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Uroczyście obchodzone każdego roku
11 listopada Narodowe Święto Odzyskania
Niepodległości jest dla Polaków jednym
z najważniejszych świąt państwowych. Podczas dorocznych obchodów 11 listopada
czcimy pamięć tych, którym zawdzięczmy
własne państwo, którym udało się podnieść
kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej. Po 123 latach zaborów naznaczonych
cierpieniem, walką narodowowyzwoleńczą,
przelaną krwią oraz wysiłkiem wielu pokoleń Polaków, nasza Ojczyzna – Polska wróciła na mapy świata.
Bieżący rok jest wyjątkowym rokiem –
rokiem jubileuszowym, ponieważ obchodzimy okrągłą, setną rocznicę odzyskania
niepodległości. Warto pokrótce przyjrzeć
się drodze i dążeniom przeszłych pokoleń
Polaków do upragnionej wolności.
Przyczyn utracenia suwerenności Rzeczypospolitej Obojga Narodów i zaborów
należy upatrywać na równi w działaniach
państw sąsiednich – Austrii, Prus i Rosji,
jak również sytuacji wewnętrznej kraju.
Zaborcze kraje bezwzględnie wykorzystały
słabości państwa polskiego, a wewnętrzne
kłopoty Polski nieustannie podsycane były
przez mocniejszych sąsiadów. Agonia Rzeczypospolitej trwała na długo przed pierwszym rozbiorem Polski w 1772 roku. Liczne próby reformy kraju, wyzwolenia się
z anarchii i obcych zależności wywoływały
kolejne retorsje oraz ingerencję w sprawy
wewnętrzne państw sąsiednich, wśród których prym wiodła Rosja.
Trudno prostymi słowami opisać splot
wydarzeń i nieszczęść jakie spotkały Rzeczypospolitą pod koniec XVIII w. Pewnym
jest to, że kolejne rozbiory kraju dokonały
się bez protestów mocarstw zachodnich

Europy – jedynym monarchą, który zaprotestował był król Hiszpanii, zaś jedynym
państwem, które nie uznało rozbiorów
było tureckie Imperium Osmańskie. Kolejne rozbiory dokonały się w 1772, 1793
i 1795 r. Działo się to nie tylko z przyzwoleniem państw zachodnich, ale również
przy czynnym udziale licznych Polaków,
którzy wysługiwali się zaborcom. Efektem
tego było to, że rozbiory zostały również
usankcjonowane prawnie i ratyfikowane
przez polskie sejmy, zaś ci, którzy tego dokonali mieli na ustach frazesy o ochronie
szlacheckich „złotych wolności”.
Polacy nie pogodzili się nigdy z rozbiorami i agresją sąsiadów, jednak kolejne
próby odzyskania wolności, czy to poprzez
próby reformy kraju, czy poprzez zbrojne
powstania narodowowyzwoleńcze: insurekcję kościuszkowską (1794), powstanie
wielkopolskie (1806), powstanie listopadowe (1830 – 1831), powstanie krakowskie (1846), powstanie styczniowe (1863
– 1864), zakończyły się niepowodzeniem. Polskie racje i dążenia uwypuklano
również podczas Wiosny Ludów (1848)

oraz rewolucji rosyjskiej w 1905 r. Mimo
trwającej ponad sto lat niewoli, krwawo
stłumionych powstań narodowych, represji politycznych, zsyłek na Syberię, nasilającej się polityki rusyfikacji i germanizacji
na przełomie XIX i XX wieku, Polacy nie
porzucili marzeń o odzyskaniu niepodległości. Na różne sposoby polskie elity starały
się zaszczepić wśród chłopów i robotników
polską świadomość narodową, rozwijając
różnorodne formy samokształcenia i starając
się bronić języka polskiego w szkolnictwie.
Postulat odbudowy państwa polskiego miały
w swych programach wszystkie liczące się
polskie partie polityczne.
Przez cały XIX w. sprawa polska w różnych latach wracała na usta Europy, kształtował się również nowożytny duch narodu
polskiego. Na rzecz Polski działały prężnie
środowiska emigracyjne i krajowe. Dopiero
jednak wybuch I wojny światowej, w której
starły się ze sobą państwa zaborcze umożliwił odzyskanie niepodległości. Jeszcze
przed jej wybuchem polskie środowiska
Dokończenie na str. 2
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Dokończenie ze str. 1
polityczne podzieliły się na zwolenników
orientacji proaustriackiej, pod wodzą Józefa Piłsudskiego i prorosyjskiej, popieranej
przez Romana Dmowskiego. Według Piłsudskiego, największym wrogiem Polski
była Rosja, Dmowski uważał zaś, że sojusz
z państwami centralnymi uniemożliwi odebranie Wielkopolski i Pomorza. Wybuch
wojny był oczywiście dla Polaków wielką
szansą, choć żadne z państw nie było zainteresowane sprawą polską, chodziło tylko
o pozyskanie polskich rekrutów.
Niestety podczas I wojny światowej tereny polskie stały się areną wielkich batalii
wojennych. Zaborcy wcielili do swoich armii setki tysięcy Polaków. Na poszczególnych frontach często dochodziło do walk,
w których naprzeciw siebie stawali Polacy – żołnierze armii rosyjskiej, austro-węgierskiej i niemieckiej. Jednak tworzono
również typowo polskie oddziały walczące
w ramach poszczególnych armii. Z jednej strony pod wodzą Józefa Piłsudskiego
utworzono w sierpniu 1914 r. legendarne
Legiony Polskie, które wsławiły się wieloma bojami w centralnej Polsce, na kresach wschodnich i na południu. Zwolennicy odbudowy Polski w oparciu o państwa
centralne latem 1914 r. powołali do życia
w Krakowie Naczelny Komitet Narodowy,
mający stanowić główną reprezentację polityczną Polaków. Z drugiej strony stronnicy
współpracy z państwami ententy skupili się
wokół założonego w Warszawie w listopadzie 1914 r. Komitetu Narodowego Polskiego. Jednym z jego liderów został Roman
Dmowski. U boku armii rosyjskiej stworzono wówczas niewielki, bo liczący zaledwie
tysiąc żołnierzy, oddział ochotniczy – tzw.
Legion Puławski, który niebawem po krwawych walkach niemal przestał istnieć. Warto wspomnieć, że w połowie 1916 r. czynny
udział w działaniach wojennych we wszystkich armiach i jednostkach wojskowych
brało udział niemalże 2 mln Polaków. Niemalże pół miliona poniosło śmierć w walce,
zaś około miliona odniosło rany.
Chcąc zachęcić Polaków do walki
pod swoimi sztandarami zaborcy zwracali się z odezwami do narodu polskiego. Już w sierpniu 1914 r. car Mikołaj
zwrócił się bezskutecznie do Polaków
z manifestem zapowiadającym zjednoczenie ziem polskich pod swoim berłem.
Z kolei w listopadzie 1916 r. dwóch cesarzy – niemiecki i austrowęgierski – proklamowali odrodzenie państwa polskiego
na ziemiach odebranych Rosji (tzw. Akt 5
Listopada). Początkowo akt ten wywołał
duże poruszenie i nadzieje Polaków, choć
nie precyzowano ani granic terytorialnych, ani porządku prawnego przyszłego
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państwa. Chodziło głównie o pozyskanie
polskiego rekruta wobec przedłużających
się krwawych batalii wojennych.
Istotnymi wydarzeniami na polskiej
drodze do niepodległości były rosyjskie
rewolucje w 1917 r., które obaliły dynastię Romanowów, a także przystąpienie
Stanów Zjednoczonych do wojny i przyjazne podejście prezydenta USA do sprawy polskiej. Ogromne zasługi na tym polu
położył nieoceniony polski kompozytor,
orędownik sprawy polskiej na całym
świecie – Ignacy Paderewski. To dzięki
jego osobistemu wstawiennictwu wielu
przywódców świata zmieniało zapatrywania na polską niepodległość. Postulat niepodległości Polski uznali wkrótce i inni
przywódcy państw ententy. We Francji
z ochotników wywodzących się głównie
ze środowisk polonijnych sformowano
Armię Polską. W jej szeregi wstępowali
ochotnicy z Europy Zachodniej, Stanów
Zjednoczonych, Kanady oraz polscy jeńcy z armii niemieckiej. 8 stycznia 1918 r.
Prezydent USA Woodrow Wilson w orędziu noworocznym ogłosił 14 punktów
stanowiących, jego zdaniem, fundament
powojennego ładu międzynarodowego.
W 13 punkcie stwierdził, że powinno
powstać niepodległe Państwo Polskie
z bezpiecznym dostępem do morza, obejmujące ziemie zamieszkałe przez ludność
bezsprzecznie polską. Kiedy wreszcie nastąpiło załamanie się państw centralnych
– Niemiec i Austro-Węgier – wypadki
potoczyły się bardzo szybko. 18 lipca
1918 r. wojska aliantów – Francuzi, Brytyjczycy i Amerykanie przełamali linie
niemieckie na froncie zachodnim i rozpoczęli zwycięski pochód. 7 października
1918 r. wobec pogarszającej się sytuacji
Niemiec polska Rada Regencyjna proklamowała powstanie niepodległego Państwa Polskiego, które zbudowane miało
być zgodnie z założeniami opisanymi
w trzynastym punkcie orędzia Wilsona.
W październiku 1918 r. na froncie
wschodnim, na terenach okupowanych
przez Austro-Węgry żołnierze po prostu
spakowali plecaki i ruszyli do swoich domów. W ten sposób cała austriacka strefa
okupacyjna została ogołocona z garnizonów. Pierwszym polskim terenem, który
odzyskał w ten sposób wolność był Cieszyn. Było to 28 października, w tym
samym dniu Kraków również odzyskał
wolność. Równocześnie w Krakowie powstała również Polska Komisja Likwidacyjna na czele z Wincentym Witosem.
Jej zadaniem miało być przejęcie władzy
administracyjnej od Austriaków i ustanowienie państwowości polskiej w Galicji. 1 listopada wolność odzyskał m.in.
Lwów, o który toczyły się jeszcze przez

