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27 sierpnia w Garbatce – Letnisko
zorganizowane zostały XIV Dożynki Powiatu Kozienickiego „Garbatka – Letnisko 2017”. Organizatorami tegorocznego
święta plonów byli Starostwo Powiatowe
w Kozienicach, Gmina Garbatka – Letnisko oraz wszystkie pozostałe gminy Powiatu Kozienickiego.
Powiat Kozienicki może poszczycić
się organizowanymi dwukrotnie dożynkami województwa mazowieckiego –
w 2002 i 2012 roku w Kozienicach.
Święto Plonów to ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za
ukończenie żniw i pracy na polu. Głównym motywem tego święta jest praca
człowieka na roli i dlatego jej znaczenie

podkreślają wszystkie obrzędy towarzyszące dożynkom.
Uroczystości rozpoczęła msza święta
w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Garbatce – Letnisku koncelebrowana m.in.
przez księdza biskupa Henryka Tomasika Ordynariusza Diecezji Radomskiej
i proboszcza parafii księdza kanonika
Augustyna Rymarczyka.
Podczas homilii, przytaczając słowa
C. K. Norwida „...rolnik jedną ręką szuka
dla nas chleba, drugą zdrój świeżych myśli wydobywa z nieba...”, biskup Tomasik wielokrotnie podkreślał głęboką więź
polskiego rolnika z Bogiem. W dalszej
części mszy biskup dokonał poświęcenia
chlebów i wieńców dożynkowych.

Po zakończeniu mszy
barwny korowód dożynkowy,
prowadzony przez Orkiestrę
Dętą OSP w Kozienicach
oraz starostów dożynkowych,
jadących bryczką konną,
przeszedł na stadion sportowy w Garbatce – Letnisku.
Uroczystości dożynkowe na
stadionie rozpoczął hymn
państwowy. Otwarcia tegorocznego święta plonów oraz
powitania przybyłych gości,
dokonali jego gospodarze:
Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego oraz Robert
Kowalczyk Wójt Gminy Garbatka – Letnisko.
Starostami dożynek, jak
co roku wybranymi spośród
rolników gminy, w której
odbywają się Dożynki Powiatowe byli Maria Maciejewska z Molend oraz Lucjan
Zawadzak z Garbatki – Długiej, którzy
sprawowali tę zaszczytną funkcję po raz
pierwszy. Starostowie dożynek przekazali
chleb upieczony z tegorocznych zbiorów
na ręce gospodarzy Dożynek wypowiadając słowa: OTO TRUD NASZEJ ZIEMI DZIELCIE NIM SPRAWIEDLIWIE.
W obrzędzie dzielenia chlebem wzięli także udział ksiądz biskup Henryk Tomasik
Ordynariusz Diecezji Radomskiej, ksiądz
kanonik Augustyn Rymarczyk proboszcz
parafii pw. Nawiedzenia NMP w Garbatce
– Letnisku, Włodzimierz Mazur Przewodniczący Rady Gminy Garbatka – Letnisko,
Dokończenie na str. 2

Wydarzenia

Krzysztof Stalmach Wicestarosta Powiatu Kozienickiego, 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,
podczas których zabierający głos zgodnie
podkreślali wielkie znaczenie, ciężkiej
i wymagającej wielu poświęceń pracy
na roli.
Z okazji uroczystości dożynkowych
listy z życzeniami dla rolników przesłali
Stanisław Karczewski Marszałek Senatu
RP, Marek Kuchciński Marszałek Sejmu
RP, Beata Szydło Premier RP, Krzysztof
Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Zbigniew Kuźmiuk Poseł do Parlamentu Europejskiego, Anna Kwiecień
Poseł na Sejm RP, Dariusz Bąk Poseł na
Sejm RP, Mirosław Ślifirczyk Starosta
Radomski.
Wśród przybyłych gości znaleźli się
m.in. rolnicy z powiatu kozienickiego
wraz z rodzinami, przedstawiciele instytucji i przedsiębiorstw związanych z rolnictwem, samorządów i placówek oświatowych.
Najbardziej zaangażowani i wyróżniający się rolnicy z terenu powiatu kozienickiego uhonorowani zostali
odznakami „Zasłużony dla Rolnictwa”
przyznawanymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyróżnieni zostali:
Grzegorz Wiraszka i Marek Zawadzak
z gminy Garbatka – Letnisko, Grzegorz
Konarski, Agnieszka Krawczyk, Krzysztof Krześniak i Łukasz Kuciński z gminy
Głowaczów, Tomasz Pacocha i Andrzej
Pietrzyk z gminy Gniewoszów, Beata
Walendzik z gminy Grabów nad Pilicą,
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Tadeusz Boryczka, Jan Krześniak, Kamil
Śmietanka z gminy Kozienice, Daniel
Sylwester Abramczyk, Wojciech Sopel,
Marek Witkowski z gminy Magnuszew
oraz Marcin Drachal i Adam Szewc
z gminy Sieciechów.

Dokończenie ze str. 1
Sekretarz Gminy Garbatka – Letnisko
– członkinie komisji, I miejsce przyznała wieńcowi wykonanemu przez Gminę
Garbatka – Letnisko, II miejsce zajął wieniec wykonany przez Gminę Grabów nad
Pilicą, na III miejscu ex aequo znalazły
się wieńce wykonane przez gminy Gniewoszów oraz Kozienice. Wyróżnienia
zostały przyznane wieńcom z gmin: Głowaczów, Magnuszew, Sieciechów oraz
koszowi Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Dolinka” z Kozienic.
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, Mazowiecką Izbę Rolniczą
oraz Starostwo Powiatowe w Kozienicach. Wśród nagród, jakie zdobyli uczestnicy konkursu ekologicznego znalazły się
m.in. wideorejestrator ufundowany przez
Mazowiecką Izbę Rolniczą, opryskiwacz

Tego dnia wręczono również dyplomy przyznane przez Spółdzielnię Mleczarską Ryki, która nagrodziła Adama
Szewca, Wojciecha Grzebalskiego, Mariusza Chmielewskiego i Tomasza Maciejewskiego – producentów mleka z terenu
powiatu kozienickiego – za najwyższą
wydajność mleczną od krowy w 2016 r.
W trakcie uroczystości rozstrzygnięty został także konkurs na najładniejszy
wieniec dożynkowy. W tym roku komisja konkursowa w składzie: Edyta Marczak grafik Wydziału Promocji i Kultury
Starostwa Powiatowego w Kozienicach
– przewodnicząca komisji, Lucyna Domańska-Stankiewicz Naczelnik Wydziału
Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach i Teresa Fryszkiewicz

i grill ufundowane przez firmę Rolsiew
z Kozienic, czy robot kuchenny ufundowany przez firmę FENIX z Sieciechowa.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się
stoiska wystawiennicze Mazowieckiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Nadleśnictw Kozienice i Zwoleń, Biblioteki
Gminy Kozienice, Stowarzyszenie LGD
„Puszcza Kozienicka” oraz artystów
i twórców ludowych, producentów żywności, a także stoiska prezentujące sołectwa gminy Garbatka – Letnisko. Na
najmłodszych uczestników tegorocznego
święta plonów czekały atrakcje w postaci
dmuchanego placu zabaw, trampolin, karuzeli, słodkich przekąsek itp.
W programie artystycznym znalazły
się m.in. występy lokalnych artystów
www.kozienicepowiat.pl

Wydarzenia
i zespołów. Zaprezentowali się seniorzy
z Zespołów Wrzos i RELAKS.
Wspaniałą zabawę przybyłym na Dożynki Powiatu Kozienickiego „Garbatka
– Letnisko 2017” zapewnił zespół Sys-

Wsi, Zdzisława Sipiery Wojewody Mazowieckiego oraz Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Partnerami tegorocznych dożynek
byli:

tematic oraz wokaliści kultowej grupy
wokalnej Partita. Do tańca uczestników
dożynek porwał występ zespołu Skaner –
gwiazdy wieczoru.
Uroczyste obchody święta plonów
zakończyła zabawa taneczna przy dźwiękach muzyki lokalnego zespołu Nektar.
Uroczystości dożynkowe odbyły się
pod honorowym patronatem: Krzysztofa
Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju

1) Tomasz Sot – Nadleśnictwo Kozienice
2) Sławomir Okoń – Nadleśnictwo Zwoleń
3) Waldemar Ozimek, Ryszard Ozimek
– Firma Handlowo Usługowa „WIR”
Sp. J.
4) Henryk Jarosz, Stanisław Pałczyński „Rolsiew” Sp. J.
5) Tadeusz Wojtysiak, Zenon Krześniak –
Wojtpol Sp. J.
6) Sebastian Żukowski – ORSKOV

30 sierpnia odbyła się XXXIII
Sesja Rady Powiatu Kozienickiego
V kadencji. Przed rozpoczęciem obrad
Przewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego Włodzimierz Stysiak oraz
Wicestarosta Powiatu Kozienickiego
Krzysztof Stalmach podziękowali za
pracę dotychczasowemu Komendantowi PSP w Kozienicach bryg. Krzysztofowi Zyzkowi oraz powitali nowego
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
Jana Mazura i nowego Geodetę Powiatowego Agnieszkę Siderską.

– wytypowania do składu komisji konkursowej przedstawiciela podmiotu
tworzącego Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowot-

Foods S.A.
7) Jerzy Czerwiński – Prezes Zarządu
BAKOMA – BIS Sp. z o.o.
8) Wojciech Surowiecki – BZK ALCO S.A.
9) Robert Rakoczy – PPHU „FENIX”
10) Mazowiecka Izba Rolnicza
11) Aneta Tęcza – Kwiaciarnia
12) Aleksandra i Paweł Wieczorkowie –
Winnica Wieczorków
13) Piotr Walczak – Prezes Zarządu Lactalis Polska Sp. z o.o.
14) Jerzy Olizarowski – Dyrektor Zakładu Mleczarskiego „Obory” Sp. z o.o.
15) Michał Semeniuk – Delta Energy
Systems Sp. z o.o.
16) Kamila Lewek – Wiśniewska, Jacek
Pospiszyl – Gospodarstwo Ogrodnicze w Ryczywole S.c.
17) Grzegorz Gordat – Wikliniarstwo Rekonstrukcyjne
18) Teresa Żak – Przychodnia Eltermed
Sp. z o.o. w Zajezierzu
19) Michał Famulak – Punkt Apteczny
Rosa w Zajezierzu
20) Irena Bielawska – Lokalna Grupa
Działania „Puszcza Kozienicka”
21) Ośrodek Konferencyjno –Wypoczynkowy „Gnysiówka”
SABINA SEMENIUK
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”

nej w Kozienicach w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.
MONIKA WIRASZKA

Podjęte zostały uchwały w sprawach:
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2017 r.,
– przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami w Powiecie Kozienickim na lata
2017 – 2020”,
– przyjęcia Wieloletniego Programu
Współpracy Powiatu Kozienickiego
z organizacjami pozarządowymi na
lata 2018 – 2020,
www.kozienicepowiat.pl
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Wydarzenia

24 osoby z terenu powiatu kozienickiego stanęło 16 września na starcie
V Mistrzostw Powiatu Kozienickiego
w Kolarstwie MTB – Memoriału Janusza Stąpora, rozgrywanych w ramach
wyścigu Legia MTB Maraton, odbywającego się w Kozienicach.
Pierwsze Mistrzostwa rozegrane zostały 6 sierpnia 2013 roku na terenie
Ośrodka Wypoczynkowego „Polanka”
w Garbatce – Letnisku. Kolejne już
w Kozienicach, na terenie dawnej strzelnicy przy ul. Głowaczowskiej.
W tym roku, mimo deszczowej aury,
nie zabrakło nie tylko wielu emocji, ale
i sportowej rywalizacji. Na trzech dystansach wyścigu: MINI, MEGA SUNRACE
i GIGA stanęło łącznie 89 zawodników.
Wśród nich – 79 mężczyzn i 10 kobiet.
18,5 – kilometrowa pętla, przejechana
jednokrotnie, dwukrotnie lub trzykrotnie
wymagała dużej koncentracji i umiejętności.
W br. rozegrano również zawody
na dystansie MIKRO, w których udział
wzięło czworo dzieci (1 dziewczynka i 3
chłopców).
Zawodnicy po ukończeniu wyścigu
zjeść mogli posiłek regeneracyjny, po
czym odbyła się dekoracja zwycięzców.
W Mistrzostwach Powiatu Kozienickiego, będących jednocześnie Memoriałem Janusza Stąpora na podium na
dystansie MINI w kategorii mężczyzn
stanęli kolejno – Bartek Głowicki,
Patryk Sochaj i Bartosz Pulkowski,
w kategorii kobiet triumfowała Wiktoria Kubik, na dystansie SUNRACE
MEGA – Piotr Nowakowski, Mateusz
Rosiak i Szymon Abramczyk w kategorii mężczyzn oraz Anna Kudła w ka-

tegorii kobiet, a na dystansie GIGA –
Justyn Wójcik, Andrzej Piasek i Rafał
Wiatrzyk w kategorii mężczyzn.
Klasyfikacja całego wyścigu w poszczególnych kategoriach przedstawia się
następująco:
Klasyfikacja – Dystans Mikro – Dziewczynki:
1. Pulkowska Lilia
Klasyfikacja – Dystans Mikro – Chłopcy:
1. Majchrzak Jan
2. Majchrzak Filip
3. Załęski Jan
Klasyfikacja Open – Dystans Mini –
Panie:
1. Franas Justyna
2. Kubik Wiktoria
3. Szczęsna Katarzyna
Klasyfikacja Open – Dystans Mini –
Panowie:

