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

3 czerwca oddane zostały do użytku  
2 inwestycje drogowe zrealizowane na te-
renie gminy Magnuszew. 

Pierwsze zadanie dotyczyło budo-
wy chodnika o długości 521 m w ciągu 
drogi powiatowej nr 1709W Zakrzew-
-Mniszew w miejscowości Rozni-
szew. Koszt inwestycji wyniósł prawie  
200 000 zł, a sfinansowany został  
w całości ze środków powiatu kozie-
nickiego. 

Drugie zadanie dotyczyło budowy 
chodnika o długości 100 m w ciągu 
drogi powiatowej nr 1709W Zakrzew-
-Mniszew w miejscowości Mniszew. 
Inwestycja wyniosła ponad 37 000 zł, 
sfinansowana została ze środków gminy 
Magnuszew.

Natomiast 11 lipca oddany został 
do użytku chodnik o długości 615 mb 
w ciągu drogi powiatowej nr 1727W 
Kozienice-Śmietanki, w miejscowości 
Śmietanki. 

Zakres prac oprócz wykonania same-
go chodnika, obejmował także m.in. wbu-
dowanie krawężnika na ławie betonowej, 

przeprofilowanie jednego pasa ruchu na 
spadek jednostronny z masy bitumicz-
nej, wbudowanie studni chłonnej wraz 
z montażem wpustu ulicznego oraz re-
nowację rowu przydrożnego, regulację 
wysokościową studni kanalizacyjnych  
w jezdni.

Koszt inwestycji wyniósł prawie  
350 tysięcy złotych, a sfinansowany zo-
stał ze środków Powiatu Kozienickiego  
i gminy Kozienice.

Protokoły odbioru podpisali Andrzej 

Jung Starosta Kozienicki, a także przedsta-
wiciele gmin, na których inwestycje zostały 
zrealizowane oraz Wykonawcy inwestycji. 

Komisje odbiorowe tworzyli pracow-
nicy Zarządu Dróg Powiatowych w Ko-
zienicach.

SABINA SEMENIUK 

12 sierpnia w Studziankach Pancer-
nych i Mniszewie odbędą się uroczyste 
obchody 74. rocznicy Bitwy pod Stu-
dziankami i walk na przyczółku warecko-
-magnuszewskim.

Część oficjalna rozpocznie się  
o godz. 10:00 na terenie Pomnika Mau-
zoleum w Studziankach Pancernych. 
Dalsza część uroczystości odbędzie 
się o godz. 12.00 na terenie Skansenu 
Bojowego I Armii Wojska Polskiego 
w Mniszewie. W obchodach weźmie 

udział asysta honorowa 1. Warszaw-
skiej Brygady Pancernej im. Tadeusza 
Kościuszki.

Po uroczystościach oficjalnych na te-
renie Skansenu w Mniszewie odbędzie 
się Piknik Historyczny.

Serdecznie zapraszamy delega-
cje pocztów sztandarowych, dele-
gacje z kwiatami oraz wszystkich 
zainteresowanych do udziału w uro-
czystościach. Zgłoszenia delegacji  
z wiązankami kwiatów przyjmowa-

ne są do 8 sierpnia 2018 r. w Wydziale 
Promocji i Kultury Starostwa Powia-
towego w Kozienicach, ul. Kochanow-
skiego 15, pokój nr 12, telefonicznie 
pod nr telefonu 48 382 05 66 lub ma-
ilowo redakcja@kozienicepowiat.pl.

Plakat wraz ze szczegółowym progra-
mem obchodów 74. Rocznicy Bitwy pod 
Studziankami zamieszczamy na okładce 
Biuletynu.

ORGANIZATORZY

Materiał filmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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20 i 21 czerwca na stadionie miejskim 
w Kozienicach rozegrane zostały XIX 
Mistrzostwa Województwa Mazowiec-
kiego w Sporcie Pożarniczym. Zawody te 
poprzedzone były eliminacjami strefowy-
mi. Wyłoniły one 10 najlepszych drużyn, 
które zmierzyły się ze sobą w mistrzo-
stwach województwa. 

Rywalizacja rozpoczęła się od dwubo-
ju pożarniczego, w którym to zawodnicy 
mieli za zadanie jak najszybciej przebiec 
100 m z przeszkodami oraz wbiec na trze-
cie piętro wspinalni przy użyciu drabiny 
hakowej. Wyniki tych konkurencji przed-
stawiają się następująco.

Pożarniczy tor przeszkód – indywi-
dualnie
1. Dawid Kacperski (Zwoleń), 2. Mateusz 
Daniluk (Łosice), Sławomir Skibiński 
(Ciechanów).

Najlepszy Kozieniczanin w tej konku-
rencji znalazł się poza pierwszą dziesiąt-
ką. Rafał Zielony zajął 12. miejsce.

Pożarniczy tor przeszkód – druży-
nowo
1. Płońsk, 2. Siedlce, 3. Pruszków. Kozie-
nice dopiero na miejscu 8.

Drabina hakowa – indywidualnie
1. Dawid Kacperski (Zwoleń, czas  
14,83 s) 2. Rafał Zielony (Kozienice, 
15,05 s), 3. Paweł Żylak (15,13 s).

Drabina hakowa – zespołowo
1. Sokołów Podlaski, 2. Pruszków, 3. Sie-
dlce. Kozienice na miejscu piątym.

Dwubój pożarniczy
1. Dawid Kacperski (Zwoleń), 2. Mateusz 
Daniluk (Łosice), 3. Paweł Żylak (Soko-
łów Podlaski). Rafał Zielony z Kozienic 
zajął piąte miejsce.

Zawodnikom z Kozienic w osiągnię-
ciu lepszych wyników pokrzyżowały pla-
ny kontuzje. Zwłaszcza w pożarniczym 
torze przeszkód zamiast wymaganych 
ośmiu zawodników w konkurencji wzięła 

udział tylko szóstka, co znacznie utrudni-
ło rywalizację.

Następny dzień zmagań mazowiec-
kich strażaków stanowiły konkurencje 
zespołowe. Rywalizacja rozpoczęła się 
od sztafety pożarniczej 4 x 100m. Kon-
kurencja ta zawierała takie elementy jak 
przebiegnięcie po prowizorycznym dom-
ku przy użyciu drabiny słupkowej, poko-
nanie dwumetrowej ściany oraz równo-
ważni o wysokości 1,2 m oraz ugaszenie 
palącej się wanny z cieczami ropopo-
chodnymi. W tej konkurencji strażakom 
z Kozienic zabrakło nieco szczęścia, by 
zająć lepsze miejsce, a wyniki przedsta-
wiają się następująco:

Sztafeta pożarnicza 4 x 100 m:
1. Siedlce, 2. Zwoleń, 3. Sokołów Podla-
ski. Kozienice na miejscu 6.

Zwieńczeniem zmagań w tych mistrzo-
stwach było ćwiczenie bojowe. Polega ono 
na tym, aby w jak najszybszym czasie na-
lać 10 l wody do nalewaków położonych 
w odległości 95 m od zbiornika wodne-
go. Również w tej konkurencji niewiele 
zabrakło kozienickim strażakom. Drobna 
nieuwaga podczas nalewania oraz niecałe 
pół sekundy sprawiło, że zamiast drugie-
go miejsca kozienicka drużyna uplasowała 

się na piątej pozycji. Poza zasięgiem w tej 
konkurencji drugi raz z rzędu była drużyna 
z Płońska. Wyniki tej konkurencji przed-
stawiają się następująco:

Pożarnicze ćwiczenie bojowe
1. Płońsk, 2. Zwoleń, 3. Sokołów Podla-
ski. Kozienice na miejscu 5.

Po uwzględnieniu wyników wszyst-
kich rozegranych konkurencji kolejność 
zajętych miejsc przedstawia się następu-
jąco:
1. KP PSP Sokołów Podlaski, 
2. KM PSP Siedlce, 
3. KP PSP Płońsk, 
4. KP PSP Zwoleń, 
5. KP PSP Pruszków,
6. KP PSP Ciechanów, 
7. KP PSP Kozienice, 
8. KP PSP Łosice, 
9. KP PSP Przysucha,
10. KP PSP Ostrołęka. 

Drużyna z Kozienic w stosunku do 
poprzedniego roku awansowała o dwie 
pozycje w klasyfikacji generalnej, choć 
aspiracje zdecydowanie były większe. 
Tym razem zabrakło nieco szczęścia,  
a podium mogło być w zasięgu. Różni-
ce pomiędzy drużynami były minimalne 
i emocje zawodnikom towarzyszyły do 
końca. 

Po rozegraniu wszystkich konkurencji 
przeprowadzono ceremonię zakończenia 
mistrzostw. Wręczenia nagród dokonali: 
Zastępca Mazowieckiego Komendanta 
Wojewódzkiego st. bryg. Mirosław Jasz-
tal, Starosta Kozienicki Andrzej Jung, 
Burmistrz Gminy Kozienice Tomasz 
Śmietanka, Komendant Powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Kozienicach 
st. kpt. Kamil Bieńkowski, a także ko-
mendanci poszczególnych komend po-
wiatowych, które brały udział w mistrzo-
stwach.

PAWEŁ KOWALSKI
Oficer prasowy KP PSP w Kozienicach 

Wydarzenia
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2 września Starostwo Powiatowe w Kozienicach oraz Gmina Grabów nad Pilicą we współpracy z pozostałymi gminami 
powiatu: Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Kozienice, Magnuszew, Sieciechów organizują XV Dożynki Powiatu 
Kozienickiego „Grabów nad Pilicą 2018”. Jak co roku uroczystości rozpocznie Msza Święta, następnie odbędą się tradycyjne 
obrzędy dożynkowe oraz występy znanych zespołów estradowych m.in. Brathanków i Rokiczanki. W programie znajdą się 
również konkursy z nagrodami, a imprezie towarzyszyć będą wystawy twórców regionalnych.

W związku z tym zachęcamy do włączenia się w organizację przedsięwzięcia poprzez wystawienie swojego stoiska firmo-
wego lub stoiska z wyrobami artystycznymi, co uatrakcyjni przebieg powiatowego święta plonów.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach,  
ul. Kochanowskiego 15, tel. 48 382 05 66, e-mail: redakcja@kozienicepowiat.pl

Plakat wraz ze szczegółowym programem uroczystości zamieszczony zostanie w sierpniowym numerze Biuletynu Informa-
cyjnego „Nasz Powiat”.

ORGANIZATORZY

Wszystkich miłośników kolarstwa szosowego serdecznie zapraszamy do udziału w II 
Mistrzostwach Powiatu Kozienickiego w Kolarstwie Szosowym (zaliczane do klasyfikacji Mazovia Masters II 

oraz Mini Mazovia Tour), które rozegrane zostaną w ramach 
61. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Dookoła Mazowsza

26 lipca 2018 r. (czwartek)

Mieszkańcy powiatu kozienickiego zwolnieni są z opłaty startowej!

15.00 – 17.00 – akredytacja zawodników – biuro wyścigu: Kozienice, ul. Legionów 4, przy pływalni
17.30 – start wspólny wyścigu
18.30 – przyjazd na metę
18.45 – dekoracja zwycięzców

Zgłoszenia i rejestracja uczestników prowadzone są poprzez stronę http://mazovia-team.pl/ lub
w biurze zawodów w dniu wyścigu. Szczegóły znaleźć można w Regulaminach dostępnych na stronie internetowej organizatora 

oraz www.kozienicepowiat.pl

Podczas kozienickiego etapu 61. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Dookoła Mazowsza rozegrany zostanie również 
Memoriał Janusza Stąpóra. Zapraszamy do udziału i kibicowania na trasie wyścigu!

MONIKA WIRASZKA

W naszym urzędzie od 2 lip-
ca można zapłacić kartą płatniczą  
i telefonem. Starostwo Powiatowe w Ko-
zienicach uczestniczy w Programie upo-
wszechniania płatności bezgotówkowych 
w administracji publicznej przy użyciu 
terminali płatniczych POS. Program jest 
prowadzony przez Ministerstwo Rozwo-

ju we współpracy z Krajową Izbą Rozli-
czeniową S.A., która pełni rolę koordy-
natora Programu oraz wspiera finansowo 
jego wdrożenie i funkcjonowanie.

„Mam nadzieję, że uruchomienie 
terminalu płatniczego w kasie Sta-
rostwa będzie kolejnym udogodnie-
niem w naszym urzędzie, a tym samym 

usprawni jego funkcjonowanie. Możli-
wość dokonywania płatności w formie 
bezgotówkowej jest odpowiedzią na 
oczekiwania klientów urzędów. Nie-
wątpliwą zaletą tego rozwiązania jest 
wygoda, oszczędność czasu i bezpie-
czeństwo transakcji. Dzięki terminalo-
wi mieszkańcy powiatu kozienickiego 
mogą bezgotówkowo uiścić opłaty za 
prawo jazdy, dowód czy tablice reje-
stracyjne. Można też zapłacić za ma-
teriały geodezyjne lub za inne usługi 
wykonywane w naszym urzędzie.” – 
podkreśla Andrzej Jung Starosta Ko-
zienicki.

Informacje
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Do egzaminów maturalnych w maju 
2018 roku przystąpiło 54 uczniów. Świa-
dectwa dojrzałości otrzymało 52 uczniów, 
2 osoby nie uzyskały wymaganych 30%  
z jednego przedmiotu (matematyka), czy-
li mogą przystąpić do egzaminu popraw-
kowego w sierpniu. Wynik powyżej 90% 
uzyskały 2 osoby, a 5 powyżej 80%. Śred-
ni wynik szkoły z przedmiotów obowiąz-
kowych wynosi 71%, a gdy uwzględnimy 
po jednym przedmiocie rozszerzonym na 
ucznia – wynosi 70%. Najczęściej wy-
bierane przedmioty dodatkowe to: język 
angielski i geografia.

