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BIULETYN ZAWIERA INFORMACJE GMIN POWIATU KOZIENICKIEGO  
NALEŻĄCYCH DO ZWIĄZKU GMIN ZIEMI KOZIENICKIEJ

30 września 2017 roku dobiegły 
końca działania Powiatu mające na 
celu uzyskanie dla zabytkowego ze-
społu pobenedyktyńskiego statusu Po-
mnika Historii ustanowionego przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
w ramach projektu: Opactwo – zespół 
pobenedyktyński – kościół, dzwonni-
ca, budynek poklasztorny, dziedziniec 
przykościelny z muzeum, kaplicami,  
d. przeoratem i d. pałacem opackim.

Wniosek wraz z właściwą dokumen-
tacją został złożony do Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków za pośred-
nictwem i po zaopiniowaniu którego  
zostanie przekazany do Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. Na-
stępnie zgłoszenie skierowane zostanie 
do Narodowego Instytutu Dziedzictwa  
w Warszawie w celu zweryfikowania 
danych zawartych w dokumentacji  
i wydania opinii co do zasadności pro-
pozycji uznania obiektu za Pomnik 
Historii. Następnie wniosek przed-
kładany jest Radzie Ochrony Zabyt-
ków, potem wraca do Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego, który kie-
ruje wniosek i dołączoną dokumenta-
cję do Prezydenta RP. Jeżeli uzyska 
akceptację – Prezydent RP w drodze 
rozporządzenia uznaje obiekt za Po-
mnik Historii określając jego granice.

Rozporządzenie Prezydenta RP jest 
ogłoszone w „Dzienniku Ustaw”.

Droga do sukcesu jest zatem długa, 
choć nadzieje są duże.

Do chwili obecnej na liście obiek-
tów uznanych przez Prezydenta RP za 
Pomnik Historii znajduje się 70 zabyt-
ków wpisanych do rejestru zabytków 

lub objętych statusem parku kulturo-
wego.

Dokumentacja złożona przez 
nas zawiera 42 strony tekstu, 
129 zdjęć, 10 map i sporządzo-
na została zgodnie z wytycznymi  
i porozumieniem z dnia 24 sierpnia 
2017 o partnerstwie w sprawie przy-
gotowania wniosku o objęcie zespo-
łu pobenedyktyńskiego w Opactwie 
wyższą formą ochrony – uznanie za 
Pomnik Historii.

Partnerzy Porozumienia: 1. Po-
wiat Kozienicki: mgr inż. Andrzej 
Jung – Starosta Powiatu Kozienickiego, 
dr Krzysztof Stalmach – Wicestarosta 
Powiatu Kozienickiego, Koordynator: 
mgr Lucyna Domańska – Stankiewicz – 
Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury 
Starostwa Powiatowego w Kozienicach 

Zdjęcia: mgr Edyta Marczak – artysta 
plastyk, inspektor Wydziału Promocji  
i Kultury; 2. Parafia pw. Wniebowzię-
cia NMP w Opactwie, Koordynator:  
ks. Henryk Kowalczyk – Proboszcz Para-
fii pw. Wniebowzięcia NMP w Opactwie;  
3. Diecezja Radomska: ks. Biskup Hen-
ryk Tomasik – Biskup Radomski, Lider 
– Koordynator: ks. Michał Krawczyk 
– Diecezjalny Konserwator Zabytków; 
4. Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Warszawskiego: dr hab. Krzysztof Ja-
kubiak – Dyrektor Instytutu Archeologii 
Uniwersytetu Warszawskiego, Koordy-
nator, autor wniosku, zdjęcia: dr hab. 
Joanna Kalaga – pracownik naukowo – 
dydaktyczny. Zdjęcia z lotu ptaka wyko-
nał dr Szymon Lenarczyk.

LUCYNA DOMAŃSKA-STANKIEWICZ
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250 zawodników wystartowało  
30 września w biegu Energetyczna Dy-
cha w Kozienicach, którego sponsorem 
była Enea Wytwarzanie. W klasyfika-
cji kobiet najlepsza okazała się Ukra-
inka, Oksana Raita ze Lwowa. Wśród 
mężczyzn zwyciężył Robert Głowala  
z Garwolina.

Energetyczna Dycha była tradycyjnie 
ostatnim akcentem obchodów Dnia Ener-
getyka w Kozienicach. Malownicza trasa 
zlokalizowana na terenie Powiśla oraz 
ośrodka Kozienickiego Centrum Rekre-
acji i Sportu już po raz piąty przyciągnęła 
sportowców z całej Polski i gości z za-
granicy. Biegaczom sprzyjała też dobra, 
słoneczna pogoda.

Rywalizacja toczyła się na dystan-
sie 10 kilometrów, a na trasie pojawił 
się m.in. Grzegorz Mierzejewski Wice-
prezes ds. Pracowniczych Enei Wytwa-
rzanie. Duże zainteresowanie wzbudził 
Krzysztof Zając, Radny Rady Miejskiej 
w Kozienicach, który wystartował wraz  
z córeczką Julią. Towarzyszyła mu ona …  
w wózku. Krzysztof Zając przebiegł pe-
łen dystans Energetycznej Dychy w cza-
sie 45 minut i 31 sekund.

W klasyfikacji generalnej pań zwycię-
żyła Ukrainka, Oksana Raita ze Lwowa, 
wyprzedzając Oksanę Okseniuk z Łucka  
i Justynę Śliwiak z Warszawy. Czwarte 
miejsce zajęła Danuta Woszczek, zawod-
niczka UKS „OLIMP” Kozienice, której 
partnerem jest Enea Wytwarzanie. Wśród 

mężczyzn wygrał Robert Głowala z Gar-
wolina. To pierwszy Polak, który zwyciężył 
w kozienickich zawodach. Drugie miejsce 
zajął Dmutro Didovodiuk z Iwano-Fran-
kiwska na Ukrainie, a trzecie, również po-
chodzący z Ukrainy Andrzej Starżyński.

W wewnętrznych zmaganiach Grupy 
Enea szans rywalkom nie dały kozie-
niczanki: siostry Aneta i Paulina Tęcza  
z Enei Wytwarzanie, a także Izabella Tra-
czyk z Enei Centrum. Wśród mężczyzn 
najlepszy okazał się Przemysław Nowak 
z Radomia (Enea Centrum), który na me-

cie wyprzedził Mariusza Orłowskiego  
z Bogdanki. Trzecie miejsce zajął Kamil 
Gmiński z Enei Wytwarzanie. Najwięk-
sze brawa od licznie zgromadzonej na 
trasie biegu publiczności zebrali z kolei 
zwycięzcy klasyfikacji seniorów: Marta 
Mikołajczyk z Warki i Tomasz Hołowacz 
z Warszawy.

Dla zwycięzców były nagrody i pu-
chary, a dla wszystkich uczestników – pa-
miątkowe medale. Kolejna Energetyczna 
Dycha odbędzie się już za rok.

MATEUSZ PUŁKOWSKI

22 września oddany został do użyt-
ku chodnik w ciągu drogi powiatowej  
nr 1739 W Bogucin – Brzustów w miej-
scowości Bogucin, na terenie gminy Gar-
batka – Letnisko. Zakres prac obejmował 
m.in. ułożenie nawierzchni chodnika  
z kostki brukowej wibroprasowanej  
gr. 8 cm, typu behaton, na podsyp-
ce cementowo – piaskowej gr. 3 cm –  
299, 00 m², ustawienie barier chodniko-
wych przy szkole oraz humusowanie te-
renu wokół chodnika.

Przy odbiorze inwestycji obecni byli 
Krzysztof Stalmach Wicestarosta Powia-
tu Kozienickiego, Cecylia Guza Radna 
Rady Gminy Garbatka – Letnisko, Mar-
cin Łopuszański dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Kozienicach, Sławomir 
Boryczka inspektor nadzoru, Michał 
Jakubczyk przedstawiciel wykonawcy 
P.H.U. Marbruk z Przysuchy oraz pra-
cownicy Urzędu Gminy Garbatka – Let-
nisko. Komisję odbiorową tworzyli: Ja-

cek Śmietanka przewodniczący komisji 
oraz Beata Krześniak i Tomasz Dróżdż 
członkowie komisji.

Koszt inwestycji wyniósł około 40 ty-

sięcy złotych i współfinansowany został 
ze środków Powiatu Kozienickiego oraz 
Gminy Garbatka – Letnisko.

SABINA SEMENIUK

Wydarzenia/Informacje
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Materiał filmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

...Umarłych pamięć dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci...
Wisława Szymborska

10 października w Kościele Święte-
go Krzyża w Kozienicach odprawiona 
została Msza Święta w drugą rocznicą 
śmierci Janusza Stąpora Starosty Powia-
tu Kozienickiego w latach 2006 – 2015.  
W nabożeństwie uczestniczyli: Przewodni-
czący Rady Powiatu Kozienickiego, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach, 
Starosta i Wicestarosta Powiatu, Burmistrz 
Gminy Kozienice wraz z zastępcami, pra-
cownicy Starostwa Powiatowego w Kozie-
nicach, Urzędu Miejskiego w Kozienicach 
oraz instytucji i placówek z terenu powiatu 
kozienickiego.

Po Mszy Świętej delegacja władz po-
wiatu kozienickiego i gminy Kozienice 
oraz delegacja pracowników Starostwa 
Powiatowego w Kozienicach udały się na 
cmentarz parafialny.

Janusz Stąpór urodził się 27 kwiet-
nia 1958 roku w Radomiu. Z zawodu 
był historykiem, ukończył studia magi-
sterskie na Uniwersytecie Warszawskim.  
W powiecie kozienickim pracował od 1987 
roku, kiedy to został nauczycielem historii 
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana 
Czarnieckiego w Kozienicach, następnie był 
zastępcą dyrektora, a w latach 1995 – 2006 
dyrektorem tej szkoły. Był Przewodniczą-
cym Komisji Edukacji Rady Gminy Kozie-

nice, w latach 1998 – 2006 przewodniczący 
Rady Miejskiej w Kozienicach. Od 2006 
roku był Radnym Rady Powiatu Kozienic-
kiego, Przewodniczącym Zarządu Powiatu 
i Starostą. Był Wiceprzewodniczącym To-
warzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej 
oraz Przewodniczącym Samorządowego 
Forum Ziemi Kozienickiej. Wielokrotnie na-
gradzany za szczególne osiągnięcia w pracy 
dydaktycznej, wychowawczej, społecznej  

i samorządowej. Wspierał i propagował ini-
cjatywy związane z gospodarką, oświatą, 
kulturą i historią Ziemi Kozienickiej. Zmarł 
10 października 2015 roku w wieku 57 lat.

SABINA SEMENIUK

Mazowiecki Oddział Wojewódz-
ki Narodowego Funduszu Zdrowia 
w Warszawie Delegatura w Radomiu 
informuje, że 26 kwietnia 2017 roku 
opublikowano ustawę z dnia 23 mar-
ca 2017 r. o tzw. sieci szpitali, czyli 
nowelizację ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (dz. U. 2017. 
844). Sieć szpitali rozpoczęła działanie 
1 października 2017 roku i znacząco 
zmieniła zasady finansowania świad-
czeń w ramach leczenia szpitalnego,  
a częściowo również w ramach ambula-
toryjnej opieki specjalistycznej. Kom-
pleksowa opieka nad pacjentem, lepsza 
dostępność do poradni przyszpitalnych 
oraz zapewnienie korzystniejszych wa-
runków funkcjonowania szpitali – to 
główne cele utworzenia sieci szpitali, 
czyli systemu podstawowego szpital-
nego zabezpieczenia świadczeń opieki 

zdrowotnej (PSZ), który funkcjono-
wać zaczął w Polsce od 1 października 
2017 roku, w tym Nocna i Świąteczna 
Opieka Zdrowotna.

Zasady korzystania z Nocnej  
i Świątecznej Opieki Zdrowotnej od  
1 października 2017 r. Nocna i świą-
teczna opieka zdrowotna to świadcze-
nia w zakresie podstawowej opieki 
zdrowotnej udzielane od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 18.00 do 
8.00 dnia następnego oraz całodobowo 
w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub 
nagłego pogorszenia stanu zdrowia pa-
cjent może udać się po pomoc do do-
wolnego punktu nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, 
gdzie mieszka, i do którego lekarza/
pielęgniarki podstawowej opieki zdro-
wotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

• w warunkach ambulatoryjnych, 
• w domu pacjenta (w przypadkach me-

dycznie uzasadnionych), 
• telefonicznie. 

Z pomocy lekarza i pielęgniarki  
w nocy, w dni wolne i w święta można 
skorzystać w razie:
• nagłego zachorowania; 
• nagłego pogorszenia stanu zdrowia, 

gdy nie ma objawów sugerujących 
bezpośrednie zagrożenie życia lub 
istotny uszczerbek zdrowia, a za-
stosowane środki domowe lub leki 
dostępne bez recepty nie przyniosły 
spodziewanej poprawy; 

• gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na 
otwarcie przychodni może znacząco 
niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia. 
Tabelka z wykazem miejsc udziela-

nia świadczeń nocnej i świątecznej opie-
ki zdrowotnej znajduje się na kolejnej 
stronie.

Informacje



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 4

Informacje



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 5

21 września została odebrana inwe-
stycja pod nazwą „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1723W Kozienice – Ho-
lendry Piotrkowskie, w m. Holendry Ko-
zienickie, odc. dł. 400 mb”.

Inwestycja polegała na wykonaniu 
poszerzenia konstrukcji jezdni drogi na 
powierzchni 308,20 m2 o konstrukcji 
złożonej z warstwy odcinającej z gruntu 
stabilizowanego cementem (gr. 15 cm), 
warstwy podbudowy z mieszanki tłucz-
niowej stabilizowanej mechanicznie (gr. 
15 cm), warstwy podbudowy z mieszanki 
tłuczniowej stabilizowanej mechanicznie 
(gr. 10 cm) oraz warstwy wiążącej z be-
tonu asfaltowego (gr. 4 cm), a także wy-
konaniu warstwy wyrównawczej z betonu 
asfaltowego dla ruchu, warstwy ścieralnej 
z betonu asfaltowego dla ruchu. Ponad-
to, w ramach tej inwestycji wbudowa-
no krawężnik o wymiarach 20x30x100  
(84 m), studnię chłonną oraz wpust ścieko-
wy,a także utwardzono pobocza tłuczniem, 
wyprofilowano je oraz wykonano zjazdy 
gospodarcze z tłucznia.