1. Syc Marcin
2. Miazek Jan
3. Wachowicz Dawid
Klasyfikacja Open – Dystans Sunrace
Mega – Panie:
1. Warczyk Dorota
2. Wasiak Marta
3. Witek Karolina
Klasyfikacja Open – Dystans Sunrace
Mega – Panowie:
1. Borowski Sebastian
2. Kościelny Paweł
3. Soleniec Artur
Klasyfikacja Open – Dystans Giga –
Panowie:
1. Wójcik Justyn
2. Bogacki Jakub
3. Piasek Andrzej
Szczegółowa klasyfikacja, z uzyskanymi wynikami czasowymi i podziałem na kategorie wiekowe dostępna jest na stronie internetowej
www.legia-mtbmaraton.pl
Wręczenia Pucharów i Medali zwycięzcom dokonali: Lucyna Domańska-Stankiewicz – Naczelnik Wydziału
Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach, Jarosław Traczyk
Dyrektor Wydziału Promocji, Kultury
i Sportu Urzędu Miejskiego w Kozienicach, Marcin Zmitrowicz Dyrektor
KCRiS oraz Marcin Wasiołek Dyrektor
cyklu wyścigów Legia MTB Maraton.
Organizatorami Wyścigu byli: Stowarzyszenie Klub Kolarski Legia 1928,
Powiat Kozienicki i Gmina Kozienice. Mieszkańcy powiatu kozienickiego
zwolnieni byli z opłaty startowej.
MONIKA WIRASZKA
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Mazowsze w Koronie to cykl muzycznych wieczorów w zabytkach architektury
mazowieckiej organizowanych przez Mazowiecki Instytut Kultury (dawne Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki) przy
współpracy z lokalnymi partnerami.
Starostwo Powiatowe w Kozienicach
jest współorganizatorem tych muzycznych
wydarzeń od 2006 roku. Koncerty symfoniczne i kameralne z udziałem wybitnych
solistów, czołowych polskich zespołów muzyki dawnej, zespołów kameralnych, znakomitych orkiestr symfonicznych i kameralnych oraz chórów odbywały się w kościele
pw. Świętego Krzyża w Kozienicach (2006,
2007, 2008), Sanktuarium NMP Królowej
Różańca Świętego w Wysokim Kole (2009),
kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Opactwie (2011, 2012), w kościele pw. Narodzenia
NMP w Rozniszewie (2012), w kościele parafialnym pw. Świętego Stanisława Biskupa
i Męczennika w Oleksowie (2013), w kościele pw. Świętego Bartłomieja w Brzózie
(2014), w kościele parafialnym pw. Jana
Chrzciciela w Magnuszewie (2015, 2016)
oraz kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy
w Grabowie nad Pilicą (2016).
Przed publicznością wystąpili m.in. Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej
w Warszawie, Chór Miasta Siedlce, Tytus
Wojnowicz, Olsztyński Chór Kameralny,
Orkiestra Sinfonia Viva, Zespół Polski pod
kierunkiem artystycznym Marii Pomianowskiej, Varsovia Brass Quintet, Konstanty Andrzej Kulka, Kwartet Smyczkowy Prima Vista, Chór Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie, Teatr Ruchu Balonik, Maria

31 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Kozienicach podpisane zostało
porozumienie o współpracy pomiędzy
Starostwem Powiatowym w Kozienicach
a Zakładem Karnym w Żytkowicach.
Porozumienie ma na celu zwiększenie
efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych i readaptacyjnych skazanych poprzez
współpracę kulturalno-historyczną Starostwa
i Zakładu Karnego przy organizacji projektu,
którego głównym założeniem jest ochrona
miejsc pamięci narodowej, ukierunkowana
na renowację oraz utrzymanie w czystości
obiektów historycznych o charakterze zabytkowym, znajdujących się na terenie powiatu
kozienickiego przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie
Karnym w Żytkowicach, a także pomoc przy
organizacji imprez historycznych. Sygnatariuszami porozumienia byli Starosta Kozienicki
Andrzej Jung oraz Dyrektor Zakładu Karnego
w Żytkowicach ppłk Radosław Salak.
www.kozienicepowiat.pl

Pomianowska z Orkiestrą Arcus Poloniae,
Zespół Trebunie Tutki i Warszawski Chór
Międzyuczelniany,
Zespół Wokalny Bornus Consort, Chór Filharmonii Narodowej,
Zespół Instrumentów
Dawnych Ars Nova
i Zespół Wokalny Aulos z Białegostoku.
Każdy z koncertów poprzedzany jest
komentarzem
słownym, który wprowadza słuchaczy w tajniki teorii muzycznej
i historii muzyki europejskiej oraz ułatwia
słuchanie programu.
W tym roku, 24 września koncert
z cyklu Mazowsze w Koronie odbył się
w kościele parafialnym pw. Świętego
Krzyża w Kozienicach. Wystąpił Zespół Muzyki Dawnej Camerata Cracovia.
Kierownictwo artystyczne, lutnia, słowo
o muzyce – Ireneusz Trybulec, bandura,
bas – Dmytro Hubjak (Ukraina), sopran –
Adrianna Bujak, sopran – Marta Trybulec,
tenor – Piotr Szewczyk, viola da gamba –
Justyna Młynarczyk. Zespół zaprezentował
kanty polskie i ruskie na instrumentach historycznych. Usłyszeliśmy psalmy w przekładzie Jana Kochanowskiego, unikatowe
pieśni historyczne oraz osiemnastowieczne kanty rosyjskie, a także nieznane kanty
ukraińskie. Pochodzą one z nieistniejącego
już rękopisu Dominika Rudnickiego. Rękopis spłonął w Warszawie w 1944 roku.

MONIKA WIRASZKA

Organizatorem Koncertu był Mazowiecki Instytut Kultury, Starostwo Powiatowe w Kozienicach i Parafia pw. Świętego
Krzyża w Kozienicach. Autorem i koordynatorem była Małgorzata Kalicińska z Impresariatu MIK.
Przypomnę również, że właśnie w kościele pw. Św. Krzyża 6 października 2010
z okazji 200. lat Powiatu Kozienickiego
mogliśmy poznać i usłyszeć dwoje z kilkudziesięciu interesujących młodych artystów,
którzy przyjechali do Warszawy, by uczestniczyć w eliminacjach Międzynarodowego
Konkursu Chopinowskiego. Przed publicznością kozienicką wystąpiła Ester Park (Stany Zjednoczone) ur. w 1984 r. w Busan (Chiny) oraz Daniil Trifonov (Rosja) ur. w 1991 r.
w Nowgorodzie, który został laureatem XVI
Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie, zajmując II miejsce.
Koncert ten organizowany był również przy
współpracy Starostwa z MIK.
LUCYNA DOMAŃSKA-STANKIEWICZ

Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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„Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach”
25 sierpnia 2017 r. Powiat Kozienicki podpisał umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Termomodernizacja Starostwa Powiatowego w Kozienicach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę
niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
Celem głównym projektu jest poprawa stanu i efektywności energetycznej budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach.
Projekt umożliwi racjonalną i oszczędną gospodarkę zasobami energetycznymi w budynku, prowadzącą między innymi do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych, ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery i poprawę komfortu korzystania ze zmodernizowanego budynku
publicznego, wspieranie rozwoju niskoemisyjnej gospodarki zrównoważonego rozwoju regionu.
Projekt obejmuje swoim zakresem prace przygotowawcze, projektowe, budowlane i działania informacyjno-promocyjne. Najważniejszy zakres inwestycji obejmuje prace budowlane, w ramach których przewidziano:
• wymianę stolarki okiennej,
• ocieplenie ścian zewnętrznych,
• ocieplenie stropodachu wentylowanego,
• wymianę stolarki drzwiowej,
• modernizację instalacji centralnego ogrzewania,
• budowę instalacji fotowoltaicznej.
Po zakończeniu prac budowlanych niezbędne będzie wykonanie audytu ex-post, na podstawie którego zweryfikowane zostanie czy cele i efekty inwestycji zostały osiągnięte zgodnie z pierwotnymi założeniami audytów zrealizowanych przed rozpoczęciem inwestycji.
Całkowita wartość projektu wynosi: 1 516 038,00 PLN
Dofinansowanie:
– środki EFRR: 1 132 874,29 PLN
– w ramach pomocy de minimis: 135 944,92 PLN
Wkład własny Powiatu Kozienickiego: 383 163,71 PLN
Planowany termin zakończenia inwestycji: 31.01.2018 r.
Projekt „Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach” stanowi kontynuację projektów zrealizowanych przez Powiat Kozienicki w latach 2012 – 2014, a także przedsięwzięcie komplementarne pod względem zakresu poprzednich inwestycji
(termomodernizacja budynków).
W latach 2012 – 2014 Powiat Kozienicki zrealizował następujące projekty inwestycyjne z zakresu termomodernizacji budynków, komplementarne z niniejszym przedsięwzięciem:
1. Budowa budynku mieszkalnego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach
Opis: Zakres prac obejmował termomodernizację wybudowanego budynku – docieplenie posadzek warstwą styropianu o gr. 10 cm, docieplenie
ścian zewnętrznych warstwą styropianu o gr. 12 cm, docieplenie sufitów drugiej kondygnacji warstwą wełny mineralnej o gr. 25 cm oraz wykonanie elewacji budynku.
Źródła finansowania: RPO WM 2007 – 2013
Wartość inwestycji: 1 979 233,69 zł
Realizacja w roku 2012
Stan realizacji: zadanie zrealizowane
2. Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kozienicach
Opis: Zakres prac obejmował docieplenie dachu wełną mineralną o gr. 30 cm, docieplenie ścian budynku warstwą styropianu o gr. 12 cm oraz
wykonanie elewacji budynku.
Wartość inwestycji: 239 503,65 zł
Źródła finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Realizacja w roku 2014
Stan realizacji: zadanie zrealizowane
3. Termomodernizacja budynku w Kozienicach przy ul. Kochanowskiego 15 wraz z robotami budowlanymi polegającymi na przystosowaniu budynku na cele administracyjno-biurowe Starostwa Powiatowego w Kozienicach
Opis: Zakres prac obejmował wykonanie elewacji budynku, w tym docieplenie ścian budynku warstwą styropianu o grubości 12 cm oraz docieplenie posadzek warstwą styropianu o gr. 10 cm.
Wartość inwestycji: 85 748,16 zł
Źródła finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Realizacja w roku 2013
Stan realizacji: zadanie zrealizowane
4. Termomodernizacja budynku Placówki Socjalizacyjnej PANDA w Kozienicach
Opis: Zakres prac obejmował wymianę wszystkich otworów okiennych wraz z ościeżnicami na okna o niższym współczynniku przenikalności
termicznej, wykonanie elewacji budynku, w tym docieplenie ścian budynku warstwą styropianu o gr. 12 cm.
Wartość inwestycji: 247 562,43 zł
Źródła finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Realizacja w roku 2012
Stan realizacji: zadanie zrealizowane
Stanowisko ds. Funduszy Europejskich
i Rozwoju Powiatu
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24 sierpnia w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Kozienicach zorganizowane zostało spotkanie, podczas
którego podpisane zostało Porozumienie
o Partnerstwie w sprawie przygotowania wniosku o objęcie Zespołu Pobenedyktyńskiego w Opactwie wyższą formą
ochrony – uznania go za Pomnik Historii.
Porozumienie zostało zawarte pomiędzy: Powiatem Kozienickim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu
którego działają Starosta Kozienicki Andrzej
Jung oraz Wicestarosta Kozienicki Krzysztof Stalmach, Parafią Wniebowzięcia NMP
w Opactwie, reprezentowaną przez proboszcza parafii księdza Henryka Kowalczyka,
Diecezją Radomską, reprezentowaną przez
Diecezjalnego Konserwatora Zabytków
księdza Michała Krawczyka, Instytutem
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego,
reprezentowanym przez wicedyrektora instytutu dr hab. Annę Wodzińską.
W skład zabytkowego zespołu wchodzi
późnobarokowy, rokokowy kościół wybudowany w latach 1739–1780, dzwonnica
kościelna, klasycystyczny pałac opacki, dziedziniec otoczony murem (którego resztki zachowały się od średniowiecza) z kapliczkami
oraz ruiny refektarza. Sama świątynia pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
to perełka polskiego baroku. Barokowa bryła świątyni zachwyca swoją oryginalnością