Średnia zdawalność matury w li-
ceum wynosi 96,3% i jest to wynik naj-
lepszy w powiecie kozienickim, wyższy  
o 16 punktów procentowych od średniej 
krajowej wynoszącej 79,7%. Zdawalność 
w I LO utrzymuje się w ostatnich latach 
na bardzo wysokim poziomie, jest każ-
dego roku wyższa niż średnia w kraju  
i w powiecie. Tendencję wzrostową odno-
towujemy także w wynikach z poszcze-
gólnych przedmiotów, które są na pozio-
mie powyżej 70%.

Red. I LO

W roku szkolnym 2017/2018 do egza-
minów maturalnych przystąpiło 103 ab-
solwentów II Liceum Ogólnokształcące-
go i 106 absolwentów Technikum. Sesja 
egzaminacyjna trwała od 4 maja 2018 r. 
do 25 maja 2018 r. W tym czasie ucznio-
wie wypełnili łącznie 1060 arkuszy matu-
ralnych. Na wyniki w tym roku abiturien-
ci musieli czekać długo, bo aż do 3 lipca. 

Wyniki egzaminów maturalnych  
w Zespole Szkół Nr 1 w bieżącym roku 
podobnie jak w latach ubiegłych są bar-
dzo dobre.

W II LO świadectwo maturalne uzy-
skało 96 absolwentów, pozostałych  
7 przystąpi do egzaminu w miesiącu sierp-
niu, to oznacza, że na chwilę obecną nie 
ma osoby, która nie zdałaby matury. Zda-
walność w II LO jest wyższa o 8 punktów 
procentowych niż w liceach w Polsce,  
5 punktów procentowych niż w liceach na 
Mazowszu oraz 6 punktów procentowych 
niż w powiecie kozienickim. Również 
średnie wyniki osiągnięte przez zdających 
są bardzo dobre. Z przedmiotów obowiąz-
kowych średnie wyniki są wyższe niż 
odpowiednie wyniki w liceach w Polsce, 
na Mazowszu i w powiecie kozienickim. 
Warto nadmienić, że na przykład z mate-
matyki średni wynik w II LO wyniósł 72% 

i jest wyższy o 11 punktów procentowych 
wyższa niż w liceach w Polsce, 8 punktów 
procentowych niż w liceach na Mazow-
szu oraz 16 punktów procentowych niż  
w powiecie kozienickim, siedmiu uczniów 
uzyskało wynik 100%. Najlepszy matu-
rzysta II LO uzyskał średnio ponad 91% 
ze wszystkich egzaminów.

W Technikum świadectwo maturalne 
uzyskało 84 absolwentów, 17 przystąpi 
do egzaminu w miesiącu sierpniu, 5 nie 
zdało matury. Zdawalność w Technikum 

jest wyższa o 10 punktów procentowych 
niż w technikach w Polsce, 9 punktów 
procentowych niż w technikach na Ma-
zowszu. Również średnie wyniki osią-
gnięte przez zdających są bardzo dobre. 
Z przedmiotów obowiązkowych średnie 
wyniki są wyższe lub porównywalne jak 
odpowiednie wyniki w technikach w Pol-
sce, na Mazowszu. Najlepszy maturzysta 
Technikum uzyskał średnio ponad 80% 
ze wszystkich egzaminów.

MAREK STĘPIEŃ

Informacje



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 5

11 lipca w Komendzie Powiatowej 
PSP w Kozienicach odbyło się ostatnie 
już posiedzenie Społecznego Komitetu 
Fundacji Sztandaru dla Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej w Ko-
zienicach.

W spotkaniu uczestniczyli: Andrzej 
Jung Starosta Kozienicki i jednocześnie 
Przewodniczący Społecznego Komitetu, 
Kamil Bieńkowski Komendant Powiato-
wy PSP w Kozienicach, Wiceprzewod-
niczący Społecznego Komitetu, Paweł 
Potucha Zastępca Komendanta Powia-
towego PSP w Kozienicach, Małgorzata 
Bebelska Zastępca Burmistrza Gminy 
Kozienice, Wójtowie Gmin Głowaczów, 
Gniewoszów i Magnuszew, a także 
Lech Wiśniewski, Janina Kuśmierczyk, 
Krzysztof Zając – Prezes, Skarbnik i Se-
kretarz Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Kozienickiej oraz Lucyna Domańska-
-Stankiewicz Naczelnik Wydziału Pro-
mocji i Kultury Starostwa Powiatowego 
w Kozienicach i Grzegorz Maciejczyk 
Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa, 
Spraw Społecznych i Obywatelskich  
Starostwa.

Powstanie Komitetu miało na celu 
uhonorowanie Komendy Powiatowej PSP 
w Kozienicach sztandarem jako spadko-
biercę i kontynuatora chlubnych stra-
żackich tradycji. Dzięki zaangażowaniu  
i wsparciu samorządów gminnych, firm  
i instytucji oraz całej społeczności Powia-
tu Kozienickiego inicjatywa ta zakończy-

ła się sukcesem, udało się zebrać ponad 
44 tysiące złotych. Uroczyste nadanie 
sztandaru Komendzie Powiatowej PSP  
w Kozienicach miało miejsce 25 maja 
tego roku.

Podczas posiedzenia podsumowują-
cego realizację inicjatywy, Komendant 
Kamil Bieńkowski wspólnie ze Starostą 
Andrzejem Jungiem złożyli podziękowa-
nia wszystkim zaangażowanym w reali-
zację tego projektu. Takie wsparcie i życz-
liwość ze strony społeczeństwa Powiatu 
motywują nas do służby na najwyższym 
poziomie... mówił Komendant.

Społeczny Komitet Fundacji Sztanda-
ru dla Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Kozienicach kieruje 
serdeczne podziękowania za wsparcie 

finansowe inicjatywy, każda pomoc jest 
wyrazem uznania i akceptacji społecz-
nej służby kozienickich strażaków oraz 
znakiem wdzięczności za codzienny trud  
i poświęcenie w ratowaniu życia, mienia 
oraz środowiska podczas działań ratowni-
czych wielokrotnie prowadzonych z nara-
żeniem własnego zdrowia i życia.

Punktem kończącym posiedzenie było 
rozwiązanie Społecznego Komitetu Fun-
dacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej  
Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach.

SABINA SEMENIUK

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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20 czerwca 2018 r. z okazji Dnia Rodzi-
cielstwa Zastępczego Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kozienicach zorgani-
zowało dla rodzin zastępczych i ich wycho-
wanków wyjazd integracyjny do Muzeum 
Wsi Radomskiej. Przedsięwzięcie zostało 
sfinansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 
w związku z realizację projektu pn. „Bliżej 
samodzielności” oraz ze środków budżetu 
Powiatu Kozienickiego.

Spotkanie plenerowe rozpoczął Dyrektor 
PCPR Marcin Styś, który w imieniu wła-
snym oraz Starosty Powiatu Kozienickiego 
Andrzeja Junga przekazał zebranym rodzi-
com zastępczym podziękowania za zaan-
gażowanie w trud wychowywania dzieci 
pozbawionych właściwej opieki rodziciel-
skiej oraz życzenia nieustającej satysfakcji 
z pełnienia tej ważnej roli. Wychowankom 
wręczył słodki poczęstunek życząc radości, 
spokoju i bezpieczeństwa, a w związku z roz-
poczynającymi się wakacjami niezapomnia-
nych wrażeń z letniego wypoczynku.

Następnie przedstawiciel Wojewódz-
kiego Ośrodka Adopcyjnego w Radomiu 
przedstawił krótką prelekcję pt. „Czego 
potrzebują dzieci, aby być szczęśliwe”. Po 

czym zaproszono wszystkich do wspólnego 
zwiedzania skansenu oraz wzięcia udziału 
w lekcjach muzealnych pt. „Od ziarenka 
do bochenka” i „Ceramika”, a także uczest-
nictwa w warsztatach manualnych polega-
jących na próbie wykonania takich czyn-
ności jak pozyskiwanie mąki w stępach, 
formowanie bułek z ciasta drożdżowego 
oraz wyrabianie naczyń i figurek z gliny. 
Po zakończeniu części warsztatowej każdy  
z uczestników miał możliwość skosztowa-
nia własnoręcznie wykonanej bułki i wy-
słuchania „pogadanki” o dziedzictwie kul-
turowym wsi radomskiej. Zwieńczeniem 

integracji były wspólne rozmowy i wymia-
na doświadczeń w sprawach opiekuńczo-
-wychowawczych przy ciepłym posiłku.

Osoby zainteresowane pełnieniem 
funkcji rodziny zastępczej dla dzieci po-
zbawionych częściowo lub całkowicie opie-
ki ze strony rodziców biologicznych zachę-
camy do zgłaszania się do Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach  
ul. Kochanowskiego 15 lub telefonicznie 
pod numerem 48 382 05 65 celem uzyska-
nia szczegółowych informacji.

MARCIN STYŚ
Dyrektor PCPR

W dniach 16 – 17 czerwca 2018 r. 
na terenie naszego miasta po raz trzeci 
odbyła się kampania społeczno – chary-
tatywna zainicjowana i zorganizowana 
przez kozienicką Fundację Energia – 
Działanie. 

Ma ona na celu rozbudzenie wśród 
mieszkańców naszego powiatu świa-
domości dotyczącej istoty profilakty-
ki raka piersi oraz zbiórkę publiczną 
przeznaczoną na badania USG piersi 
u kobiet w wieku 18 – 49 lat (popu-
lacji nieobjętej programem profilakty-
ki NFZ). Połowa zebranych środków, 
podobnie jak w poprzednich edycjach, 
została przeznaczona na pomoc doce-
lową dla kobiet zmagających się z cho-
robą nowotworową lub jej skutkami, 
które zgłosiły się do Fundacji. 

Patronatem honorowym kampanię 
objęli Burmistrz Gminy Kozienice To-
masz Śmietanka oraz Starosta Powiatu 
Kozienickiego Andrzej Jung.

Sponsorami byli: Enea Wytwarza-
nie, Polmax Dom i Ogród Dominik 
Nawrotek oraz Sator Grzegorz Skow-
roński. Wśród darczyńców znaleźli 
się między innymi: Alpar Artur i Piotr 
Kowalscy, Enap S.A, Acco Brands, 
Kozienicka Gospodarka Komunalna, 
wszystkie związki zawodowe działają-
ce w Enei Wytwarzanie, Drogerie Hebe 
oraz lokalni przedsiębiorcy.

W tym roku, podobnie, jak w po-
przednim, kampania odbywała się 
przez dwa dni. W sobotę miały miej-
sce konkursy: matematyczny i wiedzy 
olimpijskiej o Puchar Mistrza Olim-
pijskiego rozgrywane w kozienickich 
szkołach. Zadania na maraton mate-
matyczny zostały przygotowane przez 
Fundację, zaś zagadnienia na Konkurs 
Wiedzy Olimpijskiej przez olimpij-
czyka, brązowego mistrza w kajakar-
stwie w Atlancie oraz dwukrotnego 
mistrza świata Piotra Markiewicza. 

Oprócz niego po kilka pytań przy-
gotowali paraolimpijczycy skupieni 
wokół Radomskiego Stowarzyszenia 
Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych „START” oraz zapaśnicy 
z Radomskiego Centrum Szkolenia 
Zapaśniczego Olimpijczyk, którzy 
zachwycili uczniów oraz nauczycieli 
zgromadzonych w PSP 4 swą niezwy-
kłą sprawnością.

Również w sobotę na Krytej Pły-
walni Delfin, dzięki uprzejmości Dy-
rektora KCRiS Marcina Zmitrowi-
cza, miała miejsce sztafeta pływacka,  
w której startowali: drużyna Komen-
dy Powiatowej Policji w Kozienicach, 
reprezentanci Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Ko-
zienicach, drużyna Masters składają-
ca się z kozienickich przedsiębiorców  
i nauczycieli oraz zawodnicy zrzesze-
ni w Uczniowskim Klubie Sportowym 
Aquator prowadzonym przez Rado-

Wydarzenia
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sława Golę, którzy to zajęli I miejsce  
w sztafecie.

W sobotnim turnieju siatkówki pla-
żowej o Puchar Prezesa Enap-u zor-
ganizowanym przez Dyrektora PSP 
nr 4 im. Jana Pawła II Tomasza Trelę, 
wzięło udział pięć drużyn. Zwycięży-
li reprezentanci Enap-u. Turniej odbył 
się dzięki uprzejmości Pawła Domań-
skiego PHU Texas oraz ofiarności dar-
czyńców, którzy ofiarowali kiełbasę  
i kaszankę na grilla oraz pieczywo dla 
zawodników.

Zawodom sportowym obok dopingu 
kibiców towarzyszyła zbiórka publiczna.

Niedziela upłynęła pod znakiem 
zawodów kajakowych i zlotu motocy-
klistów zrzeszonych w Grupie Moto-
cyklowej Hussar, a także ich przyjaciół 
oraz wykładu, warsztatów samobada-
nia piersi, Akademii Kreatywny Ge-
niusz, pokazu wizażu oraz koncertu  
finałowego.

Dzięki uprzejmości Dyrektor Kozie-
nickiego Domu Kultury im. Bogusława 
Klimczuka, Elwiry Kozłowskiej, Fun-
dacja jak co roku mogła, wykorzystując 
przestrzeń obiektu, zorganizować biuro 
sztabu, salę eksperymentalną Akademii 
Kreatywny Geniusz oraz zagospodaro-
wać patio na parterze na przestrzeń wy-
stawienniczo – warsztatową.

W wypełnionej niemal po brzegi 
koncertowej sali kameralnej Szkoły 
Muzycznej I stopnia odbył się wy-
kład profesora Zbigniewa Noweckiego  
z Centrum Onkologii Instytut M. Curie 
– Skłodowskiej w Warszawie, dotyczą-
cy etiologii chorób nowotworowych 
piersi oraz istoty badań profilaktycz-
nych piersi, w tym samobadania.  
O tym jak i kiedy się badać, zebrane 
licznie kobiety dowiedziały się od wo-
lontariuszek ze Stowarzyszenia Ama-

zonki Warszawa – Centrum, które już 
trzeci rok z rzędu przyjechały do Ko-
zienic, by wykorzystując przywiezione 
przez siebie fantomy, uczyć, jak rozpo-
znawać zmiany w strukturze piersi.

