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28 sierpnia w Magnuszewie odbyły
się XIII Dożynki Powiatu Kozienickiego „Magnuszew 2016”. Organizatorami

tegorocznego święta plonów byli Starostwo Powiatowe w Kozienicach, Gmina
Magnuszew przy współpracy pozostałych
gmin Powiatu Kozienickiego.
Powiat Kozienicki może szczycić się
organizowanymi dwukrotnie dożynkami
województwa mazowieckiego – w 2002
i w 2012 roku w Kozienicach. Dożynki
Powiatowe natomiast zostały zorganizowane już po raz trzynasty. Zgodnie z tradycją każdego roku organizowane są one
w innej gminie. Gmina Magnuszew była
gospodarzem już po raz drugi.
Święto Plonów to ludowe święto po-

łączone z obrzędami dziękczynnymi za
ukończenie żniw i pracy na polu. Głównym motywem tego święta jest praca
człowieka na roli, jej znaczenie podkreślają wszystkie obrzędy towarzyszące
dożynkom.
Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela
w Magnuszewie koncelebrowana przez
Ordynariusza Diecezji Radomskiej Księdza Biskupa Henryka Tomasika, Proboszcza Parafii w Magnuszewie ks. kan.
Szczepana Iskrę, Proboszcza Parafii pw.
Św. Wawrzyńca w Głowaczowie ks. dziekana Dekanatu Głowaczowskiego Zdzi-

a po jej zakończeniu barwny korowód
dożynkowy, prowadzony przez Zespół
Pieśni i Tańca „Furmani” oraz starostów
dożynkowych, jadących bryczką konną,
przeszedł na stadion sportowy w Magnuszewie. Dalsza część uroczystości rozpoczęła się hymnem państwowym, po
którym minutą ciszy uczczono pamięć
Janusza Stąpora wieloletniego starosty
kozienickiego.
Otwarcia tegorocznego święta plonów
dokonali jego gospodarze: Andrzej Jung
starosta powiatu kozienickiego oraz Marek Drapała wójt gminy Magnuszew.
Starostami dożynek, jak co roku wy-

sława Kałuzińskiego, a także ks. Tomasza
Herca, sekretarza biskupa radomskiego.
Podczas mszy biskup dokonał poświęcenia chlebów i wieńców dożynkowych,

branymi spośród rolników gminy, w której odbywają się Dożynki Powiatowe byli
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szard Smykiewicz z Magnuszewa, którzy
sprawowali tę zaszczytną funkcję po raz
pierwszy. Starostowie dożynek przekazali
chleb upieczony z tegorocznych zbiorów
na ręce starosty kozienickiego wypowiadając słowa: OTO TRUD NASZEJ ZIEMI DZIELCIE NIM SPRAWIEDLIWIE.
W obrzędzie dzielenia chlebem wzięli
także udział Włodzimierz Stysiak Przewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego, Zbigniew Rybarczyk Przewodniczący Rady Gminy Magnuszew, Krzysztof
Stalmach Wicestarosta Powiatu Kozienickiego, Robert Kowalczyk Wójt Gminy
Garbatka-Letnisko, Józef Grzegorz Małaśnicki Wójt Gminy Głowaczów, Marcin
Szymon Gac Wójt Gminy Gniewoszów,
Euzebiusz Strzelczyk Wójt Gminy Grabów nad Pilicą, Tomasz Śmietanka Burmistrz Gminy Kozienice, Marian Zbigniew Czerski Wójt Gminy Sieciechów.
Po obrzędzie dzielenia chlebem nastąpiły okolicznościowe przemówienia
gości oficjalnych: Posłów na Sejm RP:
Wojciecha Skurkiewicza, Mirosława
Maliszewskiego, Dariusza Bąka i Roberta Mordaka, Kierownika Delegatury
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Radomiu Krzysztofa Murawskiego,
a także Radnych Sejmiku Województwa
Mazowieckiego Radosława Fogla i Leszka Przybytniaka.
Z okazji uroczystości dożynkowych
listy z życzeniami dla rolników przesłali
Beata Szydło Premier RP, Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Stanisław Karczewski Marszałek Senatu
RP, Adam Bielan Wicemarszałek Senatu
RP, Marek Suski Poseł na Sejm RP, Zbi-
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gniew Kuźmiuk Poseł do Parlamentu Europejskiego, Zdzisław Sipiera Wojewoda
Mazowiecki, Adam Struzik Marszałek
Województwa Mazowieckiego.
Wśród przybyłych gości byli m.in.
rolnicy z powiatu kozienickiego wraz
z rodzinami, przedstawiciele instytucji
i przedsiębiorstw związanych z rolnictwem, samorządów i placówek oświatowych, a także służb mundurowych.
Najbardziej zaangażowani i wyróżniający się rolnicy z terenu powiatu kozienickiego uhonorowani zostali odznakami
„Zasłużony dla rolnictwa” przyznanymi
przez Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyróżnieni zostali:
Jarosław Janowski, Andrzej Staszewski,

Krzysztof Ziemka z Gminy Garbatka-Letnisko, Anna Budzińska, Wiesław Piasek,
Tadeusz Śmielak z Gminy Głowaczów,
Marek Błażejewski, Marcin Wiraszka
z Gminy Gniewoszów, Kazimierz Szczygieł, Krzysztof Bąkowski z Gminy Grabów nad Pilicą, Katarzyna Ochmańska,
Paweł Jakubowski, Marian Ośka, Sławomir Wolszczak z Gminy Kozienice oraz
Bożena Grzebalska z Gminy Sieciechów.
Święto Plonów obchodzone w Gminie
Magnuszew stało się doskonałą okazją
do uhonorowania i wyróżnienia medalami „Zasłużony dla Gminy Magnuszew”
8 mieszkańców, którzy w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju gminy,
m. in. Andrzeja Domeradzkiego, który
jako pierwszy pełnił funkcję wójta Gminy oraz Henryka Plaka, pełniącego od
początku powstania Gminy Magnuszew,
jako jednostki samorządowej, różne funkcje, najpierw radnego i przewodniczącego Rady Gminy, a następnie od roku 1997
– wójta Gminy.
Tego dnia wręczono również 30 wyróżnień w kategorii działalność w obszarze rolnictwa za bardzo dobre wyniki
produkcyjne osiągane w gospodarstwie
i postawę społeczną wyróżniającą się
w środowisku. Wójt Gminy Magnuszew wręczył także nagrody tegorocznym starostom dożynkowym za wkład
i zaangażowanie w działalność Gminy
Magnuszew.
W trakcie uroczystości rozstrzygnięty został także konkurs na najładniejszy

Andrzej Skowroński, Wiesław Narojczyk,
Andrzej Chojecki z Gminy Magnuszew,

Dokończenie na str. 3
www.kozienicepowiat.pl

Wydarzenia/Informacje
Dokończenie ze str. 2

wieniec dożynkowy. W tym roku komisja
konkursowa I miejsce przyznała wieńcowi
wykonanemu przez Gminę Garbatka-Letnisko, II miejsce zajął wieniec wykonany
przez Gminę Magnuszew, na III miejscu
ex aequo znalazły się wieńce wykonane
przez gminy Grabów nad Pilicą oraz Kozienice. Wyróżnienia zostały przyznane
wieńcom z gmin: Gniewoszów, Głowaczów, Sieciechów oraz sołectwa Basinów
w Gminie Magnuszew.
Dla uczestników dożynek przygotowane zostały liczne atrakcje. Chętni
mogli wziąć udział m.in. w konkursie
zorganizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, czy też
w konkursie zorganizowanym wspólnie
przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego oraz Starostwo Powiatowe w Kozienicach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska wystawiennicze Mazowieckiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego, Nadleśnictw:
Kozienice, Dobieszyn i Zwoleń, Kozienickiego Parku Krajobrazowego,
Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice, Stowarzyszenia LGD „Puszcza
Kozienicka” oraz artystów i twórców
ludowych, a także producentów żywności. Na najmłodszych uczestników
tegorocznego święta plonów czekały
atrakcje w postaci dmuchanego placu
zabaw, trampolin itp.
W programie artystycznym znalazły
się m.in. występy lokalnych artystów
i zespołów. Zaprezentowali się seniorzy z Zespołów Melodia i RELAKS.
Dobrą zabawę przybyłym na Dożynki
Powiatu Kozienickiego „Magnuszew
2016” zapewnił Zespół Pieśni i Tańca
Furmani oraz zespół Kordian. Do tańca
uczestników dożynek porwał występ
Mariusza Kalagi – gwiazdy wieczoru. Dużym zainteresowaniem cieszył
się także wokalny występ Wiktorii
Kozuń, mieszkanki Borku w Gminie
Gniewoszów. Sporą dawkę humoru i

śmiechu zafundował zebranym kabaret
„Na chwilę”, w skład którego wchodzą
mieszkańcy Gminy Magnuszew. Uroczyste obchody święta plonów zakończyła zabawa taneczna przy dźwiękach
muzyki zespołu The Acords oraz laserowy pokaz światła i dźwięku.
Uroczystości dożynkowe odbyły się
pod honorowym patronatem: Krzysztofa
Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Zdzisława Sipiery Wojewody Mazowieckiego oraz Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Partnerami tegorocznych dożynek
byli: Jerzy Czerwiński – Prezes Zarządu BAKOMA – BIS Sp. z o.o., Mariusz
Pająk – SONDINES Sp. z o.o., Mirosław
Sekuła Ewa Sekuła – „ELGIS – Garbatka” Sp. z o.o. Nadleśnictwo Kozienice –
Tomasz Sot, Firma Handlowo Usługowa
„WIR” Sp. J. – Waldemar Ozimek, Ryszard Ozimek, Henryk Jarosz, Stanisław
Pałczyński – „Rolsiew” Sp. J., Dariusz
Narojczyk – Prezes Spółdzielni Inwalidów im. Zygmunta Starego, Tadeusz Semeniuk – TMP Energy, Robert Rakoczy

– PPHU „FENIX”, Aneta Tęcza – Kwaciarnia, Winnica Wieczorków, Piotr Walczak – Prezes Zarządu Lactalis Polska
Sp. z o.o., Jerzy Olizarowski – Dyrektor Zakładu Mleczarskiego „Obory”
Sp. z o.o., Rajmund Szewczyk – Fabryka
Domów „BOGUCIN”, Michał Semeniuk
– Delta Energy Systems Sp. z o.o., Kamila Lewek – Wiśniewska, Jacek Pospiszyl
– Gospodarstwo Ogrodnicze w Ryczywole S.c., Grzegorz Gordat – wikliniarstwo,
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej, Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych, Mazowiecka
Izba Rolnicza, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Terenowy Zespół Doradców w Kozienicach MODR,
Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”, Usługi Transportowo – Handlowe – Chodyra Izabela i Łukasz, TOP
MARKET EWMAJ Jędrzejczyk i Spółka,
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MAGMEDIC – Marzena i Włodzimierz
Stysiak, BCF Sp. z o.o., Hooter Stanisław
Buczek, Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Multi-Smak Mieczysław
Miśkiewicz, Związek Gmin Ziemi Kozienickiej, Przedsiębiorstwo Produkcyjno –
Handlowe DARMET Dariusz Szaraniec,
Firma Handlowo – Produkcyjno – Usługowa – RENOMA Mirosław Kowalczyk,
Meble Kutyła – Ryszard Kutyła, Zakład
Stolarski Mieczysław Kutyła, Firma Handlowo – Usługowa MAGNUS – Piechota Janina i Sławomir, Jarosław Białek,
KAM-STAR Kamila Szaraniec, MAGHURT – Marcin Szczudliński, AGROCENTRUM Tadeusz Majewski, Zakład
Piekarsko-Ciastkarski – Krystyna Kowalczyk, Cukiernia Antolak Warszawa.
SABINA SeMeNIuK
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kozienicach informuje,
że oferta na rok szkolny 2016/2017 znajduje się
na stronie internetowej Powiatu Kozienickiego
www.kozienicepowiat.pl
w zakładce aktualności oraz Starostwo – Powiatowe Jednostki Organizacyjne –
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kozienicach
www.kozienicepowiat.pl
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Rozmowa z neurochirurgiem, wykonującym operacje na kręgosłupie
w Samodzielnym Publicznym Zespole
zakładów opieki zdrowotnej w Kozienicach – doktorem nauk medycznych
Witoldem Januszem.

P

anie Doktorze, widnieje Pan w spisie
absolwentów, w publikacji wydanej
z okazji 90-lecia I liceum ogólnokształcącego w Kozienicach. Jak wyglądała
Pana dalsza edukacja i początki pracy?
WJ: Skończyłem Liceum w Kozienicach w 1977 roku. Wielu z nas, z klasy
biologiczno-chemicznej, którą kończyliśmy
poszło na kierunki medyczne i część osób
wróciła na te tereny. Ja zostałem w Lublinie
i po studiach medycznych kontynuowałem
pracę najpierw w Zakładzie Farmakologii
Akademii Medycznej, jednocześnie szkoląc
się jako neurochirurg w klinice neurochirurgii prowadzonej przez profesor Halinę Koźniewską. Na przełomie lat 1990 i 2000 zainteresowałem się w neurochirurgii tą częścią,
która jest tak pomiędzy neurochirurgią, a ortopedią, czyli chirurgią kręgosłupa. Od prawie 20 lat zajmuję się chirurgią kręgosłupa,
a od kilkunastu lat wyłącznie chirurgią kręgosłupa, co w świecie neurochirurgicznym
nie jest może tak często spotykane. Staram
się uczestniczyć w rozmaitych działaniach,
nie tylko czysto medycznych: operacjach,
czy kwalifikacjach pacjentów do operacji,
ale również w szkoleniu.
ak trafił Pan do kozienickiego szpitala
i jak to się stało, że od czerwca wykonywane są tu operacje na kręgosłupie?
WJ: Zaangażowanie w tą dziedzinę
staram się mieć duże i przy tej okazji szu-