31 sierpnia w Domu Pomocy Społecznej
im. Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach zorganizowany został piknik rodzinny.
Rozpoczęła go Elżbieta Czapla dyrektor placówki, witając serdecznie zgromadzonych
gości, wśród których oprócz mieszkańców
Domu, ich rodzin, uczestniczyli również m.
in. Lucyna Malec Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Kozienicach, Lucyna Domańska-Stankiewicz
Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach wraz
z pracownikami Wydziału, Danuta Figlewicz i Agnieszka Lechańska z Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach,
dyrektorowie zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej z terenu Mazowsza oraz
członkowie Stowarzyszenia Klub Seniora
„Radosna Jesień” w Kozienicach.
Mieszkańcy Domu wspólnie z innymi uczestnikami pikniku, tradycyjnie
z werwą i uśmiechem korzystali z przygotowanych atrakcji, takich jak zabawy
i gry taneczne oraz poczęstunku w postaci bigosu, czy potraw z grilla.
Na przestrzeni całego roku w Domu Powww.kozienicepowiat.pl

i lekkością, boczne elewacje są pełne wypukłości i wklęśnięć, natomiast fasada jest
dosyć płaska. Konsekrowana już w 1770 r.
przez dziesięć lat była urządzana. Nieznany
jest architekt i budowniczy świątyni. Wnętrze przyozdobione freskami autorstwa malarza królewskiego Szymona Mańkowskiego tonie w kolorach. Samo przyozdabianie
wnętrza kościoła trwało 10 lat, więc i efekt
jest zdumiewający. Malowane w tym czasie
przez Szymona Mańkowskiego freski zachowały się do dziś. Malowidła stwarzają iluzję
trójwymiarowości, otaczając oglądającego
z każdej strony. Wśród nich można podziwiać
piękne ornamenty oraz portrety opatów sie-

ciechowskich, a także króla Bolesława Chrobrego i Sieciecha. Zabytkowy, pobenedyktyński kościół w Opactwie jest perłą architektury
późnego baroku województwa mazowieckiego. Stanowi świadectwo kultury materialnej
i niematerialnej, wytworzonych w czasie kilku wieków funkcjonowania w okolicy zakonników św. Benedyktyna.

mocy Społecznej w Kozienicach organizowanych jest szereg imprez, wycieczek i spotkań,
mających na celu integrację mieszkańców
z lokalnym środowiskiem, ale przede wszystkim wywołanie uśmiechu na twarzach mieszkańców DPS w Kozienicach, sprawianie im
radości, płynącej ze spotkań z bliskimi.

SABINA SEMENIUK

SABINA SEMENIUK
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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21 sierpnia oddana została do użytku inwestycja pod nazwą: „Przebudowa
drogi powiatowej Nr 1712W Ryczywół –
Brzóza, odcinek Ryczywół – Wola Chodkowska” w formule „zaprojektuj i wybuduj” na terenie gminy Kozienice.
Zgodnie z danymi technicznymi
przekazanymi przez Marcina Łopuszańskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach zakres prac
obejmował: ETAP I – dł. drogi 1,35 km.
Część projektowa – wykonanie projektu
budowlanego i wykonawczego branży
drogowej dla drogi o dł. 3,257 km wraz
z niezbędnymi opiniami, decyzjami, mapami do celów projektowych. Część budowlana – wykonanie przebudowy jezdni
drogi dł. 1,35 km wraz z poszerzeniem,
wbudowanie krawężnika betonowego
dł. 2,7 km, wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem o dł. 1,35 km, renowacja rowów przydrożnych o dł. 1,35
km, oznakowanie drogi o dł. 1,35 km.
ETAP II – dł. drogi 1,907 km Część budowlana – wykonanie przebudowy jezdni
drogi dł. 1,907 km wraz z poszerzeniem,
wbudowanie krawężnika betonowego:
dł. 1,907 km, wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej o dł. 1,35 km, poboczy utwardzonych kruszywem o dł. 1,907 km oraz reno-

8 września 2017 r. w kozienickim
szpitalu odbyły się warsztaty histeroskopowe metodą Gubbiniego. Dotychczas
zabiegi histeroskopowe wykonywane były
w Kozienicach przy użyciu tradycyjnego histeroskopu i resektoskopu i wymagały znieczulenia ogólnego pacjentki.
Innowacyjność nowej metody polega na
możliwości małoinwazyjnych zabiegów
bez konieczności znieczulenia ogólnego,
pacjentka jest w pełnym kontakcie z lekarzem wykonującym zabieg. Informowana
jest na bieżąco o przebiegu zabiegu, dodatkowym plusem metody z zastosowaniem
resektoskopu Gubbiniego jest możliwość
ambulatoryjnego wykonywania, przez co
ograniczamy do minimum stres pacjentki
związany z pobytem w szpitalu, jak również koszty procedury. Pomysłodawcami
zorganizowania tego typu warsztatów byli:
lekarz specjalista ginekolog – położnik Andrzej Zmaczyński starszy asystent Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie, lekarz specjalista ginekolog – położnik Piotr Jóźwiak
kierownik oddziału ginekologii i położnictwa SP ZZOZ w Kozienicach, mgr Gabriela Kowalska kierownik Bloku Operacyjnego SP ZZOZ w Kozienicach.
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wacja rowów przydrożnych o dł. 0,20 km
i oznakowanie drogi o dł. 1,907 km.
Koszt inwestycji wyniósł 2 656 912, 42 zł.
Została ona sfinansowana ze środków Unii
Europejskiej, Powiatu Kozienickiego oraz
Gminy Kozienice.
Protokół odbioru podpisali Andrzej
Jung Starosta Kozienicki, Igor Czerwiński
Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice, Artur Kobus Radny Rady Miejskiej w Kozienicach, sołtys Woli Chodkowskiej, Leszek
Matuszewski sołtys Ryczywołu, Mieczysław Chmielewski dyrektor Przedsiębior-

stwa Robót Drogowych w Zwoleniu – wykonawca inwestycji oraz Marian Jóźwiak
kierownik budowy Przedsiębiorstwa Robót
Drogowych w Zwoleniu.
Komisję odbiorową tworzyli: Teresa
Majewska przewodnicząca komisji oraz
Marian Chmielnicki, Jacek Śmietanka
i Tomasz Dróżdż członkowie komisji.
SABINA SEMENIUK

Warsztaty mogły się odbyć dzięki Firmie medycznej IMS z siedzibą w Poznaniu, odpowiedzialnej za stronę techniczną
warsztatów i udostępnienie niezbędnego
sprzętu medycznego.
W warsztatach uczestniczyli lekarze
specjaliści z dziedziny ginekologii z województwa mazowieckiego.

W naszym szpitalu planowane są kolejne warsztaty z zakresu ginekologii małoinwazyjnej, jak również zakup sprzętu
w postaci histeroskopu i resektoskopu
Gubbiniego niezbędnego do tego typu
zabiegów.
JAROSŁAW PAWLIK
Dyrektor SP ZZOZ w Kozienicach

Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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Idźcie i głoście — jesteście posłani
Pod takim hasłem odbyła się tegoroczna Ogólnopolska Pielgrzymka
Niewidomych do Lublina w dniach 8 –
9 września 2017 roku, w której uczestniczyli również członkowie Koła
Polskiego Związku Niewidomych
w Kozienicach wraz z opiekunami.
Uroczystości odbywały się w Archikatedrze Lubelskiej. Niewidomi
z całej Polski przybyli nie tylko po
to, aby przed cudownym wizerunkiem
Matki Bożej Płaczącej prosić o potrzebne łaski, ale także aby podziękować w modlitwie za każde dobro, którego doświadczamy na co dzień.
Wysłuchaliśmy także dwóch ważnych
konferencji wraz z przepięknym melodyjnym przesłaniem:
Sercem patrz
Serce ma najlepsze oczy
Skończ swój płacz
Bóg Ci niesie światło gwiazd
Noclegi dla nas zapewnili mieszkańcy
10-tej dzielnicy Lublina, którym serdecznie dziękujemy. Przyjęli nas do swych
domów z serca, a nie z rozgłosu. Umieli
cieszyć się z cieszącymi i płakać z płaczącymi.
Na zakończenie pielgrzymki każdy
z uczestników otrzymał od ks. Andrzeja Gałki (duszpasterza niewidomych)
Dowód Tożsamości Chrześcijanina.

Zadanie zrealizowane zostało ze
środków Powiatu Kozienickiego pozyskanych w otwartym konkursie
ofert na realizację w 2017 roku zadań
wspieranych przez samorząd powia-

towy w zakresie: Pomoc Społeczna.
Zadanie 1 – Dofinansowanie działań
mających na celu poprawę sprawności
fizycznej i intelektualnej oraz aktyw-

ności życia ludzi starszych.
TERESA ŻUCHOWSKA

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kozienicach informuje,
że oferta na rok szkolny 2017/2018 znajduje się
na stronie internetowej Powiatu Kozienickiego
www.kozienicepowiat.pl
w zakładce Aktualności

www.kozienicepowiat.pl
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Na koniec sierpnia 2017 r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy
w Kozienicach znajdowało się 2812
osób bezrobotnych, w tym 1527 kobiet. W porównaniu do sierpnia 2016 r.
liczba bezrobotnych w powiecie kozienickim znacznie spadła (o 390 osób),
kiedy było zarejestrowanych 3202
osoby, w tym 1666 kobiet. Na koniec
sierpnia 2015 roku w komputerowej
bazie danych Powiatowego Urzędu
Pracy w Kozienicach zarejestrowanych
było 3367 osób, w tym 1718 kobiet.
Od tamtego czasu do sierpnia 2017 r.
bezrobocie spadło o 555 osób. W ostatnich latach bezrobocie spadło również
wśród osób młodych do 30 roku życia
oraz osób powyżej 50 roku życia.

kozienickim zarejestrowanych było
725 osób do 30 roku życia, natomiast
w sierpniu 2016 r. – 940 osób, zaś
w sierpniu 2015 r. – 972 osoby. Od
sierpnia 2015 r. do tożsamego okresu
2017 r. liczba bezrobotnych do 30 roku
życia zmniejszyła się o 247 osób.
W sierpniu 2017 r. w ewidencji
Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach zarejestrowanych było 780
osób powyżej 50 roku życia, w analogicznym okresie 2016 r. – 888 osób,
natomiast w 2015 r. – 967 osób bezrobotnych. Od sierpnia 2015 r. do adekwatnego okresu 2017 r. liczba bezrobotnych osób powyżej 50 roku życia
zmniejszyła się o 187 osoby.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec lipca
2017 r., stopa bezrobocia dla powiatu kozienickiego wynosiła 11,3 % (lipiec 2016 r. – 12,8 %, lipiec 2015 –
14,1 %), podczas gdy stopa bezrobocia dla kraju wyniosła – 7,1 %,
(lipiec 2016 r. – 8,5 %, lipiec 2015 r.
– 10,0 %).
Z przedstawionych powyżej danych
wynika, że bezrobocie na przestrzeni
ostatnich lat spada zarówno w kraju, jak
i powiecie kozienickim.
ANITA CHOŁAJ
Wydział Aktywizacji Rynku Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach

W sierpniu 2017 r. w powiecie

17 sierpnia 2017 r. w Dzienniku
Ustaw pod pozycją 1543 opublikowana została ustawa z dnia 20 lipca
2017 r. o zmianie ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa ma na celu wprowadzenie
od 1 stycznia 2018 r. zmian w zatrudnianiu cudzoziemców do wykonywania
pracy sezonowej i krótkoterminowej
w Polsce. W opublikowanej nowelizacji ustawy określono nowe zasady
przyjmowania cudzoziemców do wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej w Polsce. Określa się
również nowe reguły wymiany danych dotyczących wykonywania pracy
przez cudzoziemców między urzęda-

