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Dokończenie na str. 2

Nie zdradzę tajemnicy swojej, nie powiem, czyli przez
nią żyję, czyli od niej umieram.

Położę się w trawie, miedzy jaskry i zioła dzikie, by
rozmyślać o tajemnicy swojej; a niebo zakryje mi

twarz błękitem.
Maria Komornicka

4 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół 
w Grabowie nad Pilicą i Muzeum im. 
Kazimierza Pułaskiego w Warce od-
były się uroczystości związane ze 
140. rocznicą urodzin młodopolskiej 
poetki i krytyka literackiego Marii 
Jakubiny Komornickiej, która przy-
szła na świat w rodzinie szlacheckiej 
w Grabowie nad Pilicą i z tym miej-
scem związane było jej życie twórcze 
w latach 1914 – 1944.

Patronat Honorowy nad obcho-
dami objęli: Stanisław Karczewski 
– Marszałek Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej, Adam Struzik – Marszałek 
Województwa Mazowieckiego, An-
drzej Jung – Starosta Powiatu Kozie-
nickiego, Euzebiusz Strzelczyk – Wójt 
Gminy Grabów nad Pilicą, prof. Maria 
Podraza-Kwiatkowska, prof. Maria Ja-
nion, prof. Brigitta Helbing-Mischew-
ski, prof. Tomasz Komornicki, Zofia 
Dernałowicz. Przewodniczącą Komi-
tetu Organizacyjnego była Grażyna 
Ewa Wnuk, zaś jego skład stanowili: 
Lucyna Domańska-Stankiewicz, Ag-
nieszka Durajczyk, Zdzisław Karaś, 
Edyta Lusarczyk, Małgorzata Siekut 

i  Iwona Stefaniak.

Obchody rozpoczęły się w Zespole 
Szkół od projekcji filmu Powrót Ma-
rii do zrzuconego z gałęzi gniazda, 
następnie wręczone zostały nagrody 
laureatom konkursu o życiu i twórczo-
ści poetki. Wśród nagrodzonych były: 
Małgorzata Górka uczennica klasy II 
A gimnazjum, która otrzymała tablet 
i statuetkę z podobizną poetki oraz Ma-
riola Dyga w kategorii dorośli uczest-
nicy, która wygrała 2000 zł i statuetkę 
z podobizną poetki. Uczniowie przez 
kilka miesięcy pod kierunkiem Barbary 
Ignacak – nauczycielki plastyki – przy-
gotowywali prace w dowolnej technice 
do wybranego wiersza Marii Komor-
nickiej (przekład intersemiotyczny). 
Następnie autorzy najpiękniejszych 
obrazów wręczyli je Patronom Hono-
rowym. Kolejnym punktem był spacer 
śladami poetki połączony ze złoże-
niem kwiatów polnych przy pomniku 
Marii Komornickiej znajdującym się 
obok Urzędu Gminy. W budynku szko-
ły funkcjonowała księgarnia, w której 
można było zakupić utwory poetki: 
Listy, Utwory wybrane, Baśnie. Psal-
modie oraz książki o Marii Komorni-
ckiej Strącona bogini, Podróż w stronę 
czerwieni. 

Następnie wszyscy goście zostali 
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zaproszeni do kawiarni, która wpisana 
jest w tradycje szkoły i zawsze zwią-
zana jest z twórczością Marii Komor-
nickiej. Tegoroczna zatytułowana Ży-
cie listami pisane… poświęcona była 
przybliżeniu sylwetki poetki, jej prze-
miany wewnętrznej i rozdarciu, któ-
re towarzyszyło jej przez całe życie. 
W listach pisanych do matki ukazała 
się jako postać niezwykle uzdolniona, 
nieprzeciętnie inteligentna, nadwrażli-
wa i nierozumiana przez najbliższych 
oraz ówczesne środowisko literackie. 
Program, w wykonaniu młodzieży ze 
szkoły podstawowej i gimnazjum pod 
opieką Anny Wąsik – polonistki, op-
arty został na fragmentach wspomnień 
siostry poetki – Anieli Komornickiej, 
fragmentach listów Marii do matki 
Anny oraz piosenkach w wykonaniu 
Edyty Geppert. 

Dalsza część uroczystości odby-
ła się w Muzeum im. K. Pułaskiego 
w Warce. Tutaj powitała zgromadzo-
nych dyrektor Iwona Stefaniak, która 
otworzyła wernisaż wystawy ręko-
pisów Marii Komornickiej Jestem. 
W gablotach można było obejrzeć li-
sty, wiersze i Księgę poezji idyllicznej, 
która powstała w dworze w Grabowie 
nad Pilicą i dedykowana była mamie 
poetki.

Następnie w Centrum Edukacyj-
no-Muzealnym odbył się wykład prof. 
Brigitty Helbing-Mischewski Margi-
nalizacja wybitnych kobiet na przy-
kładzie Marii Komornickiej, po czym 
uczniowie Gimnazjum z Grabowa nad 
Pilicą prezentowali i interpretowali 
utwory poetki nawiązując do tytułu Ży-
cie jest różnofalistym morzem. Uroczy-
stości zakończył koncert Piwnicy pod 

Baranami pt.: Każdy ból nowym nie-
bem cię obdarzy dedykowany Marii. 
Ola Maurer zaśpiewała Pokusę wiatru 
wiosennego.  

(…) Każdy ból,
Nowym niebem cię obdarzy.

Wszelka droga, 
Którą pójdziesz nieulękle,

Wiedzie w jasność,
W źródło wiedzy i potęgi.

Dalej w światy -
Twarda zbroja trwa bezpieczna,

I lśni gwiazda przeznaczenia,
Nad twa głową!

Maria Komornicka, 
Pokusa wiatru wiosennego

MAŁGORZATA CICHOWSKA

30 maja 2016 roku odbyła się XIX 
Sesja Rady Powiatu Kozienickiego 
V kadencji.

Po otwarciu obrad miała miejsce 
wyjątkowa uroczystość: wręczenie gra-
tulacji siatkarzom, trenerom i prezeso-
wi KKS Kozienice w dowód uznania za 
awans drużyny do II ligi siatkarskiej. 
W imieniu Starosty i Rady Powiatu Ko-
zienickiego list do siatkarzy odczytał 
Przewodniczący Rady Powiatu Kozie-
nickiego Włodzimierz Stysiak. 

Głos zabrał także trener KKS Ko-
zienice: Myślę, że współpraca między 
KKS-em, a szanowną radą i panem 
Starostą zaowocuje w przyszłości suk-
cesami i mam nadzieję, że przysporzy 
zarówno nam, jak i kibicom w Kozieni-
cach i całym powiecie dużo radości.

Radni wysłuchali sprawozdania na 
temat aktualnej sytuacji na rynku pra-
cy w Powiecie Kozienickim oraz akty-
wizacji lokalnego rynku pracy, a także 
zapoznali się z informacjami Powiato-
wego Inspektora Sanitarnego o stanie 
bezpieczeństwa sanitarnego na terenie 
powiatu i Powiatowego Lekarza Wete-
rynarii o stanie bezpieczeństwa epizoo-
tycznego na obszarze powiatu.

Ponadto podjęte zostały uchwały 
w sprawach:

– zmian w składzie osobowym Rady Spo-
łecznej przy Samodzielnym Publicz-
nym Zespole Zakładów Opieki Zdro-
wotnej w Kozienicach;

– udzielenia pomocy fi nansowej Gminie 
Grabów nad Pilicą na realizację zada-
nia pn. „Modernizacja stacji wodocią-
gowej w Łękawicy”;

– udzielenia pomocy fi nansowej Gminie 
Kozienice na realizację zadania pn. 
„Przebudowa wylotów na sieci ka-

nalizacji deszczowej w ul. Parkowej 
i ul. Czwartek”;

– udzielenia pomocy fi nansowej Gminie 
Kozienice na realizację zadania pn. 
„Budowa i rozbudowa energooszczęd-
nego oświetlenia ulicznego na terenie 
Gminy Kozienice”

– wprowadzenia zmian w budżecie po-
wiatu kozienickiego na 2016 rok.

MONIKA WIRASZKA

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Wydarzenia/Informacje
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2 czerwca na terenie Domu Pomo-
cy Społecznej w Kozienicach odbyła 
się uroczystość upamiętniająca nada-
nie imienia Kazimiery Gruszczyńskiej 
temu domowi.

Po powitaniu zgromadzonych gości 
uczniowie Publicznego Gimnazjum im. 
bpa Jana Chrapka w Świerżach Gór-
nych przedstawili postać Sługi Bożej 
Kazimiery Gruszczyńskiej. Uzupełnia-
jąc informacje na temat życia Sługi Bo-
żej Kazimiery Gruszczyńskiej siostra 
Lucyna Czermińska ze Zgromadzenia 
Sióstr Franciszkanek od Cierpiących 
– postulatorka procesu beatyfikacyjne-
go dodała, że jest ona dla nas wzorem 
życia dobrze przeżytego, wzorem życia, 
które doprowadziło ją do świętości. Wy-
budowała je na dwóch bardzo mocnych 
filarach: pierwszy to ogromne zaufa-
nie, wierność Panu Bogu i miłość do 
Pana Boga, a drugi to szalona miłość 
do człowieka – człowieka cierpiącego.

Mszy Świętej polowej z udziałem 
księży z dekanatu kozienickiego i gło-
waczowskiego przewodniczył Ordy-
nariusz Diecezji Radomskiej Ksiądz 
Biskup Henryk Tomasik. W Homilii 
zaznaczył, jak ważna jest w naszym 
życiu miłość do drugiego człowieka, 
którą przesiąknięte było życie Kazi-
miery Gruszczyńskiej.

Po Mszy Świętej ks. kan. Kazimierz 
Chojnacki, Proboszcz Parafii pw. Św. 
Krzyża w Kozienicach, zwrócił uwagę 
na fakt, że największą chlubą naszego 
społeczeństwa są ludzie prawi, mocni 

charakterem, osobowością i duchem, 
wśród nich patronka DPS. Starosta 
Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung 
odczytał Uchwałę Rady Powiatu Ko-
zienickiego nr XI/72/2015 z dnia 28 
września 2015 r. o nadaniu imienia Ka-
zimiery Gruszczyńskiej Domowi Po-
mocy Społecznej w Kozienicach i uza-
sadnienie do niej. Następnie wyraził 
wdzięczność wszystkim, którzy przy-
czynili się do uświetnienia uroczysto-
ści. Podczas uroczystości głos zabrali 
także Małgorzata Bebelska Zastępca 
Burmistrza Gminy Kozienice, Jolan-
ta Milanowska Przełożona Generalna 
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od 
Cierpiących oraz Stanisław Orzechow-
ski Wiceprezes Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Kozienickiej.

Kolejnym punktem uroczystości 
było poświęcenie i odsłonięcie tab-
licy upamiętniającej nadanie imienia 
Kazimiery Gruszczyńskiej Domowi 
Pomocy Społecznej w Kozienicach, 
w którym uczestniczyli Ksiądz Biskup 
Henryk Tomasik, Jolanta Milanowska 
– Przełożona Generalna Zgromadzenia 
Sióstr Franciszkanek od Cierpiących 
oraz organizatorzy uroczystości. De-
legacje pod nowo-odsłoniętą tablicą 
złożyły kwiaty i znicze. Płaskorzeźbę, 
która umiejscowiona została na ścianie 
najstarszego pawilonu DPS wykonał 
kozienicki artysta Jerzy Krześniak.

Ordynariusz Diecezji Radomskiej 
dokonał także poświęcenia figury św. 
Antoniego, również zlokalizowanej 

Serdeczne podziękowania dla Danuty Delekty 
za teksty, korektę, opracowanie, 

a przede wszystkim wyjątkowe zaangażowanie przy 
wydawaniu 

Biuletynu Informacyjnego „Nasz Powiat”
oraz 

życzenia wielu radosnych chwil, 
realizacji planów i marzeń, 

a także
wszystkiego, co najlepsze 

na zasłużonej emeryturze! 

Pracownicy Wydziału Promocji i Kultury
Starostwa Powiatowego w Kozienicach

w pobliżu najstarszego pawilonu DPS. 
Uroczystości zwieńczył koncert ucz-
niów i nauczycieli Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Kozienicach.

Organizatorami uroczystości byli 
Dom Pomocy Społecznej im. Kazi-
miery Gruszczyńskiej w Kozienicach 
i Starostwo Powiatowe w Kozienicach.

Charakterystykę założycielki Zgro-
madzenia Sióstr Franciszkanek od Cier-
piących przedstawiliśmy w poprzed-
nim numerze Biuletynu (Nr5/2016 maj, 
str. 1).

MONIKA WIRASZKA

a przede wszystkim wyjątkowe zaangażowanie przy 

Wydarzenia/Informacje
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Trzecia edycja Ogólnopolskiego Tur-
nieju Tańca Break Dance „Kozienice 
City Breakers” już za nami. W sobotę, 
11 czerwca sceną w amfi teatrze nad Je-
ziorem Kozienickim zawładnęli tancerze 
break dance z całej Polski oraz gwiazdy 
hip-hop’u i rapu. Uroczystego otwarcia 
turnieju dokonała, zapowiedziana przez 
prowadzącego imprezę Rufi na MC, dy-
rektor Kozienickiego Domu Kultury El-
wira Kozłowska, a następnie rozpoczęto 
zmagania na specjalnie przygotowanym 
parkiecie.

Przybyli z całej Polski bboys i bgirls 
zmierzyli się w czterech kategoriach: 
Kids Battle 2vs2 do lat 11, Kids Battle 
2vs2 w przedziale wiekowym 12 – 15 
lat, Power Moves Contest i bitwy ekip 
3vs3 (bez ograniczeń wiekowych). Tur-
niej rozgrywany był w systemie pucha-
rowym, a występy oceniali doświadczeni 
bboye z Polski: Hefo (Ready To Battle, 
Octagon) i Wezyr (Nasa) oraz Beetle 
(Zames Crew) z Kaliningradu. W sumie 
w kategorii Kids Battle zaprezentowało 
się 20 ekip, w tym także tancerze z Ko-
zienic z grupy Kids in Action działającej 
w Kozienickim Domu Kultury pod okiem 
trenera break dance Michała Wójcika. 
I tak: I miejsce w kategorii Kids Battle 
do lat 11 zajął zespół Kids Team Young 
z Katowic w składzie Dawid Palus i Jakub 
Mol, natomiast w przedziale wiekowym 
12 – 15 lat zespół Kids Team 3, również 
z Katowic: Filip Danek oraz Kamil Wo-
jarski. W kategorii Power Moves Con-
test najlepszy okazał się Kamil Marczyk 
„bboy Mliko” z Radomska. Natomiast 

w czwartej, najważniejszej kategorii, czy-
li bitwach ekip 3vs3, w której do wygra-
nia były atrakcyjne nagrody fi nansowe, 
zmierzyło się 16 ekip. Najlepszą ekipą 
w tej kategorii okazał się zespół Ważka 
Skillz (Rybnik/Łódź) w składzie: Marcin 
Kost, Tomasz Bogusiak oraz Martin Ro-
sik. Największa wygrana – 2000 zł – po-
wędrowała właśnie do nich.

Puchary, dyplomy i nagrody zarówno 
fi nansowe, jak i rzeczowe wręczali lau-
reatom dyrektor Kozienickiego Domu 
Kultury Elwira Kozłowska, dyrektor 
Wydziału Promocji, Kultury i Sportu 
w Urzędzie Miejskim Jarosław Tra-
czyk, sędziowie oraz współorganizator 
i instruktor break dance Michał Wójcik. 
Podczas turnieju dodatkowymi atrakcja-
mi dla widzów były pokazy umiejętności 
sędziów, a oprawą muzyczną zajmowa-

li się DJ FIM oraz Jarek Kulik. Po za-
kończeniu zmagań tanecznych na scenę 
wkroczyli muzycy. Przed publicznością 
zgromadzoną w amfi teatrze wystąpił 
kultowy zespół nurtu hip-hop Pokahon-
taz, a supportował go raper Parzel. 

Organizatorami sobotniego wydarze-
nia byli: Gmina Kozienice oraz Kozieni-
cki Dom Kultury im. Bogusława Klimczu-
ka, natomiast partnerem było Kozienickie 
Centrum Rekreacji i Sportu. Głównym 
sponsorem III Ogólnopolskiego Turnieju 
Tańca Break Dance „Kozienice City Bre-
akers” była ENEA Wytwarzanie.

Wydarzeniem towarzyszącym całej 
imprezie był IX Ogólnopolski Zlot BMW 
serii 3 pod hasłem „BMW 3er FEST Ko-
zienice 2016”.