Wykonawcą inwestycji było Przed-
siębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogo-
wych w Grójcu Sp. z o.o.

Protokół odbioru podpisali: Sławo-
mir Boryczka – Przewodniczący Komisji 
Odbiorowej, Beata Krześniak i Tomasz 
Dróżdż – Członkowie Komisji, Jacek 
Śmietanka – inspektor nadzoru, a także: 
Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozie-
nickiego, Marek Jaworski – Wykonawca 
inwestycji – Prezes Przedsiębiorstwa Ro-

21 września została odebrana inwe-
stycja pod nazwą „Przebudowa drogi po-
wiatowej nr 1704 W, Magnuszew – Mo-
niochy w m. Studzianki Pancerne”.

Inwestycja polegała na wykonaniu po-
szerzenia konstrukcji jezdni drogi na po-
wierzchni 980 m2 o konstrukcji złożonej  
z warstwy odcinającej z gruntu stabilizowa-
nego cementem (gr. 15 cm), warstwy pod-
budowy z mieszanki tłuczniowej stabilizo-
wanej mechanicznie (gr. 15 cm), warstwy 
podbudowy z mieszanki tłuczniowej sta-
bilizowanej mechanicznie (gr. 10 cm) oraz 
warstwy wiążącej z betonu asfaltowego  
(gr. 4 cm), a także wykonaniu warstwy wy-
równawczej z betonu asfaltowego dla ruchu 
i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
dla ruchu. Ponadto, w ramach tej inwestycji 
wyprofilowano pobocza oraz skarpy, rowy 
obustronnie poddano renowacji, przebu-
dowano przepust pod koroną drogi z rur  
o średnicy 80 cm oraz wykonano 4 zjazdy  
z przepustem z rur o średnicy 40 cm.

Wykonawcą inwestycji było Przed-
siębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogo-
wych w Grójcu Sp. z o.o.

Protokół odbioru podpisali: Sławo-
mir Boryczka – Przewodniczący Komisji 

Odbiorowej, Beata Krześniak i Tomasz 
Dróżdż – Członkowie Komisji, Jacek 
Śmietanka – inspektor nadzoru, a także: 
Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienic-
kiego, Józef Grzegorz Małaśnicki Wójt 
Gminy Głowaczów, Irena Gontarek Soł-
tys wsi Studzianki Pancerne, Marek Ja-
worski – Wykonawca inwestycji – Prezes 

bót Inżynieryjno – Drogowych w Grójcu 
Sp. z o.o. oraz Karol Małek – kierownik 
robót.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
231.391,29 złotych i został współfinanso-
wany ze środków Powiatu Kozienickiego 
oraz Gminy Kozienice.

KAROLINA URBAŃSKA

Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno – 
Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. oraz Ka-
rol Małek – kierownik robót.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
685.863,13 zł i został współfinansowany 
ze środków Powiatu Kozienickiego oraz 
Gminy Głowaczów.

KAROLINA URBAŃSKA

Informacje
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12 października odbyła się debata 
społeczna, której głównym celem były 
rozmowy z mieszkańcami na temat 
szeroko pojętego bezpieczeństwa. Spo-
tkanie z mieszkańcami odbyło się pod 
hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeń-
stwie – możesz mieć na nie wpływ”.

12 października w Centrum Kultural-
no Artystycznym w Kozienicach odbyła 
się debata społeczna, w której uczest-
niczyli: Komendant Powiatowy Policji 
w Kozienicach insp. Tomasz Cybulski, 
Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej 
Jung, Burmistrz Gminy Kozienice To-
masz Śmietanka, Zastępca Burmistrza 
Gminy Kozienice Małgorzata Bebelska 
oraz Dyrektor Kozienickiego Domu Kul-
tury w Kozienicach Elwira Kozłowska.

Wśród zaproszonych gości byli także 
Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych 
Enea Wytwarzanie, Prezes Sądu Rejono-
wego w Kozienicach, Wójtowie Gmin 
oraz ich przedstawiciele, Komendant Po-
wiatowy PSP w Kozienicach, dyrektorzy 
i przedstawiciele różnych instytucji, które 
na co dzień współpracują z kozienicką 
policją i działają na rzecz bezpieczeń-
stwa. W debacie wzięli również udział 
radni rady powiatu, radni rady miejskiej 
w Kozienicach, radni z gmin powiatu ko-
zienickiego, sołtysi, seniorzy z UTW, na-
uczyciele, młodzież szkolna oraz miesz-
kańcy powiatu kozienickiego.

Spotkanie rozpoczął Komendant Po-
wiatowy Policji w Kozienicach insp. 
Tomasz Cybulski, który przedstawił stan 
bezpieczeństwa na terenie powiatu, efek-
ty pracy kozienickich policjantów, omó-
wił również liczne działania profilaktycz-
ne realizowane przez Policję skierowane 

głównie do młodzieży nauczycieli, rodzi-
ców oraz seniorów.

Szef kozienickich policjantów pod-
kreślił, że nie tylko policja odpowiedzial-
na jest za bezpieczeństwo mieszkańców 
powiatu kozienickiego, ale i wszystkie 
instytucje, które działają na terenie nasze-
go powiatu, a dzięki tak dużej frekwencji  
i udziale w debacie przedstawicieli róż-
nych służb, zdaje sobie sprawę, że może 
być jeszcze lepiej. Komendant w swojej 
prezentacji przedstawił dane, które obra-
zują poprawę bezpieczeństwa w mieście 
i powiecie. Podkreślił, że spadła liczba 
przestępstw na terenie powiatu kozienic-
kiego, oraz wzrosła ich wykrywalność. 
Dzięki działaniom, realizowanym przez 
wydział ruchu drogowego spadła również 
liczba wypadków ze skutkiem śmiertel-
nym bo, aż o połowę w stosunku do ana-

logicznego okresu 2016 roku. W tym roku 
policjanci dzięki prowadzonym działa-
niom profilaktycznym nie odnotowali 
również przestępstw na osobach starszych 
tzw. wyłudzeń „metodą na wnuczka”.

Podczas debaty omówione zostało 
także nowe narzędzie teleinformatyczne, 
dzięki któremu każdy z nas może mieć 
wpływ na swoje bezpieczeństwo, mowa 
tu o uruchomionej na terenie działania 
Komendy Powiatowej Policji w Kozie-
nicach 20 września ubiegłego roku Kra-
jowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. 
Komendant podkreślił, że mieszkańcy 
bardzo odpowiedzialnie i mądrze korzy-
stają z tego narzędzia. Na terenie powiatu 
kozienickiego jest niemal tysiąc zgłoszeń, 
a do każdego podchodzimy bardzo po-
ważnie. Przedstawione zostało ,,krok po 
kroku” dodawanie nowych zgłoszeń na 
wskazanej ,,mapie”.

Kolejny ważny program, który został 
omówiony i jest realizowany przez poli-
cję to „Dzielnicowy Bliżej Nas”. To wła-
śnie ten program eksponuje role dzielni-
cowego, który ma być dla społeczeństwa 
i bliżej ludzi celem rozwiązywania pro-
blemów lokalnej społeczności. Komen-
dant podkreślił, że spotkania z mieszkań-
cami i pomaganie im w rozwiązywaniu 
problemów związanych z ich bezpieczeń-
stwem są dla niego priorytetem. Przedsta-
wił sylwetki wszystkich dzielnicowych 
zarówno z miasta, jak i gminy Kozienice 
oraz z komisariatów policji w Gniewo-
szowie oraz Grabowie nad Pilicą. Zachę-
cił do korzystania z nowego narzędzia, 
jakim jest „Moja Komenda”, dzięki któ-
rej w łatwy i szybki sposób nawiążemy 

Wydarzenia
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3 października 2017 r. odbyło się 
Rykowisko, czyli uroczyste otrzęsiny 
klas pierwszych Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych im. Jana Kochanow-
skiego w Garbatce – Letnisku. Uroczy-
stości po raz pierwszy zorganizowane 
zostały w gmachu szkoły ze względu 
na obfite opady deszczu.

Oficjalnego otwarcia Rykowiska 
dokonała Elżbieta Dziedzicka. Następ-
nie głos zabrał Mirosław Dziedzicki 
– Dyrektor szkoły witając wszystkich 
przybyłych gości. Wśród zaproszo-
nych znaleźli się Leszek Ruszczyk Po-
seł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 
Małgorzata Piszczek Zastępca Dyrek-
tora Delegatury Kuratorium Oświaty  
w Radomiu, Janusz Patkowski Na-
czelnik Wydziału Zdrowia, Eduka-
cji i Sportu Starostwa Powiatowego 
w Kozienicach, Zbigniew Jamróz 
przedstawiciel Lasów Państwowych, 
Edward Paterek pracownik Lasów 
Państwowych, wieloletni nauczyciel 
szkoły, Jerzy Przybylski Przewodni-
czący Związków Zawodowych Le-
śników Rzeczypospolitej Polskiej.  
W uroczystościach wzięli również 
udział uczniowie oraz ich rodzice.

Następnie wprowadzono sztandar 
szkoły przy dźwiękach odegranych 
przez Koło Sygnalistów. Kolejnym 
punktem było odegranie hymnu pań-
stwowego. W dalszej części uroczysto-
ści odbyły się różnego rodzaju gry i za-
bawy m.in. próba wysokościowa, czy 
malowanie twarzy. W trakcie otrzęsin 

spośród wszystkich pierwszoklasistów 
wybrano jednego najładniej umalowa-
nego kota. W konkursie tym zwyciężył 
Paweł Siek – uczeń I klasy Technikum 
Leśnego, który w nagrodę otrzymał do 
wypicia miskę mleka z niespodzianką. 
Został on także uhonorowany przez Sy-
gnalistów krótkim utworem pt. „Król”.

W dalszej części uroczystości po 
wyrecytowaniu Awangardy nastąpiło 
oficjalne przyjęcie pierwszoklasistów 
do braci szkolnej. Ich pasowania spe-
cjalnym dłutem oraz porożem dokonali 
Bogusław Szumilas i Krzysztof Giedyk.

Podczas Rykowiska miał miejsce 
również uroczysty akt nadania kolej-
nych belek uczniom klas munduro-

wych, a także wręczenie dyplomów 
uznania za uzyskanie awansu na kolejny 
stopień służbowy oraz dyplomu uznania 
za celne oko i regulaminową postawę 
podczas treningu strzeleckiego.

Tradycyjnie na zakończenie uroczysto-
ści przygotowane zostały liczne atrakcje  
i konkursy m.in. przeciąganie liny, czy si-
łowanie na rękę. Dla wszystkich uczestni-
ków przygotowany został również poczę-
stunek w postaci kiełbasek z grilla, a także 
tort oraz smakowite ciasta.

KAROLINA URBAŃSKA

kontakt z najbliższą jednostką policji oraz  
z dzielnicowym.

Po prezentacjach przyszedł czas na 
dyskusję i pytania. Dyskusja trwała po-
nad 1,5 godziny, pytania zadawali m. in. 
radni oraz mieszkańcy. Najwięcej z nich 
było skierowanych do przedstawiciela 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  
i Autostrad. Chodziło m.in. o przebudo-
wę drogi 48 i 79, wydłużenie cyklu świa-
teł na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej  
z Radomską w Kozienicach, budowy 
ścieżek rowerowych itp.

Wiele emocji wzbudziła kwestia mo-
nitoringu, który w ocenie wielu osób nie 
działa w wystarczający sposób. Insp. 
Tomasz Cybulski mówił o trzech pro-
blemach kozienickiej policji. Pierwszy 
to flota samochodowa, ale jeśli wszyst-
ko pójdzie zgodnie z planem, to zostanie 
jeszcze w tym roku wzbogacona o cztery 
auta (dzięki współpracy z samorząda-

mi, same Kozienice dofinansują zakup 
dwóch). Kolejny problem to warunki lo-
kalowe na komendzie, gdzie konieczny 
jest remont, a ostatnia kwestia to monito-
ring. Kozienice jako jeden z pierwszych 
samorządów zdecydowały się na jego 
montaż. Przez lata sieć mocno się zesta-
rzała, z racji wieku jest awaryjna i korzy-
sta z nieaktualnych rozwiązań technolo-
gicznych. W praktyce wiele brakuje jej do 
ideału – działa, lecz nie zawsze w pełnym 
zakresie.

Jak zapowiedziała burmistrz Małgo-
rzata Bebelska, trwają przygotowania do 
stworzenia nowej sieci monitoringu z wy-
korzystaniem znacznie nowszych techno-
logii – światłowodów. Szybszy przesył, 
nowy sprzęt, mniejsza awaryjność, lepsza 
jakość, ale jednocześnie koszty. To jed-
no z wyzwań, z którymi Kozienice będą 
musiały się zmierzyć. Przejście na świa-
tłowody dotyczyć będzie także szkół i ich 

dostępu do Internetu, a ciężar finansowa-
nia modernizacji spadnie w dużej mierze 
także na samorząd.

Wszystkie wnioski z debaty zostaną 
przekazane do odpowiednich instytucji, 
które są merytorycznie odpowiedzialne 
za realizację wniosków oraz udzielenie 
informacji zainteresowanym wniosko-
dawcom. W dbałości o naszych miesz-
kańców na zakończenie przekazaliśmy 
opaski odblaskowe, które przyczynią się 
do zwiększenia bezpieczeństwa na dro-
gach podczas jesienno – zimowej aury.

Wszystkim bardzo dziękujemy za tak 
liczne przybycie i udział w debacie.

mł. asp. ILONA TARCZYŃSKA

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

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

Wydarzenia
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28 września odbyła się XXXIV Sesja 
Rady Powiatu Kozienickiego V kaden-
cji. Przed rozpoczęciem obrad powita-
no Kamilę Kowalczyk – Iwan, która od  
19 czerwca pełni funkcję Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w Kozienicach. Na-
stępnie Starosta Powiatu Kozienickiego 
Andrzej Jung przedstawił sprawozdanie 
z prac Zarządu, a Powiatowy Inspektor 

Sanitarny informację o stanie bezpieczeń-
stwa sanitarnego na terenie powiatu ko-
zienickiego.