Szybkie i skuteczne działania funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej
Policji w Kozienicach pozwoliły na zatrzymanie 63-letniego mężczyzny podejrzanego o znęcanie się nad swoją żoną
i próbę podpalenia domu. Sąd przychylił
się do wniosku prokuratury i na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego zdecydował o zastosowaniu wobec
zatrzymanego tymczasowego aresztu.
30 sierpnia br. policjanci interweniowali wobec jednego z mieszkańców powiatu kozienickiego. 63-letni mężczyzna,
będący pod wpływem alkoholu znęcał się
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mi. Nowe regulacje prawne o dostępie
cudzoziemców do pracy sezonowej
dotyczą obywateli wszystkich państw
spoza UE i EOG.
Wprowadzone zmiany mają zapobiegać nadużyciom w zatrudnianiu cudzoziemców na podstawie oświadczeń,
jak również dostosowują krajowe prawo
do unijnej dyrektywy w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw
trzecich (spoza UE) w celu zatrudnienia
w charakterze pracownika sezonowego.
W związku z wprowadzanymi zmianami, od 1 stycznia 2018 r. starosta powiatu będzie realizował nowe zadania,
tj. wprowadzony zostanie dodatkowy typ
zezwolenia na pracę sezonową, co w za-

nad swoją żoną, groził też, że podpali
dom oblewając go benzyną.
Interweniujący policjanci z powodu
zagrożenia, jakie 63-latek powodował
swoim zachowaniem zatrzymali go w policyjnym areszcie.
Zebrane przez Policję w trakcie dalszego
postępowania materiały pozwoliły na wystąpienie przez prokuraturę z wnioskiem do sądu
o zastosowanie tymczasowego aresztowania.
Sąd przychylił się do wniosku i wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu,
dzięki czemu osoby z jego otoczenia pozostaną bezpieczne. Za popełnione przestępstwo

łożeniu ma oznaczać szybsze procedowanie (w porównaniu do zezwoleń na pracę
wydawanych przez wojewodę). Zezwolenie takie będzie wydawane dla określonego cudzoziemca na okres nie dłuższy niż
9 miesięcy w roku kalendarzowym.
Warto wspomnieć, że w okresie
od 1 stycznia do 31 sierpnia br. w tut.
Urzędzie Pracy zarejestrowano 5 319
oświadczeń o zamiarze powierzenia
wykonywania pracy obywatelom: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy.
MONIKA DZIUBA
Naczelnik Wydziału
Ewidencji i Świadczeń
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach

grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5.
Powyższy przykład pokazuje, że przemoc w rodzinie jest w szczególnym zainteresowaniu policji, a sprawca nie pozostaje bezkarny.
Pamiętajmy, że pomocą w przypadkach zaistnienia przemocy w rodzinie
oprócz instytucji organów ścigania, tj.
Policji, Prokuratury czy Sądu Rodzinnego zajmuje się także Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie przy Starostwie Powiatowym w Kozienicach oraz Miejskie
i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.

mł. asp. ILONA TARCZYŃSKA
www.kozienicepowiat.pl

Informacje

www.kozienicepowiat.pl
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29 sierpnia 2017 r. na stanowisko
Geodety Powiatowego powołana została Agnieszka Siderska.
W 2004 roku ukończyła studia
magisterskie na Wydziale Geodezji
i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Posiada uprawnienia zawodowe
w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne
i inwentaryzacyjne oraz rozgraniczenia
i podziały nieruchomości (gruntów),
a także sporządzanie dokumentacji do
celów prawnych.
Od kwietnia 2005 roku zatrudniona
była w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa
Powiatowego w Kozienicach. Zajmowała się obsługą interesantów, opracowywaniem zgłoszeń geodezyjnych,
prowadzeniem bazy numerycznej oraz
weryfikacją operatów geodezyjnych.
Pani Agnieszka stale podnosi swoje

kwalifikacje poprzez uczestnictwo w wielu
szkoleniach i konferencjach geodezyjnych.

1 sierpnia 2017 r. po procedurze konkursowej stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach objął
Jan Mazur.
Posiada wieloletnie doświadczenie
w służbach rynku pracy oraz administracji. W latach 1999 – 2006 był Naczelnikiem Wydziału Ewidencji Świadczeń
i Informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach, zaś w okresie 2006 –
2017 pracował w Starostwie Powiatowym
w Kozienicach na stanowisku Koordynator ds. Zamówień Publicznych.
Doświadczenie zawodowe zdobywał
również na innych stanowiskach, w tym
kierowniczych, m.in. w: Spółdzielni Kółek Rolniczych, Spółdzielni Mieszkaniowej, Miejsko – Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji, prowadził również własną
działalność gospodarczą.
Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Kozienicach, w 1982 r. ukończył
Wydział Rolniczy Akademii Rolniczej w Lublinie z tytułem magister inżynier.

Ma 59 lat mieszka w Kozienicach,
żonaty, ma dwie córki i wnuczkę. Wolne chwile poświęca rodzinie, uprawia
turystykę rowerową. Lubi czytać książki
głównie o tematyce historycznej.

W pracy ceni sobie profesjonalizm, zaangażowanie i pracę w zespole oraz możliwość
rozwoju własnego i współpracowników.

Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” Kozienice
Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu
i ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
serdecznie zapraszają
do wzięcia udziału w imprezie biegowej
pn. „V ENERGETYCZNA DYCHA” Kozienice 2017,
30.09.2017 r. w Kozienicach, na dystansie 10 km
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.kozienicepowiat.pl
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Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Warszawie Beata Kalinowska
oraz Kierownik Biura Powiatowego w Kozienicach Zbigniew Sitkowski informują”
I. Od 25 września rolnicy, którzy zdecydowali się na przekazanie gospodarstwa innemu rolnikowi mogą składać wnioski
o przyznanie wsparcia
Od 25 września do 24 października 2017 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo
innemu rolnikowi”.
Pomoc może być przyznana osobie fizycznej, która spełnia następujące warunki:
• jest wpisana do ewidencji producentów;
• jest pełnoletnia;
• uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw;
• przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• nie będzie prowadziła działalności rolniczej przez co najmniej 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego;
• po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na
miejsce położenia gospodarstwa. Wniosek można również wysłać listem poleconym, nadanym w placówce Poczty Polskiej.
Wysokość pomocy obliczana jest jako iloczyn 120 proc. rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw, przyznanych w roku, w którym rolnik przystąpił do systemu dla małych gospodarstw i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od roku, w którym rolnik trwale przekaże gospodarstwo rolne, do dnia 31 grudnia 2020 r. Wsparcie wypłacane jest jednorazowo. Oznacza to, że rolnik, który przekaże gospodarstwo
w 2017 roku otrzyma płatności w wysokości 4-krotności 120 proc. rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw ustalonej w roku przystąpienia do systemu
dla małych gospodarstw. Ponieważ maksymalna roczna stawka płatności dla małych gospodarstw ustalona w PROW 2014 – 2020 wynosi 1250 Euro, to maksymalna stawka przyjęta do wyliczenia płatności dla rolników przekazujących gospodarstwa wynosi 1500 euro (1250 euro x120 proc.). Oznacza to, że rolnik, który
przekaże gospodarstwo w 2017 roku może otrzymać równowartość 6 tys. euro.
Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby przyznanych punktów. Pod uwagę brana jest:
• powierzchnia przekazywanego gospodarstwa – im większe gospodarstwo tym większa liczba punktów (gospodarstwo do 3 ha – 1 pkt; 3 do
6 ha – 3 pkt; powyżej 6 ha – 5 pkt);
• powierzchnia gospodarstwa rolnego przejmującego gospodarstwo od wnioskodawcy – preferowane są gospodarstwa mniejsze (gospodarstwo do
5 ha – 3 pkt; 5 do 10 ha – 2 pkt; powyżej 10 ha – 1 pkt);
• informacja czy gospodarstwo przekazane jest osobie fizycznej, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat
i jest ubezpieczona jako rolnik na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie. Jeżeli tak
jest – rolnik otrzymuje 3 pkt.
Minimalna liczba punktów uprawniająca od uzyskania pomocy wynosi 2 punkty.
Warunkiem koniecznym do przyznania pomocy jest, aby powierzchnia gospodarstwa utworzonego przez przejmującego, po przejęciu gruntów
rolnych od wnioskodawcy, była równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju. Natomiast w województwach, w których
średnia powierzchnia gruntów rolnych jest większa niż średnia powierzchnia gospodarstwa w kraju, utworzone gospodarstwo musi osiągnąć powierzchnię co najmniej średniej wojewódzkiej.

II. Nawet 500 tys. zł na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”
Nawet 500 tys. zł można otrzymać na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”.
„Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” to kolejny rodzaj wsparcia uruchamiany w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć od 28 września 2017 r. do 27 października 2017 r.
w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można zrobić to osobiście, przez upoważnioną
osobę albo rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wniosek o przyznanie pomocy może zostać złożony również za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR, osobiście albo przez upoważnioną osobę.
Pomoc taką może otrzymać rolnik, jeżeli m.in. w jego gospodarstwie łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk wynosi co
najmniej 1 ha.
Wsparcie przyznaje się na inwestycje, które m.in. przyczynią się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych
położonych na obszarze Natura 2000, nie będą negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 i nie są sprzeczne z działaniami
ochronnymi obligatoryjnymi ustalonymi dla obszaru Natura 2000, na którym jest położone gospodarstwo, w planach zadań ochronnych.
Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Standardowa
wysokość dofinansowania to 50 proc. Na wyższy poziom wsparcia, który wynosi 60 proc. mogą liczyć młodzi rolnicy. Wysokość pomocy na
„Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” zależy od ich rodzaju. W przypadku operacji związanych z budową lub
modernizacją budynków inwentarskich albo adaptacją innych budynków na budynki inwentarskie można otrzymać w całym okresie realizacji
PROW 2014 – 2020 maksymalnie 500 tys. zł. Natomiast na inne inwestycje można ubiegać się o 200 tys. zł.
W ramach prowadzonego naboru można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa.
Kolejność przysługiwania pomocy zależy w dużej mierze od powierzchni trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000
lub od stosunku tej powierzchni do powierzchni wszystkich użytków rolnych w gospodarstwie.
Prezes ARiMR w terminie 50 dni od zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy poda do publicznej wiadomości, na
stronie internetowej Agencji, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.
III. Przypominamy, że z dniem 27 września 2017 r. kończy się termin składania wniosków o udzielenie pomocy producentom rolnym,
w których w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, powstały w bieżącym roku szkody w wysokości co najmniej
70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych.
Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl i w punktach informacyjnych ARiMR m. in. Biura Powiatowego w Kozienicach, ulica Warszawska 72 (wejście od ulicy Zdziczów).
ZBIGNIEW SITKOWSKI
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR

www.kozienicepowiat.pl
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GMINA GARBATKA-LETNISKO

27 sierpnia 2017 r. na stadionie
sportowym w Garbatce – Letnisko odbyły się XIV Dożynki Powiatu Kozienickiego „Garbatka – Letnisko 2017”.
Uroczystości dożynkowe rozpoczęły
się Mszą Świętą w Kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
w Garbatce – Letnisku, którą celebrował ks. Biskup Henryk Tomasik Ordynariusz Diecezji Radomskiej. Po zakończonej Mszy Świętej zebrani udali się,
maszerując w korowodzie, na stadion
sportowy przy ulicy Kolejowej.
Tam po przywitaniu gości przez
Gospodarzy, czyli: Wójta Gminy Garbatka – Letnisko Roberta Kowalczyka
oraz Starostę Powiatu Kozienickiego
Andrzeja Junga, odbył się obrzęd dzielenia chleba. Wszystko to oczywiście
z udziałem naszych tegorocznych Starostów Dożynkowych, którymi byli: Maria Maciejewska ze wsi Molendy oraz

Lucjan Zawadzak
ze wsi Garbatka
Długa. Do obrzędów przygrywał
w rytmie ludowym,
Zespół
Relaks z Kozienic.
Następnie
rozstrzygnięto
konkurs na najładniejszy
wieniec dożynkowy,
w którym pierwsze
miejsce
zdobyła
gmina Garbatka –
Letnisko oraz konkursy ODR, MIR
i KRUS. Podczas tegorocznych dożynek można było też skosztować smakowitości na stoiskach Sołectw gminy
Garbatka – Letnisko, obejrzeć wystawy
różnych firm i instytucji, a dla najmłodszych był wspaniały plac zabaw.
Po tradycyjnych obrzędach przyszedł czas na część artystyczną. Jako
pierwsza wystąpiła grupa taneczna
dzieci z Garbatki – Letnisko oraz Zespół Młodzieżowy, w którym swój
występ zaprezentowała Dominika Rodakowska. Po prezentacji dzieci i młodzieży mogliśmy usłyszeć Chór Seniora