Równocześnie w sali narożnej od-
bywały się warsztaty Akademii Kre-
atywny Geniusz prowadzone przez 
absolwentów kozienickiego „Zielone-
go” – Marcina Śmietankę i Artura Ja-
gusiewicza przy wsparciu najmłodszej 
wolontariuszki – Zuzanny Prawdy. 
Młodzi adepci nauk ścisłych poznali 
między innymi działanie drukarki 3 D, 
zabierając z sali wydrukowane przez 
siebie jaskółki – symbole kampanii, 
które jako breloczki mogą nosić przy 
spodniach.

O godzinie 15:00 przez Kozienice 
przejechała kolumna ponad 120 moto-
cyklistów skupionych w Grupie Mo-
tocyklowej Hussar oraz ich przyjaciół  
z całej Polski. Dzięki uprzejmości 
kozienickiej policji przejechali oni 

kawalkadą od ulicy Lubelskiej do Bo-
haterów Studzianek z powiewającą  
z pierwszego motocykla chorągwią 
Fundacji Energia – Działanie, na której 
widniało logo kampanii – różowa ja-
skółka na białym tle oraz nazwa kam-
panii „Ida Czerwcowa. Stop rakowi 
piersi”. Przed domem zmarłej w marcu 
Idy Murawskiej motocykliści zatrzy-
mali się i zsiadając z motocykli, wyłą-
czyli silniki. Uczcili symboliczną mi-
nutą ciszy Jej pamięć. Przyłączyli się 
również sąsiedzi oraz przechodnie spa-
cerujący w tym czasie ulicą Bohaterów 
Studzianek. Na motocyklistów czekali 
nad jeziorem wolontariusze z Placów-
ki Socjalizacyjnej Panda wraz z opie-
kunką. Jak co roku przygotowali oni 
dla gości kiełbasy, karkówki i kaszanki  
z grilla. Zlotowi towarzyszyła zbiórka 
publiczna prowadzona przez licznie 
zgromadzonych wolontariuszy z kozie-
nickich szkół, nauczycieli oraz absol-
wentów, których można było również 
zobaczyć przed kościołami, na ulicach 
miasta oraz przed supermarketami. 

Koncert finałowy w wykonaniu 
Orkiestry Arturo Band został poprze-
dzony wręczeniem nagród dla zwy-
cięzców konkursów, którego dokonali: 
Wiceprezes ds. Pracowniczych w Enea 
Wytwarzanie Grzegorz Mierzejewski, 
Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa, 
Spraw Społecznych i Obywatelskich 
Starostwa Powiatowego w Kozieni-
cach Grzegorz Maciejczyk oraz Radny 
Rady  Miejskiej w Kozienicach Wło-
dzimierz Kowalski.

Tegoroczna zbiórka publiczna 
wyniosła 10 499 zł i pojedyncze mo-
nety oraz jeden banknot w obcych 
nominałach.

BEATA SMYKIEWICZ-RÓŻYCKA

Wydarzenia
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20 czerwca br. w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Gniewoszowie od-
była się debata ewaluacyjna, na temat 
bezpieczeństwa na terenie powiatu ko-
zienickiego. Jednym z jej punktów była 
ocena osiągniętych rezultatów i zakre-
su realizacji wniosków sformułowa-
nych przez mieszkańców z zeszłorocz-
nej debaty powiatowej, która odbyła 
się 12 października 2017 roku.

Dwa lata z rzędu debata społeczna od-
bywała się w Kozienicach. W tym roku 
podjęto decyzję, aby odbyła się w Gnie-
woszowie, gdzie funkcjonuje Komisariat 
Policji podległy Komendzie Powiatowej 
Policji w Kozienicach. Podjęto współpracę 
z Wójtem Gminy Gniewoszów, który udo-
stępnił miejsce na debatę w Zespole Szkol-
no – Przedszkolnym w Gniewoszowie.

W debacie uczestniczyli: Starosta 
Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung, 
Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice 
Małgorzata Bebelska, Wójt Gminy Gnie-
woszów Marcin Szymon Gac, Wójt Gmi-
ny Sieciechów Marian Zbigniew Czerski, 
Przewodniczący Rady Gminy Garbat-
ka-Letnisko Włodzimierz Mazur, Prze-
wodniczący Rady Gminy Sieciechów 
Kazimierz Mastalerz, jak również radni, 
sołtysi, nauczyciele, młodzież szkolna 
oraz mieszkańcy.

Komendant Powiatowy Policji w Ko-
zienicach insp. Tomasz Cybulski przed-
stawił ocenę stanu bezpieczeństwa na 
terenie całego powiatu kozienickiego, 
ze szczególnym uwzględnieniem gminy: 
Gniewoszów, Sieciechów oraz Garbat-
ki-Letnisko. Omówił strukturę organi-
zacyjną Komendy Powiatowej Policji  
w Kozienicach, stan etatowy, w tym od-
niósł się do Komisariatu Policji w Gnie-
woszowie. Przedstawił dzielnicowych  
z terenu trzech gmin, którzy na co dzień 
stale współpracują z lokalną społeczno-
ścią. W swoim wystąpieniu odniósł się do 

realizacji wniosków zgłoszonych przez 
uczestników zeszłorocznej debaty powia-
towej oraz podjętych czynności w tym 
zakresie. Przybliżył również zasady dzia-
łania aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa” i „Moja Komenda”. 
Zaznaczył, że to ważne narzędzie powsta-
łe w celu lepszego komunikowania się 
społeczeństwa z Policją. Z prezentacji 
przedstawionej przez Komendanta wyni-
ka, że nastąpiła poprawa bezpieczeństwa 
w niemal wszystkich obszarach. Skrócił 
się czas dojazdu na interwencje, zwięk-
szyła się liczba kierowanych patroli do 
służby. Zmniejszyła się przestępczość, 
odnotowano wzrost wykrywalności,  
a w szczególności przestępstw i wykro-
czeń najbardziej uciążliwych społecznie.

Po wystąpieniu Komendanta głos zabrał 
Starosta Kozienicki Andrzej Jung, który 
bardzo wysoko ocenił współpracę pomię-
dzy Policją a samorządem powiatowym 
oraz wskazał na stałą poprawę bezpieczeń-
stwa obywateli na całym terenie powiatu 
kozienickiego.

Zastępca Burmistrza Gminy Kozieni-
ce Małgorzata Bebelska, wskazała dobrą 
ocenę samorządu, omówiła realizowane 
programy i projekty na terenie gminy na 

rzecz zapewnienia bezpieczeństwa miesz-
kańców zapewniając, że stale obszar ten 
będzie dofinansowywany. Odniosła się 
również do wniosków skierowanych do 
gminy na poprzedniej debacie, gdzie po-
informowała, że trwa rozbudowa i uno-
wocześnienie monitoringu miejskiego.

Po przemówieniach rozpoczął się 
najważniejszy punkt debaty ewaluacyj-
nej, czyli dyskusja. Była ona doskonałą 
okazją, by podzielić się swoimi uwagami 
w tak szerokim gronie osób reprezen-
tujących instytucje odpowiedzialne za 
zapewnienie bezpieczeństwa. Wszelkie 
wnioski i sugestie mieszkańców zapisano, 
a następnie zostaną przesłane do instytu-
cji odpowiedzialnych za ich realizację. 
Podczas spotkania uczestnicy wypełnili 
również ankiety dotyczące organizacji  
i tematyki przyszłych debat.

Na zakończenie debaty Komendant 
Powiatowy Policji w Kozienicach insp. 
Tomasz Cybulski wraz z władzami samo-
rządowymi podziękował odchodzącemu 
po 30-latach służby na emeryturę Komen-
dantowi Komisariatu Policji w Gniewo-
szowie podinsp. Jarosławowi Szczypioro-
wi. Jednocześnie został wręczony rozkaz 
o pełnieniu obowiązków na tym stanowi-
sku dotychczasowemu Naczelnikowi Wy-
działu Prewencji z Komendy Powiatowej 
Policji w Kozienicach podinsp. Adamowi 
Kultysowi, któremu złożono gratulacje.

W debacie uczestniczyli w charakterze 
obserwatorów przedstawiciele z Komen-
dy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu. 
Tego typu przedsięwzięcia jako doskona-
ła forma współpracy ze społeczeństwem 
będą kontynuowane.

mł. asp. ILONA TARCZYŃSKA

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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Szanowni Pacjenci!
Uprzejmie informujemy, że z dniem  

18 czerwca 2018 r. nastąpiła zmiana lokali-
zacji Poradni Ginekologiczno-Położniczej, 
działającej w ramach Zespołu Poradni Spe-
cjalistycznych szpitala w Kozienicach. 

Nowa lokalizacja Poradni Ginekologicz-
no-Położniczej: główny budynek szpitala, 
II piętro; gabinety Poradni mieszczą się 
obok Laboratorium Analitycznego Cen-
tralnego (do Poradni można dojechać windą 
lub dojść schodami od strony Laboratorium).

Głównym celem wprowadzonych zmian 
jest zwiększenie komfortu pacjentek zgła-
szających się do Poradni, poprzez polepsze-
nie warunków lokalowych oraz organizacji 
pracy samego personelu. Poradnia funkcjo-
nuje obecnie w dużo nowocześniejszych wa-
runkach, niż dotychczas. Zaadaptowane na 
ten cel pomieszczenia zostały gruntownie 
wyremontowane oraz wyposażone w nową 
zabudowę meblową. Mieszczą się tu: gabi-
net lekarski, gabinet zabiegowy oraz reje-
stracja dla pacjentek. Poradnia wyposażona 
jest w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt 
medyczny, w tym w wysokiej jakości USG 
oraz aparat KTG. 

Wprowadzone zmiany dotyczą tylko 
miejsca udzielania świadczeń medycznych. 
Godziny oraz dni pracy Poradni nie uległy 
zmianie, są takie same jak do tej pory. Po-

radnia Ginekologiczno-Położnicza czynna 
jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 
– 15.05, tel. 48 38 28 879. Bezpłatne bada-
nia cytologiczne, wykonywane w ramach 
Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, 
pobierane są w godzinach pracy Poradni.

Wykwalifikowana kadra medyczna 
Poradni Ginekologiczno-Położniczej na-
szego szpitala zapewnia pomoc kobietom 
w każdym wieku, na każdym etapie ich 
życia. W Poradni zajmujemy się kom-
pleksową diagnostyką i leczeniem chorób 
kobiecych, opieką nad kobietą ciężar-
ną, leczeniem zaburzeń hormonalnych, 

profilaktyką i diagnostyką chorób szyjki 
macicy, stanów zapalnych i nowotworów 
narządów płciowych oraz opieką nad ko-
bietą w okresie menopauzy.

Mamy nadzieję, że wprowadzone 
zmiany z zadowoleniem przyjmą wszyst-
kie pacjentki zgłaszające się do naszej 
Poradni oraz ich rodziny. Serdecznie za-
chęcamy wszystkie Panie do korzystania 
z usług Poradni Ginekologiczno-Położni-
czej szpitala w Kozienicach.

MARZENA WALCZYK
specjalista ds. marketingu

22 czerwca odbyło się uroczyste zakoń-
czenie roku szkolnego 2017/2018 w naszym 
liceum. Punktualnie o godzinie 9.00 dyrektor 
Ewa Malec powitała zebranych w sali gim-
nastycznej.

W uroczystości udział wzięli Sekretarz 
Powiatu Kozienickiego Jarosław Chlewicki 
oraz Burmistrz Gminy Kozienice Tomasz 
Śmietanka. Na początku dyrektor podsumo-
wała miniony rok szkolny rozpoczynając 
od sukcesów, które odnieśli nasi uczniowie 
w konkursach i olimpiadach przedmioto-
wych. Następnie Sekretarz, Burmistrz oraz 
przedstawicielka młodzieży Alicja Woch-
niak skierowali do nauczycieli i uczniów 
podziękowania za nauczanie i naukę oraz 
życzyli udanych wakacji. Kolejnym etapem 
uroczystości było wręczenie przez Ewę 
Malec świadectw z wyróżnieniem oraz 
nagród 42 uczniom ze średnią ocen 4,75  
i powyżej. Doceniono również absolwen-
tów, którzy udzielali się w szkole, jak i poza 
nią. Brali czynny udział m.in. w wolontaria-
cie, Szkolnej Grupie Medycznej.

Po części oficjalnej zaprezentowana 
została krótka część artystyczna przygo-
towana przez klasę Ia, przy gościnnym 

występie solistki Patrycji z klasy IIa, pod 
kierunkiem Joanny Piwońskiej. W części 
artystycznej mogliśmy posłuchać klasy-
ki piosenki w wykonaniu Patrycji oraz 
obejrzeć brawurowy taniec uczniów klasy 
Ia, do którego choreografię przygotowała 
uczennica tej klasy Katarzyna Tyśkiewicz.

Po części artystycznej uczniowie 

wraz z wychowawcami przeszli do sal 
lekcyjnych na rozdanie świadectw. Mamy 
nadzieję, że wakacje napełnią zarówno 
uczniów, jak i grono pedagogiczne ener-
gią pozwalającą na odniesienie równie 
dużych sukcesów w nauce i pracy w no-
wym roku szkolnym.

Red. I LO

Informacje



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 10

Zabiegi wszczepienia endoprotez 
należą do grupy zabiegów operacyj-
nych, do których w Polsce kolejki są 
najdłuższe – trzeba na nie czekać nawet 
kilka lat. W Samodzielnym Publicznym 
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Kozienicach sytuacja wyglądała po-
dobnie, jednak na przestrzeni ostatnich 
2 lat uległa znaczącej poprawie. Jak to 
wygląda obecnie zapytaliśmy Jarosła-
wa Pawlika dyrektora szpitala.

JP:Historia zabiegów wszczepie-
nia endoprotezy jest dość dłu-

ga, są one od wielu lat wykonywane  
w naszym szpitalu, tyle tylko, że wcze-
śniej był problem z ich finansowaniem. 
Realizowane były w ramach kontraktu 
ortopedycznego i limitowane w związku 
z tym przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia. Robiliśmy tych zabiegów około 30 
– 40 rocznie, ponieważ na tyle pozwala-
ły przyznane środki.