J

Nasz Powiat * 4

kam też możliwości pracy w wielu miejscach, ponieważ system ochrony zdrowia,
który jest w tej chwili nie pozwala na to,
żeby pacjent wymagający leczenia operacyjnego szybko dotarł do tego leczenia.
Trzeba rozszerzać możliwości dostępu.
W związku z tym pojawiły się możliwości
operowania nie tylko w dużych ośrodkach
klinicznych, ale również w mniejszych
ośrodkach: szpitalach wojewódzkich,
czy w szpitalach specjalistycznych, które
niekoniecznie są na bazie szpitali wojewódzkich i tak też wyszło z Kozienicami. Jeszcze kilka lat temu z poprzednim
starostą rozmawialiśmy na temat możliwości rozpoczęcia działań operacyjnych
w zakresie chirurgii kręgosłupa na bazie
kozienickiego szpitala. Wtedy z różnych
powodów, i prawnych, i organizacyjnych
nie udało się tego przeprowadzić. Na trochę odłożyliśmy te pomysły, a na przełomie roku aktualny starosta zaczął działać
w tym kierunku, żeby wrócić do tego pomysłu i odnowić możliwość współpracy.
I tak powoli, po wielu rozmowach i przygotowaniu założeń organizacyjnych udało
się rozpocząć operacje. Trzeba przyznać,
że to wymagało osobistego zaangażowania Dyrektora szpitala, jak i ordynatora
ortopedii i szefowej bloku operacyjnego,
ponieważpoczątki są zawsze trudne.
akie zabiegi z zakresu chirurgii kręgosłupa mogą być wykonywane w kozienickim szpitalu i jaka jest ich specyfika?
WJ: Praktycznie można wykonywać
na bazie kozienickiego szpitala wszystkie
zabiegi w zakresie chirurgii kręgosłupa,
ale nie ma aż takich potrzeb. Podstawowy
zakres leczenia operacyjnego w chirurgii
kręgosłupa jest jak najbardziej możliwy do
przeprowadzenia. Wymaga on za każdym
razem troszkę innego instrumentarium,
troszkę innych implantów, czy też czasami
całkiem innych implantów, ale to wszystko w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego
jest do pozyskania. Z technicznego i organizacyjnego punktu widzenia możemy
wykonywać i już wykonywaliśmy zabiegi w zakresie kręgosłupa szyjnego, czego
pacjenci się obawiają, mówiąc, że jest nie
do operacji. Jest jak najbardziej do operacji
i wyniki są dobre. W zakresie kręgosłupa
lędźwiowego z wszczepianiem implantów
i to bardzo nowoczesnych, znakomitej jakości implantów sprawdzonych zarówno
w kraju, jak i za granicą. Są to implanty
naprawdę wysokiej jakości. Nie powstydzi
się tego najlepszy oddział kliniczny. Możliwe jest również rozszerzenie tego o większe zabiegi, dłużej trwające, poważniejsze
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schorzenia, ale to wszystko to kwestia być
może przyszłości.
jak pacjent powinien przygotować
się do operacji lub zabiegu na kręgosłupie? czy każdy, kto ma problemy
z kręgosłupem może poddać się operacji?
WJ: Od pacjenta nie wymagamy żadnych szczególnych przygotowań. Jest
taka możliwość, że jeżeli tylko ogólna
wydolność organizmu pacjenta jest wystarczająca, nie ma poważnych zaburzeń
narządowych, czy dysfunkcji serca, to zabieg operacyjny jest możliwy do przeprowadzenia. Jest to pewna różnica między
ortopedią poza kręgosłupem, a tą częścią
dotyczącą chirurgii kręgosłupa. Część
z zabiegów ortopedycznych jest możliwa do przeprowadzenia w znieczuleniu
miejscowym, lub zewnątrzoponowym.
W chirurgii kręgosłupa jest to niemożliwe – tu musi być znieczulenie ogólne
– i to powoduje, że czasami osoby zbyt
obciążone internistycznie nie mogą być
operowane. Pacjent ogólnie, w miarę wydolny i bez poważnych obciążeń internistycznych może być leczony operacyjnie.
Samo przygotowanie bezpośrednio przed
zabiegiem obejmuje wykonanie badań
podstawowych i prześwietleń płuc, bo
tego wymaga anestezjologia, szczególnie
u starszych pacjentów, ocenę anestezjologiczną już w czasie pobytu w szpitalu
i właściwie pacjent jest gotowy. W tym
systemie, w którym przeprowadzaliśmy
zabiegi w Kozienicach, pacjent przychodzi jednego dnia, następnego dnia jest
operowany, więc nie ma też długiego
czasu oczekiwania, niepotrzebnej hospitalizacji, odbywa się to wszystko dość
szybko i sprawnie.
ak wygląda rekonwalescencja po
operacji? w jakim czasie pacjent
może stanąć po operacji na nogi i jak
wygląda jego rehabilitacja?
WJ: Kwestia samej może nie tyle rekonwalescencji, co tych pierwszych godzin, czy dni pacjenta w szpitalu budzi
największy lęk, zarówno ze strony pacjentów, rodzin, ale również personelu. Tu jest
akurat dość szczęśliwie, dlatego że pacjent
po operacji kręgosłupa szyjnego jest pionizowany kilka godzin po operacji. W tym
samym dniu, w którym był operowany –
wstaje i zwykle w godzinach wieczornych
samodzielnie chodzi już po oddziale, może
pójść do łazienki, może skorzystać z toalety, porusza się bez problemów. Pacjent po
leczeniu operacyjnym kręgosłupa lędźwio-
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wego, gdzie obciążenia osiowe są większe
zwykle jest pionizowany następnego dnia
w godzinach rannych, czy przedpołudniowych. W pewnych szczególnych sytuacjach pozwalamy też tego samego dnia, ale
to troszeczkę jest odbieganie od reguły. Ta
reguła zmieniła się w czasie. Jeszcze kilkanaście lat temu pacjent leżał przez tydzień
po takiej operacji, nie wolno mu było wstawać. Pacjent po operacji kręgosłupa szyjnego był zmuszony do noszenia sztywnego kołnierza szyjnego przez okres trzech
miesięcy. Pacjent po operacji kręgosłupa
lędźwiowego, który leżał przez tydzień,
a dopiero po tygodniu rozpoczynano powolny proces pionizacji, w sumie zostawał
w szpitalu dwa-trzy tygodnie. W tej chwili
stawiamy ich od razu. Każdorazowo pacjent ma ustalone pewne zalecenia. Czy
wolno mu siadać, czy nie wolno mu siadać
– w przypadku kręgosłupa lędźwiowego
to jest niezmiernie ważne, bo pozycja siedząca bardzo obciąża kręgosłup. Jeżeli tak
to kiedy i kiedy może zacząć spacerować,
biegać, jeździć na rowerze, pójść na basen.
Nie mówię o rehabilitacji instytucjonalnej, o prowadzeniu konkretnych działań
rehabilitacyjnych, tylko o tych elementach
życia codziennego, czy też aktywności,
którą pacjent ma rozpocząć. To też jest indywidualne: zależy od tego z jaką chorobą
pacjent przyszedł, jaki zabieg był przeprowadzony i jak ten zabieg się skończył. Na
szczęście większość tych zabiegów kończy się dobrze dla pacjenta, ustąpieniem
bólu, poprawą sytuacji neurologicznej.
Ryzyko powikłań szacuje się na 1-2%.
W związku z tym mamy bardzo duże prawdopodobieństwo uzyskania dobrego efektu
po leczeniu operacyjnym.
spomniał Pan już, że w Kozienicach zostały przeprowadzone
4 operacje na kręgosłupie, proszę nam
powiedzieć co to były za operacje?
WJ: To były zarówno operacje kręgosłupa szyjnego, jak i kręgosłupa lędźwiowego. Jeżeli chodzi o kręgosłup szyjny
były to przypadki z dyskopatią szyjną
z różnym stopniem uszkodzenia neurologicznego tych pacjentów. Ci pacjenci
w dobrej formie opuścili oddział i już
byli na badaniach kontrolnych, bo mniej
więcej po dwóch miesiącach wymaga
się spotkania na taką wizytę kontrolną.
Miałem okazję ich zobaczyć, są w dobrej
formie. Natomiast pacjenci operowani
w lipcu jeszcze u kontroli nie byli, ale
żadnych sygnałów, żeby coś się złego
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działo nie mam. Były też operacje odcinka lędźwiowego kręgosłupa, to zarówno
discektomia, czyli usunięcie wypadniętych fragmentów jądra miażdżystego dysku w odcinku lędźwiowym, jak i stenoza
– czyli wąski kanał kręgowy. Już mamy te
cztery przypadki – właściwie każdy inny.
o w takim razie robić, żeby nie dopuścić do sytuacji, w której zmuszeni jesteśmy poddać się operacji kręgosłupa, jak chronić się przed bólami
i chorobami kręgosłupa, które stanowią
duży problem w XXI wieku?
WJ: 80% osób w ciągu swojego życia
przechodziło, nie jednorazowy, tylko troszkę
dłuższy okres bólu krzyża. Szacuje się, że
w każdej chwili mniej więcej połowa społeczeństwa takie dolegliwości ma lub miewa. Wiele rzeczy ma na to wpływ: rodzaj
pracy, przywiązanie człowieka do miejsca
pracy, wymuszona pozycja, czyli pozycja
siedząca to raz, wymuszona pozycja głowy,
różne sytuacje z życia codziennego: czytanie
w łóżku z przygiętą głową, spanie na dużej
ilości poduch. Cywilizacja pozwala nam na
to, żeby sobie dogadzać, ale my sobie wielokrotnie robimy problemy i nie zdajemy
sobie sprawy z tego. Należałoby utrzymać
formę, nie tyć, zażywać ruchu, wszelkiej
formy. Życie powoduje, że zupełnie inaczej funkcjonujemy i dopiero kiedy mamy
spore dolegliwości, zdajemy sobie sprawę,
że coś trzeba zmienić. Wtedy najczęściej
jest już za późno, bo to są lata przebywania
w nieprawidłowej pozycji ciała. Ruch, praca z elementami ruchu, zmiany pozycji ciała
plus aktywność fizyczna – to są chyba najważniejsze elementy. Musimy oczywiście
mieć też świadomość tego, że gdzieś tam
w nas jest kolumna podporowa, która jeśli
nie będziemy jej szanować, to nam dokuczy.
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Komentarz Jarosława Pawlika Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Kozienicach.
anie Dyrektorze, operacje wykonywane na kręgosłupie są bardzo
kosztowne. Jak wygląda ich finansowanie w kozienickim szpitalu?
JP: Operacje na kręgosłupie, które zostały przeprowadzone w szpitalu w Kozienicach
kosztują około 14 tysięcy złotych. Jest to teoretycznie koszt finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w przypadku naszego
szpitala z kontraktu ortopedycznego. Problem

P

jest tylko taki, że nasz szpital jest szpitalem
wyższej rangi niż szpital powiatowy, natomiast jest finansowany na poziomie szpitala
powiatowego. Mamy wiele oddziałów, które
przekraczają wymagania szpitala powiatowego. Jest problem z finansowaniem tych świadczeń. Nasze główne obowiązki to zapewnienie bezpośredniej opieki nad pacjentami tak
zwanego pierwszego rzutu, a świadczenia
te są limitowane przez NFZ, czyli jeżeli wykonamy określoną ilość świadczeń Fundusz
przestaje za to płacić. Natomiast my nie możemy przerwać przyjmowania pacjentów,
dlatego że są przypadki nagłe, urazy itd. Nasz
kontrakt w wielu przypadkach jest zbyt niski
w stosunku do potrzeb. Szczególnie to widać
w przypadku ortopedii i neurochirurgii, gdzie
po zrealizowaniu świadczeń nagłych zostaje
minimalny margines lub wcale na świadczenia planowe, czyli na endoprotezy, na operacje naprawcze układu ruchu, w tym również
operacje kręgosłupa.

W

takim razie jakie są możliwości,
żeby te operacje na kręgosłupie
mogły być nadal wykonywane w naszym szpitalu?
JP: Pierwsza rzecz, która mogłaby spowodować, że te świadczenia będą szerzej
wykonywane to zwiększenie kontraktów
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jest
pewna nadzieja, że ta zmiana systemowa, która jest zapowiadana przez Ministra
wniesie jakieś pozytywne elementy. Poza
tym została wprowadzona nowelizacja
ustawy o działalności leczniczej, która pozwala również samorządom finansować
pewne zadania z zakresu ochrony zdrowia.
Wcześniej to było niemożliwe, samorządy
mogły finansować tylko zakupy sprzętu
i inwestycje, natomiast w tej chwili jest ten
zakres możliwości samorządów bardzo poszerzony. W związku z tym zwróciliśmy się
do Wójtów Gmin, do Burmistrza Kozienic
z informacją, że jesteśmy w stanie dla pacjentów z naszego terenu realizować tego
typu bardzo zaawansowane procedury, ale
chcielibyśmy, aby samorządy rozważyły
współfinansowanie tych zabiegów, dlatego
że Fundusz nam za nie – nie płaci, a sytuacja szpitala, jeżeli chodzi o finanse jest ogólnie znana i nie jest korzystna.
MONIKA WIRASZKA
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Warszawie Beata Kalinowska
oraz Kierownik Biura Powiatowego w Kozienicach Zbigniew Sitkowski informują

rolników z terenu powiatu kozienickiego, którzy spełniają n/w kryteria
i zapraszają do składania wniosków z działania
„Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej”
Poddziałanie: 6.5
„Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw,
którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących
się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”
objętego PROW 2014-2020 (Dz.U. poz. 598)

Termin!!!
Od 12 września – 11 października 2016 r.

Wysokość wsparcia:
Płatność jednorazowa stanowiąca iloczyn 120% rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw przyznanych w roku przystąpienia do systemu dla małych gospodarstw i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od roku przekazania gospodarstwa do
2020 roku włącznie.
Kto może być wnioskodawcą?
– Osoba fizyczna, obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, rolnik, który:
• prowadzi działalność rolniczą na terenie Polski;
• jest wpisany do ewidencji producentów,
• w dniu złożenia wniosku ma ukończone 18 lat,
• do chwili przyznania pomocy uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw,
• zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej, od dnia trwałego przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz przejmującego
i nie podejmie działalności rolniczej przez okres co najmniej 5 lat od dnia przekazania gospodarstwa
• nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS przez okres co najmniej 5 lat od dnia przekazania gospodarstwa,
Co to jest TRWAŁE przekazanie gospodarstwa?
• Wnioskodawca zobowiązany jest do przekazania w sposób trwały, tj. w drodze sprzedaży lub darowizny, gruntów rolnych
wchodzących w skład jego gospodarstwa,
• Dopuszczona jest możliwość zachowania na własne potrzeby wnioskodawcy części gospodarstwa o powierzchni gruntów nieprzekraczającej 0,5 ha,
• Przekazaniu podlegają grunty stanowiące zarówno odrębną własność rolnika i jego małżonka, jak i te stanowiące ich współwłasność oraz współwłasność rolnika z osobami trzecimi,
• Rozwiązaniu podlegają wszystkie umowy dzierżawy gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa wnioskodawcy,
• Przedmiotem trwałego przekazania gospodarstwa rolnego mającego na celu zakwalifikowanie się do wsparcia może być wyłącznie gospodarstwo rolne, w którym co najmniej 70% wszystkich gruntów rolnych wchodzących w jego skład stanowią grunty rolne będące co
najmniej od roku własnością lub współwłasnością rolnika. Okres roku liczy się do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
• Warunek przekazania gospodarstwa rolnego uważa się za spełniony jeżeli zostały przekazane wszystkie grunty rolne w rozumieniu
przepisów o ewidencji gruntów i budynków oraz zwierzęta gospodarskie, objęte systemem dla małych gospodarstw wchodzące w skład gospodarstw rolnego rolnika, będące przedmiotem jego odrębnej własności jak i przedmiotem współwłasności.
• Warunek przekazania gospodarstwa uznaje się za spełniony w dniu zawarcia umowy sprzedaży lub umowy darowizny, jeżeli w tym
samym dniu nastąpiło wydanie przedmiotu umowy. W przypadku wydania przedmiotu umowy kupującemu lub obdarowanemu
w terminie późniejszym niż dzień zawarcia umowy, za dzień przekazania gospodarstwa rolnego uznaje się dzień wydania przedmiotu
umowy przejmującemu.
• Przekazanie gospodarstwa rolnego może nastąpić na rzecz więcej niż jednego przejmującego, przy czym każdy z przejmujących gospodarstwo rolne powinien spełniać wszystkie warunki określone w rozporządzeniu dotyczące przejmującego.
Kto może być przejmującym gospodarstwo?
– osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która
• prowadzi na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Polski,
• nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty,
• jest wpisany do ewidencji producentów,
• po przejęciu gruntów rolnych od wnioskodawcy osiągnie powierzchnię gruntów rolnych w swoim gospodarstwie odpowiadającą co najmniej:
– średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju, lub
– średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w województwie (jeżeli średnia powierzchnia gruntów rolnych
w województwie jest wyższa niż w kraju).
– W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze więcej niż jednego powiatu (województwa) za powiat (województwo), w którym położone jest gospodarstwo rolne, uznaje się to, w którym położona jest największa cześć gruntów rolnych
wchodzących w skład tego gospodarstwa (po przejęciu gruntów).
– Średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średnią powierzchnię
Dokończenie na str. 7
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Dokończenie ze str. 6
gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w danym roku przyjmuje się na podstawie informacji ogłaszanych przez Prezesa ARiMR, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
zobowiązania przejmującego gospodarstwo
• Osoba fizyczna zobowiązuje się do osobistego prowadzenia działalności rolniczej na przejętych gruntach rolnych.
Uznaje się, że osoba fizyczna prowadzi działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym osobiście, jeżeli pracuje w tym gospodarstwie oraz podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia tej działalności.
• Każdy przejmujący niezależnie od osobowości prawnej podejmuje zobowiązanie do zachowania całkowitej powierzchni powiększonego gospodarstwa przez okres co najmniej 5 lat od momentu przejęcia gruntów rolnych od wnioskodawcy,
• W przypadku kilku przejmujących, każde powiększane gospodarstwo musi spełniać kryterium powierzchni równej co najmniej
średniej krajowej lub średniej wojewódzkiej, w przypadku gdy średnia wojewódzka jest większa od średniej krajowej.
• Przy ustalaniu powierzchni gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przejmującego, sumuje się powierzchnię
gruntów rolnych stanowiących przedmiot:
– własności lub współwłasności małżeńskiej
– użytkowania wieczystego
– dzierżawy
złożenie wniosku
Agencja udostępnia formularz wniosku oraz wzory oświadczeń dołączanych do wniosków najpóźniej w dniu podania do publicznej
wiadomości informacji o terminie naboru wniosków.
Wykaz załączników i oświadczeń dołączanych do wniosku jest katalogiem zamkniętym.
Kryteria wyboru i punktacja
• wielkość przekazywanego gospodarstwa (preferencja dla gospodarstw większych) – od 1 do 5 pkt
• wielkość gospodarstwa przejmującego grunty (preferencja dla gospodarstw mniejszych) – od 1 do 3 pkt
• przekazywanie gruntów młodym rolnikom (wiek poniżej 40 lat) – 3 pkt
bardzo ważne: Pomoc przysługuje jeżeli wnioskodawca uzyska minimum 3 punkty
termin składania wniosków: 12 września – 11 października 2016
Po więcej informacji zapraszamy do: ARiMR Biuro Powiatowe Kozienice, ulica Warszawska 72 (wejście od ulicy Zdziczów).
ZBIGNIeW SItKOWSKI
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR

5 września 2016 roku odbyła się
XXI Sesja Rady Powiatu Kozienickiego
V kadencji, podczas której Przewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego Włodzimierz Stysiak przedstawił mł. insp.
Tomasza Cybulskiego, który od 4 lipca
pełni funkcję Komendanta Powiatowego
Policji w Kozienicach. Następnie ślubowanie złożył Robert Grygiel – Radny
wstępujący w miejsce Radnej Krystyny
Szcześniak, której mandat wygasł.
Radni zapoznali się z informacją Dyrektora SP ZZOZ w Kozienicach o bieżącej działalności medycznej i finansowej
zakładu.
Następnie podjęto uchwały w sprawach:
– udzielenia pomocy finansowej Gminie
Gniewoszów na realizację zadania pn.
„Termomodernizacja starej części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie”,
– udzielenia pomocy finansowej Gminie
Gniewoszów na realizację zadania pn.
„Termomodernizacja budynku remizy
OSP w Wysokim Kole”,
– wspólnej realizacji z Gminą Kozienice
zadania w ramach „Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016 – 2019”,
– szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg w spłacie należności
www.kozienicepowiat.pl

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Kozienickiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków
dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także
wskazania organów lub osób upoważnionych do udzielenia tych ulg oraz

stosowaniu ich z urzędu,
– poparcia dla podziału statystycznego
Województwa Mazowieckiego,
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata
2016 – 2028,
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2016 r.
MONIKA WIRASZKA
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Wydarzenia

w dniach 9 i 11 września br. Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji
historycznych wraz z gminą Kozienice
zorganizowały uroczystości upamiętniające walki obronne 1939 r. na ziemi
Kozienickiej pn. „Przedmoście maciejowickie 2016”. Przedsięwzięcie składało
się z kilku wydarzeń, a jego ukoronowaniem była rekonstrukcja historyczna na
błoniach nad radomką w ryczywole.
9 września, w piątek, rekonstruktorzy
w historycznym umundurowaniu żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. przeprowadzili pokazowe lekcje historii dla dzieci
i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzózie, Publicznej Szkole
Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego
w Woli Chodkowskiej oraz Publicznej Szkole
Podstawowej im. Chor. Jana Szymańskiego
w Ryczywole. Tego samego dnia w Centrum
Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach
odbył się okolicznościowy Wieczór Historyczny, podczas którego swoje wykłady wygłosiło trzech prelegentów. W ramach panelu
„Pancerne epizody drugiej wojny światowej
na Ziemi Kozienickiej: bitwy o Głowaczów i walki pod Ryczywołem 1939, bitwa
pod Studziankami 1944” Mariusz Zimny
z Warszawy opowiadał na temat 1 Batalionu Czołgów Lekkich i jego walkach o Głowaczów, pod Ryczywołem oraz przeprawie
przez Wisłę, zaś krakowski historyk Piotr
Korczyński przedstawił walki o przyczółek warecko-magnuszewski, w tym walki
1 Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki o Studzianki. Z kolei Filip Kamizela z Krakowa opowiedział o historii Pułku 4 Ułanów
Zaniemeńskich i jego udziale w walkach
o przedmoście maciejowickie we wrześniu
1939 r. Wieczór Historyczny zakończono pokazem filmu „Kozienice lat wojny
i okupacji 1939-1945”. Wszystkie prelekcje
w drobiazgowy i przystępny sposób przedstawiały omawiane tematy i spotkały się
z dużym zainteresowaniem przybyłych.
Główne uroczystości odbyły się 11
września w Ryczywole. O godz. 13.00 zgromadzeni pod pomnikiem na rynku mieszkańcy oraz goście oddali hołd walczącym
żołnierzom oraz mieszkańcom gminy Kozienice, poległym podczas II wojny światowej. Po odegraniu Hymnu Państwowego
przez Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kozienicach, proboszcz parafii
pw. św. Katarzyny w Ryczywole ks. Marek
Bartosiński odmówił ze zgromadzonymi
modlitwę, po czym poszczególne delegacje
złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem.
Następnie, na błoniach nad Radomką
odbyły się widowiskowe pokazy kawaleryj-
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skie w wykonaniu 22 Pułku Ułanów Podkarpackich z Garbatki-Letnisko. Zgromadzeni
mogli podziwiać ekwilibrystyczne pokazy
ułanów i ich koni. Po pokazach przyszedł
czas na widowisko historyczne „Przedmoście Maciejowickie”, przybliżające wszystkim walki w obronie wojskowej przeprawy
mostowej wybudowanej w lecie 1939 r.
Most maciejowicki łączył brzegi Wisły na
wysokości Kępy Bielańskiej na prawym
i Przewozu na lewym brzegu rzeki. Tam
w dniach 8-9 września 1939 r. oddziały
Wileńskiej Brygady Kawalerii, w głównej
mierze Pułk 4 Ułanów Zaniemeńskich, powstrzymywały napierające wojska Wehrmachtu z 1 Dywizji Lekkiej. Trwająca ponad godzinę inscenizacja zgromadziła tłumy
widzów, którzy mogli zobaczyć wyjątkowe
widowisko, podczas którego zaprezentowano różnego rodzaju formacje wojskowe, barwę i broń Wojska Polskiego oraz Wehrmachtu. Wielkie wrażenie wywołały wielokrotne
naloty dwóch samolotów pozorujących naloty niemieckie, a także zapierające dech
w piersiach efekty pirotechniczne. W widowisku wzięło udział przeszło 200 rekonstruktorów i statystów z 26 stowarzyszeń i grup
rekonstrukcji historycznych, odtwarzających
kawalerię i piechotę Wojska Polskiego, ludność cywilną, jak również oddziały pancerne, zmotoryzowane i piesze Wehrmachtu.
Całości dopełniała wybudowana z pieczołowitością od podstaw scenografia – polskie
pozycje obronne, zabudowania wiejskie oraz
drewniany most na Radomce.
Po widowiskowej inscenizacji wszyscy
uczestnicy rekonstrukcji zaprezentowali się
widowni, a prezes KSRH wręczył przedstawicielom stowarzyszeń i grup rekonstrukcji
pamiątkowe podziękowanie i publikacje. Na
zakończenie odbył się piknik historyczny, pod-

czas którego można było obejrzeć historyczne
umundurowanie, biorące udział w widowisku
pojazdy oraz sprzęt militarny, nabyć publikacje regionalne i historyczne, a także skosztować bezpłatnej wojskowej grochówki.
Patronat nad przedsięwzięciem objęli:
Adam Struzik – Marszałek Województwa
Mazowieckiego, Andrzej Jung – Starosta
Powiatu Kozienickiego, Tomasz Śmietanka – Burmistrz Gminy Kozienice. Organizatorami przedsięwzięcia byli Kozienickie
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych i Gmina Kozienice. Partnerami: Powiat Kozienicki, Program Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich, Ministerstwo
Obrony Narodowej, Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego, Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka, Szkoła Muzyczna I stopnia w Kozienicach,
Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu, Nadleśnictwo Kozienice, Orkiestra
Dęta OSP, PTUH Ośka, Lactalis – Obory
sp. z o.o., FHU RenKa – biuro rachunkowe,
sołectwo i OSP Ryczywół, Zarząd Gminny
OSP Kozienice, Komenda Powiatowa PSP
w Kozienicach, Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach, SPZZOZ w Kozienicach, Jednostka Strzelecka Strzelec 1442
Kozienice. Przedsięwzięcie zrealizowane
w ramach projektu „Każdy dzień jest podróżą przez historię II”, dofinansowane
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich, Ministerstwa Obrony Narodowej, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Gminy Kozienice w ramach otwartych konkursów ofert na realizowanie
zadań publicznych.
Organizatorzy serdecznie dziękują
wszystkim, którzy wsparli organizację
przedsięwzięcia.
KRZYSZtOF ZAJĄc
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17 września w Kozienicach odbyły
się IV Mistrzostwa Powiatu Kozienickiego w Kolarstwie MTB, zorganizowane w ramach cyklu wyścigów Legia
MTB Maraton. W tym roku zawody
poświęcone zostały pamięci Janusza
Stąpora, który był jednym z inicjatorów organizacji Mistrzostw. Ich pierwsza edycja przeprowadzona została
w 2013 roku w Garbatce-Letnisku.
W rozgrywanych na trzech dystansach Mistrzostwach wzięło udział łącznie 23 zawodników – mieszkańców
powiatu kozienickiego. W dystansie
Mini, liczącym 18,5 km wystartowało
6 mężczyzn. Na podium znaleźli się
kolejno Sebastian Morawski z czasem
00:37:06, Maciej Popecki (00:37:51)
oraz Karol Wierzbiński (00:38:58).
Na dystansie Mega (2 pętle po
18,5 km) wśród mężczyzn w Mistrzostwach Powiatu rywalizowało 13 osób.
Najlepszy okazał się Piotr Nowakowski reprezentujący KS Energia Kozienice, który pokonał dystans w czasie
01:09:02. Drugie miejsce przypadło
Mateuszowi Rosiakowi, a trzecie Andrzejowi Kudle – również reprezentantom KS Energia Kozienice, którzy
ukończyli dystans ponad 6 minut za
zwycięzcą. Wśród kobiet na dystansie
Mega wystartowała tylko jedna mieszkanka powiatu kozienickiego Dorota
Sierajewska, która oprócz klasyfikacji
Mistrzostw wygrała również klasyfikację całego maratonu.
Dystans Giga (3 pętle po 18,5 km)
pokonało 3 mężczyzn. W klasyfikacji
Mistrzostw Powiatu Kozienickiego, jak
i w klasyfikacji całego maratonu na
pierwszym miejscu uplasował się Justyn
Wójcik (1:39:33), drugi był Andrzej Piasek (1:48:37), trzeci zaś Szymon Abramczyk (1:58:41).
W całym wyścigu wystartowało
83 osoby. Wszyscy mieszkańcy powiatu kozienickiego zwolnieni byli z opłaty
startowej.
Puchary i medale dla zawodników
startujących w Mistrzostwach Powiatu
Kozienickiego w Kolarstwie MTB wręczali: Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Igor Czerwiński Zastępca
Burmistrza Gminy Kozienice oraz Marcin Wasiołek Dyrektor cyklu wyścigów
Legia MTB Maraton.
Organizatorem wyścigu był Klub
Kolarski Legia 1928, a współorganizatorami Powiat Kozienicki oraz Gmina
Kozienice.
MONIKA WIRASZKA
www.kozienicepowiat.pl
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Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje, że w ramach projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (I) dysponujemy jednorazowymi środkami na podjęcie działalności gospodarczej.
W ramach projektu wsparciem obejmowane są osoby bezrobotne (kobiety i mężczyźni) w wieku 30 lat i powyżej, zarejestrowane w PUP w Kozienicach. Mogą to być osoby, dla których określono I lub II profil pomocy.

W ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (II) posiadamy środki na realizację szkoleń indywidualnych. Dysponujemy również środkami na realizację staży dla osób niepełnosprawnych. Powyższy projekt
skierowany jest do bezrobotnych kobiet i mężczyzn poniżej 30 roku życia, dla których określono I lub II profil pomocy, należących do
kategorii NEET (osoby, które nie pracują, nie szkolą się i nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym ).
Osoby zainteresowane udziałem w projektach niezbędne informacje mogą uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu
Pracy ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice pokój numer 10, a także pod numerem telefonu 48 614 66 81.
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach posiada również środki w ramach Funduszu Pracy „Algorytm” i z tego wsparcia mogą
korzystać przede wszystkim osoby, które nie mają takiej możliwości w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Arkadiusz Nowakowski
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Kozienicach

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie
pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w następujących zakresach tematycznych:
• Podejmowanie działalności gospodarczej / premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób fizycznych ubezpieczonych
w ZUS w wysokości 50 000,00 zł. – limit środków zaplanowanych w pierwszym naborze: 350 000,00 zł
• Rozwój działalności gospodarczej / wsparcie w formie refundacji do poziomu 70% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto) dla firm
z obszaru gmin – członków LGD „Puszcza Kozienicka” – limit środków zaplanowanych w pierwszym naborze: 1 200 000,00 zł.
• Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej / wsparcie w formie refundacji do poziomu 63,63 % kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych
(np. gmin) i do poziomu 100 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów – limit środków zaplanowanych w pierwszym naborze: 1 350 000,00 zł.
I. Termin składania wniosków:
– Podejmowanie działalności gospodarczej – 10.10.2016 r. – 07.11.2016 r.
– Rozwój działalności gospodarczej – 10.10.2016 r. – 08.11.2016 r.
– Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
– 10.10.2016 r. – 07.11.2016 r.
II. Formularze wniosków wraz z opisem procedury naboru i wyboru operacji, kryteria oceny projektów dostępne są już na stronie
internetowej LGD: www.lgdkozienice.pl.
III.Miejsce składania wniosków:
Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w biurze LGD ul. Kopernika 8/17 w Kozienicach. O terminie złożenia
wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Puszcza Kozienicka”.
LGD „Puszcza Kozienicka” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowych informacji
udzielają pracownicy biura LGD. Biuro LGD czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00, telefon (48) 366 18
99, tel. kom. 793 864 252 email: biuro@lgdkozienice.pl.
Serdecznie zapraszamy!
Irena Bielawska
Kierownik Biura Projektu
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Aleksandra Wieczorek
Specjalista ds. promocji

www.kozienicepowiat.pl
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Czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie? Chcesz wiedzieć? Możesz mieć na to
wpływ. Reaguj na zagrożenia i podziel się
swoimi spostrzeżeniami! Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa!
Od 20 września „mapa” jest dostępna na
stronach internetowych Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w wersji pilotażowej zaczęła funkcjonować na terenie garnizonu stołecznego Podlasia i Pomorza. W kolejnym
etapie to innowacyjne narzędzie, mające
służyć głównie poprawie bezpieczeństwa
mieszkańców, wdrożono w województwie lubuskim i kujawsko-pomorskim.
Teraz również mieszkańcy województwa
mazowieckiego mogą przekazywać Policji informacje o miejscach i zdarzeniach,
które mają wpływ na poczucie bezpieczeństwa, które należy do podstawowych
potrzeb każdego człowieka. Krajowa
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa swoim
zasięgiem ostatecznie obejmie cały kraj.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:
– informacje gromadzone w policyjnych
systemach informatycznych,
– informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
• bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
• w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu,
– informacje pozyskiwane od obywateli
(internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.
Informacje prezentowane na mapach
uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń, jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu
mieszkańców negatywnie wpływają na
ich poczucie bezpieczeństwa.
Obsługa „Map” dostępnych na stronach internetowych poszczególnych
jednostek Policji, na terenie których została już uruchomiona, została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, wręcz
intuicyjnie mógł z nich skorzystać każdy
obywatel.
Aby zgłosić zagrożenie należy wejść
na stronę internetową komendy wojewódzkiej, miejskiej lub powiatowej Policji. Przekazanie tych informacji zajmuje
tylko kilka chwil. W razie potrzeby można
skorzystać z instrukcji obsługi. Pomocą
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służą także funkcjonariusze. Zgłoszenie
trafi do policjantów odpowiedniej komórki Policji. Zebrane informacje pozwolą na
jeszcze lepszą dyslokację służb, aby uniknąć w przyszłości ponownego zgłaszania
tego samego typu zagrożeń w tym samym
miejscu.
Mapy zostały opracowane w oparciu
o informacje własne Policji, czyli m.in.
statystyki policyjne, a także na podstawie
informacji przekazanych przez podmioty
biorące udział w konsultacjach społecznych oraz w oparciu o wyniki badań opinii publicznej oraz informacje różnych
instytucji.
Podczas tworzenia mapy zagrożeń na
terenie całego kraju przeprowadzono po-