trzy tygodnie walki między Polakami
a Ukraińcami. Wśród polskich obrońców
miasta znalazło się wielu członków ruchu
harcerskiego i młodzieży. Młodych ludzi
nazwano „Orlętami Lwowskimi”. Wojna polsko-ukraińska o terytorium Galicji Wschodniej toczyła się aż do połowy
1919 roku.
Co ciekawe również i Kozienice odzyskały w ten sposób wolność. Jak wspomina świadek tamtych wydarzeń Paweł
Klimczuk: Z końcem października zaczęli żołnierze czescy wyjeżdżać prawie
gremialnie na urlop (…). Z początkiem
listopada widoczne już było, że c. i k.
komenda powiatowa z trudem utrzymuje
dyscyplinę w pozostałych a bardzo przerzedzonych szeregach okupacyjnej załogi
(…). Około 6 listopada 1918 r. posterunki służbowe żołnierzy przy magazynach
zmalały do minimum (…). 8 listopada,
nad wieczorem, wpadł do Kozienic jakiś
niesamowity kometa, który kłębiąc się pośród ludności, na lewo i prawo, zgarniał
warkoczami swoich promieni wszystkich
mieszkańców, że wylegli na ulice grupami
(…). Było w tym tłumie jakieś żywiołowe
parcie naprzód, piersi prężyły się same
aż buchnął ponad tłum krzyk, od pokoleń
nie słyszalny w Kozienicach: „Niech żyje
Polska…”. A potem pieśń jedna, druga,
trzecia, na przemian rewolucyjna to sielankowa z powtarzającym się w nieskończoność Mazurkiem Dąbrowskiego(…).
W tym czasie 7 listopada w Lublinie
lewica niepodległościowa i ludowcy powołali niezależny od Rady Regencyjnej
Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki
Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele. Trzy dni później Józef Piłsudski został wypuszczony z niemieckiej twierdzy
w Magdeburgu, w godzinach popołudniowych dotarł do Warszawy. 11 listopada
1918 r. we francuskim Compiegne podpisano rozejm pokojowy kończący I wojnę światową, w Polsce Rada Regencyjna
przekazała władzę wojskową Józefowi
Piłsudskiemu. 14 listopada Rada Regencyjna przekazała mu całość władzy cywilnej, Piłsudski przyjął tytuł Naczelnika
Państwa, podporządkował mu się także
rząd lubelski. Józef Piłsudski niezwłocznie po objęciu władzy cywilnej, tj. 16 listopada 1918 r., wystosował depesze do
państw Ententy, informując je o powstaniu
niepodległego państwa polskiego. Rozpoczął się mozolny i trudny czas odbudowy
ze zniszczeń wojennych, a także walki
o ukształtowanie granic i ustroju prawnego Polski. Jeszcze niemal przez dwa i pół
roku trwały walki o granice Polski, które
ukształtowały się dopiero w 1921 r., po
powstaniu wielkopolskim, powstaniach
śląskich, wojnie polsko-bolszewickiej,
www.kozienicepowiat.pl
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wojnie polsko-ukraińskiej i konﬂiktach
granicznych z Litwą i Czechosłowacją.
W toku tych działań ukształtowały się
granice II Rzeczypospolitej obejmujące
tereny o powierzchni 388,6 tys. km2, czyli
połowę terytorium sprzed zaborów.
Jak więc widać droga do odzyskania
niepodległości przez Polskę była bardzo
ciężka. Nie był to również jednostronny akt, tylko proces trwający kilka lat.
Jednak już w okresie międzywojennym
Polacy świętowali dzień odzyskania niepodległości 11 listopada. Święto Niepodległości zostało oficjalnie ustanowione
ustawą dopiero 23 kwietnia 1937 r. Święto zniesiono i zakazano jego obchodzenia
w latach powojennych w lipcu 1945 r.,
po objęciu w Polsce władzy przez sowietów. Święto Niepodległości obchodzone
11 listopada zostało przywrócone ustawą
z 15 lutego 1989 pod nazwą „Narodowe
Święto Niepodległości”.
Rok 2018 ustanowiono Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę
Niepodległości, jak czytamy w uchwale
sejmowej: 11 listopada 1918 r. spełnił się
sen pokoleń Polaków – Państwo Polskie
narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123

latach niewoli, rusyﬁkacji i germanizacji,
po wielkich powstaniach, wolna Polska
powróciła na mapę
świata(…). Odzyskanie
niepodległości
dokonało się poprzez
walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa
nie tylko na polach
bitew, ale i w codziennych
zmaganiach
o zachowanie duchowej i materialnej
substancji narodowej
oraz w codziennym
trwaniu polskich rodzin.
Wspólnie świętujmy ten rocznicowy czas, pamiętając
o ogromnym poświęceniu przeszłych pokoleń Polaków, których marzeniem było
życie w wolnej Polsce. Dla tego marzenia
wielu naszych przodków poświęciło życie,

21 października w całej Polsce
odbyły się wybory samorządowe,
w których społeczeństwo spośród
wszystkich zgłoszonych kandydatów
wybierało radnych sejmików województw, radnych gmin i miast
oraz wójtów i burmistrzów gmin,
a także prezydentów miast. W Powiecie Kozienickim osób uprawnionych do głosowania było 50 493 w 56
obwodach.
W głosowaniu na Burmistrza Gminy Kozienice w I turze wygrał Piotr
Kozłowski z Kozienickiej Inicjatywy Piotra Kozłowskiego zdobywając
52,49% głosów, przed Robertem Wojcieszkiem (Forum Ziemi Kozienickiej)
– 33,10%, Arturem Materą (Prawo
i Sprawiedliwość) – 9,91% oraz Martinem Bożkiem (Kozienice.2018) –
4,50%. W I turze wybory rozstrzygnęły
się również w Gminach Garbatka-Letnisko, Gniewoszów i Grabów nad Pilicą. W Gminie Garbatka-Letnisko
wybory na stanowisko wójta wygrała
Teresa Fryszkiewicz z KWW Teresy
Fryszkiewicz „Przyjazna Gmina” zdobywając 64%, w Gminie Gniewoszów
Marcin Szymon Gac ze Stowarzyszenia Lepsza Gmina Gniewoszów
uzyskując 79,55% głosów. Natomiast
w Gminie Grabów nad Pilicą zwycię-

żył Euzebiusz Strzelczyk z KWW
Grabów 2023, który uzyskał 54,46%.
W Gminach Głowaczów, Magnuszew i Sieciechów dojdzie natomiast
do II tury, ponieważ żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej większości głosów. W Gminie Głowaczów
w II turze wyborów zmierzą się Józef
Grzegorz Małaśnicki i Hubert Czubaj,
w Gminie Magnuszew Marek Drapała
i Bernard Wdowiak, natomiast w Gminie Sieciechów Jacek Bogucki oraz Arkadiusz Guba.
Druga tura wyborów samorządowych
odbędzie się 4 listopada.
Do Rady Powiatu Kozienickiego wybrano 19 radnych spośród 136 zgłoszonych kandydatów. 7 mandatów zdobyło
Forum Ziemi Kozienickiej, 6 mandatów
Prawo i Sprawiedliwość, 2 mandaty
Praworządny Powiat, Miasto i Gmina,
2 mandaty Samorządowe Stowarzyszenie „Nasz Region Kozienicki”, 1 mandat
Polskie Stronnictwo Ludowe, 1 mandat
Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska.
Radni Rady Powiatu Kozienickiego
VI kadencji
Forum Ziemi Kozienickiej
1. Małgorzata Bebelska
2. Mirosław Górka

www.kozienicepowiat.pl

zdrowie i majątki tocząc boje o polską niepodległość.
Oprac. KRZYSZTOF ZAJĄC

3. Andrzej Jung
4. Marek Kucharski
5. Włodzimierz Stysiak
6. Waldemar Witkowski
7. Marcin Zmitrowicz
Prawo i Sprawiedliwość
1. Lidia Ligorowska
2. Zbigniew Sitkowski
3. Jerzy Śmiech
4. Krzysztof Wolski
5. Emanuel Zawodnik
6. Grażyna Ziółek
Praworządny Powiat, Miasto i Gmina
1. Małgorzata Siekut
2. Grzegorz Sotowski
Samorządowe Stowarzyszenie „Nasz
Region Kozienicki”
1. Waldemar Banaś
2. Henryk Plak
Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Stanisław Orzechowski
Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
1. Tomasz Trela
Pozostałe wyniki z II tury wyborów
samorządowych zamieścimy w kolejnym numerze Biuletynu Informacyjnego
„Nasz Powiat”, którego wydanie zaplanowane jest na 26 listopada 2018 r.
KAROLINA URBAŃSKA
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Wydarzenia

29 i 30 września 2018 r. I Liceum
Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach obchodziło
znamienity jubileusz – 100 lat istnienia szkoły i VI Zjazd jej Absolwentów.
W roku upamiętniającym stulecie niepodległości Rzeczypospolitej data
ta wpisuje się w niezwykły sposób
w historię naszej „Małej Ojczyzny”.
Liceum jest bowiem jednym z najstarszych w regionie i przez wiek swojej
działalności edukacyjnej wykształciło
duże grono znakomitych obywateli.
Jubileuszowe obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta w intencji
szkoły i absolwentów, którą celebrował absolwent naszego liceum, Jego
Ekscelencja Biskup Radosław Zmitrowicz. Po Mszy Św. nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych, gości,
księży, nauczycieli, młodzieży, absolwentów i wszystkich sympatyków
naszego liceum na plac przed szkołą.
Przemarsz uświetniła Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Furioso”
wraz z mażoretkami. Przed budynkiem
liceum nastąpiło odsłonięcie tablicy
upamiętniającej jubileusz, którą ufundowali absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego. Odsłonięcia dokonali: Dyrektor Delegatury w Radomiu
Mazowieckiego Kuratorium Oświaty
Krzysztof Szewczyk, Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung,
Burmistrz Gminy Kozienice Tomasz
Śmietanka, Dyrektor I LO Ewa Malec, Przewodnicząca Rady Rodziców
Aneta Szczypiór, uczniowie: Zuzanna
Dębiec i Igor Pacocha oraz przedstawiciele absolwentów Janina Starzyk
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i Stanisław Miturski, rocznik maturalny 1949, a poświęcenia dokonał Biskup Radosław Zmitrowicz. Moment
ten był doskonałą okazją do wykonania
pamiątkowego zdjęcia wszystkim, którzy zgromadzili się na placu szkolnym,
a w górę pofrunęła setka zielonych balonów, swoją kolorystyką symbolicznie
nawiązujących do popularnej nazwy
szkoły, liczba 100 – to symbol podwójnego jubileuszu – szkoły i odrodzenia Ojczyzny. Występ orkiestry dętej
z wiązanką utworów patriotycznych
rozpoczął część artystyczną, zwieńczoną polonezem, który poprowadziła Dyrektor I LO Ewa Malec – absolwentka
szkoły wraz z Burmistrzem Tomaszem
Śmietanką – absolwentem I LO. W tym
uroczystym korowodzie udział wzięli
goście, nauczyciele, uczniowie i wszyscy, którzy zechcieli przyłączyć się do
świętowania.
Dalsza część uroczystości odbyła
się w sali widowiskowej CKA w Kozienicach. Oficjalną część jubileuszu
rozpoczęła Aleksandra Mierzejewska
uczennica klasy IIIB, utworem C. Saint
– Saens „Łabędź”. Następnie wszystkich zebranych powitała Dyrektor
szkoły Ewa Malec, której towarzyszył
Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu
Miejskiego Robert Boryczka – absolwent I LO. Po odśpiewaniu hymnu
dyrektor powitała przybyłych gości
księdza Biskupa Radosława Zmitrowicza, Posła na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej Mirosława Maliszewskiego,
Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Dyrektora Delegatury w Radomiu Mazowieckiego

