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W kościele paraﬁalnym pw. Św. Jana
Chrzciciela w Magnuszewie 30 maja
w ramach Festiwalu Mazowsze w Koronie
Muzyczne Wieczory w Zabytkach Architektury Mazowieckiej odbył się koncert
Rzymskie śpiewy mszalne z X wieku na
Uroczystość Świętej Trójcy.
Zespół Wokalny BORNUS CONSORT zaprezentował utwory sprzed 1000
lat, pochodzące w większości z dwóch
najstarszych rękopisów muzycznych zachowanych w Europie. Są to Codex Einsiedeln Ms 121 datowany na lata 960-970,
oraz Codex St.Gallen Ms 359, powstały
w latach 922 – 925.
Marcin Bornus Szczyciński, wielki
znawca i pasjonat muzyki średniowiecznej Europy, kierownik artystyczny zespołu wybrał na koncert śpiewy mszalne na
Uroczystość Świętej Trójcy.
Zespół Wokalny BORNUS CONSORT
wystąpił w składzie: Robert Lawaty, Robert
Pożarski, Paweł Szczyciński, Marcin Bornus – Szczyciński, Mirosław Borczyński,
Stanisław Szczyciński. Większość z nas jest

w tej chwili kantorami w kościołach rzymsko-katolickich i tym się zajmujemy można
powiedzieć na co dzień, żeby nie powiedzieć
na co niedziel. Bo raczej w niedziele i święta takie uroczyste śpiewy wykonujemy niż
na co dzień. Wszyscy jesteśmy muzykami
i zespół ma już ponad 30 lat. Działamy dłu-

go, najpierw w obszarze polifonii (wielogłosowego śpiewu) zwłaszcza muzyki polskiej,
a po pewnym czasie cofnęliśmy się do Średniowiecza i właściwie rzadko z niego wychodzimy. Obecnie zespół zajmuje się głównie monodią (śpiewem jednogłosowym),
najczęściej Średniowieczem między X a XIII
wiekiem – dodaje kierownik zespołu.
Wyjątkową średniowieczną atmosferę
podkreślał fakt, że koncert odbył się jedynie w świetle świec i bez wsparcia akustycznego.
Był to już X koncert w powiecie kozienickim zorganizowany przez Starostwo
Powiatowe w Kozienicach we współpracy
z Mazowieckim Instytutem Kultury w ramach Festiwalu Mazowsze w Koronie .
Zespołowi podziękował gospodarz
gminy Magnuszew wójt Marek Drapała.
Autorem i koordynatorem Festiwalu
Mazowsze w Koronie jest Małgorzata
Ewa Kalicińska z Impresariatu Muzycznego Mazowieckiego Instytutu Kultury.

DANUTA DELEKTA
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Amnesty International jest międzynarodową organizacją non proﬁt działającą
na rzecz ochrony praw człowieka na całym świecie od 1961 roku. Środki działania jakimi się posługuje to najczęściej
kampanie informacyjne, akcje pisania
lisów w obronie konkretnych osób oraz
pomoc ﬁnansowa i prawna oﬁarom reżimów politycznych.
Od 1990 roku organizacja posiada
swoje struktury także na gruncie polskim.
Od tego momentu minęło już 25 lat.
I tak 23 maja 2015r. odbyły się obchody
ćwierćwiecza istnienia Amnesty International w Polsce.
Na Walnym Zgromadzeniu wszystkich członków mającym miejsce
w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie znaleźli się także działacze z I LO
w Kozienicach: Małgorzata Kuśmierczyk – Balcerek oraz Mateusz Bienias.
Przed częścią główną uczestnicy wzięli
udział w warsztatach pod kierownictwem
Steva Crawshawa – Dyrektora w Biurze
Sekretarza Generalnego Amnesty International w Londynie, które miały na celu
wypracowanie kolejnych celów działania i sposobów ich osiągnięcia w zakresie: ochrony ludności cywilnej podczas
konﬂiktów zbrojnych, wolności online,
obrońców praw człowieka oraz praw pracowników migrujących. W czasie obrad
ustępujący zarząd organizacji dokonał
podsumowania 25-lecia działalności oraz
przedstawił swoje dokonania, np. stworzenie sklepu internetowego z gadżetami
organizacji. Gościem specjalnym obrad
był Aleś Bialacki – białoruski opozycjonista i więzień polityczny dwukrotnie

nominowany do Pokojowej Nagrody
Nobla, który opowiedział historię swojego pobytu w więzieniu i działalności
opozycyjnej na Białorusi. Wspomniał on
w swoim wystąpieniu o roli AI w jego
uwolnieniu.
Po wybraniu nowego zarządu i zakończeniu części oﬁcjalnej obchody przeniosły
się do warszawskiej Zachęty, gdzie odbyła
się gala 25-lecia, na której zgromadziło się
wiele osobistości świata polityki. Wśród
gości byli m.in. wicemarszałek Sejmu
RP Wanda Nowicka, prezydent Słupska
i były poseł z ramienia Twojego Ruchu
Robert Biedroń oraz działacze Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Konsekwencją
zaangażowania
w działania organizacji jest budowa jej

lokalnych struktur na terenie powiatu kozienickiego. Nauczycielka I LO
– Małgorzata Kuśmierczyk – Balcerek
i absolwent tejże szkoły – Mateusz Bienias rozpoczęli pracę nad stworzeniem
grupy zajmującej się kształtowaniem
postaw obywatelskich i poszerzającej
wiedzę przyszłych członków o problemie łamania praw człowieka na świecie.
W planach jest m.in. zorganizowanie
pierwszej akcji w I LO pod auspicjami
Amnesty International, czyli Maraton
Pisania Listów, który organizowany jest
corocznie od 2001 roku z inicjatywy polskiej sekcji AI w okolicach 10 grudnia, na
cześć przyjęcia przez ONZ Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka.
MATEUSZ BIENIAS

W maju rozstrzygnięty został konkurs
ofert na realizację w 2015 roku zadań
publicznych wspieranych przez samorząd
powiatowy w zakresie: I. Upowszechnianie kultury ﬁzycznej i sportu oraz turystyki, Zadanie 1 – Szkolenie młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych oraz organizowanie,
udział w zawodach sportowych.
W bieżącym roku samorząd powiatowy przeznaczył na ten cel kwotę
20.000,00 zł. W konkursie mogły uczestniczyć organizacje pozarządowe nie nastawione na zysk prowadzące działalność
w zakresie zadań konkursowych oraz
osoby prawne i jednostki organizacyjne
działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku

Państwa do innych kościołów i związków
wyznaniowych, jeżeli ich cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności w zakresie zadań konkursowych. Swoje oferty dostarczyło 5 organizacji. Wszystkim
z nich po ocenie przez komisję i zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu przyznane
zostały doﬁnansowania w następujących
wysokościach:
• Ludowy Klub Sportowy „Megawat”
Świerże Górne
1.500,00 zł
• Gminny Klub Sportowy „Legion” Głowaczów
6.500,00 zł
• MG UKS Kozienice ul. Starowiejska
4.000,00 zł
• LKS „PLON” Garbatka-Letnisko
4.500,00 zł
• PTTK Kozienice
3.500,00 zł

Komisja konkursowa oceniając oferty
brała pod uwagę wartość merytoryczną
i walory promocyjne projektu, koszt jego
realizacji, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów, wysokość wkładu własnych środków ﬁnansowych, osiągnięcia
i doświadczenia w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu, a także możliwość realizacji zadania
przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych i rzeczowych.
Wyniki konkursu wywieszone zostały
na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kozienicach oraz opublikowane
na stronie internetowej Starostwa i w Biuletynie Informacji Publicznej.
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28 maja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Opactwie odbył
się I Festyn Rodzinny. Przedsięwzięcie
zorganizowali wspólnie nauczyciele wraz
z uczniami placówki. Głównym jego celem było zachęcenie rodziców do współdziałania i współuczestniczenia w wielu
imprezach okolicznościowych, jak również integracja z nauczycielami szkoły.
Festyn rozpoczęły występy artystyczne uczniów. Zaprezentowali oni m.in.
umiejętności wokalne i taneczne, a także
bajkę pod tytułem „Czerwony Kapturek
inaczej”
Zdaniem Anny Grzesik – Dyrektor
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie, festyn był także
okazją do promocji szkoły wśród rodziców dzieci z upośledzeniem umysłowym:
zaprosiliśmy również rodziców z innych
placówek, by mogli poznać naszych nauczycieli, naszych uczniów, zobaczyć jaka
u nas panuje rodzinna atmosfera, przyjazne okolice, poznać możliwości dalszego
rozwoju dzieci. Aby mogli przekonać się,
że szkoła to nie tylko budynek, ale przede
wszystkim ludzie, którzy ją tworzą, którzy

zajmują się dziećmi, którzy są czujni na
każdy ruch i każdy gest naszego ucznia.
Wśród atrakcji przygotowanych tego
dnia dla uczniów oraz zaproszonych gości znalazły się m.in. zabawy i konkursy
sportowe, przejażdżka bryczką konną
oraz prezentacja sprzętu strażackiego
i policyjnego.

Wiele osób wzięło udział w loterii fantowej przygotowanej przez pracowników
Ośrodka. Można było także skosztować
różnych smakołyków m.in. kiełbasek z grilla, gofrów, oraz chleba ze smalcem. Dzieci
z przyjemnością oczekiwały również w kolejce po kolorową watę cukrową.
MONIKA WIRASZKA

W dniach 20-24.05.2015r. w szkole
Lycee August Behal w Lens we Francji
przebywało 11 uczniów Zespołu Szkół
Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach wraz z opiekunami: Stanisławem Rakiem i nauczycielką języka francuskiego
Ewą Sot. Wizyta ta była efektem zacieśniania współpracy między obydwiema
placówkami poprzez realizację projektu
Polsko-Francuskiej Wymiany Młodzieży
„Maria Curie”. Bardzo ważnym elementem tej wizyty była uroczystość nadania
imienia „Marii Curie” pracowni chemicznej. W uroczystości uczestniczył też konsul Rzeczpospolitej we Francji.
Dyrektor francuskiego liceum Catherine Lambert otrzymała od polskich
uczniów portret Marii Curie, pędzla kozienickiego twórcy Sławomira Boryczki.
W czasie wizyty nasi uczniowie mogli
dobrze zapoznać się ze szkołą, uczestniczyć w zajęciach i warsztatach. Mogli też
poznać region Lens, zobaczyli mauzoleum i cmentarze wojenne z czasów bitwy
pod Arras (I wojna światowa). Dobrą
lekcją sztuki była zaś wizyta w Muzeum
Luvre w Lens. Niezapomnianym wydarzeniem była zapewne też wycieczka do
Paryża śladami Marii Curie.
Majowa wizyta w Lens to efekt ustaleń podjętych podczas wizyty dyrekcji

i koordynatorów projektów europejskich
ze szkoły francuskiej w Kozienicach
w październiku 2014.
W marcu przez 5 dni
11 uczniów z Francji
było gośćmi kozienickiej szkoły, uczestniczyło w warsztatach prowadzonych
w języku angielskim,
zwiedzało
region
oraz odbyło wycieczkę edukacyjną do
Warszawy „Śladami
Marii Curie”.
Z obu stron padły
deklaracje o kontynuowaniu tej współpracy w kolejnych
latach.
Współpraca między szkołami rozpoczęła się wraz ze
wspólną realizacją
europejskich projektów współpracy szkół. Bardzo dobrze się
złożyło, że w regionie Lens sporo uczniów i nauczycieli ma polskie korzenie,
co jest korzystne dla obu stron.

