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29 kwietnia już po raz VII strażacy  
z powiatów: kozienickiego, lipskiego, zwo-
leńskiego i puławskiego pielgrzymowali do 
Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Kró-
lowej Różańca Świętego w Wysokim Kole.

Mszy Świętej w intencji strażaków  
i ich rodzin, odprawionej na Placu Różań-
cowym przy Sanktuarium, przewodniczył 
ks. bp Piotr Turzyński – Biskup Pomoc-
niczy Diecezji Radomskiej. W homilii 
zaznaczył, jakim zaufaniem społecznym 
cieszą się formacje strażackie, ale przede 
wszystkim wyraził podziękowanie za ich 
pełną poświęcenia służbę.

Po Mszy Starosta Kozienicki Andrzej 
Jung w imieniu samorządów powiatów: 
kozienickiego, lipskiego, zwoleńskiego 
i puławskiego podziękował wszystkim, 
którzy przyczynili się do organizacji uro-
czystości. Pielgrzymujemy tu wszyscy, by 
prosić umiłowaną przez nas Matkę Bożą 
Wysokolską o łaski dla strażaków i ich ro-
dzin. O to, by z każdej akcji wracali zdro-
wi, a służba, zarówno ta zawodowa, jak  
i ochotnicza dawała im wiele satysfakcji  
i zadowolenia – mówił Starosta.

Następnie strażacy udali się do świątyni, 
gdzie ksiądz Biskup Piotr Turzyński dokonał 
poświęcenia wyremontowanych organów,  
a przedstawiciele druhów: Karolina Zielony  

z OSP Nowa Wieś oraz st. kpt. Daniel Ja-
strzębski z Komendy Powiatowej PSP  
w Kozienicach, odczytali Akt Zawierzenia 
Matce Bożej Wysokolskiej. Na pamiątkę 
pielgrzymki zgromadzeni strażacy ofiarowali 
parafii gobelin z godłem Rzeczypospolitej 
Polskiej.

W Pielgrzymce wzięli udział zarów-
no strażacy Ochotniczej, jak i Państwo-
wej Straży Pożarnej, samorządowcy  
z terenu powiatów: kozienickiego, lip-
skiego, zwoleńskiego i puławskiego oraz 
mieszkańcy i parafianie.

Strażacy w sposób szczególny upodo-
bali sobie Wysokolskie Sanktuarium obie-
rając je na cel swojego pielgrzymowania. 
Wyrażamy nadzieję, że dzięki corocznej 
pielgrzymce do cudownego obrazu będą 
czuli wstawiennictwo i opiekę Matki Bo-
żej Wysokolskiej nie tylko podczas akcji, 
ale również w życiu osobistym.

MONIKA WIRASZKA

Materiał filmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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26 kwietnia odbyła się XLI Sesja 
Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. 
Po otwarciu obrad i przyjęciu protokołu  
z ostatniej Sesji Radni wysłuchali spra-
wozdania Starosty z prac Zarządu. Na-
stępnie Komendant Powiatowy PSP  
w Kozienicach przedstawił informację 
na temat realizacji zadań przez Komendę 
Powiatową Państwowej Straży Pożar-
nej w Kozienicach za rok 2017. Radni 
wysłuchali także informacji Zastępcy 
Komendanta Powiatowego Policji kom. 
Dariusza Szewca na temat realizacji za-
dań przez Komendę Powiatową Policji  
w Kozienicach oraz informacji Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
Marcina Stysia na temat Oceny Zasobów 
Pomocy Społecznej w Powiecie Kozie-
nickim za 2017 rok.

Następnie podjęte zostały uchwały  
w sprawach:
– udzielenia pomocy finansowej Gmi-

nie Głowaczów na realizację zadania 
pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej  
w m. Głowaczów, ul. Rudki”,

– udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Głowaczów na realizację zadania pn. 
„Połączenie sieci wodociągowej Mi-
chałów – Grabnowola, Gmina Głowa-
czów”,

– udzielenia pomocy finansowej Gmi-
nie Głowaczów na realizację zadania 
pn. „Budowa sieci wodociągowej  
w miejscowości Ignacówka Bobrow-

ska – Stawki, gmina Głowaczów”,
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej Powiatu Kozienickiego na lata 
2018 – 2032,

– wprowadzenia zmian w budżecie po-
wiatu kozienickiego na 2018 rok,

– zmiany Uchwały Nr XIX/160/2012 
Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 
27 czerwca 2012 roku w sprawie emi-
sji obligacji Powiatu Kozienickiego 
zmienionej Uchwałą Nr XXI/182/2012 
Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 
5 września 2012 roku zmienionej 
Uchwałą Nr XLVIII/335/2014 Rady 
Powiatu Kozienickiego z dnia 20 li-
stopada 2014 r.,

14 maja w sali konferencyjnej Staro-
stwa Powiatowego w Kozienicach odbyło 
się kolejne wspólne posiedzenie wszyst-
kich Komisji Rady Powiatu Kozienickiego 
V kadencji. Jego tematyka dotyczyła ana-
lizy sytuacji finansowej i kadrowej Samo-
dzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. 

Wspólne spotkania Komisji Stałych 
mają na celu wypracowanie działań zmie-
rzających do poprawy sytuacji kozie-
nickiego szpitala. W posiedzeniu udział 
wzięli członkowie Zarządu i Radni Rady 
Powiatu Kozienickiego oraz Dyrektor 
Szpitala Powiatowego w Kozienicach.

15 maja z kolei Starosta Andrzej Jung 
wraz z Dyrektorem Jarosławem Pawli-
kiem odbyli rozmowy z Wicewojewodą 
Mazowieckim Arturem Standowiczem na 
temat ewentualnego przeznaczenia środ-
ków finansowych z rezerwy budżetu pań-
stwa na rzecz Szpitala Powiatowego. Byli 
także na spotkaniu w Narodowym Fundu-
szu Zdrowia w celu omówienia szans na 

świadczenie przez Samodzielny Publicz-
ny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Kozienicach usług rehabilitacyjnych.

MONIKA WIRASZKA

– zmiany Uchwały Nr XXXIII/255/2013 
Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 
31 lipca 2013 roku w sprawie emisji 
obligacji Powiatu Kozienickiego,

– zamiaru likwidacji Technikum na pod-
budowie Zasadniczej Szkoły Zawo-
dowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. 
Legionów Polskich w Kozienicach,

– rozpatrzenia skargi na działalność Sta-
rosty Kozienickiego.

MONIKA WIRASZKA

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”

Informacje
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5 maja podczas Centralnych Ob-
chodów Dnia Strażaka w Warszawie, 
w których udział wziął Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej Andrzej Duda, 
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Kozienicach zaprezentowała 
swoje umiejętności podczas koncertu 
w Parku Saskim.

Na ręce Starosty Kozienickiego An-
drzeja Junga Komendant Wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. 
Bogdan Łasica skierował podziękowa-
nia.

Orkiestrze Dętej Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Kozienicach gratuluje-
my udanego koncertu i życzymy kolej-
nych równie pięknych występów.

MONIKA WIRASZKA

Informacje
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9 maja br. w Gniewoszowie odby-
ła się III konferencja w ramach Ko-
zienickiego Partnerstwa Lokalnego 
na rzecz ożywienia gospodarczego 
powiatu kozienickiego oraz rozwo-
ju lokalnego rynku pracy. Tematem 
przewodnim konferencji była: Dia-
gnoza Czterech Zasad Ożywienia Spo-
łeczno-Gospodarczego w powiecie ko-
zienickim. 

140 uczestników konferencji spo-
tkało się w gniewoszowskiej restau-
racji Verona, by przez kilka godzin 
obradować na temat możliwości roz-
wojowych powiatu kozienickiego jak  
i gmin wchodzących w jego skład. Tym 
razem gospodarzami spotkania byli 
wójtowie gmin: Gniewoszów – Marcin 
Szymon Gac i Sieciechów – Marian 
Zbigniew Czerski. Zebranych tradycyj-
nie przywitali organizatorzy – Starosta 
Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung 
oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Kozienicach Jan Mazur. Dal-
szą część partnerskiej konferencji po-
prowadziła ekspert partnerstwa lokal-
nego Jadwiga Olszowska-Urban.

Na początku zebrani mieli możli-
wość zapoznania się z prezentacją pt. 
Nasze lokalne podatki, którą przed-
stawiły Alicja Kacperczyk i Rena-
ta Wysocka z Urzędu Skarbowego 
w Kozienicach. Następnie przyszedł 
czas na ukazanie walorów i środowi-
ska społeczno-gospodarczego dwóch 
gmin współgospodarzy konferencji. 
Wójtowie Sieciechowa i Gniewoszo-
wa zaprezentowali kilkunastominu-
towe prezentacje, po czym zgroma-
dzeni obejrzeli również specjalnie 
przygotowane filmy promocyjne tych 
gmin. Ciekawość wzbudził sposób 
ukazania walorów gmin. Gmina Sie-
ciechów została przedstawiona z lotu 
ptaka, natomiast gminę Gniewoszów 
można było obejrzeć z perspektywy 
kierowcy motocykla. Po tym Jadwiga 
Olszowska-Urban zaprezentowała do-
bre praktyki Partnerstwa Lokalnego na 
terenie Polski, dotyczące partnerstwa 
międzysektorowego na rzecz rozwoju 
społeczno-gospodarczego i aktywnego 
tworzenia nowych miejsc pracy. Po-
nadto omówiła materiały wypracowa-
ne przez uczestników II konferencji, 
czyli diagnozę składników środowiska 
społeczno-gospodarczego powiatu ko-
zienickiego. 

Po tym przystąpiono do prac warsz-

tatowych. Uczestnicy konferencji zo-
stali podzieleni na 4 grupy tematyczne 
pracujące nad diagnozą czterech zasad 
ożywienia społeczno-gospodarcze-
go w powiecie kozienickim. Każda  
z grup pracowała nad innym tematem. 
Grupa I – „Uszczelnianie lokalnych 
wycieków w firmach, instytucjach 
samorządowych, organizacjach poza-
rządowych, środowisku w gminach 
i powiecie kozienickim”; grupa II – 
„Wsparcie środowiska społeczno-go-
spodarczego w powiecie kozienickim: 
przedsiębiorców, instytucji samorzą-
dowych i organizacji pozarządowych”; 
grupa III – „Zachęcanie do tworzenia 
nowych firm, instytucji i organizacji  
w gminach i w powiecie kozienickim 
pod potrzeby mieszkańców i klientów 
spoza powiatu”; grupa IV – „Przycią-
ganie z zewnątrz potrzebnych firm, 
instytucji i organizacji pozarządowych 
do powiatu kozienickiego w celu wzbo-
gacenia usług i uzupełnienia oferty lo-
kalnej firm, instytucji i III sektora”.

Po prawie dwóch godzinach prac 
liderzy wybranych grup zaprezentowa-
li wszystkim uczestnikom efekty pra-
cy swoich zespołów. Podsumowanie 
materiałów wypracowanych podczas  
III konferencji odbędzie się podczas IV 
Konferencji Kozienickie Partnerstwo 
Lokalne 2018. 

Organizatorzy: Powiatowy Urząd 
Pracy w Kozienicach oraz Starostwo 
Powiatowe w Kozienicach już dziś za-
praszają na kolejną konferencję, która 
odbędzie się 7 czerwca br. na terenie 
gminy Głowaczów. Tematem konfe-

rencji będzie: Tworzenie projektów 
społeczno-gospodarczych i aktywiza-
cji rynku pracy opartych na diagnozie 
lokalnej międzysektorowej powiatu ko-
zienickiego. 

Osoby, które dotychczas nie brały 
udziału w konferencjach Kozienickie-
go Partnerstwa Lokalnego, a są zain-
teresowane udziałem zachęcamy do 
kontaktu pod nr tel. 48 614 66 81 lub 
elektronicznie na e-mail: aspytek@
pupkozienice.pl. 

Konferencje Lokalnego Ożywienia 
Gospodarczego w powiecie kozienic-
kim realizowane są w oparciu o za-
pisy Ustawy o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy. Kozienickie 
Partnerstwo Lokalne finansowane jest 
ze środków Funduszu Pracy przezna-
czonych przez Ministerstwo Rodziny 
Pracy i Polityki Społecznej, na tego 
typu wydarzenia wspierające politykę 
rynku pracy opartą na dialogu i współ-
pracy z partnerami społecznymi.

JAN MAZUR 

KRZYSZTOF ZAJĄC

Dyrekcja Powiatowego Urzędu Pracy  
w Kozienicach

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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25 kwietnia 2018 r. w Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 4 w Kozie-
nicach odbyły się eliminacje powia-
towe XLI Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.  
W konkursie wzięło udział 15 dru-
żyn, które reprezentowały szkoły 
podstawowe i gimnazjalne z terenu 
powiatu kozienickiego. 

Założeniem tego przedsięwzię-
cia jest działanie na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym,  
w tym bezpieczeństwa dzieci i mło-
dzieży szkolnej poprzez popularyzo-
wanie przepisów i zasad bezpiecznego 
poruszania się po drogach. Rywalizacja 
w turnieju pozwala nie tylko sprawdzić 
wiedzę z zakresu ruchu drogowego, ale 
również kształtuje w młodych osobach 
partnerskie zachowania wobec innych 
uczestników ruchu. Popularyzowanie 
podstawowych zasad i umiejętności 
udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej ma za zadanie zaszczepić 
w młodym pokoleniu odważne i sku-
teczne niesienie pomocy w nagłych 
wypadkach. Rywalizacja na rowero-
wym torze przeszkód daje możliwość 
doskonalenia umiejętności jazdy na 
rowerze, jak również jest dobrą okazją 
do popularyzowania roweru jako środ-
ka transportu. Celem nadrzędnym tur-
nieju jest inspirowanie uczniów i na-
uczycieli do pracy u podstaw na rzecz 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Eliminacje rozgrywane były w ka-
tegorii szkół podstawowych i gimna-
zjalnych. W turnieju wzięło udział 11 
czteroosobowych drużyn ze szkół pod-
stawowych i 4 trzyosobowe drużyny 
ze szkół gimnazjalnych. Zawodnicy 
zmierzyli się w kilku konkurencjach:

• test z wiedzy o przepisach ruchu dro-
gowego oraz sytuacji na skrzyżowa-
niach,

• rowerowy tor przeszkód składający się  
z dziewięciu przeszkód,

• umiejętności w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej.