Rozpatrzone zostały projekty uchwał 
w sprawie:
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej powiatu kozienickiego na lata 
2017 – 2028,

– wprowadzenia zmian w budżecie po-

wiatu kozienickiego na 2017 r.,
– wysokości opłat za usuwanie pojazdu  

z drogi i jego przechowywania na par-
kingu strzeżonym.

KAROLINA URBAŃSKA
Materiał filmowy na wyżej wymie-

niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zaprasza bezrobotne kobiety i mężczyzn do korzystania z jednorazowych środków na 
podjęcie działalności gospodarczej oferowanych w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powie-
cie kozienickim (II).

Projekt adresowany jest do bezrobotnych kobiet i mężczyzn w wieku 18 – 29 lat. Szczegółowe informacje na temat udziału  
w projekcie można uzyskać w siedzibie PUP w Kozienicach pokój 10 lub pod numerem telefonu 48 614 66 81.

Do udziału w powyższym projekcie w sposób szczególny zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami.
Realizacja projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (II) zakończy się z końcem 

bieżącego roku, dlatego też zachęcamy osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia do aplikowania o środki na założenie firmy.
ANDRZEJ SPYTEK

Wydział Aktywizacji Rynku Pracy 
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach

Pod takim hasłem policjanci z Kozie-
nic przeprowadzili kolejne działania pro-
filaktyczne dla przedszkolaków z gminy 
Kozienice. Tym razem milusińscy mogli 
w praktyce przypomnieć sobie i nauczyć 
się zasad bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym. To były niezapomniane lekcje,  
a zdobyta wiedza na pewno pozostanie  
w pamięci młodego pokolenia na długo.

Policjanci z Kozienic codziennie pro-
wadzą spotkania z dziećmi i młodzieżą 
na temat bezpiecznego poruszania się po 
drogach, czy też odpowiedniego zachowa-
nia podczas różnych zdarzeń. Kreowanie  
w młodym pokoleniu prawidłowych zasad 
jest dużą szansą na uniknięcie zagrożeń, 
które mogą się niejednokrotnie pojawić. 
15 września funkcjonariusze spotkali się  
z przedszkolakami z Publicznego Przed-
szkola nr 4 i 5 w Kozienicach. Kolejne spo-
tkania odbyły się w PP nr 2 oraz Świetlicy 
„Poranek” w Świerżach Górnych.

Funkcjonariusze opowiadali dzie-
ciom, jak należy bezpiecznie poruszać 
się po drogach oraz uświadamiali małym 
mieszkańcom, jak ważne jest, aby nosić 
przy odzieży elementy odblaskowe po-
prawiające widoczność na drodze, po-
zwalające często uniknąć wypadku.

Dzieci ubrane w kamizelki i opaski od-
blaskowe wyruszyły na bezpieczną wyciecz-
kę po Kozienicach. Uczyły się, jak bezpiecz-
nie przejść przez drogę i na jakim świetle. 
Niektóre grupy korzystały z miasteczka 
ruchu drogowego na terenie Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej Ogród Jordanowski. 

Funkcjonariusze przypominali, jakie 
czynności należy wykonać zanim wkro-
czy się na jezdnię, i którą stroną należy 
się poruszać, gdy nie ma chodnika, gdzie 
można grać w piłkę, a także w których 

miejscach można jeździć na rowerze.
Zaznaczyli, że dzieci powinny zawsze 

jeździć na rowerze w kasku i z ochraniacza-
mi, a przede wszystkim pod opieką rodzi-
ców. Opowiadali o zadaniach policji i utrwa-
lili z dziećmi numery alarmowe: 112 i 997.

Na zakończenie, co było kolejną 
atrakcją dnia pełnego wrażeń, dzieci mo-
gły obejrzeć radiowóz policyjny, wejść do 
środka i włączyć sygnał.

mł. asp. ILONA TARCZYŃSKA

Informacje/Wydarzenia
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Od 6 do 11 listopada w Zespole Szkół 
Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach 
gościła grupa uczniów z Liceo Scientifico 
Tito Lucrezio Caro w Cittadelli z regionu 
Wenecji Euganejskiej w prowincji Padwy. 
Wizyta ta odbyła się w ramach realizowa-
nego przez obie szkoły projektu Polsko – 
Włoskiej Wymiany Młodzieży. 

W ramach programu wymiany wło-
scy uczniowie zwiedzili Kraków, Lublin 
Warszawę oraz okolice Kozienic, odby-
li wycieczkę po naszym mieście. Mieli 
również okazję spotkania się z władzami 
Powiatu Kozienickiego, starostą Andrze-
jem Jungiem i wicestarostą Krzysztofem 
Stalmachem, którzy przedstawili włoskim 
uczniom informacje na temat dnia teraźniej-
szego oraz historii regionu. Duży zaintere-
sowaniem uczniów cieszyły się warsztaty 
dotyczące historii i kultury polskiej „Poland 
in nutshell”. Oprócz tego uczniowie mo-
gli wziąć udział w warsztatach językowo-
-muzycznych prowadzonych po angielsku  
i warsztatach tanecznych. Bardzo warto-
ściową pod względem edukacyjnym była 
również wizyta w skansenie wsi lubelskiej 
oraz Muzeum na Majdanku.

Projekt ten jest realizowany już od  
9 lat przez obie placówki. W wymia-

nach tego typu udział już wzięło około  
400 uczniów z obu szkół. 

Współpraca ta daje uczniom doskonałą 
okazję poznania obu kultur, do doskonale-
nia języków obcych, poznawania wspólne-
go europejskiego dziedzictwa. Jest to też 
możliwość poznania nowych przyjaciół 
oraz bardzo dobry przykład rzeczywistej 
współpracy europejskiej na poziomie re-
gionów. Współpraca w ramach tego pro-
jektu ma też duży wpływ na doskonale-
nie pracy nauczycieli i wymianę dobrych 
praktyk między szkołami.

Obie szkoły wspólnie zrealizowały 
również dwa finansowane przez Komisję 
Europejską projekty Comenius BLEUS 
oraz Erasmus+ Maths Together.

Uczniowie Zespołu odwiedzą region 
Wenecji już na początku marca przyszłe-
go roku. Projekt współpracy będzie kon-
tynuowany w przyszłym roku szkolnym. 
Będzie to już jubileuszowa X Polsko – 
Włoska wymiana Młodzieży.

PAWEŁ BORYCZKA
Zespół Szkół Nr 1

im. Legionów Polskich

22 września uczniowie I Liceum 
Ogólnokształcącego w Kozienicach, jak 
co roku, zorganizowali Festyn Ekologicz-
ny. Chociaż ta impreza jest już tradycją 
w życiu szkoły, w tym roku, wyjątkowo 
została zorganizowana w budynku szkoły. 
Powodem była niesprzyjająca wrześnio-
wa aura.

Celem Festynu Ekologicznego jest 
promowanie zdrowego stylu życia i eko-
logii. Licealiści przygotowali stoiska ze 
zdrową żywnością własnej produkcji oraz 
zabawki ekologiczne, które w pięknej 
oprawie zaprezentowali gościom.

Gośćmi tegorocznego festynu byli 
uczniowie klas pierwszych kozienickich 
szkół podstawowych. Mieli oni okazję 
obejrzenia pokazów grupy medycznej 
od lat prężnie działającej w naszej szkole 
oraz degustacji produktów ekologicznych 
przygotowanych przez licealistów. Dla 
pierwszoklasistów zostały przygotowane 
także różnorodne konkursy z nagrodami 
oraz kącik malowania twarzy. Nasi mło-
dzi goście mogli również posłuchać na 
żywo muzykę w wykonaniu uczniów na-
szej szkoły.

Festyn Ekologiczny, jak co roku, 

zgromadził wielu uczestników i zwie-
dzających. Przepięknie wyeksponowa-
ne stoiska ze zdrową żywnością budziły 
zachwyt i kusiły swym wyglądem i za-
pachem. Zwycięzcami w konkursie na 
najlepsze stoiska zostali uczniowie klasy 
II a pod opieką Edyty Tarczyńskiej, II m –  
II b pod opieką Sylwii Milczarczyk, III m, 
I b – wychowawca Tomasz Urban.

Organizatorami Festynu Ekologicz-
nego pod opieką Anny Przerwy – Bieniek  
i Agnieszki Brzuskiewicz była klasa III a, 
dzięki zaangażowaniu której ten ponury  
i deszczowy wrześniowy piątek przyniósł 
wiele radości i niezapomnianych wrażeń.

I LO im. Stefana Czarnieckiego
w Kozienicach

Wydarzenia
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Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 
w Kozienicach

Informacje



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 11

W trosce o zdrowie kobiet zamiesz-
kujących tereny powiatu kozienickiego 
pragniemy przypomnieć i jednocześnie 
zachęcić Panie do skorzystania z bezpłat-
nych badań profilaktycznych, dostępnych 
w ramach Narodowego Programu Zwal-
czania Chorób Nowotworowych.

Obecnie Szpital w Kozienicach re-
alizuje dwa programy profilaktyczne,  

w ramach których Panie z określonych 
grup wiekowych mogą wykonać bezpłat-
nie badanie cytologiczne i mammografię:
• Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy,
• Program Profilaktyki Raka Piersi.

Mając na uwadze wysoką zachoro-
walność na nowotwory oraz potrzebę 
podniesienia świadomości społeczeństwa 
w zakresie znaczenia profilaktyki prze-

ciwnowotworowej, pragniemy przekazać 
Paniom niezbędne informacje na temat 
realizowanych u nas programów oraz 
zachęcić do skorzystania w ramach tych 
programów z bezpłatnych badań przesie-
wowych.

MARZENA WALCZYK
specjalista ds. marketingu

SPZZOZ w Kozienicach

W ramach re-
alizacji Programu 
Profilaktyki Raka 
Szyjki Macicy 
f i nansowanego 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia zapra-
szamy Panie na BEZPŁATNE BADA-
NIA CYTOLOGICZNE.

Program Profilaktyki Raka Szyjki 
Macicy adresowany jest do kobiet w wie-
ku od 25 do 59 lat:
• które w okresie ostatnich 3 lat nie miały 

wykonywanego badania cytologicz-
nego;

• obciążonych czynnikami ryzyka (zaka-
żonych wirusem HIV, przyjmujących 
leki immunosupresyjne, zakażonych 
HPV – typem wysokiego ryzyka), 
które w okresie ostatnich 12 miesię-
cy nie miały wykonywanego badania 
cytologicznego w ramach programu.

Badania cytologiczne wykonywane są 
w Pracowni Cytologicznej
od poniedziałku do piątku, 

w godz. 7.30 – 14.30
tel. 48 38 28 860 lub 48 38 28 879

Pracownia Cytologiczna mieści się koło 
Poradni Ginekologiczno – Położniczej

(pokój nr 216, II piętro, 
główny budynek szpitala)

Badanie cytologiczne:
• wykonanie badania w ramach pro-

gramu jest bezpłatne i nie wymaga 
skierowania,

• badanie można wykonać bez kolejki, 
od razu w dniu zgłoszenia się, bez ko-
nieczności wcześniejszej rejestracji,

• na badanie należy zgłosić się z dowo-
dem osobistym.
Głównym celem programu jest 

zmniejszenie umieralności kobiet na raka 
szyjki macicy oraz podniesienie poziomu 
wiedzy kobiet na temat profilaktyki tej 
choroby. Rak szyjki macicy jest jednym 
z najczęstszych nowotworów złośliwych 
występujących u kobiet. W Polsce notuje 

się najwyższą zachorowalność ze wszyst-
kich krajów Unii Europejskiej. Co roku 
ponad 4000 Polek dowiaduje się, że ma 
raka szyjki macicy. Połowa z nich umie-
ra, bo zgłosiła się do lekarza zbyt późno. 
Choroba ta jest bardzo podstępna. Wcze-
snym zmianom nowotworowym z reguły 
nie towarzyszą żadne objawy. Choroba 
rozwija się długo i przez wiele lat może 
nie dawać żadnych dolegliwości. Dlate-
go też im wcześniej zostanie rozpoznana, 
tym większa jest szansa na jej skuteczne 
wyleczenie.
Czynnikami ryzyka warunkującymi po-
wstawanie choroby są m. in.:
• zakażenie wirusem brodawczaka ludz-

kiego (HPV),
• wiek – zachorowalność zwiększa się 

wraz z wiekiem (szczyt zachorowań 
przypada pomiędzy 45 a 55 rokiem 
życia),

• wczesne rozpoczęcie współżycia płcio-
wego,

• duża liczba partnerów seksualnych,
• duża liczba porodów,
• niski status społeczny i ekonomiczny,
• palenie papierosów,
• stwierdzona wcześniej zmiana patolo-

giczna w badaniu cytologicznym.
Badanie cytologiczne jest najsku-

teczniejszą metodą profilaktyki raka 
szyjki macicy. Daje nam możliwość 
oceny czy znajdujemy się w gru-
pie ryzyka. Badanie jest bezbolesne  
i w pełni bezpieczne. Polega na po-
braniu specjalną, jednorazową szczo-
teczką komórek z powierzchni tar-
czy i szyjki macicy. Pobrane komórki 
umieszcza się następnie na szkiełku, 
odpowiednio utrwala i poddaje ocenie 
mikroskopowej. Dzięki temu badaniu 
można zdiagnozować nawet niewielkie 
nieprawidłowości zachodzące w szyjce 
macicy i szybko wdrożyć odpowiednie 
leczenie.

Porada na etapie podstawowym obej-

muje: przeprowadzenie wywiadu, wy-
pełnienie ankiety, pobranie materiału do 
badania cytologicznego oraz edukację  
w zakresie profilaktyki nowotworu szyjki 
macicy.

Przygotowanie do badania cytolo-
gicznego:
• na badanie nie należy zgłaszać się  

w trakcie miesiączki,
• od ostatniego dnia miesiączki powin-

no upłynąć co najmniej 4 dni,
• na badanie należy zgłaszać się nie póź-

niej niż 4 dni przed rozpoczęciem 
miesiączki,

• co najmniej 4 dni przed badaniem nie 
należy stosować żadnych leków do-
pochwowych,

• od ostatniego badania ginekologicz-
nego/ USG przezpochwowego po-
winien upłynąć co najmniej 1 dzień,

• na co najmniej dobę przed badaniem 
należy powstrzymać się od współży-
cia płciowego.
Panie, które nie są objęte progra-

mem, mogą wykonać bezpłatnie ba-
danie cytologiczne w ramach porady  
u lekarza ginekologa w Poradni Gine-
kologiczno – Położniczej (pokój nr 218, 
II piętro, główny budynek szpitala).