Obecnie obie szkoły realizują również projekt Erasmus+ „Maths Together”.
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na witrynie mato.zslp.edu.pl.
ZS Nr 1 w Kozienicach

www.kozienicepowiat.pl
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23 maja odbył
się V Powiatowy
Rajd Rowerowy
„Śladami Historii”
z o rg a n i z o w a n y
przez Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach.
Po rejestracji w Biurze Rajdu oraz
krótkiej rozgrzewce poprowadzonej
przez instruktorki z Klubu Aktywnej Kobiety FOREMKA prawie 80 uczestników
ubranych w kamizelki odblaskowe z logo

Rajdu wyruszyło w 80-kilometrową trasę prowadzącą przez kozienickie powiśle
i dwie puszcze: kozienicką i stromiecką. Na trasie rajdu znalazły się zarówno punkty widokowe, miejsca atrakcyjne
krajobrazowo, jak i miejsca pamięci narodowej i zabytki powiatu kozienickiego.

Jechaliśmy zarówno drogami publicznymi, jak i ścieżkami i drogami leśnymi,
oznakowanymi szlakami rowerowymi:
zielonym, niebieskim i czarnym, a także
niebieskim pieszym.
Pierwszym punktem na naszej trasie
była kaplica w Cudowie, odbudowana po
pożarze, który strawił ją w 2009 roku. To
tu na lipowym drzewie ukazał się niegdyś
wizerunek Matki Boskiej. Na pamiątkę
tego wydarzenia na początku XVIII wieku ks. Wojciech Cięciwa postanowił wybudować kaplicę pw. Najświętszej Panny.
Dalej wyruszyliśmy do Piotrkowic, gdzie
z wału przeciwpowodziowego rozciąga się
piękny widok na największą rzekę Polski
Wisłę. Następnie zatrzymaliśmy się przy
cmentarzu
ewangelicko-augsburskim
w Holendrach Kuźmińskich, po czym
skierowaliśmy się już prosto do Świerży
Górnych, gdzie poznaliśmy historię nie
tylko I-wojennego cmentarza, ale i zabytkowej dzwonnicy z 1774 roku, znajdującej się przy kościele pw. św. Jakuba.
Niewątpliwą atrakcją była również

możliwość podziwiania uroków powiatu z pokładu promu w Świerżach Górnych. Tu też mogliśmy posilić się słodkościami. Dzięki uprzejmości władz
Zarządu ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
mogliśmy także przejechać przez teren
elektrowni, po czym udaliśmy się prosto do Ryczywołu, by poznać historię
miejscowości i znajdującego się w niej
kościoła. Tu wszyscy razem słuchając
opowieści historyka przeżyliśmy czasy
założenia Ryczywołu, Potop Szwedzki,
a nawet relokację miejscowości.
Podczas kolejnego etapu trasy,
od Chodkowa aż do Studzianek Pancernych zmierzyliśmy się z niekiedy
trudnymi, lecz malowniczymi duktami
Puszczy Stromieckiej. Ze Studzianek
Pancernych, po krótkim odpoczynku
przy pomniku-mauzoleum, wyruszyliśmy w drogę do Trzebienia. Minęliśmy
Stawy Świętego Jana w Łękawicy oraz
czarujący wiosenną zielenią i pięknem
natury Rezerwat Olszyny. W końcu dotarliśmy do połowy naszej trasy, czyli

Dokończenie na str. 5
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cmentarzyka I-wojennego zlokalizowanego w lesie za Trzebieniem. Stąd
wyruszyliśmy do zabytkowego zespołu
pałacowo-parkowego w tej samej miejscowości, gdzie opowieścią uraczył nas
właściciel obiektu. Zabytkowe mury
i rozległy park przeniosły nas w czasie
aż do wieku XVII, gdy posiadłość była
własnością rodziny Zamoyskich.
Po krótkim odpoczynku wyruszyliśmy w dalszą trasę. Przemierzyliśmy
kolejne leśne ścieżki Puszczy Stromieckiej. W Chodkowie zatrzymaliśmy się
przy pomniku Hubalczyków, upamiętniającym pierwszą potyczkę oddziału
mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
z Niemcami.
Po przekroczeniu mostu na Radomce
przejechaliśmy przez Wolę Chodkowską, by dotrzeć do równie urokliwych
duktów Puszczy Kozienickiej. Jadąc
przez las nadal poznawaliśmy historię
i odkrywaliśmy ślady wojennych bohaterów. W Łaszówce zatrzymaliśmy się
przy mogile Hubalczyków: Kazimierza
Stromskiego i Henryka Piekarskiego.
Stąd czekała nas jeszcze kilkunastokilometrowa przeprawa leśnymi ścieżkami, a dalej tzw. „Królewską Drogą”
oraz szosą przez Stanisławice do miejsca oficjalnego podsumowania Rajdu,
czyli boiska Klubu Piłkarskiego Stanisławice.
W końcu dotarliśmy na miejsce. Tu każdy z nas mógł zjeść posiłek regeneracyjny.
Zmęczeni, ale zadowoleni i uśmiechnięci
dzieliliśmy się wrażeniami z pozostałymi
uczestnikami rajdu oraz wspominaliśmy
jego poprzednie edycje przy ekspozycji
zdjęć z poprzednich rajdów.

Każdy uczestnik rajdu otrzymał folder z mapą i opisem trasy rajdu oraz znaczek rajdowy. Dla chętnych pracownicy
Kozienickiego Parku Krajobrazowego
zorganizowali natomiast konkurs z nagrodami. Uczestnicy otrzymali również
upominki ufundowane przez partnerów
przedsięwzięcia. W tym roku wspierali nas: Sklep Sport XL, Klub Aktywnej
Kobiety FOREMKA, Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe ROWMOT, Centrum Ubezpieczeń i Usług Finansowych
Marzena Lesiak, Sklep Sportowo-Militarny ATLANTIS, Zakład Mleczarski
„Obory”, Cukiernia „Słodki Leniuch”,
Nadleśnictwo Kozienice i Nadleśnictwo
Dobieszyn.
Podziękowania kierujemy także do
Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach, której funkcjonariusze dbali

o bezpieczeństwo rajdowiczów w newralgicznych punktach trasy, Prezesa
KP Stanisławice, za okazaną pomoc
i udostępnienie boiska na potrzeby
podsumowania Rajdu, Kozienickiego
Parku Krajobrazowego za przeprowadzenie konkursu z nagrodami oraz kozienickiego oddziału PTTK za przekazanie uczestnikom książeczek Odznaki
Krajoznawczej Ziemi Kozienickiej.
Wśród tegorocznych uczestników rajdu znaleźli się nie tylko mieszkańcy powiatu kozienickiego, ale także Augustowa
i Radomia. Trasę tegorocznej edycji rajdu
wyznaczyli: Lucyna Domańska-Stankiewicz, Monika Wiraszka, Krzysztof Zając
oraz Wojciech Stankiewicz.
Podczas 5 edycji rajdu przejechaliśmy łącznie około 280 km przez tereny powiatu kozienickiego oraz północną część powiatu zwoleńskiego.
We wszystkich pięciu rajdach oprócz
organizatorów uczestniczyli: Katarzyna Pierzchała, Sławomir Grzegorzewski, Mateusz Gregorczyk oraz Andrzej
Rojek. Trasy wszystkich edycji rajdu
znaleźć można na stronie internetowej
www.kozienicepowiat.pl w zakładce
Powiat – Turystyka – Aktywnie w Powiecie Kozienickim. Na powyższej
stronie internetowej w zakładce Galeria
obejrzeć można także fotorelację z tegorocznej edycji rajdu.
V Powiatowy Rajd Rowerowy „Śladami Historii” należy już do przeszłości,
jednak już dziś zapraszamy do udziału
w VI edycji rajdu już za rok!
MONIKA WIRASZKA
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Ludowy Klub Sportowy Plon Garbatka–Letnisko to drużyna, która jest dumą
mieszkańców gminy Garbatka–Letnisko.
Klub powstał w 1946 roku pod nazwą
Unia Garbatka–Letnisko. Nowy rozdział
w historii zespołu rozpoczął się w 1979 roku.
W ﬁnansowanie klubu włączyło się Kółko
Rolnicze, które działało w gminie Garbatka–Letnisko. Wraz z uzyskaniem nowego
sponsora strategicznego drużyna zmieniła
nazwę na Ludowy Klub Sportowy Plon.
W 1989 roku po wygranych barażach zespół
z Garbatki-Letnisko awansował do ligi okręgowej, w której to lidze występuje do chwili
obecnej.
Drużyna Ludowego Klubu Sportowego Plon może pochwalić się również
sukcesami: największym osiągnięciem
klubu było zajęcie drugiego miejsca w lidze okręgowej w sezonie 2003/2004. Aktualnie wychowanek klubu szesnastoletni
Kacper Pietrzyk gra w drużynach juniorskich Legii Warszawa.
Klub ma dwie drużyny zgłoszone
w rozgrywkach Okręgowego Związku Piłki Nożnej, są to juniorzy młodsi
1999/2000 i juniorzy rocznik 2002. Zaczęto tworzyć grupę rocznik 2006/2007.
Kluby z niższych lig nie mają zazwyczaj
wysokich budżetów, dlatego ważne dla nich
jest wsparcie ze strony władz miasta, powiatu
czy gminy, nie inaczej jest w przypadku Ludowego Klubu Sportowego Plon. Jak mówi
Prezes klubu Piotr Pacocha – głównym sponsorem naszego klubu jest Urząd Gminy Gar-

batka-Letnisko. Pomaga nam również Starostwo Powiatowe w Kozienicach. Mamy też
drobnych sponsorów, którzy pomagają nam
ﬁnansowo, a oprócz tego ważne są dla nas
składki członkowskie oraz wpływy z biletów.
Zespół z Garbatki–Letnisko działa
na zasadzie stowarzyszenia, liczy około
czterdziestu członków. Wiceprezesem
jest Paweł Janik, a członkami zarządu są:
kierownik drużyny Paweł Olejarz, Tadeusz Cieloch oraz Piotr Sosnowski.
Ludowy Klub Sportowy Plon Garbatka–
Letnisko w obecnym sezonie miał ogromne szanse na historyczny awans do IV ligi,
ale nie udało mu się zająć miejsca premiowanego awansem. Dobra postawa drużyny
w tym sezonie wynikała przede wszystkim
z zaangażowania na boisku oraz treningu.
W zespole stworzono kolektyw, a główny-

mi bohaterami byli piłkarze, którym nie
można było odmówić serca do gry. Czym
byłby jednak zespół bez swoich wiernych
kibiców? Ludowy Klub Sportowy Plon
podczas meczów na swoim stadionie mógł
liczyć na doping około 200 osób. Kibice
towarzyszyli i mocno wspierali drużynę
z Garbatki-Letnisko również podczas meczów wyjazdowych.
Jeśli chodzi o najbliższą przyszłość
klubu, to zarządowi jak i piłkarzom pozostaje skupić się na grze w następnym
sezonie w lidze okręgowej oraz walce
o awans do wyższej klasy rozgrywkowej.
Nam pozostaje życzyć Ludowemu
Klubowi Sportowemu Plon samych sukcesów.
PIOTR BRODOWSKI