Kuratorium Oświaty Krzysztofa Szewczyka, Starostę Powiatu Kozienickiego
Andrzeja Junga, Burmistrza Gminy
Kozienice Tomasza Śmietankę, przybyłych dyrektorów zaprzyjaźnionych
szkół oraz wiceprezesa Enei Wytwarzanie Jana Mazurkiewicza i wszystkich znamienitych gości, a w szczególności byłą dyrektor szkoły Janinę
Starzyk, grono pedagogiczne, pracowników szkoły, rodziców i uczniów.
W swoim wystąpieniu Ewa Malec
przypomniała historię szkoły od początków jej powstawania, podkreślając, że pierwszy zamysł jej budowy
pojawił się już w roku 1914, ale trudna
historia naszej Ojczyzny udaremniła
realizację tego zacnego planu. Ponownie powrócono do myśli utworzenia
w Kozienicach Gimnazjum i Liceum
w 1917 r., a oficjalne zezwolenie na
budowę szkoły, Rada Opiekuńcza
Komitetu Założenia Szkoły Średniej
otrzymała 20 kwietnia 1918 r. II wojna
światowa zniweczyła zamysł budowy,
a dopiero w końcu stycznia 1945 r. Józef Korfanty przystąpił do odtwarzania
szkoły, która swą działalność rozpoczęła w domach prywatnych. Dzięki
wysiłkom wielu pasjonatów i ludzi zaangażowanych, w roku 1960, na placu
po dawnej cerkwi powstał obecny budynek szkoły. Wspomniała też, że na
przestrzeni wielu lat mury naszej szkoły opuściło 7652 absolwentów – to grono zacne, elity naszego społeczeństwa,
zarówno tego lokalnego jak i ci, którzy
sławią imię naszego Liceum w całym
kraju i poza jego granicami, podkreślając, że „…dzisiejsza uroczystość jest
hołdem złożonym tym ludziom, historii, tradycji…”.
Kolejno głos zabierali zaproszeni goście, dostrzegając zasługi naszej
placówki w obszarach kultury, nauki,
sztuki i sportu oraz w wielu innych
dziedzinach życia społecznego. Absolwenci wspominali własne doświadczenia związane ze szkołą, a wielu podkreślało niezwykłą atmosferę w niej
panującą. Jubileusz 100 – lecia szkoły
był doskonałą okazją do uhonorowania dotychczasowych zasług placówki
– szkoła wyróżniona została Odznaką
Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”
przyznawaną przez Sejmik Województwa Mazowieckiego oraz Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża
II Stopnia. Ewa Malec, Anna Liwocha
i Jolanta Martynowska zostały odwww.kozienicepowiat.pl

Wydarzenia/Informacje
znaczone szczególnym wyróżnieniem
– Medalem Pamiątkowym Pro Masovia, a ponad trzydziestu pracowników
szkoły otrzymało dyplomy uznania
przyznane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Zebrani goście
mieli także okazję obejrzeć film zrealizowany przez Kronikę Kozienicką
poświęcony historii naszej szkoły. Wywołał on wzruszenie, uśmiech, a czasami zadumę nad przeszłością, teraźniejszością i refleksje nad przyszłością.
Uroczystość uświetnił koncert przygotowany przez uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia oraz uczniów I LO pod
kierunkiem Zdzisława Włodarskiego.
Następnie nadszedł czas na spotkania w szkole. Budynek „Zielonego” zapełnił się ludźmi, zabrzmiał
dzwonek i wszyscy zgromadzili się
w klasach na koleżeńskich spotkaniach, powróciły wspomnienia, było
wiele uśmiechów, czasami zdziwienia,
a atmosfera radości zagościła na resztę
dnia. Wieczorem ponownie gwar zapanował w budynku szkoły, rozpoczął
się w pięknie udekorowanej sali bal
stulecia zainaugurowany tradycyjnym
polonezem. Uczestnikom towarzyszył
zespół muzyczny „Nocny Koncert”.
Szampańska zabawa trwała do białego rana, były koleżeńskie spotkania,
wspólne tańce i niekończące się długie
nocne opowieści przyjaciół. Ogromną
popularnością cieszyła się dostępna
w szkole publikacja, specjalnie przygotowana i uzupełniona na tę okoliczność, a także pamiątkowy kalendarz
na 2019 r., zawierający zdjęcia aktualnych wydarzeń szkolnych.
W niedzielny poranek grupa uczestników uroczystości spotkała się na miejskim cmentarzu, aby pomodlić się przy
grobach zmarłych nauczycieli, zapalić
znicze i ciepłym wspomnieniem podkreślić pamięć o tych, którzy odeszli.
Jubileusz stulecia I Liceum Ogólno-

kształcącego w Kozienicach to już historia… Wierzymy, że krok w nowe stulecie
rozpoczął nowy, piękny rozdział działalności I Liceum Ogólnokształcącego
w Kozienicach – szkoły z tradycjami.
Dyrektor I LO w Kozienicach serdecznie dziękuje za pomoc w organizacji uroczystości wszystkim nauczycielom

i pracownikom szkoły oraz dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwirze Kozłowskiej, dyrektorowi Szkoły Muzycznej
I Stopnia w Kozienicach Zdzisławowi
Włodarskiemu, Kronice Kozienickiej
oraz osobom współpracującym i zaangażowanym w organizację uroczystości.
Red. I LO

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Kozienickiego, Szanowni Państwo,
przed nami kolejna, szósta już kadencja Rady Powiatu Kozienickiego. Wybraliście swoich przedstawicieli, wśród których znalazła się również moja osoba. Wynik 1122 głosów, jaki uzyskałem, był najlepszym spośród wszystkich kandydatów. Bardzo
mnie to cieszy, gdyż świadczy o tym, że droga, którą wybrałem 3 lata temu obejmując funkcję Starosty Powiatu Kozienickiego,
jest drogą właściwą. Swoją dalszą pracę w samorządzie nadal zamierzam opierać na rozmowach z ludźmi, wsłuchiwaniu się
w potrzeby społeczeństwa i dążeniu do realizacji wspólnych celów. Dziękuję za ogromne zaufanie i każdy Państwa głos oddany
w tych wyborach. Życzę zarówno Państwu, jak i sobie, aby nasze dalsze, wspólne działania dla dobra powiatu kozienickiego,
przynosiły satysfakcjonujące efekty. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.
Z wyrazami szacunku,
Andrzej Jung
Starosta Powiatu Kozienickiego
www.kozienicepowiat.pl
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4 października na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach odbył się doroczny piknik rodzinny. Było to jedno
z wielu spotkań organizowanych w ciągu roku na terenie DPS, których celem
jest integrowanie mieszkańców Domu ze
społecznością lokalną. Spotkanie odbywa
się w październiku dla uczczenia Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, które
przypada 1 października.
Placówka od wielu lat realizuje bogatą
ofertę kulturalno-oświatową, która ma za
zadanie zapobiegać wykluczeniu społecznemu osób chorych i niepełnosprawnych.
Po oficjalnym otwarciu imprezy, którego dokonała Elżbieta Czapla dyrektor
Domu Pomocy Społecznej głos zabrali
zaproszeni goście: Andrzej Jung Starosta
Powiatu Kozienickiego, Tomasz Śmietanka Burmistrz Gminy Kozienice, Małgorzata Bebelska Zastępca Burmistrza
Gminy Kozienice, Mariusz Prawda Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach, Robert Wojcieszek Przewodniczący
Komisji Budżetu w Radzie Powiatu Kozienickiego, Piotr Kozłowski Sekretarz
Gminy Głowaczów, Marcin Styś Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kozienicach, Lucyna Malec
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Kozienicach,
którzy zgodnie podkreślali zasadność
organizowania tego typu spotkań, które
w wyjątkowy sposób jednoczą społeczność mieszkańców Domu z ich bliskimi
i środowiskiem lokalnym. Nie zabrakło

również podziękowań skierowanych do
dyrekcji i pracowników placówki za piękną inicjatywę i zaangażowanie w przygotowanie pikniku.
W imprezie wzięli udział mieszkańcy Domu wraz z rodzinami, uczestnicy
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie z opiekunami, członkowie Stowarzyszenia Klubu Seniora „Radosna Jesień”
w Kozienicach oraz mieszkańcy i pracownicy zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej. Wśród zaproszonych
gości byli także: Wolontariat Pracowniczy
z Enei Wytwarzanie na czele z koordynatorką Justyną Tkaczyk-Kurek oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji
w Kozienicach mł. asp. Tomasz Hołuń
i asp. szt. Jarosław Pikulski. O oprawę
muzyczną zadbali uczniowie z Zespołu

Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach.
W programie imprezy było wspólne grillowanie, zabawa taneczna, liczne
konkursy i słodki poczęstunek. Był to
również czas na wspólne rozmowy. Pomimo początkowo niesprzyjającej pogody, pojawiło się słońce i wszyscy świetnie
się bawili – potwierdzały to uśmiechy na
twarzach wszystkich uczestników.
ELŻBIETA CZAPLA
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
im. Kazimiery Gruszczyńskiej
w Kozienicach

15 października odbyła się ostatnia –
XLV Sesja Rady Powiatu Kozienickiego
V kadencji. Przed jej rozpoczęciem Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung za
szczególne zasługi dla oświaty i wychowania wręczył Ryszardowi Zającowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów
Polskich w Kozienicach Medal Komisji
Edukacji Narodowej, przyznawany przez
Ministra Edukacji Narodowej.
Po rozpoczęciu Sesji Starosta poinformował, iż od 1 października Firma Reha-Complex wznowiła świadczenie usług w zakresie
rehabilitacji stacjonarnej w Szpitalu Powiatowym w Kozienicach. Następnie Radni wysłuchali sprawozdania Starosty z prac Zarządu
oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
o przedłożonej przez Zarząd Powiatu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za
I półrocze roku 2018, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także prze-

biegu realizacji planu finansowego SP ZZOZ.
Ponadto Janusz Patkowski Naczelnik
Wydziału Zdrowia, Edukacji i Sportu przedstawił informację o stanie realizacji zadań
oświatowych za poprzedni rok szkolny.
Następnie podjęte zostały uchwały
w sprawach:
– udzielenia pomocy finansowej Gminie
Grabów n/Pilicą na realizację zadania
pn. „Budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Cychrowska
Wola, Lipinki, Celinów, Dziecinów,
Edwardów, Łękawica, Paprotnia, Koziołek, Nowa Wola, Strzyżyna, Budy Augustowskie, Brzozówka, Broncin, Tomczyn, Kępa Niemojewska i Zakrzew”,
– zmiany do uchwały Nr XXXIX/238/2018
z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie
określenia zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych z zakresu re-

habilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
w Powiecie Kozienickim na 2018 rok,
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata
2018 – 2032,
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2018 r.,
– przekazania skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Warszawie
VIII Wydział Zamiejscowy w Radomiu.
Na zakończenie Przewodniczący
Rady Powiatu Kozienickiego Włodzimierz Stysiak podziękował wszystkim
Radnym za współpracę w V kadencji
Rady Powiatu Kozienickiego.
MONIKA WIRASZKA
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Mieszkańcy Powiatu Kozienickiego 16
września mieli możliwość wzięcia udziału
w VI Mistrzostwach Powiatu Kozienickiego w Kolarstwie MTB – Memoriale
Janusza Stąpóra, rozgrywanych w ramach wyścigu z cyklu 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.
Starterem Honorowym tegorocznego Wyścigu był Starosta Kozienicki Andrzej Jung.
Na trzech dystansach: MINI, MEGA
i GIGA stanęło łącznie ponad 70 zawodników, część z nich to mieszkańcy Powiatu
Kozienickiego. 18,5 – kilometrowa pętla,
przejechana jednokrotnie, dwukrotnie lub
trzykrotnie wymagała dużej koncentracji
i umiejętności. Już po raz drugi rozegrane zostały również zawody na dystansie
MIKRO, w których udział wzięło dwoje
dzieci (1 dziewczynka i 1 chłopiec).
Mistrzem Powiatu Kozienickiego na
dystansie GIGA został Andrzej Piasek,
tuż za nim uplasował się Andrzej Kudła.
Na dystansie MEGA triumfował Szymon
Abramczyk, przed Piotrem Nowakow-

skim i Mariuszem Werenowiczem.
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: Małgorzata Bebelska Zastępca
Burmistrza Gminy Kozienice, Lucyna Domańska-Stankiewicz – Naczelnik Wydziału
Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego

w Kozienicach, Elżbieta Stąpór – małżonka
śp. Janusza Stąpóra oraz Marcin Zmitrowicz
Dyrektor KCRiS i 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