Poradnia Ginekologiczno – Położni-
cza czynna jest od poniedziałku do piątku  
w godz. 7.30 – 15.05 tel. 48 38 28 879 lub 
48 38 28 860

Cytologię w Pracowni naszego szpi-
tala wykonują przesympatyczne Panie 
Położne, mające uprawnienia w zakre-
sie pobierania materiału cytologicznego  
w Programie Profilaktyki Raka Szyjki Ma-
cicy. Dzięki swej długoletniej praktyce, 
profesjonalnemu podejściu i życzliwości 
potrafią sprawić, że badanie to dla każdej 
pacjentki jest komfortowe i bezstresowe.

Gorąco zachęcamy wszystkie Panie 
do wzięcia udziału w bezpłatnych bada-
niach profilaktycznych.

SPZZOZ w Kozienicach

Informacje
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Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Warszawie Beata Kalinowska 
oraz Kierownik Biura Powiatowego w Kozienicach Zbigniew Sitkowski informują:

O pomoc mogą starać się m.in. rolnicy zajmujący się produkcją zbóż.
Wnioski o przyznanie wsparcia na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” PROW 2014 

– 2020 będzie można składać od 30 października do 28 grudnia 2017 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR. 
Wniosek należy złożyć osobiście albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej. Termin i zasady 
przyznawania wsparcia zostały podane m.in. na portalu Agencji.

Wsparcie takie kierowane jest do nowych grup producentów rolnych, w skład których wchodzą wyłącznie osoby 
fizyczne. Ponadto o pomoc mogą ubiegać się grupy producentów, które:
• zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (lub zostały uznane przed dniem  

1 września 2017 r. przez  dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego), na podstawie planu biznesowego,
• łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze 

względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej 
po dniu 1 maja 2004 r. w ramach działań i mechanizmów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r.,

• zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5 – letniego okresu wsparcia.
Wsparcia nie można otrzymać na tworzenie grup producentów zajmujących się hodowlą drobiu, wyrobami z mięsa drobiowego i jego podrobów.
Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy liczonych od dnia jej uznania. 
Wysokość pomocy finansowej, jaką może otrzymać grupa zależy od wartości przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy pro-

duktów, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach i wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 8 proc. 
przychodów netto, w trzecim roku – 6 proc. przychodów netto, w czwartym roku – 5 proc. przychodów netto, w piątym roku – 4 proc. przychodów netto.

Limit wsparcia wynosi 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania pomocy i pozostaje na niezmienionym pozio-
mie w kolejnych latach.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania 
pomocy na działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”, decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie 
następujących kryteriów wyboru:
1. zorganizowanym w formie spółdzielni – przyznaje się 3 punkty;
2. zrzeszającym producentów w następujących kategoriach:

1. produkty wysokiej jakości objęte art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013, w szczególności produkty 
rolnictwa ekologicznego,

2. świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone,
3. bydło żywe: zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe: świeże, chłodzone, mrożone,
4. owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna owcza lub kozia strzyżona potna, mięso owcze lub kozie: świeże, chłodzone, 

mrożone, skóry owcze lub kozie surowe (suszone),
5. miód naturalny lub inne produkty pszczele,
6. rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego,
7. szyszki chmielowe – przyznaje się 3 punkty;

3. jeżeli w skład grupy wchodzi co najmniej 10 członków – przyznaje się 4 punkty, a za każdego kolejnego członka grupy – przyznaje się 0,2 punktu;
4. jeżeli co najmniej 50% produkcji każdego z producentów wchodzących w skład grupy, w zakresie produktu, ze względu na który grupa została 

uznana, zostało objęte dobrowolnym ubezpieczeniem, ważnym przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy – przyznaje się 3 punkty;

5. jeżeli siedziba grupy znajduje się w powiecie o wysokim rozdrobnieniu agrarnym, w którym udział gospodarstw rolnych, w przedziale obsza-
rowym 1 – 15 ha stanowi:
1. powyżej 75 % powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie – przyznaje się 3 punkty,
2. powyżej 50 do 75% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie – przyznaje się 2 punkty,
3. od 25 do 50% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie – przyznaje się 1 punkt;

6. jeżeli w planie biznesowym są planowane inwestycje przyczyniające się do realizacji celów przekrojowych Programu:
1. innowacyjności – przez wprowadzenie nowych zasad produkcji, procesu lub technologii, odmiennych od obecnie stosowanych lub zmianę 

obecnie stosowanych technologii – przyznaje się 5 punktów,
2. przeciwdziałaniu zmianom klimatu lub ochrony środowiska – przez stosowanie maszyn, urządzeń, sprzętu lub technologii, ograniczających 

niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne lub rozwiązań ograniczających zużycie zasobów, w szczególności wody lub energii – 
przyznaje się 5 punktów;

7. jeżeli grupa zatrudnia co najmniej dwie osoby na pełne etaty na podstawie umowy o pracę albo, jeżeli grupa zatrudnia na podstawie umowy  
o pracę co najmniej jedną osobę niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) – przyznaje się 2 punkty.
W pierwszej kolejności pomoc przysługuje grupom, które uzyskały największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli 

grupa uzyskała co najmniej 3 punkty.
Dlaczego warto być w grupie producentów?
Zrzeszanie się rolników w grupy producentów może stanowić antidotum na rosnące wymagania odbiorców produktów rolnych. Polska, jest 

krajem o wciąż dużym rozdrobnieniu agrarnym, a co za tym idzie opłacalność produkcji w indywidualnych gospodarstwach nie jest zbyt rentowna. 
Przynależność rolników do grupy producentów sprzyja poprawie ich konkurencyjności, daje możliwość uzyskania stabilizacji zbytu produktów oraz 
zwiększenia opłacalności produkcji. Rolnicy należący do grupy producentów mogą wspólnie planować i organizować produkcję uwzględniając jej 
wielkość i jakość. Grupy producentów to również szansa na obniżenie kosztów funkcjonowania poprzez wspólne zakupy oraz użytkowanie maszyn 
i urządzeń, wspólne przygotowanie produktów do sprzedaży, ich przechowywanie i transport. Grupy to także prosta droga do poprawienia pozycji 
negocjacyjnej w kontaktach handlowych i ustalaniu warunków sprzedaży, jak również większe możliwości promowania wyrobów i działalności 
podmiotu. Grupy producentów rolnych mają możliwość skutecznego konkurowania z producentami europejskimi i światowymi. Funkcjonowanie 
rolników w grupach producentów stanowi wręcz gospodarczą konieczność. Warto dać sobie szansę na rozwój i poprawę warunków życia.

Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl i w punktach informacyjnych ARiMR m. in. Biura Powiatowego w Kozienicach, ulica War-
szawska 72 (wejście od ulicy Zdziczów).

ZBIGNIEW SITKOWSKI
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR

Informacje
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Zwyczajna nuda, która pojawia się 
od czasu do czasu, jest zjawiskiem nie 
tyle naturalnym, ile bardzo potrzebnym 
– aktywizuje te obszary mózgu, które 
są wyciszone podczas wzmożonej ak-
tywności, prowadząc do powstawania 
wielu inspirujących pomysłów. Kiedy 
nuda nabiera charakteru przewlekłego, 
tworzy wówczas poczucie pustki i osa-
motnienia, brak ciekawości, trudności 
w koncentracji uwagi. Dzieci przewle-
kle znudzone są podatne na depresję, 
uzależnienia, zaburzenia odżywiania  
i w efekcie mogą mieć słabe wyniki  
w szkole.

Sposób doboru rodzaju aktywności 
może wykształcić większą lub mniej-
szą podatność na doświadczenie prze-
wlekłej nudy. Dobór zajęć powinien 
być dostosowany przede wszystkim 
do wieku dziecka. Niedopuszczalne 
jest angażowanie małych dzieci w gry 
przeznaczone dla młodzieży i doro-
słych. Alternatywą może być czas ak-
tywnie spędzony z rodziną. Warto za-
angażować dziecko w zajęcia ruchowe 
na świeżym powietrzu.

Ciekawą formą spędzania czasu 
wolnego mogą być również gry i za-
bawy rodzinne organizowane w dniu 
przeznaczonym dla rodziny. Ważne, 
aby wszyscy jej członkowie mogli za-
angażować się w tę specjalną formę 
aktywności. W tym celu można wyko-
rzystać gotowe gry lub kreatywnie spę-
dzić czas, wymyślając swoją rodzinną 
zabawę.

Cenną formą stymulacji rozwoju 
dziecka jest rysowanie mandali czy 
układanie puzzli. Zaletą tej pierw-
szej jest poprawa koncentracji uwagi, 
wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa 
oraz ufność we własne siły. Podczas 
(rysowania) tworzenia mandali ustę-
pują lęki, znika napięcie i następuje 
wyciszenie. Układanie puzzli natural-
nie stymuluje rozwój mózgu, trenując 
pamięć oraz umiejętność logicznego 
myślenia i wpływając na kreatywność 
oraz zdolność rozumowania i koja-
rzenia. Ponadto ćwiczy koncentrację 
i cierpliwość, uczy rozpoznawania 
kształtów, cyfr i liter. Doskonali także 
świadomość mocy sprawczej. Popra-
wia też sprawność manualną, ćwiczy 
chwytność palców oraz precyzję ru-
chów. Pozwala rozwijać wyobraźnię 
oraz estetykę.

Dla małych dzieci doskonałą formą 

pozostaje czytanie bajek. Książki po-
winny być dla najmłodszych tak samo 
naturalne, jak bieganie, czy zabawa. 
Czytanie wpływa wszechstronnie, wy-
pełnia wszystkie przestrzenie rozwoju 
dziecka: intelekt, emocje, także rozwój 
społeczny, ale i wiele innych, niezde-
finiowanych obszarów, bo każdy mo-
ment czytania i każdy tekst inaczej 
działa na dziecko. Czytanie na pewno 
stymuluje rozwój intelektualny, przy-
spiesza rozwój mowy, rozwija umie-
jętności komunikacyjne, rozbudowuje 
pamięć dziecka, pobudza do kreatyw-
ności, tworzenia rzeczywistości po-
przez słowa i różne pomysły działań 
– dziecko samo kreuje swoje zabawy 
na podstawie tego, co czyta. Tym sa-
mym ma okazję atrakcyjnie i twórczo 
spędzać swój czas.

Wśród gotowych gier i zabaw są też 
takie, które szczególnie można polecić 
zarówno młodszym, jak i starszym 
dzieciom.

Rekomendowane gry:
– dla przedszkolaka: „W ogrodzie”  

2 – 4 (dziecko ma zebrać wisienki  
z drzewa, zanim dobierze się do 
nich kruk, maluch z łatwością 
chwyta drewniane elementy, co 
wspiera rozwój motoryki i rączek), 
„Kocur Max” 4 – 6 (gra koopera-
cyjna, w której nie ma rywalizacji, 
uczy dzieci podejmowania wspól-
nych decyzji);

– dla małego ucznia: „Jungle Speed” 
7+ (tu liczą się zręczność, spostrze-
gawczość i szybkość. Trzeba jak 
najszybciej pozbyć się swoich kart, 
a do tego w odpowiednim momencie 
złapać drewniany „totem”), „Sto-
ry Cubes” 8+ (gra polegająca na 
opowiadaniu historii na podstawie 
obrazków, jakie wypadną na wyrzu-
conych kostkach, stworzona przez 
trenera kreatywności, bardzo cenio-
na przez nauczycieli i terapeutów), 
„Make `n` Break” 8+ – zbuduj  
i zburz (wyzwanie dla małych mi-
strzów budowlanych, którzy poko-
nują przeciwników, stawiając jak 
najwięcej konstrukcji dokładnie od-
wzorowujących schematy znajdują-
ce się na kartach), „Pędzące żółwie” 
5+ (żółwie spieszą się do sałatki, 
nie pogardzą przy tym przejażdżką 
na grzebiecie kolegi…, gra uznana 
za najlepszą dziecięcą grę roku w 
Czechach, nominowana do tej ka-

tegorii we Francji  
i w Niemczech);

– dla młodzieży: „Zakazana wyspa” 
(kooperacyjna gra przygodowa,  
w której zawodnicy wcielają się  
w zespół śmiałków poszukujących 
skarbów w tytułowej wyspie. Po-
lecana przez Mensę, uznana za naj-
lepszą grę dla dzieci Board Game 
Golden Geek Awards 2010), „Car-
dline: Zwierzęta” (można zagrać 
„na wagę”, „na czas życia”, „na wiel-
kość”. Braki w wiedzy dzieciaki nad-
rabiają intuicją, a przy okazji poznają 
mnóstwo informacji, które przyda-
dzą się im podczas lekcji biologii 
w szkole.), „Catan” (nowa wersja 
kultowych „Osadników z Catanu”. 
Uczestnicy wcielają się w osadników 
i walczą o ziemię, surowce i władzę. 
Jedna  z najbardziej utytułowanych  
i popularnych planszówek na świe-
cie), „Eldritch Horror. Przedwiecz-
na groza” (propozycja dla wielbicie-
li mrocznych nastrojów i prozy H.P. 
Lovecrafta. A także wszystkich, któ-
rzy lubią współdziałać drużynowo. 
Walka z Przedwiecznymi wymaga 
nie lada odwagi!), „Pandemia” (gra 
kooperacyjna, wymagająca współ-
pracy z innymi osobami. Tylko dzięki 
niej uratujecie świat jako specjaliści 
pracujący nad wynalezieniem szcze-
pionek mających ocalić zagrożoną 
ludzkość), „Carcassonne” (legenda, 
w którą wciągają się wszyscy. Można 
grać całą rodziną, można w duecie. 
Budowanie z żetonów łąk, twierdzy, 
miast i dróg – ta propozycja doskona-
le nadaje się też dla początkujących);

– 8+99 lat;): „Tempo!” Gra opiera się 
na szybkim wymyślaniu słów na po-
daną literę i z konkretnej kategorii,  
a ponad 300 haseł i dwustronna plan-
sza zapewniają wiele emocjonują-
cych rozgrywek. Gra zawiera również 
uproszczoną talię kategorii dla dzieci! 
Wymaga kreatywnego myślenia, spo-
strzegawczości i dobrego wyczucia 
czasu. Jest świetnym sprawdzianem 
dla własnych zasobów słownictwa.
Resumując, wspólny czas to okazja 

do bycia razem. Aktywnie spędzony sty-
muluje oraz rozwija umiejętności spo-
łeczne. To ważny czas dla rodziny, wzbo-
gacający rozwój nie tylko dziecka, ale też 
i dorosłego.