Ostatni tydzień czerwca był czasem
zmagań sportowych Państwowej Straży
Pożarnej Województwa Mazowieckiego,
w dniach 28 oraz 29 czerwca na obiektach
Kozienickiego Centrum Kultury, Rekreacji
i Sportu w Kozienicach przeprowadzone
zostały Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego w Sporcie Pożarniczym. W zawodach, organizowanych już po raz XVI,
uczestniczyło w sumie 101 zawodników
z 10 drużyn z terenu województwa mazowieckiego reprezentujących Ciechanów,
Garwolin, Kozienice, Łosice, Ostrołękę,
Płońsk, Pruszków, Siedlce, Sokołów Podlaski, Zwoleń. Były to drużyny wyłonione
w ﬁnałach regionalnych spośród 38 komend
powiatowych.
Podczas dwudniowych zawodów
uczestnicy zmierzyli się w czterech konkurencjach: w dwóch konkurencjach indywidualnych – wspinaniu przy użyciu
drabiny hakowej na 3 piętro wspinalni

oraz pożarniczym torze przeszkód na odcinku 100 metrów, a także w dwóch konkurencjach zespołowych – sztafecie pożarniczej 4 x 100 metrów z przeszkodami
oraz pożarniczym rozwinięciu bojowym.
Organizatorem zawodów była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży
Pożarnej w Warszawie.
Ostatecznie w klasyﬁkacji drużynowej XVI Mistrzostw Województw Mazowieckiego w Sporcie Pożarniczym PSP
trzecie miejsce zajął zespół KP PSP Kozienice, drugie zespół KP PSP Sokołów
Podlaski, zwycięstwo wywalczył zespół
KP PSP Zwoleń.
W klasyﬁkacji indywidualnej w dwuboju pożarniczym trzecie miejsce zajął
Rafał Zielony z KP PSP Kozienice z czasem 32,91 sek., drugie Jacek Skóra z KP
PSP Zwoleń z czasem 32,19 sek, pierwsze Dawid Kacperski z KP PSP Zwoleń
uzyskując czas 31,00 sek., a tym samym

ustanawiając nowy rekord województwa
mazowieckiego. Zwycięzca klasyﬁkacji indywidualnej podczas tegorocznych
mistrzostw pobił również rekord województwa mazowieckiego we wspinaniu
przy użyciu drabiny hakowej na III piętro
z czasem 14,11 sek.
Osiągniętych wyników pogratulowali
zawodnikom podczas ceremonii zakończenia mistrzostw komendanci Komend
Powiatowych PSP oraz przedstawiciele
samorządów z terenu województwa mazowieckiego. Zawodnicy usłyszeli podziękowania za sportową postawę, walkę,
braterstwo oraz przyjaźń, którą potraﬁą
pokazać nawet przy rywalizacji.
Dwudniowe zawody zostały zakończone meldunkiem złożonym zastępcy
Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego oraz wspólnym zdjęciem pamiątkowym uczestników.
AGNIESZKA GAJDA
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1. Nikt nie może powoływać się na nieznajomość prawa czyli nieznajomość
prawa szkodzi. Mamy tyle praw ile ich
znamy. Jeżeli ich nie znamy szukajmy
pomocy, a nie próbujmy rozwiązywać
problemów na własną rękę.
2. Umów nie musimy podpisywać,
ale musimy je przeczytać. Nie wolno podpisywać umów, których nie
możemy przeczytać lub których
nie rozumiemy.
3. Masz do tego prawo i korzystaj z niego
legitymując przychodzących do domu
przedstawicieli handlowych (akwizytorów). Muszą pokazać pełnomocnictwo
do działania w imieniu przedsiębiorcy,
na rzecz którego działają. Muszą także pokazać swój dowód osobisty. Gdy
odmówią należy powiadomić policję.
Nie wolno pozwolić akwizytorowi zabrać ze sobą wszystkich egzemplarzy
umowy. Może to nam uniemożliwić
złożenie oświadczenia o odstąpieniu
od umowy zawartej w naszym mieszkaniu. Mamy do tego prawo w terminie 14 dni od jej podpisania.
4. Gdy ktoś twierdzi, że trzeba wymienić
licznik energii elektrycznej musi mieć
nowy ze sobą i dokument upoważniający do takiego działania.
5. Ostrożnie rozmawiajmy przez telefon.
W ten sposób można także zawrzeć
umowę. Od niej także można odstąpić
w terminie 14 dni.
6. Nie należy nie odbierać od kuriera czy
też z poczty przesyłek z umowami.
Lepiej odebrać i złożyć oświadczenie
o odstąpieniu od tej umowy w terminie

ustawowym. Zapewni nam to bezpieczną przyszłość.
7. Pamiętaj, że jedynymi pewnymi inwestycjami finansowymi są klasyczne lokaty bankowe i obligacje skarbu
państwa. Dają niewielki, ale pewny
zysk. Musimy rozróżniać lokaty bankowe od lokat powiązanych z ubezpieczeniem tzw. Poliso lokat, które
także są oferowane przez banki. Często ci, którzy je sprzedają nie informują jednoznacznie konsumentów
o ryzyku związanym z tą inwestycją zachwalając jedynie jej walory
a w szczególności jej zyskowność.
Czym wyższy obiecywany zysk tym
wyższe ryzyko inwestycyjne.
8. Zawsze możemy złożyć tzw. reklamację z naszym roszczeniem, ale
sprzedawca nie musi uznać naszego
roszczenia za zasadne, ale musi je
rozpatrzyć w ustawowym terminie 14
dni. Pamiętajmy, że za treść reklamacji odpowiedzialność ponosi konsument, a nie przedstawiciel sprzedawcy. Wybór sposobu powiadomienia
o ustosunkowaniu się sprzedawcy
do naszego roszczenia (tzw. odpowiedź na reklamację) należy do nas
konsumentów czyli sprzedawca nie
może nam narzucić formy sposobu
odpowiedzi (telefonicznie, SMS-em,
e-mailem). Mamy prawo podać tylko
adres i żądać odpowiedzi na piśmie.
Nie wierzmy, że wybierając formę
elektroniczną przyspieszymy pozytywną odpowiedź sprzedawcy.
9. Mając wadliwy towar mamy dwie drogi

dochodzenia roszczenia: w stosunku do
sprzedawcy z tytułu rękojmi (dla umów
zwartych po 24 grudnia 2014 r.) lub z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (dla umów zawartych do 24
grudnia 2014 r. włącznie) lub do gwaranta z gwarancji, ale to gwarant decyduje
o sposobie usunięcia wady i obowiązują
nas warunki gwarancji w tym różnego
rodzaju wyłączenia. Nie dajmy sobie
narzucić sposobu dochodzenia naszego
roszczenia. Przy dochodzeniu roszczenia
z tytułu wady telefonu komórkowego,
musimy sprawdzić kto jest sprzedawcą;
nie zawsze jest nim operator. Sprzedawca
ﬁguruje na paragonie lub fakturze.
10. Nie lekceważmy pism sądowych,
a w szczególności nakazów zapłaty zarówno wydanych przez sąd elektroniczny
w Lublinie jak też przez sądy rejonowe.
Mamy 14 dni na poszukanie pomocy i próbę obalenia nakazu. Bardzo często ﬁrmy
windykacyjne dochodzą przedawnionych
roszczeń, a tylko dłużnik może podnieść
przed sądem zarzut przedawnienia. Dla
umów konsumenckich wynosi on 3 lata.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje w każdy poniedziałek
w godz. 9.00 – 16.00 oraz każdy wtorek
i czwartek w godz. 9.00 – 15.30. W pokoju nr 15, I piętro budynku Starostwa
Powiatowego przy ul. Kochanowskiego
28. Tel. 48 611 73 12, faks 48 611 73 17.
Pomoc w zakresie spraw konsumenckich jest nieodpłatna.
STANISŁAW GĄSIOR
Powiatowy Rzecznik
Konsumentów w Kozienicach

11 czerwca br. oddana została do użytku wyremontowana część drogi powiatowej Głowaczów – Łukawa. Przebudowa
drogi nr 3315 W to 222 metrowy odcinek
ulicy Bankowej w miejscowości Głowaczów. Prace zostały rozpoczęte 14 kwietnia br. i obejmowały przebudowę wraz
z budową kanalizacji deszczowej, parkingów oraz chodników.
Odbiór drogi podpisali Krzysztof
Stalmach wicestarosta powiatu kozienickiego oraz Józef Grzegorz Małaśnicki
wójt gminy Głowaczów. W komisji odbiorowej byli Marcin Łopuszański, Beata
Krześniak i Sławomir Boryczka. Koszt
tej inwestycji to ponad 530.000,00 zł.
AGNIESZKA GAJDA
www.kozienicepowiat.pl
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Agroturystyka to rodzaj turystyki wiejskiej. Jest to forma wypoczynku, która od niedawna wzbudza zainteresowanie szerokiej grupy
turystów znudzonych wielkomiejskim życiem. Bliskość aglomeracji warszawskiej oraz innych dużych ośrodków miejskich: Lublin, Radom
sprawia, że ziemia kozienicka stanowi idealną bazę wiejskiej turystyki weekendowej. Typowo rolniczy charakter oraz czyste środowisko
stwarzają optymalne warunki do rozwoju agroturystyki w powiecie kozienickim. Powstawanie nowych gospodarstw korzystnie wpływa
m.in. na wzrost atrakcyjności obszarów wiejskich, wartości terenów rolnych oraz rozwój infrastruktury turystyki ekologicznej. Na terenie
powiatu kozienickiego funkcjonuje wiele gospodarstw agroturystycznych, które oferują turystom liczne atrakcje oraz urlopowicze mogą
aktywnie spędzić swój wolny czas. Poniżej znajdą Państwo aktualna listę gospodarstw.
AGATA GIZICKA – GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE JAN RĘBIŚ – GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
Stanisławów 69
ul. Rynek 11,
26 - 903 Głowaczów
26-903 Głowaczów
tel. kom. 608 820 127
tel. 698 996 216
e-mail: agizicka@02.pl
JANINA I STEFAN SIEK
ul. 11 Listopada 126, 26-922 Sieciechów
tel. 48 621 61 93
adres e-mailowy: stefansiek@neostrada.pl
JAROSŁAW I MONIKA PŁATOS
ul.Bohaterów Getta 10,
26-900 Kozienice
tel. 48 614 27 01
e-mail: jaroslawplatos@o2.pl

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE KINGA GAC
Janików 68 a
26-900 Kozienice
tel 782893973
e-mail: kgkingacari@gmail.com
KRYSTYNA JAROSZEK
ul. Warecka 68, Brzóza
26-903 Głowaczów
tel. 48 623 02 53, kom 508 843 472
BARBARA WIECZERZAK
ul. S. Gruszczyńskiej 24 a
26-900 Kozienice
tel: 48 614 68 08, kom: 697 609 679
www.kozienice.agrowakacje.pl, e-mail: t.kander@op.pl
EDMUND LATOS. AGROTURYSTYKA
ul. 11 Listopada 46
26-922 Sieciechów
tel. 48 621 60 02, 48 621 60 80

JAROSŁAW PIWOŃSKI „AGROTURYSTYKA KŁODA”
ul. Leśna 8, Kłoda, 26-910 Magnuszew
tel. 48 623 73 21, tel. kom: 797 052 249
www.kloda.agrowakacje.pl, e-mail: gabrysiapiwonska@wp.pl
MAŁGORZATA BERNACIK – KWATERA AGROTURYSTYCZNA

Brzóza, ul. Warecka 58
26-903 Głowaczów
tel. kom. 608 844 942

MAŁGORZATA SZTOBRYN
Garbatka-Zbyczyn 1
26-930 Garbatka-Letnisko
tel. 48 624 21 42, kom. 726 628 925
STANISŁAW OSTROWSKI
Łuczynów 136, 26-900 Kozienice
tel. 604 181 478
e-mail: stanostal1956@onet.pl
STANISŁAWA I STANISŁAW KOWALCZYK „OBYKOLE”
ul. Wiślana 1
26-922 Sieciechów
tel. 48 621 60 01, 668 929 488
e-mail: kowalczykstanislawa@gmail.com