Mniej więcej od półtora roku endo-
protezy zostały wyłączone z kontraktu 
ortopedycznego, uzyskały osobne do-
finansowanie i przyznane zostały do-
datkowe środki, ponieważ rządzącym 
zależy na skróceniu tych drastycznych, 
wieloletnich kolejek i rzeczywiście tak 
się stało. U nas tych zabiegów zaczęli-
śmy robić dużo więcej, w zeszłym roku 
przeprowadziliśmy ich ponad 60. My-
ślimy, że będzie tendencja wzrostowa, 
ponieważ jest taka potrzeba. Kolejki 
się u nas mocno skróciły, w związku  
z tym dostęp do tych świadczeń stał się 
łatwiejszy.

Od 1 stycznia 2012 roku lekarzem 
kierującym oddziałem urazowo-or-
topedycznym w Samodzielnym Pu-
blicznym Zespole Zakładów Opie-
ki Zdrowotnej w Kozienicach jest 
doktor Marek Krekora specjalista w 
dziedzinie ortopedii i traumatologii 
narządu ruchu, którego poprosiliśmy 
o przybliżenie zagadnień związanych 
z funkcjonowaniem oddziału oraz 
samej endoprotezoplastyki realizo-
wanej w szpitalu.

Jakie zabiegi z zakresu chirurgii ura-
zowej i ortopedii przeprowadzane są  
w szpitalu powiatowym w Kozienicach?

MK: Na Oddziale prowadzone 
jest leczenie schorzeń na-

rządu ruchu. Przeprowadzamy między 
innymi: operacyjne leczenie złamań  
z wykorzystaniem nowoczesnych im-
plantów i metod stabilizacji, operacyj-
ne leczenie powikłań złamań: braku 

zrostu, stawy rzekome i złamania wa-
dliwie wygojone, osteotomie korygu-
jące zniekształcenia kości po urazach,  
w przebiegu wad kostnych i schorzeń 
ortopedycznych, diagnostykę i leczenie, 
w tym artroskopowe, urazów i schorzeń 
barku i stawu kolanowego, operacje 
naprawcze i rekonstrukcyjne, leczenie 
operacyjne uszkodzeń i chorób mięśni, 
ścięgien i więzadeł, no i oczywiście le-
czymy zmiany zwyrodnieniowe stawów 
biodrowych i kolanowych poprzez mię-
dzy innymi protezoplastykię pierwotną 
bezcementową i cementową stawu bio-
drowego.

Proszę przybliżyć nam pojęcie endo-
protezy stawu biodrowego.

MK: Sztuczny staw biodrowy, 
jakim jest endoproteza, 

stosuje się w przypadku zwyrodnienia 
stawu biodrowego, polegającego na 
stopniowym i nieodwracalnym znisz-
czeniu chrząstki stawowej i innych tka-
nek tworzących staw. Pierwszym obja-
wem zwyrodnienia stawu biodrowego 
jest ból w pachwinie i biodrze, który 
pojawia się przy wstawaniu i chodze-
niu. Często ból promieniuje do kolana. 
Gdy zwyrodnienie się rozwinie, ból po-
jawia się także w czasie leżenia. Staw 
staje się coraz mniej ruchomy, a chory 
pragnąc uniknąć bólu, zaczyna utykać. 
W miarę trwania choroby dochodzi do 
coraz większego ograniczenia ruchów 
w stawie. Przy znacznie zaawanso-
wanym zwyrodnieniu stawu biodro-
wego jedynym skutecznym sposobem 
na przywrócenie jego sprawności jest 
endoproteza. Składa się ona z trzech 
elementów: panewki, głowy oraz trz-
pienia. Dwa elementy, czyli część udo-
wa zwana trzpieniem oraz część mied-

niczna – panewka, wykonane są ze 
stopu metali biokompatybilnych, czyli 
tolerowanych przez organizm. Pokryte 
są one substancjami umożliwiający-
mi przyrośnięcie implantów do kości 
– mikroporowatym stopem tytanu lub 
kryształkami hydroksyapatytu. Wkład 
do panewki może być polietylenowy, 
ceramiczny lub metalowy. Głowa endo-
protezy wykonana jest ze stopu metali 
lub ceramiki.

Obecnie istnieje wiele różnych rodza-
jów endoprotez stawu biodrowego, a ich 
dobór zależy między innymi od typu zmian 
jakie pojawiły się w stawie, jakości tkanki 
kostnej, czy też wieku pacjenta.

My w zasadzie prawie u wszystkich 
pacjentów staramy się implantować 
endoprotezę bezcementową, czyli taką 
osteointegralną, która integruje się z ko-
ścią bez konieczności użycia łącznika, ja-
kim jest cement.

Jakie są wskazania do przeprowadze-
nia takiego zabiegu, a kiedy nie powin-
no się go wykonywać?

MK: Zabieg wykonuje się u pa-
cjentów, u których doszło do 

zniszczenia powierzchni stawowych: naj-
częściej w przebiegu choroby zwyrodnie-
niowej, w przebiegu chorób zapalnych, 
zwłaszcza reumatoidalnego zapalenia 
stawów, po urazach, w przebiegu jałowej 
martwicy głowy kości udowej.

Objawy przemawiające za koniecz-
nością operacji to: uporczywy ból, utrzy-
mujący się przez większą część dnia  
z niewielką lub krótkotrwałą poprawą 
po lekach przeciwbólowych, trudności ze 
wstaniem z pozycji siedzącej, trudności 
w chodzeniu, szczególnie po schodach,  
w skrócie ograniczenie codziennej aktyw-
ności życiowej.

Planowy zabieg operacyjny nie może 

Informacje
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zostać wykonany jedynie w przypadku 
złego stanu zdrowia pacjenta, w dniu za-
planowanej operacji. Wszelkiego rodzaju 
infekcje bakteryjne, czy wirusowe oraz 
nieustabilizowane choroby przewlekłe, 
powodują odstąpienie od zaplanowanego 
zabiegu operacyjnego do czasu poprawy 
stanu zdrowia lub wyjaśnienia wątpliwo-
ści medycznych.

W jaki sposób chory musi się przygoto-
wać do zabiegu?

MK: Przed przyjęciem do Oddzia-
łu pacjent będzie poproszony 

o wykonanie badań laboratoryjnych. Ich 
zakres uzależniony jest od wieku. EKG 
obowiązkowo po 40 roku życia, wszystkie 
dodatkowe badania zalecone przez leka-
rza w trakcie konsultacji, pantomogram 
żuchwy i szczęki w celu uwidocznienia, 
często niemych ropni okołozębowych.

Mogą zostać zlecone inne badania 
dodatkowe, w celu określenia aktualnego 
stanu zdrowia, np. w przypadku chorób 
tarczycy – wymagane są aktualne bada-
nia TSH, FT3, FT4. Pacjent powinien 
wykonać cykl szczepień przeciw wiruso-
wemu zapaleniu wątroby. Jeżeli chory 
leczy się specjalistycznie, szczególnie na 
choroby serca, cukrzycę, żylaki kończyn 
dolnych powinien posiadać konsultację 
specjalistyczną o braku przeciwwskazań 
do leczenia operacyjnego oraz ewentual-
nych zaleceniach terapeutycznych na czas 
pobytu. W okresie 10 dni przed zabiegiem 
należy unikać przyjmowania leków za-
wierających kwas acetylosalicylowy np. 
Acard, Aspiryny, Polopiryny, preparatów 
acenokumarolu, ponieważ leki tych grup 
zwiększają ryzyko powikłań okołoopera-
cyjnych. Wskazane jest uzyskanie konsul-
tacji stomatologicznej celem wykluczenia 
przewlekłych ognisk zapalnych w obrębie 
jamy ustnej. Obecność infekcji w jamie 
ustnej zagraża przedostaniem bakterii 
drogą krwionośną i zakażeniem protezy. 
Zalecona jest także normalizacja masy 
ciała. Nadmierna masa ciała zwiększa 
szybkość „zużywania” endoprotezy. Po-
prawa kondycji fizycznej przed zabiegiem 
zaowocuje szybszym powrotem do pełnej 
sprawności po zabiegu. Szczególnie za-
lecone jest wzmocnienie mięśni kończyny 
dolnej, miednicy i kręgosłupa. Pacjent po-
winien zorganizować sobie funkcjonowa-
nie w domu po zabiegu. Ustawienie mebli 
umożliwiające chodzenie o kulach lub  
z balkonikiem, usunięcie przedmiotów,  
o które można potknąć się w trakcie cho-
dzenia, eliminując w ten sposób ryzyko 
upadku. Bardzo ważne jest zapewnienie 
sobie pomocy innych osób. Bezpośred-
nio po zabiegu należy unikać zginania  
w stawie biodrowym powyżej 90 stopni, 

zakaz siadania na niskich sofach i fote-
lach, obowiązuje zakaz przywodzenia, 
krzyżowania nóg, zakładania nogi na 
nogę, istnieje konieczność spania z po-
duszką między nogami. Natomiast po 
zakończeniu prawidłowej rehabilitacji 
pacjent ma już niewielkie ograniczenia, 
może swobodnie się poruszać, jeździć na 
rowerze, biegać na nartach, czy pływać.

Na jakie powikłania mogą być narażeni 
pacjenci, którzy poddali się zabiegowi 
endoprotezy?

MK: Powikłania pooperacyjne 
zdarzają się w nielicznych 

przypadkach. Może to być m. in. zakrze-
pica żylna, infekcje, zarówno skóry jak 
i tkanek, zwichnięcie protezy, złamania 
kości w trakcie i po operacji, czy oblu-
zowanie protezy. My na szczęście mamy 
bardzo niewiele powikłań, są one głów-
nie związane z zatorowością. Chociaż te 
osoby raczej do mnie nie trafiają z rekla-
macją, posiadam taką wiedzę, ponieważ 
bardzo się interesuję pacjentami, którzy 
mieli implantowaną protezę, dociekam 
co dalej się z nimi dzieje, czy chodzą, 
jak sobie radzą. Na ogół pacjenci, którzy 
przeszli ten zabieg, są z niego zadowoleni 
i zachęcają innych pacjentów ze zwyrod-
nieniem stawu biodrowego do poddania 
się tej operacji.

Tuż po zabiegu przychodzi czas na 
kolejny etap powracania do pełnej 
sprawności, jakim jest rehabilitacja. 
Jak ona wygląda w przypadku endo-
protezoplastyki?

MK: Pacjent już przed zabie-
giem przeważnie jest upośle-

dzony ruchowo. Protezoplastyka stawu 
biodrowego pomaga w zapewnieniu lep-
szej jakości dalszego życia, uwalnia od 
bólu i umożliwia samodzielną lokomocję  
w ciągu następnych lat. Jednak po zabie-
gu dochodzi do osłabienia mięśni i zabu-
rzenia wzorca chodu, dlatego rehabilita-

cja pooperacyjna jest niezwykle istotna. 
O rozpoczęciu rehabilitacji decyduje 
lekarz operujący. Program rehabilitacji 
jest indywidualnie dobierany do pacjen-
ta, jego wieku, stanu ogólnego, potrzeb  
i przeprowadzonej metody zabiegowej.
Rehabilitacja wczesna, do 6 tygodnia od 
operacji, koncentruje się na zmniejsze-
niu bólu, uzyskaniu mobilności w stawie 
biodrowym, poprawie elastyczności tka-
nek oraz odbudowaniu siły mięśniowej.  
Przede wszystkim jednak fizjoterapeuta 
uczy funkcjonowania pacjenta tak, aby 
chronić operowany staw biodrowy przed 
zwichnięciem. 

Po 6 tygodniu od operacji pacjent 
powoli uczy się chodzenia i funkcjonowa-
nia bez kul. W dalszym ciągu wzmacnia 
mięśnie ze zwróceniem uwagi na utrwa-
lenie prawidłowego wzorca chodu. My 
ten proces rozpoczynamy na Oddziale, 
wypuszczamy pacjenta samodzielnego, 
czyli pacjent, który zgłasza się na zabieg 
endoprotezoplastyki, na własnych nogach 
wychodzi z Oddziału.

Wszystkie zabiegi operacyjne zwią-
zane z narządem ruchu wykonywane są 
w wydzielonej w strukturze Bloku Ope-
racyjnego Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Kozienicach ortopedycznej sali ope-
racyjnej. Szpital posiada doskonały  
i doświadczony zespół lekarski i pielę-
gniarski. Należy podkreślić, iż Narodo-
wy Fundusz Zdrowia podpisał umowy 
na wykonywanie endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego tylko z wybranymi, 
sprawdzonymi szpitalami, posiadają-
cymi duże doświadczenie w realizacji 
tego świadczenia. Do tego grona zalicza 
się placówka w Kozienicach.

Rozmawiała SABINA SEMENIUK

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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Drogi Rodzicu!
Jeśli Twoje dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i szukasz dla niego fajnej szkoły, 

serdecznie zapraszamy do Szkoły Podstawowej z klasami gimnazjalnymi i Szkoły Przysposabiającej do Pracy 
z możliwością zamieszkania w Internacie przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Opactwie. 

Przyjmujemy dzieci i młodzież z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym 
oraz głębokim, z autyzmem lub innymi sprzężeniami w wieku od 7 do 24 roku życia.

Oferujemy bezpłatną naukę w małych zespołach klasowych, gdzie towarzyszy miła i życzliwa atmosfera. 
Zapewniamy efektywne i skuteczne nauczanie. Z uczniami pracują wykwalifikowani i doświadczeni spe-

cjaliści, nauczyciele i terapeuci.
Dostosowujemy metody pracy do indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka. Prowadzimy zajęcia metodami: M.Ch. 

Knillów, Dobrego Startu, Montessori, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Kinezjologii Edukacyjnej Paula Denisona, AAC 
– Alternatywnymi i Wspomagającymi Metodami Komunikacji /Makaton, PPC/.