nad 11 tysięcy spotkań, podczas których
mieszkańcy zgłaszali swe uwagi, mówili o potrzebach i zagrożeniach w swojej
okolicy. W spotkaniach wzięło udział ponad 217 tysięcy osób.
Z narzędzia należy korzystać w sposób rozsądny. Każde naniesione na mapę
zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję
Policji. Z jednego komputera można zgłosić jedno zagrożenie na dobę.
należy pamiętać, że zgłoszenia
w ramach Krajowej mapy zagrożeń
bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby
pilnej interwencji Policji. W tego typu
przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.
mł. asp. IlONA tARcZYŃSKA
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15 i 16 września w powiecie kozienickim odbyły się zarządzone przez
Wojewodę Mazowieckiego Ćwiczenia
Obronne pod kryptonimem „Kozienice 2016”. Tematem ćwiczeń było
Osiąganie wyższych stanów gotowości
obronnej oraz realizacja przedsięwzięć
wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie
wojny oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie powiatu
kozienickiego.
Etap I – wstępny, podczas którego pracowano nad koncepcją ćwiczeń
rozpoczął się już 6 czerwca 2016 r.,
następnie od 1 sierpnia do 8 września trwał Etap II – przygotowawczy.
Etap zasadniczy obejmował dwa dni
– 15 i 16 września. Pierwszego dnia
wdrażano przedsięwzięcia związane
z osiąganiem wyższych stanów gotowości obronnej państwa. Drugiego
zaś realizowano procedury powrotu
do stałej gotowości obronnej państwa
oraz praktyczne ćwiczenia zgrywania
służb powiatu. Ćwiczenia zakończono
Konferencją Główną.
Epizod rozegrany został w porcie
w Wilczkowicach Górnych na terenie
przylegającym do ENEA Wytwarzanie. Działania, jakie musiały podjąć
służby podczas epizodu dotyczyły
udaremnienia ataku terrorystycznego
na Elektrownię. Obserwatorzy mogli zobaczyć sprawne współdziałanie
specjalistycznych sił ratowniczych
podczas prowadzenia działań po ataku
terrorystycznym i zdarzeniu komunikacyjnym w Elektrowni Kozienice.
Było to między innymi udzielenie pomocy poszkodowanym w wypadku samochodu osobowego, spowodowanym
przez furgonetkę terrorystów, wydobycie poszkodowanych z zakleszczonego
auta i udzielenie pomocy medycznej,
a także bardzo dynamiczną akcję
odbicia zakładników przez grupę
antyterrorystów.
W ćwiczenia zostały zaangażowane organy kierowania obronnością
powiatu, wszystkich jednostek samorządowych powiatu oraz kierownicy
powiatowych służb, inspekcji i straży.
Uczestniczyli w nich funkcjonariusze
Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach, antyterroryści i negocjatorzy
z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, strażacy Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarwww.kozienicepowiat.pl

nej w Kozienicach oraz Ochotniczych
Straży Pożarnych, służba medyczna
SPZZOZ w Kozienicach i ratownictwa
medycznego.
Po ćwiczeniach, w sali konferencyjnej Elektrowni Kozienice odbyła się
Konferencja Główna, podczas której
kadra kierownicza starostwa, szefowie
powiatowych służb, inspekcji i straży,
burmistrz i wójtowie, a także kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu przedstawiali Staroście raporty
i meldunki ze stanu realizacji zadań
związanych z przeciwdziałaniem sy-

tuacji kryzysowej. Tu także odbyło się
podsumowanie ćwiczeń przez Starostę
Kozienickiego Andrzeja Junga oraz
Wicewojewodę Mazowieckiego Artura
Standowicza. Wśród gości i obserwatorów znaleźli się także Poseł na Sejm
RP Robert Mordak oraz p.o. Prezesa
ENEA Wytwarzanie dr Dawid Klimczak.
Ćwiczeniami obronnymi „Kozienice 2016” kierował Starosta Kozienicki
Andrzej Jung.
GRZeGORZ MAcIeJcZYK
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J

anusz stąpór urodził się 27 kwietnia 1958 roku w Radomiu.
Z zawodu był historykiem. W powiecie kozienickim pracował

od 1987 roku, kiedy to został nauczycielem historii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, następnie
był zastępcą dyrektora, a w latach 1995 – 2006 dyrektorem tej szkoły. Był Przewodniczącym Komisji Edukacji Rady Gminy Kozienice,
w latach 1998 – 2006 przewodniczącym Rady Miejskiej w Kozienicach. Od 2006 roku był Radnym Rady Powiatu Kozienickiego, Przewodniczącym Zarządu Powiatu i Starostą. Był Wiceprzewodniczącym
Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej oraz Przewodniczącym
Samorządowego Forum Ziemi Kozienickiej. Wielokrotnie nagradzany
za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, społecznej i samorządowej. Wspierał i propagował inicjatywy związane
z gospodarką, oświatą, kulturą i historią Ziemi Kozienickiej.

6 grudnia 2006 roku – Tego dnia odbyła się II Sesja Rady Powiatu Kozienickiego III kadencji. Janusz Stąpór wybrany został
Starostą Powiatu Kozienickiego na lata 2006 – 2010. Podobnie było
w kolejnych kadencjach: 1 grudnia 2010 oraz 1 grudnia 2014 roku
Radni ponownie zdecydowali o wyborze Janusza Stąpora na Starostę
Powiatu Kozienickiego. Funkcję Starosty Kozienickiego pełnił 9 lat.

24 maja 2007 roku – Policja w Kozienicach przeniosła się
ze swojej dotychczasowej siedziby mieszczącej się przy ul. Kochanowskiego do wyremontowanego i dostosowanego do jej potrzeb budynku przy ul. Radomskiej. W budynku tym wcześniej
mieścił się Urząd Rejonowy, a następnie Starostwo Powiatowe.
Staraniem Zarządu Powiatu w 2013 roku w trosce o interesanta
do wyremontowanego budynku po Policji przeniesione zostały
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego oraz Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach.
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20 września 2007 roku – 100 urodziny mieszkanki Gniewoszowa
– Pani Janiny Sobieszek – udział w Jubileuszach mieszkańców powiatu
kozienickiego potwierdza, jak dużym szacunkiem Janusz Stąpór darzył

ludzi starszych. Takich uroczystości z udziałem Starosty było więcej.
Można tu wymienić m.in. setne urodziny Władysława Pachockiego
(2011), Marianny Majewskiej (2012), Janiny Węgielskiej (2012), Juliana Milcuszka (2013). 11 czerwca 2013 roku zorganizował w Garbatce-Letnisku Jubileusz 50-lecia Rejonowego Oddziału Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kozienicach. Chętnie brał udział
w spotkaniach integracyjnych, uroczystych wigiliach seniorów, a także
spotykał się ze słuchaczami Uniwersytetu III Wieku.

27 października 2007 roku – XX Wojskowe Mistrzostwa
Świata (CISM) w kolarstwie przełajowym. Polska po raz trzeci
była organizatorem Mistrzostw Świata w Kolarstwie Przełajowym.
Tym razem rola gospodarza przypadła Kozienicom. Janusz Stąpór
zasiadał wówczas w Komitecie Honorowym Mistrzostw i znacząco
przyczynił się do ich organizacji. Gościł zawodników, reprezentujących armie 7 krajów: Francji, Niemiec, Holandii, Włoch, Słowacji,
Belgii i Polski. To jednak nie jedyna sportowa impreza, w której
organizację włączał się z wielkim zaangażowaniem. Corocznie był
współorganizatorem Wyścigu Kolarskiego „Dookoła Mazowsza”,
był także inicjatorem Mistrzostw Powiatu Kozienickiego w Kolarstwie Górskim, które po raz pierwszy przeprowadzone zostały we
wrześniu 2013 roku w Garbatce-Letnisku.
6 marca 2008 roku – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Po 15 miesiącach budowy, od początku marca 2008 roku pacjenci przyjmowani są na nowy oddział Anestezjologii i Intensywnej
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Terapii znajdujący się na parterze szpitala. Całkowity koszt prac modernizacyjno-budowlanych przekroczył 2 mln złotych. Nie była to jedyna inwestycja w Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Kozienicach. Wymienić można tu na przykład: zakup
ambulansów sanitarnych, mammografu, sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

11 – 13 kwietnia 2008 roku – w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach odbyły się zawody finałowe XXXIV
Olimpiady Geograficznej i XVII Olimpiady Nautologicznej. Wybór

Kozienic wynikał z wielokrotnego udziału uczniów z naszych szkół
w Olimpiadach. W finałach wzięło udział 117 najlepszych w tych
dziedzinach uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych
z całej Polski. To tylko jeden z przykładów wyjątkowych wydarzeń
odbywających się w szkołach prowadzonych przez Powiat Kozienicki: I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego,
Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich oraz Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku. Janusz Stąpór jako wieloletni pedagog i dyrektor szkoły
w sposób szczególny dbał o rozwój edukacji.
27 – 28 września 2008 roku – odbył się Jubileusz 90-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach.
Dla Janusza Stąpora była to ważna uroczystość, bowiem 1 września
1987 roku rozpoczął tu swoja pierwszą pracę w oświacie. Uważał, że
19 lat pracy w LO to najpiękniejszy okres w jego życiu. Tak wspominał
w publikacji wydanej z okazji Jubileuszu Obecnie „Czarniecki” to dobra i rozpoznawalna marka w regionie. Jestem pewien, że dzięki swoim
wychowankom szkoła będzie coraz bardziej znana i dobrze kojarzona
wszędzie tam, gdzie docierają jej absolwenci. Starosta miał swój udział
w Jubileuszach pozostałych szkół prowadzonych przez Powiat Kozienicki. 25 października 2013 roku miały miejsce uroczystości 65-lecia
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku, a 17 października 2014 roku odbyło się 40-lecie Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach. Janusz Stąpór
stale wspierał nie tylko rozwój edukacji w szkołach, ale także rozwój
infrastruktury szkolnej. Dowodem na to mogą być m.in.: boisko Orlik
oraz boisko pełnowymiarowe przy Zespole Szkół Nr 1 w Kozienicach,
boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią oraz skwer przed
I LO w Kozienicach, boisko do bocce przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Opactwie.
19 listopada 2008 roku – Janusz Stąpór uczestniczył w Jubileuszu 25-lecia Zakładu Karnego w Żytkowicach, podczas
którego uroczyście przekazał sztandar. Brał udział w odsłonięwww.kozienicepowiat.pl

ciu tablicy pamiątkowej i oddaniu do użytku nowego budynku
administracyjnego. To tylko jeden z przykładów dobrej współpracy Powiatu Kozienickiego ze służbami, zakładami pracy, firmami z terenu powiatu kozienickiego.
3 marca 2009 roku – odbyła się promocja albumu „Twórcy Powiatu Kozienickiego”, który prezentuje sylwetki 50 artystów pochodzących z różnych gmin powiatu kozienickiego: poetów, malarzy
i rzeźbiarzy. Janusz Stąpór dbał o zachowanie tradycji i historii ziemi
kozienickiej. Dzięki jego wsparciu pracownicy Starostwa opracowali
kolejne publikacje, które zostały wydane w wersji papierowej i dostępne są także w wersji elktronicznej: „Mapa turystyczno-administracyjna. Powiat Kozienicki” (2009), album „Powiat Kozienicki”
(2009), „Przewodnik Subiektywny Powiat Kozienicki z cyklu Tradycja Mazowsza (2010), „Powiat Kozienicki. Miejsce pełne atrakcji”
(2011), „Piękno Powiatu Kozienickiego w Fotografii” (2011).
8 marca 2009 roku – w Grabowie nad Pilicą zorganizowane zostały uroczystości 60. rocznicy śmierci Marii Komornickiej
– młodopolskiej poetki urodzonej w tej miejscowości, w których
organizację włączył się Janusz Stąpór w ramach dobrej współpracy
gmin z powiatem. Podobnych uroczystości każdego roku w różnych
gminach było kilka. Były to na przykład Obchody 600-lecia Bitwy
pod Grunwaldem 18 – 19 czerwca 2010 roku w Kozienicach.
25 maja 2009 roku – Starosta Powiatu Kozienickiego Janusz Stąpór wraz z Wicestarostą Józefem Grzegorzem Małaśnickim podpisali
porozumienie intencyjne z Wiesławem Starikowiczem Starostą Gminy
Szaterniki w Rejonie Wileńskim o współpracy partnerskiej pomiędzy
tymi regionami. Wynikiem współpracy był wyjazd 15 uczniów oraz
dwóch opiekunów ze szkół powiatu kozienickiego do Republiki Litewskiej, wyjazd delegacji Powiatu Kozienickiego na uroczystości 70lecia szkoły w Kiwiszkach oraz 20-lecia Związku Polaków na Litwie
w Grygajcach, a także kilkakrotne pobyty ponad 40-osobowej grupy
młodzieży z Republiki Litewskiej w Kozienicach, a także wizyty Starosty Gminy Szaterniki podczas ważnych uroczystości w powiecie
kozienickim. Janusz Stąpór kontynuował także współpracę z Miastem
i Rejonem Miżgiria na Ukrainie, zainicjowaną w 2004 roku.
19 maja 2010 roku – Powódź w powiecie kozienickim zmobilizowała wszystkich do wspólnego działania. Tego dnia rozpoczęła
się akcja przeciwpowodziowa, a Starosta ogłosił alarm przeciwpowodziowy dla gmin Sieciechów, Gniewoszów, Kozienice i Magnuszew. W działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Dokończenie na str. 16

Nasz Powiat * 1

Informacje
Dokończenie ze str. 15

Pożarnej włączyły się także siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.
Przy umacnianiu wałów pracowało 150 żołnierzy. Na czele Zespo-

łu Zarządzania Kryzysowego stał Janusz Stąpór, który czynnie brał
udział w akcji przeciwpowodziowej, pomagał w wydawaniu posiłków, noszeniu worków z piachem do umocnienia wałów.
6 – 7 października 2010 roku – Janusz Stąpór Starosta Powiatu Kozienickiego zorganizował Jubileusz 200 lat Powiatu Kozienickiego, podczas którego podkreślił rangę powiatów
w przeszłości i dziś. Medalem okolicznościowym podczas uroczystości zostali uhonorowani radni wszystkich kadencji, wójtowie,

emerytowani pracownicy samorządu powiatowego, przedstawiciele duchowieństwa, stowarzyszeń, firm i zakładów pracy, jednostek organizacyjnych i społecznicy. Powiat Kozienicki powstał
na mocy dekretu Księcia Warszawskiego Fryderyka Augusta
z 17.04.1810 r. ogłoszonego w Dzienniku Praw Nr 16. Zostały
wówczas utworzone cztery departamenty: krakowski, Lubelski,
siedlecki oraz radomski, w którym powstały powiaty: opatowski,
solecki, sandomierski, radomski, staszowski, szydłowiecki, kielecki, konecki, opoczyński oraz kozienicki.

22 maja 2011 roku – I Powiatowy rajd Rowerowy „Śladami
Historii” – Janusz Stąpór Popierał wszystkie projekty, które służyły
poznawaniu historii naszej ziemi, a jednocześnie integrowały mieszkańców powiatu. Takim przedsięwzięciem był Powiatowy Rajd Rowerowy „Śladami Historii”, który kontynuowany jest nadal. Podczas
sześciu edycji przejechaliśmy na rowerach około 450 km, poznaliśmy historię 50 zabytków i miejsc pamięci. W rajdach uczestniczyło
ponad 330 osób. Przedsięwzięcie to wpisuje się w Program Opieki
nad Zabytkami w Powiecie Kozienickim na lata 2013 – 2016.
16 września 2011 roku – Janusz Stąpór wybrany został Starostą Roku na Mazowszu w plebiscycie Euro-Gmina, Euro-Powiat, Euro-Partner.
12 kwietnia 2012 roku – w Janowie niedaleko Kozienic odbyła
się inauguracja projektu Stolica Kultury Mazowsza 2012 z udziałem
Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Uroczystość relacjonowała TVP Warszawa. Tytuł Stolicy Kultury Mazowsza

2012 Komisja XI edycji Konkursu przyznała Powiatowi Kozienickiemu m.in. za dotychczasowe dokonania starostwa, instytucji oraz
stowarzyszeń z terenu naszego powiatu w zakresie upowszechniania
kultury. Stolica Kultury Mazowsza 2012 to nie tylko prestiżowy tytuł,
lecz także wsparcie finansowe z budżetu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w wysokości 150 tysięcy złotych.
W ramach realizowanego projektu odbyło się ponad 100 imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym, a także turystycznym.
Podsumowanie projektu odbyło się 3 grudnia 2012 roku.