KOZIENICKI DOM KULTURY
im. Bogusława Klimczuka

Święto to obchodzone jest od 1987 r. 
Światowa Organizacja Zdrowia stara 
się uświadamiać i ostrzegać przed zgub-
nymi skutkami palenia tytoniu – głów-
nie nowotworami płuc, przełyku, krtani, 
gardła czy trzustki. Na całym świecie po 
papierosy sięga regularnie ponad miliard 
osób, z czego ok. 200 mln to kobiety. Je-
śli nie podjęte zostaną pilne działania za-
pobiegawcze, do roku 2030 tytoń może 
doprowadzić do zgonu ponad 8 milio-
nów ludzi, z czego 2,5 miliona stanowić 
będą kobiety – ostrzega WHO.

Tegorocznym obchodom Światowe-
go Dnia bez Tytoniu, który odbył się 
31 maja przyświecało hasło: „Jedno-
lite opakowania wyrobów tytonio-
wych – Fakty i wyzwania”. Światowa 
Organizacja Zdrowia dąży do przy-

gotowania państw członkowskich na 
wprowadzenie nowych, jednolitych, 
wystandaryzowanych opakowań wyro-
bów tytoniowych. Jednolite opakowa-
nia są ważnym środkiem zmniejszenia 
popytu na wyroby tytoniowe: zmniej-
szają atrakcyjność papierosów, ograni-
czają stosowanie opakowań jako form 
reklamy i promocji wyrobów tytonio-
wych, a także zwiększają skuteczność 
profilaktyki i ostrzeżeń zdrowotnych. 
Jednolite opakowania nie zawierają 
logo, kolorów, firmowych obrazków 
lub informacji reklamujących/promu-
jących dany wyrób tytoniowy.

Głównymi zamierzeniami tegorocz-
nych obchodów Światowego Dnia bez 
Tytoniu były:
• Podkreślenie roli jednolitych opakowań 

jako części całościowego i wielosekto-
rowego podejścia do ograniczania pa-
lenia tytoniu na świecie

• Dostarczenie rzetelnych i przekonują-
cych informacji na temat jednolitych 
opakowań

• Zachęcenie państw członkowskich do 
wzmocnienia działań związanych 
z pakowaniem i etykietowaniem 
opakowań, a także ograniczenie re-
klamowania, promowania i sponso-
rowania wyrobów tytoniowych

• Pomoc państwom członkowskim przed 
ingerencją przemysłu tytoniowego 
w procesy polityczne związane z ujed-
noliceniem opakowań.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna 

w Kozienicach

Wydarzenia/Informacje
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29 maja w Kozienicach odbyły się 
uroczystości patriotyczne poświęcone 
upamiętnieniu żołnierzy z oddziału Ba-
talionów Chłopskich Bolesława Krako-
wiaka „Bilofa”, zamordowanych przez 
hitlerowców 28 maja 1943 r. 

Tradycyjnie obchody rozpoczęły się 
mszą świętą w kościele pw. Świętego Krzy-

ża w Kozienicach, podczas której modlo-
no się m.in. za tych, którzy oddali życie 
w obronie Ojczyzny. W uroczystościach 
wzięły udział liczne poczty sztandarowe 
organizacji kombatanckich i OSP, lokalne 
władze samorządowe: Starosta Kozienicki 
Andrzej Jung, Burmistrz Gminy Kozienice 
Tomasz Śmietanka, Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Kozienickiego Mirosław Gór-
ka i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Edward Pułkowski oraz radni rady powiatu 
i rady miejskiej, przedstawiciele organizacji 
społecznych, partii politycznych, jak również 
rodziny pomordowanych. Oprawę uroczy-
stości zapewniła Orkiestra Dęta Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kozienicach oraz asysta 
rekonstruktorów z Kozienickiego SRH. Po 
mszy uczestnicy uroczystości prowadzeni 
przez pododdział kawalerii 22 Pułku Uła-
nów podkarpackich z Garbatki-Letnisko 
przemaszerowali do parku miejskiego, gdzie 
znajduje się pomnik-mogiła pomordowa-
nych partyzantów. 

Pomnik, postawiony staraniem ko-
zienickiego środowiska kombatanckiego 
w miejscu egzekucji, upamiętnia żołnie-
rzy, którzy oddali życie w walce o nie-

podległą Polskę. W tym miejscu 28 maja 
1943 r. zostali rozstrzelani: Henryk Ko-
walczyk, Stefan Kowalczyk, Aniela Kra-
kowiak z Psar, Jan Nowak, Piotr Nowak, 
Stanisław Amerek, Władysław Piskor, 
Bolesław Szewc, Bronisław Szamański 
z Samwodzia oraz Antoni Bąk, przewodni-
czący „Roch-a” w Kępicach. Po odegraniu 

hymnu narodowego i przywitaniu uczest-
ników, modlitwę w intencji poległych 
odmówił ks. Łukasz Pyszczek. Następnie 
okolicznościowe przemówienia wygłosili: 
w imieniu władz samorządowych – Bur-
mistrz Gminy Kozienice Tomasz Śmietan-
ka, który mówił o patriotyzmie i jego roli 
w obecnych czasach, Lucyna Abramczyk 
– córka dowódcy oddziału partyzanckiego 
BCh Józefa Abramczyka „Tomasza” ape-
lowała do wszystkich, by dobrze działać 
i wykorzystywać czas pokoju i by pamię-
tać o poległych oraz by ich ofi ara i wysiłek 
nie zostały zaprzepaszczone, podkreśliła 
również konieczność budowania i umac-
niania pozycji wewnętrznej i zewnętrz-
nej naszego kraju. Marian Śledź – prezes 
Stowarzyszenia „Pamięć i Przyszłość” 
pokrótce przedstawił rys historycznych 
przypominając okoliczności niemieckiego 
mordu na mieszkańcach gminy Kozienice. 
Zaapelował również do władz samorządo-
wych o podjęcie działań w kierunku wybu-
dowania w Kozienicach „Pomnika Wolno-
ści” upamiętniającego wszystkie pokolenia 
walczące o niepodległość Polski. Andrzej 
Zwolski przypomniał działaczy kombatan-

ckich ziemi radomskiej, którzy w ostatnim 
czasie odeszli na wieczną wartę, pamięć 
o nich uczczono minutą ciszy. Ponadto za-
prezentował dwa utwory patriotyczne. 

W podniosłej atmosferze zgromadzeni 
złożyli kwiaty pod pomnikiem-mogiłą. 
Wśród składających kwiaty i zapalają-
cych znicze pod pomnikiem były dele-

gacje: Starosty Kozienickiego i Rady Po-
wiatu Kozienickiego, Burmistrza Gminy 
Kozienice i Rady Miejskiej w Kozieni-
cach, Światowego Związku Żołnierzy Ar-
mii Krajowej z Kozienic, Pionek i Szyd-
łowca, Związku Kombatantów, Osób 
Represjonowanych i Byłych Więźniów 
Politycznych z Garbatki-Letnisko oraz 
Kozienic, Związku Weteranów i Rezer-
wistów Wojska Polskiego oddział Powia-
towy Kozienice, Zarządu Powiatowego 
Prawa i Sprawiedliwości, Stowarzyszenia 
Pamięć i Przyszłość, Jednostki Strzele-
ckiej „Strzelec” 1442 Kozienice, miesz-
kańców Samwodzia i Wólki Tyrzyńskiej 
„B”, a także Kozienickiego Stowarzysze-
nia Rekonstrukcji Historycznych. 

Uroczystości zakończono odegraniem 
„Roty”, zaś prowadzący podziękował 
wszystkim, którzy zaangażowali się i byli 
obecni na uroczystościach. Organizatora-
mi uroczystości byli: Światowy Związek 
Żołnierzy Armii Krajowej koło Kozieni-
ce, Kozienickie Stowarzyszenie Rekon-
strukcji Historycznych, Gmina Kozienice 
i Starostwo Powiatowe w Kozienicach.

KRZYSZTOF ZAJĄC
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Szanowni Państwo,
30 czerwca 2015 r. zakończyła się 

umowa o warunkach i sposobie realizacji 
LSR na lata 2007 – 2013 z Urzędem Mar-
szałkowskim zawarta w dniu 2 czerwca 
2009 r. Zakończono i rozliczono miniony 
okres programowania.

W ciągu 6 lat działalności przeprowadzili-
śmy 11 naborów, w których złożonych zostało 
256 wniosków. Z porady pracowników biura 
skorzystało 2917 osób. Zorganizowaliśmy 
ponad 11 szkoleń, w których udział wzięły 
łącznie 182 osoby. Promowaliśmy region 
uczestnicząc w ok. 50 imprezach o randze lo-
kalnej, jak i ogólnopolskiej oraz wydając sze-
reg publikacji i gadżetów promocyjnych.

Kilka lat współpracy pomiędzy Stowa-
rzyszeniem a mieszkańcami przyniosło okre-
ślone rezultaty – zrealizowane projekty na 
obszarze wszystkich Gmin objętych LSR.

Pozyskaliśmy 13 mln złotych, któ-
re pozostaliśmy do Państwa dyspozycji. 
Dzięki Państwa pomysłowości, zaradno-
ści i pracowitości te pieniądze zostały do-
brze zainwestowane. Dzięki nim powstały 
między innymi nowe miejsca pracy, nowe 
place zabaw i obiekty sportowe. Mimo, że 
po drodze były problemy, błędy i kłopoty, 
dziś możemy powiedzieć „Razem, wyko-
naliśmy dobrą robotę”. Dzięki funduszom 
pozyskanym przez LGD udało się wyre-
montować i doposażyć między innymi 
świetlice wiejskie, sale OSP, boiska, po-
nadto zrealizowano kilkadziesiąt imprez 
kulturalnych w gminach członkowskich.

W dniu 11 kwietnia 2016 r. Zarząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego rozstrzygnął 
konkurs na wybór Strategii Rozwoju Lo-
kalnego Kierowanego Przez Społeczność 
(LSR) współfi nansowanych ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 (PROW 2014 – 2020). Strate-
gia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez 
Społeczność (Lokalna Strategia Rozwoju) na 
lata 2016 – 2022 dla obszaru Lokalnej Grupy 
Działania „Puszcza Kozienicka” otrzymała 
235 z 245 możliwych do uzyskania punktów. 
Taki wynik dał nam 2 miejsce na Mazowszu.

Zawarcie 17 maja 2016 r. umowy ramo-
wej umożliwia lokalnym grupom działania 
ogłaszanie naborów wniosków na realizację 

operacji w ramach LSR oraz wybór operacji, 
zgodnie z przyjętymi procedurami wyboru 
i oceny. Ponad 50% środków przeznaczo-
nych na wdrażanie LSR będzie skierowane 
na tworzenie nowych miejsc pracy. LGD 
„Puszcza Kozienicka będzie miała do roz-
dysponowania prawie 10 mln zł na obszar 
Powiatu Kozienickiego. 

Zarząd Stowarzyszenia planuje ogłosić 
pierwsze nabory dla przedsiębiorców na 
przełomie sierpnia i września 2016 r.

Nabory dla przedsiębiorców odbędą się 
w dwóch kategoriach. Premia ryczałtowa 
w wysokości 50 tys. zł na otworzenie dzia-
łalności gospodarczej dla osób, które po 
raz pierwszy chcą rozpocząć działalność. 
Dotacja 100 %. Warunek konieczny do 
spełnienia to utworzenie minimum 1 miejsca 
pracy (w tym samozatrudnienie) i utrzyma-
nie go przez minimum 2 lata od otrzymania 
płatności końcowej (chyba, że biznesplan 
wydłuża ten okres).

Dofi nansowanie na podejmowanie 
działalności gospodarczej jest przyzna-
wane, jeżeli:
1) Podmiot ubiegający się jej o przyznanie:

a) nie podlega ubezpieczeniu społeczne-
mu rolników z mocy ustawy i w pełnym 
zakresie, chyba że podejmuje dzia-
łalność gospodarczą sklasyfi kowaną 
w przepisach rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w spra-
wie Polskiej Klasyfi kacji Działalności 
jako produkcja artykułów spożywczych 
lub produkcja napojów,

b) w okresie 24 miesięcy poprzedzających 
dzień złożenia wniosku o przyznanie tej 
pomocy nie był wpisany do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej albo w rejestrze przedsię-

biorców w  Krajowym Rejestrze 
Sądowym i temu podmiotowi nie 
została dotychczas przyznana po-
moc na operację w tym zakresie.

Druga kategoria to dotacje 
na rozszerzenie działalności go-
spodarczej dla osób już prowa-
dzących działalność gospodarczą 
w kwocie od 50 tys. do 300 tys. 
zł. Będzie to refundacja 70 % 
poniesionych kosztów kwalifi ko-
wanych netto zgodnie z biznes-
planem. Warunek konieczny do 
spełnienia to utworzenie minimum 

1 miejsca pracy i utrzymanie go przez mi-
nimum 3 lata od otrzymania płatności koń-
cowej (chyba, że biznesplan wydłuża ten 
okres). Utrzymanie fi rmy – minimum 2 lata 
od otrzymania płatności końcowej na konto 
(chyba, że biznesplan wydłuża ten okres.) 
Szczegółowe informacje dotyczące dota-
cji znajdziecie Państwo na naszej stronie 
www.lgdkozienice.pl w zakładce PROW 
2014 – 2020 lub w biurze projektu, ul. Ra-
domska 23, 26-900 Kozienice w godz. 9 
– 17 i pod numerem telefonu 48 366 18 99.

Pragnę serdecznie podziękować za bar-
dzo dobrą współpracę i zrozumienie Bur-
mistrzowi, wójtom, członkom rad gmin 
z naszego obszaru, jak również dyrektorom 
jednostek kultury, prezesom różnego rodza-
ju organizacji i stowarzyszeń. Podziękowa-
nia należą się również członkom Zarządu, 
Komisji Rewizyjnej, pracownikom i człon-
kom naszego Stowarzyszenia za dotychcza-
sową pracę, zaangażowanie i pomoc w roz-
wiązywaniu różnego rodzaju codziennych 
problemów. Dziękuję za okazane wsparcie 
zarówno przy tworzeniu struktur LGD, jak 
i w jej obecnym funkcjonowaniu.

Przed nami przygotowania do wdraża-
nia Lokalnej Strategii Rozwoju. Liczymy 
na równie duże zaangażowanie i współ-
pracę na etapie realizacji Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju. Jesteśmy przekonani, że 
ten okres programowania będzie równie 
dobry zarówno dla mieszkańców, przed-
siębiorców, jak i samorządów.

IRENA BIELAWSKA
Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Puszcza Kozienicka” 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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W dniach 02 – 03.06.2016 r. na stadionie KCRiS w Kozieni-
cach odbyły się XVII Mistrzostwa Województwa Mazowieckie-
go w sporcie pożarniczym dla jednostek organizacyjnych PSP 
województwa mazowieckiego.

Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach indywidual-
nych, tj: wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro 
wspinalni i pożarniczy tor przeszkód 100 m oraz dwóch kon-
kurencjach zespołowych: sztafeta pożarnicza 4 x 100 m z prze-
szkodami i pożarnicze ćwiczenia bojowe.

W zawodach uczestniczyło 10 drużyn z terenu wojewódz-
twa mazowieckiego, tj.: Ciechanów, Radom, Płońsk, Ostrołęka, 
Sokołów Podlaski, Zwoleń, Łosice, Pruszków, Siedlce i Kozie-
nice.

W poszczególnych konkurencjach czołowe lokaty zajęli za-
wodnicy: 
1. Pożarniczy tor przeszkód- 100 m indywidualnie :
1 miejsce- Kacperski Dawid- KP PSP w Zwoleniu
2 miejsce- Mateusz Daniluk – KP PSP w Łosicach
3 miejsce- Dąbrowski Tomasz  - KP PSP w  Płońsku
Pożarniczy tor przeszkód – klasyfi kacja zespołowa
1 miejsce KP PSP Zwoleń z czasem 110,33 sek.
2 miejsce KP PSP Płońsk z czasem 110,92 sek.
3 miejsce KP PSP Łosice z czasem 113,03 sek.
2. Wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro wspi-

nalni indywidualnie:
1 miejsce Kacperski Dawid KP PSP w Zwoleniu 
2 miejsce Zielony Rafał KP PSP w Kozienicach 
3 miejsce Wierzbicki Marcin – KP PSP w Sokołowie Podla-

skim
Wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro wspi-

nalni – klasyfi kacja zespołowa:
1 miejsce KP PSP Sokołów Podlaski z czasem 96,02 sek.
2 miejsce KP PSP Zwoleń z czasem 100,93 sek.
3 miejsce KM PSP Siedlce z czasem 105,61 sek.
3. Sztafeta pożarnicza 4 x 100 m z przeszkodami:
1 miejsce KP PSP Zwoleń z czasem 60,98 sek.
2 miejsce KP PSP Sokołów Podlaski z czasem 62,06 sek.
3 miejsce KP PSP Kozienice z czasem 62,14 sek.
4. Pożarnicze ćwiczenie bojowe
1 miejsce KP PSP Płońsk z czasem 25,70 sek.
2 miejsce KM PSP Siedlce z czasem 30,39 sek.
3 miejsce KP PSP Ciechanów z czasem 30,56 sek.
Dwubój pożarniczy – klasyfi kacja indywidualna:
1 miejsce Kacperski Dawid - KP PSP w Zwoleniu 
2 miejsce Zielony Rafał - KP PSP w Kozienicach
3 miejsce Mateusz Daniluk – KP PSP w Łosicach

W klasyfi kacji drużynowej Mistrzostw kolejność miejsc 
przedstawia się następująco:
1 miejsce KP PSP Płońsk   z wynikiem 11 pkt.
2 miejsce KP PSP Sokołów Podlaski z wynikiem 11 pkt.
3 miejsce KP PSP Zwoleń   z wynikiem 11 pkt.
4 miejsce KP PSP Siedlce  z wynikiem 16 pkt.
5 miejsce KP PSP Kozienice z wynikiem 21 pkt.
6 miejsce KP PSP Łosice  z wynikiem 23 pkt.
7 miejsce KP PSP Ciechanów z wynikiem 28 pkt.
8 miejsce KP PSP Pruszków z wynikiem 28 pkt.
9 miejsce KP PSP Radom  z wynikiem 35 pkt.
10 miejsce KP PSP Ostrołęka z wynikiem 36 pkt.