KATARZYNA OLECHOWSKA – OLMA 
pedagog, doradca zawodowy

Informacje
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8 października 2017 r. na terenie gminy 
Garbatka – Letnisko odbyły się uroczystości 
upamiętniające 103. Rocznicę Bitwy pod 
Anielinem – Laskami. Obchody rozpoczę-
ły się pod Pomnikiem Legionistów w Żytko-
wicach. Wszystkich przybyłych gości powi-
tał Wójt Gminy Garbatka – Letnisko Robert 
Kowalczyk. Następnie została odprawiona 
Msza polowa, którą poprowadził ks. kan. 
Bogdan Piwko. W homilii ksiądz odniósł się 
do przykazania „Czcij ojca swego i matkę 
swoją”, porównując ojczyznę do matki. Po 
uroczystej Mszy Świętej odbył się Apel Po-
ległych z oddaniem salwy honorowej. Była 
także chwila melancholii podczas recytacji 
wiersza przez Andrzeja Zwolskiego.

W tym właśnie miejscu nasuwają się 
refleksje jak ważne było to wydarzenie. To 
dzięki tej bitwie polscy Legioniści wyzna-
czyli nam drogę do wolności. W uroczystości 
wzięli udział żołnierze z kompanii honorowej 
i orkiestra wojskowa, jak również liczne pocz-
ty sztandarowe. Następnie poszczególne dele-
gacje złożyły kwiaty pod pomnikiem.

Po uroczystościach pod Pomnikiem 
Mauzoleum wszyscy uczestnicy przenieśli 
się na pola wsi Brzustów na „żywą lekcję 
historii”. Około godziny 14.30 rozpoczęło 
się widowisko historyczne – rekonstrukcja 
bitwy. Jak co roku, to niesamowite widowi-
sko realizuje Stowarzyszenie im. 22 Pułku 
Ułanów Podkarpackich z Garbatki – Letni-
sko oraz zaprzyjaźnione grupy rekonstruk-
cyjne. Pola Brzustowa w tym dniu wypeł-
nione były licznie zgromadzoną kawalerią, 
mieszkańcami oraz zaproszonymi gośćmi. 
Potem nadszedł czas na wspólny posiłek. 
Nie zabrakło bigosu i wspólnego ogniska.

AGNIESZKA DZIEWICKA

„Bóg, Honor, Ojczyzna” tak w jed-
nym zdaniu można podsumować Koncert 
Piosenki Patriotycznej i Wojskowej, który 
odbył się 22 września 2017 r. w siedlisku 
„GNYSIÓWKA” w Garbatce – Zbyczyn. 
Przedsięwzięcie poświęcone było pamięci 
bohaterskich Polaków, którzy swoje ży-
cie złożyli w ofierze na ołtarzu Ojczyzny. 
Śpiewano o wszystkich naszych obroń-
cach i o tych wielkich, o znanych nazwi-
skach, i o tych których było najwięcej –  
o bezimiennych bohaterach. Solistki ze-
społu „OSTATNIA TAKA ESKADRA” 
Anna Filipowicz i Marzena Gładysz, za-
prezentowały piosenki z okresu przed-
wojennego, wojennego, aż do czasów 
współczesnych Polskiego Wojska. Były 
piosenki nieznane i te z festiwali piosenki 
żołnierskiej. Cały repertuar solistki śpiewały  
w nowoczesnych wokalnych i muzycznych 
aranżacjach, a czasem nawet w nowator-

skich. Usłyszeliśmy m. in. „Rozszumiały 
się wierzby płaczące” czy „Mewę” w moc-
nym akcencie rockowym zespołu Patrio-
tyczno – Historycznego „ FORTECA”.

Organizatorem tej szczytnej inicjaty-

wy był Wójt Gminy Garbatka – Letnisko 
Robert Kowalczyk.

Do zobaczenia i usłyszenia na kolej-
nym koncercie.

AGNIESZKA DZIEWICKA

GMINA GARBATKA-LETNISKO
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Po raz jedenasty tytułem Lidera Re-
gionu zostały nagrodzone firmy, przed-
siębiorstwa i inne podmioty gospodar-
cze, a także instytucje. Nie zabrakło 
nagród i wyróżnień dla Samorządów  
z regionu byłego województwa ra-
domskiego. W kręgu nagrodzonych sa-
morządów, znalazło się także miejsce 
dla Gminy Garbatka – Letnisko. Na-
sza wspólnota otrzymała wyróżnienie  
w kategorii turystyka i rekreacja.

Komisja, przyznając tę nagrodę, 
zwróciła szczególną uwagę zarów-
no na letniskowe tradycje Gminy, jak  
i na szereg inwestycji i przedsięwzięć  
w dziedzinie turystyki i rekreacji, któ-
re od dwóch kadencji realizują obecne 
władze samorządowe. Nagrodę w imie-
niu Wójta Roberta Kowalczyka ode-
brała Sekretarz Gminy Teresa Frysz-
kiewicz.

Ideą ustanowienia nagrody była 
chęć uhonorowania tych, którzy osią-
gają sukcesy gospodarcze i społeczne 
w bardzo różnych dziedzinach i ob-
szarach swojej działalności. Nagrody 
zostały wręczone podczas uroczy-
stej Gali w Sali Koncertowej Zespołu 
Szkół Muzycznych w Radomiu.

AGNIESZKA DZIEWICKA

Zasługi na rzecz szerzenia profilak-
tyki grypy oraz trud wkładany w reali-
zację ważnych zadań z zakresu promocji 
ochrony zdrowia w naszej gminie docenił 
już po raz kolejny Ogólnopolski Program 
Zwalczania Grypy, który każdego roku 
nagradza samorządy realizujące progra-
my zdrowotne w dziedzinie profilaktyki.

W ubiegłym roku tytuł Lidera,  
a w tym roku zaszczytny tytuł „Super Li-
dera w zakresie profilaktyki grypy” otrzy-
mała Gmina Garbatka – Letnisko.

Nagrodę odebrał Wójt Robert Kowal-
czyk podczas IX Dorocznej Debaty Eks-
pertów Flu Forum 2017, która odbyła się 
14 września 2017 r. w Sejmie Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Warszawie.

Flu Forum to największe spotkanie dla 
przedstawicieli instytucji publicznych, 
patronów i partnerów, samorządowców, 
ekspertów medycznych, posłów, a tak-
że dziennikarzy z mediów medycznych, 

ogólnopolskich i regionalnych. To do-
roczna debata niezależnych ekspertów, 

którzy przedstawiają pozytywne skutki 
szczepień przeciw grypie.

IZABELA SZCZEPANEK
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CZTERY RAZY WIĘCEJ
Budowa ulic, sali gimnastycznej, roz-

budowa wodociągów, przygotowywanie 
kolejnych projektów pod następne inwe-
stycje... Chociaż wiele gmin wiejskich 
w całej Polsce ma problemy z realizo-
waniem inwestycji ze względu na małe 
dochody własne, to Gmina Głowaczów 
udowadnia, że wielomilionowe przedsię-
wzięcia są możliwe. Tylko w tym roku 
na jej terenie trwają prace warte ponad  
15 milionów złotych. To działania na nie-
spotykaną na co dzień skalę.

Ponad 8 milionów złotych z tej 
ogromnej kwoty to zadania realizowane 
bezpośrednio ze środków budżetu gminy, 
czyli środki własne oraz pozyskane dota-
cje zewnętrzne. Kolejne milio-
ny to efekty dobrej współpra-
cy z Mazowieckim Zarządem 
Dróg Wojewódzkich, General-
ną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad czy Powiatem Ko-
zienickim, który poza inwesty-
cjami drogowymi wsparł bu-
dowę gminnych wodociągów 
kwotą 450 tys. zł.
– Z ponad 15 milionów złotych 

zainwestowanych w gminie 
tylko 4 miliony złotych to 
tak naprawdę środki wła-
sne. Resztę stanowią do-
tacje lub fundusze innych 
podmiotów. Dzięki skutecz-
nym działaniom w gminie 
zainwestowano w tym roku 
czterokrotnie więcej niż by-
łoby to możliwe tylko przy 
udziale własnych finansów 
– zaznacza wójt gminy Jó-
zef Grzegorz Małaśnicki.
MILIONY NA DROGI
Największe nakłady finansowane zo-

stały poniesione na budowę, przebudowę 
czy remonty dróg, a mieszkańcy mogą 
się cieszyć z wielu kilometrów równych 
jezdni. W styczniu zakończono budowę 
ul. Parcela w Brzózie wraz z budową linii 
elektroenergetycznej i oświetlenia (II etap 
o dł. 1450 metrów). Całość kosztowała 
ok. 966,5 tys., z czego 602 tys. stanowi-
ło dofinansowanie ze środków unijnych. 
Jeszcze droższym przedsięwzięciem była 
budowa ul. Nadrzecznej w tej miejscowo-
ści. 1,5-kilometrowy odcinek z całą infra-
strukturą kosztował ok. 2,55 mln złotych, 
z czego ok. 1,61 mln wyniosło dofinanso-
wanie unijne.

Kolejna duża inwestycja została wy-
konana w Leżenicach. Tu powstało ponad 
750 metrów drogi za 967 tys. zł, z czego 

połowę pokrył Mazowiecki Urząd Woje-
wódzki w ramach tzw. „schetynówek”.

Dwa mniejsze, ale nie mniej ważne 
przedsięwzięcia to przebudowa ul. Olszy-
na w Głowaczowie (156 m za 224 tys. zł) 
i drugi etap przebudowy drogi gminnej  
w Dąbrówkach Grabnowolskich (531 m 
za 191 tys., z czego połowę pokryła dota-
cja z Urzędu Marszałkowskiego).

Miliony złotych na terenie Gminy 
Głowaczów zainwestowały w tym roku 
również inne podmioty. Za ponad 3,5 mln 
zł Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich wyremontował około 5 kilometrów 
drogi wojewódzkiej nr 730 Skurów – 
Głowaczów. Z kolei Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad przeznaczy-

ła ok. 1 miliona złotych na budowę ponad 
3 kilometrów chodnika w Brzózie (ul. 
Warecka i Lipowa) wzdłuż drogi krajo-
wej nr 48.

Dobra współpraca z Powiatem Kozie-
nickim przyniosła natomiast przebudowę 
drogi powiatowej Magnuszew – Monio-
chy w Studziankach Pancernych. Wartość 
inwestycji to 685,5 tys. zł, w tym udział 
Gminy Głowaczów – 450 tys. zł.
– Szereg inwestycji drogowych nie tylko wpły-

nie na wygodniejsze użytkowanie dróg 
przez naszych mieszkańców, ale również 
w znacznym stopniu wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa. Doskonale zdajemy so-
bie sprawę, jak ważna dla mieszkańców 
jest infrastruktura drogowa i staramy się 
wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom 
– zaznacza Józef Grzegorz Małaśnicki.

NOWE CENTRUM I SALA  
GIMNASTYCZNA

Ciekawym i kosztownym przed-
sięwzięciem jest przebudowa budynku 
remizy OSP w Lipie za ok. 1,3 mln zł  
i utworzenie tam centrum kulturalno – 
rekreacyjnego. Z jednej strony budynku 
będzie wejście do remizy, z drugiej do 
centrum. Znajdzie się tam m.in. wie-
lofunkcyjna sala na 45 osób, szatnia czy 
zaplecze sanitarne. Obiekt będzie przy-
stosowany do organizowania spotkań, 
warsztatów, lokalnych imprez artystycz-
nych i okolicznościowych. Całość ma być 
gotowa do końca maja przyszłego roku.

Spełnieniem marzeń uczniów i ich 
rodziców jest natomiast budowa sali 

gimnastycznej i stołówki 
przy Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Brzózie. In-
westycja prowadzona jest od  
2016 roku i podzielona na trzy 
etapy. Pierwszy, zakończo-
ny jesienią 2016 r. polegał na 
przeprowadzeniu robót ziem-
nych i przygotowaniu funda-
mentów. Do połowy paździer-
nika 2017 r. ma zakończyć 
się budowa murów i dachu,  
a także prace stolarskie i ślusar-
skie. Cały budynek, wraz z wy-
posażeniem i infrastrukturą ma 
być gotowy do końca sierpnia  
2018 roku, dzięki czemu dzieci 
będą mogły z niego korzystać 
już od września. Wartość całej 
budowy to ok. 3 mln zł, z cze-
go trwający II etap – ok. 1 mln 
zł, przy dotacji 50%.
– Planując kolejne inwestycje 
i przedsięwzięcia, staramy się 
mieć na uwadze różne aspekty 

życia społecznego. Nie można ogra-
niczać się tylko do wąskiej grupy za-
dań gminy. Samorząd i jego działania 
powinny stanowić swoisty impuls do 
działania, zachęcać mieszkańców do 
aktywności, chociażby poprzez two-
rzenie miejsc, gdzie mogą się realizo-
wać – podkreśla wójt gminy.  

WODOCIĄGI
Gmina zainwestowała również  

w wodociągi. W czerwcu i lipcu zakoń-
czonych zostało kilka inwestycji: budowa 
w miejscowości Chodków (4,5 km, koszt  
255 tys. zł), budowa w miejscowości Józe-
fów – Zieleniec (4,5 km, koszt 244 tys. zł) 
oraz połączenie sieci wodociągowej Micha-
łów – Grabnowola – Studzianki Pancerne 
– etap I Grabnowola – Studzianki Pancerne 
 o długości 2,7 km (koszt 215 tys. zł).