26 sierpnia 2012 roku – ponownie po 10 latach w Kozienicach odbyły się Dożynki Województwa Mazowieckiego, których
organizatorami byli: Biskup Diecezji Radomskiej, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki, Starosta Kozienicki i Burmistrz Gminy Kozienice. Następstwem tych dożynek
był wyjazd Starosty wraz z delegacją wieńcową i reprezentowanie
Mazowsza na Dożynkach Prezydenckich, które odbyły się 15 – 16
września 2012 roku w Spale. Przypomnieć należy, że na naszym
terenie od 2003 roku organizowane są Dożynki Powiatu Kozienickiego z udziałem wszystkich gmin.
2 października 2012 roku – likwidacja Mogilnika w Zajezierzu.
Mogilnik to rodzaj składowiska dla najbardziej niebezpiecznych
substancji. W dniu 2 października 2012 roku niemal po 50 latach
od powstania mogilnika w Zajezierzu Powiat Kozienicki podpisał
z Województwem Mazowieckim porozumienie, w ramach którego
przystąpiono do jego likwidacji. Prace trwały od 19 października
Dokończenie na str. 17
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2012 r. Likwidację mogilnika zakończono 29 listopada 2012 r.
25 stycznia 2013 roku – odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach. Całkowita wartość budowy nowego obiektu wyniosła prawie
2.625.000,00 zł, z czego około 1.662.000,00 zł pochodziło z dotacji

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast wkład
własny Powiatu Kozienickiego to kwota ponad 962.500,00 zł. Nowoczesny, dobrze wyposażony, dwukondygnacyjny budynek zamieszkuje 36 pensjonariuszy. Dodać należy, że Powiat Kozienicki
w latach 2006 – 2015 stale dofinansowywał poszczególne remonty
i modernizacje, przeprowadzane w starych pawilonach DPS m.in.
przyłącze i węzeł ciepłowniczy, remont dachu, modernizacje kuchni, jadalni, łazienek, instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej.
10 sierpnia 2014 roku – zorganizowane zostały obchody
70. Rocznicy Bitwy pod Studziankami, podczas których Starosta po-

dziękował, przekazując jednocześnie pamiątkowe tabliczki, wszystkim
dotychczasowym współorganizatorom uroczystości. Starostwo Powiatowe organizacją uroczystości zajmuje się od 2004 roku, rokrocznie
wzbogacając program uroczystości, współpracując ze Związkiem Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego i innymi organizacjami kombatanckimi, Wojskiem Polskim, Gminami Głowaczów i Magnuszew,
przedstawicielami parafii wyznania rzymskokatolickiego, polskokatolickiego, grekokatolickiego oraz prawosławnego, Nadleśnictwem Dobieszyn, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami wsi Studzianki Pancerne. Starosta Janusz Stąpór nie przechodził obojętnie obok
żadnej uroczystości patriotycznej. Brał w nich udział, oddawał hołd
bohaterom walczącym o wolność Polski, ale też sam był wielokrotnie
organizatorem innych uroczystości m.in. corocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości, Święta Konstytucji 3 Maja, 150. rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego, obchodów kolejnych rocznic
Bitwy pod Molendami, świąt pułkowych.

16 kwietnia 2015 roku – Janusz Stąpór uczestniczył w spotkaniu z prezydentem Bronisławem Komorowskim, który przyjechał na
www.kozienicepowiat.pl

plac budowy nowego bloku energetycznego w Świerżach Górnych.
11 sierpnia tego samego roku gościł w Kozienicach Premier Ewę Kopacz, która odwiedziła m.in. Szpital Powiatowy. Wynikiem rozmów
było przyznanie Powiatowi Kozienickiemu dotacji z budżetu państwa w kwocie 3.360.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
projektu „Zakup sprzętu wraz z doposażeniem dla Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.
11 czerwca 2015 roku – oddano do użytku drogę powiatową
3315 W Głowaczów – Łukawa. W Powiecie Kozienickim jest
293 km dróg powiatowych. Każdego roku budowane, przebudowywane, modernizowane są odcinki tych dróg w poszczególnych gminach. W latach 2007 – 2015 wykonano ponad 100 km
nawierzchni dróg powiatowych.
14 października 2015 roku – odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłego 10 października 2015 roku Janusza Stąpora Starosty
Powiatu Kozienickiego. Miał zaledwie 57 lat. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. Św. Krzyża w Kozieni-

cach koncelebrowana przez 18 księży. Następnie kondukt przeszedł
ulicami miasta na cmentarz parafialny, gdzie zmarłego pożegnali:
rodzina, bliscy, delegacje z zaprzyjaźnionych państw, delegacje państwowe, samorządowe, pracownicy urzędów, instytucji i szkół oraz
uczniowie i licznie zgromadzeni mieszkańcy powiatu kozienickiego.
Tłumy ludzi, jakie towarzyszyły mu w ostatniej drodze oraz ostatnie
pożegnania potwierdziły, jak dobrym był człowiekiem.
msza w 1. rocznicę śmierci Janusza stąpora odbędzie
się 10 października (poniedziałek) o godz. 18:00 w kościele
pw. Świętego Krzyża w Kozienicach.
lucYNA DOMAŃSKA-StANKIeWIcZ
MONIKA WIRASZKA
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GMINA GARBATKA-LETNISKO

Niesamowita atmosfera, wspólne
koncerty, konkursy, efektywny przejazd ulicami Garbatki oraz iście kaskaderskie wyczyny na motocyklach!
Tak w pełni można podsumować IX
edycję BIKE NIGHT, zorganizowaną w dniach 9 – 11 września br. Tym
razem fani motoryzacji zjechali się do
Gospodarstwa Agroturystycznego położonego w Garbatce – Zbyczyn, gdzie
odbyła się główna część imprezy.
Tegoroczny Bike Night rozpoczął
się już w piątek rockowym akcentem, czyli koncertami takich grup jak
The Colt, Fat Fingers czy Hangover.
W sobotę w godzinach popołudniowych motocykliści wyruszyli z Garbatki – Zbyczyn, by dumnie przejechać
ulicami Gminy Garbatka – Letnisko
oraz Gminy Policzna. Efektowny przejazd zakończył się na skwerze przed
Urzędem Gminy, tam właśnie odbył
się pokaz jazdy wyczynowej na motocyklach. Zainteresowani widzowie,
fani motoryzacji mogli zobaczyć m.in.
jazdę na jednym kole, bez trzymanki,
czy na stojąco. Nie zabrakło również
palenia gumy, czego efektem była pęk-

nięta opona w jednym z motocykli. Po
zakończonych pokazach motocykliści
wrócili do bazy zlotu. Tam zaplanowano dalsze koncerty. Wystąpiły między
innymi grupy Młot Na Czarownice,
The Bill oraz ponownie The Colt, Fat
Fingers i Hangover. Organizatorzy imprezy – Stowarzyszenie Miłośników

Motocykli „Orlę” dołożyli wszelkich
starań by urozmaicić te dni i zaskoczyć naszych motocyklistów. Tak jak
co roku, tegoroczny BIKE NIGT zorganizowany został przy udziale Gminy
Garbatka – Letnisko.

W sobotę 03 września. o godz.10.00
ruszyła już III edycja Rajdu Radomskich Klasyków. Tym razem z metą
w Garbatce – Letnisko. Uczestnicy
rajdu mieli do pokonania trasę liczącą
nieco ponad 60 kilometrów, prowadzącą z Jedlni – Letnisko przez Pionki do
Garbatki – Letnisko.
Do imprezy były dopuszczone pojazdy minimum 25 – letnie, o dużym
stopniu oryginalności. Uczestnicy rajdu pokonali trasę posługując się itinererem oraz choinką nawigacyjną. Na
trasie nie zabrakło prób sprawnościowych, zadań oraz tzw. pkp-ów. Na ulicach Jedlni – Letnisko, Pionek i Garbatki – Letnisko można było zobaczyć
same gwiazdy szos. Pojawiły się m.in.
Fiaty 126p, Wartburgi, Syrenki, Polonezy, Mercedesy czy Volkswageny. Tegoroczną niekwestionowaną wisienką
na torcie okazał się Triumph Spitfire
rocznik 1980. Organizatorzy rajdu to
członkowie grupy motoryzacyjnej Radomskie Klasyki. Impreza zorganizowana została we współpracy z Gminą
Garbatka – Letnisko.

III Rajd Radomskich Klasyków
zakończył się wieczorem na terenie
G.O.W. Polanka w Garbatce – Letnisko.
Na finiszu zostały wręczone nagrody
w kategorii samochody oraz motocykle. Pierwsze miejsce zajęła, do niedawna królowa polskich szos…. syren-

ka. W kategorii motocykle zwycięzcom
okazał się motor Dniper. Z pewnością
miłośnicy radomskich klasyków, będą
z niecierpliwością czekać na następny
rajd, a ten już w przyszłym roku!
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3 września 2016 r. w całej Polsce odbyło się Narodowe Czytanie Quo vadis
Henryka Sienkiewicza. Do ogólnopolskiej akcji, po raz czwarty włączyła się
również Garbatka-Letnisko. Honorowym
patronatem akcję Narodowego Czytania
objęła Para Prezydencka – Andrzej Duda
wraz z Małżonką, Agatą. Publiczne czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza
odbyło się w lokalu Kina Za Rogiem
w Garbatce-Letnisko. Uczestnikami Narodowego Czytania byli uczniowie Publicznego Gimnazjum w Garbatce, którzy
mieli okazję zapoznać się z klasyką literatury polskiej. Spotkanie prowadziła
kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
Małgorzata Markowska. Fragmenty Quo
vadis, czytali: Przewodniczący Rady Gminy Garbatka-Letnisko Włodzimierz Mazur, Sekretarz Gminy Garbatka-Letnisko
Teresa Fryszkiewicz, ks. Łukasz Bociek,
nauczycielka Publicznego Gimnazjum
w Garbatce-Letnisko Monika Rodakowska oraz Beata Maciąg nauczycielka języka polskiego w PSP w Bogucinie.
Odczytane fragmenty pochodziły ze
strony Kancelarii Prezydenta RP i była to
specjalnie przygotowana na tą okazję adaptacja, której autorem jest Tomasz Burek

www.kozienicepowiat.pl

– krytyk literacki, eseista i literaturoznawca. Po odczytanych tekstach zostały wyświetlone odpowiednie fragmenty serialu
Quo vadis z 2002 r. w reżyserii Jerzego
Kawalerowicza. Serial jest telewizyjną
wersją filmu z 2001 roku zrealizowanego
na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza. Na zakończenie spotkania wszyscy
uczestnicy akcji otrzymali egzemplarze

Quo vadis ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Garbatce-Letnisko
opatrzone pamiątkową pieczęcią otrzymaną z Kancelarii Prezydenta RP. Pieczęć
ta znajduje się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Garbatce-Letnisko i można nią
ostemplować własne egzemplarze Quo
vadis.
MAłGORZAtA MARKOWSKA
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budowa drogi gminnej – ulicy Parcela w miejscowości
brzóza wraz z budową linii elektroenergetycznej nn
oświetlenia drogowego – etap II
W dniu 03.08.2016 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi gminnej – ulicy Parcela w miejscowości Brzóza wraz z budową linii elektroenergetycznej NN oświetlenia drogowego – etap II.
W ramach budowy zostanie wykonana jezdnia z betonu asfaltowego o długości 1450 mb i szerokości 5 m, ścieżka rowerowa
i chodnik z kostki brukowej, zjazdy gospodarcze, pobocza i odwodnienie drogi oraz obustronne pobocza ziemne o szerokości
1 m. Wykonawcą robót budowlanych będzie firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Karol Cieśla z siedzibą: 25225 Pawłów, Chybice 77. Wartość wykonanych robót wyniesie
935.425,32 zł brutto. Roboty budowlane zostaną wykonane
w terminie od podpisania umowy do 15 listopada 2016 r.
Pozyskane dofinansowanie: ok. 600.000,00 zł

budowa – dobudowa sali gimnastycznej wraz ze stołówką
przy zespole szkół ogólnokształcących w brzózie
W ramach przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne został wybrany wykonawca robót budowlanych związanych
z budową – dobudową sali gimnastycznej wraz ze stołówką przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzózie. Wykonawcą robót jest firma: SKADAR z siedzibą: 26-600 Radom, ul. Mokra 2.
Wartość zakontraktowanych robót wyniesie 2.899.365,33 zł brutto.
Roboty budowlane będą wykonywane w trzech etapach – etap I
– roboty ziemne i fundamenty do 15.10.2016 r., etap II – elementy
żelbetowe konstrukcyjne, elementy stalowe konstrukcyjne, roboty
murowe, dach hali (pokrycie i izolacja), dach budynku socjalnego
(pokrycie i izolacja), dach modernizowany, stolarka i ślusarka do
15.10.2017 r. i etap III – instalacje centralnego ogrzewania, wewnętrzne instalacje wodno – kanalizacyjne, wentylacja mechaniczna, instalacje elektryczne, przyłącze wodno – kanalizacyjne, podłoża
i izolacje hali, podłoża i izolacje zaplecza, podłogi i posadzki, tynki,
okładziny malowanie, sufity, pozostałe elementy wyposażenia, elewacje, wyposażenie kuchni, instalacje zasilania gazem, elementy zewnętrzne do 31.08.2018 r.
Pozyskane dofinansowanie: 1.100.000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówki
Grabnowolskie
Rozpoczęto przebudowę drogi gminnej w miejscowości
Dąbrówki Grabnowolskie. Przebudowa obejmuje wykonanie
odcinka drogi z nawierzchnią z betonu asfaltowego o długości
550 mb i szerokości 3 m z dwoma zatokami na mijanie. Roboty budowlane wykonuje firma DROGBUD Tomasz i Agata
Brok Sp. J. z Radomia. Wartość robót według umowy wynosi
129.639,60 zł brutto. Zgodnie z podpisaną umową termin wykonania w/w robót został ustalony na 30.09.2016 r.
Pozyskane dofinansowanie: 60.000,00 zł

zakup nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla ochotniczej straży Pożarnej w głowaczowie
W ramach przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne został wybrany dostawca średniego samochodu
ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Głowaczowie. Dostawcą
samochodu będzie firma: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe STOLARCZYK SŁAWOMIR z siedzibą: 25-650 Kielce,
ul. Skrajna 74, która zaproponowała samochód marki MAN
TGM z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem zgodnym ze specyfikacją zamawiającego. Zgodnie ze złożoną ofertą wartość
dostarczonego pojazdu wyniesie 847.470,00 zł brutto. Termin
realizacji dostawy został określony w ofercie do 17.10.2016 r.
Pozyskane dofinansowanie: 490.000,00 zł
Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości
emilów
Koszt przebudowy stacji uzdatniania wody to ponad
925.000,00 zł, z czego 450.000,00 zł stanowi pożyczka
z WFOŚiGW w Warszawie.