2 września 2017 r. w całej Polsce odbyło
się Narodowe Czytanie Wesela Stanisława
Wyspiańskiego. Do ogólnopolskiej akcji, po
raz piąty włączyła się również Garbatka-Letnisko. Honorowym patronatem akcję Narodowego Czytania objęła Para Prezydencka
– Andrzej Duda wraz z małżonką, Agatą. Publiczne czytanie Wesela Stanisława Wyspiańskiego odbyło się w lokalu Kina Za Rogiem
w Garbatce-Letnisko. Uczestnikami Narodowego Czytania byli uczniowie Zespołu Szkół
Samorządowych oraz mieszkańcy Garbatki.
Spotkanie prowadziła kierownik Gminnej
Biblioteki Publicznej Małgorzata Markowska. Odczytano sześć scen Wesela. Fragmenty
sztuki Stanisława Wyspiańskiego przeczytali:
– Przewodniczący Rady Gminy Garbatka
– Letnisko Włodzimierz Mazur,
– Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Garbatka – Letnisko Irena Piechocińska,
– Sekretarz Gminy Garbatka – Letnisko
Teresa Fryszkiewicz,
– Sołtys wsi Garbatka Długa i Garbatka
Nowa Czesław Pacuła,
– Prezes Stowarzyszenia Aktywni 50+
Teresa Bęczkowska,

– Nauczycielka j. polskiego w Zespole Szkół
Samorządowych
w Garbatce – Letnisko Agnieszka Rygiel,
– Nauczycielka j. polskiego w PSP w Bogucinie Beata Maciąg.
Po
odczytanych
fragmentach
wyświetlony został film Wesele
z 1972 r. w reżyserii Andrzeja Wajdy, który znajduje się w zasobach Kina
Za Rogiem.
Po projekcji Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Mazur w imieniu
wszystkich podziękował
Małgorzacie Markowskiej
i Iwonie Stępień z Gminnej Biblioteki Publicznej za przygotowanie akcji Narodowego Czytania w Garbatce – Letnisko. Na zakończenie
spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali egzemplarze Wesela ufundowane przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Garbatce-Letnisko
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Wrzos z Garbatki – Letnisko.
Następnie odbyły się koncerty zaproszonych zespołów. Najpierw wystąpiła grupa Systematic. To autorzy
piosenek takich jak: „Nierealny sen”,
„Oczy niebieskie”, „Usta malowane”.
Kolejną częścią programu był występ
grupy wokalnej Partita, która bawiła
publiczność takimi szlagierami jak:
„Mamy tylko siebie”, czy „Pytasz mnie
co ci dam”. Gwiazdą wieczoru był zespół Skaner, który porwał publiczność
do tańca hitami „Pociąg do gwiazd”,
„Amerykan Boy”, czy „Moja wolność”. Tegoroczne Dożynki zwieńczyła wspólna zabawa z zespołem Nektar.
AGNIESZKA DZIEWICKA

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 Wesela.

MAŁGORZATA MARKOWSKA
www.kozienicepowiat.pl

Od 1 do 2 września 2017 r. na korcie tenisowym w Garbatce – Letnisko
został rozegrany Turniej Deblowy Tenisa Ziemnego o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Garbatka – Letnisko. W rozgrywkach wzięło udział
12 uczestników.
O puchar zwycięzcy walczyli: Kazimierz Domeradzki, Robert Kowalczyk, Sławomir Pietrzyk, Jacek Sałek, Agata Sałek, Artur Plażuk, Leon
Uliasz, Mateusz Pawlonka, Patryk Połosa, Natalia Wieczorek, Piotr Wieczorek, Kazimierz Zalewski. Emocjom nie
było końca! Po eliminacjach do turnieju finałowego zakwalifikowali się:
Artur Plażuk, Leon Uliasz, Mateusz
Pawlonka, Patryk Połosa, Kazimierz
Zalewski, Sławomir Pietrzyk.
Ostateczne rozgrywki finałowe
rozstrzygnęły się 2 września. Emocje

Ryk silników, efektywna parada ulicami Garbatki – Letnisko, widowiskowy pokaz, a przede wszystkim niesamowita atmosfera, podczas koncertów
i konkursów. Tak w skrócie opisać można X BIKE NIGHT Garbatka – Letnisko 2017! Impreza odbyła się w dniach
8 – 10 września 2017 roku w Gospodarstwie
Agroturystycznym Małgorzaty Sztobryn
w Garbatce – Zbyczyn. A zaczęło się już
w piątek – 8 września. Na starcie mogliśmy
usłyszeć takie zespoły jak: Power Blues
40+, Hangover oraz The Bill.
Natomiast w sobotnie, wrześniowe
przedpołudnie motocykliści przejechali
ulicami czterech gmin: Gminy Garbatka
– Letnisko, Gminy Gniewoszów, Gminy
Policzna oraz Gminy Sieciechów, w efektywnej paradzie. Trasa, którą pokonali liczyła ponad 40 km. Meta znajdowała się
na skwerze przy Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko. Tam odbyły się pokazy jazdy
wyczynowej na motocyklach. Zobaczyli-

www.kozienicepowiat.pl

były ogromne,
a gra zacięta. Głównymi
zwycięzcami
w turnieju deblowym okazali
się Leon Uliasz
i Artur Plażuk,
którzy
zdobyli pierwsze
miejsce, Mateusz Pawlonka
i Patryk Połosa,
którzy zdobyli
drugie
miejsce oraz Kazimierz Zalewski
i Sławomir Pietrzyk, którzy sklasyfikowani zostali na
miejscu trzecim. Naszym zwycięzcom
wręczone zostały puchary, natomiast

śmy między innymi jazdę na jednym kole,
drifting, palenie gumy, czy jazdę z nogami
na kierownicy. Akrobacjom nie było końca!

wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.
AGNIESZKA DZIEWICKA

W tym roku do imprezy dołączyła
Fundacja Iron Angels, zbierając zarazem
pieniądze na szczytny cel. Środki zebrane
od uczestników zlotu wesprą rehabilitację
jednego z naszych rodaków. Po pokazie
członkowie Fundacji podziękowali Wójtom biorącym udział w zlocie za wsparcie
tej niezwykłej inicjatywy.
Następnie motocykliści wrócili do Garbatki – Zbyczyn. Tego wieczora usłyszeliśmy Kubę Gołębiowskiego, Zespół Cauter,
Czarny Ziutek z Killerami, Kuśkę Brothers,
Sexbombę oraz Zespół ROT. Imprezę oficjalnie zakończono w niedzielne przedpołudnie.
My z naszej strony oczywiście gratulujemy Organizatorom energii, pomysłowości i życzymy jak najwięcej takich
udanych inicjatyw.
AGNIESZKA DZIEWICKA
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GMINA GŁOWACZÓW

W 2017 r. w Gminie Głowaczów są realizowane niżej wymienione zadania inwestycyjne:
1. Budowa drogi gminnej ulicy Parcela w miejscowości
Brzóza wraz z budową linii elektroenergetycznej nn
oświetlenia drogowego – etap II o długości 1450 mb –
wartość zadania 966.626,00 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 602.338,00 zł – inwestycja zakończona w dniu
17.01.2017 r.
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chodków o długości 4490 mb – wartość zadania 255.253,53 zł – inwestycja
zakończona w dniu 12.06.2017 r.
3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów – Zieleniec o długości 4470 mb – wartość zadania 243.984,24 zł
– inwestycja zakończona w dniu 31.07.2017 r.
4. Budowa ulicy Nadrzecznej w miejscowości Brzóza, gmina
Głowaczów wraz z budową linii elektroenergetycznej nn
oświetlenia ulicznego oraz przebudowa istniejącej linii
elektroenergetycznej i istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej o długości 1493,35 mb – wartość zadania
2.548.879,83 zł, w tym dotacja z UE ok. 1.615.437,00 zł
– inwestycja zakończona w dniu 16.08.2017 r.

du Wojewódzkiego w Warszawie – inwestycja zakończona
w dniu 03.07.2017 r.
6. Przebudowa drogi gminnej ul. Olszyna w miejscowości Głowaczów o długości 156,04 mb – wartość zadania 223.976,72 zł, inwestycja zakończona w dniu
01.09.2017 r.
7. Połączenie sieci wodociągowej Michałów – Grabnowola – Studzianki Pancerne – etap I Grabnowola – Studzianki Pancerne o długości 2740 mb – wartość zadania 214.826,04 zł – inwestycja zakończona w dniu
14.07.2017 r.
8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówki
Grabnowolskie – etap II, odcinek o długości 531,3 mb
– wartość zadania 191.373,99 zł, planowany termin zakończenia inwestycji 30.09.2017 r.

9. Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania
budynku remizy OSP w Lipie na budynek centrum kulturalno – rekreacyjne – wartość zadania 1.303.535,76 zł,
planowany termin zakończenia inwestycji 31.05.2018 r.
5. Budowa drogi gminnej w miejscowości Leżenice, gmina Głowaczów o długości 758,65 mb – wartość zadania
967.065,12 zł, w tym dotacja 50% z Mazowieckiego Urzę-

10. Dobudowa sali gimnastycznej wraz ze stołówką przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzózie – wartość zadania ok. 3.000.000,00 zł, w tym etap II –
1.029.432,00 zł, (dotacja ok. 50%), planowany termin
zakończenia drugiego etapu 15.10.2017 r., natomiast zakończenie całej inwestycji – sierpień 2018 r.
11. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
Brzóza Aleja Lipowa – Sewerynów – wartość zadania
39.975,00 zł, dokumentację wykonano w terminie do
31.05.2017 r.
12. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: Budowa docelowa sieci zaopatrzenia
w wodę dla miejscowości Brzóza – Mazury, Głowaczów ul. Rudki, Ignacówka Bobrowska, Stawki – wartość zadania 31.500,00 zł, dokumentację wykonano
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w terminie do 30.06.2017 r.
13. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
budowy drogi gminnej nr 170222W Mała Wieś – Lipa,
odcinek o długości około 2500 mb – wartość zadania
34.000,00 zł, planowany termin zakończenia prac projektowych 31.10.2017 r.
14. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
budowy drogi gminnej relacji Lipa – Jasieniec, na odcinku Lipa – Henryków o długości około 900 mb – wartość
zadania 20.000,00 zł – dokumentację wykonano w terminie do 31.07.2017 r.
15. Remont drogi gminnej ul. Rzecznej w miejscowości
Głowaczów, odcinek o długości 174,6 mb – wartość zadania 141.800,00 zł, planowany termin wykonania remontu do 15.12.2017 r.
16. Przebudowa drogi powiatowej nr 1704W Magnuszew –

W ramach tegorocznego Narodowego Czytania, w Zespole Szkół im.
Batalionów Chłopskich w Ursynowie
odbyło się kameralne spotkanie z jednym z najważniejszych wieszczy literatury narodowej w Polsce.
Z tej okazji w sobotę, 2 września
2017 r. tuż po godzinie 14 rozpoczęło
się czytanie I aktu dzieła „Wesele”. Zebranym gościom wspólne chwile umilali swoim głosem: Krzysztof Postek
Zastępca Wójta Gminy Głowaczów,
Krzysztof Katana Proboszcz Parafii
pw. Świętego Bartłomieja w Brzózie,
pracownicy Gminnej Biblioteki w Głowaczowie i jej filii w Brzózie: Natalia Newecka – Stępień, Małgorzata
Skierniewska i Anna Mika na czele
z Agnieszką Ogonowską Kierownikiem Biblioteki.
Specjalne słowo wstępu, wprowadzające zebranych w klimat dzieła
Wyspiańskiego wygłosiła Ewa Wawer,
emerytowana nauczycielka j. polskiego z Głowaczowa, która niejednokrotnie jeszcze tego popołudnia porywała
zebranych w magiczny, nostalgiczny
i pełen przesłania ponadczasowego
świat „Wesela”. Swoim głosem „czarowały nas” również Aleksandra
Wolska przedstawicielka Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głowaczowie, Anna Prątnicka przedstawicielka Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Brzózie oraz
Aleksandra Kielich i Renata Gutkiewicz przedstawicielki Zespołu Szkół
w Ursynowie, Bartosz Kołodziejczyk
uczeń klasy III gimnazjum oraz oczywiście Marzena Rusinek Dyrektor
szkoły, która rozpoczęła tegoroczne
czytanie. Gościnnie wystąpił również,
zaprzyjaźniony ze szkołą, Krzysztof
www.kozienicepowiat.pl

Moniochy w miejscowości Studzianki Pancerne – wartość zadania 685.863,15 zł, w tym udział Gminy Głowaczów 450.000,00 zł.
17. Remont drogi wojewódzkiej nr 730 Skurów – Jasieniec – Warka – Głowaczów odcinek od km 37+110
do km 42+300, gmina Głowaczów – wartość zadania
ok. 3.530.000,00 zł.
18. Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 48 (ul. Warecka i Aleja Lipowa) w Brzózie na odcinku 3035 mb
– wartość zadania ok. 990.000,00 zł, planowany termin
zakończenia inwestycji 15.11.2017 r.
Na terenie gminy Głowaczów realizowane są inwestycje publiczne, których wartość przekracza 15 mln zł, w tym
z budżetu gminy zainwestowano ponad 8 mln zł (środki
własne oraz pozyskane dotacje zewnętrzne).
ANDRZEJ GLEGOŁA