Policjanci z Wydziału Ruchu Dro-
gowego Komendy Powiatowej Policji 
w Kozienicach pod przewodnictwem 
Naczelnika podkom. Andrzeja Sere-
dyna oceniali dzieci i młodzież pod 
względem poziomu wiedzy o bezpie-
czeństwie w ruchu drogowym oraz 
pokonywania toru przeszkód. Nad 
prawidłowym przebiegiem konkuren-

cji związanej z udzielaniem pierw-
szej pomocy przedmedycznej czuwał 
asp. Rafał Grabowski z Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Kozienicach. Rywalizacja 
była zacięta. Uczestnicy zaprezento-
wali bardzo wysoki poziom wiedzy  
z zakresu przepisów ruchu drogowego, 
jak i umiejętności jazdy na rowerze. 

Komisja Sędziowska czuwała nad 
prawidłowym przebiegiem turnieju. Po 
jego zakończeniu wyłoniono zwycięskie 
drużyny. 

W rywalizacji drużynowej w klasy-
fikacji szkół podstawowych zwyciężyły 
drużyny:

I miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Gniewoszowie

II miejsce: Publiczna Szkoła Podstawo-
wa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Jana Kochanowskiego w Kozieni-
cach

III miejsce: Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. Wojciecha Bartosza Głowac-
kiego w Brzózie

Do eliminacji rejonowych zakwali-
fikowała się drużyna z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Gniewoszowie.

W rywalizacji drużynowej w klasy-
fikacji szkół gimnazjalnych zwyciężyły 
drużyny:

I miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Gniewoszowie

II miejsce: Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. Tadeusza Kościuszki w Gło-
waczowie

III miejsce: Publiczna Szkoła Podstawo-
wa nr 4 im. Jana Pawła II w Kozie-
nicach

Do eliminacji rejonowych zakwali-
fikowała się drużyna z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Gniewoszowie.

Zwycięzcy Turnieju z rąk I-go Za-
stępcy Komendanta Powiatowego Po-
licji w Kozienicach kom. Dariusza 
Szewca, Naczelnika Wydziału Zdro-
wia, Edukacji i Sportu Starostwa Po-
wiatowego w Kozienicach Janusza 
Patkowskiego, przedstawiciela Zarzą-
du Lokalnej Grupy Działania „Puszcza 
Kozienicka” Piotra Kozłowskiego oraz 
Dyrektora Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 4 Tomasza Treli otrzymali 
puchary, medale, dyplomy oraz nagro-
dy rzeczowe.

Organizatorem eliminacji była Ko-
menda Powiatowa Policji w Kozieni-
cach, a Honorowy Patronat nad Turnie-
jem objął Starosta Kozienicki Andrzej 
Jung. Partnerami Turnieju byli: Wo-
jewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  
w Radomiu, gminy z terenu powia-
tu kozienickiego oraz Lokalna Grupa 
Działania „Puszcza Kozienicka”.

Serdecznie gratulujemy zwycięz-
com i życzymy dalszych sukcesów  
w eliminacjach rejonowych.

asp. TOMASZ MAZUR

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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W przerwie zimowej zmiany  
w Energii Kozienice nie dotyczyły tyl-
ko kadry piłkarzy. W połowie marca  
z pełnionych funkcji zrezygnowali: 
Prezes Zarządu gen. Jerzy Matusik, 
wiceprezes Krzysztof Bomba oraz 
członek zarządu Stanisław Bartosie-
wicz. Dwa dni później poznaliśmy 
skład nowego zarządu.

Prezesem został Paweł Rajn, któ-
ry przez ostatnie pół roku zasiadał  
w zarządzie Energii. Od pięciu lat jest 
także trenerem grup młodzieżowych 
w klubie, a obecnie prowadzi rocznik 
2006.

Wiceprezesem ds. sportowych jest 
Cezary Piekarski. Przedsiębiorca, pa-
sjonat piłki nożnej, ciągle aktywnie 
uprawiający tą dyscyplinę. W prze-
szłości przez cztery lata startował  
w Mistrzostwach Polski w sportach 
motorowych. Ojciec zawodnika na-
szego klubu, trenującego w roczniku 
2008.

Wiceprezesem ds. organizacyjnych 
został Marceli Chałczyński. Kozie-
nicki przedsiębiorca, współwłaściciel 
Kancelarii Chałczyńscy – Spółki Do-
radztwa Podatkowego. Miłośnik strze-
lectwa. Wraz z Krzysztofem Izdebskim 
mają aktywnie działać nad otwarciem 
strzelnicy sportowej w Kozienicach.

Ponadto w skład siedmioosobowego 
zarządu weszli Konrad Pawelec, Krzysz-
tof Izdebski, Monika Baran i Karolina 
Piątek.

Konrad Pawelec to wychowanek  
i były zawodnik MG MZKS Kozie-
nice. Obecnie trener grup młodzieżo-
wych w Energii Kozienice i Legia Soc-

cer Schools. W przeszłości prowadził 
także drużyny juniorskie w Motorze 
Lublin.

Krzysztof Izdebski z Kozienicami 
związany jest od czterech lat. Czynnie 
uprawia strzelectwo w klubie SWKS 
Warka. W Energii będzie odpowiedzial-
ny za sekcję strzelecką. Ma pracować 
nad otwarciem strzelnicy sportowej  
w naszym mieście.

Monika Baran z wykształcenia jest 
pedagogiem. Jej dwaj synowie trenu-
ją w grupach młodzieżowych Energii. 
Także związana od ponad 10 lat z Ko-
zienicami.

Karolina Piątek jest mamą dwóch 
młodych piłkarzy naszego klubu,  
a od półtora roku aktywnie działa  
w najmłodszych grupach wiekowych  
Energii.

W obecnym składzie nowy zarząd 
będzie pracował przynajmniej do naj-

bliższego Walnego Zgromadzenia De-
legatów Energii Kozienice, które ma 
odbyć się w czerwcu tego roku.

Celem nowego zarządu jest przede 
wszystkim rozwój klubu, budowanie 
dobrego wizerunku oraz pozyskanie 
kolejnych sponsorów. Energia stawia 
na młodzież. Priorytetem jest zapew-
nienie młodym adeptom piłki nożnej 
odpowiednich warunków do rozwoju. 
Pod okiem profesjonalnych trenerów  
w dziesięciu grupach trenuje ponad 
300 zawodników.

Siłą i motorem napędowym każ-
dego klubu są wierni i oddani kibice, 
o których zabiega nowy zarząd. Klub 
serdecznie zaprasza sympatyków piłki 
nożnej na mecze wszystkich zespołów. 
Informacje o meczach są dostępne na 
stronie internetowej klubu www.ener-
giakozienice.pl oraz na fanpagu Ener-
gii na facebooku.

W klubie oprócz sekcji piłki nożnej 
istnieje także sekcja kolarska oraz two-
rząca się nowa sekcja strzelecka. Klub 
ma duży potencjał i długofalowe po-
mysły, które chciałby realizować.

Sponsorami strategicznymi Energii 
są Gmina Kozienice oraz Enea Wytwa-
rzanie. Gmina wspiera klub poprzez 
stypendia oraz środki z pożytku pu-
blicznego. Pod koniec lutego została 
także podpisana kolejna umowa spon-
sorska z Eneą Wytwarzanie. 

Wszystkich miłośników piłki nożnej  
i sportowego trybu życia Energia zachęca 
do współpracy.

MONIKA BARAN
KS Energia Kozienice 

Informacje
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10 maja br. na stadionie miejskim  
w Kozienicach został rozegrany finałowy etap 
XII Turnieju Czterech Wspinalni. Cały tur-
niej posiada specyficzną formułę polegającą 
na rozegraniu czterech osobnych zawodów  
w czterech różnych województwach. Na-
stępnie wyniki z poszczególnych etapów są 
sumowane, po to by w klasyfikacji general-
nej wyłonić najlepszych zawodników z całej 
Polski we wspinaniu się przy użyciu drabiny 
hakowej na trzecie piętro wspinalni. Turniej 
rozpoczął się w Nisku w woj. podkarpackim, 
następnie zawodnicy udali się do Ostrowca 
Świętokrzyskiego w województwie święto-
krzyskim. Po rozegraniu konkurencji wszy-
scy udali się do Puław w województwie 
lubelskim, a podsumowanie całego turnie-
ju nastąpiło na Mazowszu w Kozienicach. 
Wszystko to odbyło się w czasie trzech dni. 
Intensywność tego cyklu zawodów oraz 
liczba przebytych kilometrów przez zawod-
ników w krótkim czasie sprawia, że jest to 
bardzo wyczerpujący turniej. 

Pomimo zmęczenia, aż dziesięciu spor-
towców osiągnęło czas poniżej 15-tu sekund. 
Nie nastąpiły też żadne zmiany w czołówce. 
Pierwsza trójka pewnie utrzymała swoje loka-
ty z poprzednich zawodów. Najlepsze wyniki 
etapu kozienickiego XII Turnieju Czterech 
Wspinalni przedstawiają się następująco:
1. Bartłomiej Siepietowski – 14,21 s
2. Mirosław Cyrson – 14,46 s
3. Tobiasz Klama – 14,55 s

W Kozienicach nagrodzono również 
zawodników, którzy zajęli 10 pierwszych 
miejsc w klasyfikacji generalnej. 
1. Bartłomiej Siepietowski (woj. mało-

polskie) – 56,50 s
2. Mirosław Cyrson (woj. pomorskie) – 

57,88 s 
3. Tobiasz Klama (woj. śląskie) – 58,31 s
4. Przemysław Kierzenkowski (woj. war-

mińsko-mazurskie) – 59,10 s
5. Szymon Morański (woj. kujowsko-po-

morskie) – 59,37 s 
6. Dawid Kacperski (woj. mazowieckie) 

– 59,44 s
7. Michał Erdmański (woj. kujowsko-po-

morskie) – 59,74s 
8. Mateusz Jurkiewicz (woj. małopolskie) 

– 60,07 s
9. Mateusz Brzoza (woj. opolskie) – 60,57 s
10. Przemysław Żydaczek (woj. warmiń-

sko-mazurskie) – 60,74 s
W ceremonii wręczenia nagród oraz za-

kończenia zawodów wzięli udział: Przedsta-
wiciel Komendanta Głównego PSP st.bryg. 
Piotr Kalinowski, Zastępca Mazowieckiego 
Komendanta Wojewódzkiego PSP st.bryg 
Mirosław Jasztal, Komendant Powiatowy 
PSP w Kozienicach st. kpt. Kamil Bień-

kowski, Starosta Powiatu Kozienickiego 
Andrzej Jung, Zastępca Burmistrza Gminy 
Kozienice Małgorzata Bebelska.

To był już dwunasty Ogólnopolski 
Turniej Czterech Wspinalni. Obserwując 
osiągane przez zawodników wyniki na 
przestrzeni tych lat można stwierdzić, że 
poziom stale rośnie, co jest godne podziwu. 
Aby uzyskać miejsce w czołowej dziesiątce 
trzeba włożyć dużo pracy przez cały rok, 

tym bardziej, że priorytetem dla strażaków 
są codzienne obowiązki służbowe, a sport 
to jedynie dodatek w wolnym czasie. 

st. kpt. PAWEŁ KOWALSKI

Mazowiecki Instytut Kultury, Sta-
rostwo Powiatowe w Kozienicach  
i Parafia pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Opactwie 

serdecznie zapraszają na koncert Ma-
zowsze w Koronie. Muzyczne Wieczory  
w zabytkach architektury mazowiec-
kiej pn. „Pieśni Pielgrzymów”, który 
odbędzie się 17 czerwca 2018 roku  
o godzinie 17:00 w kościele pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Opactwie. Koncert odbędzie się  

w ramach 100-lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości.

W koncercie udział wezmą Eweli-
na Siedlecka-Kosińska – sopran, Ka-
rol Bartosiński – kontratenor, Chór 
ANIMATO ZSP im. Jana Pawła II  
w Łazach: Olivia Kaczyńska – dyry-
gent chóru, Anna Górna – cymbały,  
a także Zespół Instrumentów Daw-
nych Ars Nova: Krzysztof Owczynik 
– kierownik artystyczny i Malina Sar-
nowska – słowo o muzyce. Autorem  
i koordynatorem projektu Mazowsze  
w Koronie jest Małgorzata Kalicińska. 

W programie m.in.: Panie, które-
mu; Jaśnie nam się Korona; O Mat-
ko Boska Gidelska, Ach jak smutne 
jest rozstanie; Exultent hodie i Con-
surge iubilans; Kantyczka 221 –  
O tym jak Maryja uzdrowiła królewi-
cza don Fernando; Kantyczka 77 –  
O cudownym uzdrowieniu kobiety  
z Lugo i wiele innych. 

Szczegółowe informacje dostępne 
będą już wkrótce na stronie internetowej 
www.kozienicepowiat.pl

Serdecznie zapraszamy. 
Organizatorzy

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

Wydarzenia/Informacje
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Technikum Ekonomiczne i Zasadnicza 
Szkoła Handlowa w Kozienicach rozpo-
częły swą działalność w 1959 r. Pierwszym 
dyrektorem szkoły był jej założyciel Tade-
usz Ślósarczyk. Od 1963 r. szkołą kierował 
Julian Bazański. 

