zł

Doﬁnansowanie w wysokości 27 540,00 zł
Środki z Budżetu Gminy: 10 404,00 zł
6

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej
o mocy 6,12 kw dla potrzeb OSP Wyrozęby
– zadanie zrealizowane przez jednostkę OSP
Wyrozęby

37 944,00 zł

Doﬁnansowanie w wysokości 27 540,00 zł
Środki z Budżetu Gminy: 10 404,00 zł
7

Dotacja do zakupu sprzętu dla OSP Liszki
W ramach dotacji zakupionych zostało
6 hełmów strażackich.

5 500,00 zł
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Gmina Repki ma podpisane porozumienie o współpracy przy Programie Czyste Powietrze. Deklaracja współpracy ze strony gminy jest dobrowolna i ma na celu zwiększenie dostępności oraz możliwość dotarcia do jak największej liczby beneﬁcjentów, a w konsekwencji – jeszcze
skuteczniej wpłynąć na poprawę jakości powietrza w naszym regionie.

W Urzędzie Gminy jest możliwość potwierdzenia proﬁlu zaufanego.
Dzięki niemu możemy załatwić wiele spraw online bez wychodzenia z domu.

Na terenie Gminy Repki, przed budynkiem Urzędu oraz
przy świetlicy wiejskiej w Sawicach-Wsi znajdują się pojemniki- serduszka do których można wrzucać plas kowe
nakrętki. Również w szkołach na terenie Gminy prowadzona jest zbiórka nakrętek do specjalnych pojemników. Każda zebrana nakrętka to symboliczna cegiełka, która może
przyczynić się do budowania wielkich rzeczy. Inicjatywa ma
na celu pomoc potrzebującym dzieciom.

Mamy Wicemistrza województwa mazowieckiego w konkursie AGROLIGI 2021
Na gali podsumowującej konkurs AGROLIGA 2021 w Mszczonowie
Młyn Zbożowy „Bracia Górscy” z Repek otrzymał tytuł Wicemistrza
województwa mazowieckiego w kategorii Firma. Nagrodzona ﬁrma
ma 125-letnią, rodzinną i wielopokoleniową tradycję młynarską. Dla
zwiększenia konkurencyjności, aby iść z duchem czasu, wprowadzono nowoczesne pomysły i odważne rozwiązania. Kreatywność
i konsekwencja właścicieli młyna przy wprowadzaniu zmian i nowych technologii, zostały zauważone i docenione przez organizatorów konkursu – Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
W ramach warsztatów „Ogrody przyjazne pszczołom -urządzenie ogrodów ekologicznych na terenie powiatu łosickiego, siedleckiego, sokołowskiego” zorganizowanych przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” zostały
przeprowadzone zajęcia teoretyczne i praktyczne dla mieszkańców Włodek. Na warsztatach lokalna społeczność dowiedziała
się jak ważną rolę w życiu ludzi pełnią pszczoły. Dzięki uzyskanej
wiedzy uczestnicy warsztatów zagospodarowali przestrzeń ogrodową przy świetlicy wiejskiej we Włodkach.

Montaż znaków – kajakowe oznakowanie
rzeki Bug” na szlaku przechodzącym przez teren
Gminy Repki w ramach projektu „Łączy nas Bug –
utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych
szlaków turystycznych” realizowanego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
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W ramach projektu Szlakiem rowerowym „Bug Rajem dla Turysty” realizowanym przez Podlaskie Stowarzyszenie Gmin z doﬁnasowaniem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, we wsi Wasilew Szlachecki (przy drodze
krajowej nr 62) zostanie zamontowana stacja naprawy rowerów i ławki.
W związku z narodowym programem szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, Gmina Repki aktywnie włączyła się w akcję
promocji szczepień. Ośrodki Zdrowia Repki i Wyrozęby zostały
wyznaczone jako punkty szczepień.
W organizację jednodniowego punktu szczepień, połączonego
z festynem pn. ,,#szczepimy się” aktywnie włączyły się KGW
Gałki, KGW Liszki, KGW Repki oraz OSP Sawice.
W razie potrzeby Gmina zapewnia transport osób mających
trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień. Transport realizowany jest przez jednostki OSP z terenu naszej gminy.