AGROTURYSTYKA „POD RÓŻĄ” ELŻBIETA SMOLARCZYK
ul. Lubelska 155
26-900 Kozienice
tel. 48 614 28 09, tel. kom 605 580 307
agroturystykapodroza@gmail.com
www.agroturystykapodroza.pl
HENRYKA GNIWEK „AGROTURYSTYKA NA WSI”
Słowiki Stare 25, 26-922 Sieciechów
Tel. 48 624 73 60
www.agro.boo.pl, e-mail: agrowakacje@gmail.com
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W Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach 3 czerwca, odbył się III Mazowiecki Festiwal
Piosenki Obcojęzycznej, który jest
kontynuacją Międzypowiatowego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej.
Jak co roku organizatorami tego festiwalu byli: Międzypowiatowy Ośrodek Dosonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży i Zespół Szkół
Nr 1 w Kozienicach przy współpracy
z Domem Kultury w Kozienicach.
III MFPO poprzedziły eliminacje
rejonowe, które odbyły się 27 marca
2015 roku w ZSP Nr 2 w Pionkach.
Koncert ﬁnałowy poprzedzony był
dwudniowymi warsztatami muzyczno
– językowymi, które odbywały się 1 i 2
czerwca w Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach. W warsztatach brała udział grupa
młodzieży, która przybyła do Kozienic
z odległych miast Mazowsza i mieszkała
w internacie ZS Nr 1 w Kozienicach oraz
grupa młodzieży z PG Nr 2, I LO i ZS
Nr 1 w Kozienicach.
Warsztaty poprowadzili między innymi nauczyciele Szkoły Muzycznej
I st. w Kozienicach – Anna Kuczmera
i Patryk Walczak, a także nauczyciele
ZS Nr 1 w Kozienicach: Anna Łapińska i Beata Krześniak poprowadziły
warsztaty taneczno ruchowe; Anna Sucherman i Renata Kurek zorganizowały ćwiczenia językowe- piosenki jako
listening, a Dorota Lis poprowadziła
warsztaty fonetyczne – prawidłowa
wymowa tekstów piosenek.
Uczestnicy warsztatów dostarczyli
mieszkańcom Kozienic wielu muzycznych wrażeń dając w każdym z tych
dwu dni niezapomniane i nastrojowe
koncerty.
Sympatycznym punktem warsztatów
było spotkanie integracyjne przy ognisku oraz wspólne śpiewanie przy akompaniamencie gitar z udziałem Benedykta Janaszka.
Duszą i pomysłodawcą całego przedsięwzięcia jest Zoﬁa Dolińska – doradca
metodyczny MODN w Radomiu z siedzibą w Iłży. W organizację festiwalu
mocno zaangażowali się również Katarzyna Rybaniec z PG NR 2 w Kozienicach oraz nauczyciele ZS Nr 1 na czele
z Justyną Kiwak.
III Mazowiecki Festiwal Piosenki
Obcojęzycznej zatoczył koło. W półfinałach i w finale festiwalu znalazła
się młodzież reprezentująca następujące miejscowości: Sochaczew, Szydłowiec, Ciechanów, Garwolin, Pionki,
Gniewoszów, Głowaczów, Iłża, Warka,
www.kozienicepowiat.pl

Przysucha, Wierzchowiny, Przytyk,
Makowiec i Kozienice.
Popisy wokalne i instrumentalne
młodych wykonawców były oceniane
przez profesjonalne Jury, w którym zasiedli: Ewa Nędziak – przewodnicząca,
oraz członkowie: Mirosława Wójcicka,
Marek Ditrych oraz Marcin Mizak.
Mówi się, że aby muzyka była zrozumiała ogólnie dla wszystkich, konieczny jest łuk słowa, by strzała dźwięku
mogła wniknąć do serc publiczności,
a młodym uczestnikom festiwalu ta
sztuka się udała. Prawdziwa muzyka
to ta, przy której czujemy dreszcze na
ciele, a tak działo się na koncercie finałowym festiwalu.
Najlepsi wykonawcy:
W kategorii szkoły ponadgimnazjalne
Wyróżnienia:
1. Robert Sowiński wraz z Zespołem
(ZS Nr 1 w Przysusze)
2. Nagroda specjalna dla gitarzysty Bartosza Figury (LO w Zwoleniu)
III miejsce: Zuzanna Gadowska (ZSP
w Szydłowcu)
II miejsce: Aleksandra Warchoł (LO
w Pionkach)
I miejsce: Klaudia Świątek i Jagoda
Przepiórka (LO w Zwoleniu)
W kategorii gimnazja:
Wyróżnienia:
1. Zespół wokalno – instrumentalny (PG
Nr 2 w Kozienicach)
2. Julia Grotek (PG w Przytyku)
II miejsce: Monika Bolek (PG w Wierzchowinach)
II miejsce: Katarzyna Kłos (PG NR 1
w Warce)
I miejsce: Klaudia Szatan (PG w Wierzchowinach)
W tym roku organizatorzy postarali się o nagrody publiczności. Piękne
szklane trofea z trwałym laserowym
grawerem zdobyli: w kategorii wiekowej szkoły ponadgimnazjalne: Zespół
wokalno – instrumentalny – Anika Kęska (I LO w Kozienicach); w kategorii
gimnazja: Zespół wokalno – instrumentalny (PG Nr 2 w Kozienicach).
Festiwal Piosenki Obcojęzycznej
to młodzieżowa impreza wyrosła z potrzeb motywowania uczniów do nauki
języków obcych, stała się ona dużym
wydarzeniem muzycznym w środowisku młodzieżowym i lokalnym. Jak
twierdzą jurorzy, wśród uczestników
festiwalu nie było osób przypadkowych. Byli nimi soliści i zespoły wokalno – instrumentalne, wszyscy uta-

lentowani muzycznie bądź wokalnie.
Dlatego jurorzy podczas eliminacji finałowych mieli duży problem, aby wybrać najlepszych spośród najlepszych.
Reasumując – organizatorzy są zadowoleni z poziomu festiwalu i z popularności, jaką cieszy się ta impreza,
tym bardziej, że po raz trzeci już patronat nad festiwalem objęli Marszałek
Województwa Mazowieckiego, Starosta Powiatu Kozienickiego, Burmistrz
Gminy Kozienice co niewątpliwie podniosło rangę tego przedsięwzięcia. Patroni festiwalu ufundowali dla uczestników nie tylko puchary, ale i cenne
nagrody rzeczowe.
Sponsorami festiwalu od wielu lat
są ponadto Ryszard Zając – Dyrektor
ZS Nr 1 w Kozienicach, Jadwiga Bachanek – Dyrektor MODN w Radomiu z siedzibą w Iłży, Poseł Czesław
Czechyra oraz miejscowi biznesmeni
– Irena Jędryszek, Sławomir Wypych,
Paweł Domański, Mariusz Prawda, bez
wsparcia których impreza nie mogłaby
się odbyć.
Dzięki patronom i sponsorom organizatorzy pozyskali dla uczestników
cenne i liczne nagrody, w zamian zaś
otrzymali dla siebie niezapomniane
muzyczne przeżycia i poczucie, że
można zrobić coś naprawdę niepowtarzalnego z młodzieżą i dla młodzieży,
i że warto to robić!
Zespół Szkół Nr 1
im. Legionów Polskich
w Kozienicach
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W ciągu ostatniego miesiąca ulica Zoﬁi Sztobryn w Garbatce-Letnisko nabrała
zupełnie nowego wyrazu. A wszystko to
dzięki determinacji naszych władz samorządowych oraz skutecznie pozyskanej
dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Przyznane środki pozwoliły nie tylko na gruntowną przebudowę, lecz także na całkowitą przemianę tego miejsca.
I tak dziś zamiast błota, wielkiej skarpy,
nierówności oraz pordzewiałych lamp,
nasi mieszkańcy spacerują swoistym
deptakiem, wyłożonym kostką i ażurem,
z ławkami i pasem zieleni, przy oświetleniu parkowym. Łączny koszt przedmiotowej inwestycji to nieco ponad 130 tys.,
z czego 72 tys. pokryją środki unijne.
Pomimo faktu, iż ulica Z. Sztobryn to
tak naprawdę niedługa, gminna dróżka,
stanowi ona jeden z najbardziej uczęszczanych ciągów komunikacyjnych w Garbatce-Letnisko.
Dzieje się za sprawą usytuowanych tu

obiektów sportowych – Boisko ORLIK,
kort tenisowy oraz gminnych instytucji publicznych – Przedszkole samorządowe, Referat Komunalny Urzędu Gminy. Dlatego
właśnie zdecydowano o konieczności prze-

budowy tego miejsca! I to w taki sposób by
podkreślała ona letniskowość Garbatki. No
cóż myślę, że się udało, lecz oceńcie sami!
MAGDALENA WĘSEK
Inspektor UG

Mieszkańcy Bąkowca oraz wszyscy podróżujący przez
miejscowość po wielu latach uciążliwości doczekali się
wreszcie remontu drogi wojewódzkiej nr 691 na odcinku
przebiegającym przez sołectwo. Zarządcą tej drogi jest
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, który zlecił wykonanie remontu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych
ze Zwolenia. Na remontowanym odcinku położono nowy
asfalt oraz poprawiono i utwardzono pobocza, dzięki czemu znacząco podniósł się poziom komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców wsi i pozostałych uczestników ruchu na
tym odcinku drogi.

Urząd Gminy
Garbatka–Letnisko
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19 marca 1950 roku na Zjeździe Związku Sportowych Towarzystw Wędkarskich,
powołany zostaje do życia Polski Związek Wędkarski liczący w pierwszym roku
swego działania 35 tys. członków.
Rok 2015 jest 65 rocznicą powstania PZO, organizacji zrzeszającej obecnie 630 tys. członków, reprezentującej
wszystkie środowiska i grupy społeczne.
W historii zorganizowanego wędkarstwa,
koło nasze ma swój 60-letni udział.
Przed powołaniem Koła Wędkarskiego z Garbatki, zrzeszają się w istniejącym
już Kole PZO w Pionkach. Wiodąca grupa wędkarzy to pracownicy popularnej
w Garbatce Destylarni Żywicy.
Zakład ten był ostoją dla wędkujących, a jednocześnie używając obecnego
nazewnictwa sponsorem. Wzrasta liczba legalnie wędkujących, dojrzała więc
sprawa by powołać własne koło.
W 1955 roku w zebraniu założycielskim uczestniczy 27 osób.
Boroch Marian, Barski Józef, Bińkowski, Tadeusz, Bukowski Modest, Jan Czarnecki, Czerski Stanisław, Stanisław Dąbkowski, Heba Marcin, Jaroszek Marian,
Jaszczuk Wacław, Jaworski Julian, Karpała
Zbigniew. Kuna Zbigniew, Matysiak Kazimierz, Mazur Jan, Molenda Bronisław,
Nikolski Tadeusz, Oziomek Edward, Pajączkowski Andrzej, Siwek Kazimierz, Stępień Władysław, Strzelecki Stanisław, Stachowicz Jan, Szajna Stanisław, Szczechula
Jerzy, Zarzycki Aleksander .
W obecności przedstawiciela Zarządu Okręgu w Kielcach, wybrano Zarząd
Koła w składzie:
Tadeusz Nikolski – Prezes
Edward Oziomek – Wiceprezes
Marian Borek – Skarbnik
Marian Jaroszek – Sekretarz
Jan Mazur – Gospodarz
Władysław Stępień – Członek Zarządu
Zarząd ten jako sprawę nr 1 załatwił
dzierżawę jeziora w Mozolicach.
Z małą przerwą spotykamy się wędkując przez 60 lat. o śmierci Tadeusza Nikolskiego, kolejno prezesami byli koledzy: Stanisław Szajna, Edward Oziomek,
Kazimierz Buzek.
Na walnym zebraniu koła w 1966, Prezesem Koła zostaje wybrany Andrzej Wałęka,
który funkcję tę sprawuje przez 25 lat do roku
1991. Dzielnie wspierają go Konrad Dzik, Jerzy Świtka, jako wiceprezesi, Andrzej Pajączkowski – sekretarz, Jerzy Kotas – skarbnik.
Wśród bardzo aktywnie współpracujących
byli Andrzej Grajewski, Zbigniew Piekarski,
Marian Kapciak, Antoni Pankiewicz, Andrzej
Basaj, Roman Szczechula.
www.kozienicepowiat.pl