Remont Mostu w Chodkowie
Całkowity koszt remontu mostu o długości 41 m i szerokości
6 m wyniósł około 60.000,00 zł. 20.000,00 zł stanowiła dotacja
z Gminy Kozienice.
Zakończono także budowę wogociągu w miejscowości
Działki brzóskie; dł. 120 m. Całkowity koszt wyniósł ponad
70.000,00 zł.
ANDRZeJ GleGOłA
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3 września 2016 roku Zespół Szkół
Ogólnokształcących, podczas festynu
rodzinnego organizowanego wspólnie
z Drużyną Starszoharcerską „Chaber”
ZHP Hufiec Pionki oraz Biblioteką Publiczną w Brzózie, włączył się w ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie.
Tegoroczna edycja poświęcona była
naszej chlubie narodowej, jednemu
z polskich noblistów, Henrykowi Sienkiewiczowi. Uczestnicy akcji czytali
i słuchali fragmentów dzieła Quo vadis.
W przeprowadzeniu Narodowego Czytania w połączeniu z festynem rodzinnym
pomagali m.in. nauczyciele, księża, pracownicy gminy i biblioteki, strażacy, harcerze oraz uczniowie. Ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie zapoczątkowano
w 2012 roku pod patronatem Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego.
Obecnie patronat nad akcją objął Prezydent Andrzej Duda. Tegoroczna lektura
została wybrana podczas internetowego
głosowania.
Wśród czytających byli m.in.: Sekretarz Gminy, Proboszcz, Dyrektor ZSO
w Brzózie i Dyrektor Przedszkola
w Brzózie, dyrektor ZSO w Ursynowie,
nauczycielka ZSO w Brzózie, pracownicy Biblioteki Gminnej, harcerze i inni.
Gospodarzami festynu byli harcerze,
którzy zorganizowali turniej piłkarski
oraz wiele konkursów dbając o wyjątkową atmosferę i dobrą zabawę. Udział
przedstawicieli Nadleśnictwa Kozienice,
prelekcja dotycząca Puszczy Kozienickiej, gospodarowania nią i dbania o ﬂorę
i faunę wzbogaciła dydaktycznie imprezę.
Wszystkim zaangażowanym w jej organizację dziękujemy serdecznie.
DARIuSZ PRONOBIS
Dyrektor ZSO w Brzózie

www.kozienicepowiat.pl

Nasz Powiat * 21

GMINA GNIEWOSZÓW

Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokim Kole w roku bieżącym obchodzi
90-lecie swojego istnienia. O założeniu w 1926 roku stowarzyszenia Straży
Ogniowej w Wysokim Kole opowiedział nam syn założyciela tego stowarzyszenia Marian Jaworski. Informacje
te znajdują się w publikacji pt. Takie
Wysokie Koło autorstwa Mariana Jaworskiego. Autor podaje, że pierwszym Naczelnikiem OSP – Wysokie
Koło był Marian Jaworski nauczyciel
i kierownik miejscowej szkoły. Rejestracji tego stowarzyszenia i zatwierdzenia jego statutu dokonano w 1935 roku.
Potwierdza to Archiwum Państwowe
w Kielcach, Sygn. 519.
W skład Zarządu OSP wchodzili:
Prezes – Jan Żelechowski, Naczelnik – Marian Jaworski, Wiceprezes
– Stanisław Tyburcy, Skarbnik – Józef
Piskorek, Sekretarz – Józef Tworek,
Gospodarz – Józef Sadura, Członek
Zarządu – Jan Wdówka. Adres lokalu
stowarzyszenia podany w rejestracji –
szkoła powszechna w Wysokim Kole.
Sprzęt ratowniczy OSP mieścił się
w dużej drewnianej szopie na podwórku
szkolnym (M. Jaworski, Takie…,s.97)
Całe wyposażenie ratownicze stanowiły wówczas ręczna pompa strażacka, zwoje węży bosaki, które w czasie potrzeby ładowano na wóz konny
i docierano do miejsca pożaru. Przez
długie lata trzy prywatne wozy konne
zaspakajały potrzeby ratownictwa. Dopiero na początku lat osiemdziesiątych
dwudziestego wieku samochód Żuk zastąpił prywatne wozy konne wykorzystywane przez strażaków dla potrzeb
ratownictwa. Z chwilą otrzymania samochodu zaistniała pilna potrzeba budowy remizy strażackiej. Realizację tej
inwestycji zawdzięczamy Kazimierzowi Łyszczowi – prezesowi OSP Wysokie Koło, który w 1972 roku tworzył
Zarząd OSP:
Prezes – Łyszcz Kazimierz, Naczelnik – Nagadowski Kazimierz, Skarbnik
– Tyburcy Stefan, Sekretarz – Piskorek
Jan, Gospodarz – Kopania Józef.
Dnia 18 sierpnia 1974 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokim Kole
w galowych strojach brała udział
przy koronacji obrazu Matki Bożej
wysokolskiej.
Począwszy od 2000 roku Zarządy OSP
Wysokie Koło pracowały w składzie:
Lata 2000 – 2008
Prezes – Andrzej Majcher, Wicepre-
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zes – Przemysław Dębowski, Wiceprezes – Grzegorz Kominek, Naczelnik
– Robert Ziemba, Skarbnik – Marian
Majcher, Sekretarz – Mariusz Jabłoński, Gospodarz – Mariusz Wiraszka.
Lata 2008 – 2012
Prezes – Jabłoński Mariusz, Wiceprezes i Skarbnik – Skowronek Emil,
Naczelnik – Prokopczyk Paweł, Sekretarz – Jabłoński Mariusz, Gospodarz – Turbak Michał.
Lata 2012 – 2013
Prezes – Jabłoński Mariusz, Naczelnik – Skowronek Emil, Za-ca naczelnika – Lelonkiewicz Kazimierz, Skarbnik
– Latos Paweł, Sekretarz – Wiraszka
Mariusz.
Lata 2013 – 2016
Prezes – Bielicz Grzegorz, Naczelnik – Skowronek Emil, Za-ca naczelnika – Lelonkiewicz Kazimierz,
Skarbnik – Latos Paweł, Sekretarz –
Wiraszka Mariusz, Gospodarz – Bielicz
Grzegorz.
Rok 2016 Zarząd OSP Wysokie Koło
Prezes – Grzegorz Bielicz, Naczelnik – Emil Skowronek, Wiceprezes
– Kacper Krakowiak, Zastępca naczelnika – Kazimierz Lelonkiewicz, Skarbnik – Paweł Latos, Sekretarz – Mariusz Wiraszka, Gospodarz – Tomasz
Ociesa.
Aktualnie OSP Wysokie Koło liczy
63 członków czynnych, 20 członków
przeszkolonych i ośmiu członków honorowych. Prowadzona jest aktualnie
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Należą do niej chłopcy w wieku od 12 do
18 lat. Opiekun: Naczelnik Emil Skowronek.
1. Jasik Hubert
2. Ociesa Piotr
3. Skóra Daniel
4. Turbak Patryk
5. Tyburcy Wojciech
6. Urbanowicz Damian
7. Wiercioch Tomasz
Wyposażenie OSP Wysokie Koło
Ochotnicza Straż Pożarna Wysokie
Koło wyposażona jest w: samochód
pożarniczy marki Jelcz GCBA 6/3,
2 ze zbiornikiem na wodę o pojemności 6000 litrów, agregat prądotwórczy
Honda, pilarka łańcuchowa do drzewa
stihl, dwa aparaty powietrzne fenzy
z czujnikami bezruchu, narzędzia hydrauliczne marki Lukas do wypadków
samochodowych, drabina nasadowa 10
metrowa, motopompa PO5, kompresor
Pansam, Sprzęt łączności i alarmowa-

nia, umundurowanie bojowe, koszarowe oraz uzbrojenie osobiste strażaka,
podręczny sprzęt gaśniczy: (koc gaśniczy, 3 tłumice, 2 gaśnice proszkowe
i jedną gaśnice śniegową), armatura
wodna (3 rozdzielacze kulowe, 2 kurtyny wodne, 10 prądownic, 1 smok ssawny, 4 klucze do smoka, i do węży ssawnych, 2 sztuki kluczy hydrantowych,
przełączniki wężowe, węże tłoczne).
Ważniejsze akcje ratownicze
OSP Wysokie Koło brała udział w akcjach:
Pożary stodół w Gniewoszowie
– 1971r., pożar wsi Franków koło
Zwolenia (1980) (obecnie Franków
z Antonówką tworzą sołectwo na terenie gminy Policzna), powódź na Wiśle
w 1997 roku. Ratowanie mieszkańców
Podmieścia, gm. Gniewoszów. Powódź
na Wiśle 2010 r., ratowanie mieszkańców Regowa Starego. Pożar dużej
powierzchni lasu w okolicach Pionek- 2003 r., pożary w Borku 2012 r.
i 2015 r. oraz pożar w Chechłach gm.
Policzna w 2012 roku, powódź na Wiśle
w 2014 roku strażacy ewakuowali ludność z Podmieścia.
Strażacy OSP Wysokie Koło systematycznie brali udział w zawodach
sportowo – pożarniczych organizowanych na terenie gminy i powiatu. Trenerem przygotowującym do zawodów
strażackich jest Paweł Kurpiel. Brali
też udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy organizowanej przez
Jerzego Owsiaka (2000 r.)
Tradycją Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokim Kole jest jej uczestnictwo w obchodach świąt i uroczystości parafialnych. Strażacy pełnią
warte honorową przy grobie Chrystusa
w Wielki Piątek i w Wielka Sobotę,
a w Wielką Niedzielę uczestniczą
w procesji rezurekcyjnej. Uczestniczą
też w procesji Bożego Ciała i zapewniają bezpieczeństwo ruchu drogowego
tego pochodu. Wyjątkowe historyczne
dla strażaków było spotkanie z papieżem Janem Pawłem II dnia 4 czerwca
1991 roku w Radomiu, w czasie którego mieli zaszczyt asystować przy ołtarzu polowym na lotnisku Sadkowskim.
Od 2007 roku, tj. od przybycia do parafii Matki Bożej Różańcowej w Wysokim Kole ks. Szymona Muchy, działalność strażaków ożywiła się bardzo
widocznie. Ksiądz Szymon systemaDokończenie na str. 19
www.kozienicepowiat.pl

Dokończenie ze str. 18

tycznie mobilizuje strażaków do akcji
o charakterze patriotycznym.
Organizowane są co roku gminne
i parafialne obchody Dnia Strażaka,
3 Maja oraz Święto Niepodległości
w dniu 11 listopada połączone z procesją na cmentarz wojenny z okresu
I wojny Światowej w Wysokim Kole.
Tradycją staje się też Wigilia strażacka z udziałem proboszcza parafii,
wójta gminy, komendanta PSP w Kozienicach oraz Strażaków OSP Gniewoszów i OSP Opatkowice. Na szczególną uwagę zasługuje zorganizowana
24 kwietnia 2016 roku V pielgrzymka strażaków powiatu kozienickiego,
zwoleńskiego i lipskiego, wpisana
w obchody 1050 rocznicy Chrztu Pol-

ski. W pielgrzymce tej wzięło udział
ok. 400 strażaków. Centralnym punktem spotkania była msza św. o godz.
12.00 Homilie wygłosił ks. Krzysztof
Maj, lipski kapelan strażaków. Oprawę
muzyczną spotkania zapewniła orkiestra strażacka z Kozienic. Na zakończenie uroczystości zebrani pielgrzymi dokonali aktu zawierzenia siebie
i swoich rodzin opiece Matki Bożej
Wysokolskiej.
Strażacy OSP Wysokie Koło zapewniają pomoc i bezpieczeństwo
pielgrzymkom przybywającym do
sanktuarium Matki Bożej Różańcowej
w Wysokim Kole.

Dokończenie z poprzedniego Biuletynu „Nasz Powiat” nr 6/2016.

nie jakim było poprzednio. Do wyrobu
opakowań szklanych oprócz składników
takich jak: piasek szklarski, wapienie,
dolomity, soda stosuje się także tzw.
stłuczkę szklaną. Jest to materiał złożony
ze zużytych opakowań szklanych, oraz
odpadów powstających przy krajaniu
lub kształtowaniu wyrobów szklanych.
Ponowne wykorzystanie szkła niesie za
sobą korzyści ekonomiczne np. wykorzystanie stłuczki szklanej niweluje poziom emisji dwutlenku węgla i trujących
związków, towarzyszących produkcji
szklanych opakowań.
Segreguj – nie pal śmieci w piecach
Problem palenia śmieci nasila się
w okresie jesienno-zimowym. Wówczas
pogarsza się jakość otaczającego nas powietrza, a odpowiedzialność za taki stan
ponoszą mieszkańcy zarówno obszarów
wiejskich jak i miejskich. Powstające
w wyniku procesu spalania zanieczyszczenia wpływają na nasz cały organizm.
Skutki nie są widoczne od razu, lecz
gromadzące się toksyny mają wpływ na
nasze zdrowie, szczególnie narażone jest
zdrowie dzieci. Najgroźniejsze z nich to
dioksyny i furany związane z chorobami
nowotworowymi płuc. Zapamiętajmy, że
palenie śmieci w domowych piecach to
nie oszczędność lecz koszt, gdyż trujemy
siebie, sąsiadów, glebę, powietrze i za ten
czyn grozi nam wysoka grzywna.
To chyba wystarczające powody, aby
segregować odpady.
EDYTA KULTYS

Dlaczego powinniśmy segregować
odpady z tworzyw sztucznych?
Tworzywa sztuczne są osiągnięciem
przemysłu chemicznego. Z jednej strony łatwa technologia produkcji oraz
właściwości (wytrzymałość, odporność
na stłuczenie), przypisały opakowaniom
plastikowym popularności, a z drugiej
strony proces ich rozkładu i szkodliwość dla środowiska okryły je złą sławą. Plastikowa butelka i inne produkty plastikowe nie ulegają naturalnemu
rozkładowi. Czas takiego rozkładu musiałby osiągnąć długość setek lat. Niezagospodarowane odpady z tworzyw
sztucznych uwalniają toksyczne substancje, które przenikają do gleb i wód
gruntowych. Odpad plastikowy to same
trudności, nawet utylizacja poprzez spalanie nie jest rozwiązaniem ze względu
na rakotwórcze substancje powstałe
w tym procesie. Dlatego ważna jest segregacja i przetwarzanie plastiku.
Dlaczego powinniśmy segregować
odpady ze szkła?
Produkty szklane są często spotykane w naszych domach. Są nieszkodliwe,
trwałe, szczelne i estetyczne. Wśród
odpadów komunalnych szkło stanowi
około 10%. Największy udział stanowią
butelki i słoje. Szkło jest doskonałym surowcem wtórnym, może być przetworzone bezstratnie na identyczne opakowawww.kozienicepowiat.pl

Stanisława Bachanek

Dokończenie z poprzedniego Biuletynu „Nasz Powiat” nr 8/2016.
Stwierdzić należy, że tylko dzięki skutecznym akcjom ratowniczym OSP Gniewoszów udało się ocalić miejscowość
przed całkowitym zniszczeniem.
OSP Gniewoszów brała udział w akcjach ratowniczych poza terenem gminy
Gniewoszów. W 1978 roku uczestniczyła w ratowaniu wsi Sycyna, która płonęła
w pożarze. W 1992 r. brała udział w gaszeniu pożaru w Kuźni Raciborskiej, woj.
śląskie. W akcji tej udział wzięli: Sławomir
Smolarczyk, Roman Szulikowski, Grzegorz Rybicki, Krzysztof Wiraszka, Krzysztof Szymański i Sylwester Rybicki.
Zawody sportowo – pożarnicze
OSP w Gniewoszowie ma bogatą tradycję uczestnictwa w zawodach sportowo
– pożarniczych. Pierwszy znaczący sukces miał miejsce w 1989 roku na zawodach w województwie lubelskim, gdzie
uzyskano I lokatę. Trzy lata później, tj.
w 1992 r. strażacy z Gniewoszowa byli
najlepsi w województwie radomskim.
W 2003 roku na Mazowszu w zawodach
Wojewódzkich w Gostyninie I miejsce zajęły drużyna żeńska i drużyna męska.
Gazeta „Strażak Mazowiecki” Nr 8
– 9/2003 zanotowała: „Zwycięzcy OSP
Gniewoszów (zarówno wśród kobiet jak
i mężczyzn) otrzymują dokumenty upoważniające do odbioru samochodu pożarniczego ufundowanego przez Wojewodę
Mazowieckiego.(…) Ponadto kino domowe i tyle nagród, że nie bardzo mogą sobie poradzić z ich odniesieniem” cieszyli
się wszyscy z odniesionego sukcesu, cieszył się Naczelnik OSP Tadeusz Ochocki
i trener drużyny Sławomir Smolarczyk.
„Dziewczęta śpiewały i tańczyły z radości”.
Kolejnym sukcesem zakończył się udział
z zawodach Krajowych – Toruń 2004, gdzie
drużyna męska zajęła 8 miejsce, a drużyna
żeńska miejsce 11. Podkreślić należy, że
w latach 2001 – 2013 OSP Gniewoszów
pięciokrotnie zajęła I miejsce w zawodach
powiatu kozienickiego. Tradycja ta domaga się dalszej kontynuacji.
Piękną tradycję pielęgnują strażacy
OSP Gniewoszów uczestnicząc co roku
w czuwaniu przy grobie Chrystusa
w Wielki Piątek i Wielką Sobotę oraz
uczestnicząc w procesji rezurekcyjnej.
Strażacy uczestniczą także w procesjach
Bożego Ciała i zapewniają bezpieczeństwo
na drogach w czasie tej uroczystości.
Stanisława Bachanek
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Z końcem wakacji kończy się okres
żniw na polskich wioskach. Uwieńczeniem
ciężkiej pracy rolników są Dożynki. Tradycyjnie podczas dożynek nadawane są honorowe odznaki Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa”. Odznaki
nadawane są za osiągnięcia w dziedzinie
rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych
oraz za wieloletnią rzetelną pracę w rolnictwie i aktywność na obszarach wiejskich.
Są okazją do uhonorowania rolników, którzy zarówno wynikami produkcyjnymi
osiąganymi w gospodarstwie, jak i postawą
społeczną wyróżniają się w środowisku. Są
to rolnicy, którzy swoją wiedzą i zaangażowaniem przyczyniają się do podniesienia
poziomu gospodarstw rolnych. Na wniosek Wójta Gminy Grabów nad Pilicą podczas XIII Dożynek Powiatu Kozienickiego
„Magnuszew 2016” wyróżnionych zostało
dwóch rolników z naszej gminy:
bąkowski Krzysztof
37 letni gospodarz z Koziołka swoje 8,19 hektarowe gospodarstwo przejął
w 1997 roku po mamie. Wraz z żoną zajmują się hodowlą bydła i trzody chlewnej, uprawiają zboża i ziemniaki oraz prowadzą plantację truskawek i niewielki sad
jabłoniowy. Płody rolne w części przeznaczone są dla rodziny na bieżące potrzeby
oraz zapasy zimowe, a zboże służy jako

pasza dla zwierząt, reszta jest sprzedawana na okolicznym targu. Gospodarstwo
posiada ciągnik i podstawowy sprzęt rolniczy, taki jak rozrzutnik czy pługi. Wolne chwile spędza z 6-letnią córką Emilią.
Dodatkowo zatrudniony jest w piekarni.
szczygieł Kazimierz
Gospodarstwo rolne o powierzchni
4,74 ha przejął od rodziców 15 lat temu.