Rozsądne inwestowanie w rozwój gminy, oparte na pozyskiwa-
niu środków zewnętrznych, zawsze było moim priorytetem. To 
ważne, bo nasze działania bezpośrednio wpływają na poprawę 
warunków życia mieszkańców. To wszystko jest możliwe dzięki 
profesjonalnemu zespołowi ludzi, którzy chcą i potrafią działać 
na rzecz społeczności lokalnej. Zespołowi, którym mam przy-
jemność kierować

GMINA GŁOWACZÓW
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KOLEJNE INWESTYCJE  
W DRODZE

Władze gminy z wyprzedzeniem 
myślą o kolejnych inwestycjach, przy-
gotowując wcześniej odpowiednią do-
kumentację projektową. Tego typu doku-
menty także wiążą się z dużymi kosztami.  
W tym roku zlecono przygotowanie 
czterech projektów za łączną kwotę ok.  

125 tys. zł, które w przyszłości będą 
realizowane. Chodzi o rozbudowę sie-
ci kanalizacji sanitarnej Brzóza Al. 
Lipowa – Sewerynów; budowę sieci 
zaopatrzenia w wodę dla miejscowości 
Brzóza – Mazury, Głowaczów ul. Rud-
ki, Ignacówka Bobrowska, Stawki, bu-
dowę drogi gminnej Mała Wieś – Lipa o 
dł. 2,5 km i budowę drogi Lipa – Hen-

ryków o dł. 900 metrów.
Gmina Głowaczów nie zamierza 

zwalniać tempa. Patrząc na dotychcza-
sowe sukcesy w pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych, można być pewnym, że 
kolejny rok przyniesie szereg nowych 
przedsięwzięć inwestycyjnych.

URZĄD GMINY GŁOWACZÓW

17 października 2017 r. na posie-
dzeniu Zarządu Regionu Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność” Ziemi Radomskiej Wójt 
Gminy Głowaczów Józef Grzegorz Ma-
łaśnicki został odznaczony Brązowym 
Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezy-
denta RP Andrzeja Dudę.

Odznaczenie wręczyli: Przewod-
niczący Zarządu Regionu Zdzisław 
Maszkiewicz, I Wiceprzewodniczący 
Krzysztof Kośla, II Wiceprzewodniczący 
Andrzej Wójcicki, Przewodniczący Sek-
cji POIW Adam Słomka, Wiceprzewod-
niczący Sekcji POIW Mirosław Górka.

URZĄD GMINY GŁOWACZÓW

W terminie od 29 października do 
5 listopada bieżącego roku na terenie 
gminy Głowaczów, zostanie przepro-
wadzona pierwsza kwesta publiczna 
organizowana przez Komitet Społecz-
ny „Nasze Dziedzictwo” (nr zbiórki 
2017/3267/KS – więcej informacji: 
zbiórki.gov.pl). Środki pochodzące ze 
zbiórki zostaną w całości przeznaczone 
na odnowę zabytkowych pomników na 
cmentarzu w Głowaczowie i Brzózie.

Koordynatorem akcji jest Komi-
tet społeczny pod patronatem Gminy 
Głowaczów, powołany w składzie: 
Gabriela Nikorzewska, Katarzyna Stę-
pień, Daria Brodowska, który powstał 
z inicjatywy Krzysztofa Postka. Osoby 
zaangażowane w organizację zbiórki: 
Magdalena Konopka, uczniowie PSP  
w Głowaczowie, PSP w Brzózie i PSP 
w Ursynowie.

Celem komitetu jest nie dopusz-
czenie do degradacji nagrobków, które 
mają wartość historyczną dla Gminy 
Głowaczów. Są mogiłami szlachetnych 
rodów takich ja: Boscy, Ostroróg, Do-
bieccy, Dunin-Wąsowicz, właściciele 
majątków wsi Leżenice, Głowaczów, 

Lipa, Bobrowniki oraz zasłużonych  
w Brzózie – Janiszewskich.

Zbiórka zostanie przeprowadzona 
w miejscach publicznych, w szcze-
gólności na terenie cmentarzy, przez 
odpowiednio oznaczonych wolonta-
riuszy. Datki pieniężne zbierane będą  
w formie kwesty do puszek.

Jest to pierwsza tego typu akcja 
przeprowadzana w naszej gminie,  
w związku z tym szczególnie zachęca-
my do wzięcia w niej udziału. 

URZĄD GMINY GŁOWACZÓW
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28 września br. w ramach cyklu 
„Herbatka dla Babci i Dziadka” w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło 
się wyjątkowe spotkanie. Gośćmi, któ-
rego byli Wacław Opacki – dziś rado-
mianin i harcerz, urodzony w Wólce 
Bachańskiej, Zofia Falkiewicz – har-
cerka, poetka z Radomia oraz człon-
kowie Stowarzyszenia Miłośników 
Przeszłości „Gniewosz”. Na spotkaniu 
obecni byli: Marcin Szymon Gac Wójt 
Gminy Gniewoszów, Mariusz Szczepa-
niak Radny Rady Gminy Gniewoszów, 
Sławomir Smolarczyk sołtys wsi Gnie-
woszów, członkowie Klubu Seniora 
„Zawsze Aktywni”, Elżbieta Łyszcz 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum 
w Gniewoszowie, Anita Pawlonka  
i Edyta Dajek – nauczycielki PG oraz 
uczniowie i mieszkańcy gminy.

Spotkanie rozpoczęła Paula Stępień 
Kierownik Biblioteki Publicznej powi-
taniem gości i wszystkich obecnych. 
Następnie Danuta Błażyńska przed-
stawiła sylwetkę Wacława Opackiego, 
którego dzieciństwo to Wólka Bachań-
ska, Oleksów, Gniewoszów, Sarnów. 
Zachęcała do obejrzenia filmów przez 
niego zrealizowanych (nie tylko wy-
branych fragmentów przygotowanych 
na spotkanie), w których wspomina 
trudne, niebezpieczne i tragiczne czasy 
II Wojny Światowej, ale też dni zwy-
czajne i radosne w swojej codzien-

ności z modlitwą i piosenką oraz do 
wysłuchania pięknych wierszy druhny 
Zosi. A także zaprosiła do wysłuchania 
wspomnień o lotnikach ziemi gnie-
woszowskiej i działaniach oddziałów 
partyzanckich na terenie naszej gminy, 
które przygotowali członkowie stowa-
rzyszenia „Gniewosz”, a przedstawiła 
Angelika Bachanek. Ciszą, zadumą, 
zamyśleniem uczestnicy przyjęli frag-
menty filmów opowiadające o pierw-
szych dniach wojny, losach rodziny 
Opackich, historiach jakie pamiętają 
już nieliczni bohaterowie tamtych cza-

sów. Gromkimi brawami nagrodzono 
przeczytane przez poetkę wiersze i sło-
wa o dumie, z jaką nosi swój harcerski 
mundur. Ciekawą dyskusję wywołała 
relacja młodych pasjonatów historii  
o czasach wojny w naszych okolicach.

Na zakończenie spotkania głos za-
brał Wacław Opacki, który ma 93 lata, 
młodością ducha, pasją, radością życia 
i marzeniami, planami na przyszłość 
podzielił się z uczestnikami spotka-
nia proponując wspólne pamiątkowe  
zdjęcie.

DANUTA BŁAŻYŃSKA

Biesiady literackie – wiosenna i je-
sienna – mam nadzieję staną się stałą 
pozycją w kalendarzu imprez Klubu 
Seniora „Zawsze Aktywni”. 9 paź-
dziernika odbyła się kolejna biesiada, 
której tematem była twórczość Bo-
lesława Leśmiana (Lesmana) w 140. 
rocznicę jego urodzin.

Na początku spotkania krótki życio-
rys poety przedstawiła Danuta Błażyń-
ska, zaś Stanisława Bachanek dopełni-
ła go ciekawostkami – przedstawiając 
jego sylwetkę i koligacje rodzinne 
(bratem Bolesława był Jan Brzechwa). 
Przypomniano jego wiersze: Jesienią, 
Dwoje ludzieńków, O zmierzchu, frag-
ment W malinowym chruśniaku, Anioł, 
Nad ranem, Com uczynił, żeś nagle po-
bladła i W zakątku cmentarza.

Na zakończenie uczty literackiej 
wysłuchano kilku wierszy o jesieni. 

Dyskusji o literaturze oraz jesiennych 
piosenkach w pięknej dekoracji z liści 
towarzyszyła degustacja zupy dynio-
wej.

DANUTA BŁAŻYŃSKA

GMINA GNIEWOSZÓW
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Szkoła powszechna powstała w Wy-
sokim Kole po I Wojnie Światowej.  
W 1924 roku kierownikiem szkoły został 
Marian Jaworski. Zajęcia odbywały się  
w chłopskich domach.

W 1927 roku dziedzic majątku sąsiedniej 
Boguszówki wydzielił ze swej posiadłości 
działkę w centrum wsi pod budowę szkoły. 
Budowa trwała do 1931 r. i dzięki współpra-
cy władz szkolnych, sejmiku i miejscowej 
ludności uczniowie mogli uczyć się w jednej 
z najokazalszych szkół wiejskich powiatu 
kozienickiego. Szkoła mieściła się na par-
terze obszernego (jak na te czasy) budynku,  
a poddasze wykorzystano na mieszkania dla 
pracujących w niej nauczycieli.

Podczas okupacji niemieckiej na terenie 
szkoły stacjonowały przez jakiś czas wojska 
niemieckie. Od marca 1940 roku do kwiet-
nia 1944 r. nauczyciele (pracujący przed 
wojną w szkole) prowadzili tajne nauczanie.

Po odzyskaniu przez Polskę niepod-
ległości funkcję kierownika powierzono 
Józefowi Kletowskiemu, który pełnił ją 
do 1953 r. W tym samym roku funkcję 
kierownika powierzono Henrykowi Spyt-
kowi, a po jego śmierci w 1956 r. Stani-
sławowi Wiraszce. Kolejnym kierowni-
kiem szkoły został w 1958 r. Kazimierz 
Łyszcz, który pełnił obowiązki do 1991 r.

W 1986 r. rozpoczęto rozbudowę  
i modernizację budynku szkolnego. Prace 
ukończono w 1994 roku, kiedy dyrektorem 
była od 1991 r. Elżbieta Adamowicz. Dzię-
ki rozbudowie szkoła zyskała 4 mieszkania 
dla nauczycieli. Modernizacja budynku po-
legała na wyposażeniu szkoły w trzy sale 
lekcyjne, toalety, bieżącą wodę, centralne 
ogrzewanie, nowe okna oraz elewację.

Od 1999 r. dyrektorem szkoły jest 
Joanna Kowalczyk. W ciągu przeszło 
90-letniej historii działalności szkoły pra-
cowało w niej dziesiątki nauczycieli, a jej 
absolwentów można liczyć w setkach.

Przez wiele lat przy szkole funkcjono-
wały dwa punkty filialne: w Markowoli  
i Regowie Starym.

Rok 1959 – czerwiec
Grono nauczycielskie: kier. szk. Kazi-
mierz Łyszcz, Krystyna Grudzińska, He-
lena Kozieł, Maria Pasecka, Józefa Mar-
kowska i ks. Stanisław Popiółkiewicz

Rok 1962 – budynek szkolny po kapital-
nym remoncie

Rok 1967
Lekcja j. rosyjskiego, którą prowadzi 
Danuta Sadownik

RENATA KURLAPSKA
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Działający na terenie Gminy Gra-
bów nad Pilicą Klub Seniora „Zaciszna 
Przystań” od maja do końca tego roku 
realizuje Rządowy Program na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Star-
szych na lata 2014 – 2020, dysponując 
niebagatelną kwotą 128.700,00 zł.

Celem głównym programu jest 
wzrost aktywności społeczności osób 
w wieku 60+ wpływający na popra-
wę jakości i poziomu ich życia. Osią-
gnięcie założeń realizowane jest po-
przez zapewnienie dostępu do usług 
między innymi takich jak poradniczo 
– doradczych, edukacyjnych, sporto-
wych, turystycznych, kulturalnych, 
dietetycznych, informatycznych  
w formie cotygodniowych zajęć prze-
prowadzanych w Grabowie nad Pilią  
i Augustowie. 

Realizacja programu oprócz orga-
nizacji zajęć z trenerami na miejscu 
zakłada również 3-dniowy wyjazd 
studyjny dla 80 uczestników projektu.  
W związku z tym, z pełną aprobatą se-
niorów, „Zaciszna Przystań” wyjecha-
ła pod koniec września do Warszawy. 

W ramach wyjazdu seniorzy spo-

tkali się z organizacją pozarządową 
Caritas, która dzieląc się swoim wielo-
letnim doświadczeniem zorganizowała 
dla nich warsztaty na temat funkcjo-
nowania wolontariatu i obowiązków 
wolontariuszy. Spotkanie przyniosło 
rezultat nie tylko w zdobyciu wiedzy  
i umiejętności, ale także deklaracji obu 
organizacji o wzajemnej współpracy  
w ramach Grupy Samopomocowej.

Następnie w ramach zapewnienia 
dostępu do usług kulturalnych, senio-
rzy zwiedzili takie obiekty jak Pałac  
i Ogrody w Wilanowie, Zamek Królew-
ski, czy Sejm. Mieli możliwość udania 
się do Świątyni Opatrzności Bożej. 
Wiele tych miejsc, choć tak blisko od 
miejsca zamieszkania uczestnicy zo-
baczyli pierwszy raz w swoim życiu. 
Spacer z przewodnikiem po Starym 
Mieście czy Łazienkach Królewskich, 
to także czas, gdzie grupy integrując 
się, na nowo odkrywały karty historii 
Warszawy. 

Wyjazd studyjny to nie tylko wyso-
ka kultura i stricte turystyka. Ośrodek 
Charytatywno – Szkoleniowy Caritas  
z Popowo – Letnisko, w którym zatrzy-

mała się grupa, zorganizował spotkania 
integracyjne w postaci biesiady przy 
grillu i dancing. Seniorzy zachwyceni 
oderwaniem się od rzeczywistości dnia 
codziennego, dali się porwać rytmom, 
wracając wspomnieniami do lat swojej 
młodości.