Wręczenia medali, pucharów oraz upominków dla zwy-
cięskich zawodników oraz drużyn dokonali: Marcin Mauer 

– Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządza-
nia Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie – przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego, 
st. bryg. Jarosław Kurek – Mazowiecki Komendant Woje-
wódzki PSP, Andrzej Jung – Starosta Powiatu Kozienickiego, 
Małgorzata Bebelska – Zastępca Burmistrza Gminy Kozie-
nice, bryg. Krzysztof Zyzek – Komendant Powiatowy PSP 
w Kozienicach, jednocześnie gospodarz tegorocznej edycji 
zawodów.

Swoją obecnością zawody uświetnili ponadto m.in. st. bryg. 
Mirosław Jasztal – po Z-cy Mazowieckiego Komendanta Woje-
wódzkiego PSP, mł. insp. Kamil Borkowski – Zastępca Komen-
danta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, insp. Stanisław 
Kondeja – Komendant Powiatowy Policji w Kozienicach, Ko-
mendanci Miejscy i Powiatowi PSP z powiatów województwa 
mazowieckiego.

kpt. PAWEŁ KOWALSKI
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30 maja uczniowie Zespołu Szkół 
nr 1 im. Legionów Polskich w Kozieni-
cach pojechali na wycieczkę do siedzi-
by Microsoft w Warszawie. Zastali tam 
oni wiele godzin wykładów, które miały 
pomóc im w samodzielnej przyszłości.

Prowadzącą całego programu była 
Barbara Dyluś. Przywitała ona wszyst-
kich uczestników oraz zapowiadała wy-
kładowców, którzy mówili o różnych 
aspektach pracy, nie tylko w samym Mic-
rosofcie, ale również w fi rmach powią-
zanych. Pierwszą wykładającą osobą był 
lider cyfryzacji – Włodzimierz Marciń-
ski. Opowiedział on krótko o początkach 
swojej kariery.

Kolejnymi osobami, które przeję-
ły mikrofon byli pracujący w Microsoft 
Magdalena Cieślak-Busari oraz Marcin 
Kurnik. Dali oni wiele ciekawych porad 
na temat pisania CV oraz tego, co może 
pomóc zdobyć pracę w ich fi rmie. Wspo-
mnieli również o tym, że mają staże dla 
studentów, co może być świetną opcją dla 
młodych osób, które chcą zaznajomić się 
z pracą w dużej fi rmie.

Następnym wykładowcą był Borys 
Rybak, również pracujący w Microsoft. 
Mówił on o programowaniu, do którego 
próbował zachęcić jak najwięcej osób 
znajdujących się na sali. Przedstawił hi-
storię języków, od których zaczęło się 
programowanie, porównując je do ko-
rzeni języków, których używamy na co 
dzień. Poinformował on również wszyst-
kich o warsztatach z programowania, któ-
rych będzie udzielał.

Kolejnym pracownikiem Microsoft 
wykładającym na warsztatach był Am-

basador e-Skills for Jobs – Łukasz Foks. 
Pokazał on wiele sposobów, które mogą 
pomóc młodym ludziom w ich przyszłej 
karierze. Po jego wystąpieniu uczniowie 
mieli godzinną przerwę na lunch i „nała-
dowanie baterii” przed godzinnymi war-
sztatami YouthSpark Live.

Pierwszym prowadzącym warsztatów 
YouthSpark był Mariusz Boguszewski 
z FRSI(Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego). Mówił on jak ważną 
w obecnych czasach rolę odgrywa in-
ternet, przez co jednocześnie zapowie-
dział kolejną wykładowczynię. Była nią 
blogerka Arlena Witt. Opowiedziała ona 
o swojej historii i początkach kariery in-
ternetowej. Powiedziała, co może pomóc 
w zdobyciu sławy w internecie. Ucznio-
wie wynieśli dużo wiedzy z tego wyjaz-
du, z nadzieją na odwiedzenie Microsoft 
ponownie w przyszłości. 

I jeszcze kilka myśli ze spotkania:
Patrzcie na to, co będzie jutro. Nie dziś. 
Uczcie się i niech Wam to sprawia przy-
jemność. Włodzimierz Marciński, Lider 
Cyfryzacji
W Microsoft pracujemy z pasją, nieko-
niecznie z programowaniem. Magdalena 
Cieślak-Busari
Innowacyjne pomysły zadecydują o wy-
glądzie przyszłości. Technologia sprawi, 
że będzie nam się żyło dostatniej i wygod-
niej.
Ważniejsze niż to, co jaki kierunek ktoś 
skończył jest to, co robił po drodze.
6250 zł to mediana zarobków informaty-
ków w Polsce.
4 % studentów studiuje informatykę
86 % fi rm ma problem z rekrutacją infor-
matyków

BORYS TROJANOWSKI
uczeń kl. 2G

Na Mazowszu własne pismo wyda-
je już co drugi samorząd. Dzięki nim 
mieszkańcy mają dostęp do bieżących 
informacji na temat decyzji podejmo-
wanych przez władze. Ale nie tylko. 
Jak wynika z badań, prasa samorządo-
wa dużo miejsca poświęca lokalnej kul-
turze i historii. I to jest jej atut.

SKALA ZJAWISKA
Aktywność wydawnicza samorządów 

jest różna w poszczególnych wojewódz-
twach i oscyluje od ok. 60 proc. – np. 
w województwie śląskim czy lubuskim, 
do mniej niż 30 proc. w województwie 
łódzkim, podlaskim, lubelskim czy opol-
skim. Na Mazowszu w 2013 r. 47 proc. 
samorządów (gminy, powiaty) zadeklaro-
wało wydawanie własnej prasy. Co cie-
kawe, pisma te częściej występują tam, 

gdzie wydawane są także tytuły nieza-
leżne. Największą aktywnością wykazu-
ją się gminy miejskie – 76,7 proc. zade-
klarowało wydawanie własnego pisma, 
60 proc. gmin miejsko-wiejskich 
i 60 proc. miast na prawach powiatu. 
Najrzadziej tego typu prasa pojawia się 
w gminach wiejskich – 41,9 proc i powia-
tach – 35,1 proc. 

DLA MIESZKAŃCÓW CZY DLA 
WŁADZ?

Nie jest tajemnicą, że tytuły samorzą-
dowe nie wszystkim się podobają. Opo-
nenci zarzucają im, że poświęcają zbyt 
dużo uwagi decyzjom władz, a za mało 
sprawom społecznym. Czy jednak tytuły 
te powinny udawać „gazety niezależne”? 
Absolutnie, nie. Prasa samorządowa ma 
spełniać ważne zadanie – być łącznikiem 

pomiędzy władzą i mieszkańcami, czyli 
przedstawiać i tłumaczyć podejmowa-
ne decyzje oraz informować o tym, co 
w gminie najważniejsze. Nie zapominaj-
my, że w wielu gminach to jedyne źródło 
informacji lokalnej. Obowiązkiem władz 
samorządowych jest również rozliczanie 
się z powierzonego jej mandatu i prasa sa-
morządowa właśnie w tym pomaga. Ko-
lejnym zadaniem tego typu pism powinno 
być wspieranie i pielęgnowanie lokalnej 
kultury i historii oraz zapewnienie otwar-
tej dla mieszkańców przestrzeni wymiany 
poglądów i opinii. Tak, aby pismo samo-
rządowe było pismem całej wspólnoty, 
a nie tylko władz samorządowych. Wów-
czas mamy do czynienia z komunikacją 
dwustronną – tak ważną w lokalnych 

Dokończenie na str. 9
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20 maja 2016 r. uczniowie I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefana Czar-
nieckiego w Kozienicach pod opieką 
Małgorzaty Kuśmierczyk-Balcerek 
oraz ks. Tomasza Pastuszki uczestni-
czyli w IV Dniu Bezpieczeństwa, zor-
ganizowanym przez Wyższą Szkołę 
Handlową w Radomiu.

Na ten dzień został przygotowany 
panel pt. „Prewencja i walka z terro-
ryzmem”, którego celem było podjęcie 
debaty oraz zwrócenie uwagi na za-
dania służb mundurowych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zadań zwią-
zanych z przeciwdziałaniem aktom 
terrorystycznym. Panel poprowadzili: 
inspektor Marek Świszcz – I Zastępca 
Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Radomiu, płk Adam Ziółkowski 
– były Dowódca 42 Bazy Lotnictwa 
Szkolnego w Radomiu i dr Wojciech 
Staniuk – WSH w Radomiu. Gościem 
specjalnym był Jerzy Dziewulski 
– wybitny specjalista od spraw walki 
z terroryzmem, były dowódca strony 
polskiej, uczestnik jednej z najwięk-
szych operacji na świecie przerzu-
tu osób pochodzenia żydowskiego 
z krajów byłego ZSRR do Izraela, pod 
kryptonimem „Most”.

W drugiej części uczniowie liceum 
mogli uczestniczyć w zajęciach prak-
tycznych, tematycznie związanych 
z bezpieczeństwem, były to: poka-
zy ratownictwa technicznego i wy-
sokościowego, prezentacja jednostki 
GROM, pokazy w laboratorium krymi-
nalistycznym oraz strzelnicy elektro-
nicznej, szkolenie z technik pierwszej 
pomocy, pokazy sprzętu i uzbrojenia. 

Młodzież mogła też sprawdzić swoje 
umiejętności pilotażu na symulatorze 
lotniczym. 

A jak odebrali tę szczególna wyciecz-
kę sami uczniowie? Tak opowiada o tym 
Julka z kl. Ia: 

Prelekcja nt. terroryzmu, przygo-
towana przez pana Jerzego Dziewul-
skiego, cieszyła się dużym zaintereso-
waniem wśród uczniów naszej szkoły. 
Poprzez przekazanie osobistych do-
świadczeń mogliśmy lepiej zrozumieć 
temat. Zdaniem Natalki – Każdy miał 
możliwość poznania pracy polskich 
służb mundurowych i ich funkcjonowa-
nia. Chętnie uczestniczyliśmy w pokazie 
pierwszej pomocy oraz próbowaliśmy 
swoich sił na strzelnicy elektronicznej, 
co dało nam dużo radości. Jednak – jak 
powiedziała Magda – dużą atrakcją 

okazała się być wojskowa grochówka, 
która bardzo smakowała po wyczerpu-
jących zajęciach.

Uczniowie mogli również spotkać 
się z posłanką do Parlamentu Europej-
skiego, Julią Piterą, która wygłosiła 
krótką prelekcję na temat bezpieczeń-
stwa młodzieży i oficjalnie wręczyła 
bilety do Europarlamentu uczniom 
szkół średnich, którzy wzięli udział 
w konkursie „Wygraj Bilet do Europar-
lamentu”.

Wyjazd okazał się świetną lekcją po-
prowadzoną w plenerze. Było to także 
bardzo potrzebne szkolenie prewencyj-
ne z punktu widzenia bezpieczeństwa 
podczas Światowych Dni Młodzieży 
mówi ksiądz Tomasz Pastuszka. 

MAŁGORZATA KUŚMIERCZYK
-BALCEREK

wspólnotach. Bardzo istotne jest także, by 
czytelnik miał świadomość, że tytuł, któ-
ry bierze do ręki jest tytułem wydawanym 
przez lokalną władzę.

SPORO KULTURY, MAŁO SENSA-
CJI

Jak te cele mają się do rzeczywistości? 
Całkiem nieźle. Wyniki analizy zawarto-
ści tytułów lokalnych pism – samorzą-
dowych i niezależnych – wydawanych 
w jednym z powiatów województwa ma-
zowieckiego przeprowadzone w 2015 r., 
pokazały, że na łamach prasy samorządo-
wej częściej niż w niezależnej pojawiają 

się materiały poświęcone lokalnej kulturze 
i historii. Często ich autorami są pasjona-
ci i lokalni aktywiści. Oczywiście, dużo 
miejsca w prasie samorządowej poświę-
ca się też na materiały dotyczące decyzji 
władz, infrastruktury, szkolnictwa – czyli 
wszystkiego, co wiąże się z kompeten-
cjami władz samorządowych, a co jed-
nocześnie jest bardzo ważne dla miesz-
kańców. Rzadziej jednak niż w prasie 
niezależnej znajdziemy tu artykuły doty-
czące sportu czy wypadków. Trudno więc 
zaprzeczyć, że prasa samorządowa wnosi 
do lokalnych wspólnot treści wartościowe 
i jak się okazuje – często słabo reprezen-

towane przez tytuły niezależne. I to jest 
niewątpliwie jej atutem. Czy czytelni-
cy to doceniają? Wydaje się, że tak. Aż 
72,4 proc. przebadanych przez dr P. Szo-
stok czytelników (kilku gmin śląskich) 
stwierdziło, że pismo samorządowe jest 
potrzebne mieszkańcom. 

MARTA MILEWSKA
– doktor nauk społecznych w zakresie 
nauk o mediach. Jej badania naukowe 
koncentrują się wokół prasy samorządo-
wej, mediów lokalnych i regionalnych. 
Rzeczniczka prasowa Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dokończenie ze str. 8
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W związku z uchwaleniem w dniu 
5 sierpnia 2015 r. Ustawy o nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 
z dniem 1 stycznia 2016 r. na terenie 
powiatu kozienickiego utworzono dwa 
punkty nieodpłatnej pomocy. 

Jeden z nich działa w Miejsko – Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Kozienicach przy ul. Skłodowskiej 
3/11, od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 8:00 do 12:00 z wyłącze-
niem świąt i innych dni wolnych od pracy. 
Drugi punkt mieści się w Urzędzie Gmi-
ny w Głowaczowie przy ul. Rynek 35, 
w pokoju nr 3, działa od poniedziałku do 
piątku od 8:00 do 12:00, z wyłączeniem 
świąt i innych dni wolnych od pracy.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą 
korzystać tylko uprawnieni mieszkańcy 
powiatu kozienickiego 
– osoby, które mają przyznane świadcze-

nia z pomocy społecznej na podstawie 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o po-
mocy społecznej i wobec, których nie 
wydano decyzji o zwrocie nienależnie 
pobranego świadczenia;

– osoby posiadające ważną Kartę Dużej Ro-
dziny, o której mowa w ustawie z dnia 
2014 roku o Karcie Dużej Rodziny,

– osoby, które uzyskały zaświadczenie, 
o którym mowa w ustawie z dnia 24 
stycznia 1991 r. o kombatantach oraz nie-
których osobach będących ofi arami repre-
sji wojennych i okresu powojennego;

– osoby posiadające ważną legitymację we-
terana albo legitymację weterana poszko-
dowanego, o którym mowa w ustawie 
z dnia 19 sierpnia 2011 r. O weteranach 
działań poza granicami państwa;

– osoby, które nie ukończyły 26 lat lub, 
które ukończyły 65 lat;

– osoby, które w wyniku wystąpienia klę-
ski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub 
awarii technicznej znalazły się w sytua-

cji zagrożenia lub poniosły straty.
Jak zaznacza adwokat Erwin Kruczoń 

Przygotowując się do wizyty w punkcie 
nieodpłatnej pomocy prawnej należy naj-
pierw przygotować odpowiednie dokumenty 
świadczące o tym, że dana osoba jest upraw-
niona do korzystania z takiej pomocy. Mogą 
to być, w zależności od tego kto jest osobą 
uprawnioną, przede wszystkim dowód oso-
bisty lub inny dokument potwierdzający toż-
samość, ważna karta dużej rodziny, oryginał 
bądź kopia decyzji o uzyskaniu świadczenia 
z pomocy społecznej lub też zaświadczenie 
o uzyskaniu takiej pomocy. Oprócz tych do-
kumentów, co jest bardzo ważne, należy rów-
nież przygotować wszystkie dokumenty, które 
związane są ze sprawą, w której dana osoba 
chce uzyskać nieodpłatną pomoc prawną.