Jak co roku 1 września to czas kiedy dzieci i młodzież powracają po dwumiesięcznej
przerwie wakacyjnej do szkoły. W naszej
gminie naukę rozpoczęło 78 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Augustowie,
227 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Pilicą, 125 uczniów
Publicznego Gimnazjum w Grabowie nad
Pilicą i 76 przedszkolaków Publicznego
Przedszkola w Grabowie nad Pilicą.
W przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego miało miejsce historyczne wydarzenie dla
Gminy Grabów nad Pilicą, bowiem 31 sierpnia Euzebiusz Strzelczyk Wójt Gminy wraz z
Edytą Lusarczyk Dyrektor Zespołu Szkół dokonali uroczystego otwarcia pierwszego Publicznego Przedszkola w Grabowie nad Pilicą.
W uroczystości uczestniczył również ksiądz
wikariusz Paweł Laskowski, który poświęcił
progi nowego budynku. Nowa placówka to
345,25 m² powierzchni użytkowej, w której
mieszczą się trzy sale dydaktyczne z oddzielnymi łazienkami i szatniami, stołówka wraz
z własną kuchnią oraz pomieszczenia socjalne. Budynek zaprojektowano od podstaw

z myślą o komforcie przy utworzeniu trzech
oddziałów w przedziale wiekowym dzieci
3 – 5 lat. Zastosowano system ogrzewania
podłogowego oraz rekuperacji powietrza
– są to nowoczesne systemy oszczędnego
i efektywnego wentylowania i ogrzewania
pomieszczeń. Wnętrza wyposażono w stoliki, krzesełka i szafki odpowiednie do wzrostu
korzystających z nich dzieci oraz w zabawki
i urządzenia dydaktyczne zapewniające miłe
spędzanie czasu. Myślą przewodnią projektu
było zapewnienie najwyższej jakości opieki
szkolno-wychowawczej najmłodszych podopiecznych i sprostanie standardom, jakie
na rozwój społeczeństwa nakłada XXI wiek.
Dlatego też w przedszkolu będą odbywać się
zajęcia z języka angielskiego i rytmiki. Zatrudniono także nauczyciela logopedę, który
będzie czuwał nad prawidłowym rozwojem
mowy i zwracał uwagę rodziców na pierwsze symptomy zaburzeń. Całość inwestycji
opiewa na niebagatelną sumę ok. 770 tysięcy
złotych, pochodzących ze środków własnych
Gminy.
ANNA PleSIeWIcZ-tRZecIAK
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Uprawia zboże i hoduje bydło, konie oraz
trzodę chlewną. Jest rozwijającym się rolnikiem który planuje powiększyć swoje
gospodarstwo i wraz z żoną i synem zająć
się głownie hodowlą bydła opasowego
i koni. Oprócz pracy w rolnictwie Pan
Kazimierz pracuje zawodowo w Jednostce Wojskowej w Warszawie oraz jest
aktywnie działającym strażakiem w OSP
w Grabowie nad Pilicą. Jego zaangażowanie w życie społeczne odzwierciedliło się
w 2014 r. w wyborach samorządowych,
w których został wybrany Radnym Gminy a następnie sołtysem wsi Grabina.
ANNA PleSIeWIcZ-tRZecIAK

www.kozienicepowiat.pl

Wakacje to wymarzony czas dla dzieci i młodzieży. Ważne, by ta oczekiwana
chwila odpoczynku od nauki nie zamieniła się w nudę i bezczynność. O tym
właśnie pomyśleli organizatorzy letnich
półkolonii zorganizowanych w Publicznej Szkole Podstawowej im. 76 Pułku
Piechoty w Augustowie. Dzięki pomocy
finansowej Wójta Gminy Grabów nad
Pilicą i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą udało się
zorganizować dziesięciodniowy turnus
dla trzydziestoosobowej grupy z Augustowa i okolicznych wiosek. W dniach
1 – 12.08.2016 w obiektach miejscowej
szkoły zbierała się liczna grupa dzieci,
aby aktywnie i bezpiecznie, z dala od
nałogów cywilizacyjnych, spędzić swój
wolny czas w grupie koleżanek i kolegów
pod czujnym okiem wychowawców.
Zajęcia zaplanowano w taki sposób,
aby uczestnicy półkolonii kształtowali
w sobie umiejętność współistnienia
i współdziałania w grupie rówieśniczej,
wyrabiali umiejętność właściwej organizacji czasu wolnego – szczególnie
w formie aktywnego wypoczynku, dbali
o zdrowie i bezpieczeństwo. Zaproponowane przez nauczycieli zabawy integracyjne, z zakresu profilaktyki uzależnień
oraz współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych, zajęcia sportowe, muzyczne,
plastyczne i taneczne budziły ogromne
zainteresowanie i wyzwalały wiele pozytywnych emocji wśród uczestników.
„Bezpieczne zachowanie w czasie wakacji i nie tylko” to hasło, które przyświecało
młodym kolonistom każdego dnia. W trakcie półkolonii przeprowadzono mnóstwo
działań, dzięki którym dzieci utrwalały zasady zachowania podczas poruszania się środkami komunikacji publicznej (szczególnie
jazdy pociągiem) oraz pieszych wycieczek.
Dzięki tym zajęciom podniosły swój poziom

www.kozienicepowiat.pl

ostrożności i wyobraźni o konsekwencjach
nieprzemyślanych działań, uzyskały wiedzę
o bezpiecznych i skutecznych sposobach reagowania i udzielania pomocy. Szczególne
zainteresowanie wśród uczniów wzbudziło
spotkanie z policjantem z Komisariatu Policji w Grabowie nad Pilicą, w czasie którego
dowiedziały się, jak dbać o bezpieczeństwo
swoje i innych w różnych sytuacjach życiowych. Swoje doznania zamieściły w samodzielnie wykonanych pracach plastycznych.
Niezwykle atrakcyjnym okazał się też rowerowy tor przeszkód. Jazda na rowerze niewątpliwie wiąże się z aktywnym wypoczynkiem preferowanym w okresie wakacyjnym,
toteż uczniowie bardzo chętnie podejmowali
działania, doskonaląc własne umiejętności
bezpiecznej jazdy.
Wycieczki krajoznawczo-turystyczne
stały się okazją do przybliżenia uczestnikom odległej historii regionu, jak
też ukazania jego piękna. Przemierzając szlaki Puszczy Stromieckiej, dzieci
w sposób aktywny i twórczy zagłębiały
się w przeszłość swojego narodu. Poznały
tragiczną historię mieszkańców tego terenu, nawiedzając miejsce pamięci narodowej-obelisk w miejscowości Cecylów-

ka, upamiętniający kaźń mieszkańców
Cecylówki i okolicznych wsi dokonanej
przez Wermacht 13 września 1939 roku
oraz dwie mogiły żołnierzy 76 Lidzkiego
Pułku Piechoty im. L. Narbutta z Grodna
poległych 12 września 1939 r.
Udostępniona przez Nadleśnictwo Dobieszyn ścieżka edukacyjno-przyrodnicza
umożliwiła uczniom bliższe poznanie
i funkcjonowanie ekosystemu leśnego, zapoznanie z różnorodnymi gatunkami ﬂory
i fauny oraz niektórymi formami ochrony
przyrody – rezerwat ,,Starodrzew Dobieszyński” oraz pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej.
Zajęcia w wodzie to jeden z najzdrowszych rodzajów aktywności fizycznej,
a zarazem znakomita zabawa dla dzieci.
Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom
zorganizowano dwa wyjazdy do Centrum
Sportu i Rekreacji w Warce. Na krytej pływalni OLIMPIC radości było co niemiara.
Świetnym sposobem na spożytkowanie
nadmiaru energii okazał się również wyjazd do centrum zabaw Hula Park w Radomiu. Ogromna przestrzeń, trzypoziomowa
konstrukcja rurowa z armatkami pneumatycznymi, trampoliną i basenikami kulkowymi, skakanie na ogromnych piłkach po
całym placu zabaw dały możliwość szaleństwa i cudownej zabawy. Wiele radości
wywołał również wyjazd do kina Helios
w Radomiu na projekcję filmu ,,Epoka lodowcowa. Mocne uderzenie”.
Dwutygodniowy wakacyjny czas był
dla dzieci okazją do spotkań, zabaw, integracji a także doskonałą lekcją historii,
przyrody i bezpieczeństwa. Duża frekwencja na wszystkich zajęciach, pozytywne reakcje dzieci i ich rodziców wskazują, że taki rodzaj działalności należy
kontynuować w przyszłości.
ANNA WOŹNIAK
ANNA GÓRecKA
SłAWOMIR MADeJ
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GMINA KOZIENICE

Paulina Tarasińska z Końskich wyśpiewała tegoroczne Grand Prix w Konkursie
Piosenki o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka odbywającego się w ramach XIV
Festiwalu Muzyki Rozrywkowej w Kozienicach. Przez dwa dni, 26 i 27 sierpnia
w amfiteatrze nad Jeziorem Kozienickim
na scenie prezentowali się zarówno młodzi, uzdolnieni wokaliści, jak i gwiazdy.
Głównym punktem festiwalu był XIV
Konkurs Piosenki o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka poprowadzony przez Wojtka Szymańskiego prezentera radiowego
z Radomia. W piątek, 26 sierpnia uroczystego otwarcia 14. edycji festiwalu dokonał
burmistrz Tomasz Śmietanka. W piątkowy
wieczór na scenie zaprezentowało się 14
solistów i jeden zespół. Byli to wykonawcy wyłonieni w eliminacjach wstępnych,
którzy przyjechali do Kozienic z całej
Polski. W tym gronie znalazły się także
dwie reprezentantki Ziemi Kozienickiej:
Martyna Pajączkowska z Młodzieżowej
Estrady Piosenki działającej w Kozienickim Domu Kultury oraz Patrycja Wołos reprezentująca Publiczne Gimnazjum
nr 1 w Kozienicach. Każdy z uczestników
wykonywał obowiązkowo po jednym
utworze. Na specjalne życzenie jurorów
śpiewano drugą piosenkę. Poszczególne
prezentacje oceniało czteroosobowe jury
w składzie: przewodniczący Marek Klimczuk, syn Bogusława znakomity muzyk
i reżyser dubbingu, członkowie: Piotr Gogol
wokalista, muzyk, aktor dubbingowy, Piotr
Dąbrówka wokalista, gitarzysta, kompozytor z Radomia oraz kozieniczanin muzyk
i aranżer Dariusz Szewc. Funkcję sekretarza jury pełniła Elwira Kozłowska dyrektor
festiwalu. Po obradach udało się wyłonić
z grona 15 wykonawców siódemkę najlepszych. Ich nazwiska ogłoszono podczas
spotkania uczestników z jury. Piotr Gogol
i Marek Klimczuk przekazali wykonawcom
wiele cennych rad i wskazówek. Dotyczyły
one m.in. właściwego doboru repertuaru,
zachowania na scenie, czy dostosowania
aranżu do swoich możliwości wokalnych.
Była też mowa o tym, że festiwal ma promować młodych uzdolnionych ludzi.
– Odkryliśmy wielki talent, ten talent
wystąpi podczas koncertu galowego,
mogę zdradzić, że jest to młoda osoba
z Kozienic. To co dzisiaj wykonała na
scenie to szok. To jest wielki diament
do oszlifowania, wielki talent.
Tak przewodniczący jury Marek
Klimczuk ocenił występ Patrycji Wołos. Zaśpiewała ona piosenkę „Dłoń”
z repertuaru Natalii Kukulskiej. Ponieważ
już podczas kwalifikacji wstępnych ży-
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czeniem jury było, aby w przygotowanie
Patrycji do finału zaangażował się także
Kozienicki Domu Kultury profesjonalny
aranż do finałowych piosenek wykonał
Jacek Opalski z KDK. Patrycja w festiwalu brała udział po raz pierwszy, kiedy
usłyszała, że jest w gronie siódemki najlepszych nie kryła wzruszenia.
– Byłam zestresowana przy ogłaszaniu
wyników, ale jak padło moje nazwisko,
to niesamowite uczucie, łzy w oczach.
Spojrzałam na mamę, która ze mną
była, ogromna radość nie do opisania
– powiedziała nam Patrycja.
– Śpiewam od małego, ale pod okiem instruktora dopiero od kilku miesięcy. Muzyka jest ze mną od dziecka, zamiłowanie
do śpiewu odziedziczyłam po tacie – dodała po chwili szczęśliwa laureatka.
To kto jakie miejsce zajął utrzymane
było w tajemnicy aż do sobotniej gali.
Uroczystego jej otwarcia dokonali: wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz, radny sejmiku woj. mazowieckiego
Leszek Przybytniak, wiceprezes zarządu
Enea Wytwarzanie Grzegorz Mierzejewski, starosta kozienicki Andrzej Jung
i burmistrz Gminy Kozienice Tomasz
Śmietanka.
Po prezentacjach siódemki finalistów
przewodniczący jury Marek Klimczuk
ogłosił wyniki. Grand Prix , statuetkę festiwalową i czek na 6 tys. zł. wyśpiewała
Paulina Tarasińska z Końskich piosenką
„Jak skała” z repertuaru Kayah, drugim
wybranym przez nią utworem był przebój
Danuty Rinn „Gdzie Ci mężczyźni”.
– Wiem, że tutaj sprawdzają się piosenki festiwalowe, więc ja się czuję fantastycznie, bo bardzo taki repertuar
lubię. Jestem zadowolona ze swojego
tegorocznego występu w Kozienicach.
To, że znalazłam się w gronie laureatów świadczy o tym, że jury to doceniło

– powiedziała szczęśliwa Paulina.
Paulina z sukcesami brała udział w telewizyjnych programach „Szansa na sukces” czy „Bitwa na głosy”. Na co dzień
jest studentką Edukacji Artystycznej w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie
Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Pierwsze miejsce w konkursie ex aequo zdobyły: Agnieszka Jeśmontowicz
z Bytowa i Magdalena Chołuj z Kielc (nagroda ufundowana przez Eneę Wytwarzanie). Trafiły w ich ręce czeki, każdy na
3,5 tys. zł. Drugie miejsce i czek na
2,5 tys. zł powędrował do Rafała Błacha
z Radomia. Trzecie miejsce i nagrodę pieniężną o wartości 1.500 złotych otrzymała
Patrycja Wołos reprezentująca Kozienice.
Przyznano także dwa wyróżnienia: nagrodę burmistrza Tomasza Śmietanki (czek
na 1.200 zł) otrzymał Krzysztof Grabowski z Kołobrzegu, a Kacper Andrzejewski
ze Zduńskiej Woli otrzymał nagrodę starosty Andrzeja Junga (mikrofon o wartości 690 zł). Nagrody wręczali: burmistrz
Tomasz Śmietanka, zastępca burmistrza
Igor Czerwiński, starosta Andrzej Jung,
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Edward Pułkowski, dyrektor festiwalu Elwira Kozłowska, Miss Kozienic Paulina
Maziarz, wiceprezes Enei Wytwarzanie
Grzegorz Mierzejewski. Koncert Galowy,
jak w każdej edycji festiwalu, poprowadził Paweł Sztompke redaktor programu
I Polskiego Radia.
– Ten festiwal jest naprawdę bardzo dobrze zorganizowany, to przyciąga
uczestników. Mało jest takich festiwali
w Polsce. Tutaj naprawdę warto przyjeżdżać – mówiła po uroczystej gali
Magdalena Chołuj.
– Tutaj jest genialna atmosfera. Przyjeżdżam tu oczywiście na festiwal, ale
Dokończenie na str. 27
www.kozienicepowiat.pl