KGW GAŁKI

OSP SAWICE

KGW REPKI

KGW LISZKI

OSP SKRZESZEW

Duże starania czynimy dla polepszenia infrastruktury technicznej na terenie Gminy. Pragniemy, aby mieszkańcy Gminy Repki mogli korzystać z sieci gazowej. W grudniu 2019
Gmina Repki została zakwaliﬁkowana przez Polską Spółkę
Gazownictwa Sp. z o.o. do „Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski do 2022 r.” Natomiast w Urzędzie
Gminy Repki przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa
Sp. z o.o. podpisali umowy na realizacje inwestycji na terenie Gminy Repki. Pierwszą inwestycją, która jest w trakcie realizacji jest budowa sieci gazowej w miejscowości Sawice-Wieś;
11

Sawice-Dwór i Sawice-Bronisze wraz z budową stacji regazyﬁkacji. Drugą inwestycją dużo większą jest
budowa sieci gazowej od Bachorzy przez Rogów do miejscowości Repki wraz z rozprowadzeniem sieci
po prawie wszystkich ulicach. W związku z powyższym, działania zmierzające do gazyﬁkacji Gminy Repki
zostają znacznie przyspieszone i pokładamy nadzieje, że w nadchodzącym roku część mieszkańców naszej gminy będzie miała możliwość podłączenia gazu do celów grzewczych.
Od czasu kiedy 21 kwietnia 2020 r. w Urzędzie
Gminy Repki została podpisana przez Wójta Gminy Repki Apolonię Stasiuk oraz przedstawicieli
Nadleśnictwa „Sokołów”
umowa oraz protokół
przekazania terenu zabytkowego parku położonego w miejscowości
Repki. Park zmienił się
bardzo, odrestaurowanie
dawnych ścieżek i szlaków, które wcześniej było tylko marzeniem stało się rzeczywistością i miejscem do
swobodnego i aktywnego wypoczynku. Ogromne zaangażowanie mieszkańców w uporządkowanie parku
sprawiło, że powierzchnia 21,32 ha stała się zbyt mała dla tych, którzy włączyli się w proces jego oczyszczania. Popularna „Sobota w Parku” była nie tylko jednorazowym wydarzeniem, lecz cyklicznymi spotkaniami
mającymi na celu integracje lokalnej społeczności oraz prace zmierzającą do uporządkowania parku.

A tak wyglądają niektóre przedsięwzięcia zrealizowane przez Gminę Repki !!!

Budowa drogi gminnej na odcinku Kobylany Górne - Wyrozęby-Konaty

Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Bałki

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Repkach
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Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Skrzeszewie

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żółkwy

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Skrzeszew E

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkopy

Utworzenie i funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Miś Uszatek”
w Repkach

13

Oczyszczenie istniejących zbiorników wodnych w miejscowości Repki

Odtworzenie zabytkowej alei kruszywem naturalnym
w parku miejscowości Repki

Ścieżka edukacyjna „Miłośnicy Przyrody” przy zabytkowym parku w Repkach

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Włodki

Urządzenie centrum kulturalnego dla wsi Wyrozęby- Podawce
i Wyrozęby- Konaty
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Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej
w miejscowości Gałki

Modernizacja oraz zakup wyposażenia do pomieszczeń kuchennych do Zespołu Szkół w Repkach
i Publicznej Szkoły Podstawowej w Wyrozębach-Podawcach

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej oraz remont garażu w budynku strażnicy OSP w Gałkach

Zakup wyposażenia do świetlicy
wiejskiej w Ostrowcu

Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej
w Sawicach-Wsi

Plac zabaw w miejscowości Ostrówek

Oświetlenie uliczne w miejscowości Józin

Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy
wiejskiej w miejscowości Borychów

Plac zabaw w miejscowości Karskie

Plac zabaw w miejscowości
Remiszew Mały

Pielęgnacja i konserwacja starszych drzew
na terenie zespołu dworskiego w Szkopach
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POMOC SPOŁECZNA I PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
Mimo trudności spowodowanych pandemią, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
realizował wszystkie zadania
skierowane do potrzebujących
pomocy mieszkańców. Zasiłki
z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze i alimentacyjne, oraz
świadczenia z programu „Dobry
Start” terminowo traﬁły do adresatów. Posiłki w szkole dla 66
dzieci w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz dla
182 dzieci w ramach programu
wspierania rodzin wielodzietnych realizowane były w czasie
nauki stacjonarnej. Osoby samotne i niepełnosprawne były
objęte usługami opiekuńczymi.
538 osób otrzymało żywność
z realizowanego Programu Pomoc
Żywnościowa, w ramach którego
odbyły się też warsztaty dietetyczne, żywieniowe i kulinarne.
Proﬁlaktyka
uzależnień
realizowana była między innymi
poprzez Lokalny program proﬁlaktyczno-integracyjny dla mieszkańców Gminy Repki na lata 2020
– 2022 pt. „Podaj dłoń – razem
możemy dużo więcej”. Ważnym
elementem programu były spotkania dorosłych mieszkańców
i ich udział w akcji sprzątania parku w Repkach, do tych działań
włączyli się też uczniowie.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych była współorganizatorem
Dnia Dziecka w Zespole Szkół
w Repkach, podczas którego
dzieci uczestniczyły w zabawie
i zawodach sportowych. Zorganizowano również świetlice socjoterapeutyczne we wszystkich
szkołach. Szeroki zakres proﬁlaktyki uzależnień obejmowały
warsztaty proﬁlaktyczne zorganizowane we wszystkich szkołach adresowane do uczniów,
nauczycieli i rodziców.