Boryczka. Po wysłuchaniu słów pierwszego aktu utworu, przyszedł czas na
wspólną fotografię oraz wręczenie
wszystkim uczestnikom pamiątkowych
egzemplarzy książki.
Organizatorzy akcji, czyli Gminna Biblioteka w Głowaczowie oraz

ZSO w Ursynowie serdecznie dziękują
wszystkim uczestnikom Narodowego
Czytania za wspólne chwile i możliwość promocji czytelnictwa w Gminie
Głowaczów.
mgr MAŁGORZATA MAJ
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GMINA GNIEWOSZÓW

Dzień 29 sierpnia zapisał się
w historii Klubu Seniora „Zawsze
Aktywni”, działającego przy Bibliotece Publicznej gminy Gniewoszów,
jako okazja do świętowania 1. rocznicy działalności. Obecnie klub liczy
25 członków, działa na rzecz naszej
społeczności i promuje gminę Gniewoszów.
Na jubileusz przybył Wójt Gminy Gniewoszów Marcin Szymon Gac
oraz Radny Rady Gminy Gniewoszów
Piotr Telka. Koordynator Klubu Seniora Danuta Błażyńska podziękowała
wójtowi za wsparcie i wszelką pomoc,
Ewie Maurer – Prezes Klubu Seniora
za wspaniałą współpracę, a wszystkim klubowiczom za pogodę ducha
i uśmiech z jakim pojawiają się na każdym spotkaniu.
W czasie spotkania w Restauracji
„Pod Lipą” w Czarnolesie wspominano
pierwsze wyjazdy turystyczne, m.in.:
do Woli Okrzejskiej, Skansenu Wsi
Radomskiej, Czarnolasu, Kozłówki,
spotkania z ciekawymi ludźmi (poetkami: Jeleną Jasek, Zofią Plewko, malarką Krystyną Szafranek, podróżnikiem
Wiesławem Sienkiewiczem), warsztaty, prezentacje i występy oraz udział
w wielu imprezach kulturalnych.
DANUTA BŁAŻYŃSKA

III Konkurs Fotograficzny „Moja
Gmina w obiektywie” za nami. Do 30 lipca br. udział w konkursie zgłosiło 6 osób
– nadsyłając 24 prace.
Komisja konkursowa w składzie:
Franciszek Subocz – fotograf, członek
rzeczywisty FOTO KLUBU RP – przewodniczący, Marcin Szymon Gac – Wójt
Gminy Gniewoszów oraz Mikołaj Mizak,
po weryfikacji zdjęć pod względem zgodności z regulaminem konkursu, oceniła
oraz przyznała nagrody.
W temacie: „Wisła oraz rzeki i rzeczki
naszej małej ojczyzny”:
I nagroda – Monika Wiraszka,
II nagroda – Stanisław Błażyński,
III nagroda – Maja Wojciechowska.
W temacie „Krajobraz wierzbami malowany” nagrody otrzymali:
I nagroda – Stanisław Błażyński,
II nagroda – Ryszard Szewczyk
21 sierpnia br. w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Gniewoszowie Wójt
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Gminy dokonał symbolicznego otwarcia
wystawy pokonkursowej oraz wręczył
laureatom nagrody.

DANUTA BŁAŻYŃSKA

www.kozienicepowiat.pl

W sobotę 2 września cała Polska czytała „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Do
akcji, już po raz drugi, włączyła się również gmina Gniewoszów. Czytanie odbyło
się w Bibliotece Publicznej Gminy Gniewoszów. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Andrzej Duda wraz
z małżonką, który z tej okazji skierował list
do jednostek samorządu terytorialnego.
Spotkanie w bibliotece rozpoczęło się
od powitania przez Kierownika Biblioteki
Publicznej – zgromadzonych gości, następnie został odczytany list Prezydenta zachęcający do czytania polskiej literatury.
W głośne czytanie na role I aktu dramatu włączyli się uczniowie Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie: Monika Oleś,
Natalia Orłowska, Paulina Chmielewska,
Adrian Grabiec, członkowie Klubu Seniora
„Zawsze Aktywni”: Stanisława Bachanek,
Ryszarda Tyburcy, Ryszard Szewczyk,
Stanisław Błażyński, pracownicy Urzędu
Gminy: Mieczysław Szewczyk i Damian
Solecki, mieszkańcy gminy: Karolina Bachanek, Jakub Urbanek, Mateusz Sotowski,
Jacek Stępień, czytała także Angelika Bachanek przedstawicielka Stowarzyszenia
Miłośników Przeszłości „GNIEWOSZ”.
Gościliśmy Edytę Dubaniewicz i Sebastiana Dudzika – osoby spoza naszego terenu.
Opis izby odczytała Danuta Błażyńska.
Po zakończeniu wspólnego czytania
można było skosztować przysmaków ze
stołu wiejskiego – jak to bywa na weselu.
Gorąco dziękujemy wszystkim za udział
i zaangażowanie w zorganizowanie Narodowego Czytania w naszej gminie oraz zapra-

szamy do wspólnego czytania za rok.
PAULA STĘPIEŃ

Biblioteka Publiczna
Gminy Gniewoszów

Urząd Gminy Gniewoszów uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej
przy użyciu terminali płatniczych POS.
Program jest prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., która pełni rolę
koordynatora Programu oraz wspiera finansowo jego wdrożenie i funkcjonowanie.
Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w naszym urzędzie jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców. Warto
zauważyć, że zarówno urząd jak i mieszkańcy nie ponoszą żadnych opłat z tytułu płatności kartą płatniczą oraz telefonem. Mamy
nadzieję, że przyjmowanie opłat w formie bezgotówkowej będzie dla Państwa wygodne, zaoszczędzi czas, zwiększy bezpieczeństwo transakcji, a dla urzędu przełoży się na usprawnienie prac całej instytucji.
Zwracamy jednak uwagę na fakt, iż ze względu na specyfikę obrotu bezgotówkowego opłata zostaje uznana w momencie zaksięgowania jej na rachunku urzędu. Najczęściej ma to miejsce kolejnego dnia roboczego po dokonaniu wpłaty.
MIKOŁAJ MIZAK
www.kozienicepowiat.pl
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GMINA GRABÓW NAD PILICĄ

27 sierpnia br. nasza gmina tradycyjnie uczestniczyła w XIV Dożynkach
Powiatu Kozienickiego „Garbatka –
Letnisko 2017”. Jest to ważne święto
dla rolników, z jednej strony uroczyście dziękują za zebrane tegoroczne
plony, za Bożą Opatrzność, a z drugiej
proszą o błogosławieństwo na następny
nowy rok rolniczego trudu.
Gmina Grabów nad Pilicą jest rolniczą gminą, dlatego nie dziwiła nikogo
tak liczna obecność rolników z naszego terenu na uroczystościach. Dożynki są też świetną okazją nie tylko do
wspólnego świętowania i zabawy, ale
także uhonorowania wyróżniających
się gospodarzy odznaką Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla
Rolnictwa”. W tym roku honorową
odznakę przyznano Beacie Walendzik
z Nowej Woli. Swoje ponad 18-hektarowe gospodarstwo prowadzi wspólnie
z mężem od 25 lat. Zajmuje się uprawą zbóż oraz prowadzi hodowlę bydła

W sobotnie południe, 2 września
2017 r. czytane było „Wesele” Stanisława
Wyspiańskiego w Grabowie nad Pilicą,
z podziałem na role. To niecodzienna praktyka w Cybernetycznej przestrzeni, która
z pewnością zapisze się na stałe w placówce. Stworzony wyjątkowy nastrój, świece,
drobne przekąski, obrusy i welon, nadawały
symboliczny charakter, po raz pierwszy zorganizowanej akcji w świetlicy.
„...Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od
2012 roku. Została zainicjowana wspólną
lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry,
a podczas następnych edycji przeczytano
kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza
oraz Lalkę Bolesława Prusa. W ubiegłym
roku Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli Narodowe Czytanie
Quo vadis Henryka Sienkiewicza w warszawskim Ogrodzie Saskim. Przez ponad
11 godzin powieść Sienkiewicza czytali
znani aktorzy. W całej Polsce i za granicą Quo vadis przeczytano w ponad 2200
miejscach.
Wesele Dramat w trzech aktach,
najsłynniejszy utwór Stanisława Wyspiańskiego, powstało na kanwie autentycznego wydarzenia – wesela poety
i dramaturga Lucjana Rydla z Jadwigą
Mikołajczykówną, chłopką z podkrakow-
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mlecznego i mięsnego. Jest rolnikiem
ambitnym, który dąży do rozwoju swojego gospodarstwa.
Tradycyjnie zwieńczeniem zebranych plonów jest Wieniec Dożynkowy. Nie mogło zabraknąć także naszego z Grabowa, który w konkursie
na najpiękniejszy wieniec zajął drugie
miejsce. W kształcie korony w całości
został upleciony z kłosów, przystrojony kwiatami i ziołami, a w centralnym jego punkcie umieszczony został
chleb. Wieniec ten jest dziękczynieniem Bogu za dobre owoce, obfite łaski oraz prośbą o godne i słuszne zagospodarowanie zebranych plonów.
Po tych uroczystościach z nową siłą
czas powziąć kolejny trud rolniczej
pracy, która jest tak ważna dla ludzkiego istnienia.
ANNA PLESIEWICZ-TRZECIAK

skich Bronowic. Prapremiera sztuki odbyła się 16 marca 1901 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. W tym samym roku
w Krakowie Wesele zostało opublikowane po raz pierwszy. Dramat Wyspiańskiego został dotychczas przetłumaczony
na ponad 10 języków. W języku polskim
ukazało się ponad 120 wydań Wesela.
Stanisław Wyspiański (1869 – 1907) –
poeta, dramatopisarz, malarz, inscenizator

– był jednym z najgenialniejszych polskich
artystów. Wybitny przedstawiciel Młodej
Polski, zajmował się wieloma dziedzinami
sztuki. Uprawiał malarstwo, pisał utwory
liryczne i dramatyczne, libretta oper, projektował witraże, meble, a nawet strój dla
Lajkonika. Został pochowany w Krypcie
Zasłużonych w podziemiach kościoła oo.
Paulinów na Skałce...”
MAŁGORZATA SIEKUT
www.kozienicepowiat.pl

W ramach projektu „Z nurtem wiedzy”
przeprowadzono półkolonie „Szalony Naukowiec”. Warsztaty odbywały się w terminie 21 – 25 sierpnia 2017 r. oraz 28 – 31
sierpnia 2017 r. W zajęciach wzięło udział
24 uczniów Publicznego Gimnazjum im.
Generała Władysława Andersa w Grabowie
nad Pilicą, 24 uczniów Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Żołnierzy Polskich spod
Monte Cassino w Grabowie nad Pilicą oraz
12 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej
im. 76 Pułku Piechoty w Augustowie.
Każda z sześcioosobowych grup przepracowała 45 godzin dydaktycznych. Wszyscy
uczniowie mieli zapewniony posiłek oraz
napoje. Między poszczególnymi zajęciami
odbywały się przerwy ruchowe, podczas których uczestnicy mogli odprężyć się i nabrać
zapału do dalszej pracy. Na półkoloniach zrealizowano zróżnicowany program dla szkoły
podstawowej i gimnazjum, jednak w obydwu
etapach edukacyjnych obejmował on tematykę związaną z naukami ścisłymi: fizyką, techniką i chemią. Zadania zostały dostosowane
pod względem trudności, poziomu i zakładały
samodzielne przeprowadzenie różnorodnych
doświadczeń naukowych. Należały do nich
proste eksperymenty chemiczne, budowa maszyn prostych, co wiązało się z majsterkowaniem. Zajęcia obejmowały również dyskusje
i wykłady na temat praw fizyki i chemii.
Program w szkole podstawowej zakładał poznanie właściwości substancji, w ramach którego dzieci przesyłały wiadomości

za pomocą atramentu
sympatycznego,
poznały zjawisko osmozy
w eksperymencie „ogród
chemiczny”.
Badały
również zachowania rozgrzanego powietrza „tropikalny wąż”. Wszystkie
poruszane zagadnienia
zwiększyły poziom wiedzy związanej z funkcjonowaniem otaczającego
świata, co przełożyło się
na wynik posttestu, który wykazał wzrost wiadomości i umiejętności
uczestników
projektu.
Zdolnością wykorzystania wiedzy w praktyce uczniowie wykazali się również podczas
wykonywania doświadczeń. Atmosferze
pracy sprzyjały odpowiednio przygotowane pracownie, przypominające laboratoria
i warsztaty.
Gimnazjaliści pracowali w zbliżonych
warunkach choć na wyższym poziomie. Poznawali właściwości substancji, ciekawostki
związane z gęstością. Poszukiwali środka
ciężkości, stosując trzy metody. Za pomocą
suszarki i lewitującej kulki sprawdzali, dlaczego samoloty latają. Poszukiwali odpowiedzi
na pytanie w jaki sposób startują rakiety kosmiczne. Ciekawe eksperymenty poświęcono
również optyce, magnetyzmowi, ciśnieniu
oraz temu, jak działają naczynia połączone.