W placówce prowadzimy specjalistyczne terapie: polisensoryczną, integracji sensorycznej – SI, EEG Biofeedback, logopedycz-
ną, behawioralną, muzykoterapię, bajkoterapię. 

Nasza placówka zapewnia uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną: psychologa, pedagoga, logopedy.
Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania na zajęciach: tanecznych, teatralnych,  sportowych, fotograficznych, artystycznych, 

komputerowych, czytelniczych, ekologicznych, krajoznawczo – turystycznych oraz kulinarnych. Każde dziecko skrywa w sobie po-
tencjał, który z każdym dniem staramy się coraz bardziej wydobyć. 

Organizujemy wyjazdy na zielone szkoły, rajdy, wycieczki, obozy, turnieje sportowe, dyskoteki i imprezy integracyjne, wyjazdy 
na basen oraz na halę sportową.

Nasi uczniowie mogą pochwalić się osiągnięciami na szczeblu ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym.
Ośrodek zapewnia uczniom stałą opiekę pielęgniarki oraz całodobową opiekę od poniedziałku do piątku w Internacie. Nasza 

kuchnia przygotowuje na miejscu pyszne posiłki dla dzieci i młodzieży.
Rodzice mogą ubiegać się w swojej gminie o dowóz dziecka do szkoły.

Twoje dziecko w naszej szkole będzie czuło się dobrze i bezpiecznie oraz będzie 
osiągało sukcesy na miarę swoich indywidualnych możliwości psychofizycznych.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowaczy w Opactwie jest jedną z wyróżniających 
się placówek w województwie mazowieckim!

PRZYJDŹ KONIECZNIE I SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy    
Opactwo 18, 26-922 Sieciechów       strona internetowa: soswopactwo.pl  
telefon/fax: 48 62 16 003            e-mail: sosw_opactwo@poczta.onet.pl
 ANNA GRZESIK 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego w Opactwie

2 czerwca 2018 r. w Zespole Szkół Nr 
1 im. Legionów Polskich w Kozienicach 
odbyło się uroczyste zakończenie roku 
szkolnego 2017/2018. 

Rok szkolny ukończyło 8 klas liceal-
nych, 12 klas technikum i 9 klas zasadni-
czych, w tym 3 klasy kończące szkołę. Na 
uroczystość zakończenia roku szkolnego 
przybyli zaproszeni goście: Starosta Po-
wiatu Kozienickiego Andrzej Jung, ks. 
kanonik Władysław Sarwa, przewodniczą-
cy Rady Rodziców Włodzimierz Pujanek  
i kierownik Wydziału Mechanicznego Enea 
Wytwarzanie Krzysztof Węsek. Wszyscy 
zaproszeni goście życzyli nauczycielom  
i uczniom dobrego wypoczynku podczas 
wakacji i powrotu w pełni sił we wrześniu.

Dyrektor szkoły Ryszard Zając w swoim 
przemówieniu podziękował nauczycielom 
i uczniom za wytrwałą pracę, gratulował 
uczniom wysokich osiągnięć i zdobytych na-
gród oraz życzył bezpiecznego wypoczynku 

podczas wakacji. W swoim przemówieniu 
dyrektor wyróżnił uczniów ze szczególnymi 
osiągnięciami: Weronikę Krakowiak, Maję 
Wójcik, Piotra Buczka, Filipa Zabiegałow-
skiego, Norberta Zaporę, Grzegorza Macie-
jewskiego, Bartosza Siembora, Jakuba Stęp-
nia, Aleksandrę Krawczyk, Adama Janasa, 
Kamilę Gogacz.

Najlepsi uczniowie, oprócz świadectw 
z czerwonym paskiem, otrzymali nagrody 
książkowe, dyplomy wzorowego ucznia,  
a ich rodzice – listy gratulacyjne. Podsumo-
wując w liceum w klasach I i II 57 uczniów 
uzyskało promocję z wyróżnieniem,  
a w technikum – 35 uczniów uzyskało pro-
mocję z wyróżnieniem do następnej klasy. 
Najlepszą uczennicą liceum jest Anna Tu-
rek klasa 2F ze średnią ocen 5,4, a najlep-
szą  uczennicą technikum Julia Dzik klasa 
1 TEK ze średnią 5,29. Uczennice: Anna 
Turek i Julia Dzik są kandydatkami do sty-
pendium Prezesa Rady Ministrów.

Podczas apelu opiekunki Samorządu 
Uczniowskiego podziękowały uczniom 
zaangażowanym w pracę na rzecz szkoły. 

Nagrody otrzymali również uczniowie 
za zwycięstwo w konkursie „Na wszyst-
ko jest przysłowie” kategoria: język an-
gielski i język niemiecki. Nagrodzeni 
zostali również uczniowie szczególnie 
zaangażowani w wolontariat oraz najlepsi 
krwiodawcy.

Wyróżniono także najlepszych czytel-
ników.

Prowadzący apel uczniowie w imieniu 
całej społeczności uczniowskiej podzięko-
wali nauczycielom za ogromne poświę-
cenie i pracę, jaką włożyli w przekazanie 
wiedzy i życzyli udanego wypoczynku.

Po uroczystym apelu odbyły się spo-
tkania klas z wychowawcami, podczas 
których zostały wręczone pozostałe świa-
dectwa. 

ANNA GOLLASCH
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Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Kozienicach
Zbigniew Sitkowski informuje:

100 tys. euro rocznie wsparcia na tworzenie grup i organizacji producen-
tów – wnioski można składać od 30 lipca.

O pomoc mogą starać się m.in. rolnicy zajmujący się produkcją zbóż. Wnioski o przyznanie wsparcia na „Two-
rzenie grup producentów i organizacji producentów” PROW 2014 – 2020 można składać od 30 lipca do 14 września  
2018 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR. Wniosek należy złożyć osobiście albo przesyłką rejestrowaną, nadaną  
w placówce Poczty Polskiej. Termin i zasady przyznawania wsparcia zostały podane przez Prezesa ARiMR w ogłoszeniu opublikowanym  
29 czerwca na portalu Agencji oraz w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim. 

Wsparcie takie kierowane jest do nowych grup producentów rolnych, w skład których wchodzą wyłącznie osoby fizyczne. Ponadto o pomoc 
mogą ubiegać się grupy producentów, które m.in.:
• zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na podstawie planu biznesowego,
• łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utwo-

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

• w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie osób, o których mowa powyżej oraz podmioty powiązane w sposób bezpośredni z oso-
bami, o których mowa powyżej, 

• zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia. 
Wsparcia nie można otrzymać na tworzenie grup producentów zajmujących się hodowlą drobiu, wyrobami z mięsa drobiowego i jego 

podrobów. 
Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy liczonych od dnia jej uznania. Wysokość pomocy finansowej, 

jaką może otrzymać grupa zależy od wartości przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych przez 
jej członków w poszczególnych latach. Ważne jest, że odbiorcami produktów nie mogą być osoby należące do grupy producentów, współmałżon-
kowie takich osób, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z beneficjentem lub jego współmałżonkiem. 
Wysokość wsparcia wynosi:
• w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto,
• w drugim roku – 8 proc. przychodów netto,
• w trzecim roku – 6 proc. przychodów netto,
• w czwartym roku – 5 proc. przychodów netto,
• w piątym roku – 4 proc. przychodów netto. 

Limit wsparcia to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania pomocy i pozostaje na niezmienionym poziomie  
w kolejnych latach. 

Złożone wnioski o pomoc poddawane są ocenie. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania po-
mocy. 

To trzeci nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” finansowany z budżetu PROW 
2014 – 2020. Pierwszy został przeprowadzony od 30 września do 28 listopada 2016 r., a drugi od 30 października do 28 grudnia 2017 r. 

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc na: Działanie 9 Tworzenie grup producentów i organizacji producentów:
Dokumenty aplikacyjne:

1. Wniosek o przyznanie pomocy z załącznikami – wersja obowiązująca od 29-06-2018 r.: oraz Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie 
pomocy i Tabela przedstawiająca punktację dot. rozdrobnienia agrarnego.

2. Wniosek o przyznanie płatności z załącznikami – wersja obowiązująca od 29-06-2018 r.: oraz Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie 
płatności. 

3. MŚP; Zasady wypełniania „Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa”, a także Poradnik 
dotyczący definicji MŚP.

4. Wniosek o przyznanie wyprzedzającego finansowania pomocy wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie wyprzedzającego finanso-
wania pomocy i Wzór umowy o przyznanie wyprzedzającego finansowania pomocy.
Dlaczego warto być w grupie producentów? Zrzeszanie się rolników w grupy producentów może stanowić antidotum na rosnące wyma-

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

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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15 czerwca br. w Ośrodku Konfe-
rencyjno-Wypoczynkowym Gnysiów-
ka miało miejsce niezwykłe wydarzenie 
kulturowe – Koncert pn. „Muzyczna 
Gnysiówka” organizowany wspólnie  
z Gminą Garbatka-Letnisko. Owy piąt-
kowy wieczór umilił debiutant sceny 
szantowej – Andrzej Korycki, związa-
ny z nurtem piosenki żeglarskiej wraz 
Dominiką Żukowską. Śpiewali  pieśni 
tradycyjne (polskie, rosyjskie oraz 
bałkańskie), zaprezentowali również 
utwory własne. Wśród wykonywanych 
utworów mogliśmy także usłyszeć Bal-
lady rosyjskich bardów: Bułat Okudża-
wa i Włodzimierza Wysockiego.  War-
to uwzględnić, iż piosenka żeglarska 
łączy ze sobą niezwykłą różnorodność 
stylów. Było połączenie ballad, trochę 
country, bluesa oraz tradycyjnych mor-
skich pieśni pracy. Koncert cieszył się 
dużym zainteresowaniem obecnej pu-
bliczności. Żeglarska nuta doskonale 
wpisała się w nastrój piątkowego wie-
czoru.

Natomiast 29 czerwca odbył się ko-
lejny występ. Tego dnia bawiliśmy się 
wspólnie z zespołem „Piramidy”. Pira-
midy to grupa, która charakteryzuje się 
niecodziennymi muzycznymi wyko-
naniami tekstów wielkich wieszczów, 
jak Mickiewicz, Słowacki, czy Nor-

wid. Jednakże tematem powszednim 
tego wieczoru był „Bułat Okudżawa 
– najpiękniejsze pieśni i ballady”. Wy-
stęp oparty na twórczości wybitnego, 
rosyjskiego barda, w którym muzy-
cy wybrali najbardziej znane utwory, 
usłyszeliśmy m.in.: Pieśń gruzińską, 
Piosenkę o papierowym żołnierzyku, 
Balonik, Wybaczcie piechocie, Mo-
dlitwę – Dopóki ziemia kręci się, Trzy 
miłości, Aleksander Siergiejewicz 
Puszkin, Ostatni trolejbus, O Wołodii 
Wysockim, Majster Grisza, Piosenkę  
o Arbacie oraz wiele innych doskonale 
znanych i lubianych piosenek. Podczas 

koncertu zespół „Piramidy” pokazał, 
że utwory wieszczy można śpiewać 
i świetnie się przy tym bawić! Był to 
koncert przepełniony dużą dawką cha-
ryzmy, emocji i świetnego, nowocze-
snego brzmienia.

Koncerty były ogólnodostępne  
i przyciągnęły liczną publikę. Cieszy-
my się, że mogliśmy gościć tak wspa-
niałych artystów. Organizatorami byli: 
Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Robert 
Kowalczyk oraz Siedlisko Gnysiówka.

MARTA KOCHOWSKA

28 czerwca Gmina Garbatka-Let-
nisko przy współpracy z Siedliskiem 
Gnysiówka w Garbatce-Zbyczyn, mo-
gła gościć harcerzy. Jak wiemy Zwią-
zek Harcerstwa to wspólnota przyja-
ciół – dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Jak wszystkie organizacje, również 
harcerstwo posiada swój statut, cele  
i misję. Naszym wspólnym celem tego 
dnia była dobra zabawa, a to wszyst-
ko w otoczeniu naszych „garbackich 
bieszczad” i z udziałem największych 
atrakcji.

Był to dzień pełen atrakcji! Gry, 
konkursy, wspólne śpiewy i mnóstwo 
emocji – tak czas spędziła 1 Pionkow-
ska Drużyna Harcerzy „Czarna Jedyn-
ka”. Dzielna drużyna liczy 50 harcerek 
i harcerzy oraz 5 opiekunów. Wspólnie 
zorganizowaliśmy wiele atrakcji! Kon-
kursy z nagrodami, strzelanie karnych, 
rzut do celu, walka na pianki, czy ska-
kanie na skakance. Zabawom nie było 
końca! Oczywiście zwieńczeniem ko-
lonii było ognisko, podczas którego 
harcerki i harcerze wraz z opiekunami 
piekli kiełbaski i śpiewali harcerskie 

piosenki. No cóż! Myślę, że ten dzień 
możemy zaliczyć do najbardziej uda-
nych. Organizatorem spotkania był 
Wójt Robert Kowalczyk oraz Gospo-

darz Siedliska Gnysiówka Zenon Gnyś.

MARTA KOCHOWSKA

GMINA GARBATKA-LETNISKO
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22 czerwca 2018 roku, po dziesięciu 
miesiącach intensywnej nauki, ucznio-
wie Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Królowej Jadwigi w Garbatce-Letni-
sko uroczyście zakończyli rok szkolny. 
W sali gimnastycznej oprócz uczniów, 
nauczycieli, pracowników szkoły, ro-
dziców pojawili się także: dyrektor 
Agnieszka Babańca, zastępca dyrekto-
ra szkoły Ewelina Piecyk-Kowalska, 
Przewodniczący Rady Gminy Włodzi-
mierz Mazur, ks. kan. Augustyn Rymar-
czyk i Przewodnicząca Rady Rodziców 
Agnieszka Łyjak. 

Wśród zgromadzonych były osoby, 
które po raz ostatni przekroczyły próg 
szkoły w roli uczniów. Byli to gimna-
zjaliści, uczniowie klas trzecich, dla 
których ten dzień był pożegnaniem 
ze szkołą w Garbatce-Letnisku. W ich 
imieniu podziękowanie za wieloletnią 
naukę i opiekę złożyła Olga Karaś. Do 
podziękowań dołączyli się także ich 
rodzice. 