Akcja „ Sprzątanie świata”

Akcja „Sprzątanie świata”

Sprzątanie parku

16

Warsztaty żywieniowe

Warsztaty żywieniowe

Dzień Dziecka

GMINNY OŚRODEK KULTURY W REPKACH
Gminny Ośrodek Kultury w Repkach
prowadzi różnorodną działalność kulturalną i edukacyjną. W bieżącym roku w ramach
działalności edukacyjnej działały artystyczne
koła zainteresowań: plastyczne, wokalne, instrumentalne, taneczne. Ponadto w Ośrodku
funkcjonowały sekcje sportowe: piłki nożnej,
piłki siatkowej i unihokeja, zapasów, summo oraz zajęcia ﬁtness dla dorosłych. Dzieci
miały możliwość uczestniczenia w zajęciach
języka angielskiego. W okresie wakacji dzieci
uczestniczyły w warsztatach plastycznych, fotograﬁcznych, emisji głosu i rzeźby realizowanych w ramach projektu pn. „Sztuka z natury”
przeprowadzanego w kontekście programu
„Bardzo Młoda Kultura”.
Dożynki Gminne - Repki 2021 w Wyrozębach Podawcach
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W 2021r., mimo ograniczeń związanych
z pandemią koronawirusa, Ośrodek zorganizował
wiele różnorodnych imprez np. koncerty, pikniki,
wydarzenia sportowe, warsztaty rękodzielnicze,
prelekcje tematyczne, imprezy o charakterze patriotycznym, wycieczki krajoznawcze. Do wiodących należały cykliczne imprezy plenerowe jak:
„Piknik rodzinny”, „Lato z muzyką” oraz „Dożynki
Gminne-Repki 2021”. Jak w każdym roku obchodzono Święto Niepodległości oraz Święto Konstytucji 3 Maja.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Repkach
Potrzeby czytelnicze mieszkańców Gminy Repki
zaspokaja Gminna Biblioteka Publiczna w Repkach wraz
z ﬁliami w Skrzeszewie i Wyrozębach. W 2021r. biblioteki
łącznie zakupiły 1128 woluminów.
W ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1. 1. Zakup i zdalny
dostęp do nowości wydawniczych Gminna Biblioteka Publiczna w Repkach pozyskała ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego kwotę 7000,00 zł. wzbogacając księgozbiory o 276 pozycji książkowych. Oprócz prac
stricte bibliotecznych biblioteki prowadziły działalność
w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

Dożynki Gminne - Repki 2021 w Wyrozębach Podawcach

Koła Gospodyń Wiejskich

Występ zespołu Shock -laureat konkursu Młodych Talentów

Obchody 103-ciej rocznicy Odzyskania
przez Polskę Niepodległości w Gminie Repki
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Na terenie Gminy Repki funkcjonuje 6 Kół Gospodyń
Wiejskich: w Czaplach Andrelewiczach, Gałkach, Liszkach,
Repkach, Wasilewie Skrzeszewskim i Wasilewie Szlacheckim.
Koła prowadzą działania w zakresie rozwoju kultury ludowej, w szczególności kultury lokalnej. Promują i pielęgnują lokalne tradycje kulinarne, a także prowadza działalność
wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Pani Wójt dziękuje Kołom Gospodyń Wiejskich za przygotowanie
poczęstunku dla gości przybyłych na dożynki
oraz kultywowanie tradycji kulinarnych

ROZWÓJ OŚWIATY
Na terenie Gminy Repki funkcjonują trzy placówki oświatowe: Zespół Szkół w Repkach, Zespół
Szkół w Skrzeszewie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Wyrozębach Podawcach. W skład zepołów szkół
wchodzą publiczne szkoły podstawowe oraz przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina
Repki. W naszych placówkach opieką, wychowaniem
i nauczaniem obejmujemy 439 dzieci.
W bieżącym roku uczniowie z Zespołu Szkół
w Repkach brali udział w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych oraz zawodach sportowych zajmując
wysokie miejsca i zdobywając wyróżnienia, między innymi wielkim sukcesem jest I miejsce uczennicy klasy
VII Mileny Jaszczuk w konkursie plastyczno-fotograﬁcznym „EkoSzkoła edycja IV’’ organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Również szkoła z racji podjętych działań na rzecz ochrony środowiska i kształtowania postaw proekologicznych wygrała bon o wartości 5.000 tys. zł na działania proekologiczne.
Uczniowie z klas IV-V ze SP
w Repkach wzięli udział w szóstej
edycji ogólnopolskiego konkursu
„List do Taty”, którego organizatorami są Komisja Rodziny, Polityki
Senioralnej i Społecznej Senatu
RP oraz Fundacja Cyryla i Metodego - Inicjatywa Tato.Net. Do biura
senatora RP Waldemara Kraski
nadesłano 152 prace z 24 szkół
podstawowych. Uczennica Julia
Olszewska otrzymała wyróżnienie
za przygotowaną pracę.