Letnie kolonie w Kościelisku to prawdziwe skarbnice przygód. Wie o tym każdy,
kto choć raz spędził w ten sposób wakacje.
Dzięki dofinansowaniu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą
i inicjatywie księdza proboszcza Dariusza
Sałka przy pomocy Barbary Hernik i Weroniki Dubińskiej, dziewiętnaścioro z nas, młodych parafian Św. Piotra i Pawła z Łękawicy
spędziło udane 6 dni wakacji.
Nasza przygoda rozpoczęła się 24 lipca
o godzinie ósmej wspólną Eucharystią w kościele w Łękawicy z naszymi bliskimi. Pogoda dopisywała nam od samego początku
promiennym słońcem. Każdy dzień naszych
kolonii był okazją do samodoskonalenia siebie wraz z innymi, do okazania sobie życzliwości, dlatego rozpoczynaliśmy go pod innym hasłem. I tak pierwszy dzień na miejscu,
był dniem przytulania, życzliwość symbo-

licznie okazywaliśmy sobie przy śniadaniu
przytulając sąsiada. Atrakcje rozpoczęliśmy
od zabawy w kompleksie basenowym Gorący Potok w Szaflarach. Gdy już ochłonęliśmy
i posililiśmy się, udaliśmy się na Mszę św. do
kościoła parafialnego w Kościelisku. Niezapomniany klimat drewnianego, wybudowanego w stylu góralskim kościoła, pozostanie
na długo w naszych sercach. Drugi dzień rozpoczęliśmy pod hasłem „dzień uśmiechu”.
Okazji do radości mieliśmy aż zanadto! Ze
Szczawnicy kolejką linową wjechaliśmy na
Palanicę, gdzie rozciąga się niesamowita
panorama Pienin i Beskidu Sądeckiego. Następnie udaliśmy się do Zakopanego na spacer po zatłoczonych, ale jakże urokliwych
Krupówkach oraz do ulubionej Świątyni Św.
Jana Pawła II na Krzeptówkach. Na koniec
dnia opiekunowie, których początkowo nie
rozpoznaliśmy pod przebraniem, zorgani-

www.kozienicepowiat.pl

Zajęcia miały na celu wzbudzić zainteresowania uczniów naukami ścisłymi jako
kierunkami przyszłościowymi, dającymi
ogromne perspektywy. Uczestnicy projektu
nabyli zdolności efektywnego zarządzania
własnymi wzorcami uczenia, kształtowania
kariery i pracy. Wykształcili umiejętność
wspólnej pracy, czerpania korzyści z różnorodności grupy i dzielenia się nabytą wiedzą.
To było już ostatnie spotkanie prowadzone w ramach projektu „Z nurtem wiedzy”. Przez cały rok uczniowie naszych
szkół zgłębiali tajniki wiedzy, doskonalili
swoje zainteresowania i umiejętności,
a przy tym dobrze się bawili. Mamy nadzieję, że przygotowane zajęcia pomogły
im wybrać swoją ścieżkę naukową.
ANNA WĄSIK

zowali nam dyskotekę z atrakcjami. Trzeci
dzień wyprawy był dniem dobrego słowa.
Każdy z nas nie mógł się go doczekać, dlatego wszyscy wstali przed czasem, by czym
prędzej wyruszyć na wyprawę tratwami
z flisakami po Dunajcu wzdłuż granicy polsko-słowackiej. Po spływie zwiedziliśmy
Czerwony Klasztor w Słowacji oraz Zamek
w Niedzicy. Piątek to dzień dobrych uczynków, który zaczęliśmy od wjazdu koleją
krzesełkową na Butorowy Wierch, skąd
spacerem poszliśmy na Gubałówkę. Na zakończenie dnia udaliśmy się jeszcze raz na
basen. W sobotę zakończyliśmy naszą kolonię, odwiedzając jeszcze przepiękny Kraków. Był to niesamowicie spędzony czas,
dziękujemy organizatorom, że poświęcili go
dla nas.
Uczestnicy kolonii
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GMINA KOZIENICE

Paulina Lenda piosenkami „Barwy ziemi” oraz „Kochana” wyśpiewała GRAND PRIX XV-lecia, podczas jubileuszowej edycji Festiwalu
Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława
Klimczuka. Odbył się on w sobotę,
26 sierpnia w kozienickim amfiteatrze. To był niezapomniany dzień.
Na scenie prezentowali się młodzi,
zdolni wokaliści, a także gwiazdy
polskiej estrady. Amfiteatr wypełniły
tłumy.
Jubileuszowa edycja festiwalu miała
nową formę. Przede wszystkim odbyła
się podczas jednego dnia. Jedno było
jednak niezmienne – najważniejszym
elementem festiwalu był „Konkurs Piosenki o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka”. Tym razem o laur zwycięstwa
walczyli laureaci nagrody Grand Prix
z poprzednich edycji festiwalu. Do Kozienic przyjechała siódemka, która zaprezentowała się przed kozienicką publicznością. Każdy z nich wykonywał
po dwa utwory, w tym jeden obowiązkowo skomponowany przez Bogusława Klimczuka. W nowych aranżacjach
usłyszeliśmy więc: „Barwy ziemi”,
„Księżyc i róże”, „Cóż wiemy o miłości”, „To nie sen”, „Czarny Alibaba”,
„Nie szukaj mnie” i „Rudy rydz”. Wokalistów oceniało jury w składzie: Marek
Klimczuk – syn Bogusława Klimczuka,
muzyk, kompozytor, przewodniczący
jury, Piotr Gogol – wokalista i muzyk,
Piotr Dąbrówka – wokalista i gitarzysta,
Dariusz Szewc – muzyk i aranżer oraz
Elwira Kozłowska – dyrektor festiwalu,
sekretarz jury.
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– W tym składzie oceniamy uczestników festiwalu już od wielu lat. Oczywiście są
burzliwe dyskusje, ale umiemy się porozumieć i wyłonić tych najlepszych –
powiedział nam przewodniczący jury.
Uroczystego otwarcia tego muzycznego wydarzenia na ziemi kozienickiej dokonali: Jan Mazurkiewicz – Wiceprezes ds.
Korporacyjnych Enei Wytwarzanie, Leszek Przybytniak – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Andrzej Jung –
Starosta Powiatu Kozienickiego i Tomasz
Śmietanka – Burmistrz Gminy Kozienice.
– Szanowni Państwo, bardzo chciałbym
podziękować wszystkim, którzy przez
piętnaście lat wierzyli w ten festiwal,
wierzą i będą wierzyć, bo festiwal będzie trwał tak jak trwają Kozienice.
Jest to już nasz znak firmowy, tak jak

nasze hasło: „Kozienice idealne na
szczęście”. A muzyka daje poczucie
szczęścia – podkreślił burmistrz.
GRAND PRIX XV-lecia im. Bogusława Klimczuka zdobyła Paulina Lenda i to
ona odebrała czek na 15.000 zł.
– Nie mogę uwierzyć w to co się stało.
Jestem taka szczęśliwa, łzy same mi
lecą. Obie piosenki, które wykonywałam są mi bardzo bliskie. Podeszłam do nich bardzo emocjonalnie
i nie mogę uwierzyć, że wygrałam
– powiedziała nam Paulina, po ogłoszeniu werdyktu jury.
Nagrodę finansową Enei Wytwarzanie w wysokości 3.500 zł otrzymali wspólnie Małgorzata Nakonieczna
i Michał Kaczmarek. Nagroda Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(1.500 zł) trafiła do Małgorzaty Nakoniecznej, a nagroda Burmistrza Gminy Kozienice (1.300 zł) do Michała
Kaczmarka. Nagroda rzeczowa Starosty Powiatu Kozienickiego o wartości
1.500 zł powędrowała do Pauliny Tarasińskiej. Ponadto pamiątkowymi statuetkami festiwalu uhonorowano: Monikę Mioduszewską, Dominikę Wróbel
(Sulgostowską) i Tomasza Hoffmana
(Tomiqueee). Nagrody wręczali wspomniani już: Leszek Przybytniak, Jan
Mazurkiewicz, Andrzej Jung i Tomasz
Śmietanka, a także zastępca burmistrza
Igor Czerwiński, Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Kozienicach Edward
Pułkowski oraz Miss Kozienic 2017
Anna Matulaniec.
Dyrektor festiwalu Elwira Kozłowska,
podczas uroczystej gali, podziękowała
www.kozienicepowiat.pl

wszystkim osobom związanym z tegorocznym festiwalem i wraz z głównym organizatorem tj. Tomaszem Śmietanką i Igorem
Czerwińskim wręczyła im pamiątkowe
statuetki. XV Festiwal był wyjątkowy pod
wieloma względami. Jak chociażby poprzez wyjątkowy element garderoby założony przez Marka Klimczuka.
– Ta muszka jest mojego ojca Bogusława
Klimczuka. Występował w niej zawsze
na festiwalu w Opolu. Dziś ja ją założyłem, aby podkreślić, jak ten jubileuszowy festiwal w Kozienicach jest
dla mnie ważny.
Podczas gali nie zabrakło gości tegorocznego festiwalu. Cezary Pazura barwnymi opowieściami, okraszonymi dużą
nutą ironii o otaczającym nas świecie,
rozbawił kozienicką publiczność do łez.
Następnie sceną i sercami publiczności
zawładnęła Agnieszka Chylińska. Podczas jej występu nie zabrakło przeboju z
ubiegłego roku „Królowa łez”. W dalszej
części koncertu usłyszeliśmy też starsze
utwory wykonywane przez O.N.A. Publiczność w amfiteatrze oszalała. Ci,
którzy nie dostali się do środka koncert
oglądali na ustawionym przed amfiteatrem telebimie.
Jubileuszową edycję festiwalu poprowadzili: Wojtek Szymański dziennikarz

W piątek 15 września w Centrum
Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach
odbyło się losowanie spotkań siatkarskiego sezonu Ligi PLus 2017/2018, którego
partnerami będą samorządy subregionu
radomskiego. W imieniu Gminy Kozienice, losowania dokonali Jarosław Traczyk
– dyrektor Wydziału Promocji, Kultury
i Sportu Urzędu Miejskiego oraz Marcin
Zmitrowicz – dyrektor Kozienickiego
Centrum Rekreacji i Sportu. Przedstawiciele Kozienic wylosowali ciekawie zapowiadające się spotkania, bo mecz u gospodarzy (MOSiR Radom) z aktualnym
mistrzem Polski – ZAKSĄ Kędzierzyn
Koźle oraz wyjazdowy z beniaminkiem
PlusLigi – Aluron Virtu Wartą Zawiercie.
W obu zespołach możemy zobaczyć wielu świetnych zawodników i z pewnością
będą to emocjonujące pojedynki.
Udział samorządów, w prestiżowych
wydarzeniach sportowych, jest możliwy dzięki realizowanemu od 2015 roku
programowi współpracy, pn. „Partnerstwo Regionalne Czarni”. Partnerstwo,
to projekt wspierający rozwój siatkówki
w miastach i gminach naszego regionu, wprowadzony przez stowarzyszenie
Czarni Radom i właściciela klubu Cerrad
www.kozienicepowiat.pl

radiowy z Radomia i Paweł Sztompke
dziennikarz muzyczny Programu 1 Polskiego Radia, który z kozienickim festiwalem związany jest od samego początku.
Jak co roku patronat honorowy nad festiwalem objęła Krystyna Klimczuk – żona
kompozytora. W gronie patronów i fundatorów nagród znaleźli się: Piotr Gliński –
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Tomasz Śmietanka – Burmistrz Gminy
Kozienice, Andrzej Jung – Starosta Powiatu
Kozienickiego, Krzysztof Figat – Prezes
Zarządu Enei Wytwarzanie. Patronat sprawował także Adam Struzik – Marszałek