Istnieje również możliwość udzielenia 
nieodpłatnej pomocy prawnej bez przed-
stawiania tych dokumentów, w sytuacji, 
gdy ze względu na zdarzenie losowe nie-
zbędne jest udzielenie natychmiastowej 
pomocy prawnej. Wówczas osoba ta składa 
oświadczenie o tym, że jest osobą upraw-
nioną do uzyskania nieodpłatnej pomocy 
prawnej, przy czym czyni to pod rygorem 

cji zagrożenia lub poniosły straty. odpowiedzialności za złożenie fałszywego 
oświadczenia – dodaje Erwin Kruczoń.

Nieodpłatna pomoc prawna obej-
muje poinformowanie osoby uprawnio-
nej o obowiązującym stanie prawnym, 
o przysługujących jej uprawnieniach lub 
o spoczywających na niej obowiązkach 
lub wskazanie osobie uprawnionej sposo-
bu rozwiązania jej problemu prawnego. 
A także udzielenie pomocy w sporządzeniu 
projektu pisma w sprawach w/w, z wyłą-
czeniem pism procesowych w toczącym się 
postępowaniu przygotowawczym lub sądo-
wym i pism w toczącym się postępowaniu 
sądowo-administracyjnym lub sporządzenie 
projektu pisma o zwolnienie od kosztów 
sądowych lub ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu w postępowaniu sądowym lub usta-
nowienie adwokata, radcy prawnego, dorad-
cy podatkowego lub rzecznika patentowego 
w postępowaniu administracyjnym.

Pomoc prawną można uzyskać w zasa-
dzie z większości spraw związanych ze stoso-
waniem prawa: w sprawach rodzinnych, ali-
mentacyjnych, dotyczących nieruchomości, 
czy też w sprawach karnych. Nie jest możliwe 
jednak uzyskanie pomocy prawnej w spra-
wach podatkowych, z zakresu prowadzonej 
działalności gospodarczej. Nie jest również 
możliwe uzyskanie nieodpłatnej pomocy 
prawnej z zakresu prawa dewizowego, czy 
handlowego – informuje Erwin Kruczoń.

W Kozienicach porad prawnych udzie-
lają adwokaci i radcowie prawni wskaza-
ni przez Okręgową Izbę Radców Praw-
nych oraz Okręgową Radę Adwokacką, 
a w Głowaczowie prawnicy zatrudnieni 
przez organizację pozarządową. 

DANUTA DELEKTA

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Informacje
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Dzień Rodzicielstwa Zastępczego ob-
chodzony jest corocznie od 2006 r. i ma 
przede wszystkim na celu podniesienie 
rangi rodzinnych form opieki nad dzie-
ckiem oraz promowanie rodzicielstwa 
zastępczego.

31 maja 2016 r. na terenie Ośrodka 
Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Cen-
trum Rekreacji i Sportu w Kozienicach 
z tej okazji odbyło się ognisko integra-
cyjne dla rodzin zastępczych i ich wy-
chowanków, które dało możliwość do 
wspólnych rozmów, wymiany informacji 
i doświadczeń, a także do odpoczynku 
i zabawy na łonie natury. Rodziny mogły 
skorzystać ze wsparcia psychologa w za-
kresie ewentualnych problemów wynika-
jących z pełnionej funkcji.

Dyrektor PCPR Urszula Kowalik 
podziękowała rodzinom zastępczym za 
zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci 
pozbawionych właściwej opieki rodzi-
cielskiej, życząc cierpliwości i wytrwało-
ści w pełnieniu tej trudnej i odpowiedzial-
nej roli, a dzieciom z okazji zbliżającego 
się Dnia Dziecka dużo radości, spełnienia 
marzeń oraz wielu sukcesów.

Wicestarosta Krzysztof Stalmach wrę-
czył rodzinom zastępczym podziękowania 
za trud wychowania drugiego człowieka, 
za przyjęcie pod swój dach dzieci dając 
im poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji 
oraz miłość. 

Na terenie Powiatu Kozienickiego 
aktualnie funkcjonuje 46 rodzin zastęp-

czych, w których wychowuje się 69 dzie-
ci, w tym: 
33 rodziny zastępcze spokrewnione 
z dziećmi,
9 rodzin zastępczych niezawodowych,
3 rodziny zastępcze zawodowe
oraz 1 Rodzinny Dom Dziecka.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej 
oraz prowadzenie rodzinnego domu dzie-
cka może być powierzone osobom, któ-
re spełniają kryteria zapisane w ustawie 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, między innymi nie były ska-
zane prawomocnym wyrokiem za umyśl-
ne przestępstwo i są zdolne do sprawo-
wania właściwej opieki nad dzieckiem, 
a w przypadku pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej niezawodowej i zawodowej 
posiadają zaświadczenie kwalifi kacyjne 

po ukończeniu odpowiedniego szkolenia.
Zachęcamy do zgłaszania się osób 

chętnych do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej dla dzieci pozbawionych częś-
ciowo lub całkowicie możliwości opieki 
ze strony rodziców biologicznych.

Bliższe informacje można uzyskać 
w Powiatowym Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Kozienicach ul. Kochanow-
skiego 15, w godzinach pracy:  
poniedziałek  7.30 – 17.30
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek   7.30 – 13.30
lub telefonicznie 48 382-05-65, 382-05-
62.

DANUTA FIGLEWICZ
Starszy pracownik socjalny

PCPR w Kozienicach

Biblioteki publiczne w Polsce tworzą 
ułożoną hierarchicznie sieć biblioteczną, 
najważniejsza jest Biblioteka Narodowa, 
następnie 16 bibliotek wojewódzkich, 
które obejmują nadzorem biblioteki po-
wiatowe, te z kolei czuwają nad pra-
widłowością funkcjonowania bibliotek 
gminnych.

Biblioteka Publiczna Gminy Kozie-
nice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego, 
jest jednocześnie biblioteką powiatową. 
Do najważniejszych naszych zadań na-
leży gromadzenie, opracowanie, udo-
stępnianie i przechowywanie zbiorów, 
działalność popularyzatorska w zakre-
sie literatury i czytelnictwa oraz kultury 
w szerokim pojęciu tego słowa, a także 
nadzór i opieka instrukcyjna w stosunku 
do bibliotek gminnych. 
Powiatowa sieć biblioteczna:

Na koniec roku 2015 r. w powiecie ko-
zienickim działało 7 bibliotek gminnych 
i 11 fi lii. 

Największa w naszym powiecie jest 
Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice 
– Biblioteka Powiatowa.

Dyrektorem jest Elżbieta Stąpór, zada-
nia instruktora ds. bibliotek samorządo-
wych w powiecie wypełnia Anna Łepe-
cka. Wszystkie biblioteki w powiecie są 
skomputeryzowane i pracują w jednoli-
tym programie bibliotecznym zarządzają-
cym bazami danych i ewidencjonującym 
wypożyczenia. Stałą opiekę informa-
tyczną nad poprawnością funkcjonowa-
nia programu bibliotecznego sprawuje 
we wszystkich 18 bibliotekach Ryszard 
Dróżdż. 

Inne zadania na rzecz bibliotek gmin-
nych (szkolenie, skontrum, selekcja) wy-
konują także, stosownie do potrzeb, inni 
bibliotekarze z kozienickiej biblioteki. 

Biblioteka Publiczna Gminy Ko-
zienice liczy 9 placówek i zatrudnia 
21 osób, w tym 17 bibliotekarzy. Są to: 
Biblioteka główna, ul. J. Kochanowskie-

go 22, Filia nr 1 w Kozienicach, ul Ko-
pernika 8, Filia nr 2 w Brzeźnicy, Filia nr 
3 w Stanisławicach, Filia nr 4 w Holen-
drach Piotrkowskich, Filia nr 5 w Nowej 
Wsi, Filia nr 6 w Ryczywole, Filia nr 7 
w Świerżach Górnych, Filia nr 8 Mediate-
ka w Centrum Kulturalno – Artystycznym 
Kozienic.

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Garbatce - Letnisko zatrudnia 3 oso-
by, kierownikiem jest Małgorzata Mar-
kowska, a bibliotekarką Iwona Stępień. 
Biblioteka posiada fi lię w Bąkowcu, 
którą prowadzi Joanna Karaś. Biblioteka 
Publiczna Gminy Głowaczów zatrudnia 
3 osoby, kierownikiem jest Agnieszka 
Ogonowska, bibliotekarzem Natalia Ne-
wecka Stępień. Biblioteka posiada fi lię 
w Brzózie, którą prowadzi Małgorzata 
Skierniewska. Gminna Biblioteka Pub-
liczna w Sieciechowie zatrudnia 2 osoby. 

Dokończenie na str. 12
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Funkcję kierownika i bibliotekarza pełni 
Elżbieta Kalbarczyk. Biblioteka posia-
da filię w Zajezierzu, gdzie biblioteka-
rzem jest Marzenna Ochocka. Gminna 
Biblioteka Publiczna – Centrum Kul-
tury w Magnuszewie zatrudnia 2 osoby, 
dyrektorem jest Elżbieta Wachnik, biblio-
tekarzem Sabina Matysiak. Biblioteka 
Publiczna Gminy Gniewoszów zatrud-
nia tylko 1 osobę. Paula Stępień pełni 
funkcję kierownika i bibliotekarza, obec-
nie przebywa na urlopie macierzyńskim 
i zastępuje ją Danuta Błażyńska. Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Grabowie 
również zatrudnia tylko 1 osobę. Monika 
Gazarkiewicz pełni funkcję kierownika  
i bibliotekarza.
I. Gromadzenie zbiorów bibliotecznych 

w 2015 r.
Do bibliotek samorządowych w po-

wiecie przybyło w 2015 roku 7448 wolu-
minów, w tym z zakupu 7102 woluminów 
o wartości 147346 zł, pozostałe zbiory 
pochodzą z darów. 
II. Udostępnianie zbiorów

Łącznie we wszystkich bibliotekach 
w ciągu roku wypożyczono 157645 ksią-
żek, 6789 czasopism i 1687 zbiorów au-
diowizualnych. Na miejscu udostępniono 
czytelnikom łącznie 8172 książki i 4074 
czasopisma. W porównaniu z latami ubie-
głymi we wszystkich bibliotekach wzro-
sła ilość wypożyczeń książek, natomiast 
zmniejsza się zainteresowanie czytelni-
ctwem gazet.
III. Czytelnicy

We wszystkich bibliotekach samorzą-
dowych w powiecie w 2015 roku było 
12119 użytkowników korzystających  
z szerokiej oferty usług oferowanych 
przez biblioteki, w tym zapisanych było 
9514 czytelników. Najwięcej osób zareje-
strowanych było w Bibliotece w Kozie-
nicach – 6293 osoby, i tam w przelicze-
niu na 100 mieszkańców był największy 
wskaźnik, który wynosi 20,6 czytelni-
ków na 100 mieszkańców, a najmniejszy  
w Bibliotece w Magnuszewie – 6,2. Do 
aktywniejszych czytelników należą tak-
że mieszkańcy gmin Garbatka Letnisko 
i Sieciechów. Średnio w powiecie kozie-
nickim czytelnikami i użytkownikami bi-
bliotek jest 15,2% populacji.

Biblioteki były odwiedzane 92500 
razy w ciągu roku. Na przestrzeni kil-
ku lat obserwujemy spadek odwiedzin  
w Bibliotece, natomiast notuje się wzrost 
czytelników. Tłumaczyć to można, iż 
przybywa czytelników zarejestrowanych, 
aktywnych, prawdopodobnie bibliote-
ki wypożyczają na raz więcej książek,  

i czytelnicy rzadziej bibliotekę odwie-
dzają. Ponadto upowszechnia się internet  
w domach, użytkownicy rzadziej ko-
rzystają z internetu w bibliotece. Sy-
stematycznie rośnie liczba czytelników 
biblioteki w Grabowie. Została ona zlikwi-
dowana w latach 90. i powołana na nowo  
w 2009 r. Jak widać biblioteka publiczna 
była w Grabowie potrzebna, skoro zapisa-
ło się już do niej ponad 300 czytelników. 
Jest to zasługą zarówno bibliotekarki  
p. Moniki Gazarkiewicz, jak i władz gmi-
ny, które przekazują środki na zakup no-
wości wydawniczych. Przez ostatnie 6 lat 
biblioteka odbudowała księgozbiór – po-
siada same nowości.
IV. Kontrola i selekcja zbiorów biblio-

tecznych
W roku 2015 r. przeprowadzono kon-

trolę zbiorów w bibliotekach w Brzeź-
nicy, Gniewoszowie, Holendrach Piot-
rkowskich i Kozienicach – bibliotece 
głównej. Selekcji (usunięcie egzemplarzy 
nieaktualnych i zniszczonych) poddano 
księgozbiór w Filii nr 4 w Holendrach 
Piotrkowskich, oraz w bibliotekach  
w Garbatce – Letnisko, w Gniewoszowie 
i Ponikwie. W wyniku kontroli i stałego 
monitoringu oceniamy, iż biblioteki pod 
względem merytorycznym prowadzone 
są prawidłowo.
V. Opracowanie zbiorów

Od 2014  r. wszystkie biblioteki pub-
liczne w powiecie pracują w programie 
KOHA. Katalogi wszystkich bibliotek są 
dostępne on line poprzez stronę www.koz.
az.pl . Jeśli nie pamiętamy adresu, wystar-
czy w dowolnej wyszukiwarce wyszukać 
hasło Biblioteka w Kozienicach, wybrać 
stronę domową biblioteki i na ekranie 
startowym wyszukać słowo katalog, po 
kliknięciu w słowo katalog czytelnik jest 
przekierowany na stronę, gdzie są odnoś-
niki do katalogów wszystkich bibliotek 
w powiecie. Wystarczy kliknąć w nazwę 
poszukiwanej biblioteki. 
VI. Komputeryzacja bibliotek

Łącznie dla czytelników w powiecie 
dostępnych jest 75 stanowisk kompute-
rowych z dostępem do Internetu. Kom-
puterów dla czytelników nie posiada 
tylko Biblioteka w Grabowie oraz filia  
w Ponikwie.
VII. Kadra bibliotek

Łącznie w placówkach bibliotecznych 
w powiecie kozienickim zatrudnionych 
jest 26 bibliotekarzy. Najwięcej w gminie 
Kozienice, gdzie na 1 bibliotekarza przy-
pada na 1667 mieszkańców, najgorzej 
jest w Gminie Grabów n. Pilicą, gdzie bi-
bliotekarka zatrudniona na ½ etatu służy 

wszystkim mieszkańcom gminy. W ca-
łym powiecie kozienickim 1 statystyczna 
bibliotekarka obsługuje średnio populację 
2083 mieszkańców.
VIII. Działalność z zakresu upowszech-

niania książki i czytelnictwa, promo-
cji kultury i regionu.
Biblioteki zorganizowały szereg im-

prez kulturalno-oświatowych na rzecz 
swojego środowiska. Były to m. in.: spot-
kania autorskie, wystawy i konkursy; lek-
cje biblioteczne i szkolenia; gry i zabawy 
dla dzieci w czasie ferii i wakacji. Filie 
w Brzózie i w Ryczywole zaaranżowały 
spotkania w Młodzieżowym Dyskusyj-
nym Klubie Książki spotkania autorskie  
a w czasie ferii i wakacji liczne zajęcia 
dla dzieci.

Biblioteka w Głowaczowie zorgani-
zowała spotkanie z dziennikarzem Jaro-
sławem Kretem, koncert muzyczny „Fil-
harmonia młodego słuchacza”, wystawę 
malarstwa Antoniego Dąbrowskiego, 
„Wieczór kolęd i pastorałek”.

Biblioteka w Magnuszewie zorganizo-
wała łącznie 51 imprez skierowanych do 
czytelników, były to: wystawy artystycz-
ne, spotkania autorskie, zajęcia muzyczne 
dla dzieci, wyjazdy do kina, teatru, mu-
zeum. Przy bibliotece działa zespół wo-
kalny seniorów „Melodia” i kabaret „Na 
chwilę”.

Biblioteka w Kozienicach łącznie z fi-
liami zorganizowała 555 różnych imprez 
dla czytelników, były to m. in. cyklicz-
ne spotkania: Dyskusyjny Klub Książki, 
Spotkania z Melpomeną, Klub Miłośni-
ków Robótek Ręcznych „Niteczka”, Mło-
dzieżowy Klub Filmowy, Zaczarowany 
Świat Operetki, Kurs Komputerowy dla 
seniorów, spotkania autorskie, wystawy, 
lekcje biblioteczne, konkursy plastyczne 
i literackie, kursy językowe.

Biblioteka w Sieciechowie była orga-
nizatorem  dużych wydarzeń patriotycz-
nych: Święta Odzyskania Niepodległości 
i Święta 28 Pułku Artylerii Lekkiej.