To niestety nie był koniec poże-
gnań. Wraz z końcem roku szkolnego 
na zasłużoną emeryturę odeszła wielo-
letnia nauczycielka religii Lidia Barto-
siewicz. Uczniowie podziękowali jej 
za dobro jakie dla nich uczyniła, cier-
pliwość, życzliwe słowa i drogowska-
zy, jakie postawiła na ich drodze. Pani 
Lidia została też zapamiętana jako 
serdeczna koleżanka, osoba pogodna  
i uśmiechnięta. 

Pożegnaliśmy też ks. Łukasza Boćka, 
który już po wakacjach rozpocznie pracę 
w nowej parafii. Księdzu dziękowaliśmy 
za otwartość oraz zaangażowanie w pracę 
z dziećmi i młodzieżą. 

Pracę w szkole zakończyła również 
Wiesława Zaręba, która także doczekała 
emerytury. Pani Lidii i pani Wiesławie 
życzyliśmy dużo zdrowia, aby mogły  
w pełni cieszyć się zasłużonym odpo-
czynkiem, zaś ks. Łukaszowi Boćkowi 
owocnej posługi kapłańskiej. 

Po pożegnaniach nadszedł czas na 
wręczenie nagród dla wyróżniających 
się uczniów i listów gratulacyjnych dla 
ich rodziców. Wśród wyróżnień znala-
zły się stypendia dyrektora szkoły dla 
najwybitniejszej młodzieży. Otrzymało 
je kilkoro uczniów z najwyższą średnią 
w szkole. Olga Karaś (średnia 5,56) 
oraz Laura Rutka (średnia 5,34) zo-
stały także uhonorowane stypendiami 
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko. 

Kolejnym punktem programu był wy-
stęp szkolnego kabaretu w składzie: Julia 
Jurek, Ewa Mojsiuszko, Kacper Wdowiak 

i Łukasz Jędrys, który przedstawił skecz 
pod tytułem „Egzotyczne wakacje”. Roz-
bawiona publiczność nagrodziła aktorów 
gromkimi brawami. 

Na koniec uroczystości życzenia 
udanych i bezpiecznych wakacji prze-
kazali dyrektor Agnieszka Babańca, 
zastępca dyrektora szkoły Ewelina Pie-
cyk – Kowalska, Agnieszka Łyjak oraz 
przedstawiciele samorządów uczniow-
skich.

Za przygotowanie uroczystości od-
powiedzialni byli: Anna Rutka, Karoli-
na Matejszczak, Mariola Nowakowska. 
Oprawę plastyczną przygotowała Agata 
Styczyńska, a muzyczną Dariusz Roda-
kowski wraz z chórem.

ANNA RUTKA
MONIKA RODAKOWSKA
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1 lipca 2018 r. na płycie boiska spor-
towego w Głowaczowie zostały prze-
prowadzone gminne zawody sportowo 
– pożarnicze jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu gminy Gło-
waczów. W zmaganiach udział wzięło 
7 drużyn męskich, 2 drużyny kobiece 
oraz 1 drużyna młodzieżowa chłop-
ców. Zawody przeprowadziła Komisja 
Sędziowska złożona z przedstawicie-
li Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Kozienicach. 

Rywalizację rozpoczęto zbiórką, 
podczas której Zastępca Komendanta 
Gminnego Związku OSP RP Tomasz 
Rębiś złożył Prezesowi Zarządu Od-
działu Gminnego ZOSP RP Józefowi 
Grzegorzowi Małaśnickiemu meldu-
nek o gotowości jednostek do przepro-
wadzenia zawodów. Podczas zmagań 
strażacy-ochotnicy musieli wykazać 
się w dwóch konkurencjach – sztafecie 
pożarniczej z przeszkodami 7x50 m  
i ćwiczeniu bojowym, gdzie ważny był 
zarówno czas wykonania jak i dokład-
ność. Za nieregulaminowe wykonywa-
nie zadań groziły punkty karne. Prze-
bieg konkurencji był bardzo zacięty  
i emocjonujący. Zgromadzona publicz-
ność gorąco dopingowała swoich re-
prezentantów. 

Po zsumowaniu wyników szta-

fety i ćwiczeń bojowych w grupie  
A – mężczyźni – zwyciężyli strażacy  
z jednostki OSP Brzóza, drugie miej-
sce wywalczyła jednostka OSP Lipa, 
zaś na trzecim miejscu uplasowała się 
jednostka OSP Miejska Dąbrowa. Za-
raz za podium, na czwartym miejscu 
znaleźli się druhowie z jednostki OSP 
Mariampol, piąte miejsce należało do 
jednostki OSP Głowaczów, szóste do 
jednostki OSP Cecylówka – Brzózka 
oraz siódme do jednostki OSP Bobrow-
niki. W grupie C – kobiety – pierwsze 
miejsce zajęły druhny z jednostki OSP 
Głowaczów, natomiast drugie miej-

Od 24 do 28 czerwca w Zakopa-
nem odbył się Turniej Piłki Nożnej 
Tatry Cup 2018, w którym wystąpiło  
147 drużyn z Polski i zagranicy. W ka-
tegorii wiekowej U-13, w której UKS 
Jastrząb Głowaczów walczył, wystąpi-
ły 22 zespoły podzielone na trzy grupy, 
dwie po 7 i jedna 8-drużynowa. Roz-
grywki grupowe toczyły się przez dwa 
dni. My po czterech zwycięstwach, 
jednym remisie i jednej porażce za-
jęliśmy drugie miejsce i tym samym 
awansowaliśmy do kolejnej grupy 
4-drużynowej, z której do półfinału 
awansowała tylko pierwsza drużyna. 
Po ciężkich bojach wygraliśmy z No-
tecianką Pakość I 2:0, z Orłem Sidzina 
4:0 i Błękitnymi Owińska 3:0. Awans 
do najlepszej czwórki stał się faktem. 
W półfinale za mocny okazał się Gór-
nik Wałbrzych, z którym przegrali-
śmy 0:3, następnie zagraliśmy mecz  
o trzecie miejsce z Olikiem Rajcza. Do 

przerwy mecz nie układał się po na-
szej myśli, przegrywaliśmy już 0:2, ale  
w drugiej połowie drużyna pokaza-
ła charakter i po bramkach Maćka 
Pawlika doprowadziliśmy do remisu. 
W rzutach karnych wygraliśmy 3:2  
i tym samym zajęliśmy wysokie trzecie 
miejsce. Antek Stępień został wyróż-
niony tytułem jednego z najlepszych 
zawodników turnieju. 

Jest to kolejny sukces, który nie 
przyszedł łatwo. Przez wszystkie dni  
w Zakopanem padał deszcz, wszy-
scy kilka razy dziennie się przebie-
rali, suszyli i wychodzili na kolejny 
mecz. Dlatego słowa uznania należą 
się wszystkim zawodnikom za włożo-
ne serce i  zdrowie w turniej. Trenerem 
drużyny był Piotr Bolek.

Podziękowania kierujemy również 
do Wójta Gminy Józefa Grzegorza Ma-
łaśnickiego za udostępnienie autokaru 
gminnego na ww. turniej. Podziękowania 

należą się także sponsorom, którzy przy-
czynili się do tego wyjazdu.

PIOTR BOLEK

sce zajęły dziewczyny z jednostki 
OSP Brzóza. Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza z jednostki OSP Miejska 
Dąbrowa nie znalazła równych sobie, 
zajmując tym samym pierwsze i jedyne 
miejsce w swojej kategorii. 

Na zakończenie uczestnicy zosta-
li nagrodzeni dyplomami wręczony-
mi przez Wójta Gminy Głowaczów 
Józefa Grzegorza Małaśnickiego oraz 
przedstawiciela Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Kozie-
nicach bryg. mgr inż. Tomasza Popisa.

MAGDALENA KONOPKA

GMINA GŁOWACZÓW
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I miejsce w Mini Mundialu Pionki 
2018 dla Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im. Tadeusza Kościuszki w Gło-
waczowie.

Kilka tygodni zmagań, 32 drużyny 
składające się z zawodników ze szkół 
podstawowych, każda szkoła miała 
przypisany inny kraj, my reprezento-
waliśmy Danię. Właśnie tak wyglądał 
Mini Mundial w Pionkach.

Turniej był rozgrywany na zasadzie 
prawdziwych mistrzostw. Po dwie dru-
żyny z grupy awansowało do 1/8 tur-
nieju. My zmierzyliśmy się z drużyną 
z Suskowoli (Argentyna), z którą wy-
graliśmy 6:0. Następnie w 1/4 trafili-
śmy na PSP nr 5 z Pionek (Portugalia). 
Po ciężkim meczu wygraliśmy 3:1, 
awansując do półfinału. Tam na prze-
szkodzie stanęła nam drużyna z Ja-
strzębi (Panama), ale i tu nie mieliśmy 
problemu, żeby awansować do finału. 
W wielkim finale zmierzyliśmy się ze 
Zwoleniem (Egipt). Po bardzo dobrym 
meczu wygraliśmy 3:0 po bramkach 
króla strzelców Karola Olczaka. Ka-
rol w całym turnieju skompletował 32 
gole. Najlepszym bramkarzem został 
Maciek Słowikowski przepuszczając 
w całym turnieju jedną bramkę. 

Brawa i gratulacje należą się dla 
całego zespołu, w którym wystąpili: 
Maciek Słowikowski, Eryk Sadowy, 
Jakub Świątkowski, Bartek Woźniak, 
Antek Stępień, Karol Olczak, Jakub 
Przerwa, Paweł Ćwiek, Błażej Gud-
kiewicz, Hania Majewska, Grzegorz 
Borowski. Trenerem drużyny był Piotr 
Bolek.

Słowa uznania należą się dla or-
ganizatorów turnieju, bo organizacja 
całego turnieju była na najwyższym 
poziomie. Dzieci miały zapewniony 
posiłek, wodę, dostały aktualne ko-
szulki Reprezentacji Polski, medale, 
puchar.

Podziękowania dla Wójta Gminy 
Głowaczów Józefa Grzegorza Mała-
śnickiego za zapewnienie transportu 
na całe rozgrywki.

PIOTR BOLEK
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16 czerwca pod patronatem Wójta Gmi-
ny Gniewoszów odbył się III Rajd Tereno-
wy dla motocykli i quadów „OLEKSOW-
SKIE BEZDROŻA”. Organizatorami byli 
Serwis Motocyklowy Motospeed i Stowa-
rzyszenie Miłośników Motocykli Orle Gar-
batka-Letnisko. Baza rajdu znajdowała się 
w Oleksowie, skąd zawodnicy startowali do 
pierwszego odcinka na orientację mającego 
długość 60 km. Trasa obejmowała drogi 
gruntowe okalające gminę Gniewoszów 
oznaczone kolorem pomarańczowym, któ-
ry miał doprowadzić  do mety. Drugi odci-
nek specjalny znajdował się w bazie rajdu  
i przeznaczony był dla zawodników bar-
dziej doświadczonych i odważnych, na któ-
rych czekały wysokie hopy, wiraże, prze-
jazdy przez przeszkody i oczywiście błoto. 
Tutaj rywalizacja polegała na jak najszyb-
szym pokonaniu odcinka. Pogoda dopisała, 
zawodnicy również, więc rajd rozpoczął 
się o godz. 10. Po zakończeniu pierwszego 
odcinka na zawodników czekały kiełbaski 
i napoje, które miały zregenerować ich siły 
przed kolejną próbą. Patrząc na ich zaku-
rzone twarze można było zauważyć zmę-
czenie, ale i zadowolenie z ukończenia tra-
sy. Po powrocie zawodników do bazy rajdu 
wszyscy czekali w miłej atmosferze na 
ogłoszenie wyników poszczególnych kon-
kurencji i wręczenie nagród rzeczowych 
ufundowanych przez firmy: Inter Cars filia 
Puławy oraz Liqui Moly, Motul, Castrol  
i Urząd Gminy Gniewoszów.
Wyniki rajdu:
Odcinek na orientację – motocykle:
1. Łukasz Chajencki – Yamaha
2. Michał Wiraszka – Yamaha
3. Grzegorz Antoniak – Husqvarna
Quady:
1. Tomasz Ślażyński – Suzuki
2. Piotr Skiba – Solaris
3. Sylwester Dela – Yamaha
Odcinek specjalny:
1. Grzegorz Antoniak – Husqvarna
2. Maciej Majcher – KTM
3. Piotr Kwaśnik – Kawasaki

Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
za przybycie i stworzenie miłej atmosfery 
w duchu motocyklowej rywalizacji i za-
praszamy za rok. Chcielibyśmy podzięko-
wać również wszystkim, którzy pomogli 
w organizacji, jak również mieszkańcom 
za przychylność wobec rajdu. Szczególne 
podziękowania kierujemy także do Wójta 
Gminy Gniewoszów oraz Komendanta 
Policji w Gniewoszowie za okazaną po-
moc w realizacji rajdu oraz wsparcie dzia-
łań na rzecz jego sprawnego przebiegu.

ROMAN BANAŚ

GMINA GNIEWOSZÓW
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100 – lecie Odzyskania przez Polskę Nie-
podległości jest dobrą okazją, by przypomnieć 
sobie początki polskości. Od 29 czerwca do  
2 lipca br. mieszkańcy Borku, Regowa Sta-
rego, Wólki Bachańskiej, Sławczyna, radni, 
pracownicy urzędu oraz pozostali uczestni-
cy wyjazdu integracyjnego poszerzali swoją 
wiedzę o naszych przodkach.