W dniach od 17 czerwca do 11 lipca
br. w Kątach Rybackich odbył się Obóz
Szkoleniowo-Wypoczynkowy zorganizowany dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu powiatu kozienickiego.
W obozie uczestniczyli druhowie MDP wg
rozdzielnika: Gmina Garbatka-Letnisko –
10 osób, Gmina Głowaczów – 8 osób, Gmina Gniewoszów – 5 osób, Gmina Grabów
nad Pilicą – 5 osób, Gmina Kozienice – 2
osoby oraz Gmina Sieciechów – 4 osoby.
Wszyscy uczestnicy obozu mieli
zagwarantowaną opiekę medyczną, fachową opiekę kadry z doświadczeniem
wychowawczym, a także ubezpieczenie.
Podczas obozu członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych odbywali zajęcia tematyczne z zakresu ratownictwa
i ochrony przeciwpożarowej, historii regionu, profilaktyki uzależnień.
W ramach obozu dla wszystkich obozowiczów przygotowane zostały liczne
atrakcje m.in. wycieczki autokarowe,
ogniska z muzyką, kino, dyskoteki, zawody, konkursy i zabawy.
Celem zorganizowania obozu szkoleniowo-wypoczynkowego było przede
wszystkim zwiększenie świadomości
uczestników z dziedziny ratownictwa

i ochrony przeciwpożarowej oraz profilaktyki uzależnień, aktywny wypoczynek,
a także integracja obozowiczów.
Na zakończenie sezonu w terminie od
14 do 15 września 2018 r. odbył się Rajd
Pieszy pn. „Szlakiem Remiz”. Na początku, wszyscy rajdowicze wzięli udział
w uroczystościach 120-lecia OSP w Kozienicach, poznając historię kozienickiego pożarnictwa oraz ceremoniał strażac-

ki. Po uroczystościach uczestnicy rajdu
wyruszyli w dalszą trasę.
Opiekunami na Obozie Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Kątach Rybackich
oraz Rajdzie Pieszym pn. „Szlakiem Remiz” byli Aleksandra Rembielińska oraz
Robert Grygiel, natomiast organizatorem
był Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kozienicach.
KAROLINA URBAŃSKA

www.kozienicepowiat.pl

Nasz Powiat * 7

Wydarzenia

11 października 2018 roku, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Opactwie odbyła się akademia z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. Jest to święto
wszystkich pracowników oświaty. Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, na
mocy ustawy „Karta praw i obowiązków nauczyciela’’. Upamiętnia rocznicę powstania
Komisji Edukacji Narodowej (KEN), utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego 14 października 1773 roku.
Na uroczystość przybyli zaproszeni
goście: Janusz Patkowski Naczelnik Wydziału Zdrowia, Edukacji i Sportu Starostwa Powiatu Kozienickiego oraz Jacek
Małysa, Urszula Kamińska, Beata Sempka – przedstawiciele Rady Rodziców
oraz nauczyciele, uczniowie i pracownicy
oświaty. Uroczysty apel odbył się w świetlicy szkolnej, która na ten dzień przybrała
odświętny wygląd. Na początku zabrała
głos Anna Grzesik Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
serdecznie witając wszystkich zebranych
oraz składając życzenia nauczycielom
i pracownikom oświaty. Wiele ciepłych
słów, życzeń padło z ust zaproszonych gości. Dzień Edukacji Narodowej to również
okazja do wręczenia nagród i wyróżnień.
Były kwiaty, pamiątkowe dyplomy i słowa
uznania dla dyrektora, kierownika oraz nauczycieli i pracowników naszego ośrodka.
Podczas akademii uczniowie zapre-

zentowali swoje umiejętności artystyczne. Były przemówienia, wiersze, piosenki, humorystyczne scenki z życia szkoły.
Przygotowanie uczniów było zaplanowane, przemyślane, trwało od kilku tygodni,
pod czujnym okiem nauczycieli. Uczniowie piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele
miłych słów płynęło w stronę nauczycieli i pracowników oświaty. Uczniowie
docenili i podkreślili swoją wdzięczność
za codzienny trud, poświęcenie, czujność
i troskę o ich dobro.

Na zakończenie głos zabrała Dyrektor
Anna Grzesik, podkreślając trudną, ale
piękną rolę jaką odgrywa praca nauczyciela. Podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie.
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Opactwie
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”

5 października w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach odbyło się spotkanie z Jadwigą Magierą. Jadwiga Magiera jest adwokatem z wieloletnim doświadczeniem. W maju bieżącego roku została odznaczona przez
Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Odznaką Adwokatura
Zasłużonym. Wykład na temat „Adwokat – zawód zaufania publicznego” rozpoczyna kolejny rok spotkań z adwokatem w ramach cyklu „Adwokat blisko ludzi, blisko życia” mających na
celu edukację prawną naszej młodzieży. Wykłady prowadzone
są Pro Bono, a ich pomysłodawcą jest nauczycielka wiedzy
o społeczeństwie Agnieszka Fila – Sadurska. W wykładzie
wzięły udział pierwsze klasy liceum – matematyczno – fizyczna, matematyczno – geograficzna, biologiczno – chemiczna
oraz trzecia klasa liceum o profilu humanistycznym. Młodzież
aktywnie uczestniczyła w spotkaniu. Uczniowie Zespołu Szkół
Nr 1 w Kozienicach w bieżącym roku szkolnym dalej mogą
korzystać z „Apteczki prawnej”, tj. porad prawnych Pro Bono
w kancelarii mecenas Jadwigi Magiery.
AGNIESZKA FILA – SADURSKA
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny
jest na stronie internetowej www.kozienicepowiat.pl w zakładce TV „Nasz Powiat”
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Wydarzenia

12 października 2018 r. w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach odbyła się
finalna, VI Konferencja Kozienickiego
Partnerstwa Lokalnego 2018 r. pt. „Siła
partnerstwa w powiecie kozienickim
– gala projektów społeczno–gospodarczych i aktywizacji rynku pracy wypracowanych z udziałem trzech sektorów
w powiecie kozienickim do partnerskiej realizacji w latach 2018 – 2025”.
Do udziału w konferencji podsumowującej Kozienickie Partnerstwo Lokalne 2018
zaproszeni zostali wszyscy dotychczasowi
uczestnicy poprzednich spotkań, które odbywały się od kwietnia br. w sześciu gminach
powiatu kozienickiego. Warto podkreślić, że
przez ten czas w konferencjach uczestniczyło około 400 różnych osób reprezentujących
lokalny samorząd i instytucje samorządowe,
publiczne służby zatrudnienia, firmy i przedsiębiorstwa, a także organizacje pozarządowe i osoby indywidualne, liderzy społeczności, którym na sercu leży rozwój powiatu
kozienickiego i najbliższego otoczenia.
Uczestników konferencji tradycyjnie
powitali organizatorzy cyklu: Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung oraz
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Kozienicach Jan Mazur, po czym głos
zabrał Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Warszawie Tomasz Sieradz. Następnie całość konferencji – podobnie jak
poprzednie edycje – poprowadziła Jadwiga Olszowska-Urban certyfikowany trener
partnerstwa lokalnego.
Tradycyjnie podczas pierwszej części
spotkania zaprezentowano teren i osiągnięcia
gospodarzy konferencji. W tej części zaprezentowano film na temat walorów Powiatu
Kozienickiego, a także zadań i osiągnięć Powiatu i Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Następnie Burmistrz Gminy Kozienice
Tomasz Śmietanka wraz z I Zastępcą Burmistrza Gminy Kozienice Małgorzatą Bebelską
przedstawili prezentację i opowiedzieli o sukcesach Gminy Kozienice w ostatnich latach
działalności, po czym zgromadzeni obejrzeli
film promujący Ziemię Kozienicką. Dobrą
okazją do prezentacji osiągnięć Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza
Kozienicka” była tematyka konferencji,
a także jubileusz 10 lat działalności LGD. Na
ten temat opowiedziała Prezes LGD „Puszcza Kozienicka” Irena Bielawska. Ponadto
na temat działalności i osiągnięć Fundacji
Energia-Działanie opowiedziała jej Prezes –
Beata Smykiewicz-Różycka.
Następnie nadszedł czas na prezentację
www.kozienicepowiat.pl

efektów prac pięciu grup tematycznych, które zawiązały się na poprzednich spotkaniach
w celu stworzenia proponowanych do realizacji w najbliższych latach projektów społeczno–gospodarczych. Dwa projekty dotyczyły wsparcia i pomocy osobom zależnym,
starszym i chorym, natomiast trzy dotyczyły
rozwoju turystyki i promocji lokalnych walorów turystyczno-przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego. Projekt pt. „Centrum
wsparcia osób starszych i chorych „Pomocna
dłoń” zaprezentował ks. Tomasz Pastuszka,
natomiast projekt pt. „Dom Dziennej Opieki
Medycznej” zreferowali Joanna Szczepaniak i Krzysztof Karczmarski. Prezentację
na temat projektu „Rowerem przez Powiat
Kozienicki” przedstawiła Barbara Gontarek,
zaś projekt „Radomka – oaza piękna i spokoju” zaprezentowała Marzena Rusinek. Projekt „Smaki Ziemi Kozienickiej” omówiła
Aleksandra Wieczorek. Warty podkreślenia
jest fakt, że w pracę nad każdym projektem
zaangażowała się kilkunastoosobowa grupa
osób. Wszystkie projekty i prezentacje zostały wykonane w profesjonalny sposób, zaś
z efektami prac grup mogą się Państwo zapoznać na stronie internetowej PUP Kozienice.
Jak zauważył Dyrektor WUP w Warszawie
Tomasz Sieradz: Większość takich projektów
aktywizuje lokalne rynki pracy, powstaje infrastruktura, powstają miejsca pracy, które
zostają zasilane lokalnie (…), a zatem można
powiedzieć, że sami sobie nawzajem pomagamy. Projekty mają jeden wspólny mianownik – wpływają na rozwój społeczno-gospodarczy całego terenu.
W trakcie konferencji swoje stanowiska
promocyjne wystawili: Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”, gdzie każdy
mógł zapoznać się i skosztować certyfikowanych produktów regionalnych: „Razówki
z Kozienic” oraz „Kozienickiego Ogórka
Kiszonego”, jak również kapusty dębowej
i smalcu domowego; Pasieka „Mały Pszczelarz” z Głowaczowa; Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów Unijnych – Mobilny
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich;
Fundacja Energia-Działanie.
VI Konferencję Kozienickiego Partnerstwa Lokalnego 2018 r. zakończyło uroczyste
wręczenie uczestnikom certyfikatów potwierdzających udział w Kozienickim Partnerstwie Lokalnym. Organizatorzy: Powiatowy
Urząd Pracy w Kozienicach oraz Starostwo
Powiatowe w Kozienicach serdecznie dziękują wszystkim osobom, które przez ponad pół roku brały udział w konferencjach
i miały swój wkład w opracowaniu diagnozy
składników środowiska społeczno-gospodar-