W 1991 roku ma jeden rok prezesurę
przejmuje Andrzej Pajączkowski.
W 1992 roku wybrany zarząd to : Wojciech Wróbel – Prezes
Pozostali Członkowie Zarządu to:
Andrzej Wałęka, Grzegorz Maciąg, Jerzy Okulski, Roman Szczechula, Marian
Kapciak, Zbigniew Piekarski, Andrzej
Pajączkowski, Jerzy Sierpiński.
W latach 2001 – 2008 Zarząd tworzyli:
Tadeusz Matysiak – jako Prezes, Wałeka
Andrzej, Andrzej Basaj, Roman Szczechula, Jerzy Okulski, Zbigniew Piekarski,
Marian Kapciak, Wojciech Wróbel, Mieczysław Łapiński.
W latach 2009-2012 Zarządem kierował Andrzej Wałęka jako Prezes. Pozostali członkowie to: Andrzej Basaj, Tadeusz
Matysiak, Roman Szczechula, Karol Zaręba, Marcin Hołuj, Mieczysław Łapiński, Stanisław Siembor, Norbert Karaś,
Norbert Piechurski.
Od 2013 roku zarządzają kołem: Norbert
Piechurski – jako Prezes oraz Andrzej Wałęka, Grzegorz Prokop, Karol Zaręba, Roman
Szczechula, Zbigniew Piekarski, Mieczysław
Łapiński, Mariusz Wiraszka, Łukasz Ziemka.
Koło nasze było zawsze i jest aktywne dowodem tego jest nadanie przez Zarząd Główny PZW na Wniosek Zarządu
Okręgu odznaki: „Za Zasługi Dla PZW”
w uznaniu zasług, wniesionych w rozwój
i upowszechnianie wędkarstwa oraz wkład
w ochronę środowiska naturalnego i rozwój sportu wędkarskiego.
Głównie poczynania władz Koła to
ochrona i zarybianie wód.
Oprócz Jeziora w Mozolicach i zbiorników Polanka i Budowa w Garbatce,
przez wiele lat gospodarowaliśmy na jeziorze w Oleksowie, stawie Grackiego
w Molendach, stawie w Gródku.
Z inicjatywy Zarządu Koła w latach
90-tych odnowiony został zbiornik Polanka, a odnowiony i powiększony Zbiornik
Budowa. Na początku działalności Koła,
wędkarze dojeżdżali na ryby rowerami,
w miarę rozwoju motoryzacji były motocykle, ale od lat 70-tych ubiegłego stulecia

podstawowym środkiem lokomocji stał
się samochód i potrzeba jego parkowania
nad wodą. Przez wiele lat dzierżawiliśmy
działkę nad jeziorem w Mozolicach.
W 1997 na wniosek Zarządu Koła, Zarząd Okręgu wykupił działkę na własność.
Dzięki pomocy Wójta Gminy Garbatka
Roberta Kowalczyka uporządkowaliśmy
teren działki. Wykonaliśmy społecznie ze
słupów energetycznych zakupionych w Zakładzie Energetycznym przejście nad Strugą Mozolicką umożliwiające dostęp wokół
jeziora. Koło nasze niezbyt liczne, średni
stan członków to od 200-250 osób, jest
znacznym w historii Okręgu Radomskiego.
Z naszego koła wyrosło Koło w Sieciechowie oraz Koło w Gniewoszowie.
Ważna w Kole jest działalność sportowa. Organizujemy rocznie 8 – 9 zawodów
sportowych w tym 2 razy zawody dla dzieci.
Członkowie naszego koła uczestniczą w zawodach okręgowych, wielokrotnie wygrywali mistrzostwo Okręgu i reprezentowali Okręg
na mistrzostwach Polski. Byli to: Andrzej Pajączkowski, Andrzej Wałęka, Jerzy Okulski,
Ewa Okulska, Adam Wdowiak, Jacek Wałęka, Robert Świtka, Łukasz Ziemka.
Anna Wałęka z w Edmundem Gutkiewiczem i Janem Pietralskim wywalczyła
drużynowe Mistrzostwo Polski w wędkarstwie spławikowym.
Zaś po raz drugi w 1994 roku Mistrzostwo
Polski w wędkarstwie spławikowym świętowała drużyna w składzie: Barbara Studniarz,
Robert Świtka, Edmund Gutkiewicz.
Przez wiele lat w Szkole Podstawowej,
organizowano konkursy rysunkowe, na temat czystości wód i ochrony środowiska.
Za najlepsze prace wręczano dzieciom upominki książkowe. Dwaj członkowie naszego Koła: Andrzej Pajączkowski i Andrzej
Wałęka posiadają tytuły: „CZŁONKA HONOROWEGO PZW” nadane przez Zjazd
Delegatów PZW.
Zapraszamy do udziału w życiu naszego koła. Wnioski należy składać do
Skarbnika Koła od 25 lat kol. Romana
Szczechula tel . 511-526-509.
ANDRZEJ WAŁĘKA
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GMINA GŁOWACZÓW

31 maja sześćdziesięcioro uczniów klas
trzecich z Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Tadeusza Kościuszki w Głowaczowie oraz
klas I – IV z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Bartosza Głowackiego
w Brzózie z rodzicami i wychowawcami pojechali na piknik do Warszawy zorganizowany z okazji Dnia Dziecka. Dyrektorów obu
placówek reprezentował p. Dariusz Pronobis.
Na tak wspaniałą wycieczkę pojechali
dzięki zaproszeniu p. Tomasza Bolka dyrektora generalnego Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów oraz uprzejmości Wójta
Gminy Głowaczów Pana Józefa Grzegorza Małaśnickiego.
Tegoroczny Dzień Dziecka w ogrodach
Kancelarii Premiera nosił nazwę „House of
Kids. Sezon 3: Bezpieczne dzieci”. Tam na
wszystkie dzieci czekały liczne atrakcje, m.in.:
teatrzyki, boiska sportowe, gry, wspólne malowanie, bajkowe postacie, malowanie buziek, eksperymenty naukowe, wóz strażacki
i wozy policyjne, stoiska Policji, straży
granicznej, puszczanie baniek, dmuchana
zjeżdżalnia, kino 5D, warsztaty i spotkania
z gwiazdami sportu. Trzecia edycja święta dzieci była zabawą połączoną z nauką

Dzień zaczął się niezwykle, bo niesamowitą podróżą do świata baśni,
w którą zabrali wszystkich obecnych
uczniowie klas pierwszych. Oni to
w ramach obchodów Światowych Dni
Bajek wystawili „Czerwonego Kapturka”, „Kopciuszka” oraz „Królewnę
Śnieżkę i siedmiu krasnoludków”. Przedstawienie wszystkim bardzo się podobało,
o czym świadczyły gromkie brawa.
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na temat bezpiecznego zachowywania się
w domu, w szkole, podróży czy na drodze.
W pikniku uczestniczyła także Pani Premier
Ewa Kopacz, która odwiedziła liczne stoiska, rozmawiała z dziećmi, robiła wspólne
fotograﬁe. Atrakcje dla najmłodszych przygotowały też ministerstwa, które wystawiły
swoje stoiska. W imprezie także wziął udział

wicepremier, minister obrony Tomasz Siemoniak, rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska, minister w Kancelarii Premiera
Michał Kamiński.
Uczniowie do domu wrócili zmęczeni,
ale pełni wrażeń, szczęśliwi i zadowoleni.

Ten dzień uświetnił także swoją
obecnością Wójt Gminy Głowaczów
Pan Józef Grzegorz Małaśnicki, który
złożył wszystkim dzieciom serdeczne
życzenia z okazji ich święta oraz ufundował słodki poczęstunek. Kolejną
atrakcją był pokaz przygotowany przez
Komendę Powiatową Państwowej
Straży Pożarnej w Kozienicach przy
współudziale jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej z Głowaczowa, Brzózy
i Lipy. Pokaz poprowadził st. sekc.
Hubert Czubaj. Strażacy przygotowali
symulacje zderzenia dwóch aut osobowych. Następnie uczeń klasy Vb Bartosz Górka, który towarzyszył prowadzącemu, wykonał bezbłędnie przekaz
telefoniczny o zdarzeniu do Stanowiska
Kierowania. Po chwili na plac szkolny,
który był miejscem wypadku drogowego zajechały trzy jednostki OSP, które
natychmiast przystąpiły do działania.
Scenariusz zakładał, iż w samochodach, które uległy wypadkowi znajdowało się dwóch kierowców. Strażacy
przy pomocy narzędzi hydraulicznych
w celu wydostania poszkodowanych
z pojazdów wybili szybę i odcięli
dach, a także wycieli drzwi od strony pasażera. Podczas gdy ratownicy,

wybijali szyby i próbowali dostać się
do wnętrza aut, poszkodowani zostali
okryci kocami w celu ochrony przed
odłamkami szkła. Następnie strażacy
założyli poszkodowanemu kołnierz
ortopedyczny. Po przeniesieniu go na
nosze typu deska, udzielona została mu
pierwsza pomoc przedmedyczna. Kiedy został wydostany drugi kierowca
obaj poszkodowani zostali przekazani
zespołowi Ratownictwa Medycznego.
Następnie strażacy wykonali pokaz
gaszenia auta. Potem uczniowie mogli
z bliska obejrzeć sprzęt, który strażacy wykorzystują do codziennej pracy.
Dużą frajdą było lanie wody. Na koniec pan Konrad Sobieraj opowiedział
o rodzajach gaśnic, sposobach ich wykorzystania oraz zaprezentował, w jakich warunkach mogą być użyte. Pokaz
cieszył się wyjątkowo dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Ostatnią
atrakcją dnia były zawody sportowe,
które przygotował i poprowadził pan
Robert Wiśniewski. To był naprawdę
udany dzień.
MONIKA KŁOS

M. KŁOS, A. CHARĘZA

www.kozienicepowiat.pl

11 czerwca 2015 roku w Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Brzózie,
już po raz szósty, zorganizowana została Ogólnopolska Konferencja Młodzieży
Gimnazjalnej, gdzie dokonano podsumowania Konkursu Polska wieś w oczach
młodych.
Honorowy patronat nad tegoroczną
Edycją sprawowali:
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister
Gospodarki – Janusz Piechociński
Marszałek Województwa Mazowieckiego
– Adam Struzik
Mazowiecki Kurator Oświaty – Dorota
Sokołowska
Starosta Powiatu Kozienickiego – Janusz
Stąpór
Wójt Gminy Głowaczów – Józef Grzegorz Małaśnicki
Pierwsza edycja konkursu odbyła się
w październiku 2004 roku. Już wówczas
zyskała olbrzymią popularność wśród
młodzieży gimnazjalnej pochodzącej
z terenów wiejskich.
Tegoroczny konkurs obejmował dwie
kategorie prac. Pierwsza polegała na
przygotowaniu prezentacji multimedialnej na temat: „Dawniej i dziś – przemiany
ostatniego ćwierćwiecza na polskiej wsi”.
W drugiej zaś należało przygotować fotograﬁe, pt. „Polska wieś w zimowej
odsłonie”.
Podczas konferencji uczestnicy wysłuchali wykładu, pt. „Przemiany ostatniego ćwierćwiecza na polskiej wsi”
wygłoszonego przez Panią Małgorzatę
Mazur – Kierownik Ośrodka Doradztwa
Rolniczego TZD w Kozienicach.
Mogliśmy również obejrzeć prezentację komputerową nagrodzonej pracy,
a także byliśmy światkami uroczystego
otwarcia wystawy fotograﬁcznej przez:
Panią Senator – Andżelikę Możdżanowską, Dyrektora Generalnego Kancelarii
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Prezesa Rady Ministrów – Pana Tomasza
Bolka, Wójta Gminy Głowaczów – Pana
Józefa Grzegorza Małaśnickiego, Prezes
Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” – Irenę Bielawską, Kierownik
Ośrodka Doradztwa Rolniczego TZD
w Kozienicach – Małgorzatę Mazur, Dyrektor Kozienickiego Parku Krajobrazowego – Beatę Waluś, Przedstawicielkę
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Polskie Diany” – Hannę Kozieja – Maleńczyk, Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzózie – Pana Dariusza
Pronobisa.
Dodatkową atrakcję stanowił występ
muzyczny w wykonaniu dziewcząt z ZSO
w Brzózie.
Laureaci konkursu jak również uczestnicy konferencji upamiętnili swój pobyt
wspólnym zdjęciem.
Imprezę zakończono poczęstunkiem
dla wszystkich przybyłych gości.
Nagrodzeni w szóstej edycji konkursu „Polska wieś w oczach młodych”:
Kategoria I – prezentacja komputerowa:
I MIEJSCE – Martyna Jasiecka lat 15,
Dominika Olech lat 15 – Gimnazjum
im. Mikołaja Kopernika w Jabłonowie
Pomorskim, opiekun – Ewa Rzepka;
II MIEJSCE – Jolanta Sadowska lat 16

– Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku, opiekun Agnieszka Bajkowska;
III MIEJSCE – Julia Marzec lat 14 –
Publiczne Gimnazjum im. ks. J. Twardowskiego w Gomunicach, opiekun
Małgorzata Czupiała;
WYRÓŻNIENIA:
• Małgorzata Drewnik lat 15, Wioletta
Płaza lat 15 – Publiczne Gimnazjum nr
2 im. Króla Zygmunta Starego w Kozienicach, opiekun Urszula Zakonek;
• Ewa Bobolicka lat 14, Emilia Kwiatkowska lat 14 – Gimnazjum im. Kościeleckich w Skępem, opiekun Piotr
Wyszyński;
• Jacek Stasiulewicz lat 14, Filip Stasiulewicz lat 16 – Zespół Szkół w Nowym
Dworze, opiekun Irena Klemienia
Kategoria II – fotograﬁa:
I MIEJSCE – (za cztery prace) – Marta
Wronikowska lat 15 – Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Króla Zygmunta Starego w Kozienicach, opiekun Małgorzata
Miłosz;
II MIEJSCE – Natalia Flasza lat 14 –
Publiczne Gimnazjum im. ks. J. Twardowskiego Gomunice, opiekun Małgorzata Czupiała;
III MIEJSCE – Krzysztof Celuch lat
15 – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kozienicach Łopusznej, opiekun Bożenna
Szumlak;
WYRÓŻNIENIA:
• Maksym Fionik lat 14 – Zespół Szkół
z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. J. Kostycewicza
w Bielsku Podlaskim, opiekun Irena
Jabłuszewska;
• Jacek Stasiulewicz lat.14 – Zespół Szkół
w Nowym Dworze, opiekun Irena Klemienia;
• Katarzyna Surowiecka lat 16 – Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Króla Zygmunta Starego w Kozienicach, opiekun Elżbieta Kudła;
DONATA WOLSKA – FRĄCZYK
ZSO w Brzózie
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GMINA GNIEWOSZÓW

Choć Gmina Gniewoszów (jadąc od Warszawy do Lublina) to
dawny szlak królewski i ostatnia gmina powiatu kozienickiego, to
dla mieszkańców wcale nie taka ostatnia. Piękno jej opisują i ukazują na różne sposoby zwykli ludzie, mieszkający tu od lat. Tacy,
którzy tu się urodzili, a wyjeżdżając tęsknili albo zrządzenie losu
sprawiło, że tu się osiedlili. Ciężko pracując, dostrzegali i dostrzegają piękno wokół siebie, historię, która działa się na ich oczach.
Dla mnie są to perły tej ziemi, o których trzeba pamiętać, czasem
przypominać. Jedną z nich jest nieżyjący już Henryk Sokołowski
mieszkaniec Wysokiego Koła, a oto jeden z jego wierszy:
Moje niebo
Tam, gdzie spokojnie ludzie żyją,
Tam, gdzie pracuje się dla chleba,
Gdzie jedzą obiad, kawę piją –
Tam właśnie moja cząstka nieba.
Tam, gdzie przy pracy człowiek śpiewa,
Gdzie urodzajna Boska gleba,
Gdzie nikt się złego nie spodziewa,
Tam właśnie moja cząstka nieba.
Tam, gdzie językiem mówią polskim,
Gdzie słów do myśli nie potrzeba,
Gdzie między swymi jestem swojski,
Tam właśnie moja cząstka nieba.
Gdzie znany las i trawa znana,
Każda krzewinka, każda ścieżka,
Gdzie sąsiad wita już od rana –
Tam właśnie w moim niebie mieszkam.
Gdzie nawet chmury takie same,
Gdzie żyją krewni, moje dzieci
Gdzie nawet znany jest ﬁrmament,
Gdzie wśród przyjaciół czas mi leci.
Gdzie piękny kościół Wysoko Kolski,
Gdzie przez las piaszczysta droga,
To wszystko moje, proste-polskie,
I bardzo zbliża mnie do Boga.
Kolejną perłą jest Zoﬁa Szewczyk mieszkająca w Mieścisku
oraz historia pewnego wiersza.
Niedawno obchodziliśmy święto Konstytucji 3 Maja, tej
najważniejszej, bo Konstytucji w naszym kraju mieliśmy kilka.

Z przyjęciem Konstytucji „kwietniowej” z 1935 roku, zbiegła
się śmierć (12 maja 1935 r.) Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Rząd ogłasza sześciotygodniową żałobę narodową, a w niedużej
Szkole Powszechnej w Górze Puławskiej nauczycielka języka
polskiego w klasie VI zadaje uczniom pracę domową – napisanie wiersza lub wypracowania o Marszałku. Wiersz taki zatytułowany „O miła Ojczyzno” pisze Józia Siejkówna z Kajetanowa. Ponieważ nie ma dykcji recytuje go na akademii Zosia
Wenerska (obecnie Szewczyk) pochodząca z Oleśniaka. Mniej
więcej w tym samym czasie klasa ta wraz z nauczycielką jedzie na wycieczkę do Krakowa i tu kolejny raz stojąc na krześle
(dziewczynka jest niskiego wzrostu) przy wystawionej trumnie
Marszałka Józefa Piłsudskiego deklamuje wiersz Zosia. A najciekawsze jest to, że do dziś Zoﬁa Szewczyk (z domu Wenerska)
z pamięci i bez zająknięcia z piękną dykcją deklamuje wiersz
o Marszałku. Dziś jest to pogodna, miła starsza Pani, która skończyła dopiero 94 lata, mieszka w Mieścisku i cieszy się, że może
komuś o tym opowiedzieć.
O miła Ojczyzno
O miła Ojczyzno, niedawno powstałaś
I dzisiaj, się szczycisz, swym orężem śmiałym
O nasza ojczyzno nie dałaś się zgnieść,
Chociaż na Polaka, przyszło Szwedów sześć.
O Ty Polska ziemio, Tyś nas wykarmiła
My Ci się wywdzięczym, abyś wiecznie żyła
A teraz się rządzi Polska sama sobie
Chociaż Pan Piłsudski, już spoczywa w grobie.
Choć On już nie rządzi, choć On już nie żyje,
Ale pamięć o Nim i o jego czynach wśród Polaków żyje
On wybawił nas z niewoli, On nam podał ręce
Bo bylibyśmy jeszcze żyli u Niemców w udręce.
Ale Pan Bóg się zlitował, nad jego losami,
Że już dłużej się tak tak trudzić, nie może nad nami
Na tę wieczną pamięć, niech Mu będzie chwała,
Że nasza ojczyzna, tak wielkiego wodza miała.
Dzisiaj jest rocznica naszej niepodległości,
Każden Polak, pan czy chłop, wie, że żyje w wolności
Póki duch w Polakach , będzie istniał w imię
Tak i pamięć o Piłsudskim, nigdy nie zaginie.
I tu ciekawostka: Pani Zoﬁa deklamowała ten wiersz w kościele w Wysokim Kole w czasie obchodów Święta Niepodległości
w listopadzie 2014 roku.
Z jeszcze jedną perłą ziemi gniewoszowskiej Stanisławą Janiszewską spotkałam się ostatnio w Marianowie. Urodziła się
15 sierpnia 1926 r. w Klikawie, a od 88 lat mieszka w Marianowie. Sympatyczna, radosna starsza Pani sypiąca wierszami jak
z rękawa, pięknie opowiada o swojej młodości, przytaczając
słowa piosenek i przyśpiewek weselnych. Jej młodość to nie tylko radość, ale i historia. Oto przepięknie deklamowany wiersz
o Konstytucji 3 Maja:
Dokończenie na str. 15
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Dokończenie ze str. 14

W ramach obchodów „Tygodnia Bibliotek 2015” w Bibliotece
Publicznej w Gniewoszowie, w dniu 13 maja odbyło się spotkanie
z Krystyną Szafranek – znaną na naszym terenie malarką, która
(o czym wiedzą nieliczni) pisze także, piękne bajki dla dzieci oraz

Konstytucja 3-go Maja
Był maj słoneczna ulewa
sączyła radość w tłum ludzi,
nad Wisłą szumiały drzewa,
był maj co życie wkrąg budzi.

Aby popatrzeć jak idą prace
Przychodzę tutaj co drugi dzień
Siadam na ławce zapalam skręta
Rozmawiam z ludźmi albo kłócę się

Jednej macierzy my dzieci
wszyscyśmy bracia rodzeni,
naprawmy winę stuleci
niech smutek w radość się zmieni.

Z tymi co zawsze lubią przeciw być
Bo „za” powiedzieć to dla nich grzech
Jacy zawzięci jacy uparci
Twarz im wykrzywia złość no i pech

Bo słońce dla wszystkich świeci,
dla wszystkich maj się zieleni,
bo jednej matki my dzieci,
bo myśmy bracia rodzeni.

Bo oni mogli by tu dowodzić
Bo wiedzą więcej i lepiej też
tu krok za mało a tam za dużo
Ich wizja z realem nie zgadza się

Wszystkim nam drogi zrąb chaty,
więc wiwat miłość i zgoda
taki brzmiał okrzyk przed laty,
maj był na świecie pogoda.

Patrzę i myślę – o Boże drogi
Gniewoszów zaczął wolno zmieniać się
Lepsza by była rewolucja
Lecz wolną zmianą trzeba zadowolić się.

Mijały lata mijały,
na wartkiej płynie czas łodzi,
pamiątka czynu i chwały
po dziś dzień Polska obchodzi.

www.kozienicepowiat.pl

Co ja tu robię
Siedzę na rondzie w Gniewoszowie
Od rana słonce przypieka fest
Co ja tu robię myślę sobie
i po co Bóg zesłał tu mnie

W zamkowej sali sejmowej
słowa padały ogromne,
padały w dzień ten majowy
słowa przysięgi niezłomne.

Po dziś dzień, po całym kraju,
na falach wiślanej wstęgi,
brzmią pieśni o trzecim maju
echem majowej przysięgi.

wzruszające wiersze. Kilkanaście z nich przytoczyła na spotkaniu,
były one reﬂeksyjne, ciekawe, o tematyce szkolnej, obyczajowej,
lokalnej. Wzbudzały uśmiech, wzruszenie, melancholię i bardzo ciepło zostały przyjęte przez przybyłych na spotkanie gości. Spotkanie
uświetniła mini wystawa prac malarki (10 fotograﬁi obrazów), która
do końca sierpnia prezentowana jest w naszej bibliotece. Dziękujemy autorce za zaangażowanie, ciekawą prezentację swoich utworów
i życzymy wytrwałości w rozwijaniu swoich zainteresowań i pasji,
oraz wszystkim uczestnikom za przybycie i zapraszamy na kolejne.