Biblioteka w Garbatce-Letnisko  
w 2015 roku obchodziła 60-lecie swego 
istnienia i z tej okazji  ogłosiła konkurs 
na Exlibris Biblioteki, zorganizowała 
także spotkanie z pisarzem i przyrodni-
kiem Sebastianem Sobowcem, była or-
ganizatorem spotkań z teatrem dla dzieci.  
W Garbatce-Letnisko można było oglą-
dać wystawę pt. „Piękna Polska książka 
wiek XIX i XX”

Biblioteka w Gniewoszowie zorgani-
zowała spotkania z regionalnymi twór-

Dokończenie na str 13

Dokończenie ze str. 11
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cami: Krystyną Szafranek i Jerzym Bła-
żyńskim oraz rozpoczęła cykl spotkań 
pn. „Popołudniowa herbatka dla babci  
i dziadka”.

Biblioteka w Grabowie nad Pilicą ma 
bardzo skromną bazę lokalową, z uwagi 
na brak miejsca nie zorganizowała żad-
nych dodatkowych imprez kulturalno-
oświatowych.

Działalność kulturalna i środowiskowa 
bibliotek jest ściśle uzależniona od bazy 
lokalowej i ilości zatrudnionych pracow-
ników. Gmina Kozienice utrzymuje lokale 
biblioteczne o powierzchni 1062 m2, (dla 
czytelników 980 m2), Gmina Głowaczów 
220 (180) m2, Gmina Magnuszew 137 
(137) m2, Gmina Sieciechów 111 (72) 
m2, Gmina Garbatka 99 (90) m2, Gmina 
Gniewoszów 70 (40) m2, Gmina Grabów 
n. Pilicą 18 (18) m2.
IX. Zmiany organizacyjno-administra-

cyjne
W październiku 2015 r. rozpoczęła 

działalność nowa filia kozienickiej biblio-
teki – Mediateka, pierwsza multimedial-
na biblioteka dla wszystkich, nie tylko dla 
młodych. Mediateka jest zlokalizowana 
w nowym centrum kulturalno artystycz-
nym Kozienic przy ul. Warszawskiej 29. 
W zbiorach Mediateki czytelnicy znajdą: 
filmy DVD, audiobooki, elektroniczne 
programy edukacyjne, w tym do nauki 
języków angielskiego, włoskiego, fran-
cuskiego i hiszpańskiego, oraz do nauki 
matematyki na platformie Megamatma 
(ci którzy korzystają twierdzą, iż mogą 
zaoszczędzić na korepetycjach). Placów-
ka posiada dostęp do elektronicznej bazy 
książek – Ibuk libra, jeśli odbierzecie  
w dowolnej bibliotece w gminie Kozie-
nice kod dostępu będziecie mieć poprzez 
swój komputer, tablet a nawet smartfon 
dostęp do 1253 książek elektronicznych, 
w każdym czasie, zupełnie za darmo.

W wersji papierowej dostępne są cza-
sopisma i komiksy.  Wszyscy użytkowni-
cy mogą korzystać z bezpłatnego dostępu 
do stanowisk komputerowych z Interne-
tem. Mediateka udostępnia czytelnikom 
20 komputerów, 6 laptopów, 6 tabletów  
i 4 czytniki e-booków. Otwarta jest przez 
6 dni w tygodniu od godziny 10. do 20., 
w soboty do 18.

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEK. 
CZAS Z KSIĄŻKĄ NAJSŁODSZY!

ANNA ŁEPECKA

Dokończenie ze str. 12

Maksyma ta ma zastosowanie i w dzi-
siejszych czasach mimo powstania i roz-
woju prawa konsumenckiego. Musimy 
pamiętać, że nikt nie może powoływać 
się na nieznajomość prawa, czyli nie-
znajomość prawa szkodzi. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej, OC – rodzaj ubezpieczenia 
majątkowego, które daje ochronę ubez-
pieczeniową, gdy ubezpieczający będzie 
zobowiązany do naprawienia szkody wy-
rządzonej komukolwiek w następstwie 
czynu niedozwolonego albo kontrahento-
wi wskutek niewykonania lub nienależy-
tego wykonania zobowiązania (umowy).

Na mocy umowy ubezpieczenia OC, za-
kład ubezpieczeń przejmuje na siebie ekono-
miczne skutki szkód wyrządzonych osobom 
trzecim pod warunkiem, że ubezpieczony 
jest zobowiązany do ich naprawienia na 
podstawie odpowiedzialności deliktowej (za 
czyny niedozwolone – art. 415. Kodeksu cy-
wilnego) lub kontraktowej (za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie umowy – art. 471 
Kodeksu cywilnego), w tym szkód wyrzą-
dzonych przez osoby, za które ubezpieczo-
ny ponosi odpowiedzialność przewidzianą 
przepisami prawa cywilnego oraz za szkodę 
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 

Ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej można podzielić na obowiąz-
kowe i dobrowolne.

Obowiązkowe ubezpieczenia OC są 
regulowane ustawą z dnia 22 maja 2003 r.  
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubez-
pieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym  
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komuni-
kacyjnych. Ubezpieczeniami obowiązkowy-
mi w świetle przepisu art. 4 tej ustawy są:
1) ubezpieczenie odpowiedzialności cy-

wilnej posiadaczy pojazdów mecha-
nicznych za szkody powstałe w związ-
ku z ruchem tych pojazdów, zwane 
dalej „ubezpieczeniem OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych”; 

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cy-
wilnej rolników z tytułu posiadania 
gospodarstwa rolnego, zwane dalej 
„ubezpieczeniem OC rolników”;

3) ubezpieczenie budynków wchodzą-
cych w skład gospodarstwa rolnego od 
ognia i innych zdarzeń losowych, zwa-
ne dalej „ubezpieczeniem budynków 
rolniczych”;

4) ubezpieczenia wynikające z przepi-
sów odrębnych ustaw lub umów mię-

dzynarodowych ratyfikowanych przez 
Rzeczpospolitą Polską, nakładających 
na określone podmioty obowiązek za-
warcia umowy ubezpieczenia.
Pamiętajmy jednak, że posiadacz pojaz-

du odstępujący od umowy ubezpieczenia 
OC musi bezwzględnie zadbać o zawarcie 
kolejnej umowy – najpóźniej w dniu odstą-
pienia od umowy dotychczasowej (uwaga: 
jednak odpowiedzialność zakładu ubez-
pieczeń rozpoczyna się z chwilą zawarcia 
umowy i zapłacenia składki ubezpieczenio-
wej lub jej pierwszej raty). Jeżeli posiadacz 
nie zawrze kolejnej umowy, narazi się na 
daleko idące konsekwencje finansowe (na-
łożenie przez Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny opłaty za niedopełnienie obo-
wiązku ubezpieczenia, a w razie powstania 
szkody – zwrot odszkodowania wypłacone-
go poszkodowanemu przez UFG).

Ubezpieczający zawiera umowę ubez-
pieczenia obowiązkowego z wybranym 
zakładem ubezpieczeń, wykonującym 
działalność ubezpieczeniową w zakresie 
tego ubezpieczenia.

Zakład ubezpieczeń posiadający zezwo-
lenie na wykonywanie działalności ubezpie-
czeniowej w grupach obejmujących ubez-
pieczenia obowiązkowe nie może odmówić 
zawarcia umowy ubezpieczenia obowiąz-
kowego, jeżeli w ramach prowadzonej 
działalności ubezpieczeniowej zawiera 
takie umowy ubezpieczenia. To znaczy, że 
mamy pełną swobodę w wyborze zakładu 
ubezpieczeń, ale stawki za to ubezpiecze-
nie ustala każdy zakład samodzielnie.

Ograniczenie obligatoryjnej od-
powiedzialności ubezpieczyciela sta-
nowi tak zwana suma gwarancyjna. 
W określonych prawem przypadkach 
towarzystwo ubezpieczeniowe może 
dochodzić od ubezpieczającego zwrotu 
wypłaconego osobie trzeciej odszkodo-
wania (tak zwany regres ubezpiecze-
niowy nietypowy).

Dokończenie artykułu w nastepnym 
numerze Biuletynu.

STANISŁAW GĄSIOR 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
przyjmuje konsumentów w Starostwie 
Powiatowym przy ul. Kochanowskiego 
28, w pokoju nr 15 w dniach:
poniedziałek w godz. 9.00 – 16.00
wtorek, czwartek: godz. 9.00 – 15.30 
e-mail: rzecznik@kozienicepowiat.pl 
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5 czerwca dzieci z Gminy Garbat-
ka-Letnisko świętowały VI Gminny 
Dzień Dziecka na G.O.W Polanka. Fe-
styn tradycyjnie rozpoczął się od dzie-
cięcych zawodów wędkarskich z na-
grodami dla wszystkich uczestników. 
Należy podkreślić że dziecięce zawody 
wędkarskie w Naszej Gminie z roku na 
rok cieszą się coraz większym zainte-
resowaniem. Nagrody ufundował Wójt 
Gminy Robert Kowalczyk, a wręczenia 
dokonał Przewodniczący Rady Gmi-
ny Włodzimierz Mazur wraz z Preze-
sem Koła Wędkarskiego Norbertem 
Piechurskim. 

Kolejnym punktem festynu był bo-
gaty program artystyczny przedstawio-
ny przez „Teatr z Walizki”, a w nim 
między innymi: zabawy, animacje, 
konkursy, karaoke, malowanie twarzy. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
symulatory jazdy a nauczyciele ZSS 
z Garbatki-Letnisko na ten dzień przy-
gotowali loterię fantową oraz liczne 
konkurencje sportowe, podczas któ-
rych do wygrania było wiele nagród.

Na każde dziecko które przybyło na 
Festyn czekał słodki poczęstunek oraz 
napoje. Dodatkową atrakcją były prze-
jażdżki końmi i bryczką zorganizowane 

przez Stowarzyszenie Kawaleryjskie 
im. 22 Pułku Ułanów Podkarpackich 
oraz pokazy strażackie w wykonaniu 
strażaków z Garbatki-Letnisko. Tego 
dnia  Policjanci z Komisariatu Policji 
w Gniewoszowie przeprowadzili akcję 
znakowania rowerów – Nie daj szansy 
złodziejowi ! Oznakuj swój rower.

VI Gminny Dzień Dziecka już za 
nami i jak można było zaobserwować 
był bardzo udany. Organizatorem był 
Wójt oraz Rada Gminy Garbatka-Let-
nisko.

KINGA KOWALCZYK

II Rock Letnisko to dwudniowa im-
preza muzyczna dla młodzieży o mocnym 
rockowym zabarwieniu, której organiza-
torami są – Weronika Grabarczyk oraz 
Krzysztof Bienias – młodzież z Garbatki-
Letnisko. 

Podczas II Rock Letnisko wystą-
pili między innymi Herrmo, Jeh Mo-
torcycles Squad, Fox’s Mather, Roots 
Rockets, Raggabarabauda i wiele in-
nych. Podczas drugiego dnia odbyła 
się III edycja Motocyklowego Rajdu 
Zagończyków. Trasa liczyła ok. 100 
kilometrów, po drodze był sprawdzian 
z wiedzy historycznej, konkurencje 
sprawnościowe, strzelanie z łuku, wia-
trówki czy prowadzenie motocykla. 
Najlepsi zostali nagrodzeni.

II Rock Letnisko wraz z III Rajdem 
Zagończyków odbyło się dzięki wspar-
ciu między innymi Wójta Gminy Gar-

batka-Letnisko Roberta Kowalczyka 
oraz Wójta Gminy Sieciechów Maria-

na Zbigniewa Czerskiego.
KINGA KOWALCZYK

gaty program artystyczny przedstawio-
ny przez „Teatr z Walizki”, a w nim 
między innymi: zabawy, animacje, 
konkursy, karaoke, malowanie twarzy. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
symulatory jazdy a nauczyciele ZSS 
z Garbatki-Letnisko na ten dzień przy-
gotowali loterię fantową oraz liczne 
konkurencje sportowe, podczas któ-
rych do wygrania było wiele nagród.

Festyn czekał słodki poczęstunek oraz 
napoje. Dodatkową atrakcją były prze-
jażdżki końmi i bryczką zorganizowane 

GMINA GARBATKA-LETNISKO
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8 czerwca 2016 roku był szczególnym dniem 
dla Olgi Karaś i Wiktorii Zawodnik – uczennic Ze-
społu Szkół Samorządowych Publicznego Gimna-
zjum im. Królowej Jadwigi w Garbatce – Letnisko. 
W tym dniu – w XIX rocznicę kanonizacji św. Ja-
dwigi Królowej – udały się wraz z grupą kolegów 
i koleżanek oraz opiekunami (Moniką Rodakowską 
i Damianem Kęską) do Krakowa, by uczestniczyć 
w wyjątkowych uroczystościach.

Jak co roku Wawel stał się miejscem spotkania 
szkół, należących do Rodziny Szkół im. św. Jadwigi 
Królowej, w którym wszyscy oddali hołd swojej Pa-
tronce. Uroczystości rozpoczęła wspólna modlitwa 
w wawelskiej katedrze. Szczególnym momentem 
było złożenie przez uczniów czerwonych róż oraz 
„Szkatułek miłosierdzia” u stóp ołtarza z Czarnym 
Krucyfi ksem, w miejscu w którym św. Jadwiga Kró-
lowa zawierzyła swój los i przyszłość państwa. 

Niezwykle podniosłą atmosferę miała Msza 
Święta w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach celebrowana przez biskupa Jana 
Zająca. Konferencję wygłosił ks. prałat Franciszek 
Ślusarczyk.

Chwilą, na którą wszyscy czekali była gala rozdania 
wyjątkowych nagród – „Perełek św. Jadwigi Królowej” 
oraz wybory „Królowej Roku 2016/2017”. Corocznie 
kapituła Queen Jadwiga Foundation Melbourne we 
współpracy z Rodziną Szkół Jadwiżańskich przyznaje 
„Perełki – św. Jadwigi Królowej”. Nagroda przydzie-
lana jest uczniom szkół podstawowych, gimnazjów 
i liceów, którzy wyróżniają się osiągnięciami w na-
uce, zdolnościami, zaangażowaniem w życie parafi i 
i Kościoła oraz otwartością na potrzeby innych. Wśród 
wyróżnionych znalazła się uczennica I klasy gimna-
zjum – OLGA KARAŚ (opiekun: Monika Bernacik). 
Perełka, którą otrzymała zostanie wszyta w replikę ra-
cjonału św. Jadwigi Królowej. Ważnym wydarzeniem 
były również wybory „Królowej Roku 2016/2017”, 
w których wzięła udział uczennica II klasy gimnazjum 
– WIKTORIA ZAWODNIK (opiekun: Monika Ro-
dakowska). Uczennica godnie reprezentowała szkołę 
i otrzymała tytuł „Królowej Elegancji”. Dziewczętom 
serdecznie gratulujemy. 

Podczas gali mogliśmy również zaprezentować 
nasze szkolne, jadwiżańskie tradycje. Przedstawiona 
prezentacja multimedialna ukazała niezwykłą scene-
rię Dnia Patrona – barwny orszak ulicami Garbatki, 
uroczystą Mszę Świętą, dworski taniec wykonany 
przez dziewczęta, koronację „Jadwigi Roku” czy 
scenki z życia Patronki – wszystko to, czym żyje na-
sza szkoła. 

Nasi uczniowie – ubrani w stroje z epoki – wzbu-
dzali szczególne zainteresowanie zarówno na Wa-
welu, jak i krakowskich Łagiewnikach. Wielokrot-
nie proszeni byli o wspólne zdjęcie. Ten dzień na 
zawsze pozostanie w pamięci zarówno opiekunów, 
jak i uczniów pozostawiając w sercach tęsknotę 
za średniowieczną atmosferą Krakowa i uczuciem 
niezwykłej, rodzinnej więzi jadwiżańskich szkół. 

Serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Garbatka-
Letnisko Robertowi Kowalczykowi za umożliwienie 

uczestnictwa w tych niezwykłych uroczystościach. Mamy nadzieję, że powrócimy 
do Krakowa za rok!

MONIKA RODAKOWSKA
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7 czerwca 2016 r. Urząd Marszałkow-
ski Województwa Mazowieckiego opub-
likował ranking wniosków , które zostały 
złożone w ramach PROW 2014 – 2020 
operacja: „Budowa i Modernizacja dróg 
lokalnych”.