czego, czterech zasad ożywienia społeczno-gospodarczego powiatu kozienickiego oraz
opracowały i zaprezentowały pięć projektów
społeczno-gospodarczych na rzecz aktywizacji mieszkańców i rynku pracy w powiecie
kozienickim. W najbliższym czasie organizatorzy Kozienickiego Partnerstwa Lokalnego
2018 będą czynili starania, by zaprezentowane projekty nie pozostały w sferze planów,
lecz z powodzeniem zostały wdrożone
w życie. Zapewne pomogą w tym współpraca oraz otwartość osób i środowisk biorących
udział w cyklu konferencji i spotkań oraz ustaleń między konferencjami.
Konferencje Lokalnego Ożywienia Gospodarczego w powiecie kozienickim realizowane były w oparciu o zapisy Ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kozienickie Partnerstwo Lokalne
2018 finansowane jest ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej,
na tego typu wydarzenia wspierające politykę rynku pracy opartą na dialogu i współpracy z partnerami społecznymi.
Dziękując za wielomiesięczną pracę
i uczestnictwo licznej grupy osób zaangażowanych w Kozienickie Partnerstwo Lokalne
2018 jesteśmy do Państwa stałej dyspozycji.

JAN MAZUR
KRZYSZTOF ZAJĄC
Dyrekcja Powiatowego Urzędu Pracy
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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Dokończenie artykułu z poprzedniego nr Biuletynu Informacyjnego „Nasz
Powiat”
Na stanowisku w Sieciechowie – Mozolicach Dużych odnaleziono również
ślady starszych kultur. Podczas badań, na
powierzchni natrafiono na kilka fragmentów ceramiki grubościennej, które można
łączyć z kulturą przeworską; fragment
ceramiki cienkościennej zdobionej odciskami sznura (epoka brązu). W warstwie
humusu natrafiono na fragment zapinki
z okresu wpływów rzymskich.
Świadczy to o pewnej ciągłości osadnictwa na obszarze badanej przez nas osady.
Prace terenowe prowadzone w 2018
roku dostarczyły ponad 5 tys. okazów ruchomego materiału zabytkowego. Dokonanie pełnej analizy, ze względu na krótki
okres, który upłynął od momentu zakończenia prac polowych, było niemożliwe.
Najliczniejszą grupę w obrębie pozyskanego materiału stanowi ceramika
naczyniowa (ok. 66% całego zbioru zabytków), wstępnie datowana na X – XIII
wiek. Jest to głównie ceramika cienkościenna wypalana w atmosferze redukcyjnej. Naczynia wytwarzane były z lokalnej
gliny żelazistej. Odkrywane fragmenty
pochodzą z różnych części naczyń (wylewy, szyjki, brzuśce, części przydenne,
dna). W zbiorze odkrytej ceramiki część
(ok. 21%) to fragmenty, na których widoczny jest ornament. Ze względu na
dużą ilość materiału i jego jednorodność
istnieje możliwość wykonania w przyszłości rekonstrukcji niektórych naczyń.
Drugą co do liczebności grupę zabytków stanowią fragmenty polepy glinianej
pochodzącej głównie z warstw kulturo-
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wych obiektów (20%).
Liczną grupę znalezisk stanowią kości
zwierzęce (12%). Dalsze badanie umożliwią dokładniejsze określenie składu jakościowego i ilościowego występujących na
stanowisku zwierząt, co pozwoli na odtworzenie gospodarki ludności zamieszkującej ówczesną osadę.
Do najciekawszych artefaktów odnalezionych na stanowisku w Sieciechowie
– Mozolicach Dużych należą niewątpliwie trzy paciorki szklane oraz zapinka
brązowa. Paciorki wykonane zostały ze
szkła jednobarwnego, półprzeźroczystego: jeden ma barwę niebieską, drugi
ciemnofioletową, trzeci żółtą. Należą do
grupy paciorków segmentowych, długości 9 – 10 mm. Składają się z dwóch odcinków. Na obu segmentach i przewężeniu widoczne są ślady łączenia powstałe
podczas procesu wytwarzania. Tego typu
paciorki są rzadko spotykane na stanowiskach typu osada, co może świadczyć
o znaczeniu tego miejsca oraz o kontaktach handlowych z innymi terenami.
Na uwagę zasługuje również obecność na stanowisku zapinki brązowej
z okresu rzymskiego. Jest to niewielki
fragment pochodzący najprawdopodobniej z późnorzymskiej zapinki typu A-161
lub A-162 wg typologii Almgrena datowanej na fazy C1-C2 okresu rzymskiego.
Plany na przyszłość...
Badania na stanowisku w Sieciechowie – Mozolicach Dużych pozwoliły na
zweryfikowanie istnienia oraz określenie bliższej chronologii osady odkrytej
w 2014 roku. Bogaty materiał odnajdowany na powierzchni, ślady po obiektach
oraz niewielkie oddalenie od klasztoru
benedyktynów w Sieciechowie – Opactwie mogą sugerować, że była to osa-

da spełniająca funkcje służebne wobec
zgromadzenia zakonnego, tym bardziej,
że wymieniana jest w dokumentach zakonnych. Obecność starszej ceramiki (X
– XI wiek) może również wskazywać, że
osada ta istniała zanim w Sieciechowie
pojawili się zakonnicy. Prawdopodobnie funkcjonowała ona do XIII-początków XIV wieku (?), na co wskazuje brak
młodszych materiałów. Można również
przypuszczać, że jej koniec mógł być
związany z jakimś dramatycznym wydarzeniem – obecność spalonej ziemi
w odkrytych obiektach. Potem osada mogła zostać przeniesiona na inne miejsce.
Niestety zbyt mała powierzchnia przekopanego w tym roku terenu nie pozwala
na dokładniejsze wyciągnięcie wniosków
dotyczących funkcjonowania osady. Niewątpliwie potrzebne są dalsze badania
wykopaliskowe w obrębie widocznych na
powierzchni ziemi ciemniejszych przebarwień, mogących być pozostałościami
po innych obiektach mieszkalnych.
Niezbędne jest również przeprowadzenie w okresie jesieni i wiosny,
przy odsłoniętej powierzchni, badań
powierzchniowych. Pozwoliłoby to na
zebranie występującego materiału oraz
na dokładne zlokalizowanie zarysów
ciemniejszych jam. Poprzez uzyskanie współrzędnych GPS, naniesienie
danych na mapę istniałaby możliwość
odtworzenia zasięgu osady. Powstanie takiego planu dałoby w przyszłości
możliwość do prowadzenia dalszych
badań, a także przybliżyło do bardziej
szczegółowego poznania osadnictwa na
terenie Doliny Środkowej Wisły.
ALEKSANDRA JAROSZ – PANEK,
DOROTA POGODZIŃSKA
www.kozienicepowiat.pl
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W dniach 22-23 września br. odbył się
IX Marsz Szlakiem Bojowym 31 Pułku
Strzelców Kaniowskich w Powiecie Kozienickim, pod hasłem: „Oddajemy hołd
żołnierzom Wojska Polskiego oraz mieszkańcom powiatu kozienickiego poległym
podczas II wojny światowej”.
Tradycyjnie dwudniowy marsz rekonstrukcyjny wystartował spod Publicznej
Szkoły Podstawowej im. 76 Pułku Piechoty w Augustowie (gm. Grabów nad
Pilicą). Kilkunastu rekonstruktorów z Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji
Historycznych oraz Stowarzyszenia Historycznego „Strzelcy Kaniowscy” pokonało
ponad 40 km dystans pieszo, przeplatając
trudy marszowe jazdą na historycznej ciężarówce wojskowej Citroen c23.
Przemierzając trasę marszu uczestnicy
odwiedzili 10 miejsc pamięci narodowej
– mogił, cmentarzy wojennych, miejsc
bitew, pomników upamiętniających żołnierzy 31 pSK oraz innych jednostek Wojska Polskiego walczących na tym terenie
we wrześniu 1939 r. Oddaliśmy również
cześć i pamięć ludności cywilnej poległej
podczas II wojny światowej na terenie powiatu kozienickiego. W poszczególnych
miejscach wystawiliśmy warty, złożyliśmy
wiązanki kwiatów oraz zapaliliśmy znicze.
Miejsca te znajdują się w: Matyldzinie –
dwa pomniki upamiętniające poległych
w okolicy 12 września żołnierzy 76 pułku piechoty im. Ludwika Narbutta oraz
29 pułku artylerii lekkiej, Cecylówce
Głowaczowskiej – pomnik upamiętniający ofiary cywilne i mieszkańców wsi
spalonych przez Niemców 13 września
1939 r., Studziankach Pancernych – pomnik-mauzoleum bitwy pod Studziankami w sierpniu 1944 r., Basinowie (las
Ostrzeń) – pomnik na mogiłach żołnierzy
września w tym 31 pSK poległych w walce we wrześniu 1939 r., Chodkowie – pomnik upamiętniający potyczkę oddziału
mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
1 października 1939 r., Ryczywole – pomnik upamiętniający oddziały polskie
walczące o „przedmoście maciejowickie”
oraz czołgistów poległych w Ryczywole
13 września 1939 r., Łaszówce – mogiła
dwóch żołnierzy z oddziału „Hubala” poległych w potyczce w Woli Chodkowskiej,
Czterech Kopcach – pomnik i mogiła żołnierzy 31 pułku Strzelców Kaniowskich
i innych jednostek Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r., Augustowie
(gm. Pionki) – pomnik upamiętniający
31 pSK, który w okolicy tego miejsca został rozbity 18 września 1939 r. .
W sobotę, na odcinku Studzianki
www.kozienicepowiat.pl