W monografii Kozienic Sebastiana 
Piątkowskiego przeczytałem, że zmiana 
dyrektora wiązała się z przejściem Tade-
usza Ślósarczyka na emeryturę. Informacja 
ta wymaga uzupełnienia, ponieważ dawny 
dyrektor dalej nauczał i kształcił w zakre-
sie księgowości. Powodem jego odejścia ze 
stanowiska były jego poglądy, nie politycz-
ne, lecz religijne. Pan Ślósarczyk, a szcze-
gólnie jego żona Wiesława (uczyła dziew-
cząt WF-u), byli ludźmi religijnymi. Pani 
Wiesława zawsze agitowała dziewczyny do 
aktywnego chodzenia do kościoła.

Do Technikum Ekonomicznego zda-
łem egzaminy bez problemów. Do mojej 
klasy chodzili chłopcy i dziewczęta, a do 
drugiej – równoległej – chodziły tylko 
dziewczyny. Zawsze tak było – jak pa-
miętam – dziewczyny były w większości, 
a chłopcy w mniejszości. 

Warunki nauki nie były luksusowe. 
Szkoła mieściła się przy ulicy Kochanow-
skiego (po byłym liceum ogólnym). Był 
to stary budynek, który kiedyś należał do 
rodziny żydowskiej. Klasy były ciasne, 
bez jakiegokolwiek zaplecza socjalnego. 
Nasze płaszcze i kurtki wieszaliśmy tuż za 
drzwiami klasy, na korytarzu. Nauka od-
bywała się na dwie zmiany.

Jak to w szkołach i tutaj były wybryki. 
Jerzemu Kubickiemu kradliśmy słodycze, 
kłóciliśmy się o oceny itp. Sam zostałem 
wezwany „na dywanik” po tym jak na lekcji 
historii u Ireneusza Skrzyńskiego zażartowa-
łem: „Panie Profesorze, mój brat, jak nauczy-
cielka nie chciała mu dać trójki, to wyciągnął 
z kieszeni granat i trójkę dostał!”. Z kolei 
Stacho Starzyk spod Braniewa zmajstrował 

po lekcjach samopał i się nim postrzelił. Gdy 
prawda wyszła na jaw, w szkole pojawiła się 
milicja. Przeprowadzono śledztwo. 

Henryk Plak chcąc uniknąć odpowiedzi 
u Dyrektora Bazańskiego powiedział, że 
miał pogrzeb w rodzinie. Profesor bardzo się 
zmartwił, a my śmialiśmy się pod nosem. 

Nauczyciele nie pozostawali dłużni. 
Profesor Sokołowski zawsze opowiadał 
śmieszne kawały, by nauka nie była nudna. 
Pewnego razu wszedł do klasy i rzekł: „Pie-
karski! – kto był największym podrywaczem 
w imperium rzymskim?” – Mirek Piekarski 
myślał i myślał. Profesor tylko pokiwał gło-
wą i rzekł: „Cyceron, Cyceron – Piekarski!”. 

Nie można zapominać o szkolnych po-
tańcówkach. Każdy coś przynosił: kartki 
z nadrukowanymi melodiami, adaptery 
„bambino” itp. Oczywiście na każdej za-
bawie nie mogło zabraknąć nauczyciela do 
pilnowania, ale z tym nie było problemu. 
Na potańcówkach najczęściej pojawiali 
się: Tadeusz Baczyński, Ireneusz Skrzyń-
ski, Jerzy Markiewicz, a nawet Stanisław 
Król, który potrafił zgasić światło, by było 
jeszcze milej. „Panowie – uczniowie! Te-
raz przytulanka w tańcu” – mawiał.

Nauczyciele pilnowali nas i poza szko-
łą. Zwracali nam uwagę byśmy byli grzecz-
ni, nosili tarcze szkolne i czapkę szkolną. Za 
nie stosowanie się do tych zasad mieliśmy 
obniżane oceny ze sprawowania. Oprócz 
tego żądano, byśmy mieli krótkie włosy  
i nie podcięte, pod tak zwany kancik.

Naszych nauczycieli nazywaliśmy róż-
nie. Profesora Baczyńskiego nazywaliśmy 
„Tadziem”, Kupiszewskiego „Kucykiem”, 
Kowalskiego „Pierwiastkiem”, Teresę Cuper 
„Maglownicą”, Jerzego Markiewicza „Leh-
rerem”, a Sawczuk miał ksywkę „Soso” itd.

A nauka? Lata spędzone w technikum 
przygotowały nas do życia. Kończyliśmy 
szkołę i mieliśmy konkretny zawód. Mo-
gliśmy iść na studia albo do pracy w urzę-
dzie lub w innych zakładach. I choć czasem 
więcej myśleliśmy o psotach, niż o nauce, 
wyszliśmy na ludzi. Pobyt w szkole był 
przygodą, która nie mogłaby się odbyć bez 
koleżanek, kolegów i grona pedagogicznego.

W ww. opracowaniu oparłem się na 
własnych wspomnieniach, wspomnieniach 
Eugeniusza Strawinskiego oraz monogra-
fii Kozienic Sebastiana Piątkowskiego.

WITOLD ADAMSKI

Policjanci apelują do kierowców o za-
chowanie szczególnej ostrożności w oko-
licach lasów, ale także łąk i pól, gdzie na 
drogę często wychodzą dzikie zwierzęta. 
Nie wszyscy kierowcy pamiętają o tym, że 
wjeżdżając w tereny leśne muszą zacho-
wać szczególną ostrożność, bo może ich 
na drodze spotkać niemiła niespodzianka. 
Na jezdnię mogą wybiec dzikie zwierzęta. 
Przy zbyt dużej prędkości prowadzący 
auto może nie zdążyć zareagować. Po-
licjanci apelują o zachowanie rozwagi 
przez kierujących. Tylko w pierwszy 
weekend maja na terenie powiatu kozie-
nickiego doszło do dwóch zdarzeń drogo-

wych z udziałem dzikich zwierząt.
5 maja br. tuż po godz. 20 na drodze wo-

jewódzkiej 730 w miejscowości Nowa Wola 
(gmina Grabów nad Pilicą) doszło do koli-
zji drogowej z sarną. Zwierzę wbiegło pod 
nadjeżdżającą skodę, której kierującym był 
20-letni mieszkaniec Warszawy. Mężczyzna 
był trzeźwy i na szczęście nic mu się nie sta-
ło. Sarna nie przeżyła. Do kolejnej niebez-
piecznie wyglądającej kolizji doszło dzień 
później w tej samej miejscowości. Na drodze 
wojewódzkiej pod Iveco wtargnął łoś. Mimo 
dużych uszkodzeń w aucie, 56-letni kierują-
cy nie odniósł żadnych obrażeń ciała. Łoś zo-
stał ranny, niestety nie udało się go uratować.

Dzikie zwierzęta najbardziej aktywne 
są o zmierzchu i o świcie, kiedy spędzają 
czas na żerowaniu – to właśnie wtedy trzeba 
podróżować ze wzmożoną uwagą. Te dwa 
przypadki pokazują, że dzika zwierzyna le-
śna niejednokrotnie przemieszcza się przez 
drogi. Pamiętaj, zawsze dostosuj jazdę do 
warunków panujących na drodze oraz 
zwracaj uwagę na znaki informujące  
o możliwości napotkania na drodze zwie-
rząt dzikich. Jazda z prędkością obowią-
zującą na danym obszarze daje możliwość 
wczesnej reakcji i uniknięcia zdarzenia.

mł. asp. ILONA TARCZYŃSKA

Informacje
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27 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00 od-
była się uroczystość zakończenia szkoły 
dla uczniów klas III LO i IV Technikum. 

Z tej okazji odbył się uroczysty apel, 
na którym swoją obecnością zaszczyci-
li Wicestarosta Kozienicki Krzysztof 
Stalmach, Dyrektor Wydziału Edukacji 
Urzędu Miejskiego w Kozienicach Ro-
bert Boryczka, Przewodniczący Rady 
Rodziców Włodzimierz Pujanek, dyrek-
cja, wychowawcy, nauczyciele, ucznio-
wie i rodzice.

Uroczystość ta była okazją do po-
dziękowań, pożegnań i refleksji. Dyrek-
tor Ryszard Zając życzył absolwentom 
dobrych wyników na maturze i pomyśl-
ności w dorosłym życiu. Szczególne 
podziękowania dla dyrekcji, wycho-
wawców, nauczycieli i pracowników 
szkoły skierowali przedstawiciele ma-

turzystów: Weronika Krakowiak i Ar-
kadiusz Michalski. Do życzeń dołączyli 
się również zaproszeni goście.

Podczas uroczystości wręczono na-
grody książkowe dla najlepszych uczniów 
i statuetki dla najlepszego absolwenta LO 
i Technikum. 

W kategorii LO nagrodę otrzymała 
absolwentka klasy III F LO Katarzyna 
Gozdera (średnia ocen 5,54), a w katego-
rii Technikum – absolwent IV klasy Tech-
nikum Elektrycznego Daniel Szczypiór 
(średnia ocen 5,37).

Następnie dokonano uroczystego 
przekazania sztandaru szkoły w ręce 

uczniów klas drugich.
Najlepsi darczyńcy krwi otrzymali na-

grody od Prezesa Zarządu Oddziału PCK 
Bogumiły Iskry. Uhonorowani zostali 
również najlepsi sportowcy, uczniowie 
aktywnie działający społecznie na rzecz 
szkoły i zwycięzcy konkursów. 

Po uroczystości odbyły się spotkania 
wychowawców z maturzystami.

W tym roku szkolnym szkołę średnią 
ukończyli uczniowie czterech klas liceum 
ogólnokształcącego i czterech klas tech-
nikum – w sumie 220 absolwentów. 

PAWEŁ BORYCZKA

Od dwóch lat w Zespole Szkół Nr 1 im. 
Legionów Polskich w Kozienicach realizo-
wany jest cykl spotkań „adwokat blisko życia, 
blisko ludzi” z adwokat Jadwigą Magierą. 
Celem programu jest edukacja prawna mło-
dzieży oraz podniesienie świadomości praw-
nej uczniów. Młodzież poznaje swoje prawa 
i obowiązki. Takie warsztaty są dla uczniów 
doskonałym uzupełnieniem lekcji wiedzy  
o społeczeństwie. W spotkaniach brały udział 
klasy licealne, technikalne oraz zasadnicze, 
najczęściej klasy pierwsze i drugie. Tematyka 
spotkań była zróżnicowana dotyczyła m.in.: 
zasad odpowiedzialności karnej, narusze-
nia dóbr prawem chronionych w Internecie, 
przestępstw przeciwko wolności seksualnej, 
wybranych zagadnień kodeksu cywilnego, le-
gitymowania, kontroli osobistej i przeszukań 
osób w świetle przepisów, instytucji władzy 
rodzicielskiej w świetle prawa i wiele innych. 
Spotkania te przybliżały również uczniom 
specyfikę zawodu adwokata, uświadomiły 
im dlaczego i w jakiej sytuacji należy szukać 
pomocy u adwokata oraz jak należy się o tę 

pomoc zwrócić. W ramach współpracy z ad-
wokat Jadwigą Magierą dla uczniów naszej 
szkoły została uruchomiona w kancelarii ad-
wokat „apteczka prawna”, czyli porady praw-
ne PRO BONO, dla każdego ucznia, który 

by takowej pomocy potrzebował. Spotkania  
z panią adwokat będą kontynuowane w przy-
szłym roku szkolnym. 

AGNIESZKA FILA-SADURSKA
nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

Wydarzenia



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 10

LABORATORIUM ANALITYCZNE CENTRALNE
Wykonujemy badania ambulatoryjne i płatne z zakresu:

• hematologii   • diagnostyki chorób tarczycy    • analityki ogólnej
• koagulologii   • diagnostyki infekcji wirusowych    • serologii grupy krwi
• chemii klinicznej  • diagnostyki onkologicznej    • mikrobiologii

Istnieje możliwość wykonania badań w trybie CITO

NOWE BADANIA:
• Panele alergologiczne:

– Panel oddechowy 10 parametrowy (pyłek brzozy, 6 traw mix, żyto, pyłek bylicy, D. pteronyssinus, D. farinae, naskórek psa, 
naskórek kota, pióra mix, pleśnie mix)

– Panel pediatryczny 20 parametrowy (orzech ziemny, mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, ziemniak, marchew, 
dorsz, jabłko, soja, mąka pszenna, brzoza, tymotka łąkowa, bylica, D. pteronyssinus, D. farinae, pies, kot, koń, Aspergillus 
fumigatus, Cladosporium herbarum)

– Panel pokarmowy 10 parametrowy (mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, kazeina, soja, ryż, kakao, jabłko, mar-
chew, mąka mix)

• Celiakia (w klasach IgA, IgG)
• Test potwierdzenia boreliozy Western Blot
• Witamina D3
• Hormony (Estradiol, Progesteron, Prolaktyna, Testosteron, Kortyzol, LH, FSH)
• Cytomegalia (w klasach IgM, IgG)
• Różyczka (w klasach IgM, IgG)
• proBNP

Oferujemy przystępne ceny oraz krótki czas oczekiwania na wykonanie badania i jego wynik
Punkt Pobrań

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek  7:00 – 11:00 i 12:00 – 19:00 
sobota, niedziela, święta  8:00 – 10:00
Kozienice, Al. Wł. Sikorskiego 10 – budynek główny Szpitala, II piętro tel. 48 38 28 719

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.szpitalkozienice.pl

27 kwietnia 2018 r. w murach I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Stefana 
Czarnieckiego w Kozienicach miało 
miejsce uroczyste pożegnanie klas matu-
ralnych, rocznika 2015 – 2018. Ucznio-
wie klasy IIa pod opieką wychowawczyni 
Edyty Tarczyńskiej przygotowali w tym 
dniu specjalną akademię, w której wzię-
li udział uczniowie i ich rodzice, kadra 
dydaktyczna na czele z Dyrektor Ewą 
Malec, przedstawiciele Starostwa Powia-
towego w Kozienicach i Rady Rodziców.