Spośród złożonych 792 wniosków, 
weryfikację formalną przeszło 631 
projektów. Największą dotację z fun-
duszy UE, spośród samorządów Po-
wiatu Kozienickiego, otrzymała Gmi-
na Głowaczów, prawie 2.836.000 zł, na 
dwa projekty:
– Budowa drogi gminnej – ulicy Parce-

la w miejscowości Brzóza wraz z bu-
dową linii elektroenergetycznej NN 
oświetlenia drogowego – etap II

– „Budowa ulicy Nadrzecznej w miej-

scowości Brzóza, Gmina Głowaczów 
wraz z budową linii elektroenerge-
tycznej NN oświetlenia ulicznego 
oraz przebudowa istniejącej linii 
elektroenergetycznej i istniejącej in-
frastruktury telekomunikacyjnej ”
Dotacje, na dwa projekty otrzyma-

ła także Gmina Magnuszew – w sumie 
ok. 904.000 zł oraz Powiat Kozieni-
cki – 1 projekt – prawie 890.000 zł, 
na drogę powiatową odcinek Adamów 
– Brzóza.

13 czerwca 2016 r. z Urzędem Mar-
szałkowskim Województwa Mazo-
wieckiego zostały podpisane umowy. 
Gmina Głowaczów otrzymała dofi-
nansowanie ze środków związanych 
z wyłączeniem z produkcji gruntów 

rolnych, w wysokości 60.000 zł na 
zadanie: „Przebudowa drogi gminnej 
w m. Dąbrówki Grabnowolskie” oraz 
100.000 zł na zadanie na zakup nowe-
go, średniego samochodu ratowniczo–
gaśniczego ze sprzętem ratowniczo–
gaśniczym dla OSP w Głowaczowie. 
Również Mazowiecki Komendant Wo-
jewódzki Państwowej Straży Pożarnej 
przyznał na ten cel dotacje w wysokości 
200.000 zł, a kolejne wnioski Gminy 
o dofinansowanie są aktualnie rozpatry-
wane, gdyż Gmina planuje dokonać za-
kupu w/w wozu strażackiego o wartości 
800.000 zł jeszcze w 2016 r.

Informacja własna 
Urzędu Gminy Głowaczów

Już po raz piąty w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących w Brzózie nagrodzono 
uczniów, którzy w pierwszym semestrze 
osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Ak-
cja „Wycieczki dla najlepszych” ma na 
celu mobilizowanie dzieci i młodzieży do 
nauki i stała się tradycją szkoły.

Tegoroczni laureaci 30 marca 
2016 roku w nagrodę pojechali na 
wycieczkę do Łodzi. Zwiedzili Mu-
zeum Kinematografi i. Wielką atrak-
cją okazała się możliwość sfotogra-
fowania się z Misiem Uszatkiem, 
Koralgolem, Reksiem oraz Bolkiem 
i Lolkiem – postaciami z bajek nakręco-
nych przez Studio SE-MA-FOR.

Kolejnym punktem programu było 
zwiedzanie Centralnego Muzeum Włó-
kiennictwa, tzw. Białej Fabryki oraz 
Skansenu Łódzkiej Architektury Drew-
nianej. Uczniowie podziwiali również 
wnętrza Pałacu Izraela Poznańskiego 
i spacerowali reprezentacyjną częścią uli-
cy Piotrkowskiej.

Wycieczka została zorganizowana 
przez Samorząd Uczniowski Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Brzózie. 
Realizacja tej inicjatywy była możliwa 
dzięki wsparciu Wójta Gminy Głowa-
czów Józefa Grzegorza Małaśnickiego, 
Przewodniczącego Rady Gminy Głowa-
czów Huberta Czubaja i Radnych Gmi-
ny Głowaczów. Serdecznie dziękujemy 
lokalnym władzom za pomoc w nagra-
dzaniu sumienności i pracowitości ucz-
niów. Podziękowania należą się również 
sponsorom indywidualnym oraz instytu-
cjom, które wspomogły akcję fi nansowo: 
Rafałowi Strzelczykowi, Spółdzielczej 
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej 

w Kozienicach, Waldemarowi i Ryszar-
dowi Ozimkom – właścicielom Firmy 
Handlowo – Usługowej WIR S.j. w Ko-
zienicach, Justynie Ząbek – właścicielce 

restauracji TABOO w Kozienicach oraz 
Radzie Rodziców przy ZSO w Brzózie.

ANNA PRĄTNICKA 
BEATA PSZCZOŁA-BĄK

GMINA GŁOWACZÓW
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1 czerwca 2016 roku świętowali-
śmy Dzień Dziecka, z tej okazji na 
Stadionie sportowym KS”LEGION” 
w Głowaczowie odbył się Festyn, na 
który przybyły dzieci ze wszystkich 
Szkół działających na terenie Gminy 
Głowaczów, ich rodzice, dziadkowie 
oraz rodzeństwo. Impreza zorganizo-
wana przez Gminę Głowaczów oraz 
Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych rozpoczęła 
się o godzinie 9, kiedy to wójt Józef 
Grzegorz Małaśnicki oraz Przewod-
nicząca Komisji Marzena Rusinek 
przywitali wszystkich przybyłych go-
ści. Następnie rozpoczęły się występy 
przygotowane przez dzieci i młodzież. 
Hasło, które przyświecało uroczystości 
to „Młodzi przeciw nałogom XXI wie-
ku”, dlatego część występów dotyczyła 
właśnie tej tematyki, został także roz-
strzygnięty konkurs plastyczny, któ-
ry miał uczulić i zniechęcić młodzież 
do sięgania po wszelkiego rodzaju
używki.  

Po części oficjalnej przyszła pora 
na cudowną zabawę, dzieci miały do 
dyspozycji szereg przygotowanych 
specjalnie dla nich atrakcji, między 
innymi dmuchane zjeżdżalnie, trampo-
liny, karuzele czy malowanie buziek. 
Mogły też wziąć udział w wielu cieka-
wych konkurencjach takich jak prze-
ciąganie liny, skakanie w workach czy 
mecze piłki nożnej. Festyn odwiedzili 
strażacy z OSP w Brzózie oraz Lipie, 
policjanci, Drużyna Harcerska „Brzóz-
ka” a także ratownicy medyczni, któ-
rych obecność cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem. 

Rodzicie dzieci z poszczególnych 
szkół również stanęli na wysokości za-
dania, przygotowując kolorowe stoiska 
z przepysznymi sałatkami, ciastami 
oraz napojami. Organizatorzy przygo-
towali stoisko z wyśmienitymi kiełbas-

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cecylówce – Brzózkiej  27.06.2016 r. – 01.07.2016 r.
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ursynowie    18.07.2016 r. – 22.07.2016 r.
3. Publiczne Gimnazjum w Ursynowie     25.07.2016 r. – 29.07.2016 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać u Dyrektorów szkół 
Marzeny Rusinek – tel. 48 623 01 85 

Jadwigi Furgi – tel. 48 623 01 21
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

kami z rożna.
Miłym akcentem wydarzenia a za-

razem kończącym Festyn, był mecz 
piłki nożnej rozegrany pomiędzy na-
uczycielami oraz uczniami, podczas 

którego wystąpił gościnnie Rafał Wol-
ski, którego fanom futbolu nie trzeba 
przedstawiać. 

MICHALINA WOLSKA
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5 czerwca 2016 r. w Gminie Gnie-
woszów odbyło się wręczenie Medali 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 
Uroczystość rozpoczęto mszą świętą 
odprawioną w intencji Jubilatów przez 
ks. kan. Szymona Muchę w kościele 
pw. NMP Królowej Różańca Świętego 
w Wysokim Kole. Następnie na uro-
czystej XV Sesji Rady Gminy Gniewo-
szów, która miała miejsce w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Gniewo-
szowie, Jubilaci otrzymali Medale za 
długoletnie pożycie małżeńskie przy-
znawane w dowód uznania przez Pre-
zydenta RP.

50 rocznica zawarcia związku małżeń-
skiego to piękny i wyjątkowy jubileusz, 
a w naszej gminie medale otrzymali:
1. Irena i Adam Banasiowie
2. Maria i Andrzej Banasiowie
3. Halina i Edward Bernatkowie
4. Krystyna i Jan Bąkowie
5. Kazimiera i Józef Czapliccy 
6. Zofi a i Zdzisław Dziosowie 
7. Maria i Stefan Gąsiorowie
8. Stanisława i Zenon Gogaczowie
9. Barbara i Adam Grajperowie 
10. Alina i Henryk Grajperowie
11. Janina i Henryk Janowie
12. Irena i Stanisław Jasikowie
13. Leokadia i Stanisław Kowalczykowie
14. Marianna i Bogusław Kowalczykowie

15. Henryka i Marian Krekorowie 
16. Jadwiga i Sławomir Kubiccy
17. Anna i Edward Kumorowie
18. Genowefa i Edward Latosowie 
19. Janina i Tadeusz Lewiccy
20. Zofi a i Tadeusz Pacochowie
21. Leokadia i Zacheusz Piskorkowie 
22. Janina i Zenon Przepiórkowie 
23. Genowefa i Marian Siedleccy
24. Piotr i śp. Cecylia Sobieszkowie
25. Halina i Janusz Sobieszkowie
26. Anna i Zygmunt Szczepaniakowie 
27. Helena i Kazimierz Tyburcy 
28. Alina i Marian Wiraszkowie 
29. Domicela i Edward Ziemscy 

Swoją obecnością uroczystości 
uświetnili również ks. Kazimierz Bąb-
ka proboszcz parafii pw. św. Stanisła-
wa Biskupa i Męczennika w Olekso-
wie, Grzegorz Sotowski Radny Rady 
Powiatu Kozienickiego, podinsp. Ja-
rosław Szczypiór Komendant Komisa-
riatu Policji w Gniewoszowie, Dariusz 
Piwoński Przewodniczący Zarządu 
Powiatowego Prawa i Sprawiedliwo-
ści, Elżbieta Czapla Dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej im. Kazimiery 
Gruszczyńskiej w Kozienicach, El-
żbieta Piwoński Wiceprezes Zarządu 
ds. Korporacyjnych Enea Wytwarzanie 
w Kozienicach, Dyrektorzy Szkół oraz 
sołtysi z terenu gminy Gniewoszów.

Uroczystą sesję Rady Gminy rozpo-
czął Przewodniczący Rady Piotr Dela, 
który powitał Jubilatów oraz przyby-
łych gości. Po odśpiewaniu hymnu 
państwowego, okolicznościowe prze-
mówienia wygłosili: Józef Cytryniak 
wyznaczony do pełnienia funkcji Wój-
ta Gminy Gniewoszów – organizator 
uroczystości, Artur Standowicz Wice-
wojewoda Mazowiecki oraz Elżbieta 
Piwoński – Wiceprezes Zarządu ds. 
Korporacyjnych Enea Wytwarzanie 
w Kozienicach, reprezentująca spon-
sora uroczystości. Po przemówieniach 
nastąpiła dekoracja Medalami za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie, po czym 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął 
uroczystą XV Sesję Rady Gminy. Na-
stępnie Józef Cytryniak wzniósł toast 
za szanownych Jubilatów. Nie zabrakło 
również „sto lat” odśpiewanego jubila-
tom przez wszystkich obecnych, przy 
akompaniamencie Piotra Deli. Uroczy-
stość uświetniły pięknie przygotowane 
występy dzieci i młodzieży z Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Gniewo-
szowie.

Szanownym Jubilatom gratulujemy 
tak długiego stażu małżeńskiego i życzy-
my kolejnych pięknych jubileuszy.

DANUTA BŁAŻYŃSKA

GMINA GNIEWOSZÓW



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 19

25 maja 2016 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Gniewoszów od-
było się spotkanie z pięknej okazji, jaką jest Dzień Matki. Gościem 
specjalnym była Zofi a Plewko – poetka z Dęblina, ciepła i otwarta na 
innych, z dużą łatwością wypowiadająca swe myśli.

Zachwyciła zebranych deklamowanymi.wierszami o matce 
i nie tylko. Oto jeden z nich:

Matka Niedoceniana kiedy jesteś z nami.
Nikt nie dostrzega Twojego starania.

To co? że smaczny obiad, że śniadanie z rana.
To co? że zatroskana nad mym łóżkiem stoisz

okrywasz moje rozpalone ciało.
To przecież – tylko przemoczone nogi –

Jednak Twa bojaźń i miłość – tak wielka –
do swoich myśli nie dopuszczasz straty.

Składając ręce do niebios „dzwonisz”, wołając głośno:
Boże! Boże! – ratuj! Ostatnim kęsem podzielisz się z nami.

Nie przełkniesz sama nawet łyżki strawy.
Wybierasz – zawsze – dla swych dzieci

bezpieczne, ciekawe zabawy.
Teraz po latach, sama jestem Tobą.

Mam swoje gniazdo i kłopotów wiele.
Teraz – nareszcie rozumiem Cię – Mamo!
Wiem, że Ty zawsze jesteś przyjacielem.

Za Twoją dobroć, oczy zatroskane,
za łzawych pereł napełnione dzbany....

Kocham Cię – Mamo
Po wysłuchaniu pięknych wierszy poetki, które zostały nagro-

dzone wielkimi brawami, wspominając swoje mamy, uczestnicz-
ki spotkania zaprezentowały kilka wierszy i tekstów napisanych 
z okazji tego święta. Ewa Maurer przedstawiła wiersze z tomiku 
„Idąc przez życie” napisanego przez Jolantę Karaś, natomiast Ry-
szarda Tyburcy odczytała list Karoliny Wajdy napisany do matki 
Beaty Tyszkiewicz. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestni-
cy zaśpiewali kilka piosenek i pieśni o Matce.

DANUTA BŁAŻYŃSKA

Produkt staje się odpadem wtedy, kie-
dy przestaje być nam użyteczny. Należy 
go wówczas wyrzucić w odpowiednie 
miejsce, aby nie stanowił dla nas żadnego 
zagrożenia, dając mu jednocześnie drugie 
życie, tzn. szansę na to, że odpad znów 
stanie się użyteczny.

Niemal każdy deklaruje, że będzie 
(lub już to robi) segregować śmieci. Ale 
czy faktycznie tak jest? Czy nie jest tak, 
że czasem usprawiedliwiając się brakiem 
czasu, miejsca nie wyrzucamy wszystkie-
go do jednego pojemnika ? 

Segregacja odpadów nie jest trudna, 
wymaga od nas zaledwie minimalnego 
zaangażowania oraz wyrobienia w sobie 
pewnego nawyku i wprowadzenia go 
w codziennym życiu. Segregacja to nic 
innego, jak rozdzielanie produkowa-
nych przez nas odpadów tak, aby mogły 
być dzięki temu ponownie wykorzysta-
ne. Im więcej wysegregujemy odpadów 
w naszych domach, tym łatwiej jest je od-
zyskać. Surowce wrzucone do pojemnika 
na odpady zmieszane często nie nadają 
się już do recyklingu.

Korzyści, jakie płyną z segregacji od-
padów to przede wszystkim ograniczenie 
ilości odpadów, jakie trafi ają na składo-
wiska, to czyste miejsca, w których obra-
camy się i żyjemy.

Warto segregować odpady, ponieważ:
• zmniejszymy ilość i szkodliwość odpa-

dów trafi ających na składowisko; 
• selektywna zbiórka jest źródłem surow-

ców wtórnych, których ponowne prze-
tworzenie wymaga najczęściej mniej-
szego nakładu materiałów i energii niż 
w przypadku produkcji z surowców;

• zwiększamy świadomość ekologiczną, 
wyrabiamy nawyki porządku, oszczęd-
ności i gospodarności;

• ograniczamy zagrożenie dla środowiska 
i zdrowia człowieka;

• ograniczamy zużycie surowców natural-
nych;

• wydłużamy żywotność składowiska.
Dlaczego powinniśmy segregować 

odpady z makulatury?
Zapotrzebowanie na makulaturę stale 

wzrasta. Zarówno pod względem ekolo-
gicznym jak i ekonomicznym stanowi ona 
idealny surowiec do otrzymywania papie-
ru lub tektury. Wykorzystanie makulatury 
ogranicza eksploatację drewna, zostają 
zachowane zasoby leśne. Produkcja pa-
pieru z makulatury oznacza oszczędność 
energii, zmniejsza ilości odpadów, które 
trafi ają na składowiska.

Dokończenie artykułu w następnym 
numerze Biuletynu.

EDYTA KULTYS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Gniewoszowie, informuje, że 
w czerwcu 2016 r. został uruchomiony 
Punkt Konsultacyjny dla osób dotknię-
tych przemocą oraz problemem alko-
holowym, którego siedziba znajduje 
się w Samodzielnym Publicznym Za-
kładzie Opieki Zdrowotnej w Gnie-
woszowie, ul. Sarnowska 16. 

Osoby zainteresowane serdecznie 
zapraszamy do współpracy z psycho-
logiem Magdaleną Piechota. Wizyty 
dla mieszkańców Gminy Gniewoszów 
są bezpłatne. 

W celu uzyskania dodatkowych in-
formacji prosimy o kontakt telefonicz-
ny pod nr tel. (48) 621 50 03, wew. 28 
lub mailowy: gops@gniewoszow.pl.