Pancerne – Basinów – Chodków – Wola
Chodkowska, w marszu uczestniczyła
ponad 100-osobowa grupa uczniów wraz
z opiekunami ze szkół z terenu powiatu kozienickiego: PSP nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach, PSP im. chor. Jana
Szymańskiego w Ryczywole, PSP im. Stefana Czarnieckiego w Woli Chodkowskiej,
PSP im. Wojciecha Bartosza Głowackiego w Brzózie, PSP w Cecylówce Głowaczowskiej, PSP im. 76 Pułku Piechoty
w Augustowie. Na zakończenie pierwszego dnia marszu zorganizowano wspólne
ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek oraz konkursy wiedzy z nagrodami
dla młodzieży szkolnej. Każdy uczestnik
otrzymał pamiątkową przypinkę, a także
egzemplarz przewodnika „Szlak bitew, potyczek i miejsc pamięci narodowej gminy
Kozienice”.
Na zakończenie drugiego dnia marszu, w niedzielę 23 września zorganizowano małą uroczystość patriotyczną przy
pomniku upamiętniającym 31 pułk Strzelców Kaniowskich w Augustowie (wjazd
na Królewskie Źródła). W uroczystości
wzięli udział i złożyli wiązanki kwiatów
oraz zapalili znicze: Starosta Kozienicki
– Andrzej Jung, przedstawiciele Gminy
Kozienice: Robert Wojcieszek – Prezes
KGK oraz Jarosław Traczyk – Dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego, Przewodniczący
Rady Gminy Pionki – Tomasz Wojciech
Wróbel, przedstawiciele sołectwa Stanisławice, Rada Sołecka i Koło Gospodyń
Wiejskich w Augustowie, przedstawiciele Leśnictwa Augustów, Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego
Oddział Powiatowy w Kozienicach, Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji
Historycznych wraz ze Stowarzyszeniem
Historycznym „Strzelcy Kaniowscy”.
Warto wspomnieć, że podczas mar-

szu rekonstruktorzy zbierali dodatkowe
materiały ikonograficzne do mającego się
ukazać w tym roku pamiętnika porucznika Janiaka, który we wrześniu 1939 roku
dowodził 7. kompanią strzelecką 31 pSK.
Przeszedł z nią cały szlak walk wrześniowych. Walczył nad Wartą, pod Strońskiem i Beleniem, w Mszczonowie, Puszczy Stromieckiej i Kozienickiej, gdzie
18 września roku dostał się do niewoli.
Za wrzesień 1939 roku odznaczony Virtuti Militari oraz Krzyżem Walecznych.
Publikacja będzie liczyła około 250 stron,
zawierała około 200 zdjęć archiwalnych
oraz współczesnych. Wydanie wspomnień por. Janiaka to wspólna inicjatywa
Stowarzyszenia Historycznego „Strzelcy
Kaniowscy” i Kozienickiego SRH, pod
redakcją Bolesława Rosińskiego, Macieja
Bednarka i Krzysztofa Zająca. Publikacja
nie będzie w sprzedaży, będziemy ją dystrybuować nieodpłatnie na szlaku walk
7. kompanii 31 pSK.
Organizatorzy serdecznie dziękują
wszystkim, którzy wsparli i objęli patronatem przedsięwzięcie. Patronat nad IX
Marszem Szlakiem Bojowym 31 Pułku
Strzelców Kaniowskich w Powiecie Kozienickim objęli: Andrzej Jung – Starosta
Powiatu Kozienickiego i Tomasz Śmietanka – Burmistrz Gminy Kozienice.
Organizatorami i Partnerami wydarzenia
byli: Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych, Stowarzyszenie Historyczne „Strzelcy Kaniowscy”,
Gmina Kozienice, Starostwo Powiatowe
w Kozienicach, Nadleśnictwo Dobieszyn,
Nadleśnictwo Kozienice, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Woli Chodkowskiej. Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Gminy
Kozienice w ramach otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych.
KRZYSZTOF ZAJĄC
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Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Kozienicach
I. 100 tys. zł na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Zbigniew Sitkowski informuje:

Od 15 października do 13 listopada 2018 r. można składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie
100 tys. zł „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. Pomoc taka jest finansowana z budżetu PROW 2014 – 2020,
a tegoroczny nabór jest drugim z kolei przewidzianym dla całego kraju – poprzedni został przeprowadzony w 2017 roku.
W tegorocznym naborze do wykorzystania jest 1,98 mld zł.
O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy
poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do tego okresu wlicza się również podleganie ubezpieczeniu
społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Pomoc może być również przyznana beneficjentowi
albo małżonkowi beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego PROW 2014 – 2020. Innym bardzo ważnym warunkiem skorzystania ze 100 tys. premii jest to, że starający się o nią, nie mogą być wpisani do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w ciągu
24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
Z pomocy nie mogą skorzystać osoby, które są wspólnikami spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego lub skorzystały
z następujących instrumentów wsparcia: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW 2007 – 2013, „Premie dla młodych rolników”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw” objętych PROW 2014 – 2020.
Firma, która zostanie założona dzięki temu wsparciu, może zajmować się m.in. sprzedażą detaliczną prowadzoną
w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, usługami opieki
nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską,
usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi, czy działalnością weterynaryjną. Pełna lista rodzajów
działalności objętych wsparciem jest opublikowana w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z 25 lipca 2016 r.
Każdy złożony wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy w poszczególnych województwach. Punkty można otrzymać m.in. gdy ubiegający
się o pomoc będzie miał w dniu złożenia wniosku nie więcej niż 40 lat, będzie beneficjentem albo małżonkiem beneficjenta
poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali
swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”. Ponadto brana pod uwagę będzie skala bezrobocia w powiecie, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie, to czy podjęta działalność gospodarcza będzie innowacyjna, a także ile nowych miejsc pracy
zostanie utworzonych.
Premia w wysokości 100 tys. zł. będzie wypłacana w dwóch ratach. Najpierw 80% premii zostanie wypłacone, gdy beneficjent
spełnieni warunki określone w wydanej decyzja o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy liczone od dnia doręczenia
takiej decyzji. Pozostałe 20% premii beneficjent otrzyma po realizacji biznesplanu.

II. Pieniądze z PROW na inwestycje chroniące gospodarstwa przed ASF lub powodzią

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 przewidziano wsparcie na inwestycje chroniące gospodarstwa
przed afrykańskim pomorem świń (ASF), czy powodzią. Wnioski o taką pomoc można składać w oddziałach regionalnych
ARiMR od 5 listopada do 4 grudnia 2018 r. Można to zrobić osobiście przez upoważnioną osobę lub nadać przesyłką rejestrowaną w placówce Poczty Polskiej. Termin i warunki ubiegania się o dofinansowanie takich inwestycji podała 2 października w dzienniku ogólnopolskim i na portalu ARiMR Maria Fajger Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór takich
wniosków prowadzony jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie
skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” na operacje typu „Inwestycje
zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”.
W tym naborze ze wsparcia mogą skorzystać dwie grupy beneficjentów. Pierwsza to rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk trzody chlewnej. Mogą oni otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie
realizacji PROW 2014 – 2020, na inwestycje chroniące przed rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń (ASF).
Przy czym wysokość dofinansowania przyznanego przez ARiMR, nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowalnych
przedsięwzięcia. Druga grupa, do której kierowana jest pomoc, to spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których
większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. Mogą one otrzymać maksymalnie 500 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020, na inwestycje w urządzenia zapobiegające zniszczeniu gospodarstw przez powódź. Także w tym
przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych. Ważne jest, żeby spółka została utworzona do
wykonywania, utrzymania oraz eksploatacji urządzeń służących do ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed
powodzią lub melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych będących w posiadaniu członków spółki wodnej.
Skrót artykułów ze strony: www.arimr.gov.pl.
Więcej informacji również w punktach informacyjnych ARiMR m. in. Biura Powiatowego w Kozienicach, ulica Warszawska
72 (wejście od ulicy Zdziczów).
ZBIGNIEW SITKOWSKI
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR
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Projekt Szkolni Liderzy Profilaktyki
działa już trzeci rok. Jego koordynatorem jest pedagog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kozienicach
Renata Kowalska.
Głównym celem przedsięwzięcia
jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania uczniów poprzez
naukę nowych umiejętności. Jego dodatkowymi zadaniami są m.in.:
– promowanie zdrowego stylu życia
wolnego od nałogów (uświadamianie odpowiedzialności za własne
zdrowie i możliwości wpływanie
na nie),
– poznanie sposobów radzenia sobie
z agresją własną i innych,
– uświadamianie szans i zagrożeń płynących z korzystania z Internetu,
– rozwijanie samodzielności i kreatywności,
– praktyczne wykorzystanie zdobytej
wiedzy,
– kształtowanie wśród młodzieży postaw
i zachowań prozdrowotnych,
– przygotowanie do pracy w grupie,
współdziałania, współpracy z innymi,
– nauka zdrowej wymiany argumentów,
– promowanie czytelnictwa,
– rozwijanie odpowiedzialności za pracę
własną i grupy,
– nabycie umiejętności akceptacji siebie,
innych, empatii i tolerancji,
– uwrażliwienie na los zwierząt oraz
zmotywowanie do działań na rzecz
zwierząt,
– wzmacnianie norm i wartości społecznych.
Założeniem projektu jest angażowanie wybranych uczniów i nauczycieli danej szkoły do szeroko rozumia-

nych działań profilaktycznych. Każdy
miesiąc ma swoje hasło przewodnie
i zgodnie z nim Liderzy organizują
różne formy działania. Opiekunowie
grup otrzymują od koordynatora propozycje zadań, które wraz z młodzieżą mogą przekształcić i dopasować do
warunków i możliwości jakimi dysponują. Wiedza i umiejętności jakie zostają przekazane liderom są wykorzystywane na gruncie całej klasy, szkoły,
a niekiedy społeczności lokalnej. Każda grupa musi udokumentować wszelkie działania w formie fotorelacji oraz
dostarczyć je do koordynatora po każdej zakończonej akcji. W roku szkolnym 2017/18 Liderzy m.in.:
– organizowali zbiórki karmy i akcesoriów dla zwierząt z kozienickiego przytuliska, tworzyli plakaty,
które zachęcały do adopcji psów,
a następnie zostały przekazane do
warszawskiego Schroniska „Na
Paluchu”, gdzie zdobiły ściany budynku;
– wypracowywali ze swoimi kolegami
argumenty określające jasną i ciemną stronę nowych mediów, prezentowali je w formie wymownej grafiki;
– rozbudzali ducha świąt poprzez wykonanie kartek bożonarodzeniowych dla seniorów ze swoich miejscowości;
– rozwijali twórcze myślenie tworząc
nowe zastosowanie codziennych
przedmiotów;
– promowali zdrowy styl życia i konieczność jedzenia drugiego śniadania
poprzez przygotowanie wspólnego,
zdrowego posiłku.
Formy pracy jakie zostały zastosowane to m.in.: apele, happeningi,
dyskusje, zabawy, zbiórki, zajęcia plastyczo – techniczne, a także ruchowe,
muzyczne, kulinarne itp.