Martyna Wiceńciak - zdobywczyni I m-ca
i złotego medalu na zawodach regionalnych w
Siedlcach, awansując do zawodów Mazowieckich.
I m-ce w biegu na 1000 m dziewcząt w Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Warszawie.

Pomimo pandemii uczniom Zespołu Szkół w Repkach udało się uczestniczyć w zawodach sportowych zdobywając miejsca na podium indywidualnie i grupowo.
SOKOŁOWSKĄ OLIMPIADĘ DZIECI w której rywalizowało 14 szkół, kończymy zdobywając puchar i III m-ce
w punktacji ogólnej.
W roku 2021 w Publicznej Szkole Podstawowej w Wyrozębach, mimo przebywania uczniów
na zdalnym nauczaniu udało się osiągnąć kilka
sukcesów. Uczniowie w miarę możliwości aktywnie uczestniczyli w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych zajmując wysokie miejsca i wyróżnienia m.in. Natalia Bujalska zajęła I miejsce
w pływaniu stylem klasycznym i III miejsce stylem
dowolnym w Powiatowych Zawodach Pływackich
w Sokołowie Podlaskim. Uczennica kl. VII Julia
Czarnocka otrzymała wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym ,,KANGUR’’
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Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej
w Wyrozębach uczestniczyli również w ogólnopolskim konkursie ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł ‘’ otrzymując wyróżnienie i nagrody za przesłane prace.
Uczniowie z Zespołu Szkół w Skrzeszewie
w roku 2021 aktywnie włączyli się w Ogólnopolską
Kampanię ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł’’ organizowaną przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu. Podczas tegorocznej edycji w konkursie ogólnopolskim wyróżniono
prace pięciu uczniów: Tomasz Lipka, Kamil Sawicki, Nikola Łęczycka, Bartłomiej Pawelec, Agnieszka
Antoniak. Nagrodę za aktywność i udział w konkursach od Wójta Gminy Repki otrzymali: Gabriela Kupa, Maja Kaczorowska, Zuzanna Koprowska,
Kamil Czarnocki i Urszula Wojewódzka
W dniu 5 listopada 2021r podczas
uroczystości ślubowania uczniowie z klasy I
Zespołu Szkół w Skrzeszewie po raz kolejny
otrzymali workoplecaki z upominkami od Pani
Prezydentowej RP Agaty Kornhauser-Duda.

Po raz kolejny Zespół
Szkół w Skrzeszewie włączył
się do akcji ,,Narodowego
Czytania 2021’’organizowanej pod patronatem Pana
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
W ponad trzech i pół tysiącach miejsc w Polsce i na całym świecie wspólna lektura Moralności pani Dulskiej
Gabrieli Zapolskiej dostarczała prawdziwej radości.
Za uczestnictwo w akcji Publiczna Szkoła Podstawowa
w Skrzeszewie otrzymała
podziękowania od Pana
Prezydenta Andrzeja Dudy.
Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Repki włączyły się do
programów rządowych ,,Laboratoria Przyszłości’’ ,i ,,Poznaj Polskę”
składając wnioski o sﬁnansowanie zakupu wyposażenia szkół oraz
doﬁnansowanie organizacji wycieczek szkolnych do znajdujących się
w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury. W ramach projektu ,,Laboratoria Przyszłości’’ zostanie zakupiony sprzęt (m.in. drukarki 3D, stacje lutownicze) i pomoce naukowe na kwotę 120.000,00 zł.

20

Realizując „Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Repki ”, Wójt Gminy Repki
w dniu 30.09.2021 przyznał: 34 stypendiów dla uzdolnionych uczniów uczęszczający w roku szkolnym 2020/2021 do klas od
IV do VIII publicznych szkół podstawowych
na terenie Gminy Repki. Przyznano:
 1 stypendium za osiągnięcia naukowe
– artystyczne w wysokości 325,00 zł,
 28 stypendiów za osiągnięcia naukowe
w wysokości po 325,00 zł,
 5 stypendiów za osiągnięcia sportowe
w wysokości po 325,00 zł