BOGDAN PRZYCHODZEŃ
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gniewoszowie
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Są bitwy, na które nie pada pył zapomnienia.
Bierze je na swe skrzydła legenda
i zanosi do narodowego pamiątek „kościoła”.
Do nich należy właśnie bitwa pod Monte Cassino 
    gen. Władysław Anders

Obchody 72. rocznicy Bitwy pod Monte 
Cassino były połączone z 46. rocznicą śmier-
ci polskiego dowódcy II Korpusu Polskiego 
biorącego udział w walkach o klasztor na 
Monte Cassino Władysława Andersa i odby-
ły się 12 maja 2016 roku w wielu miastach 
Polski, w tym w Warszawie, gdzie zostały 
zorganizowane przez Urząd do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych.

Zespół Szkół reprezentował poczet 
sztandarowy Publicznego Gimnazjum im. 
Generała Władysława Andersa w Grabo-
wie nad Pilicą wraz z uczennicami Sandrą 
Bolek, Aleksandrą Poruszek, Weroniką 
Rączką i nauczycielami: Danielem Por-

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” 
to hasło, które towarzyszy strażakom z OSP 
Grabów nad Pilicą podczas każdej akcji 
ratowniczo-gaśniczej. Teraz, mając na wy-
posażeniu nowy specjalistyczny średni sa-
mochód ratowniczo-gaśniczy marki MAN 
TGM 13.290 4x4 nie będą martwić się, że 
zawiodą w potrzebie. Czekali na to długie 
miesiące, aż do 12 czerwca 2016 r., kiedy 
to odbyło się poświęcenie i przekazanie 
kluczy na ręce Komendanta Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Grabowie nad Pilicą Ar-
kadiusza Bojdzińskiego. 

Uroczystości rozpoczęły się od przemar-
szu strażaków do kościoła i uczestnictwa we 
Mszy Świętej odprawionej przez probosz-
cza parafi i ks. kan. Stanisława Drąga w ich 
intencji. Następnie poczty sztandarowe, Or-
kiestra Dęta OSP w Kozienicach, strażacy 
i goście przemaszerowali ulicami Grabowa 
nad Pilicą pod strażnicę, gdzie dokonano ofi -
cjalnych meldunków. Uroczystości uświet-
niło przybycie reprezentantów Komendy 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Warszawie w osobie Komendan-
ta Miejskiego PSP m. st. Warszawy st. 
bryg. Zbigniewa Szczygła, Komendanta 
Powiatowego PSP w Kozienicach bryg. 
Krzysztofa Zyzka i Zarządu Powiatu Ko-
zienickiego Starosty Andrzeja Junga. 
Dzięki ich wsparciu Gmina Grabów nad 
Pilicą uzyskała dofi nansowanie na zakup 
w kwocie 300.000,00 zł. Wójt Gminy Eu-
zebiusz Strzelczyk podziękował za udzie-
loną pomoc oraz skierował wyrazy uznania 
i poszanowania dla pracy i zaangażowa-
nia druhów w funkcjonowanie jednostki: 
Druhowie! Jesteście stowarzyszeniem 
o bogatych tradycjach (…) Jesteście Służ-

bą najbardziej cenioną przez Polaków, bo 
wszyscy wiemy, że zawsze możemy na was 
liczyć.(…) Wszystkim Druhom, składam 
wyrazy podziękowania za niejednokrotne 
dowody poświęcenia w ratowaniu życia 
i mienia ludzkiego, za bezinteresowną po-
moc drugiemu człowiekowi. Aby wasza pra-
ca zawsze była bezpieczna, pozwalała na 
spokojny powrót do domu. Życzę Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Grabowie nad Pilicą 
dalszego rozwoju, zadowolenia i satysfakcji 
ze służby dla społeczeństwa, mam nadzie-
ję, że ta dzisiejsza uroczystość poświęcenia 
i przekazania nowego samochodu bojowe-
go, wpłynie na większą aktywność druhów, 
wynikającą ze społecznych zobowiązań. 

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Grabowie nad Pilicą Zbigniew Rozwa-
dowski w dowodzie wdzięczności za pomoc 
w doposażeniu jednostki podarował pamiąt-
kowe statuetki Wójtowi Gminy Euzebiu-
szowi Strzelczykowi, Komendantowi PSP 
w Kozienicach bryg. Krzysztofowi Zyz-

kowi, byłemu Komendantowi PSP w Ko-
zienicach st. bryg Zbigniewowi Szczy-
głowi, byłemu Prezesowi ZOG ZOSP 
RP w Grabowie nad Pilicą Stanisławo-
wi Potrzebowskiemu. Na zakończenie 
o głos poprosił druh Krzysztof Kwak 
góral z zaprzyjaźnionej jednostki OSP 
w Murzasichle, życząc powodzenia poda-
rował jednostce z Grabowa nad Pilicą wąż 
strażacki. Przebieg uroczystości zaskoczył 
wszystkich przybyłych. Były to chwile 
wysoce wzniosłe zarówno dla strażaków, 
jak i dla przybyłych mieszkańców i go-
ści. Oprawa uroczystości, posługa druhów 
podczas Mszy Świętej, akompaniament 
orkiestry dętej, ceremoniał wzniesienia 
fl agi narodowej przez zawodowych żoł-
nierzy – strażaków, uroczyste przemowy 
i serdeczne życzenia nadały tej uroczysto-
ści głęboki wyraz i ważność chwili, którą 
było przekazanie nowego specjalistycznego 
samochodu ratowniczo – gaśniczego marki 
MAN TGM 13.290.

ANNA PLESIEWICZ

Dokończenie na str. 21

czyńskim i Jackiem Cichowskim. Stolica 
przyjęła naszą szkolną delegację słonecz-
ną, choć momentami wietrzną pogodą.

Uroczystości rozpoczęły się na Placu 
Marszałka Józefa Piłsudskiego złożeniem 
wieńców i wiązanek kwiatów na płycie 
Grobu Nieznanego Żołnierza oraz pod 
pomnikiem Wielkiego Wodza Narodu Pol-
skiego Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wśród zaproszonych gości była sena-
tor Anna Maria Anders, córka gen. Ander-
sa, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów i Pełnomocnik Prezesa 
Rady Ministrów ds. Dialogu Międzyna-
rodowego. Obecnością zaszczycił rów-

nież Minister Obrony Narodowej Anto-
ni Macierewicz, Szef Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych 
Jan Józef Kasprzyk, Wicemarszałek Se-
natu Maria Koc, Wicemarszałek Sejmu 
Joachim Brudziński, zagraniczne korpusy 
dyplomatyczne oraz kombatanci, wetera-
ni walk o niepodległość Polski i młodzież 
szkolna wraz ze sztandarami reprezentują-
ca placówki oświatowe.

Następnym punktem uroczystości była 
Msza Św. w intencji Marszałka Józefa Pił-
sudskiego i Generała Władysława Andersa 
w Archikatedrze Św. Jana Chrzciciela w War-

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
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5 czerwca 2016 roku obchodziliśmy Zło-
ty Jubileusz posługi kapłańskiej proboszcza 
parafi i pw. Świętej Trójcy w Grabowie nad 
Pilicą ks. kanonika Stanisława Drąga. Był 
to bardzo uroczysty dzień zarówno dla jubi-
lata, jak i dla parafi an. Ksiądz kanonik przez 
12 lat nie tylko wzbogacał sferę sacrum 
mieszkańców gminy Grabów nad Pilicą, 
ale także miał duży wkład w rozwój kultury 
naszego regionu, pisząc ikony, które tego 
dnia w kuluarach kościoła mieliśmy okazję 
podziwiać. Przewodnikiem była Iwona Ste-
faniak – Dyrektor Muzeum im. Kazimierza 
Pułaskiego w Warce.

Uroczystej Mszy Świętej przy koncele-
brze Jubilata i przybyłych Księży przewodni-
czył Metropolita Częstochowski Arcybiskup 
dr Wacław Depo. Na zakończenie uroczysto-
ści, w dowód wdzięczności za 50 lat posługi 
kapłańskiej, parafi anie, zaproszeni goście, 
strażacy i przyjaciele złożyli Jubilatowi naj-
serdeczniejsze życzenia oraz wręczyli kwiaty. 
Wśród nich nie zabrakło również wiernych 
z parafi i pw. św. Jadwigi Królowej w Rado-
miu, gdzie ks. kan. Stanisław Drąg poprzednio 
sprawował posługę proboszcza oraz przyjaciół 
ze Związku Polskich Artystów Plastyków.

W Jubileuszu ks. kan. Stanisława Drą-

ga, by podziękować za owocną współpracę, 
wzięły udział również władze samorządowe. 
Euzebiusz Strzelczyk – Wójt Gminy Grabów 
nad Pilicą, wraz z delegacją z Urzędu Gmi-
ny, Rady Gminy i Zespołu Szkół, skierował 
do ks. Jubilata wiele ciepłych słów. Wyraził 
wdzięczność za duchowe nauczanie miesz-
kańców naszej Gminy. Życząc pomyślności 
w dalszej pracy duszpasterskiej przekazał 
Jubilatowi w darze kielich liturgiczny oraz 
kosz białych kwiatów, symbolizujących 
piękno duszy księdza – artysty. Euzebiusz 

Strzelczyk – Wójt Gminy Grabów nad Pilicą 
podziękowania skierował również do abpa 
dr Wacława Depo za udział w uroczystości 
i przewodnictwo we Mszy Świętej oraz od-
wiedzenie Gminy Grabów nad Pilicą.

Każdy Jubileusz skłania do refl eksji. Tym 
bardziej taki, jak 50-lecie kapłaństwa. Jeszcze 
raz pragniemy złożyć księdzu Stanisławowi 
Drągowi najlepsze życzenia, wielu łask Bo-
żych, nieustającego zdrowia, dalszej aktyw-
ności duszpasterskiej, a także artystycznej.

ANNA PLESIEWICZ

Dokończenie ze str. 20

szawie, w której wziął udział kapelan żołnie-
rzy niepodległości Ojciec Eustachy Rakoczy. 
Wygłoszone kazanie poświęcił Władysławo-
wi Andersowi, żołnierzom polskim biorą-
cym udział w bitwie o Monte Cassino oraz 
Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

Po mszy delegacje reprezentujące po-
szczególne środowiska kombatanckie, par-
lamentarne, wojskowe, służb mundurowych, 
organizacje paramilitarne i patriotyczne, 
m. in. Związek Piłsudczyków i młodzież zło-
żyły kwiaty przy Pomniku Bitwy o Monte 
Cassino na skwerze przy Ogrodzie Krasiń-
skich, po czym Orkiestra Reprezentacyjna 
Wojska Polskiego odegrała utwór „Czerwo-
ne maki na Monte Cassino”, co zakończyło 
ceremonię. W tym miejscu okolicznościowe 
przemówienia wygłosili: Anna Anders i Jan 
Kasprzyk, którzy przypomnieli o boha-
terskich czynach i poświęceniu biorących 
udział w zdobyciu „wzgórza Gustawa”. 

Wzgórze Monte Cassino było jednym 
z kluczowych punktów obrony tzw. Linii 
Gustawa, który miał chronić Rzym przed na-
tarciem wojsk alianckich. Pierwsze natarcie 
rozpoczęło się w styczniu 1944 roku i zakoń-
czyło niepowodzeniem, podobnie, jak dwa 
kolejne. Dopiero czwarty szturm z udziałem 
2. Korpusu Polskiego, który rozpoczął się 
11 maja, zakończyło zwycięstwo. 18 maja 

1944 roku na szczycie wzniesienia załopotała 
polska fl aga oraz odegrano Hejnał Mariacki. 
Zwycięska bitwa przeszła do historii i napa-
wa Polaków dumą. Niestety nie przełożyło 
się to na późniejsze losy naszego Narodu, 
które zostały przesądzone po konferencji 
w Jałcie, oddającej naszą suwerenność Rosji.

Generał Władysław Anders odszedł 
na wieczną wartę w Londynie 12 maja 
1970 roku. Zgodnie ze swoim pragnieniem 

spoczął na cmentarzu na Monte Cassino 
wśród żołnierzy, z którymi zdobył wzgórze. 

Zwieńczeniem udziału i trudu naszego 
pocztu sztandarowego w uroczystościach 
72. rocznicy Bitwy o Monte Cassino i 46. 
rocznicy śmierci Generała Władysława 
Andersa było zrobienie pamiątkowego 
zdjęcia z Anną Marią Anders.

DANIEL PORCZYŃSKI



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 22

W piątek, 3 czerwca  na terenie Ze-
społu Pałacowo – Parkowego w Kozie-
nicach odbyła się „Inauguracja Kozieni-
ckiego Muzycznego Lata”. To już piąta 
edycja imprezy. Uroczyście otworzył ją 
burmistrz Gminy Kozienice Tomasz 
Śmietanka, który życzył zgromadzonym 
wieczoru pełnego muzycznych wrażeń. 

Do Zespołu Pałacowo-Parkowego zawi-
tali artyści  z różnych zakątków świata. Na 
spotkanie z nim przybili zarówno mieszkańcy 
Kozienic, jak i zaproszeni goście, w tym mię-
dzy innymi: wiceprezes Enea Wytwarzanie 
ds. Pracowniczych – Grzegorz Mierzejewski, 
przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz 
Stysiak oraz zastępcy burmistrza: Małgorza-
ta Bebelska i Igor Czerwński. Jako pierwsi 
przed zgromadzoną publicznością wystąpili 
członkowie polsko – francuskiego Zespołu 
„Avenue”, grający muzykę oscylującą wokół 
jazzu i retro-popu. Zespół założyli w stycz-
niu 2014 roku Katia Priwieziencew urodzo-
na we Francji, ale od wielu lat mieszkająca 
w Polsce, absolwentka szkoły aktorskiej 
zajmująca się  muzyką,  produkcją fi lmową 
i reżyserią  oraz Damian Pietrasik, absolwent 
Szkoły Muzycznej im. Edwina Kowalika 
w Laskach w klasie fortepianu. Wychodząc 
z ram klasycznej formy piosenki francuskiej, 
Zespół „Avenue” przełamuje ten kierunek 
w stronę muzyki improwizowanej, co bardzo 
spodobało się kozienickiej publiczności. 

Po występie „Avenue” sceną zawładnął 
światowej sławy trębacz Gary Guthman 
z zespołem. Gary Guthman urodził się 
w Portland w stanie Oregon w USA. Został 
uznany przez krytyków amerykańskich za 
jednego z najpopularniejszych trębaczy-so-
listów naszych czasów. Kozienicka widow-
nia szybko przekonała się, że poza wielkim 
talentem i umiejętnościami muzyk posiada 
także  ogromne poczucie humoru. Tego 
wieczoru Gary Guthman wraz ze swoim 
zespołem wykonał zarówno utwory nie po-
zwalające pozostać widowni w miejscu, jak 
i znane i kochane przez wszystkich szlagie-
ry, takie jak chociażby: „What A Wonderful 
World”. Muzykowi na scenie towarzyszyła 
też pochodząca z Rosji artystka młode-
go pokolenia – Sasza Strunin. Wokalistka 
w 2015 roku rozpoczęła współpracę z mu-
zykiem i obecnie są w trakcie tworzenia no-
wego albumu. 

Goście za swoje występy nagrodzeni 
zostali gromkimi brawami. Były też bisy, 
podziękowania i kwiaty. Te na ręce wyko-
nawców złożyli burmistrz Gminy Kozienice 
Tomasz Śmietanka, jego zastępca Igor Czer-
wiński oraz pracownik Wydziału Promocji 

w Urzędzie Miejskim Aleksandra Popis. 
Spotkanie poprowadziła dyrektor Kozieni-
ckiego Domu Kultury Elwira Kozłowska. 

Organizatorem „Inauguracji Kozie-
nickiego Muzycznego Lata” była Gmina 
Kozienice, partnerami: Enea Wytwarzanie, 

Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu, 
Kozienicki Dom Kultury, Powiat Kozieni-
cki i Kozienicka Gospodarka Komunalna. 

Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka

www.kozienicepowiat.pl

GMINA KOZIENICE
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5 czerwca w godzinach wieczornych 
nad Jeziorem Kozienickim było głośno 
i kolorowo. W ramach „Dni Puszczy 
Kozienickiej” tego dnia w amfi teatrze 
odbyły się dwa koncerty oraz kwalifi ka-
cje wstępne do XIV Konkursu Piosenki 
o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka.