Województwa Mazowieckiego.
Organizatorzy festiwalu to: Gmina
Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im.
Bogusława Klimczuka. Współorganizator: Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego, a partner: Kozienickie
Centrum Rekreacji i Sportu. Sponsorem festiwalu była Enea Wytwarzanie. W gronie
patronów medialnych był m.in. Program 1
Polskiego Radia, telewizja lokalna „Kronika Kozienicka” oraz kozienice24.pl.
Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka

Czarni Radom. Program zakłada wsparcie finansowe klubu przez poszczególne
samorządy z terenu byłego województwa
radomskiego, w zamian za objęcie patronatu nad dwoma spotkaniami Plus Ligi
z udziałem Cerrad Czarnych – jednego na
wyjeździe, jednego w Radomiu. Podczas
tych meczów libero radomskiego zespołu
występuje w koszulce z herbem / logiem
danego samorządu, ponadto prowadzony
jest szereg działań promocyjnych. Dodat-

kowymi atrakcjami, skierowanymi bezpośrednio do mieszkańców partnerskich
gmin i powiatów, są m.in. zajęcia z młodzieżą, turnieje sportowe czy możliwość
bezpłatnego udziału w meczu. Program
cieszy się dużym zainteresowaniem, a powodzenie i jego pozytywny odbiór, sprawiły, iż jego formuła stale się rozwija.
Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Kozienicach
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GMINA MAGNUSZEW

Tradycyjnie, jak co roku, rolnicy
Gminy Magnuszew 20 sierpnia 2017 r.
dziękowali Bogu za zebrane plony. Tegoroczne Dożynki odbyły się w Rozniszewie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą
Świętą w intencji rolników i ich rodzin.
W ofiarowaniu, jako dar ołtarza, przedstawiciele 26 sołectw przynieśli kosze
z darami i chleb. Następnie korowód dożynkowy przeszedł na plac OSP w Rozniszewie, gdzie odbyła się dalsza część
uroczystości.
Gospodarzami dożynek byli starostowie: Katarzyna Figlewicz, mieszkanka
Kolonii Rozniszew i Łukasz Wachnik,
mieszkaniec Boguszkowa. Obydwoje
prowadzą duże rodzinne gospodarstwa
rolne na terenie gminy Magnuszew. Podczas dożynek rolnicy otrzymali z rąk
Wójta Gminy Marka Drapały oraz Przewodniczącego Rady Gminy Zbigniewa
Rybarczyka wyróżnienia oraz medale
„Zasłużony dla Rolnictwa”. Najaktywniejsze miejscowości zaprezentowały
swoje plony, na pięknie przystrojonych
stoiskach wiejskich, natomiast Klub Aktywnych Kobiet pokazał swoje rękodzieło. W tym dniu jednostka OSP Rozniszew
obchodziła swój jubileusz i z tej okazji
otrzymała od samorządu Gminy Magnuszew pamiątkową statuetkę.
Uczestników Dożynek nie zniechęciła
deszczowa pogoda. Przy atrakcyjnym programie artystycznym bawili się znakomicie do późnych godzin nocnych. Biesiadę
dożynkową rozpoczął zespół Melodia,
który „obśpiewał” wieńce i towarzyszył
obrzędowi dzielenia się chlebem. Zespół
Furmani z Bodzentyna zachwycił słuchaczy pięknym tańcem, strojami oraz koncertem porywających do tańca kieleckich
pieśni. W dobry humor wszystkich wprawił występ kabaretu Paka, którego skecze
bardzo trafnie przedstawiały komiczne
życiowe sytuacje.
Niewątpliwie, gwiazdą tegorocznych
dożynek był zespół rockowy Fun to the
Grave, którego mocne rytmy ściągnęły
przed scenę zwłaszcza młodych słuchaczy. Atmosferę jeszcze podgrzewał fakt,
że utalentowani liderzy tego zespołu są
mieszkańcami naszej gminy i mieszkają
w Kolonii Rozniszew.
Wczesnym wieczorem uczestnicy
bawili się z zespołem disco polo Electiv,
a później przy muzyce zespołu the Acords
tańczyli mimo mżącego deszczu prawie
do północy.
Organizatorzy Dożynek składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy
włączyli się w ich organizację i jakikol-
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wiek sposób przyczynili się do uświetnienia tego dorocznego rolniczego święta.

Informacja własna
Gminy Magnuszew
www.kozienicepowiat.pl

Po raz kolejny Gminna Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Magnuszewie,
zorganizowała Narodowe Czytanie. W tym
roku cała Polska czytała dramat „Wesele”
Stanisława Wyspiańskiego.
Nasza biblioteka, przy współpracy
z Zespołem Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie, zaprosiła do czytania uczniów klas I i II magnuszewskiego
liceum, dyrektorki ZSiPO: Bożenę Stańczyk, Agnieszkę Kreczmańską oraz Hannę
Witek, bibliotekarkę – Marię Narojczyk,
nauczyciela historii Marka Kozłowskiego oraz księdza Wojciecha Jaworskiego, przedstawicieli gminy: Wójta Marka
Drapałę oraz Sekretarz Barbarę Sobotę,
członkinie Amatorskiej Grupy Teatralnej
„Pasja” – panią Irenę Frączek oraz panią
Irenę Zielińską, przedstawicielkę zespołu
„Melodia” – panią Jadwigę Domaszczyńską oraz przedstawicielkę Dyskusyjnego
Klubu Książki – panią Zofię Sawicką.
Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie tegoroczne Narodowe Czytanie odbyliśmy na
placu przed budynkiem ZSiPO w Magnuszewie. Zielone krzewy i drzewa posłużyły
nam za naturalną scenografię, wzbogaconą
przez przygotowaną przez pracowników biblioteki w Magnuszewie dekorację.
Świetnie przygotowana młodzież
i dorośli, przez dwie godziny, odgrywali
postacie z „Wesela” przed zasłuchanymi uczniami ZSiPO w Magnuszewie.
Wspólne czytanie zakończyliśmy pamiątkowym, grupowym zdjęciem oraz
przybijaniem pieczątki tegorocznej edycji
Narodowego Czytania na egzemplarzach

„Wesela” przyniesionych przez uczestników.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku
uda nam się zebrać co najmniej tak wielu

chętnych, którzy razem z naszą biblioteką, będą czytać na głos kolejne, wybitne
dzieło polskiej literatury.
EDYTA STALUSZKA

10 września 2017 roku aktorzy amatorskiej grupy teatralnej „Pasja”, działającej w ramach Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie,
odpowiadając na zaproszenie organizatorów wzięli udział w wielkiej inscenizacji,
organizowanej przez Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Ziemia Kozienicka w ogniu walk 1939”.
Wcielili się w role ludności cywilnej, która uczestniczyła w działaniach wojennych
na ziemiach kozienickich w 1939 r.
Dla naszych aktorów było to bardzo
ciekawe, nowe doświadczenie. Już po raz
drugi wzięli udział w inscenizacji wojennej, ale po raz pierwszy w tak dużym wydarzeniu.
ELŻBIETA WACHNIK
www.kozienicepowiat.pl
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GMINA SIECIECHÓW

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej
podciśnieniowej wraz z rurociągiem
tłocznym dla m. Sieciechów. Wykonawcą zadania jest firma: AG SYSTEM Sp. z o.o. z Krakowa. Łączny
koszt brutto wynosi: 1 780 412,31 zł.
Termin zakończenia budowy zgodnie
z umową 30.11.2017 r.
Zakres pierwszego etapu:
Zadanie I obejmuje budowę przepompowni ścieków w miejscowości
Kresy, wraz z odcinkiem kolektora
grawitacyjnego wraz z przyłączami
domowymi i rurociągiem tłocznym
z miejscowości Kresy do miejscowości
Występ.

projektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC 160 x 4,7mm, PVC 200
x 5,9 mm typu ciężkiego.
Przewody podciśnieniowe zaprojektowano z rur PE 100, SDR17 łączonych
przez zgrzewanie doczołowe.
Prace są prowadzone metodą przewiertu sterowanego. Przewierty sterowane należą do bezwykopowych metod
układania instalacji pod przeszkodami
terenowymi – takimi jak drogi, chodniki,
chronione tereny zielone, torowiska, rzeki, rowy melioracyjne i inne cieki wodne.

Metoda ta redukuje do minimum ingerencję w środowisko naturalne. W wielu
przypadkach przewiert sterowany jest jedyną możliwą metodą ułożenia instalacji
podziemnej, nie wymaga bowiem dostępu
do powierzchni, pod którą prowadzony
jest przewiert. Stosując technologię bezwykopową nie musimy przeprowadzać
nieraz bardzo kosztownej regeneracji nawierzchni jak to ma miejsce w metodach
tradycyjnych. Bardzo ważną zaletą jest
krótki czas realizacji przewiertu.
ZBIGNIEW HOŁDA

– rurociąg tłoczny:
PE 160 mm – L = 1 379,0 m
PE 90 mm – L = 2,0 m
– sieci grawitacyjne:
200 PVC „S”: łączna długość L = 426,0 m
160 PVC „S”: łączna długość L = 169,0 m
– przyłącza grawitacyjne:
160 PVC „N”: łączna długość L = 29,0 m
– zbiornikowa przepompownia ścieków
w miejscowości Kresy.
Zadanie II obejmuje budowę odcinka
rurociągu tłocznego ze stacji podciśnieniowej w miejscowości Sieciechów do
miejscowości Kresy.
– rurociąg tłoczny PE 160 mm – L = 3
043,0 m
– odwodnienie wykopów z zastosowaniem igłofiltrów.
Zadanie III obejmuje ułożenie rurociągów w obrębie pasa drogowego ulicy
Rynek i ulicy Paryż.
– kolektory podciśnieniowe z rur:
PE 160 mm L = 112,0 m
PE 125 mm L = 377,0 m
PE 90 mm L = 51,0 m
– sieci grawitacyjne 160 PVC „S” łączna
długość L = 178,0 m
– studzienki zbiorczo zaworowe żelbetowe – 5 sztuk.
Przewody tłoczne zaprojektowano
z rur PE 100, SDR17 łączonych przez
zgrzewanie doczołowe.
Sieć i przykanaliki grawitacyjne za-

Nasz Powiat * 26

www.kozienicepowiat.pl

Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Sieciechowie po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania, która ma na celu promocję czytelnictwa. W tym roku dramat
Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”
zwyciężył podczas internetowego głosowania spośród czterech propozycji.
Pokonał „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, „Pamiątki Soplicy” Henryka Rzewuskiego i „Beniowskiego” Juliusza Słowackiego. Akcja odbyła się
2 września. Rokrocznie patronat nad
Narodowym Czytaniem obejmuje para
prezydencka. Prezydent Andrzej Duda
skierował specjalny list do osób biorących udział w akcji, w którym podkreśla szczególną wartość „Wesela”:
– Sto siedemnaście lat temu w podkrakowskich Bronowicach odbyło się wesele, które odmieniło obraz polskiej literatury. Na
kanwie tamtego wydarzenia wybitny dramaturg, poeta i malarz
Stanisław Wyspiański stworzył
swój arcydramat – barwną, niezwykle żywą opowieść o Polsce
i Polakach, o naszych sukcesach,
ale też o niewykorzystanych szan-

sach czy zaniedbaniach – pisze
w swoim liście Andrzej Duda.
W naszej bibliotece fragmenty
„Wesela” czytali: Mateusz Baryłka,
Teresa Sujkowska Sekretarz Gminy,
Ewa Komorek, Agnieszka Kozubal,
Anna Szewczyk, Magda Kalbarczyk,
Katarzyna Kamionka, Gabrysia Gle-

Podczas tegorocznych dożynek powiatu kozienickiego,
które odbyły się 27 sierpnia w Garbatce – Letnisku, najbardziej wyróżniający się rolnicy zostali uhonorowani odznaką
honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznawaną przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z naszej Gminy wyróżnieni zostali Marcin Drachal zamieszkały w Mozolicach Dużych oraz Adam Szewc zamieszkały w Mozolicach Małych.
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goła, Edyta Glegoła, Hanna Borowiec
oraz Elżbieta Kalbarczyk – za okazaną życzliwość wszystkim uczestnikom
Narodowego Czytania serdecznie dziękujemy.
ELŻBIETA KALBARCZYK

Podczas uroczystości wręczone zostały również dyplomy przyznane przez Spółdzielnię Mleczarską Ryki za najwyższą wydajność mleczną od krowy w 2016 roku, otrzymali je: Adam Szewc zamieszkały w Mozolicach Małych
i Wojciech Grzebalski zamieszkały w miejscowości Głusiec.
ELŻBIETA KALBARCZYK
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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.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za teksty i ogłoszenia na stronach gmin.
Przygotowanie i opracowanie tekstów: Monika Wiraszka, Karolina Urbańska
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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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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