Szkoły, jakie włączyły się w tym czasie do projektu to:
PSP im. Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie, PSP Nr 2 im. Zygmunta Starego w Kozienicach, PSP im. Wojciecha Bartosza Głowackiego w Brzózie,
PSP im. Tadeusza Kościuszki w Głowaczowie, PSP im. bp. Jana Chrapka
w Świerżach Górnych, PSP im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko,
I LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach oraz Zespół Szkół Nr 1 im.
Legionów Polskich w Kozienicach.
W czerwcu na terenie Poradni koordynator organizuje podsumowanie
całorocznej pracy. Udział w nim bierze młodzież wraz ze swoimi opiekunami, a także Dyrektor placówki Ewa
Jarosz. Wszyscy wspólnie oglądają
efekty działań z poszczególnych szkół,
dzielą się wrażeniami z ich realizacji,
określają mocne i słabe strony, a także integrują się. Według uczestników
projektu warto było przyłączyć się do
niego, gdyż przyniósł on wiele korzyści każdej ze szkół. Uczniowie nabyli nowe umiejętności pracy w grupie,
mogli rozwijać swoją kreatywność,
uczyli się odpowiedzialności, ale
przede wszystkim dawali przykład
innym, jak powinni się zachowywać
w grupie społecznej. Ponadto Liderzy
czuli się wyróżnieni w społeczności
klasowej i szkolnej, przez co wzrosło
ich poczucie odpowiedzialności za realizację akcji.
Podsumowując powyższe, jako koordynator projektu serdecznie zachęcam pozostałe szkoły do włączenia
się w nasze działania, gdyż korzyści
z nich płynące niezmiernie pomagają
w codziennej pracy edukacyjno – wychowawczej placówek.
RENATA KOWALSKA
pedagog

Klub Sportowy Energia Kozienice ogłasza nabór dziewczynek do żeńskiej grupy piłkarskiej.
Jeśli jesteś miłośniczką piłki nożnej, Państwa córka lub wnuczka chciałaby spróbować swoich sił w tej dziedzinie sportu serdecznie zapraszamy na treningi, które odbywają się w każdy czwartek w godz. 17.00 – 18.30 na Orliku PSP Nr 4 w Kozienicach.
Wszelkich informacji udzielamy pod nr telefonu 509 080 666.
Zapraszamy!
KS Energia Kozienice
www.kozienicepowiat.pl
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GMINA GARBATKA-LETNISKO

Ambitny samorządowiec, wspaniały Gospodarz, a przede wszystkim urodzony lider! Tak w wielkim
skrócie napisać można o Robercie
Kowalczyku – Wójcie Gminy Garbatka-Letnisko, który właśnie odebrał I nagrodę Samorządowca Roku
2018 Powiatu Kozienickiego oraz
II w Podregionie Radomskim, w plebiscycie redakcji Echa Dnia.
Urodził się w 1963 roku, w Pionkach. W tym też mieście spędził swoje dzieciństwo i młodość. Przez lata
związany z mundurem poprzez służbę
więzienną. W latach 2004 – 2010 na
stanowisku Dyrektora Zakładu Karnego w Żytkowicach, w imponujący
sposób zmodernizował podległą mu
jednostkę penitencjarną. Od 2010 roku
jako Wójt Gminy Garbatka-Letnisko
pokazał, że Garbatka-Letnisko może
liczyć się w podregionie radomskim,
że może ona jeszcze przyciągać wczasowiczów i inwestorów, a ludziom
może żyć się lepiej. Człowiek otwarty
na dialog, na ludzi i współpracę. Dzięki konstruktywnej współpracy w mijającej kadencji z radą, organizacjami
pozarządowymi i społeczeństwem, zrealizował szereg ważnych inwestycji,
które znacznie podniosły standard życia lokalnej społeczności. Co takiego
docenili mieszkańcy w osobie Wójta,
co zagwarantowało Mu wygraną?
– No cóż, dzieje się u nas sporo! – tak
spokojnie kwituje wyniki plebiscytu
Wójt Robert Kowalczyk – W swej
działalności w samorządzie nigdy
nie miałem zwyczaju „urządzać”
mieszkańcom Gminy, zawsze starałem się z radą uważnie wsłuchiwać
w potrzeby mieszkańców i realizować je – dodaje.
Jednak oceniając to z boku, należy
przyznać, że domeną ww. samorządowca nie jest tylko wysłuchiwanie próśb,
a raczej skuteczne działanie. Bowiem
okres 2014-2018 to bardzo pracowite
lata dla władz samorządowych Gminy
Garbatka-Letnisko, z Wójtem Robertem Kowalczykiem na czele. Gmina
przez okres 4 lat realizowała szereg
inwestycji, wykonała wiele projektów
i przedsięwzięć, mających na celu poprawę warunków życia naszych mieszkańców. Część zadań finansowana była
z budżetu Gminy Garbatka-Letnisko,
jednak ich ogromną ilość zrealizowano z udziałem środków zewnętrznych, w tym ze środków z budżetu
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Unii Europejskiej.
Niektóre przedsięwzięcia realizowane były samodzielnie przez Gminę,
inne z udziałem takich partnerów jak:
stowarzyszenia, kluby sportowe, parafie. Wysiłek władz samorządowych
niejednokrotnie był nagradzany przyznawaniem Gminie Garbatka-Letnisko
szeregu nagród i tytułów. Oto najznamienitsze efekty tej ciężkiej pracy.
W ciągu ostatniej kadencji na terenie Gminy Garbatka-Letnisko zrealizowano wiele inwestycji drogowych
m.in: przebudowano ul. Sienkiewicza
i ul. Mickiewicza w Garbatce-Letnisku, wybudowano drogę gminną
w miejscowości Anielin, przebudowano łącznik przy ulicy Kolejowej,
przebudowano drogę w Garbatce Zbyczyn, wybudowano drogę powiatową w miejscowości Molendy, czy też
przebudowano ul. Kochanowskiego
w Garbatce-Letnisku.
Wykonano również wiele inwestycji
o charakterze wodno-kanalizacyjnym,
m.in.:
1. Zmodernizowano Gminną Oczyszczalnię Ścieków w miejscowości Bąkowiec.
2. Wybudowano Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Molendy.
3. Rozbudowano istniejące sieci gminne
w miejscowości Garbatka-Letnisko.
4. Zmodernizowano stacje uzdatniania
wody.
Dobra współpraca Wójta z Radą
Gminy i mieszkańcami zaowocowała
modernizacją już istniejących obiek-

tów i powstaniem wielu nowych.
Z myślą o mieszkańcach powstały
m.in.:
1. Świetlico-remiza w miejscowości Bąkowiec.
2. Lokale Socjalne w miejscowości Bąkowiec.
3. Skwer im. Mjr Władysława Szymanowskiego.
4. Skwer Leszka Kołakowskiego w Garbatce-Letnisku.
5. Zielona Siłownia przy kompleksie Boisk Sportowych w Garbatce-Letnisku.
Ale Gmina Garbatka-Letnisko to
nie tylko infrastruktura i inwestycje.
Wójt Robert Kowalczyk współpracuje
praktycznie z każdą organizacją, realizując w ciągu roku ponad 20 wydarzeń
kulturalnych i rekreacyjnych. Warto
zobaczyć chociażby:
1. Dzień Dziecka.
2. Dni Młodzieży.
3. Dni Garbatki.
4. Dożynki Gminno-Parafialne.
5. Turnieje Szachowe.
6. Zloty Motocyklowe (Pogoń za wiosną,
Rajd Zagończyków, Bike Night).
7. Rekonstrukcje Bitwy pod Anielinem-Laskami.
Jak widać Wójt stara się wspierać
praktycznie każdą sferę życia swoich
mieszkańców. Pewnie stąd też zaszczytny
tytuł Samorządowca Roku Powiatu Kozienickiego! Gratulujemy Panie Wójcie
i życzymy dalszej, tak owocnej pracy!
MAGDALENA MARSZAŁEK
www.kozienicepowiat.pl

14 października 2018 r. na terenie Gminy
Garbatka-Letnisko odbyły się uroczyste obchody upamiętniające 104. Rocznicę Bitwy
pod Anielinem-Laskami oraz 100. Rocznicę
Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się odsłonięciem tablicy pamiątkowej przed Urzędem
Gminy Garbatka-Letnisko. Jest to tablica upamiętniająca żołnierzy AK i ZWZ, działających w czasie II Wojny Światowej na terenie
Garbatki i okolic. Nie zabrakło tam ciepłych
i doniosłych słów w kierunku Bohaterów Narodowych ze strony Wójta Roberta Kowalczyka oraz recytacji wiersza w wykonaniu
Andrzeja Zwolskiego – lokalnego patrioty.
Następnie uroczystości przeniosły się pod
Mauzoleum Legionistów w Żytkowicach.
W tej części obchodów mogliśmy wysłuchać
koncertu pieśni legionowych Roberta Grudnia w ramach projektu „Zrozumieć Niepodległą”. Po koncercie odbyła się polowa msza
święta w intencji poległych, którą odprawił
proboszcz parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Bogucinie ks. Bogdan Piwko. W eucharystii wzięły udział lokalne władze samorządowe z Wójtem Robertem Kowalczykiem na
czele, parlamentarzyści, kombatanci, organizacje wojskowe, poczty sztandarowe, przedstawiciele organizacji i instytucji, uczniowie
oraz społeczność lokalna.
Rangę uroczystości i nabożeństwa podkreślała orkiestra wojskowa i udział żołnierzy kompanii honorowej oraz fakt, iż tegoroczne obchody zostały objęte Honorowym
Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy
oraz Patronatami Honorowymi Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego,
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Sekretarza Stanu Marka Suskiego, Instytutu Pa-

mięci Narodowej oraz Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Listy na
okoliczność nadania patronatów uroczyście
odczytała Sekretarz Gminy Garbatka-Letnisko Teresa Fryszkiewicz.
Licznie przybyłych gości przywitał Wójt
Robert Kowalczyk, następnie zabrali głos
goście, po czym odczytano uroczysty Apel
Poległych oraz oddano salwy honorowe.
Następnie delegacje Gminy Garbatka-Letnisko, parlamentarzystów, kombatantów, samorządowców oraz instytucji
i mieszkańców złożyły wieńce, by uczcić
pamięć o poległych Legionistach. Na zakończenie tej części uroczystości przyznano
odznaczenia i ryngrafy dla osób i instytucji,
które w sposób szczególny przyczyniają
się do dbania o pamięć o tamtych czasach.
Wśród nich znaleźli się m.in. Wójt Robert
Kowalczyk, Sekretarz Teresa Fryszkiewicz,