Na kwalifi kacje przyjechało prawie 
pięćdziesięciu wykonawców z całej Polski. 
Wśród nich znaleźli się też przedstawiciele 
gminy i powiatu kozienickiego: Patrycja Wo-
łos reprezentująca PG nr 1 w Kozienicach,  
Kinga Miklińska z Brzózy, i Karolina Dra-
pała ze Stanisławic, a także osoby reprezen-
tujące Kozienicki Dom Kultury: Marta Ku-
sal, Małgorzata Kutyła, Bartłomiej Matracki 
i Martyna Pajączkowska. Wokaliści prezen-
towali najpiękniejsze polskie piosenki, a ich 
występy oceniało specjalnie powołane jury: 
muzycy – Piotr Dąbrówka i Dariusz Szewc 
oraz syn Bogusława Klimczuka – Marek 
Klimczuk. Rolę protokolanta pełniła dyrek-
tor KDK Elwira Kozłowska. Po wysłucha-
niu wszystkich uczestników jurorzy musieli 
wytypować tych, którzy o zwycięstwo po-
walczą podczas Koncertu Finałowego orga-

nizowanego w sierpniu 
w ramach Festiwalu 
Muzyki Rozrywkowej 
im. Bogusława Klim-
czuka. Po obradach 
wyłoniono czternaście 
solistów i jeden zespół. 
Wśród fi nalistów znala-
zły się też reprezentant-
ki Kozienic: Patrycja 
Wołos i Martyna Pa-
jączkowska. 

Wieczorem w am-
fi teatrze odbyły się 
dwa koncerty. Jako 
pierwsi, na scenie wystąpili laureaci tego-
rocznego XXIII Konkursu Muzyczno-Ta-
necznego „Music – Dance”. Koncert Ga-
lowy otworzyła dyrektor Kozienickiego 
Domu Kultury Elwira Kozłowska. Ona 
też wręczyła nagrody laureatom, którzy 
prezentowali się przed widownią w róż-
nych kategoriach. Były występy wokalne 
solo, w duetach i zespołach, występy ta-
neczne poszczególnych uczestników oraz 
występy zespołów i formacji tanecznych. 

Po Koncercie Galowym, przy-
szedł czas na występ gwiazdy wie-
czoru, czyli zespołu Video. Formację 
w 2007 roku założyli Maciej Durczak, 
Tomasz Lubert i Wojciech Łuszczy-
kiewicz. Zespół Video tworzy muzy-
kę pop-rockową, a twórca większości 
tekstów jest właśnie Wojciech Łusz-
czykiewicz. 

Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka

Po 3 latach przerwy, Lotto Poland 
Bike Marathon powrócił do Kozienic. 
Dnia 28 maja br. w naszym mieście od-
był się 6. etap Maratonu, który pomimo 
„żaru lejącego się z nieba” zgromadził 
prawie 600 miłośników jazdy na rowe-
rach górskich.

Start i meta wyścigu wraz z koloro-
wym, kolarskim miasteczkiem znajdowa-
ły się na Stadionie Lekkoatletyczno-Pił-
karskim KCRiS, zaś trasa wiodła głównie 
ścieżkami i szlakami malowniczej Pusz-
czy Kozienickiej.

Na najdłuższej trasie Lotto Poland 
Bike Marathon w Kozienicach (MAX 
– 68 km) najszybsi okazali się kolarze 
TRW Cloudware Team. Czterech za-
wodników tej drużyny: Mariusz Pałyga, 
Kamil Kuszmider, Bartosz Grędziński, 
Łukasz Góralewski wspólnie trzymając 
się za ręce wjechali na metę w rewela-
cyjnym czasie 02:09:22. Najlepszym 
z Kozieniczan był Piotr Nowakowski 
(KS Energia Kozienice) z wynikiem 
02:23:37. Wśród kobiet, pierwsza linię 
mety przekroczyła Urszula Lubańska 
– 02:25:39 (Trezado Biketires.pl).

Dystans MINI (33 km), w którym bój 
toczyło ponad 300 zawodników najszyb-
ciej pokonali (ex aequo): Michał Do-
brzyński z Alltop Stag Team-u i Partyk 
Białek z Rowerowa Team z wynikiem 
01:02:34. Rywalizacja była bardzo wy-

równana bowiem 
w pierwszej 10-
tce kolejne miej-
sca dzieliły tylko 
sekundy. Pierw-
szym na mecie 
mieszkańcem Ko-
zienic był Justyn 
Wójcik (KS Ener-
gia Kozienice), 
który uplasował 
się na 17 miejscu 
z czasem 01:04:58. 
Spośród 48 kobiet 
na dystansie MINI 
najszybszą była 
Dorota Czajkowska (01:08:44 Wola Bike 
Orbea Team).

W zmaganiach drużynowych zwycię-
żył TRW Cloudware Team. Kozienicki 
klub (KS Energia Kozienice) ostatecznie 
uplasował się na 4 miejscu.

Najkrótszy odcinek Poland Bike 
Marathonu to dystans FAN – 7 km. 
Uczniowie i uczennice szkół podsta-
wowych ścigali się w Otwartych Mi-
strzostwach Kozienic w kolarstwie 
górskim. Wśród chłopców zwyciężył 
Olaf Kobus (Warszawski Klub Kolar-
ski) z wynikiem 00:13:55. Rywalizację 
dziewcząt wygrała Dominika Wiśniew-
ska – 00:15:55 (BDC NOSiR Nowy 
Dwór Mazowiecki). Swoje wyścigi 

mieli też najmłodsi. W Mini Crossie 
na terenie Miasteczka Lotto Poland 
Bike Marathon jeździły przedszkolaki 
w wieku 2 – 4 oraz 5 – 7 lat.

Na koniec 6. – kozienickiego – etapu 
odbyła się efektowna dekoracja której 
dokonali: Małgorzata Bebelska – za-
stępca Burmistrza Gminy Kozienice, 
Jarosław Traczyk – Dyrektor Wydzia-
łu Promocji, Kultury i Sportu Urzędu 
Miejskiego w Kozienicach oraz Grze-
gorz Wajs – były kolarz zawodowy 
i organizator Lotto Poland Bike 
Marathon.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Kozienicach
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Zgodnie z wieloletnią tradycją, jak 
co roku w Magnuszewie odbył się Fe-
styn z okazji Gminnego Dnia Dziecka 
i Dnia Magnuszewa. Tegoroczna impre-
za 5 czerwca rozpoczęła się meczami 
piłki nożnej. Najpierw mecz rozegrali  
zawodnicy LZS Magnuszew z Mło-
dzikiem Radom, a później w ich ślady 
poszły drużyny dziecięce, rozgrywając 
mecz na boisku Orlik. Wszyscy młodzi 
zawodnicy z rąk trenera LZS Magnu-
szew otrzymali pamiątkowe medale.

Następnie uczestnikom festynu 
swe talenty zaprezentowali młodzi 
mieszkańcy Gminy Magnuszew: mło-
dzież z Gminnej Biblioteki Publicznej 
– Centrum Kultury w Magnuszewie, 
która zaśpiewała utwory disco-polo 
oraz członkowie grupy ”Moja i twoja 
przyszłość”, przedstawiając teleturniej 
„Kocham Cię Gmino”. 

Zakończeniem przeglądu miejsco-
wych talentów, był występ wokalnego 
zespołu seniorów „Melodia”.

Od wczesnych godzin popołudnio-
wych rozstawione na placu Zespołu 
Szkół i Placówek Oświatowych w Mag-
nuszewie Wesołe Miasteczko, oferowa-
ło naszym milusińskim szereg atrakcji 
takich jak: karuzelę, dmuchaną zjeż-
dżalnię, basen i harce w przeźroczy-
stych kulach wodnych.

Dla dorosłych i miłośników sztuki lu-
dowej, swe wyroby prezentowali twórcy 
ludowi powiatu kozienickiego. 

Szereg stoisk z napojami, lodami i za-
bawkami przyciągały całe rodziny. 

Panie zrzeszone w Klubie Aktyw-
nych Kobiet z Chmielewa zaprasza-
ły na doskonałe ciasta i przepyszny 
chłodny kompot, jakże niezbędny przy 
panującym upale. Kiedy temperatura 
powietrza nieco spadła, uczestników 
festynu rozgrzała Gala  Disco-polo, na 
której wystąpili Fox, Ego, MIX Dance, 
Marcus.

Młodsi i starsi niestrudzenie szaleli 
na parkiecie. Po zakończeniu Gali na 
miłośników tańca czekał zespół The 
Accords, który umilał im czas do go-
dziny 24. Zadowoleni uczestnicy festy-
nu opuszczali plac zabaw z nadzieją na 
spotkanie za rok.

Informacja 

Urzędu Gminy Magnuszew

GMINA MAGNUSZEW
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Bliżej Ekologii to nazwa projektu spo-
łecznego realizowanego przez uczennice 
klasy III Publicznego Gimnazjum im. 
Armii Krajowej w Sieciechowie: Patrycję 
Zaporę, Anię Kamińską i Olgę Wasiłek. 
Dziewczyny są stypendystami programu 
stypendialnego „Na rodzinę można li-
czyć”. Organizatorami programu są IKEA 
oraz Fundacja Świętego Mikołaja.

Projekt „Bliżej Ekologii” jest jednym 
z pięciu, które zwyciężyły w konkursie 
grantowym organizowanym w ramach pro-
gramu stypendialnego. Na realizację projek-
tu uczennice uzyskały grant w wysokości 
5000 zł. Celem projektu, który zgłosiły do 
konkursu było zwiększenie świadomości 
ekologicznej mieszkańców gminy Siecie-
chów oraz wywołanie poczucia odpowie-
dzialności za środowisko. W przygotowaniu 
wniosku oraz podczas realizacji projektu 
pomagali uczennicom nauczyciele Zespo-
łu Placówek Oświatowych w Sieciechowie 
Marianna Lenartowicz i Marcin Kołdej.

W ramach projektu 30 marca zorganizo-
wały wspólnie z Urzędem Gminy w Siecie-
chowie akcję „Drzewko za telewizor”, której 
celem było zebranie jak największej ilości 
elekroodpadów od mieszkańców. Akcja cie-
szyła się dużym zainteresowaniem. W ra-
mach podziękowania mieszkańcom za udział 
w akcji w miejscach użyteczności publicznej 
posadzone zostały drzewka i krzewy ozdob-
ne. Zebrane odpady zostały odebrane przez 
fi rmę ElektroEko. Jest ona organizatorem 
ogólnopolskiego programu edukacyjnego 
„Moje miasto bez elektrośmieci”, w którym 
nasza szkoła bierze udział. W zamian za ze-

brane elektroodpady szkoły biorące udział 
w programie otrzymują punkty, które mogą 
wymienić na pomoce dydaktyczne.  

Uczennice w ramach projektu zorgani-
zowały także dwa konkursy: fotografi czny 
„Przyroda w obiektywie” oraz plastycz-
ny „Chrońmy środowisko” dla uczniów 
szkół z terenu naszej gminy. Dodatkowo 
dla uczniów Zespołu Placówek Oświa-
towych zorganizowały konkurs wiedzy 
o odpadach. Podsumowanie konkursów 
oraz rozdanie nagród zwycięzcom, połą-
czone z wystawą nagrodzonych prac od-
było się 22 kwietnia podczas obchodów 
Dnia Ziemi organizowanych wspólnie 
z Zespołem Placówek Oświatowych 
w Sieciechowie. W uroczystości udział 
wzięli przedstawiciele samorządu gmin-
nego, uczniowie oraz nauczyciele ze szkół 
z terenu gminy Sieciechów oraz przed-
stawiciel Fundacji Świętego Mikołaja. 
Podczas uroczystości uczennice dokona-
ły również podsumowania projektu. Aby 
zwiększyć świadomość ekologiczną mło-

dzieży 25 kwietnia uczniowie Publiczne-
go Gimnazjum w Sieciechowie wzięli 
udział w warsztatach ekologicznych zor-
ganizowanych przez Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Radomiu, co połączone 
zostało z wycieczką do Zakładu Utyli-
zacji Odpadów Komunalnych Radkom 
w Radomiu. Wyjazd ten w całości sfi nan-
sowany został z pozyskanych środków. 
Aby przybliżyć mieszkańcom problema-
tykę gospodarki odpadami 26 kwietnia 
w Urzędzie Gminy w Sieciechowie zorga-
nizowane zostało szkolenie dla sołtysów 
i pracowników urzędu, które przygoto-
wali i poprowadzili pracownicy Centrum 
Edukacji Ekologicznej w Radomiu. 

Dzięki temu projektowi uczennice 
zdobyły wiele nowych umiejętności bar-
dzo przydatnych w życiu, a co najważ-
niejsze mogły się przekonać, że angażu-
jąc się w tego typu działania mają realny 
wpływ na to, co dzieje się w ich środowi-
sku lokalnym.

MARCIN KOŁDEJ

3 czerwca w Gimnazjum nr 2 im. 
Marsz. J. Piłsudskiego w Kutnie od-
były się XIV Ogólnopolskie Mistrzo-
stwa Szkół w SCRABBLE. W turnieju 
wzięło udział aż 120 młodych graczy 
w scrabble z 43 szkół z 18 miejsco-
wości z terenu całej Polski. Zawody 
prowadził sędzia Polskiej Federa-
cji Scrabble, Maciej Śliwa z Zabrza. 
O tytuł Mistrza Polski walczyły szkoły 
podstawowe, gimnazja i szkoły ponad-
gimnazjalne. Na zwycięzców czekały 
puchary i nagrody oraz upominki dla 
wszystkich zawodników i opiekunów. 
Nasze gimnazjum reprezentowały dwie 
drużyny w składzie: Weronika Gozdera 
i Andżelika Grzebalska oraz Gabriela 
Roczkowska i Kacper Pułka. Pomimo 
że to był debiut naszych zawodników 
na tej rangi zawodach, Weronika i An-
dżelika zdobyły wysokie 7 miejsce, zaś 

Gabriela i Kacper 21.
Uczniowie biorący udział w zawo-

dach uczestniczą w zajęciach Szkolne-
go Koła Scrabble w ramach programu 

Scrabble w Szkole, do którego przystą-
piła w tym roku szkolnym nasza pla-
cówka.

MARCIN KOŁDEJ

GMINA SIECIECHÓW
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Dzień Dziecka to wspaniałe święto 
wszystkich dzieci. Pamiętają o tym także 
nauczyciele i rodzice z Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Zajezierzu. Z tej oka-
zji 5 czerwca 2016r. zorganizowali przy 
szkole festyn rodzinny.

W to słoneczne i ciepłe popołudnie 
przyszło wiele dzieci ze swoimi opie-
kunami. Agnieszka Popis Dyrektor pla-
cówki powitała zebranych i zaprosiła do 
wspólnej zabawy. Na początek dzieci za-
prezentowały swoje zdolności artystycz-
ne. Śpiewały przedszkolaki, „zerówiaki” 
i starsze dzieci. Były to głównie piosenki 
dla mamy i taty. Następnie zespół z kla-
sy V i VI, przedstawił szkolną parodię. 
Weronika Gajek jako prezenterka zapo-
wiadała kolejnych występujących ucz-
niów, śmiechu było co niemiara. Parodię 
zakończył występ Michała Szpaka z trze-
ma skrzypaczkami, w rolę piosenkarza 
bezbłędnie wcieliła się Olga Niedzielska 
z kl. V. Na koniec występów Julia Piskała 
z kl. V zaprezentowała parodię kabaretu 
Paranienormalni – „Mariolka”.

Po występach artystycznych w szkolnej 
stołówce odbył się poczęstunek dla dzie-
ci. Można było posilić się grochówką oraz 
ciastem przygotowanym przez rodziców. 
Kolejne punkty festynu to pokaz „zumby” 
oraz karate, a także pokazy strażackie wy-
konane dla dzieci przez Ochotniczą Straż 
Pożarną z Zajezierza. Nauczyciele przy-
gotowali także loterię fantową dla dzieci, 
uczniowie z naszej szkoły otrzymali różne 
prezenty, największym zainteresowaniem 
cieszyły się bańki mydlane i ołówki z bro-
katem. Następnie odbyły się konkurencje 
rekreacyjno – sportowe, w których wzięli 
udział uczniowie i rodzice. Jedną z nich 
było toczenie piłki miotłą oraz łączony 
rzut beretem na odległość. Każdy uczest-
nik rozgrywek otrzymał słodki upominek 
oraz dyplom dla SUPER RODZINKI. 
W międzyczasie można było skorzystać 
z usług fryzjerki Katarzyny Kolek malu-
jącej włosy w kolorach tęczy oraz Anety 
Piskała, która malowała dzieciom twarze. 
Te atrakcje cieszyły się dużym zaintereso-
waniem. Chętni mogli kupić sobie obwa-
rzanki, watę cukrową oraz poczęstować 
kiełbaską z grilla. Fotoreporterem była 
Anna Panas.

Kiedy już zrealizowano wszystkie 
punkty programu, trudno było się rozstać, 
dlatego na koniec odbył się mecz w dwa 
ognie, w którym konkurowały dwie dru-
żyny: rodziców i dzieci. Festyn był udany, 
widać było uśmiechnięte buziaki naszych 
pociech i radość na twarzach rodziców. 
Nie byłoby tyle radości gdyby nie pomoc 

Urzędu Gminy w Sieciechowie. W wyda-
rzeniu brała udział Sekretarz Gminy Tere-
sa Sujkowska, zaś Wójt Marian Zbigniew 

Czerski pamiętał o słodkim upominku dla 
każdego ucznia.

ANNA SZYMAŃSKA
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