Rozpoczynając zdobyciem „Mysiej 
Wieży” w Kruszwicy, podziwiając piękno 
architektury i akustykę w kościele św. Pro-
kopa w Strzelnie oraz wspaniałe i unikatowe 
kolumny w kościele św. Trójcy. Następnie 
starą słowiańską osadę w Biskupinie, dalej 
cudny pałac Działyńskich w Kurniku, Gnie-
zno i piękną katedrę ze słynnymi drzwiami 
św. Wojciecha, Ostrów Lednicki i początki 
chrześcijaństwa. Kolejnego dnia pojechali-
śmy do Berlina, gdzie mogliśmy podziwiać 
panoramę z wysokości wieży telewizyjnej 
(203 m), Bramę Brandenburską, Pomnik 
Holokaustu oraz fragmenty muru berliń-
skiego. Na koniec piękny, zabytkowy, ale  
i współczesny, kolorowy Poznań ze wspa-
niałą historią tą dawną, ale i tą z roku 1956.

Pogoda dopisała, siły oraz humory 

uczestników również. Wielka uczta dla ucha, 
oka i ciała także, dzięki wspólnym biesiadom 
oraz kosztowaniu regionalnych potraw.

Dziękując wszystkim za skorzystanie 

z zaproszenia do poznania części Szlaku 
Piastowskiego zapraszam na kolejną wy-
cieczkę w 2019 roku.

DANUTA BŁAŻYŃSKA

XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA” Biblioteka Publiczna Gminy Gniewoszów 
rozpoczęła 7 maja od wizyty bibliotekarek w grupach przedszkolnych w Gniewoszowie. Podczas spotkania dzieci wysłuchały 
bajek i odgadywały zagadki o zawodach, z ogromnym zainteresowaniem oglądały ilustracje w książkach przyniesione z biblioteki 
do przedszkola. Poznały różne kształty książek, książeczki z rozkładanymi modelami 3D, interaktywne z okienkami w stronicach, 
a także książeczki z miarką wzrostu.

8 maja pracownicy Biblioteki przeprowadzili akcję pod nazwą „Książka za złotówkę”, jak sama nazwa wskazuje, książki były 
sprzedawane za symboliczną sumę przed siedzibą Biblioteki Publicznej. Za uzbieraną sumę zostały zakupione nagrody dla najlep-
szych czytelników 2017 roku.

10 maja gościliśmy w naszej bibliotece Leszka Szczasnego – podróżnika, jest on autorem książki „Świat na wyciągnięcie ręki” 
oraz książki w przygotowaniu „Afrykańskie rytmy”. Jest raciborzaninem, z wykształcenia politolog i filozof (dr filozofii UJ),  
a z zamiłowania pisarz, społecznik, fotograf i przede wszystkim niezależny globtroter. W gniewoszowskiej bibliotece przeprowa-
dził spotkanie autorskie połączone z barwnym slajdowiskiem dla młodzieży z gimnazjum.

Na zakończenie XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek odbyło się uroczyste rozdanie nagród i dyplomów dla czytelników  
z największą ilością wypożyczeń w 2017 r. Nagrody i wyróżnienia wręczył Marcin Szymon Gac Wójt Gminy Gniewoszów. Laure-
atów nagrodzono w dwóch kategoriach wiekowych. Wyniki przedstawia poniższa tabela:

Lp. Imię i nazwisko czytelnika Ilość wypożyczeń
DZIECI I MŁODZIEŻ

1. Mikołaj Gąsior 271
2. Julia Baran 179
3. Adam Burdach 62
4. Natalia Juchniewicz 51
5. Julia Maurer 43

DOROŚLI
1. Maria Bartosiewicz 135
2. Zofia Kierzkowska 104
3. Małgorzata Płachta 101
4. Teresa Gogacz 90
5. Iwona Olszowiec 84
Laureatom raz jeszcze serdecznie gratulujemy, życzymy dal-

szej przyjaźni z książką oraz satysfakcji z czytanej lektury!
Majowy Tydzień Bibliotek spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników przeprowadzonych imprez nie tylko wśród czy-

telników, ale i wszystkich mieszkańców naszej gminy. Mamy nadzieję, że za rok jeszcze bardziej powiększy się grono odbiorców.
PAULA STĘPIEŃ



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 20

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Grabowie nad Pilicą została rozbudo-
wana o 62,25 m2, zyskała tym samym 
drugą czytelnię.

Nowo powstałe pomieszczenie 
znacznie doświetliło istniejący lokal za 
sprawą szerokiego przeszklenia ściany 
od południowego wschodu. Czytelnię 
wyposażono w regały książkowe oraz 
14 stolików wyposażonych w zestawy 
komputerowe. Wykonana została także 
lokalna sieć komputerowa podłączona 
do Internetu. Remont posadzki prze-
prowadzono także w dotychczas ist-
niejącej części biblioteki. Jest to kon-
tynuacja i jednocześnie zakończenie 
rozpoczętych prac w 2016 r. w Gmin-
nej i Szkolnej Bibliotece.

Dzięki nowym dwóm czytelniom bi-
blioteka stała się przestronna i funkcjo-
nalna, logistycznie zostały oddzielone 
dwa księgozbiory. Umożliwiły one rów-
nież organizację lekcji bibliotecznych 
oraz innych spotkań czytelniczych. Prace 
remontowe wykonane zostały ze środków 
własnych gminy przy pomocy pracowni-
ków Referatu Obsługi Techniczo-Gospo-
darczej Urzędu Gminy. Na zakup ośmiu 
zestawów komputerowych oraz urządze-
nia wielofunkcyjnego uzyskaliśmy na 
wspólny wniosek sołectwa wsi Grabów 
nad Pilicą dofinansowanie w kwocie  
10 tysięcy złotych z budżetu Wojewódz-
twa Mazowieckiego w ramach projektu 
„Mazowiecki Instrument Aktywizacji So-
łectw MAZOWSZE 2018”. Inwentaryza-
cyjna wartość zadania opiewa na nieba-
gatelną kwotę ponad 103 tysięcy złotych. 

IZABELA MATYSIAK

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
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Pachnących pierogów, grillowanych 
mięs oraz domowych wypieków – tych  
i innych smakołyków można było skosz-
tować podczas III Rodzinnego Pikniku 
Łekawickiego.

2 lipca na placu Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Łękawicy, proboszcz 
parafii pw. Świętych Apostołów Piotra  
i Pawła ks. Dariusz Sałek w swój ju-
bileusz 25-lecia święceń kapłańskich 
przy udziale Wójta Gminy Grabów 
nad Pilica Euzebiusza Strzelczyka oraz 
licznych sponsorów zorganizował już 
III piknik rodzinny.

Przez całe niedzielne popołudnie 
plac przy remizie zachęcał wieloma 
atrakcjami. Od stoisk gastronomicz-
nych, na których konkurowały ze sobą 
najlepsze ciasta po stoiska, na któ-
rych dzieci zmieniały się w ulubione 
postacie z bajek dzięki sprawnym rę-
kom charakteryzatorek. Niewątpliwie, 
największym powodzeniem wśród 
najmłodszych cieszyła się dmuchana 
zjeżdżalnia w kształcie zamku oraz fo-
tobudka, która przyprawiała uśmiech 
nawet największym „ponurakom”. 

Tegoroczną scenę zagrzewał rytma-
mi miejskiego folkloru honorowy sołtys 
Wąchocka – Marek Samsonowski wraz  
z „Kapelą Sołtysa z Wąchocka” oraz 
„Niebieską” wokalistką Aleksandrą Sam-
sonowską. Podczas dancingu uczestni-
ków bawił zespół „Silder”.

Rodzinny piknik w Łękawicy sły-
nie także z rywalizacji gospodyń na 
najlepsze pierogi oraz ciasto, a także 
konkursów, tym razem muzycznego 
i florystycznego. Tytuł Najlepszych, 
III Rodzinnego Pikniku Łękawickie-
go, uzyskali: w kategorii „domowych 
pierogów” – Cecylia Słomska; „do-
mowych wypieków” – Katarzyna Kal-
barczyk; „najpiękniejszego bukietu  
z polnych kwiatów na cześć patronów 
parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła” – 
Dawid Potrzebowski; „eurowizji ka-
tolickiej” – zespół rodzinny w skła-
dzie Maja Wrzosek, Szymon Wrzosek  
i Magdalena Szymańska. Całość pro-
gramu niezmiennie konferansjerował 
znany z poprzednich pikników – Artur 
Janiak.

Pomimo pochmurnej pogody impreza 
wzbudziła duże zainteresowanie groma-
dząc liczną publiczność. Niewątpliwie 
na wysoką frekwencję wpływ miały za-
pewnione atrakcje, ale przede wszystkim 
możliwość uczestniczenia społeczności 
lokalnej we wspólnej integracji.

ANNA PLESIEWICZ-TRZECIAK
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Wobec stale pojawiających się próśb  
i wniosków mieszkańców Gminy Kozie-
nice w sprawie rozwiązania „problemu”  
w połączeniach komunikacyjnych na trasie 
Kozienice – Warszawa, Warszawa – Ko-
zienice, który nasilił się na skutek obec-
nej, trudnej sytuacji kozienickiego PKS-u, 
przekazujemy, iż od dłuższego czasu Urząd 
Miejski w Kozienicach i Starostwo Po-
wiatowe w Kozienicach wspólnie prowa-
dzą działania zmierzające do zwiększenia 
dostępności transportu pasażerskiego na 
terenie gminy. Zagadnienie było szeroko 
omawiane podczas spotkania Burmistrza 
Gminy Kozienice Tomasza Śmietanki oraz 
Starosty Powiatu Kozienickiego Andrzeja 
Junga. Samorządowcy rozważają różno-
rodne rozwiązania, które chociaż częścio-
wo mogłyby wpłynąć na wyeliminowanie 
trudności komunikacyjnych niezmotoryzo-
wanych mieszkańców gminy, ale i powiatu.  

Niedogodności w połączeniach komu-
nikacyjnych pomiędzy obszarami wiej-
skimi a miastem, zwiększyły się wraz  
z pojawieniem się problemów finansowych 
PKS Sp. z o.o., który m.in. z uwagi na nie-
rentowność niektórych linii, zawiesił część 
kursów. Pomimo naszej interwencji przed-
siębiorca nie jest w stanie świadczyć usług  
w dotychczasowym zakresie. Zwróciliśmy 
się z zapytaniem i zarazem prośbą do czte-
rech przewoźników o rozważenie możliwo-
ści uwzględniania w swoim dotychczaso-
wym rozkładzie jazdy, na trasie Kozienice 
– Warszawa – Kozienice, przewozu pasaże-
rów z dodatkowych miejscowości, tj.: No-
wej Wsi i Świerży Górnych. Oczekujemy 
na zajęcie stanowiska przez ww. podmioty. 
Aktualnie przygotowywany jest także prze-
targ na dowożenie uczniów do szkół na rok 
szkolny 2018/19. 

Po rozstrzygnięciach przetargowych  
i wyłonieniu przewoźnika będziemy  
z nim rozmawiać o możliwości wykorzy-
stania autobusów szkolnych – po wywią-
zaniu się ze zobowiązań wobec dojeżdża-
jących dzieci i młodzieży – do przewozu 
mieszkańców gminy. Będziemy dążyć by 
autobusy, które po dowiezieniu dzieci do 
szkół powracają do Kozienic zabierały 
po trasie mieszkańców oraz analogicznie  
w godzinach popołudniowych kiedy będą 
jechać po uczniów, by mieszkańcy mieli 
możliwość powrotu do swych miejscowo-
ści. Rozważamy również inne, stabilniej-
sze rozwiązanie zadania, tj. samodzielną 
organizację transportu zbiorowego na 
terenie Gminy Kozienice, jest to jednak 

proces, który wymaga zmian organiza-
cyjnych, kadrowych oraz zabezpieczenia 
dużych środków finansowych na ten cel 
w budżecie Gminy, co niewątpliwie może 
być wyzwaniem na kolejne lata. 

Przewozy osób wykonywane są na 
podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r.  
o transporcie drogowym. Zgodnie z tą usta-
wą przedsiębiorcy posiadający uprawnie-
nia do wykonywania zawodu przewoźnika 
mogą realizować przewozy regularne osób 
na zasadach „wolnego rynku” i „konkuren-
cyjności” po uzyskaniu od organu samorzą-
dowego (burmistrza, starosty lub marszałka), 
właściwego wg zasięgu terytorialnego linii 
komunikacyjnej, stosownego zezwolenia. 
Istotne jest, iż organ wydający zezwolenie 
nie ma kompetencji do narzucania przewoź-
nikom czasu odjazdu z przystanków, ani 
częstotliwości kursowania autobusów czy 
trasy linii komunikacyjnej. To przewoźnik 
– zazwyczaj po rozeznaniu rynku i analizie 
ekonomicznej – decyduje o linii komunika-
cyjnej na której zamierza prowadzić przewo-
zy osób. 

Sygnały o zakłóceniach w komunikacji 
pasażerskiej spowodowanej problemami 
ekonomicznymi PKS Sp. z o.o. zgłaszane są 
również do Starostwa Powiatowego w Ko-
zienicach. PKS Sp. z o.o. jest przedsiębior-
stwem samodzielnym i nie podlega żadnym 
przywilejom w stosunku do innych przedsię-
biorców, a podmioty administracji publicz-
nej nie sprawują funkcji nadzorczych w tym 
przedsiębiorstwie. Trudności ekonomiczne 
lokalnego przewoźnika powodują pewne 
zakłócenia w zaspokajaniu potrzeb przewo-
zowych, lecz nie wykluczają możliwości ko-

rzystania przez społeczeństwo z komunikacji 
autobusowej. W powiecie kozienickim funk-
cjonuje oprócz PKS Sp. z o.o., osiemnastu 
przedsiębiorców posiadających uprawnie-
nia do wykonywania transportu drogowego 
osób. Dysponują oni łącznie flotą autobusów 
co najmniej taką jaka posiadał dotychczas 
PKS w Kozienicach. 