O cywilizacji zachodniej
Obraz hien i szakali
Wyłania się z morza uśmiechu
Fasada przyciągająca
ale wnętrze pełne grzechu
DANUTA BŁAŻYŃSKA

DANUTA BŁAŻYŃSKA
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GMINA GRABÓW NAD PILICĄ

Dnia 14 maja 2015 r. w Zespole Szkół
w Grabowie nad Pilicą odbyły się uroczystości związane z Dniem Patrona. Postacią, która łączy obie szkoły Publiczną
Szkołę Podstawową i Publiczne Gimnazjum, jest sylwetka generała Władysława Andersa oraz żołnierzy II Korpusu
Polskiego.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Polskich spod Monte Cassino imię
otrzymała w dniu 22 maja 1993 r., uzasadnienie było następujące: wśród wielu
cech narodowych, jakimi charakteryzują
się Polacy, Żołnierze II Korpusu wykazali
te najpiękniejsze, te których inny naród
nie ma: bohaterstwo, w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu, wolę walki
i nieprawdopodobną determinację, cechy,
które ożywają zawsze wtedy, gdy Ojczyzna w potrzebie. Takie cechy odpowiadają młodzieży, takich poszukuje. Drugim
niebagatelnym argumentem był fakt, że
z gminy Grabów walczyło pod Monte Cassino trzynastu żołnierzy. Wśród nich byli:
Franciszek Dudek, Józef Kocyk, Antoni
Komorek, Jan Korczak, Jan Kowalski,
Bronisław Kuciński, Kazimierz Michalski, Stanisław Misiak, Andrzej Majewski, Mieczysław Pietruszka, Mieczysław
Skwira, Józef Staszewski, Wacław Szatan. Publiczne Gimnazjum im. Generała
Władysława Andersa swoje imię otrzymało 21 kwietnia 2004 r.
Wśród zaproszonych gości byli: Sekretarz Gminy Grabów nad Pilicą Zdzisław Zygmunt Karaś, dyrektor Grażyna
Ewa Wnuk, Janina Durka, Marianna
Tudrej, Regina Granat, Józefa Kocyk,
przewodniczące rady rodziców: Rena-

ta Mianowska i Ewa Zawodnik, rodzice
oraz dyrektor Edyta Lusarczyk i wicedyrektor Agnieszka Durajczyk. Uroczystość
uświetniły poczty sztandarowe: ze Szkoły
Podstawowej w Bożem z Magdaleną Borowską, ze Szkoły Podstawowej w Rozniszewie z dyrektor Agnieszką Suską,
z Publicznego Gimnazjum w Mniszewie
z Danielem Jakubiakiem, ze Szkoły Podstawowej w Augustowie z dyrektorem
Sławomirem Madejem.
O godzinie 10.00 w Kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy w Grabowie nad
Pilicą odbyła się uroczysta msza święta
w intencji gen. Władysława Andersa oraz
żołnierzy II Korpusu Polskiego. Ksiądz
kanonik Stanisław Drąg w kazaniu przypomniał o najważniejszych zasługach

i wartościach przyświecających Naszym
Patronom. Po skończonej mszy poczty
sztandarowe, zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice i uczniowie udali się na
uroczysty apel, który odbył się na sali
gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół
w Grabowie nad Pilicą. W czasie części
oﬁcjalnej zostały wprowadzone poczty
sztandarowe szkół, odśpiewano hymn
państwowy, następnie zostali powitani
zaproszeni goście. Później głos zabrała
dyrektor Edyta Lusarczyk. Wyznaczeni
uczniowie wraz z towarzyszącymi gośćmi złożyli wiązanki i zapalili znicze pod
tablicami pamiątkowymi. Po wyprowadzeniu pocztów, głos zabrała dyrektor
Grażyna Ewa Wnuk, która przedstawiła
sylwetkę wielkiego przyjaciela szkoły
pułkownika Tadeusza Mieczysława Czerkawskiego oraz jego historię i wspomnienia związane z walką o Ojczyznę w czasie
wojny oraz później.
Następnie uczniowie szkoły przedstawili program artystyczny utrzymany
w konwencji Sensacji XX wieku. Całość
utrzymana była w duchu powagi wydarzeń
historycznych, wzbogacona pokazem multimedialnym, muzyką, poezją oraz fragmentami wspomnień kombatantów.
Ostatnim elementem obchodów Dnia
Patrona było spotkanie Grażyny Wnuk
z rodzicami pod hasłem „Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za to co robimy, także
za to, czego nie robimy”.
Była to prawdziwa, żywa lekcja historii, która przypomniała nam o ponadczasowych wartościach, które powinny przyświecać wszystkim Polakom.
MAŁGORZATA CICHOWSKA
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Na terenie Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą 1 czerwca odbył się Dzień
Dziecka. Brały w nim udział dzieci z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej z Grabowa
nad Pilicą oraz ze Szkoły Podstawowej
z Augustowa.
Festyn rozpoczęła Dyrektor Edyta Lusarczyk, składając gorące życzenia wszystkim dzieciom z okazji ich święta. Organizatorzy przygotowali dla uczestników
imprezy darmowe atrakcje takie jak: dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny, malowanie
twarzy, magiczne doświadczenia, zabawy

współczesnych, przy których i dorośli świetnie się bawili. Całość imprezy
uświetniły występy taneczne i wokalne
uczniów obydwu szkół – z Grabowa nad
Pilicą i Augustowa.
Nie zabrakło również poczęstunku dla
wszystkich dzieci w postaci kiełbasek,
słodkich bułek, popcornu, waty cukrowej
i słodyczy.
Tradycyjnie w organizację zaangażowali się również rodzice. Ten
dzień był dla wszystkich bardzo udany
i z pewnością na długo pozostanie nam

Popołudnie

artystyczno-manualne, konkursy i konkurencje sportowe. Najmłodsi mogli obejrzeć
przedstawienie oraz zapoznać się z wyposażeniem wozu strażackiego. Starsi zaś uczniowie mieli okazję wykazać się sprytem,

w pamięci. Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów, Wójta
Gminy Grabów nad Pilicą Euzebiusza Strzelczyka, Banku Spółdzielczego w Głowaczowie, Piekarni Kazana,

Łka pieśń namiętna, łka w pożarze słońca,
Szuka mnie w trawie wysokiej i szumnej –
Rybitwim skrzydłem o serce me trąca,
O moje serce smutniejsze niż trumny.
Za wielką wodą, za błyszczącą wodą
Stoją pod wiązem dwie ławki kamienne –
Kręte w gęstwinie ścieżki do nich wiodą,
Ścieżki omszałe pod łopianem senne...
Za wielką wodą, w zdziczałym ogrodzie
Z łoskotem spada w staw owoc zielony;
Wpływają w trzcinę dwie samotne łodzie,
Wpływają cicho – każda z innej strony...
Wiatr garście kwiatów rzuca mi na oczy,
Słońce się wpija w kark mój złotym dziobem,
Szeroka woda fale toczy – toczy –
Łka pieśń nade mną, jak nad świeżym grobem.
Za czarnym borem, za szumiącym borem
Świecą w ogrodzie białe domu ściany;
Dla wszystkich stoją gościnnie otworem,
Ale nie wejdzie w nie gość niekochany.

szybkością i zwinnością podczas zawodów
sportowych. Na wszystkich uczestników
konkursów czekały atrakcyjne nagrody.
Oprócz konkurencji sportowych i innych atrakcji dzieci uczyły się tańców
www.kozienicepowiat.pl

a także Piekarni Kowalczyk. Sponsorem rozgrywek sportowych była firma
PZU SA.
EDYTA KOWALCZYK

Gość niekochany na szerokim świecie,
Jak chora żmija, wpełzł w szumiące trawy,
A wiatr upalny rzuca martwe kwiecie
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GMINA KOZIENICE

Dnia 27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze wybory samorządowe w III Rzeczypospolitej Polskiej. Przeprowadzona
reforma samorządowa, obok przemian gospodarczych, miała zasadnicze znaczenie
dla kształtowania się państwa polskiego po
1989 roku. Dzięki niej zdołano zbudować
przejrzysty i jednolity dla całego kraju system władz publicznych. Powołano podmioty, które w oparciu o zasady współpracy
i pomocniczości, zdolne są do efektywnego
rozwiązywania problemów społecznych
oraz tworzenia stabilnych i bezpiecznych
ram dla działalności osób, przedsiębiorstw
czy jednostek samorządu terytorialnego.
Z okazji rocznicy tego przełomowego
wydarzenia w całej Polsce podejmowano
różnorodne inicjatywy, których głównym
zamysłem była ocena i podsumowanie
zmian, które zaszły w jednostkach samorządu terytorialnego i jej mieszkańcach
na przestrzeni 25 lat.
Ten temat był także wiodącym zagadnieniem, podczas zorganizowanego 27 maja
przez kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego,
spotkania pt. „Dzień Samorządu Terytorialnego”. W wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni goście, w tym także przedstawiciele
Gminy Kozienice.
Spotkanie poprzedziło nadanie burmistrzowi Gminy Kozienice Tomaszowi Śmie-

Fot. Wojciech Górski, Dziennik Gazeta Prawna
tance wyróżnienia w ogólnopolskim rankin- tury i dziedzictwa narodowego, ilość, rodzaj
gu „Perły Samorządu” przeprowadzonym i sposób ﬁnansowania inwestycji, pozyskiprzez Dziennik Gazeta Prawna. Konkurs nad wanie środków, a także dostęp do usług wodktórym patronat objął Prezydent RP Broni- kan i infrastruktury drogowej.
sław Komorowski oceniał samorządowców
Na prawie 600 gmin wiejsko-miejprzez pryzmat rozwoju miast i gmin, a także skich Burmistrz Kozienic zajął 7 miejprzez skuteczność menadżerską. Wysokie sce – jak podkreślają dziennikarze DGP
noty przyznawano za politykę społeczną, „rankingowe jury było niezależne, a sam
dostęp do edukacji, programy proﬁlaktyczne ranking bezpłatny”.
i proekologiczne, wsparcie zadań – zazwyWydział Promocji, Kultury i Sportu
czaj niszowo traktowanych przez samorządy
Urzędu Miejskiego w Kozienicach
– z zakresu sportu, turystyki, rekreacji, kul-

21 maja w sali widowiskowej Kozienickiego Domu Kultury, słuchacze
Uniwersytetu Trzeciego Wieku zakończyli już siódmy rok działalności. Były
podziękowania, gratulacje, życzenia,
piękne kwiaty oraz dyplomy i nagrody.
– Uniwersytet Trzeciego Wieku działa
w Kozienickim Domu Kultury od
2008 roku. W każdym semestrze z oferty
tej korzysta ok. 200 osób – informuje

Elwira Kozłowska, dyrektorka Kozienickiego Domu Kultury, jednocześnie
dyrektorka UTW. – Spotkania uniwersyteckie umożliwiają seniorom realizację bardzo istotnych dla człowieka
potrzeb i stwarzają warunki do tego, by
jak najdłużej cieszyli się oni sprawnością intelektualną, psychiczną i ﬁzyczną.
W uroczystym zakończeniu roku akademickiego 2014/2015 wzięło udział

Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystego zakończenia roku akademickiego
2014/2015 Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury
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204 słuchaczy. Wśród gości znaleźli
się: burmistrz Gminy Kozienice Tomasz
Śmietanka, wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Edward Pułkowski oraz starosta Powiatu Kozienickiego Janusz Stąpór.
Gospodarzem spotkania była dyrektorka
Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska. Uroczystość poprowadziła koordynatorka UTW Aleksandra Pajda. Zakończenie roku miało bardzo podniosły,
a zarazem radosny charakter. Był wykład,
program artystyczny oraz liczne podziękowania, życzenia i gratulacje.
– Oferta UTW to nie tylko wykłady i zajęcia fakultatywne, ale także koncerty,
wycieczki oraz wyjazdy do teatrów. To
właśnie UTW, w najszerszym zakresie,
zajmują się dziś w Polsce aktywizacją
seniorów – mówiła Elwira Kozłowska.
– Obserwując Państwa zaangażowanie, dla mnie osobiście, senior to osoba
aktywna, pełna życia, zaangażowana
w sprawy międzypokoleniowe i środowiskowe. Jak głosi fraszka Anny Sztaudynger: „Nie ma na starość lepszego
leku, jak uniwersytet trzeciego wieku.”
Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka
www.kozienicepowiat.pl

www.kozienicepowiat.pl
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GMINA MAGNUSZEW