W części oficjalnej nie obyło się oczy-
wiście bez podsumowania tych 3 lat spę-
dzonych w liceum, okolicznościowych 
przemówień, życzeń przygotowanych 
przez Dyrektor Ewę Malec, Sekretarza 
Powiatu Kozienickiego Jarosława Chle-
wickiego, przewodniczącej Rady Rodzi-
ców Anety Szczypiór, przedstawiciela Sa-
morządu Uczniowskiego Alicji Wochniak 
oraz przedstawiciela klas maturalnych 
Marcina Tasaka. Nastąpiło również wrę-
czenie kwiatów i dyplomów honorowych 
dyrekcji i nauczycielom.

Po krótkich przemówieniach wręczone 
zostały nagrody i świadectwa dla uczniów 
klas maturalnych. Najlepszym absolwen-
tem naszego liceum został Marcin Tasak  

z klasy IIIa, którego średnia ocen wynio-
sła 5,33. Nagrody odebrały także wszyst-
kie osoby, które uzyskały średnią ocen 
powyżej 4,75. Doceniono również absol-
wentów, którzy udzielali się w szkole, jak 
i poza nią. Brali czynny udział m.in. w wo-
lontariacie, Szkolnej Grupie Medycznej,  
w zawodach sportowych, czy w zabezpie-
czaniu różnych imprez szkolnych.

W części artystycznej wszyscy uczest-
nicy uroczystości mogli obejrzeć humo-

rystyczne przedstawienie w wykonaniu 
uczniów klasy IIa pt.: „3 lata z życia ma-
turzysty w I LO w Kozienicach”, które 
rozbawiło do łez i przypomniało najlep-
sze chwile spędzone w szkole.

Przed naszymi absolwentami jeszcze 
tylko matura i po niej wszyscy będą mo-
gli cieszyć się najdłuższymi wakacjami 
w życiu. Trzymamy mocno kciuki, aby 
wszystko poszło jak najlepiej.

Red. I LO

Wydarzenia/Informacje
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Godzina Działanie Miejsce

9:00 – 10:00

(10:00 – 
10:30)

Maraton matematyczny
(sprawdzanie testów, ewentualna dogrywka)

• Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach

• Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II  
w Kozienicach

• I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego  
w Kozienicach

9:00 – 10:00
(10:00 – 
10:30)

Konkurs wiedzy olimpijskiej
(sprawdzanie testów, ewentualna dogrywka)

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II  
w Kozienicach

10:30 – 12:00

Spotkanie z Piotrem Markiewiczem – polskim kajakarzem, 
brązowym medalistą Igrzysk Olimpijskich w Atlancie oraz 
z zapaśnikami-olimpijczykami z klubu Olimpijczyk 
Radom – pokaz zapasów (10 – 12 zawodników)

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II  
w Kozienicach

10:00 – 11:00 Maraton w pływaniu (Aquator, strażacy, policjanci, 
nauczyciele) Kryta Pływalnia „Delfin” – zbiórka publiczna

11:30 – 14:30 Mecz siatkówki plażowej Restauracja „Kaskada” (boisko) – zbiórka publiczna

12:00 – 12:20

Maraton matematyczny
Konkurs wiedzy olimpijskiej
Ogłoszenie wyników, zaproszenie na wręczenie nagród 
na niedzielę na godz. 18:00 do sali kameralnej Centrum 
Kulturalno-Artystycznego

• Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach

• Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II  
w Kozienicach

• I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego  
w Kozienicach

14:30 – 15:00

Mecz siatkówki plażowej
Ogłoszenie wyników, zaproszenie na wręczenie nagród 
na niedzielę na godz. 18:00 do sali kameralnej Centrum 
Kulturalno-Artystycznego

Restauracja „Kaskada” (boisko) – zbiórka publiczna

16 czerwca 2018 r. (sobota)

17 czerwca 2018 r. (niedziela) 
Centrum Kulturalno – Artystyczne

Godzina Działanie

9:00 – 16:00
•	 Malowanie buziek
•	 Zbiórka publiczna
•	 Pokazy chemiczne dla dzieci – Justyna Karpińska

10:00 – 14:00 Warsztaty „Mały Geniusz” – Justyna Karpińska, Artur Jagusiewicz, Wojciech Kuszewski, Marcin Śmietanka

13:00 – 14:00 Wykład onkologa – dr Katarzyna Pogoda/chirurg onkolog

14:00 – 15:00 Warsztaty z samobadania piersi z wykorzystaniem fantomów – Stowarzyszenie „Amazonki” Warszawa-Centrum 
przy wsparciu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Millenium” w Kozienicach

16:00 – 17:00 Koncert muzyki filmowej – Frank Sinatra cover

18:00 – 19:00 Wręczenie nagród laureatom maratonu matematycznego, konkursu wiedzy olimpijskiej, maratonu w pływaniu 
i zawodów kajakowych – podsumowanie akcji „Ida Czerwcowa. Stop rakowi piersi”

17 czerwca 2018 r. (niedziela) 
Jezioro kozienickie

Godzina Działanie
10:00 – 11:00
12:00 – 13:00

Zawody kajakowe – kategoria: szkoły podstawowe klasa 7, gimnazjum klasa 2 i 3
Zawody kajakowe – kategoria: szkoły ponadgimnazjalne

13:00 – 15:00 Regaty – pokaz

13:00 – 17:00 Zawody w swobodnym zwisie na drążku – siłownia w plenerze
14:00 – 17:30 Grill – Zajazd na Winiarach
14:00 – 17:00 Przejażdżki konne
15:00 – 17:30 Zlot miłośników starych samochodów i motocykli

Fundacja Energia – Działanie

Informacje
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Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Kozienicach
      Zbigniew Sitkowski informuje:
I. od 1 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. można składać wnioski o przyznanie  
wsparcia na zalesienie. 

Ukazało się Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie 
możliwości składania wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w zakresie działania „Inwestycje  
w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014 – 2020 w 2018 roku.

Wsparcie na zalesienie jest przyznawane rolnikowi w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na 
podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i roz-
porządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), jeżeli są spełnione warunki przyznania 
tego wsparcia. Wsparcie na zalesienie jest przyznawane również jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyj-
nym gmin, powiatów oraz województw. 

Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie należy składać do biur powiatowych Agencji, właściwych ze względu na miejsce 
zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Wsparcie na zalesienie jest przyznawane do wysokości limitu środków, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 
2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 627 j.t.). 

Prezes Agencji, w dniu 1 października roku, w którym złożono wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie, podaje do pu-
blicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania wsparcia na 
zalesienie. 
II. ARiMR ostrzega
– Nie wypalaj traw! Grożą za to kary i cofnięcie dopłat!

Wiosna, temperatury są coraz wyższe. Na łąkach widać wyschnięte, martwe trawy, które w wielu miejscach mogą być celowo 
podpalane. Niektórzy uważają, że jest to najprostszy sposób na pozbycie się takich śmieci, a nawet dopatrują się w takim działaniu 
zabiegów użyźniających glebę. Nic bardziej mylnego! 

Jest to bezsensowny, niebezpieczny i bardzo szkodliwy proceder, a za wzniecanie pożarów przewidziane są dotkliwe kary, 
również finansowe. Jak co roku ARiMR przestrzega ile złego ten proceder przynosi i apeluje o zaprzestanie wiosennego wypalania 
suchych traw. 

Za wypalanie traw można trafić do więzienia, nawet na 10 lat
Ustawa o ochronie przyrody i o lasach zabrania wypalania traw na łąkach, pozostałości roślinnych na nieużytkach, skarpach 

kolejowych i rowach przydrożnych. Za nieprzestrzeganie tych zakazów grożą wysokie kary. Kodeks wykroczeń przewiduje nawet 
5 tys. zł grzywny za wypalanie traw. Znacznie surowszą karę poniesie osoba, która podpalając trawy, spowoduje zagrożenie życia  
i zdrowia innych ludzi albo mienia np. budynków. W tym wypadku Kodeks karny przewiduje karę więzienia od roku do 10 lat. 

Wypalanie traw absolutnie się nie opłaca
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa również może nakładać dotkliwe kary finansowe, jeśli stwierdzi, że rolnik 

wypala grunty rolne. Zakaz wypalania gruntów rolnych to jeden z warunków, który zobowiązani są przestrzegać rolnicy ubiega-
jący się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014 – 2020. Brak ich przestrzegania może dopro-
wadzić do zmniejszenia płatności o 3 proc. To oznacza, że o tyle mogą być pomniejszone wszystkie płatności bezpośrednie, jeśli 
rolnikowi udowodni się, że wypalał trawy na którymkolwiek z posiadanych przez niego gruntów: jednolita płatność obszarowa, 
płatność za zazielenienie, płatność dla młodych rolników, płatność dodatkowa, płatność dobrowolna związana z produkcją, a tak-
że z PROW 2014 – 2020 płatności rolnośrodowiskowe, płatność ekologiczna, płatność ONW oraz pomoc na zalesianie gruntów 
rolnych. ARiMR każdy przypadek wypalania traw rozpatruje indywidualnie i może taką karę zwiększyć albo zmniejszyć. Zgodnie  
z zasadami, nałożona przez Agencję sankcja, w zależności od stwierdzonego stopnia winy, może zostać zmniejszona do 1 proc., jak 
i zwiększona do 5 proc. należnych rolnikowi płatności obszarowych za dany rok. Jeszcze surowszą karę poniesie rolnik w przypad-
ku, gdy świadomie wypala grunty rolne. Wówczas całkowitej kwota należnych mu płatności może być obniżona nawet o 20 proc., 
a w zupełnie skrajnych przypadkach, np. stwierdzenia uporczywego wypalania traw, ARiMR może pozbawić rolnika całej kwoty 
płatności bezpośrednich za dany rok. 

Wypalanie traw nie ma sensu – jest szkodliwe i niebezpieczne 
Po przejściu pożarów ziemia na „wypaleniskach” staje się jałowa. Płomienie zabijają np. dżdżownice i hamują naturalne zja-

wisko gnicia pozostałości roślinnych, dzięki któremu tworzy się urodzajna warstwa gleby. Nie koniec na tym, ogień zabija także 
owady np. pszczoły i dziko żyjące zwierzęta takie jak jeże, zające, lisy czy kuropatwy oraz niszczy ich siedliska. 

Nierzadko ogień przenosi się na pobliskie lasy czy zabudowania, pozbawiając ludzi dobytku, a czasami odbierając zdrowie czy 
życie. Każdego roku do szpitali trafia wiele osób poparzonych właśnie w takich pożarach. Są też ofiary śmiertelne. Często zresztą 
to właśnie podpalacze cierpią w wyniku swoich działań, bo ogień potrafi bardzo szybko wymknąć się spod kontroli. Straż pożarna 
ponosi olbrzymie koszty gaszenia płonących traw i często nie może nadążyć z wyjazdami do kolejnych takich zdarzeń. Strażacy 
zajęci płonącymi trawami nie mogą szybko dojechać do innych pożarów.

Skrót artykułów ze strony: www.arimr.gov.pl.
Więcej informacji również w punktach informacyjnych ARiMR m. in. Biura Powiatowego w Kozienicach, ulica Warszawska 72 

(wejście od ulicy Zdziczów). 
ZBIGNIEW SITKOWSKi

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR

Informacje
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Istnieje wiele definicji pojęcia „zain-
teresowania”. Jedni autorzy definiują za-
interesowania jako właściwości tkwiące 
w ludziach, inni zaś zwracają uwagę na 
cechy przedmiotów uznawanych za inte-
resujące. O zainteresowaniach mówi się 
z jednej strony jako o skupieniu uwagi, 
aktualnym przeżyciu bądź też, w sensie 
potencjalnym, np. nastawieniu.

W mowie potocznej często zamiennie 
używa się takich terminów jak: cieka-
wość, zainteresowanie, zamiłowanie.

Rozwijanie i poszerzanie zaintereso-
wań to jeden z czynników umysłowego 
wychowania człowieka oraz rozwoju jego 
osobowości. Zależny jest od wielu wza-
jemnie powiązanych czynników, m.in. od 
środowiska rodzinnego, środowiska ró-
wieśniczego i od zdolności dziecka (roz-
woju umysłowego, rozwoju emocjonal-
nego, posiadanego zasobu wiadomości).

Przyszłe zainteresowania i pasje 
dziecka można rozpoznać już w pierw-
szym okresie jego rozwoju. Warto więc 
dokładnie obserwować zachowania malu-
cha, by poznać jego predyspozycje.

Szczególną uwagę przywiązuje się 
do edukacji przedszkolnej, dzięki której 
dziecko rozwija swoją psychikę, kształci 
osobowość, zdobywa nowe doświadcze-
nia w toku aktywności własnej. Czło-
wiek uczy się i zdobywa nowe doświad-
czenia przez całe swoje życie. Jednak to  
w okresie dziecięcym najbardziej i najin-
tensywniej uczy się, zdobywa nową wie-
dzę, kształci umiejętności, które znajdują 
odzwierciedlenie w działalności dziecka. 

Bardzo ważna w procesie wychowa-
nia i kształcenia jest własna aktywność 
dziecka. Jednym z czynników wyzwala-
jących i wpływających na aktywność są 
właśnie zainteresowania dziecięce sta-
nowiące siłę napędową aktywności oraz 
poznania. 

Zainteresowania dzieci można podzie-
lić na kilka grup, mianowicie na zaintere-
sowania w sferze poznawczej, społecznej, 
zdrowotnej, estetycznej i rekreacyjnej.