Z ogromnym entuzjazmem seniorzy 
przyjęli towarzystwo Wójta Gminy Eu-
zebiusza Strzelczyka, który wraz z Sekre-
tarzem Zdzisławem Karasiem przywitał 
tak liczną grupę i wspólnie wybrali się na 
zwiedzanie Warszawy.

Celem szczegółowym wyjazdu było 
podniesienie kompetencji osób star-
szych, zapewnienie dostępu do usług 
turystycznych oraz integracja grup 
wolontariackich. Z całą pewnością ten 
cel został osiągnięty z nawiązką, gdyż 
grupa z rozmarzeniem planuje kolejne 
wyjazdy.

Udział w projekcie „Zaciszna przy-
stań”, w tym wyjazd, jest bezpłatny 
dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
oraz partnera Gminy Grabów nad  
Pilicą. 

Organizatorzy i Partnerzy

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
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17 września 2017 r. w Publicznej Szko-
le Podstawowej w Augustowie w powiecie 
kozienickim odbyły się uroczyste obchody 
święta patrona szkoły. Jest nim 76 Pułk 
Piechoty im. Ludwika Narbutta z Grodna. 
Jednostka ta stacjonowała w okresie mię-
dzywojennym w Grodnie – mieście obecnie 
znajdującym się na terytorium Białorusi.

Od krwawych, wrześniowych dni mi-
nęło już 78 lat – jednak pamięć o kilku-
dziesięciu bohaterskich żołnierzach, którzy  
w wyniku zażartych walk z hitlerowskim 
najeźdźcą spoczęli w lasach Puszczy Ko-
zienickiej i Stromieckiej jest wciąż żywa!

Choć „nie ma już pułku i nie ma Nar-
butta…”, to uczniowie naszej szkoły, ich 
rodzice, nauczyciele, mieszkańcy Augu-
stowa i okolicznych miejscowości, a tak-
że członkowie Stowarzyszenia Grodnian 
im. Elizy Orzeszkowej dają przykład tego 
jak należy pielęgnować pamięć o tych, 
którzy zginęli w naszej obronie.

Po uroczystej mszy świętej w ko-
ściele w Bożem, udaliśmy się do budyn-
ku szkoły im. 76 Pułku Piechoty, gdzie 
uczciliśmy bohaterów. Po garści refleksji 
od zaproszonych gości, złożono wiązan-
ki kwiatów przy tablicy ku czci patro-
na. Następnie uczniowie naszej szkoły 

zaprezentowali program artystyczny 
opracowany przy wsparciu nauczycieli. 
Zaśpiewaliśmy i zagraliśmy m.in.: „Pie-
chotę”, „Deszcz jesienny”, „Rozszumia-
ły się wierzby płaczące”.

Pamiętajmy o bohaterach września 
1939 roku. Nie zapominajmy jednak  
o wytrwałej pracy: dla dobra nas sa-
mych i Ojczyzny, czyniąc wszystko, 
aby nikt już NIGDY nie musiał ginąć 
w obronie Polski. 

13 października w szkołach znaj-
dujących się na terenie naszej gmi-
ny odbyły się ślubowania uczniów 
klas pierwszych. W Zespole Szkół  
w Grabowie nad Pilicą do uroczyste-
go ślubowania przystąpiły także dzieci  
z najmłodszej grupy przedszkolnej – 
25 dzieci, a także dzieci z grup star-
szych, które po raz pierwszy przyszły 
do przedszkola. Maluszki przygotowa-
ły krótki występ, zaśpiewały piosenki. 
Następnie dyrektor Zespołu Szkół – 
Edyta Lusarczyk za pomocą ogromne-
go ołówka pasowała każdego maluszka 
na przedszkolaka. Każdy pasowany 
przedszkolak otrzymał słodki upomi-
nek przekazany przez Krystynę Puk  
w imieniu Wójta Euzebiusza  
Strzelczyka. 

Uczniowie klasy drugiej Szko-
ły Podstawowej w Grabowie nad Pi-
licą przygotowali przedstawienie 
dla nowo przybyłych uczniów klasy 
pierwszej. W bieżącym roku szkolnym  
w szeregach klasy stanęło 34 uczniów 
w dwóch oddziałach. Łączna licz-
ba uczniów Zespołu Szkół w Grabo-
wie nad Pilicą to 421 uczniów, w tym  
75 osób w oddziałach gimnazjalnych  

i 75 w oddziałach przedszkola.
W Szkole Podstawowej w Augu-

stowie naukę w pierwszej klasie roz-
poczęło jedenastu uczniów spośród  
77 uczęszczających do placówki. 
Dzielni pierwszoklasiści wysłuchali 

Dyrektor Publicznej Szkoły im. 76 
Pułku Piechoty w Augustowie kieru-
je serdeczne podziękowania w stronę 
wszystkich osób, które czynnie zaanga-
żowały się w przygotowanie uroczysto-
ści, jest to wyraz nie tylko uczynności 
i pomocy, ale także ogromny hołd dla 
poległych żołnierzy Pułku.

KRZYSZTOF BORYCZKA
nauczyciel PSP Augustów

przemówień dyrektora Sławomira Ma-
deja, a następnie pasowani zostali na 
uczniów. Całości uroczystości przyglą-
dali się dumni rodzice. 

IZABELA MATYSIAK
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W piątek, 22 września, w Radomiu 
zostały ogłoszone wyniki 11. edycji 
nagrody gospodarczej Liderzy Regio-
nu redakcji „Echa Dnia”. Zaszczytny 
tytuł Lidera w kategorii „Samorząd 
– pozyskiwanie środków unijnych” 
otrzymała Gmina Kozienice, wyka-
zując się największą skutecznością  
w pozyskiwaniu zewnętrznych środ-
ków finansowych. Tomaszowi Śmie-
tance – Burmistrzowi Gminy Kozie-
nice  nagrodę wręczyli posłowie Anna 
Kwiecień i Wojciech Skurkiewicz.
– Naturalnie cieszę się z wysokiej pozy-

cji Gminy Kozienice w rankingach 
oraz z przyznawanych nam nagród 
i wyróżnień. Jeżeli mamy samorzą-
dowe środki własne, to możemy być 
odważnym, aktywnym podmiotem 
np. na rynku inwestycji komunal-
nych czy gospodarki nieruchomo-
ściami. Możemy być animatorem 
rozwoju, a jednocześnie magnesem 
dla pieniędzy z zewnątrz – komen-
tuje Burmistrz Śmietanka. 
Wyznaczony w przeszłości kieru-

nek działań i konsekwentne dążenie do 
wytyczonych celów, przynoszą ocze-
kiwane efekty. Wybudowana w minio-
nych latach, przy wsparciu unijnym 
opiewającym na kwotę ponad 20 mln 
zł, infrastruktura wodno – kanaliza-
cyjna umożliwia zwiększone inwesto-
wanie w drogi, oświetlenie, upiększa-
nie przestrzeni publicznej. Samorząd 
skupia na doskonaleniu sfer: eduka-
cyjnej, kulturalno – rozrywkowej, 
sportowo – rekreacyjnej, społecznej 
i zdrowotnej. Wdrażane są nowe pro-
gramy i przedsięwzięcia prospołeczne 
i proekologiczne. Przykładem są uru-
chomiona bezpłatna linia komunika-
cji miejskiej „Kozienicki Metrobus”, 
czy też program z zakresu ochrony 
i promocji zdrowia realizowany na 
rzecz osób starszych i przewlekle 
chorych (jego celem jest zapewnie-
nie opieki osobom przewlekle cho-
rym – poza pomocą specjalistów, duży 
nacisk położono na edukację rodzin  
i przyuczenie ich do wykonywania 
podstawowych czynności pielęgnacyj-
nych przy chorym). 

Gmina wiele zadań realizuje korzy-
stając z zewnętrznych środków finan-
sowych, krajowych i zagranicznych. 
W ostatnich dwóch kadencjach Kozie-
nice na inwestycje pozyskały ponad 
20 milionów z Funduszu Spójności,  
6 milionów zł z funduszy krajowych, 

w zeszłym roku dodatkowo 23 milio-
ny złotych dotacji do budowy Centrum 
Kulturalno – Artystycznego. Ponadto 
na projekty, tzw. „miękkie” – Gmi-
na wygrała w konkursach – około  
10 mln zł. 
– Nowy okres programowania to 

pierwsze pomyślne działania i ko-
lejne, trudne pozyskiwanie środków 
zewnętrznych, np. na rewitalizację 
– informuje burmistrz, dodając – 
Działamy w myśl zasady zrówno-
ważonego rozwoju – zasady, która 
przyświeca mi od 1998 roku, od 
momentu objęcia przez mnie funkcji 
Burmistrza. Patrząc na naszą gmi-
nę, rozmawiając z mieszkańcami, 
słuchając opinii gości czy samorzą-
dowych sąsiadów, wiem, że przyjęta 

strategia rozwoju była właściwa. 
Należy podkreślić, że zachowanie 
równowagi nie jest łatwe. Samorzą-
dy terytorialne borykają się z duży-
mi problemami, decyzje centralne, 
wprowadzane reformy, stawiane 
wymagania – często bez pokrycia 
finansowego – dokładają kolejnych. 
Naszym zadaniem – samorządow-
ców z najniższego szczebla tery-
torialnego – jest szukanie rozwią-
zań i wprowadzanie zmian, tak, by  
w jak najmniejszym stopniu ob-
ciążały one Mieszkańców, zara-
zem przynosząc im jak najwięcej  
korzyści. 

Wydział Promocji, Kultury i Sportu 
Urzędu Miejskiego w Kozienicach

GMINA KOZIENICE
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Dnia 13 października 2017 roku  
w siedzibie Kozienickiego Domu Kul-
tury im. Bogusława Klimczuka odbyło 
się pierwsze wyjazdowe posiedzenie 
Komitetu Monitorującego Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego (RPO WM) 
2014 – 2020 z udziałem Wicemarszałka 
Wiesława Raboszuka, przedstawicieli 
samorządów lokalnych, Wojewódzkie-
go Urzędu Pracy, Mazowieckiego Biura 
Planowania Regionalnego oraz Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Ma-
zowieckiego w Warszawie. Gospoda-
rzem spotkania był Tomasz Śmietanka 
– Burmistrz Gminy Kozienice, jedno-
cześnie członek Komitetu Monitorują-
cego RPO WM 2014 – 2020. 

Komitet powołany w 2014 roku 
przez Zarząd Województwa Mazowiec-
kiego jest ciałem opiniującym wszel-
kiego rodzaju materiały, w tym przede 
wszystkim kryteria oceny w przypadku 
konkursów ogłaszanych na wydatkowa-
nie środków w poszczególnych działa-
niach, którego celem jest obserwowa-
nie realizacji Regionalnego Programu  
Operacyjnego.

Tuż przed rozpoczęciem obrad człon-
kowie Komitetu Monitorującego zwie-
dzili obiekt Centrum Kulturalno – Ar-
tystycznego zrealizowany z udziałem 
środków RPO WM 2007 – 2013.

Wicemarszałek Województwa Mazo-
wieckiego Wiesław Raboszuk, potwier-
dził ogromną aktywność gminy Kozienice 
oraz ziemi kozienickiej w pozyskiwaniu 
środków unijnych na realizacje projek-
tów inwestycyjnych w poprzedniej jak  
i nowej perspektywie finansowej.
– To dla nas wielki zaszczyt, wyróż-

nienie, promocja Kozienic bowiem 
przyjechali do nas przedstawiciele 
rządu, samorządów trzech szczebli, 
organizacji pozarządowych i biznesu. 
Dobra opinia o Centrum Kulturalno 
– Artystycznym, o Kozienicach pój-
dzie na całe Mazowsze i wróci do nas  
w sposób zwielokrotniony pozytywnie 
– takimi słowami Burmistrz Kozienic 
podkreślił rangę wydarzenia jakim 
jest posiedzenie Komitetu Monitoru-
jącego w Kozienicach.
W kolejnych wypowiedziach To-

masz Śmietanka wskazał, iż „działamy 
inwestycyjnie w sposób przemyślany,  
w sposób systemowy, podejmujemy okre-
ślone ryzyko inwestowania, ale w sposób 
zamierzony – wiedząc, że to się opłaca  
i widać opłaciło się”. 

Organizacja Komitetu Monitorują-
cego była niezwykłym zaszczytem dla 
władz samorządowych Gminy Kozienice 
oraz ogromnym wyróżnieniem dla Kozie-
nickiego Centrum Kulturalno – Artystycz-
nego, którego budowę dofinansowano 
dzięki przychylności i profesjonalizmowi 
Zarządu Województwa Mazowieckiego, 

na czele z Marszałkiem Adamem Struzi-
kiem, radnych Sejmiku, którzy wnikliwie 
ocenili potencjał rozwojowy Kozienic  
i ich role na południowym Mazowszu.

Samodzielne stanowisko 
ds. pozyskiwania funduszy 
inwestycyjnych i nadzoru

właścicielskiego
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Gmina Magnuszew położona w całej 
swej długości nad Wisłą, w 2017 roku czyn-
nie włączyła się w ogólnopolskie obchody 
Roku Rzeki Wisły. Podjęty został szereg 
działań na rzecz promocji królowej polskich 
rzek. Od początku roku Gminna Biblioteka 
Publiczna – Centrum Kultury w Magnu-
szewie współpracuje z Fundacją Rok Rzeki 
Wisły. W ramach tej współpracy przeprowa-
dzona została zbiórka starych fotografii rzeki 
Wisły i zorganizowana ich wystawa. W lipcu 
gościliśmy na terenie Gminy Magnuszew 
grupę flisaków, płynących Wisłą, na orygi-
nalnych drewnianych łodziach. Korzystając 
z zaproszenia Fundacji Rok Rzeki Wisły, 
35-osobowa grupa dzieci z naszej gminy 
uczestniczyła w warsztatach plastycznych 
pt. „Być jak Canaletto”, które odbyły się na 
Zamku Królewskim w Warszawie. 

W ramach obchodów Roku Rzeki Wi-
sły, 15 października 2017 roku, w koście-
le parafialnym w Magnuszewie odbył się 
koncert muzyki góralskiej pt. „Od źródeł 
Wisły do Mazowsza”. Współorganizato-
rem koncertu był Samorząd Województwa 

Mazowieckiego, który dostrzegł nasze 
zaangażowanie i dofinansował to muzycz-
ne przedsięwzięcie. Uczestnicy koncertu 
mieli niepowtarzalną okazję, wysłuchać 
przepięknie wykonanych góralskich pie-
śni przy akompaniamencie niezwykłych 

instrumentów. Szczególny podziw bu-
dził dźwięczny głos solisty i przepiękny 
dźwięk cymbałów węgierskich.