Wieloletnią tradycją w gminie
Magnuszew stał się Festyn gminny,
organizowany w ostatnią niedzielę
maja z okazji Gminnego Dnia Dziecka
i Dnia Magnuszewa. Miał on nieco
inny przebieg, jak w ubiegłych latach.
Tegorocznemu festynowi towarzyszyły rozgrywki sportowe. Na początku
imprezy odbył się finał gminnych rozgrywek w piłkę nożną o Puchar Wójta Gminy Magnuszew, między uczniami szkół podstawowych klas I-III.
W finale zagrali uczniowie Publicznej
Szkoły Podstawowej z Rozniszewa
i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej z Chmielewa. Po pełnym
emocji (zwłaszcza okazywanych przez
rodziców) meczu, zwycięzcami zostali uczniowie z Rozniszewa, nie mniej
zaszczytne II miejsce zajęli mali sportowcy z Chmielewa. Obydwie drużyny
otrzymały z rąk wójta Marka Drapały
puchary, a także pamiątkowe medale.
To nie był jednak jeszcze koniec
wrażeń. Na małych zawodników czekała niespodzianka – przygotowana przez
zawodowych piłkarzy. Znakomici goście – „Orły Górskiego” przywieźli dla
obu drużyn prezenty oraz zaprosili ich
do wspólnej fotografii.
Główną atrakcją tegorocznego święta był mecz piłki nożnej, rozegrany pomiędzy drużyną „Orłów Górskiego”
a drużyną lokalnych piłkarzy amatorów, która składała się z mieszkańców
Magnuszewa i sąsiednich miejscowości. W zespole gości zagrały takie le-

gendy piłkarskie jak Piotr Świerczewski, Lesław Ćmikiewicz, Włodzimierz
Ciołek czy Jerzy Kraska.
Gra była bardzo dynamiczna, a drużyna „naszych” ambitna i zaangażowana w grę. Jednak ostatecznie zwyciężył profesjonalizm i doświadczenie.
Drużynie z Magnuszewa nie pozostało
nic innego jak pochylić głowy przed
wielkim pokazem kunsztu piłkarskiego
i profesjonalizmem mistrzów. Najważniejsze jednak, że wszyscy świetnie się
bawili, zarówno grający zawodnicy,
jak również bardzo licznie zgromadzeni widzowie.

Kiedy sportowe emocje osłabły,
dla licznie zgromadzonych mieszkańców gminy i przybyłych gości, zaśpiewały nasze lokalne talenty: znana już
wszystkim „Melodia” oraz solistki
i duety młodzieżowe. Dla rozbawionej publiczności zagrały zespoły „The
Acords”oraz zespół disco polo „Diadem”. Zabawa przy ich muzyce trwała
do późnych godzin wieczornych.
Na festynie nie nudziły się również
dzieci. Przez cały dzień czekały na
nie darmowe atrakcje na placu zabaw
w postaci dmuchanych zamków, bungee, akumulatorowych samochodzików
a także występy na scenie, oraz malowanie buziek i słodycze. Krótki, zabawny spektakl pt. „Koziołek Niematołek”, dla wszystkich zgromadzonych
na festynie dzieci, przedstawili mali
aktorzy z Koła Teatralnego „Skrzat”
działającego przy Gminnej Bibliotece
Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie.
Uczestnicy imprezy mogli skosztować smakowitej grochówki oraz potraw
regionalnych, przygotowanych przez
panie sołtyski i ich pomocników.
Nie zabrakło też akcentu ludowego,
który wnieśli twórcy ludowi z Kozienic, ubogacając nasze lokalne święto swoją obecnością i wystawą sztuki
ludowej.
Pracownicy GBP-CK w Magnuszewie
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GMINA SIECIECHÓW

Jadąc przez most na Wiśle, z Dęblina do Kozienic w odległości około
500m znajduje się kopiec z monumentem poświęcony pamięci kpr. Michała Okurzałego. W latach 1969-1980
w sierpniu odbywały się uroczystości
związane z rocznicą forsowania Wisły
przez 1 Dywizję Piechoty im. Tadeusza
Kościuszki. Po tym okresie uroczystości się nie odbywały lub były bardzo
skromne. Wszyscy, którzy zginęli za
Ojczyznę idąc z armią radziecką i ci,
co zginęli na zachodzie powinni być
traktowani z jednakowym szacunkiem.
Kopiec zarastał, a sam pomnik i jego
otoczenie zostało częściowo zniszczone
przez wandali i złodziei złomu.
Dzięki staraniom Związku Żołnierzy Wojska Polskiego koła nr 17
z Dęblina uroczystości zaplanowano
na 3 sierpnia br. Urząd Gminy w Sieciechowie rozpoczął prace porządkowe
wokół pomnika, które będą polegały na
wycięciu zarośli wokół pomnika, wykoszeniu trawy, posadzeniu krzewów
ozdobnych, wykonaniu masztów do
flag państwowych.
Wójt Gminy Sieciechów Marian
Zbigniew Czerski liczy bardzo, że do
przywrócenia dawnego wyglądu pomnika włączy się Starosta Powiatu Kozienickiego, Burmistrz Dęblina, Dowódca 1 Batalionu Drogowo-Mostowego,
Szkoła Podstawowa w Zajezierzu, która
nosi imię kpr. Okurzałego i ci wszyscy, którzy pragną ocalić od zapomnienia pamięć o tych, co oddali swe życie
podczas forsowania Wisły i w rejonie
miejscowości Głusiec i Zajezierze.
Opis walk stoczonych przez 1 Dywizję Piechoty im. Tadeusza Kościuszki podczas forsowania Wisły w rejonie Głuśca na podstawie materiałów
udostępnionych przez ZSzP im. kpr.
Michała Okurzałego w Zajezierzu:
„1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza
Kościuszki przystępowała do forsowania Wisły w Rejonie Głuśca 2 sierpnia
1944r. od godz. 2.10 2 batalion pomyślnie przeprawił się przez Wisłę.
W tym samym czasie pierwsza fala
w sile kompanii, bez przeszkód ze strony nieprzyjaciela osiągnęła zachodni
brzeg Wisły i dotarła do wału w pobliżu
Głuśca. Miejscowość ta oraz pobliski
obóz Traugutta stały się głównym rejonem walk o utrzymanie przyczółka.
O godz. 2.50 otworzyła ogień polska artyleria, ostrzeliwując wał przeciwpowodziowy, rejon Głuśca, Obóz
Traugutta i odcinki między mostami

Nasz Powiat * 22

drogowymi i kolejowymi, zwłaszcza
wylot tego drugiego.
Kompanie broniły się uporczywie,
ale nacisk wojsk wroga był zbyt duży,
więc po dwugodzinnej walce rozpoczęły one wycofywać się na wschodni
brzeg Wisły, kończąc tym samym zaciekłą, ale bezskuteczną walkę o utrzymanie przyczółka.
Ostatnią informację o położeniu
2 batalionu nadał o godz.11.50 ra-

diotelegrafista Michał Okurzały, która brzmiała: „Niemcy wychodzą na
brzeg. Dajcie ogień artylerii na sam
brzeg. Bijcie na mnie. Naszych już nie
ma. SOS. SOS”
Na tym łączność utrzymywana
z batalionem od godz. 9.00 została
ostatecznie przerwana. Michał Okurzały poległ śmiercią bohatera w walce
o przyczółek pod Zajezierzem”.
W.Z.

www.kozienicepowiat.pl

Dzięki życzliwości i wsparciu wielu
osób 22 maja 2015 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Starych Słowikach
odbył się II Festiwal Piosenki Biesiadnej.
Do konkursu, którego hasło przewodnie
brzmiało: Na ludowo od przedszkola do seniora, zgłosiło się 160 uczestników. Wśród
nich byli uczniowie szkół podstawowych
z Zajezierza, Sieciechowa, Słowików, wychowankowie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Opactwie, Placówki Socjaizacyjnej PANDA w Kozienicch, gimnazjaliści
z Sieciechowa oraz dorośli mieszkańcy
gminy. Koordynatorzy tegorocznego festiwalu - Małgorzata Pachucy, Halina Pedrycz
i Piotr Grzeszczyk zadbali o odpowiednią
oprawę merytoryczną i artystyczną, a uczniowie prowadzący: Oliwia Lisiecka, Julia
Duliasz i Olaf Śmietanka spisali się na medal w roli konferansjerów. W trakcie konkursu zaproszeni goście mogli wysłuchać
pieśni i piosenek ludowych pochodzących
z różnych regionów Polski. Jury w składzie: Mirosława Wójcicka, Łukasz Nowak,
Tomasz Popis oceniało występy w pięciu
kategoriach wiekowych: przedszkola i klasy 0, klasy I-III, klasy IV-VI, gimnazja oraz
dorośli. Artyści śpiewali solo, w duetach
i zespołach. Publiczność bawiła się wyśmienicie w takt skocznych ludowych melodii
i łatwo wpadających w ucho przyśpiewek.
W trakcie przerwy można było skosztować
potraw przyrządzonych przez panie kucharki i rodziców zgodnie z polską, tradycyjną
recepturą oraz wspólnie śpiewać znane ludowe przeboje. Oczywiście po wysłuchaniu artystów zgodnie z formułą konkursu
wyłoniono zwycięzców we wszystkich
kategoriach wiekowych. Nagrodzeni otrzymali statuetki Złote Słowiczki, bo to właśnie
słowik jest symbolem naszej szkoły i miejscowości, znakiem wielkiego zamiłowania
wszystkich mieszkańców do muzyki i śpiewu oraz rodzących się w tutejszej szkole
młodych talentów.
Nagrody otrzymali:
• w kategorii przedszkola i klasy 0 zespół
Karolinki oraz Leśne Skrzaty z ZSP
w Starych Słowikach;
• w kategorii klasy I-III: soliści – Julia
Pachocka, duet – Igor Czyż i Nikodem
Duliasz oraz Maja Maćkula i Oliwia
Wieczorek z ZSP w Starych Słowikach,
zespoły – Wesołe Nutki z ZSP w Zajezierzu;
• w kategorii klasy IV-VI: soliści – Gabriela Roczkowska z ZPO w Sieciechowie, Julia Duliasz z ZSP w Starych
Słowikach, zespoły – Piątaki z ZSP
w Starych Słowikach;
• w kategorii gimnazjum: soliści – Adrian
www.kozienicepowiat.pl

Molendowski ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Opactwie, Patrycja Zapora z Publicznego
Gimnazjum w Sieciechowie, zespoły
– Sokoły z III A z Publicznego Gimnazjum w Sieciechowie;
• w kategorii dorośli: soliści – Dagmara Buczak z Domu Dziecka PANDA
w Kozienicach, Mirosława Pachocka
ze Słowik, zespoły – Klika Jasika oraz
Czadu Laski w składzie Anna i Julia
Duliasz ze Słowik;
Dyrektor Bożena Wójcicka wręczając statuetki serdecznie gratulowała
zwycięzcom i dziękowała wszystkim
bez których zaangażowania i pracy realizacja tak dużego przedsięwzięcia nie
byłaby możliwa. Podziękowała również
sponsorom za ufundowanie nagród:
Wójtowi Gminy Sieciechów – Marianowi Zbigniewowi Czerskiemu, Bernardowi Wójcickiemu – dyrektorowi
Zarządu Laktomar Kozienice, Piotrowi

i Arturowi Kowalskim – właścicielom
ﬁrmy ALPAR Kozienice, Dorocie Skuza
Spółdzielnia Mleczarska ARGO w Gniewoszowie, właścicielom Firmy Bilt Sc.
Partner Canon w Radomiu, za ufundowanie drukarek dla wszystkich szkół uczestniczących w festiwalu oraz rodzicom,
nauczycielom, wszystkim pracownikom
i uczniom.
Organizatorzy zadbają, aby kultywowanie tradycji ludowej i popularyzowanie
tego gatunku piosenki weszło na stałe do
kalendarza imprez organizowanych na terenie gminy. Wspólne śpiewanie starych
polskich pieśni i piosenek ludowych łączy
ludzi, spaja pokolenia, bo jak powiedział
romantyczny poeta: Gdy słyszysz śpiew,
tam idź, tam dobre serca mają, źli ludzie
wierzaj mi, Ci nigdy nie śpiewają.
Do zobaczenia w przyszłym roku.
JOANNA ZAWODNIK
Nauczycielka ZSP w Starych Słowikach
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