Dzieci interesują się otaczającą je rze-
czywistością, która pozostaje w bliskim 
związku z nimi, a więc światem przyro-
dy, życiem ludzi w innych krajach, środ-
kami transportu. Zainteresowania dzieci  
w sferze poznawczej skupiają się też 
wokół przygotowań do szkoły i obejmu-
ją m.in.: kreślenie znaków graficznych, 
układanki, gry  dydaktyczne rozwijające 
spostrzegawczość, pamięć, myślenie lo-
giczne, czytanie.

W sferze estetycznej dzieci bardzo 

chętnie podejmują działalność plastycz-
no-konstrukcyjną. Interesują się również 
muzyką, śpiewają, tańczą, grają na instru-
mentach muzycznych. 

Chętnie słuchają bajek, utożsamiają 
się z bohaterami, inscenizują różne utwo-
ry. Doskonalą zatem umiejętności języko-
we i komunikacyjne. Czasopisma dzie-
cięce, rebusy, krzyżówki przyczyniają się 
do kształcenia procesów myślowych. 

Zainteresowania rekreacyjne związa-
ne są z ulubioną formą spędzania wolne-
go czasu, ich treść w dużej mierze uza-
leżniona jest od środowiska domowego 
dziecka, w tym od zainteresowań rodzi-
ców. Wyróżnić tu można zainteresowania 
grami komputerowymi. programami te-
lewizyjnymi czy zainteresowania kolek-
cjonerskie (zbieranie naklejek, obrazków, 
znaczków). Przy wyborze gry kompute-
rowej, programu telewizyjnego istotną 
rolę odgrywają rodzice, którzy dokonując 
wyboru winni mieć na uwadze m.in. wiek 
i rozwój emocjonalny dziecka. 

Zainteresowania dzieci w młodszym 
wieku szkolnym nie są jeszcze ściśle 
sprecyzowane i trwałe, a dotyczą najczę-
ściej przyrody i sportu. Pojawiają się też    
zainteresowania czytelnicze i artystyczne.

Dzieci najchętniej wykonują te zaję-
cia, które przychodzą im z łatwością, do 
których mają uzdolnienia. 

Zainteresowania dziecka trzeba pielę-
gnować stwarzając odpowiednie warunki 
do ich rozwoju.

Ważne jest, aby rodzice proponowali 
maluchowi różnorodne zabawy pokazu-
jąc w ten sposób wiele ciekawych form 
spędzania wolnego czasu. Analizowanie 
zachowań dziecka pozwala rodzicom roz-
poznać jego ukryte talenty. Dzięki temu, 
można odpowiednio wcześnie zareago-
wać i zastanowić się w jaki sposób rozwi-
nąć jego zdolności.

Okres dzieciństwa może być maksy-
malnie wykorzystany do rozwijania za-
interesowań poprzez udział w zajęciach 
pozalekcyjnych, kołach zainteresowań, 
spotkaniach z ciekawymi ludźmi, wy-
cieczkach. Należy jednak pamiętać, że 
kontynuowanie zbyt wielu zajęć jedno-
cześnie nie da na pewno dobrych rezulta-
tów i może mieć niekorzystny wpływ na 
naukę szkolną. 

Dziecięca ciekawość i zaintereso-
wanie to bardzo wartościowe siły, które 
mogą napędzać i motywować dziecko do 
działania. Bez wątpienia warto przy tym 
dziecko wspierać, pochwalić, zachęcić, 
motywować, dyskretnie dopingować. 

Okazane zaintereso-
wanie przyczyni się 
do budowania pozy-
tywnego odbioru swojej osoby. Wspólne 
zgłębianie wiedzy z rodzicem może przy-
nieść dodatkowe korzyści, m.in. pogłę-
bianie relacji. 

MAŁGORZATA KOWALCZYK
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

w Kozienicach

Już po raz piąty do walki staną 
tancerze breakdance z całej Polski. Do 
wygrania nagrody finansowe i rzeczo-
we, pokazy doświadczonych bboy’ów  
i to wszystko już 9 czerwca 2018 roku 
w amfiteatrze nad Jeziorem Kozienic-
kim. Organizatorem wydarzenia jest 
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusła-
wa Klimczuka.

Start imprezy o godz. 15.00. Ale już 
od 12.00 rejestracja uczestników, warsz-
taty i próby parkietu. Zmagania tance-
rzy oceniać będą doświadczeni bboye  
z Polski: Hefo (Ready To Battle, Octagon)  
i Wezyr (Nasa) oraz Beetle (Zames Crew) 
z Kaliningradu. O oprawę muzyczną za-
dbają DJ Zielak, Jarek Kulik i Maciej 
Kleszczewski, a w roli prowadzącego zo-
baczymy Rufina MC z Piaseczna. Rywali-
zacja odbędzie się w trzech bitwach: Kids 
Battle – 2vs2 – tancerze do 11 lat oraz 
12 – 15 lat, Power Moves Contest i bitwy 
ekip 3vs3 bez ograniczeń wiekowych. 
Wszystko rozgrywane będzie w systemie 
pucharowym. W przerwach natomiast zo-
baczymy Longest Moves Contesty. 

A jest naprawdę o co walczyć. W bi-
twach ekip 3vs3 do wygrania nagrody 
pieniężne przekraczające 3000 zł, do-
datkowo puchary, dyplomy i nagrody rze-
czowe. W pozostałych bitwach również 
będą do rozdania atrakcyjne nagrody. 
Kozienice reprezentować będzie zespół 
„KIDS IN ACTION” z Kozienickiego 
Domu Kultury im. Bogusława Klimczu-
ka, prowadzony przez Michała Wójcika. 
Wrażeń na pewno nie zabraknie. 

Regulamin Turnieju, karta zgłosze-
nia i zgoda rodziców dla niepełnoletnich 
uczestników znajdują się tutaj:
https://www.dkkozienice.pl/?id=8630

Zgłoszenia przyjmowane są w dniu 
imprezy. Wstęp free.

Kozienicki Dom Kultury 
im. Bogusława Klimczuka

Informacje
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W jeden z kwietniowych weekendów 
już po raz piąty można było usłyszeć dźwięk  
i słowa Muzyki Sakralnej. Na Warsztatach 
Liturgicznych, które odbyły się w dniach 13 
– 15 kwietnia br. uczestnicy nie tylko rozwi-
jali swoje zdolności muzyczne oraz doskona-
lili swój głos, mogli zapoznać się również ze 
specyfiką obrzędów kościelnych jakie doko-
nują się na każdej Eucharystii. W tegorocz-
nej edycji wzięło udział aż 48 uczestników. 
W muzyce ogromne znaczenie odgrywają 
również instrumenty muzyczne. Zaproszeni 
na uczestnictwo w warsztatach byli wirtuozi 
takich instrumentów jak: skrzypce, flet, in-
strumenty klawiszowe oraz dęte.

Bardzo dużym atutem był prowadzący 
Piotr Pałka, który co roku nas zaskakuje  
i daje się poznać jako doskonały kompo-
zytor i dyrygent muzyki liturgicznej. Wysi-
łek, który uczestnicy włożyli podczas prób 
zwieńczyła Msza Święta z ich udziałem  
w Kościele pw. NNMP w Garbatce-Letni-
sku. Podczas Eucharystii uczestnicy mogli 

wykazać się umiejętnościami jakie zdobyli.
Nie zabrakło na niej także podzięko-

wań w stronę Organizatorów warsztatów, 
którymi są Robert Kowalczyk Wójt Gmi-
ny Garbatka-Letnisko, ks. kan. Augustyn 

Rymarczyk Proboszcz Parafii pw. NNMP 
w Garbatce-Letnisku oraz Piotr Błazik.

Na kolejne warsztaty miłośników Mu-
zyki Liturgicznej zapraszamy już za rok.

AGNIESZKA DZIEWICKA

Gry, zabawy, koncerty i potańcówka 
– słowem dzień pełen atrakcji! 3 maja br. 
odbyła się „FOLKOWA MAJÓWKA 
W GNYSIÓWCE”. Było to wydarze-
nie kulturalne mające na celu zapew-
nienie rozrywki zarówno dla młod-
szych jak i starszych uczestników, 
nawiązujące do dawnych muzycznych 
tradycji polskiej wsi.

Katarzyna Gulej zadbała, by nie za-
brakło atrakcji dla młodszej publiki. 
Już od godziny 13:30 nasi najmłodsi 
uczestnicy mogli wziąć udział w licz-
nych grach i zabawach. Z myślą o nich 
zostały również zorganizowane kon-
kursy z nagrodami. Część artystyczna 
Folkowej Majówki rozpoczęła się od 
występów uczniów Szkoły Muzycznej  
I stopnia w Kozienicach. Podczas kon-
certu wystąpili Kozienicka Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta „Furioso”, Kapela 
Dzikie Harce oraz Zespół Cygański.

W fantastyczną folkową podróż po-
rwały publiczność zespoły Viklinova 
i Kapela Niwińskich. Jak się okaza-
ło koncerty były strzałem w dziesiąt-
kę, dostarczyły one całej publiczności 
sporą dawkę pozytywnej energii oraz 
stworzyły niesamowity klimat. Folko-
wą majówkę w Gnysiówce zakończyła 
potańcówka, podczas której mogliśmy 
bawić się z Kapelą Zdzisława Kwapiń-
skiego, Kapelą Lipców oraz lokalnymi 

kapelami ludowymi.
Organizatorami tej wspaniałej zabawy 

byli Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Ro-

bert Kowalczyk, Fundacja „Pole do popi-
su” oraz Siedlisko „Gnysiówka”.

MARTA KOCHOWSKA

GMINA GARBATKA-LETNISKO
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Rok 2018 to rok, w którym swój Jubi-
leusz obchodzi jedna z najprężniej dzia-
łających organizacji na terenie Gminy 
Garbatka-Letnisko. Mowa oczywiście  
o Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbat-
ce-Letnisku, która świętuje 95-lecie swojej 
działalności. Stąd też 6 maja odbyły się 
obchody tej zacnej rocznicy. Uroczystości 
rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele 
pod wezwaniem NNMP w Garbatce-Let-
nisku, którą odprawił Proboszcz Parafii  
w Garbatce-Letnisku ks. kan. Augustyn 
Rymarczyk. Zarówno w uroczystej eu-
charystii jak i w dalszej części obchodów 
udział wzięły władze samorządowe Gminy 
Garbatka-Letnisko, druhowie z OSP Gar-
batka-Letnisko, z sąsiednich ochotniczych 
straży, przedstawiciele Wojewódzkich 
oraz Powiatowych Ochotniczych Straży 
Pożarnych, przedstawiciele Państwowej 
Straży Pożarnej, poczty sztandarowe oraz 
licznie zgromadzeni mieszkańcy.

Po uroczystej Mszy Świętej nastąpił 
przemarsz jednostek straży pod strażnicę. 
Przed remizą zebranych gości powitał Pre-
zes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP, Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Ro-
bert Kowalczyk. Gospodarz powinszował 
Druhom pięknej rocznicy, podziękował za 
oddaną służbę na rzecz Gminy i jej miesz-
kańców oraz kultywowanie i podtrzymy-
wanie tak pięknej tradycji.

Następnie odbył się uroczysty apel oraz 
wręczenie zasłużonym strażakom medali  
i odznaczeń. Medal brązowy „Za zasługi 
dla Pożarnictwa” otrzymali: Jacek Basaj, 
Paweł Jędrys, Piotr Skiba. Srebrny medal 
„Za zasługi dla Pożarnictwa”: Sławomir 

Gnyś, Michał Glegoła, Monika Kieliszek. 
Złoty medal otrzymali: Roman Gnyś, Ma-
riusz Morawski. Odznaką Strażak Wzoro-
wy zostali uhonorowani: Marek Ziemka, 
Sebastian Ziemka, Mariusz Olejarz oraz 
Kamil Kłos. Za wysługę lat – 30-lecie 
pracy strażackiej nagrodzono: Sylwestra 
Delę, Dariusza Prygla, 10-lecie w OSP 
Garbatka-Letnisko obchodził Albert Gry-
giel. Wójt Gminy Garbatka-Letnisko wy-
różnił i nagrodził także Prezesów OSP oraz 
strażaków, którzy najczęściej biorą udział  
w akcjach pożarniczych i działają na rzecz 
straży. Oficjalne obchody zakończyły się 
wspólnym obiadem strażackim.

Do Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Garbatce-Letnisku aktywnie należy 44 
członków – 36 mężczyzn oraz 8 kobiet. 
Stanowi ona największe stowarzyszenie 
tego typu, na obszarze Gminy Garbat-
ka-Letnisko. OSP czynnie bierze udział  
w akcjach ratowniczych przeprowadzanych 
w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych 

związanych z ochroną środowiska oraz 
innych klęsk żywiołowych i zdarzeń. Jed-
nostka zajmuje drugie miejsce w Powiecie 
Kozienickim pod kątem liczby wyjazdów. 
Druhowie również aktywnie uczestniczą  
w informowaniu ludności o istniejących 
zagrożeniach pożarowych i ekologicznych, 
chętnie reprezentują OSP podczas uroczy-
stości lokalnych i w organach samorządo-
wych, a we własnych szeregach rozwijają 
sport, kulturę fizyczną oraz prowadzą dzia-
łalność kulturalno-oświatową. Jednostka od 
1995 roku należy do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego, który stanowi 
integralną część systemu bezpieczeństwa 
państwa.

My ze swojej strony, życzymy na-
szym Druhom dalszej wytrwałości, nie 
tylko w niesieniu pomocy mieszkańcom, 
lecz również w podtrzymywaniu poczu-
cia tożsamości społecznej oraz kultywo-
waniu lokalnych tradycji.