Dla wszystkich zgromadzonych była 
to prawdziwa duchowa uczta. 

ELŻBIETA WACHNIK

W ostatnim czasie w naszym kra-
ju rośnie zamiłowanie do koni. Gdy 
wchodziła na pola mechanizacja, koni 
z roku na rok ubywało. Pamiętamy, że 
jeszcze niedawno w każdym gospodar-
stwie podstawą działalności rolniczej 
były konie. W dniu dzisiejszym pozo-
stała już mała grupa hodowców – pa-
sjonatów, która stanowi trzon hodowli 
koni zimnokrwistych na terenie naszej 
gminy. Jednym z uznanych hodowców 
ogierów zimnokrwistych jest Kazimierz 
Ogrodziński, który zamiłowanie „koń-
skim ogonem” przejął od ojca Stefana, 
a następnie swoją sukcesję przekazuje 
swoim dzieciom: córce Beacie i syno-
wi Karolowi. Prowadzona przez rodzinę 
Ogrodzińskich hodowla koni, cieszy się 

uznaniem od wielu lat. Świadczą o tym 
dyplomy i świadectwa potwierdzające, 
że hodowane przez nich konie stano-
wią elitarny materiał hodowlany. Pań-
stwo Ogrodzińscy biorą aktywny udział  
w aukcjach i wystawach koni odbywa-
jących się miedzy innymi w Skarysze-
wie i Kozienicach. Biorą również udział 
w corocznych jarmarkach nazywanych 

„Wstępami”, które mają wielowiekową 
tradycję i przyciągają hodowców i mi-
łośników koni z całego świata.

Odradzające się po latach zainte-
resowanie końmi sprzyja hodowcom 
poprawiając ich kondycję finansową. 
Rekreacja i moda na agroturystykę po-
woli wpisują się w krajobraz również 
i naszej nadwiślańskiej gminy Magnu-

Ogier DEFEKT hodowca Kazimierz Ogrodziński Wola Magnuszewska

GMINA MAGNUSZEW
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Jednostka Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Magnuszewie w tym roku 
obchodziła uroczystość 105-lecia po-
wstania. Od roku 1912 druhowie  
z Magnuszewa niosą pomoc ludziom bę-
dącym w potrzebie. Najpierw były bosaki, 
tłumice i wiaderka do nabierania wody, 
następnie pompa strażacka na wozie za-
przężonym w konie. W latach pięćdzie-
siątych do jednostki trafił pierwszy wóz 
strażacki, który służył strażakom przez 
wiele lat. W kolejnych latach druhowie 
wybudowali nową remizę strażacką i gara-
że, ponieważ sukcesywnie przybywało no-
wego wyposażenia. W tym roku trafił do 
jednostki OSP w Magnuszewie, będącej  
w ogólnopolskim systemie KSRG – Krajo-
wym Systemie Ratownictwa Gaśniczego, 
nowoczesny średni samochód ratowniczo 
– gaśniczy MAN TGM z napędem tereno-
wym 4 X 4, o wartości 771 210 zł. Jego 
zakup został dofinansowany łączną kwotą 
642 635 zł w tym poszczególne podmioty 
przekazały: Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie 277 635,00 zł., powiat ko-
zienicki 120 000 zł, Urząd Marszałkow-
ski 100 000 zł, OSP Magnuszew (dotacja  
z KSRG) 150 000 zł., udział Gminy Ma-
gnuszew 123 575 zł. Warto zauważyć, że 
jest to w obecnej chwili najnowocześniej-
szy samochód pożarniczy na terenie powia-
tu kozienickiego. W szeregach OSP Ma-
gnuszew obecnie służy ponad 70 druhen  
i druhów, są również drużyny młodzieżo-
we, które biorą udział w szkoleniach i za-
wodach strażackich.

Na terenie gminy Magnuszew, trzeciej 
co do wielkości gminy w powiecie kozie-
nickim, działa sześć jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych – OSP Anielin, OSP 
Chmielew, OSP Magnuszew, OSP Mniszew, 
OSP Rozniszew i OSP Wilczkowice Dolne. 
W obecnej dobie motoryzacji najczęściej 
strażacy wyjeżdżają do wypadków dro-
gowych i pożarów. Biorą również udział  
w akcjach poszukiwawczo – ratowniczych, 
zarówno na lądzie jak i na wodzie. Jako je-
dyna z gmin powiatu, Gmina Magnuszew 
wyposażyła wszystkie jednostki w nowe 
zestawy komputerowe połączone z interne-
tem, które posłużą w przyszłości do powa-

dzenia szkoleń systemem e-lerningu. Dodat-
kowo w celu poprawy mobilności w trzech 
jednostkach: Magnuszewie, Chmielewie  
i Rozniszewie wprowadzony został nowo-
czesny system alarmowania druhów straża-
ków – e-alarm, który błyskawicznie infor-
muje druhów o zainicjowaniu akcji przez 
stanowisko dyżurne PSP w Kozienicach. 
Nowe samochody, umundurowanie, nowo-
czesne wyposażenie oraz szkolenia specjali-

styczne, w których uczestniczą nasi strażacy 
są inwestycją w nasze wspólne bezpieczeń-
stwo. Chciałoby się życzyć strażakom, aby 
nigdy nie musieli wyjeżdżać do akcji, ale jak 
pokazuje życie nie jest to możliwe. Życzy-
my zatem wszystkim druhom bezpiecznych 
powrotów, dużo ludzkiej życzliwości i oso-
bistej satysfakcji z wykonywanej służby.

Informacja własna
Gminy Magnuszew

Pierwszy wóz strażacki w gminie Magnuszew

Nowy średni samochód ratowniczo gaśniczy OSP w Magnuszewie

szew. Jazda konna przeżywa prawdzi-
wy renesans popularności. Małe czy 
duże, pociągowe czy pod siodło, konie 
swoją sylwetką i dostojnym pięknem 
przyciągają wszystkich.

Jest taka stara maksyma, która 
mówi: „Koń jaki jest każdy widzi…”.
Jednak hodowcą koni i ich użytkow-

nikiem nie może być przypadkowa 
osoba. Zajęcie to jest tylko dla za-
gorzałych miłośników koni, którzy 
dzięki codziennemu trudowi obsługi, 
żywienia, treningowi potrafią uzy-
skać końcowy efekt, w postaci konia 
o pożądanej prezencji, który cieszy 
oko profesjonalnego hodowcy i widza 

amatora. Środowisko tak zwanych ko-
niarzy stanowiło i stanowi krąg osób 
połączonych wspólną pasją, chętnych 
do współpracy, skupionych w związ-
kach branżowych.

Informacja własna
Gminy Magnuszew
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Obchody święta żołnierzy 28 Pułku 
Artylerii Lekkiej odbyły się 17 września 
2017 r. w Zajezierzu – miejscowości, 
gdzie pułk stacjonował do II wojny świa-
towej. Pierwsza część uroczystości odbyła 
się przy pomniku „Krzyżu”. Tu, 13 sierp-
nia 1920 roku Marszałek Polski Józef Pił-
sudski wraz z liczną grupą oficerów prze-
bywał na krótkim postoju przed „Cudem 
nad Wisłą” – bitwą, którą historycy ocenili 
jako jedną z dwudziestu bitew, które od-
mieniły losy Europy i świata. Na pamiątkę 
tamtych historycznych wydarzeń lokalna 
społeczność ufundowała pomnik – Krzyż, 
który odsłonięto 16 września 1990 roku  
w 70. rocznicę Bitwy Warszawskiej.

Na plac uroczystej zbiórki przybyła 
kompania honorowa z pocztem sztandaro-
wym z 1 Dęblińskiego Batalionu Drogowo 
– Mostowego z dowódcą ppłk Adamem 
Bednarczykiem, delegacje władz samorzą-
dowych, organizacji kombatanckich, rodzi-
ny żołnierzy 28. Pułku Artylerii Lekkiej, 
zaproszeni goście, a także młodzież szkolna 
oraz mieszkańcy gminy Sieciechów.

Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem, 
uczestnicy uroczystości przeszli ulicą 28 
PAL na plac kościelny, gdzie przy pomniku 
żołnierzy 28 Pułku Artylerii Lekkiej odbyła 
się manifestacja patriotyczna. Po wystąpie-
niach Wójta Gminy Sieciechów Mariana 
Zbigniewa Czerskiego oraz ks. kan. Piotra 
Firleja, głos zabrał Dyrektor Muzeum Sił 
Powietrznych w Dęblinie Paweł Pawłowski, 
który odczytał list podsekretarza stanu w Mi-
nisterstwie Obrony Narodowej prof. dr hab. 
Wojciecha Fałkowskiego. Modlitwę w in-
tencji żołnierzy 28 PAL odmówił ksiądz Ma-
rian Miegoń. Następnie por. Grzegorz Chęć 
odczytał Apel Pamięci, po którym kompania 

honorowa oddała salwę honorową.
Oddając hołd poległym, przedstawiciele 

organizacji kombatanckich, władz samorzą-
dowych, jak również młodzież ze szkół oraz 
rodziny żołnierzy 28 Pułku Artylerii Lekkiej 
złożyli kwiaty i wiązanki przy pomniku upa-
miętniającym chwałę polskiego żołnierza.

Po zakończeniu uroczystości na placu 

Na drodze gminnej w miejsco-
wości Nagórnik wykonano nową na-
wierzchnię: została położona warstwa 
destruktu gr. 5 cm, a następnie utrwa-
lona emulsją asfaltową z grysem. Inwe-
stycja została w całości sfinansowana 
z funduszu sołeckiego miejscowości 
Nagórnik i Wólka Wojcieszkowska. 
Drogę wykonała firma „Technologie 
drogowe DRO-REM” z Radomia.

Nowa nawierzchnia zwiększy kom-
fort i bezpieczeństwo na drodze jak 
również pozytywnie wpłynie na estety-
kę i funkcjonalność wsi Nagórnik.

ANNA BARYŁKA

kościelnym, uczestnicy przeszli do ko-
ścioła parafialnego, gdzie odbyła się uro-
czysta Msza Święta.

Organizatorami uroczystości byli: 
Wójt Gminy Sieciechów oraz Proboszcz 
Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy w Zajezierzu.

ELŻBIETA KALBARCZYK

GMINA SIECIECHÓW
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W 1997 roku w Polsce ustawą  
z dnia 19 czerwca 1997 r., o zakazie 
stosowania wyrobów zawierających 
azbest (Dz.U. 1997 nr 101 poz. 628) 
wprowadzono zakaz stosowania azbe-
stu i wyrobów zawierających azbest.

Pomimo zakazu produkcji i stoso-
wania wyrobów azbestowych, istnieje 
potrzeba dalszego podejmowania dzia-
łań w celu usuwania go ze środowiska. 
Wyroby zawierające azbest są szkodli-
we dla zdrowia ludzi i zwierząt. Nie 
usuwanie go powoduje zwiększenie 
ryzyka zachorowalności na choroby 
płuc (nowotwory). Najczęściej azbest 
występuje w wyrobach budowlanych 
– głównie w pokryciach dachowych  
tzw. eternit.

Emisja włókien azbestu, będących 
czynnikiem szkodliwym dla organi-
zmu ludzkiego, jest wywołana przez 
mechaniczne uszkodzenia materiałów 
zawierających azbest, np. piłowaniem, 
szlifowaniem narzędziami szybkoob-
rotowymi oraz podczas naturalnego 
procesu destrukcji. Cechą szczególną 
azbestu jest to, że włókna gromadzą się 
i pozostają w tkance płucnej w ciągu 
całego życia powodując po wielu la-
tach zmiany chorobowe. W gminie Sie-
ciechów obowiązuje „Program usuwa-
nia azbestu i wyrobów zawierających 
azbest dla gminy Sieciechów”.

Minimalizując zagrożenie związa-
ne ze szkodliwym działaniem azbestu 

Gmina Sieciechów złożyła wniosek 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie i otrzymała dotację na 
odbiór wraz z załadunkiem, transport 
i unieszkodliwienie płyt azbestowo-
-cementowych zgromadzonych na 
nieruchomościach na terenie gminy 
Sieciechów. Dotacja w wysokości  
11 440,00 zł, stanowi 84,99% dofi-
nansowania całości zadania. Pozostałe 
15,01 % pokrywa gmina ze środków 
własnych.

W obecnej chwili trwają prace 
związane z odbiorem płyt azbestowych 
od mieszkańców, którzy zgłosili taką 
potrzebę.

W kolejnych latach Gmina Sie-

Zakończyły się prace polegające na 
wykonaniu elewacji budynku świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Zajezierze.

Zakres prac obejmował: naprawę 
cieknących rynien, naprawę podbitki 
przy dachu, gruntowanie – wymianę 
narożników okien i drzwi, położenie 
nowego tynku i pomalowanie ścian. 
Dzięki tym pracom ściany budyn-
ku zostaną należycie zabezpieczone, 
ocieplone, a budynek zyska nowy es-
tetyczny wygląd. Prace wykończenio-
we wykonała firma „Usługi budowlane 
Tomasz Kulik” z Bazanowa. Wartość 
robót wyniosła 26 000 zł.

W budynku mieści się m. in. Bibliote-
ka Publiczna.

ANNA BARYŁKA

ciechów również będzie się starała 
pozyskać dofinansowanie na odbiór 
i unieszkodliwienie azbestu z terenu 
gminy – od mieszkańców. W celu od-
bioru wyrobów zawierających azbest  
z posesji, właściciel odpowiedzialny 
jest za przygotowanie płyt azbesto-
wych na palecie i zabezpieczenie 
folią. Kolejnym etapem jest zgło-
szenie odbioru zabezpieczonych 
płyt azbestowych do Urzędu Gminy  
w Sieciechowie.

Dofinansowanie nie obejmuje de-
montażu płyt azbestowych z dachu jak 
i zakupu i montażu nowych pokryć  
dachowych.

ANNA BARYŁKA
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