W sytuacji wystąpienia „luki” w zaspo-
kajaniu potrzeb przewozowych w komuni-
kacji pasażerskiej są oni zainteresowani jej 
wypełnieniem, jeśli walory ekonomiczne 
są korzystne. Jednak warunek rentowności 
linii komunikacyjnych jest istotny w jedna-
kowym stopniu dla wszystkich przewoź-
ników. Starostwo mając na uwadze dobro 
mieszkańców nieustannie śledzi i analizuje 
sytuację w zakresie komunikacji i podej-
muje stosowne działania na miarę swoich 
kompetencji, w celu poprawy jej funkcjo-
nowania. W szczególności są to działania 
informacyjne i usprawniające czynności ad-
ministracyjne przy udzielaniu zezwoleń. Po-
ruszana przez Burmistrza kwestia dowożenia 
uczniów jest również bardzo istotna z punktu 
widzenia Starostwa Powiatowego. Miesz-
kańcy powiatu sugerują, iż znaczna część 
młodzieży zamieszkałej na terenie powiatu 
kozienickiego nie korzysta z podległych nam 
szkół średnich, również z powodu trudności 
komunikacyjnych. Dlatego też, rozważymy 
od nowego roku szkolnego możliwość uru-
chomienia pilotażowego dowozu uczniów  
z terenu powiatu kozienickiego do Kozienic 
z możliwością korzystania z tych kursów 
również przez mieszkańców powiatu.

GMINA KOZIENICE
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W dniach 6 – 7 – 8 – lipca 2018 r. pod ha-
słem: Śladami historii Niepodległej, w Skan-
senie Bojowym w Mniszewie, odbył się IV 
Piknik Militarny. Przez trzy dni na miłośni-
ków militariów i historii naszego kraju oraz 
ich rodziny czekało wiele atrakcji. Wystawa 
zabytkowych pojazdów militarnych już od 
piątku przyciągała pasjonatów motoryzacji. 
Zainteresowanie budziły również mundury 
i broń prezentowana przez kolekcjonerów  
i grupy rekonstrukcyjne.

Sobotnia ekspozycja współczesnego 
sprzętu bojowego – czołg Leopard, Bojo-
wy Wóz Piechoty, Samobieżna haubica 
2S1 Goździk zaprezentowana przez 1 War-
szawską Brygadę Pancerną im. Tadeusza 
Kościuszki z Wesołej tłumnie przyciągała 
dorosłych i dzieci, dla których możliwość 
obejrzenia od środka sprzętu wojskowego 
dostarczyła nie tylko ogromnych wrażeń, ale 
przede wszystkim wiedzy na temat współ-
czesnego, nowoczesnego wyposażenia pol-
skiej armii. Bardzo ciekawie zaprezentowa-
ła profil swojej jednostki WKU z Radomia 
oraz Wojska Obrony Terytorialnej.

Centrum Szkolenia Policji w Legio-
nowie – Zakład Kynologii Policyjnej 
w Sułkowicach, zaprezentowało pokaz 
szkolenia i tresury psów policyjnych. 
Pokaz posłuszeństwa i tresury psów bez 
kagańca uzmysłowił nam, jaką siłą może 
być dobrze wyszkolony pies, pełnopraw-
ny funkcjonariusz – partner policjanta.

Kolejną ciekawą atrakcją był pokaz ra-
townictwa drogowego, przedstawiony przez  
Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej z Ma-
gnuszewa. Możliwość obejrzenia wyszkole-
nia  strażaków ochotników w symulowanej 
akcji ratowania poszkodowanego, uwięzio-
nego w samochodzie, który uległ wypadko-
wi, był dla widzów ogromnym przeżyciem. 
Ale przy okazji mogli się oni przekonać, że 
współczesne jednostki OSP dysponują do-
skonałym, nowoczesnym wyposażeniem  
i umiejętnościami. Zarówno bardzo dobrze 
wyposażony nowy samochód strażacki, jak 
też sprzęt ratowniczy, którym posługiwali się 
druhowie oraz ich profesjonalizm, wzbudził 
szacunek i zaufanie u widzów.

Śpiew pieśni patriotycznych przy 
ognisku, element sobotniego wieczo-
ru, przeniósł słuchaczy w dawne czasy  
i przywołał obrazy z wojennych dziejów 
naszej ojczyzny.

Niedziela wraz z piękną pogodą przy-
ciągnęła jeszcze więcej zwiedzających, na 
których czekały liczne wystawy: zabytko-
wego i współczesnego uzbrojenia (Fabry-
ka Broni „Łucznik” z Radomia, Rosomak 

GMINA MAGNUSZEW



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 25

z Warki), wyposażenia i umundurowania 
prezentowanego przez liczne Grupy Re-
konstrukcji Historycznej (Kozienickie Sto-
warzyszenie Rekonstrukcji Historycznej, 
Stowarzyszenie Warecki Klub Strzelecki, 
Grupa Rekonstrukcji Historycznej Warka, 
Klub Miłośników Historii Warszawa, Ka-
waleryjskie Stowarzyszenie Beliniak i in-
nych), zbiorów muzeów (Dęblin, Józefów) 
oraz prywatnych kolekcjonerów. Strzelnica 
ASG, prowadzona przez grupę Redberet  
z Warszawy, gdzie zwiedzający mogli szko-
lić swój kunszt strzelecki, cieszyła się od 
godziny 10.00 do godz. 17.00 niezmiennym 
zainteresowaniem.

Mieliśmy okazję obejrzeć pokaz szer-
mierki sportowej oraz szermierki na bagne-
ty w wykonaniu GRH III Okręgu Policji 
Państwowej z Radomia oraz widowisko 
strzelania z armaty w wykonaniu Muzeum 
2 Korpusu Polskiego w Józefowie, a także 
inscenizację walk wojsk polsko-radzieckich 
z wojskami niemieckimi z udziałem człon-
ków grupy teatralnej Pasja z Magnuszewa, 
która wcieliła się w rolę ludności cywilnej.

Następnie wystąpił zespół wokalno-
-instrumentalny Air Band z Góry Kalwa-
rii, który wystąpił ze swoim patriotycz-
nym repertuarem. Występ nagrodzony 
został głośnymi oklaskami.

Uczestnicy Pikniku mogli podziwiać 
piękne rękodzieło zaprezentowane przez 
twórców regionalnych oraz skosztować 
domowych przysmaków, przygotowanych 
przez Panie z Klubu Aktywnych Kobiet.

Na zakończenie pikniku Wytwórnia 
Filmów Dokumentalnych i Fabularnych 
w Warszawie, w sali muzealnej Skanse-
nu Bojowego, zaprezentowała swój cykl 
filmów „POLSKA NIEPODLEGŁA – 
historia w ożywionych obrazach”, który 
cieszył się bardzo dużym zainteresowa-
niem widzów.

Nie zabrakło również wojskowej gro-
chówki oraz pieczonego ziemniaka, a tak-
że atrakcji dla dzieci.

Wszystkim, którzy przyczynili się do 
uświetnienia Pikniku bardzo serdecznie 
dziękujemy i wszystkich zapraszamy za 
rok na kolejny V Piknik Militarny.

W dniach 11 – 12 sierpnia 2018 roku 
zapraszamy do Skansenu w Mniszewie 
na uroczystości związane z obchodami 
74. rocznicy bitwy o przyczółek warec-
ko-magnuszewski, które corocznie orga-
nizujemy pod hasłem „Spotkajmy się na 
Przyczółku”. W ramach tej inicjatywy  
w sobotę 11 sierpnia odbędzie się Rajd 
Pojazdów Militarnych śladami miejsc pa-
mięci narodowej, natomiast w niedzielę  
12 sierpnia od godz. 12.00 odbędą się uro-
czystości rocznicowe i Piknik Historyczny, 
na terenie Skansenu w Mniszewie.

ORGANIZATORZY
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Trwa budowa drugiego etapu ka-
nalizacji sanitarnej podciśnieniowej 
wraz z rurociągiem tłocznym dla miej-
scowości Sieciechów. Wykonawcą 
zadania jest  Lubelskie Przedsiębior-
stwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. 
z Lublina. Łączny koszt brutto wynosi:  
1 915 776,22 zł. Termin zakończenia 
budowy zgodnie z umową 31.10.2018 r. 

Zakres prac drugiego etapu obejmuje 
budowę stacji podciśnieniowej w Siecie-
chowie. Budynek będzie murowany, wol-
nostojący. 

Części składowe stacji podciśnienio-
wej:
– budynek aparatury próżniowej,
– komora zasuw,
– zbiornik podciśnieniowy,
– filtr powietrza odlotowego,
– drogi, chodniki, plac manewrowy,
– ogrodzenie terenu,
– przyłącze wodociągowe,
– instalacje elektryczne,
– pośrednia przepompownia ścieków.

Wyposażenie technologiczne stacji 
podciśnieniowej:
– pompy próżniowe,
– zbiornik podciśnieniowy,
– pompy tłoczne zatapialne,
– szafa sterownicza,
– armatura podłączeniowa.

W ramach prac zostaną również wy-
konane:
– 1022 m sieci kanalizacyjnej podciśnie-

Wójt Gminy Sieciechów Marian 
Zbigniew Czerski wraz z Sekretarzem 
Gminy Teresą Sujkowską 26 czerwca br. 
wręczyli medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie, przyznane przez Prezydenta 
RP, Państwu Helenie i Piotrowi Gugałom. 
Z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskie-
go przy słowach uznania dla wierności  
i miłości małżeńskiej jubilaci otrzymali 
od Wójta list gratulacyjny i kwiaty.

Jubilatom jeszcze raz życzymy kolej-
nych lat życia w zdrowiu, zgodzie, wza-
jemnej miłości i poszanowaniu.

Medale za długoletnie pożycie mał-
żeńskie przyznaje Prezydent RP w do-
wód uznania tym osobom, które przeżyły  
w jednym związku małżeńskim co naj-
mniej 50 lat. Pary małżeńskie, które osią-
gnęły wymagany staż i są zainteresowane 
otrzymaniem medalu prosimy o kontakt  
z naszym Urzędem Stanu Cywilnego (tel. 
048 621 60 23). 

Kierownik USC

niowej oraz grawitacyjnej,
– studzienki zbiorczo-zaworowe żelbeto-

we wyposażone w zawór podciśnie-
niowy Φ90mm – 22 szt.

– studzienki połączeniowe z tworzy-
wa sztucznego 400 mm, na sieci –  
36 kpl.; na przyłączach – 18 kpl.
Sieć i przykanaliki grawitacyjne za-

projektowano z rur kanalizacyjnych kie-
lichowych z PVC160 x 4,7mm, PVC 
200x5,9 mm typu ciężkiego.

Przewody podciśnieniowe zaprojek-
towano z rur PE 100, SDR17 łączonych 
przez zgrzewanie doczołowe.

Po wykonaniu zadania powstanie 
możliwość podłączenia do kanalizacji  
63 posesji na ulicy Rynek i na ulicy Pa-
ryż w Sieciechowie oraz w miejscowości 
Zbyczyn-Kresy.  

Nowo wybudowana sieć zostanie 
podłączona do rur i studzienek ułożonych 
w pasach drogowych w roku ubiegłym,  
a po uruchomieniu stacji podciśnieniowej 
mieszkańcy będą mogli korzystać z kana-
lizacji sanitarnej.   

Referat Inwestycji 
i Zamówień Publicznych

GMINA SIECIECHÓW
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29 czerwca br., w związku z zakoń-
czeniem służby w Policji i przejściem na 
emeryturę, Rada Gminy i Wójt Gminy 
Sieciechów Marian Zbigniew Czerski zło-
żyli Komendantowi Komisariatu Policji  
w Gniewoszowie podinp. Jarosławowi 
Szczypiorowi podziękowania za bardzo 
dobrą współpracę, za zaangażowanie, 
rzetelność i poświęcenie przy wykony-
waniu zadań służbowych. Wyrazili przy 
tym przekonanie, że działania zawodo-
we Komendanta przyniosą wymierne 
efekty dla Komisariatu Policji w Gnie-
woszowie i będą owocować w utrzyma-
niu porządku i bezpieczeństwa na terenie 
gminy Sieciechów.

Na koniec przekazali życzenia zdro-
wia oraz wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym.

Pracownicy UG Sieciechów

9 czerwca 2018 r. o godzinie  
17.00 w Zespole Placówek Oświato-
wych w Sieciechowie odbył się wie-
czorek pożegnalny klasy III gimna-
zjum. Zebranych rodziców, uczniów  
i nauczycieli powitał  dyrektor Sła-
womir Kowalczyk, następnie słowami 
,,POLONEZA CZAS ZACZĄĆ...’’ za-
prosił trzecioklasistów do rozpoczęcia 
imprezy tańcem poloneza do muzyki 
Wojciecha Kilara. Zgromadzeni byli 
zachwyceni zaprezentowanym tańcem, 
co okazali gromkimi brawami. Na-
stępnie uczennice klasy III zaprosiły 
do obejrzenia przygotowanego przez 
uczniów przedstawienia, w którym 
zostały podsumowane trzy lata nauki, 
wytężonej pracy i miłych wspomnień... 
I tu uczniowie wykazali się ogromnym 
talentem aktorskim...

Patrycja Kwapisz uczennica Ze-
społu Placówek Oświatowych w Sie-
ciechowie przygotowała prezentację 
przedstawiającą ,,życie w szkole’’ oraz 
zgraną grupę uczniów, umiejących od-
naleźć się w każdej sytuacji.

Następnie uczniowie wręczyli róże 
swoim nauczycielom, aby wyrazić 
wdzięczność za wieloletnie poświęcenie 
i zaangażowanie. 

Na gości czekała jeszcze jedna 

niespodzianka. Otóż na zakończenie 
części oficjalnej uczniowie zatańczyli 
drugi taniec – był to walc do muzy-
ki Eda Sheerana, który przygotowali 
pod opieką wychowawczyni Wioletty 
Dziosa-Wojtasik.

Po części oficjalnej przyszedł czas na 
zabawę i poczęstunek. Bawiono się bar-
dzo dobrze do późnych godzin wieczor-
nych.

Myślę, iż ten bardzo udany bal 

gimnazjalny psuła jedynie świadomość 
uczniów, że po raz ostatni bawią się  
w takim gronie. Nieprędko powtórzy 
się okazja do spotkania w komplecie 
tylu wspaniałych osób, z którymi wią-
żą się niezapomniane chwile...

WIOLETTA DZIOSA-WOJTASIK
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