Dokończenie ze str. 26

także na wakacje. Tu się wypoczywa.
Okolica jest śliczna i ten amﬁteatr nad
samych jeziorem. Super. I oczywiście
ludzie są tu bardzo mili – dodała Agnieszka Jeśmontowicz.
Podczas Festiwalu nie zabrakło także
gwiazd polskiej sceny. W piątkowy wieczór był to kabaret Jurki.
– Jesteśmy po wakacyjnej przerwie. Przez
miesiąc nie występowaliśmy. Pokażemy dziś trochę skeczy, które są znane
z mediów, ale zaprezentujemy też kilka skeczy z najnowszego programu
„Święta polskie”. Będzie trochę znajomo i trochę zaskoczenia – zdradzali
członkowie kabaretu tuż przed swoim
występem.
Drugiego dnia festiwalu, w sobotę,
utwory Bogusława Klimczuka usłyszeliśmy w aranżacjach zespołu „Dobry
Wieczór Trio”. Wystąpił on w składzie:
Karolina i Paweł Dubaniewicz oraz Daniel Grzeszykowski. Gwiazdą sobotniego
wieczoru był zespół Pectus.
– Mamy przyjemność zaprezentować zarówno starsze piosenki, jak i te nowe.
Z poprzednich płyt będą te znane
i lubiane np. „Jeden Moment”, „Barcelona” czy „Życie na dystans”. Będą
też piosenki z naszej najnowszej płyty
„Kobiety”. Dzięki rozwiniętej technice
będzie też można na scenie zobaczyć
Marylę Rodowicz i Kayah – mówili
przed występem członkowie zespołu.
Organizatorami Festiwalu Muzyki
Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka
byli: Gmina Kozienice oraz Kozienicki
Dom Kultury im. B. Klimczuka, a partnerem Kozienickie Centrum Rekreacji
i Sportu. W organizację włączyła się także
Enea Wytwarzanie jako sponsor tego wydarzenia. Patronat honorowy objęła żona
kompozytora Krystyna Klimczuk, patronami i fundatorami nagród byli Tomasz
Śmietanka, burmistrz Gminy Kozienice
oraz Andrzej Jung, starosta Powiatu Kozienickiego. Patronat nad impreza objął
także Adam Struzik, marszałek Województwa Mazowieckiego i Zdzisław Sipera, wojewoda mazowiecki. W gronie
patronów medialnych byli: telewizja lokalna „Kronika Kozienicka”, Radomska
Grupa Mediowa, portal kozienice24.pl,
Echo Dnia oraz biuletyny: Nasza Gmina
/ Nasz Powiat. Nad całością czuwała dyrektor festiwalu Elwira Kozłowska.
Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka
www.kozienicepowiat.pl

„Obszary współpracy województwa
mazowieckiego z samorządami lokalnymi subregionu radomskiego w perspektywie nowego okresu programowania UE
2014-2020” to temat konferencji, która
odbyła się 12 września br. w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
Na zaproszenie Marszałka Województwa Adama Struzika oraz Burmistrza Gminy Kozienice Tomasza Śmietanki licznie
przybyli starostowie, burmistrzowie, wój-

rządami oraz mobilizowanie społeczności lokalnych do aktywnego udziału
w planowaniu i wdrażaniu inicjatyw
opartych na realizacji wspólnego celu,
jakim jest wprowadzenie nowej jakości
w życie mieszkańców regionu – apelował marszałek Struzik.
Podczas dyskusji poruszono również tematy związane m.in. z propozycją
utworzenia linii kolejowej KozieniceWarka, budową mostu na rzece Wiśle
– na odcinku pomiędzy Górą Kalwarią

towie, radni z subregionu radomskiego,
a także przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego. Kilkugodzinne obrady prowadzili wspólnie Burmistrz
z Marszałkiem.
Zaproszeni prelegenci, tj.: Daniel Łaga,
Mariusz Frankowski, Maciej Trzaskowski, Grzegorz Świętorecki – dyrektorzy
i przedstawiciele instytucji zajmującymi
się wdrażaniem programów unijnych
– prezentowali tak ważne dla samorządów zagadnienia związane z możliwością pozyskiwania środków zewnętrznych
w najbliższych latach, m.in. z: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego czy
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.
Podsumowaniem konferencji była prezentacja Burmistrza Tomasza Śmietanki,
który zaprezentował jak wygląda współpraca jednostek samorządu z subregionu radomskiego z władzami samorządu
wojewódzkiego. Podkreślał również,
że najważniejsze w tej współpracy jest
partnerstwo.
– Aby efektywnie korzystać z unijnego
wsparcia, niezwykle istotne jest współdziałanie pomiędzy wszystkimi samo-

a Dęblinem, a także o wodach termalnych
i ewentualnych odwiertach znajdujących
się na terenie Gminy Magnuszew.
Burmistrz przyznał, że goście po spotkaniu wyrazili pozytywne opinie o celowości i zasadności organizacji tego typu
konferencji.
– Powiaty i gminy to są samorządy lokalne, natomiast samorząd województwa
to samorząd regionalny. I ta współpraca na tych płaszczyznach ma jeszcze parę deﬁcytów, chociaż Marszałek Struzik jest naprawdę perfekcyjny
i jest mistrzem w samorządności terytorialnej – bo ma duże doświadczenie
w tym zakresie, ale zawsze możemy
rozmawiać o tym co należy poprawić,
co należy wzmocnić, jakie nasze atuty i zasoby można lepiej wykorzystać
– podsumował Burmistrz.
Po zakończeniu konferencji marszałek wraz z przedstawicielami samorządu
województwa w towarzystwie Tomasza
Śmietanki udali się na zwiedzanie budynku Centrum Kulturalno-Artystycznego.
Wydział Promocji, Kultury i Sportu
urzędu Miejskiego w Kozienicach
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Już po raz piąty we wrześniu odbyła
się akcja Narodowego Czytania, czyli
publicznego, głośnego czytania wybitnych dzieł literatury polskiej. W tym roku
cała Polska czytała „Quo Vadis” Henryka
Sienkiewicza i nie inaczej było w naszej
bibliotece, która po raz drugi przystąpiła
do tego wspaniałego wydarzenia.
Spośród dostępnych i opracowanych
specjalnie na potrzeby Narodowego
Czytania fragmentów „Quo Vadis” wybraliśmy dwa, które uznaliśmy, że wzbudzą największe zainteresowanie wśród
naszych gości. Były to fragment VIII –
„Chrześcijanie fałszywie oskarżeni” oraz
IX – „Przepyszny Amfiteatr”.
W piątek 2 września najpierw Dyrektor Elżbieta Wachnik powitała wszystkich
zgromadzonych gości i opowiedziała kilka słów o biografii Henryka Sienkiewicza,
a następnie już bez zwłoki przeszliśmy do
wspólnego czytania.
W tym roku do udziału w Narodowym
Czytaniu zaprosiliśmy władze Gminy Magnuszew – Wójta Marka Drapałę oraz Sekretarz Barbarę Sobotę, uczniów Zespołu Szkół
i Palcówek Oświatowych w Magnuszewie
oraz Szkoły Podstawowej w Przydworzycach
wraz z opiekunami – Dyrektor Hanną Witek
oraz Marzeną Kucińską, naszą emerytowaną
bibliotekarkę Sabinę Matysiak, księdza kanonika Floriana Rafałowskiego, pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Magnuszewie Jolantę Ławicką oraz Wioletę Dej, przedstawicielki zespołu wokalnego
„Melodia” Jadwigę Domaszczyńską oraz Marię Dąbrowską, przedstawicielki Amatorskiej
Grupy Teatralnej, która działa pod naszym
patronatem Elżbietę Kacalińską oraz Irenę
Zielińską oraz przedstawicielkę sołtysów
Gminy Magnuszew Katarzynę Staluszkę. Na
zakończenie ostatni fragment czytała dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum
Kultury – Elżbieta Wachnik.
Szczególnie cieszymy się z obecności
na wspólnym czytaniu dzieci i młodzieży,
która bardzo dobrze – aktorsko poradziła
sobie z czytanymi fragmentami, niełatwej
przecież książki, jaką jest Quo Vadis.
Mamy nadzieję, że Akcja Narodowego
Czytania promowana przez Parę Prezydencką Rzeczypospolitej Polskiej będzie
gromadzić coraz liczniejsze grono czytelników i skutecznie promować czytelnictwo w naszym gminnym środowisku.
Wszystkich tych, którzy w tym roku
nie mogli w nim uczestniczyć, zapraszamy po lektury książkowe do biblioteki,
a do wspólnego głośnego czytania za rok.
eDYtA StAluSZKA
GBP-cK w Magnuszewie
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Zapraszamy szkoły i inne grupy zorganizowane do odwiedzania Skansenu Bojowego I Armii Wojska Polskiego w Mniszewie. Przygotowaliśmy dla uczestników atrakcyjne pakiety zajęć edukacyjnych o tematyce militarno-patriotycznej i sprawnościowe
zajęcia terenowe na świeżym powietrzu. W ofercie jest również możliwość zapewnienia posiłku dla uczestników przy żołnierskim ognisku.
Budynek muzeum Centrum Kultury i Tradycji Historycznej i atrakcyjne teren leśny
skansenu są znakomitym miejscem dla edukacji, wypoczynku i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu.
Szczegółowe informacje o ofercie i rezerwacja terminu odwiedzin pod numerem
telefonu: 508268520 i na stronie www.skansen-mniszew.pl

www.kozienicepowiat.pl

W niedzielę 4 września 2016 roku
w Kościele Parafialnym pw. Św. Jana
Chrzciciela w Magnuszewie mieszkańcy gminy Magnuszew oraz goście mieli okazję uczestniczyć w niezwykłym
wydarzeniu.
Z okazji przypadającej w 2016 roku
1050. rocznicy Chrztu Polski gościł
w Magnuszewie Chór Filharmonii Narodowej, który wystąpił dla widzów
z niezwykłym koncertem utworów
sakralnych europejskich kompozytorów od XIII do XIX wieku takich jak:
Wincenty z Kielczy, Wacław z Szamotuł, Mikołaj Zieleński, Antoni Vivaldi,
Wolfgang Amadeus Mozart, Gioacchino Rossini, Georg Friedrich Haendel.
Słuchacze też mogli usłyszeć słynne
partie chóralne z oper XIX wiecznych Giuseppe Verdiego „La Traviata”
oraz Stanisława Moniuszki „Straszny
dwór”.
Chór swój niezwykły koncert rozpoczął od polskiego hymnu kanonizacyjnego „Gaude Mater Polonia”, który
na wszystkich zgromadzonych zrobił
ogromne wrażenie. Jego piękne wielogłosowe brzmienie przeniosło słuchaczy w czasy średniowiecza. Chór
wystąpił pod dyrekcją znakomitego
dyrygenta Profesora Henryka Wojnarowskiego, z towarzyszeniem fortepianu, na którym grała Ewa Wilczyńska,
natomiast słowo o muzyce bardzo interesująco głosił Igor Pogorzelski.
Ewenementem był fakt, że 45-osobowy Chór Filharmonii Narodowej,
którego śpiew napełniał całą świątynię pięknym dźwiękiem, wystąpił bez
użycia mikrofonów. Wrażenie występu
było niesamowite i na długo zostanie
w sercach słuchaczy.
Organizatorem koncertu był Mazowiecki Instytut Kultury, Fundacja
Filharmonii Warszawskiej oraz Gmina
Magnuszew i Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Magnuszewie. Koordynatorem koncertu
z ramienia Gminy Magnuszew była
Gminna Biblioteka Publiczna-Centrum
Kultury w Magnuszewie.
Koncert odbył się w ramach Festiwalu Mazowsze w Koronie, którego
autorką i koordynatorem jest Małgorzata Ewa Kalicińska. Odbywa się on
już od 2001 roku w różnych zabytkowych miejscach województwa Mazowieckiego, pod hasłem „Muzyczne
wieczory w zabytkach architektury
mazowieckiej”.
www.kozienicepowiat.pl

Festiwal Mazowsze w Koronie po
raz drugi gościł w zabytkowym kościele w Magnuszewie, natomiast występ Chóru Filharmonii Narodowej
miał miejsce po raz pierwszy zarówno
w naszej gminie jak i na terenie całego
powiatu kozienickiego.
W poprzednich latach, w ramach
Festiwalu, w 2012 roku w kościele pw. narodzenia NMP Rozniszewie
odbył się koncert wybitnych artystów
scen polskich takich Konstanty Andrzej Kulka czy Dorota Lachowicz
z towarzyszeniem zespołu Prima Vista,
natomiast w 2015 roku w kościele parafialnym w Magnuszewie, mogliśmy

wysłuchać Rzymskich śpiewów mszalnych na Uroczystość Świętej Trójcy
z X wieku w wykonaniu Zespołu Wokalnego Bornus Consort.
Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz
przypadnie nam zaszczyt być gospodarzem tak niezwykłego wydarzenia, które przybliży nam świat muzyki i dostarczy niezwykłych wrażeń
artystycznych.
Dziękujemy gościom obecnym tego
wieczoru za przybycie na koncert,
a nieobecnych zapraszamy na kolejne
organizowane przez nas wydarzenia
kulturalne.
elŻBIetA WAchNIK
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Podczas tegorocznych XIII Dożynek Powiatu Kozienickiego „Magnuszew 2016”, które odbyły się 28 sierpnia, odznaką honorową „Zasłużony
dla Rolnictwa” została odznaczona
Bożena Grzebalska z Głuśca. Odznakę nadaje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Wójta Gminy.
Odznakę podczas dożynek wręczyli
Pani Bożenie, Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung oraz Wójt
Gminy Sieciechów Marian Zbigniew
Czerski.
Bożena Grzebalska prowadzi wraz
z mężem Wojciechem gospodarstwo
rolne o powierzchni 40 ha. Gospodarstwo nastawione jest na produkcję
bydła mlecznego. Przyznanie odznaki
jest formą podziękowania za zaangażowanie i odniesione sukcesy w pracy
rolniczej.
elŻBIetA KAlBARcZYK

„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza było lekturą Narodowego Czytania
w 2016 roku. Tegoroczna lektura została wybrana podczas internetowego głosowania spośród 5 propozycji. Dzieło
Sienkiewicza konkurowało z „Chłopami” Władysława Reymonta, „Weselem”
Stanisława Wyspiańskiego, „Popiołami”
Stefana Żeromskiego oraz powieścią Marii Dąbrowskiej „Noce i dnie”. Specjalnie
na tegoroczną edycję Narodowego Czytania adaptację powieści przygotował
Tomasz Burek, literaturoznawca, eseista,
krytyk literacki.
Prezydent Andrzej Duda zdecydował, że Narodowe Czytanie odbędzie się
w sobotę 3 września. W tej ogólnopolskiej
akcji, udział wzięła również biblioteka
w Sieciechowie. Było to możliwe dzięki
życzliwości zaproszonych gości i czytelniczek. Fragmenty powieści czytały: Teresa Sujkowska – Sekretarz Urzędu Gminy w Sieciechowie, Jadwiga Morzyńska,
Urszula Ciesielska, Janina Kalbarczyk,
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Hanna Borowiec – nauczycielka z Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie, Aldona Zimna – Z-ca Dyrektora
ZPO Sieciechów oraz uczennice klasy II
gimnazjum: Patrycja Kwapisz, Gabriela

Roczkowska, Wiktoria Wójcicka, Weronika Gozdera, Oliwia Lisiecka. Gorąco
dziękujemy wszystkim przybyłym za
udział w Narodowym Czytaniu.
elŻBIetA KAlBARcZYK
www.kozienicepowiat.pl

www.kozienicepowiat.pl
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biuletyn Informacyjny „nasz Powiat”
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury, jest dofinansowany
przez Związek Gmin Ziemi Kozienickiej
Przygotowanie i opracowanie tekstów: Monika Wiraszka
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy
Uwagi prosimy kierować do: Lucyny Domańskiej-Stankiewicz – Naczelnika Wydziału, tel. 48 382 05 66
Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu
nakład: 2000 egz.
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nr 9 wrzesień 2016
Adres wydawcy:
ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
tel./fax. 48 382 05 67
e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl
Fotografia: Archiwum Wydziału Promocji
i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach
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