AGNIESZKA DZIEWICKA
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Społeczność Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących im. Batalionów Chłopskich 
w Ursynowie przeżywała 27 kwietnia 
2018 r. niezwykłe święto. Swoje osiem-
naste urodziny obchodziło Stowarzysze-
nie na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze 
Dzieci”, które po likwidacji ursynowskiej 
placówki przez ówczesne władze gminy, 
przejęło jej prowadzenie. Początki, tego 
można powiedzieć „drugiego życia” Szko-
ły w Ursynowie, nie były łatwe, ale kolej-
ne lata, naznaczone ciężką pracą członków 
Stowarzyszenia, pracowników placówki 
oraz rodziców, przynosiły coraz lepsze 
wyniki, co zaowocowało tym, że obec-
nie Szkoła w Ursynowie działa prężnie, 
a przez jej otwarte, na potrzeby uczniów, 
drzwi co roku przechodzą kolejne roczni-
ki młodych ludzi. Należy zaznaczyć, że 
obecnymi uczniami Szkoły jest nie tylko 
najmłodsze pokolenie mieszkańców Ur-
synowa i Stanisławowa, ale także uczy się 
tutaj wielu młodych ludzi z Marianowa, 
Przejazdu, Cecylówki Brzózkiej, Macie-
jowic, a nawet Brzózy. Lata tej wspólnej 
pracy zostały uczczone podczas urodzi-
nowego festynu, na którym wspaniale 
bawili się zarówno obecni uczniowie, jak 
również zaproszeni goście. Nie brakowało 
wspomnień, sentymentalnych opowiadań, 
ale przede wszystkim uśmiechu i radości  
z chwili obecnej i tego co udało się osią-
gnąć zarówno Stowarzyszeniu, jak i Szko-
le, która jest jego najlepszą wizytówką. 

Pierwsza część obchodów 18-lecia 
istnienia Stowarzyszenie na rzecz Eko-
rozwoju Wsi „Nasze Dzieci” przebie-
gała pod hasłem „Bawimy się i uczymy 

jednocześnie”. Najmłodsi uczniowie 
świetnie spędzili czas wspólnie z ani-
matorkami, które organizowały ciekawe 
zawody sportowo-rekreacyjne, zachęcały 
do tanecznych zabaw i wyczarowywały 
niezwykły świat z baniek oraz stworów  
z baloników. W tym samym momencie 
ich starsi koledzy i koleżanki, a nawet 
przybyli rodzice uczestniczyli w zdoby-
waniu tytułu dojrzałości, poprzez rozwią-
zywanie różnorodnych zadań zarówno 
plastycznych, humanistycznych, nauko-
wych jak i sportowych. 

Wśród kolejnych atrakcji urodzino-
wej imprezy nie zabrakło pasjonujących 
rozgrywek piłki siatkowej, w których 
zespół chłopców bezapelacyjnie pokonał 
dziewczęta. Zacięty mecz o trzecie miej-
sce rozegrała drużyna nauczycieli z ekipą 
„Mamusiek”, by po wyczerpującej partii 
zwyciężyć ostatecznie 25 do 20. Jak za-
wsze na wysokości zadania stanęła Rada 
Rodziców, organizując stoisko z hot-do-
gami, które cieszyły się ogromną popu-
larnością. W czasie kibicowania w za-
wodach sportowych każdy z uczestników 
mógł skosztować pysznej kiełbaski upie-
czonej na ognisku przygotowanym przez 
pracowników Szkoły, zakupić los na sto-
isku szkolnej loterii, czy skorzystać ze 
zorganizowanego przez rodziców stoiska 
z malowaniem paznokci. Tuż przed roz-
poczęciem rozgrywek siatkarskich przy-
byli do nas również zapowiedziani, acz 
tajemniczy goście, czyli przedstawiciele 
Stowarzyszenia Wołyński Rajd Motocy-
klowy, którzy wzbudzili swoim „głośnym 
wjazdem” niemałą sensację. Bardzo dzię-

kujemy Prezesowi Henrykowi Kozakowi 
za ten miły gest przyjaźni, motocyklistom 
za wspólną zabawę i uświetnienie swoją 
obecnością naszego jubileuszu. A na ko-
niec oczywiście tort...

W samo południe, tego niezwykłego 
dnia, nastąpiły oficjalne uroczystości uro-
dzinowe Stowarzyszenia na Rzecz Eko-
rozwoju Wsi „Nasze Dzieci”. Przybyli 
goście, na czele z Józefem Grzegorzem 
Małaśnickim Wójtem Gminy Głowa-
czów, Krzysztofem Postkiem Zastępcą 
Wójta Gminy Głowaczów oraz Justyną 
Bojarską-Siębor (odpowiedzialną za refe-
rat oświaty w Gminie Głowaczów), Paw-
łem Kołodziejem Radnym Rady Gmi-
ny, Teresą Mąkosą Sołtysem Ursynowa, 
Agnieszką Woźniak Dyrektorem PSP  
w Cecylówce-Brzózkiej, Władysławem 
Oko Komendantem miejscowej jednost-
ki OSP oraz licznie przybyłymi rodzica-
mi i mieszkańcami, wspólnie z obecnymi 
władzami Stowarzyszenia, uczniami, na-
uczycielami i pracownikami szkoły oraz 
członkami Stowarzyszenia Wołyński Rajd 
Motocyklowy, odśpiewali głośne „Sto lat”. 
Po oficjalnych przemówieniach i wręcze-
niu pamiątkowych dyplomów, prezentów 
oraz krótkiej prezentacji dotychczasowej 
historii tych 18 lat, przyszedł czas na „naj-
słodszy” moment, czyli degustację piękne-
go i jak się okazało przepysznego tortu... 

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim 
gościom za przybycie, miłe słowa i ży-
czenia, a niezawodnej jak zawsze ekipie 
TV „Nasz Powiat” za współpracę i pomoc 
medialną.

mgr MAŁGORZATA MAJ

GMINA GŁOWACZÓW
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Józef Grzegorz Małaśnicki Wójt Gmi-
ny Głowaczów wraz z pracownikami 
Urzędu Gminy składa serdeczne gratula-
cje uczniom Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Głowaczowie – Jakubowi Strzel-
czykowi oraz Aleksandrze Strzelczyk za 
osiągnięte sukcesy w Mistrzostwach Pol-
ski w Biegach Górskich, które odbyły się 

14 kwietnia w Ustrzykach Górnych. 
Warto zaznaczyć, że Jakub może 

pochwalić się Tytułem Mistrza Polski  
w kategorii młodzików, zaś Aleksandra 
Tytułem Wicemistrzyni Polski w kategorii 
dzieci starszych. Tak wspaniałe osiągnię-
cia są dziełem nauczyciela wychowania 
fizycznego Roberta Wiśniewskiego, który 

3 maja 2018 r. w Głowaczowie od-
była się uroczystość upamiętniająca 227. 
rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
połączona ze świętem strażackim. Obcho-
dy rozpoczęto od złożenia kwiatów oraz 
zapalenia zniczy pod pomnikiem Józefa 
Piłsudskiego przez przedstawicieli gminy 
– Wójta Gminy Głowaczów Józefa Grze-
gorza Małaśnickiego, Zastępcę Wójta Gmi-
ny Krzysztofa Postka i pracownika Urzędu 
Gminy Monikę Tomczak oraz delegatów 
Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej 
Polskiej Towarzystwa Pamięci Józefa Pił-
sudskiego – Jana Chryzostoma Czachow-
skiego oraz Euzebiusza Małaśnickiego. 
Następnie w Kościele pw. Św. Wawrzyńca 

w Głowaczowie została odprawiona uro-
czysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, 
Strażaków i ich rodzin. Szczególnie pod-
niosłym momentem nabożeństwa było 
odczytanie przez Radnego Rady Gminy 
Głowaczów Tadeusza Jędrzejczyka wierszy  
o tematyce patriotycznej.

Uroczystości związane z rocznicą 
uchwalenia Konstytucji były także okazją 
do świętowania w dniu 3 maja Dnia Stra-
żaka. Przed remizą Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Głowaczowie odbył się uroczysty 
apel, który był uhonorowaniem codzien-
nej służby strażaków z udziałem Wójta 
Gminy, Zastępcy Wójta oraz reprezentacji 
wszystkich jednostek straży pożarnej z te-

dzięki swojemu zaangażowaniu zaszcze-
pił w wychowankach chęć do uprawiania 
sportu, by teraz mogli sięgać po trofea. 

Młodzież rozwija również swoją pasję 
dzięki współpracy z Uczniowskim Klu-
bem Sportowym „OLIMP”.

MAGDALENA KONOPKA 

renu gminy Głowaczów wraz z pocztami 
sztandarowymi na czele z Zastępcą Ko-
mendanta Gminnego druhem Tomaszem 
Rębisiem. Wójt w swoim przemówieniu 
nawiązał do jednego ze strażackich haseł 
„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. 
Podkreślił, że ich praca jest niezwykle 
ważna. Życzył, aby Święty Florian otaczał 
druhów swoją opieką w wypełnianiu stra-
żackiej powinności, zaś ta trudna służba 
niech będzie dla nich źródłem satysfak-
cji i powodem do dumy. Podziękował za 
poczucie bezpieczeństwa, gdyż gminna 
społeczność może na nich liczyć o każdej 
porze dnia i nocy.

MAGDALENA KONOPKA
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21 kwietnia br. msza św. w intencji ju-
bilatów, którą odprawił ksiądz Stanisław 
Grzmil, proboszcz parafii pw. Niepokala-
nego Serca NMP w Gniewoszowie, roz-
poczęła uroczystości wręczenia „Medali 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Na wniosek Wójta Gminy Gnie-
woszów i postanowieniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej medale otrzy-
mało 9 par małżeńskich z terenu naszej 
gminy.

Medal za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie – polskie cywilne odznaczenie 
państwowe, ustanowiono jako nagrodę 
dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym 
związku małżeńskim. Odznaką Medalu 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest 
medal w kształcie stylizowanej, sześcio-
promiennej, srebrzonej, oksydowanej 
gwiazdy o średnicy 35 mm z ornamen-
towanymi promieniami łączącymi jej 
ramiona. Na awersie w środku meda-
lu, na okrągłej tarczy pokrytej różową 
emalią umieszczone są dwie srebrzone, 
oksydowane róże. Na odwrotnej stronie  
w środku umieszczony jest monogram RP,  
a w otoku napis: ZA DŁUGOLETNIE 
POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE.

Marcin Szymon Gac Wójt Gminy 
Gniewoszów otwierając uroczystości 
na sali konferencyjnej Urzędu Gminy  
w swym przemówieniu podkreślił, iż zło-
żona przysięga małżeńska zobowiązuje do 
bycia ze sobą w codziennym życiu, w ra-
dości i smutku oraz poprosił o receptę na 
tak długi związek. Następnie złożył jubi-
latom serdeczne życzenia i dokonał aktu 
dekoracji medalami, które są oficjalnym 
przypieczętowaniem wzoru małżeństwa.

Swoje życzenia dołączyli obecni na 
uroczystości Monika Gogacz Kierownik 
USC, Piotr Dela Przewodniczący Rady 
Gminy Gniewoszów oraz Mariusz Szcze-
paniak Radny Radny Gminy Gniewoszów.

W gronie Szanownych Jubilatów zna-
lazły się pary małżeńskie:
1. Państwo Stanisława i Edward Woś, 
2. Państwo Bogumiła i Edward Jedyna-

kowie, 
3. Państwo Teresa i Adam Wieczorkowie, 
4. Państwo Łucja i Edward Woźniakowie, 
5. Państwo Krystyna i Tadeusz Gogaczowie, 
6. Państwo Halina i Kazimierz Jędrychowie, 
7. Państwo Krystyna i Jan Szewczykowie, 
8. Państwo Halina i Zygmunt Śmietankowie, 
9. Państwo Henryka i Piotr Telkowie. 

Wszyscy Jubilaci otrzymali medale, 
listy gratulacyjne, kwiaty i upominki.

Po zakończeniu części oficjalnej od-

była się część artystyczna w wykonaniu 
Zespołu „Jesienna Róża”, który przybył 
z Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie 
z Dyrektor Moniką Bąkałą, by swoim 
śpiewem umilić czas Jubilatom. Słodki 
poczęstunek, toasty, tort oraz gromkie sto 

lat były zwieńczeniem uroczystości.
Szanownym Jubilatom serdecznie 

dziękujemy za przybycie i życzymy ko-
lejnych lat w zdrowiu, wzajemnym sza-
cunku i miłości.

DANUTA BŁAŻYŃSKA

Zakończyła się przebudowa kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 738 w miej-
scowościach Gniewoszów i Regów Nowy. Wybudowano nowe chodniki w tym ciąg 
pieszo – rowerowy, zjazdy na posesje, kanalizację deszczową oraz przebudowano 
jezdnię. Inwestorem zadania był Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warsza-
wie, a dokumentację projektową sfinansowała Gmina Gniewoszów. Koszt przebudowy 
wyniósł 2 278 636,36 zł. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo ruchu, zwłaszcza 
pieszych i rowerzystów, zapewnić skuteczne odwodnienie drogi, czego brakowało, 
zwłaszcza na ul. Lubelskiej, gdzie tworzyły się zastoiska wody oraz poprawić estetykę 
miejscowości.

KRZYSZTOF SZAFRANEK

GMINA GNIEWOSZÓW
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22 kwietnia br. dokonano oficjalnego 
otwarcia wielofunkcyjnego boiska w Wy-
sokim Kole. Inwestycja powstała w ramach 
współpracy samorządu gminy z organizacja-
mi pozarządowymi, tj. Lokalną Grupą Dzia-
łania „Puszcza Kozienicka”, Stowarzysze-
niem OSP Wysokie Koło. Jej koszt wyniósł 
200 tys. zł. Budowa boiska została w całości 
sfinansowana ze środków unijnych, dzięki 
czemu gmina nie poniosła żadnych kosztów 
związanych z realizacją inwestycji.

W części oficjalnej spotkania Wójt 
Gminy Gniewoszów Marcin Szymon Gac 
podziękował za pomoc oraz zaangażowa-
nie osób, które przyczyniły się do powsta-
nia boiska. Następnie przecięcia wstęgi 
dokonali: Irena Bielawska – Prezes Lokal-
nej Grupy Działania „Puszcza Kozienic-
ka” oraz Emil Skowronek – przedstawi-
ciel Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Wysokim Kole. Obiekt został poświę-
cony przez ks. kan. Szymona Muchę pro-
boszcza parafii pw. NMP Królowej Ró-
żańca Świętego w Wysokim Kole. 

W ramach uroczystości zorganizowa-
no turniej piłki nożnej, w którym udział 
wzięli uczniowie Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Wysokim Kole, strażacy 
OSP, a także klerycy z Wyższego Semi-
narium Duchownego w Radomiu.

Boisko powstało z myślą utworzenia 
ogólnodostępnego miejsca do aktywnego 
wypoczynku oraz spotkań mieszkańców, 
dlatego serdecznie zapraszamy do korzy-
stania z nowego obiektu.

AGNIESZKA KONIECZNA
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3 maja 2018 r. na stadionie sporto-
wym w Grabowie nad Pilicą odbyły się 
coroczne gminne zawody sportowo – 
pożarnicze dla jednostek ochotniczych 
straży pożarnych z terenu naszej gminy. 
Udział w nich wzięły 4 drużyny mę-
skie. Strażacy rywalizowali w dwóch 
konkurencjach: sztafecie pożarniczej  
7 x 50 m z przeszkodami oraz ćwicze-
niu bojowym. Rozgrywane zawody 
sportowo – pożarnicze były okazją do 
sprawdzenia przygotowania kondycyj-
nego, mobilności i zaangażowania stra-
żaków poszczególnych jednostek oraz 
sprawdzenia sprawności sprzętu, jaki 
znajduje się na ich wyposażeniu. 

Nad prawidłowością przeprowa-
dzenia zawodów czuwała Komisja Sę-
dziowska powołana przez Komendan-
ta Powiatowego PSP w Kozienicach  
w składzie: st. kpt. Paweł Kowalski; kpt. 
Karol Przydatek; ogn. Piotr Traczyk, 
sędzią głównym zawodów był – bryg. 
Paweł Potucha – Zastępca Komendanta 
Powiatowego PSP w Kozienicach. 

Komisja sędziowska po podsumowa-
niu wyników ustaliła następującą kolej-
ność miejsc: 

Klasyfikacja generalna:
I miejsce OSP Grabów nad Pilicą  

105,85 pkt
II miejsce OSP Augustów 112,00 pkt
III miejsce OSP Łękawica 124,00 pkt
IV miejsce OSP Grabowska Wola  

138,03 pkt 
Wszystkie drużyny poprawiły swo-

je wyniki od osiągniętych w poprzed-
nich zawodach. Sędzia główny ocenił je 
na wysokim poziomie organizacyjnym  
i sportowym. 

Po podsumowaniu wyników do stra-
żaków przemówił Euzebiusz Strzelczyk 
– Wójt Gminy Grabów nad Pilicą, gra-
tulując osiągniętych wyników i doce-
niając włożony wkład w przygotowanie 
tegorocznych zawodów. Życzył wszyst-
kim powodzenia w kolejnych zawodach 
oraz w codziennej pracy strażaka. Na 
zakończenie wraz z sędzią głównym – 
bryg. Pawłem Potuchą oraz Przewod-
niczącym Rady Gminy – Andrzejem 
Chrabąszczem wręczył dowódcom dru-
żyn puchary i pamiątkowe dyplomy. 

Ostatecznie rozgrywki zakończyły 
się nie czterema, a pięcioma puchara-
mi. W dowód uznania i podziękowania 
za współpracę i prowadzone inwesty-
cje w jednostkach, Wójt Euzebiusz 
Strzelczyk otrzymał puchar z rąk Pre-
zesa Zarządu Gminnego OSP. 

Gminne zawody sportowo – pożar-

nicze to nie tylko rywalizacja, sprzyjają 
one także wspólnej integracji wszyst-
kich gminnych jednostek oraz miesz-
kańców. Często dzięki słonecznej po-
godzie jest to okazja do piknikowania 
i aktywnego spędzania czasu z dzieć-
mi. Po zakończeniu generalnej części 
zawodów można przyjrzeć się z bliska 
wyposażeniu jednostek oraz pełnemu 
umundurowaniu strażaka. Przyciąga-
jącą atrakcją jest także tradycyjna gro-
chówka przygotowana na kuchni po-
lowej przez strażaków dla wszystkich 
przybyłych.

Na terenie Gminy Grabów nad Pi-
licą czynnie funkcjonują cztery jed-
nostki Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Najwcześniej utworzona w 1928 roku 
jednocześnie najdynamiczniej rozwi-
jającą się jednostką jest OSP Grabów 
nad Pilicą. Posiada rozbudowaną bazę 
garażową i usługową remizę z wyposa-
żoną kuchnią. Do dyspozycji ma dwa 
samochody ratowniczo-gaśnicze marki 
MAN i STAR 244 oraz samochód spe-
cjalistyczny do ratownictwa drogowe-

go marki RENAULT z wyposażeniem.  
W 2007 roku włączona została do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego, który zobowiązuje do pełnej 
gotowości operacyjnej oraz ciągłego 
szkolenia specjalistycznego druhów. 
W 1955 roku powstała OSP Łękawica. 
Dysponuje ona wozem strażackim mar-
ki STAR 200. Przy pomocy Wójta Gmi-
ny świetlica strażacka została rozbudo-
wana o zaplecze kuchenne i sanitarne, 
które wspomoże integrację mieszkań-
ców pobliskich wiosek. Trzecia w ko-
lei jest jednostka OSP Augustów, która  
w tym roku obchodzi 55-lecie po-
wstania. Dysponuje wozem strażac-
kim marki MERCEDES-BENZ i nie-
wielką strażnicą, po uregulowaniu 
stanu prawnego gruntów możliwe bę-
dzie rozpoczęcie inwestycji w tej jed-
nostce. Najmłodszą jednostką jest OSP  
w Grabowskiej Woli. Formacja powsta-
ła w 1965 roku. Dysponuje wozem stra-
żackim marki JELCZ oraz wyposażoną 
świetlicą strażacką.

ANNA PLESIEWICZ-TRZECIAK

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
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Gmina Grabów nad Pilicą to region, 
który może poszczycić się bogactwem kul-
turowym i doniosłą przeszłością historycz-
ną. Na ziemi tej znajdziemy wiele symboli 
patriotyzmu w postaci pomników, tablic pa-
miątkowych i mogił. 

Przed Urzędem Gminy znajduje 
się pomnik poświęcony zrzutowi 
Cichociemnych, broni i sprzętu 
dokonany w nocy z 8/9 kwietnia  
1944 roku. Żołnierze AK Obwodu 
Kozienice z Placówek Trzebień  
i Grabów nad Pilicą pod dowództwem 
kapitana Romana Siwka „Heleny” 

przyjęli aliancki zrzut materiałowy  
i jeden zrzut ludzi. To tam 22 kwietnia 
2018 r. rozpoczęto coroczne uroczystości 
„Weller7”. Młodzież z Zespołu Szkół 
w Grabowie nad Pilicą odegrała hymn 
narodowy, powitano zgromadzonych 
gości i złożono wiązanki w asyście licznie 
zgromadzonych pocztów sztandarowych. 
Kolejny etap uroczystości odbył się  
w lesie niedaleko wsi Paprotnia, gdzie 
74 lata temu wyznaczono miejsce zrzutu 
i mimo czujności wroga skutecznie 
przeprowadzono akcję „Weller7”.  
O szczegółach tych działań opowiedział 
Jan Chryzostom Czachowski – Prezes 
Związku Piłsudczyków RP – okręg 
Głowaczów. Przybliżył również  
tragiczną historię naszego kraju, co 
uświadomiło zebranym wagę wszelkich 
inicjatyw, przypominających drogę 

Polaków do odzyskania niepodległości. 
Tę niezwykłą lekcję patriotyzmu 
uzupełnił program artystyczny  
w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół  
w Grabowie nad Pilicą. W pełnych 
ekspresji wypowiedziach młodzież 
wykazała nie tylko swą wrażliwość, ale 
przede wszystkim przekazała głębokie 
refleksje na temat zaangażowania 
i poświęcenia Cichociemnych. 
Niezwykłą atmosferę podkreślał 
szum drzew, niemych świadków 
ówczesnych wydarzeń. Echo lasu 
spotęgowało brzmienie żołnierskich 
pieśni, które uzupełniały patriotyczną 
poezję. Zwieńczeniem oficjalnej 

części uroczystości była Msza Święta 
polowa odprawiona w intencji ojczyzny 
przez proboszcza ks. Jana Pękacza. 
Spod ołtarza polowego, zgromadzona 
społeczność lokalna oraz zaproszeni 
goście przemieścili się pod ambonę 

obok miejsca zrzutu, gdzie mogli być 
świadkami skoków spadochronowych  
w wykonaniu grupy Sky Magic. 

Patronat honorowy nad uroczysto-
ścią objął Komendant Główny Policji 
Jarosław Szymczyk. W skład komitetu 
organizacyjnego wchodzą: Wójt Gminy 
Grabów nad Pilicą Euzebiusz Strzel-
czyk, Jednostka wojskowa GROM, Biu-
ro Historii i Tradycji Policji KGP, Nad-
leśnictwo Dobieszyn, Związek Polskich 
Spadochroniarzy, Zespół Szkół w Gra-
bowie nad Pilicą, Ksiądz Proboszcz Jan 
Pękacz, Fundacja im. Cichociemnych 
Spadochroniarzy Armii Krajowej. Uro-
czystość uświetnili swoją obecnością 

żołnierze Szarych Szeregów, harcerze, 
rodziny Cichociemnych, przedstawicie-
le Straży Granicznej oraz przedstawi-
ciele władz.

ANNA WĄSIK
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Msza święta, pamiątkowe statuetki, 
specjalny film i masa ciepłych słów…  
W piątek, 11 maja, odbyły się oficjalne 
obchody jubileuszu 50-lecia istnienia 
Kozienickiej Gospodarki Komunalnej. 

Uroczystości rozpoczęły się od nabo-
żeństwa w kościele pw. Świętego Krzyża 
w Kozienicach. Msza była koncelebrowa-
na przez ks. kanonika Kazimierza Choj-
nackiego, kazanie wygłosił ks. Łukasz 
Pyszczek. Nawiązał w nim do pięknego 
jubileuszu zakładu i ludzi go tworzących.

W mszy uczestniczyli pracownicy 
KGK, władze spółki, przedstawiciele 
władz samorządowych, w tym Burmistrz 
Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka  
i Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej 
Jung. Dalsza część uroczystości odbyła 
się w Centrum Kulturalno-Artystycznym 
w Kozienicach. Tu przybyłych powitał 
Prezes Zarządu Kozienickiej Gospodarki 
Komunalnej Robert Wojcieszek i złożył 
podziękowania wszystkim pracownikom.
– To są ludzie, którzy tworzyli tę firmę; 

pracowali tu przez wiele lat. Miałem 
i mam przyjemność z nimi współpra-
cować (…) Im wszystkim chciałbym 
serdecznie podziękować za tę ofiarną, 
sumienną, odpowiedzialną i niezwy-
kle rzetelną pracę – mówił Robert  
Wojcieszek.
W czasie uroczystości zgromadzeni 

obejrzeli film o działalności Kozienickiej 
Gospodarki Komunalnej, zrealizowany 
przez telewizję lokalną Kozienickiego 
Domu Kultury „Kronika Kozienicka”. 
Była też szczegółowa prezentacja, przy-
gotowana i omówiona przez prezesa, od-
nosząca się do funkcjonowania spółki. 
Całą uroczystość poprowadziła Dyrektor 
Kozienickiego Domu Kultury im. Bogu-
sława Klimczuka Elwira Kozłowska.

Wyróżnili się pracą
Tak piękny jubileusz – pół wieku ist-

nienia – był też okazją do uhonorowania 
ludzi związanych z KGK przez co naj-
mniej 35 lat. Rekordzista Zdzisław Ko-
walski przepracował w „gospodarce” 45 
lat. Ogółem uhonorowanych osób było 
22, w tym 5 obecnie zatrudnionych pra-
cowników i 17 emerytowanych. Każdy 
otrzymał pamiątkową statuetkę i kwiaty. 

Nie mogło też zabraknąć okoliczno-
ściowych przemówień. Rozpoczął je ks. 
proboszcz Kazimierz Chojnacki, który jak 
podkreślił bardzo ceni sobie współpracę 
z KGK w zakresie dbania i zarządzania 
cmentarzem parafialnym. Kolejne ciepłe 
słowa skierowane do zarządu i pracow-
ników skierowali przedstawiciele władz 
samorządowych.
– Miejmy czas cieszyć się tym, co osiąga-

liśmy, osiągniemy i osiągamy nadal. 
Miejmy czas na refleksje, na radość, po-
nieważ życie jest bardzo krótkie. Życzę 
wam wspaniałych kolejnych lat, wiele 
radości, satysfakcji, harmonii pomiędzy 
życiem rodzinnym i zawodem. Spełnie-
nia najskrytszych marzeń – powiedział 
burmistrz Tomasz Śmietanka.
Oprócz życzeń, były też upominki 

przekazane przez zaproszonych gości. 
Po części oficjalnej przyszedł czas na ar-
tystyczny akcent. Przed zgromadzonymi 
wystąpiła orkiestra akordeonowa „Arturo 
Band” ze Szkoły Muzycznej I Stopnia  
w Kozienicach. 

Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka

GMINA KOZIENICE
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Dnia 10 maja br. w Warszawie odby-
ła się konferencja, pn.: „Zrównoważony 
rozwój społeczno-gospodarczy jednostek 
samorządu terytorialnego”. Organizato-
rem spotkania mazowieckich samorzą-
dowców, terenowych organizacji rządo-
wych, a także instytucji publicznych oraz 
przedstawicieli środowisk naukowych był 
Adam Struzik – Marszałek Województwa 
Mazowieckiego.

Podczas konferencji odbyły się dwie 
debaty, jedna poświęcona przyszłemu (po 
2020 r.) korzystaniu przez jst ze środków 
unijnych i związanych z tym wyzwaniami, 
doświadczeniami i inspiracjami oraz dru-
ga, szczegółowo omawiająca finansowanie 
jednostek samorządu terytorialnego.

W trakcie spotkania zaprezentowano 
również wyniki rankingów zrównoważo-
nego rozwoju jednostek samorządu te-
rytorialnego oraz dynamiki wskaźnika 
przedsiębiorczości w latach 2003 – 2016. 
Tomasz Śmietanka Burmistrz Gminy Ko-
zienice znalazł się w gronie laureatów – 
jako gospodarz jednej z najdynamiczniej 
rozwijających się gmin na Mazowszu. 
Wyróżnieni zostali również włodarze miej-
scowości aglomeracji warszawskiej, m.in. 

Lesznowoli i Ożarowa Mazowieckiego.
– Z przyjemnością odebrałem z rąk Mar-

szałka Struzika wyróżnienie dla go-
spodarza Gminy Kozienice – jednej  
z najlepiej rozwijających się gmin na 
Mazowszu. Jest to prestiżowe wyróż-
nienie, szczególnie dlatego, że zostało 
nadane przez Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego, który doskonale 

zna i rozumie prace, problemy i wy-
zwania jednostek z niższego szczebla 
samorządu terytorialnego. Z roku na 
rok, Kozienice umacniają swoją pozy-
cję. Harmonijny rozwój, komfort życia  
i strategiczne plany są doceniane – a to 
jest sukcesem wszystkich Kozieniczan.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Kozienicach

Dnia 21 kwietnia 2018 r. Chór BEL 
CANTO działający w Szkole Muzycznej 
I stopnia w Kozienicach pod kierunkiem 
pani Anny Kuczmery wziął udział w V Fe-
stiwalu Chórów Szkół Muzycznych, który 
organizowany jest co roku w Siedlcach. 

W festiwalu uczestniczą chóry oraz 
zespoły wokalne publicznych i niepu-
blicznych szkół muzycznych I i II st. Re-
gionu Mazowieckiego. Konkurs został 
przeprowadzony w trzech  kategoriach: 
A - chóry szkół muzycznych I stopnia,  
B – chóry szkół muzycznych II stop-
nia oraz C – zespoły wokalne. Wystę-
py konkursowe oceniało jury powołane 
przez Centrum Edukacji Artystycznej. 
Jury oceniało: dobór repertuaru i stopień 
trudności utworów, walory brzmieniowe 
i ogólny wyraz artystyczny, interpretację 
oraz poprawność wykonawczą. 

Za cały program można było otrzy-
mać maksymalnie 100 punktów jako 
średnią ocen jurorów.

Chór BEL CANTO ze Szkoły Mu-
zycznej w Kozienicach pod kierunkiem 
Anny Kuczmery „wyśpiewał” Złoty Dy-
plom. 

Szkoła Muzyczna I stopnia 
w Kozienicach
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18 kwietnia 2018 r. w Gminnej Biblio-
tece Publicznej – Centrum Kultury w Ma-
gnuszewie odbyło się otwarcie wystawy  
z okazji jubileuszu 20-lecia działalności 
Grupy Twórczej Vena. W otwarciu wysta-
wy udział wzięli członkowie Grupy Vena 
wraz ze swoją opiekunką z KDK Agnieszką 
Bieńkowską, przedstawiciele władz Gminy 
Magnuszew, Zespół Melodia oraz ucznio-

wie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej  
w Rozniszewie. Po występie zespołu Melo-
dia, twórcy ludowi z Grupy Vena opowiadali 
o swoich pracach oraz odpowiadali na pytania 
publiczności.

Po części oficjalnej odbyły się warsz-
taty malarskie dla dzieci z Rozniszewa. 
Uczniowie mogli spróbować swoich sił 
w malowaniu farbami akrylowymi, pod 

28 kwietnia w małej, nadpilickiej 
miejscowości Rozniszew świętowano 
150-lecie tamtejszej szkoły podstawowej. 
Tak jak przed stu pięćdziesięciu laty, gdy 
1-go sierpnia 1866 roku dokonano otwar-
cia nowej szkoły, obchody Jubileuszu 
rozpoczęła uroczysta msza święta odpra-
wiona w Kościele Narodzenia Najświęt-
szej Maryi Panny w Rozniszewie przez 
Bp Piotra Turzyńskiego.

Po uroczystości w kościele wszyscy 
obecni prowadzeni przez warecką Miej-
ską Orkiestrę Moderato przemaszerowali 
do budynku szkoły, gdzie gości powitała 
dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana 
Czarnieckiego Agnieszka Suska.

Obecny wśród gości Marszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego Adam Stru-
zik serdecznie pogratulował szkolnej 
społeczności stu pięćdziesięciu lat dzia-
łalności i na ręce dyrektora szkoły prze-
kazał Medal Pamiątkowy Pro Masovia, 
którym wyróżniona została rozniszew-
ska szkoła. Listy gratulacyjne otrzymało 
również liczne grono nauczycieli. Z kolei 
Wójt Gminy Magnuszew Marek Drapała  
w towarzystwie Przewodniczącego Rady 
Gminy Zbigniewa Rybarczyka wręczył 
Honorowe Odznaki Zasłużony dla Gminy 
Magnuszew państwu Annie i Leszkowi 
Owczarczykom, którzy przepracowali  
w rozniszewskiej szkole 37 lat.

Po części oficjalnej goście Jubile-

uszu obejrzeli przedstawienie „Zaku-
rzona Królewna” Piotra Rowickiego, 
przygotowane przez działający w szkole 
już od piętnastu lat Teatr-zyk Figiel-ek. 
Najmłodsi uczniowie z klasy pierwszej 
i drugiej zatańczyli następnie wiązankę 
tańców ludowych. W szkole można było 
obejrzeć dwie wystawy. Pierwsza to „Li-
sta obecności absolwentów” prezentująca 
wszystkie roczniki absolwentów począw-
szy od roku 1949, druga to Wystawa prac 
absolwentów zaprezentowana w działają-

okiem twórców ludowych należących 
do Grupy Twórczej Vena. Artyści mala-
rze zaprezentowali podstawowe techniki 
malowania farbami akrylowymi, a dzieci  
z wielkim entuzjazmem zabrały się za two-
rzenie własnych prac, które następnie mo-
gły zabrać do domu.

Wystawę można było oglądać w świe-
tlicy GBP-CK do 20 maja. 

EDYTA STALUSZKA

cej w szkole już od osiemnastu lat Galerii 
„Na piętrze”.

Chcąc uczcić Jubileusz Szkoły 150 
uczniów z Rozniszewa wypuściło sto 
pięćdziesiąt kolorowych balonów z lo-
giem uroczystości. Wykonana została 
również pamiątkowa fotografia wszyst-
kich obecnych. Nie byłoby 150-tych uro-
dzin bez okolicznościowego tortu, któ-
rym mamy z Rady Rodziców obdzieliły 
wszystkich obecnych. 

TOMASZ DYMEK

GMINA MAGNUSZEW
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25 kwietnia 2018 roku o godzinie 
9:20 w Zespole Placówek Oświatowych 
im. Armii Krajowej w Sieciechowie od-
był się apel z okazji obchodzonego trzy 
dni wcześniej Światowego Dnia Ziemi.

Hasło Dnia Ziemi 2018 roku brzmi „End 
Plastic Pollution”. Dotyczy ono głównie 
walki z plastikowymi zanieczyszczeniami 
na naszej planecie. Celem tegorocznego, jak 
i każdego takiego dnia, jest uświadomienie 
problemów współczesności związanych 
głównie ze zmianami klimatu, wymieraniem 
gatunków, brakiem wody, a także przelud-
nieniem oraz walka z nimi.

Tego dnia uczniowie ZPO w Sieciecho-
wie uczyli się wspólnie dbać o dobro natu-
ry. Uroczystość rozpoczęły międzyklasowe 
zawody. Na początku jury w składzie Maja 
Ratajczak, Małgorzata Boryczka oraz Da-
riusz Kwieciński miało okazję oceniać talenty 
plastyczne uczestników, gdyż zaprezentowali 
oni własnoręcznie wykonane plakaty z orygi-
nalnymi ekologicznymi hasłami. Następnie 
przyszła kolej na wykazanie się umiejętno-
ściami wokalnymi, aktorskimi i reżyserski-
mi – uczniowie zaprezentowali wymyślone 
przez siebie scenki lub wykonywali piosenki 
nawiązujące do tematyki święta. Później zma-
gali się także w konkurencjach sprawnościo-
wych i intelektualnych prowadzonych przez 
Marcina Kołdeja. Wśród dyscyplin znalazły 
się: rzucanie kulką papierową do kosza, ukła-

danie hasła ekologicznego, rozwiązywanie 
krzyżówki ekologicznej oraz wykreślanki 
nawiązującej do idei Dnia Ziemi. Wszyscy, 
którzy wzięli udział w rywalizacji nagrodzeni 
zostali słodkim upominkiem. Po zakończeniu 
szkolnych zawodów, nadszedł czas na ogło-
szenie wyników oraz wręczenie dyplomów. 
Przy tej okazji wspomniano także o przepro-
wadzonych w szkole konkursach i zbiórkach 
makulatury, baterii oraz elektroodpadów, któ-
re to zapewniły placówce zdobycie tablicy 
multimedialnej. Całość uświetniły występy 

muzyczne młodzieży. 
Za organizację tej uroczystości odpo-

wiedzialni byli Marianna Lenartowicz, 
Marcin Kołdej oraz Beata Majcher.

Pamiętajmy, aby brać odpowiedzialność 
za zanieczyszczenie środowiska tworzywa-
mi sztucznymi nie tylko w Dzień Ziemi. Mo-
żemy to robić poprzez ograniczenie używa-
nia plastikowych opakowań, recykling, czy 
też ponowne wykorzystywanie odpadów. 

PATRYCJA KWAPISZ

27 kwietnia br. w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Słowikach odbył się 
konkurs zorganizowany z okazji Świato-
wego Dnia Ziemi. 

Tegoroczne hasło obchodów nawo-
ływało do walki z zanieczyszczeniami 
planety plastikowymi opakowaniami. Już 
na kilka dni przed konkursem uczniowie 
przygotowali plakaty tematyczne realizu-
jące główne hasło. I tak pojawiły się na 
rysunkach symboliczne przedmioty, po-
stacie, gesty świadczące o zrozumieniu 
tematu i dużej wrażliwości ekologicznej 
naszych uczniów. Prace zostały ocenio-
ne i nagrodzone. Druga część konkursu 
sprawdzała wiedzę na temat ochrony śro-
dowiska. Wybrani przedstawiciele klas 
odpowiadali na pytania wykraczające 
poza materiał realizowany w czasie lekcji. 
Otrzymywali punkty i w finałowej części 
nagrody. Największy entuzjazm wzbudził 
konkurs ekologicznej mody. Uczniowie 
przygotowali stroje z odpadów pozyska-
nych z domowych gospodarstw. Były 
suknie z makulatury i plastikowych bute-
lek, torebki z pudełek, buty o bardzo nie-
typowych kształtach, ale zrobione z odpa-

dów, guziki z nakrętek i korków, ozdoby 
we włosach wykonane z gąbki do mycia 
naczyń i ekologiczny strój włóczykija – 
klasowego podróżnika. Łowienie rybek 
i zabawa z wykorzystaniem odnawialnej 

energii wiatru zakończyły konkurs. 
Dzięki zabawie zbliżyliśmy się do 

celu, którym jest troska o naszą Matkę 
Ziemię. 

JOANNA ZAWODNIK

GMINA SIECIECHÓW
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Od początku roku 2018 mieszkańcy Gminy Sieciechów mogą korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w ramach zawar-
tego z Powiatem Kozienickim porozumienia. 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
• w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie 

z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) 
i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, 

• posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 
poz. 1863), 

• uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będą-
cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), 

• posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierp-
nia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), 

• nie ukończyła 26 lat,
• ukończyła 65 lat, 
• w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub 

poniosła straty,
• jest w ciąży.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
• poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczy-

wających na niej obowiązkach,
• wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
• udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism proce-

sowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-ad-
ministracyjnym, 

• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu 
sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu 
sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
• podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
• z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Punkt bezpłatnej pomocy prawnej jest czynny w Urzędzie Gminy Sieciechów w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w go-
dzinach od 8.00 do 12.00 (pokój numer 3).

Urząd Gminy Sieciechów

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Słowikach miało miejsce wyjątkowe 
wydarzenie. Uczniów odwiedziła Zo-
fia Kucharska, poetka ludowa z Ko-
zienic, która 26 kwietnia obchodziła 
swoje dziewięćdziesiąte urodziny. 
Jubilatka jest osobą pogodną, chętnie  
i z wielką radością spotyka się  
z dziećmi. Recytuje swoje proste, ale 
przepełnione chrześcijańskimi war-
tościami i życiową mądrością wier-
sze. Swoją twórczością chwali Boga 
i wyraża podziw dla otaczającego ją 
świata i przyrody, kultywuje tradycje. 
Zofia Śmietanka upiekła tort urodzi-
nowy. Pracownicy szkoły i uczniowie 
chcieli w ten sposób wyrazić Jubilatce 
wdzięczność za niezwykłą rolę, jaką 
wnosi swoją twórczością i osobą w ży-
cie społeczności Ziemi Kozienickiej.

Pracownicy ZSP w Słowikach
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