12 września 2018 r. w Villi Foksal
w Warszawie miała miejsce X Debata Flu
Forum, organizowana przy współpracy
z Parlamentarnym Zespołem ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki.
Flu Forum było wyjątkowe również ze
względu na obchody 5. rocznicy powstania programu. Podczas spotkania przedstawiciele Ogólnopolskiego Programu
Zwalczania Grypy nagrodzili samorządy
realizujące programy zdrowotne w dziedzinie profilaktyki grypy. Wśród nagrodzonych po raz kolejny znalazła się Gmina Garbatka-Letnisko, która jako jedna
z czterech gmin w całym kraju otrzymała najwyższy tytuł – „Eksperta w zakresie profilaktyki grypy”. Nagrodę odebrał
Wójt Robert Kowalczyk.
Celem programu jest tworzenie i rozwój świadomości Polaków w zakresie

zagrożeń wynikających z grypy i jej powikłań. Zebrani specjaliści tradycyjnie
podkreślali wagę profilaktyki grypy, ale
także rozwiewali wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa samego szczepienia.
Eksperci zwrócili szczególną uwagę na
konieczność szeroko zakrojonej edukacji
obejmującej także lekarzy oraz prowadzenia kampanii zachęcających do szczepień wykorzystując wszelkie narzędzia
medialne.
Garbatka-Letnisko od lat prowadzi
akcję bezpłatnych szczepień ochronnych
przeciwko grypie dla osób powyżej 65
roku życia. Przy tej okazji przypominamy mieszkańcom naszej gminy, że mogą
bezpłatnie skorzystać ze szczepień w Przychodni VITAL-MED, ul. Spacerowa 2, 26930 Garbatka-Letnisko, tel. 48 62 10 027.
AGNIESZKA ŁYJAK
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Przewodniczący Rady Włodzimierz Mazur
oraz podległe placówki oświatowe i sama
Gmina Garbatka-Letnisko.
Dalsza część uroczystości miała miejsce na polach w miejscowości Brzustów.
Tam mogliśmy podziwiać widowisko historyczne, zaprezentowane przez ponad
100 rekonstruktorów z 22 Pułkiem Ułanów Podkarpackich na czele. Wydarzenia
z 22 – 26 października 1914 r. to wydarzenia, o których nie można zapomnieć i o których trzeba przypominać zwłaszcza młodym. Bitwa pod Anielinem-Laskami, Bitwa
trzech Marszałków była największym polem walki Legionów Polskich na terenie
Gminy Garbatka-Letnisko. Stała się ona
jednym z zalążków do odzyskania przez
Polskę Niepodległości. Uroczyste obchody
zakończyły się wspólnym ogniskiem.
KINGA KOWALCZYK
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GMINA GŁOWACZÓW

8 października 2018 r. w Publicznej
Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głowaczowie miało miejsce
niezwykłe wydarzenie, Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego dziesięciu par:
Państwa Stanisławy i Adama Gizickich,
Państwa Janiny i Stanisława Kociołek,
Państwa Janiny i Henryka Kołodziejczyk,
Państwa Reginy i Jana Kowalczyk, Państwa Alicji i Joachima Kowalczyk, Państwa Teresy i Stanisława Murawskich,
Państwa Stanisławy i Henryka Ryczkowskich, Państwa Zofii i Jana Trafisz, Państwa Janiny i Ryszarda Zalewskich, Państwa Stefanii i Eugeniusza Zakrzewskich.
Uroczystość rozpoczął Wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej

w Głowaczowie Krzysztof Wolski, witając Jubilatów oraz przybyłych gości:
Krzysztofa Murawskiego Kierownika
Delegatury Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego Placówki Zamiejscowej w Radomiu, Józefa Grzegorza Małaśnickiego Wójta Gminy Głowaczów,
Krzysztofa Postka Zastępcę Wójta
Gminy Głowaczów, Stanisławę Okrój
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Głowaczowie, Magdalenę Wilkowicz
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Głowaczowie, Grażynę Krupę Dyrektora Publicznego Przedszkola
w Głowaczowie oraz księdza Mariusza
Przybycienia Wikariusza Parafii pw.
Św. Wawrzyńca w Głowaczowie.

Przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego Krzysztof Murawski i Wójt Gminy Józef Grzegorz Małaśnicki dokonali
uroczystego aktu dekoracji Jubilatów
medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, odznaczeniami Prezydenta RP dla
par, które przeżyły w zgodnym i trwałym
związku małżeńskim co najmniej 50 lat.
Zastępca Wójta Krzysztof Postek wręczył
okolicznościowe dyplomy. Były kwiaty,
życzenia i gratulacje. Wzniesiono toast
odśpiewując 100 lat i wszyscy zebrani
skosztowali tortu. Uroczystość uświetniły
występy artystyczne młodzieży ze szkoły
w Głowaczowie.
STANISŁAWA OKRÓJ

21 września 2018 r. w Zespole
Szkół Muzycznych w Radomiu odbyła
się uroczysta gala z okazji wręczenia
wyróżnień w konkursie Liderzy Regionu. Ideą ustanowienia nagrody była
chęć uhonorowania twórców sukcesów gospodarczych w bardzo różnych
dziedzinach i obszarach działalności
rynkowej. Gmina Głowaczów zdobyła
tytuł Lidera w kategorii „Inwestycje
infrastrukturalne”. Statuetkę z rąk Europosła Zbigniewa Kuźmiuka odebrał
Wójt Gminy Głowaczów Józef Grzegorz Małaśnicki.
MAGDALENA KONOPKA
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Powiedzenie, że „ktoś ma pod górkę” ma dla biegaczy z Głowaczowa inne
znaczenie, dla Jakuba i Oli Strzelczyk, im
bardziej pod górkę, tym lepiej.
6 października 2018 r. w Krynkach
województwo świętokrzyskie, odbyły się
Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich.
Kuba po raz drugi w tym roku okazał się najlepszy w bieganiu pod górę
i z góry, wywalczył złoty medal, czyli
po wiosennym sukcesie z Ustrzyk Dolnych, jest już dwukrotnym złotym medalistą Mistrzostw Polski. Dokładając
8 miejsce Mistrzostw Polski na stadionie sprzed 2 tygodni, w biegu na 2000
metrów i 2 miejsce w makroregionie
na tym samym dystansie, nie da się powiedzieć, że Kuba nie należy do ścisłej
krajowej czołówki w biegach średnich.
W statystykach PZLA można sprawdzić, że tegoroczny rekord życiowy
Jakuba w biegu na 2 km – 6 minut
00,43 sekund, to w tym roku czwarty
czas w Polsce w tej kategorii wiekowej.
Swoje możliwości po raz kolejny pokazała też Jego siostra Ola, która tym razem zajęła 4 miejsce. To też niesamowite
osiągnięcie, lecz po wiosennym srebrnym

medalu Mistrzostw Polski, Ola czuje
lekki niedosyt. To oznaka Jej charakteru
i jesteśmy pewni, że jeszcze nie raz będzie stała na podium. Tym bardziej, że
Ola w tym roku startowała z o rok starszymi dziewczętami, bo w biegach ka-

tegorie wiekowe zmieniają się co 2 lata.
W swoim roczniku Ola ma w tym roku
najlepszy czas w Polsce w biegu na
1000 metrów – 3 minuty 14,86 sekund.

W ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym
– Otwarte Strefy Aktywności (OSA)
Edycja 2018, Gmina Głowaczów zrealizowała zadanie inwestycyjne pn.
,,Budowa Otwartej Strefy Aktywności
w Głowaczowie”.
Otwarta Strefa Aktywności została

wybudowana na Stadionie Sportowym
w Głowaczowie. W ramach zakresu rzeczowego zadania wykonano
siłownię plenerową, składającą się
z 6 różnych urządzeń oraz strefę relaksu
z 4 ławkami, 2 szt. urządzeń do gier
edukacyjnych szachy/warcaby wraz
z elementami pomocniczymi. Koszt
zadania 125.388,60 zł, w tym dotacja

z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Nowo powstała bezpłatna strefa sportowo-rekreacyjna jest miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci,
dorosłych oraz osób starszych, która podniesie w sposób znaczący estetykę przestrzeni publicznej i poprawi jakość życia
mieszkańców.
MAGDALENA KONOPKA
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ROBERT WIŚNIEWSKI
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GMINA GNIEWOSZÓW

16 września, w jubileuszowym roku
100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, w kościele parafialnym pw.
Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika
w Oleksowie, oddano hołd bohaterom walk
niepodległościowych. Organizatorami tej
uroczystości byli: Marcin Szymon Gac Wójt
Gminy Gniewoszów, samorząd gminy oraz
ks. proboszcz Kazimierz Bąbka.
Patriotyczno-religijne obchody upamiętniające uczestników powstania listopadowego
z 1830 roku, styczniowego z roku 1863 oraz
żołnierzy I i II wojny światowej, miały podniosły charakter. Rozpoczęła je Msza Święta
koncelebrowana, podczas której wyjątkową
homilię wygłosił ks. dr Michał Krawczyk.
We Mszy Św. uczestniczyły władze samorządowe gminy, delegacje stowarzyszeń, sołtysi
i mieszkańcy poszczególnych miejscowości
oraz uczniowie i zaproszeni goście.
Po zakończonym nabożeństwie zebrani
wysłuchali pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru „Pogodna Jesień” działającego
przy Miejskim Domu Kultury w Zwoleniu.
Następnie orszak uczestników uroczystości na czele z pocztem sztandarowym, przeszedł przy dźwiękach melodii żołnierskich
i patriotycznych na cmentarz parafialny.
Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, Marcin Szymon Gac Wójt Gminy
Gniewoszów powitał zebranych, przypomniał uczestnikom trudną drogę do wolności oraz powiedział między innymi:
To dzięki wysiłkowi naszych rodaków,
możemy kultywować naszą tradycję być
dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Żaden
naród na świecie nie dokonał tego, czego
dokonali nasi przodkowie. Po 123 latach
niewoli odzyskaliśmy niepodległość, która
została okupiona oﬁarą narodu Polskiego.
Następnie w imieniu samorządu oraz
mieszkańców gminy złożył pod krzyżem

upamiętniającym bohaterstwo żołnierza polskiego wiązankę kwiatów. Kolejno wieńce
i kwiaty składały poszczególne delegacje:
Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Polskiego, mieszkańców
wsi Borek, mieszkańców wsi Kociołek,
mieszkańców wsi Oleksów, mieszkańców
wsi Sarnów, mieszkańców wsi Sławczyn,
mieszkańców wsi Wólka Bachańska, delegacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Gniewoszowie, delegacja Publicznej
Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole,
delegacja Publicznego Gimnazjum w
Gniewoszowie, delegacja Stowarzyszenia
Miłośników Przeszłości „Gniewosz”, delegacja Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych.
Po złożeniu kwiatów w hołdzie bohaterom, którzy walczyli i umierali za naszą
Ojczyznę, wójt oraz przedstawiciel Urzędu Gminy złożyli zapalone znicze.
Podniosły charakter uroczystości
podkreślił poczet sztandarowy, który wy-

1 października to Międzynarodowy Dzień Muzyki – święto ustanowione w 1975 roku, Rok 2018 to Rok 100-lecia
Odzyskania przez Polskę Niepodległości. By uczcić oba te
wydarzenia dzięki współpracy Marcina Szymona Gac Wójta
Gminy Gniewoszów, Rady Gminy oraz ks. Kazimierza Bąbki,
30 września, po niedzielnej Mszy św. w kaplicy w Sarnowie,
odbył się koncert pieśni polskich i patriotycznych w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach.
Koncert poprowadził i pięknie opowiadał o dawnej muzyce
polskiej Adrian Hanke oraz kierownik Orkiestry Akordeonistów Artur Miedziński. Muzyka to rzecz niezwykła, potrafi
sławić Boga, piękne czyny, potrafi uspokajać i wyciszać ludzkie emocje, godzić zwaśnionych oraz wydobywać w nas dobro. Wykonawcy niedzielnego koncertu wspaniale oddali jej piękno i charakter.
W imieniu wszystkich słuchaczy jeszcze raz serdecznie dziękuję.
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stawił Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Gniewoszowie.
Wojskową asystę honorową podczas
uroczystości tworzyli żołnierze 42. Bazy
Lotnictwa Szkolnego w Radomiu.
Nad bezpieczeństwem czuwali druhowie z OSP Sarnów oraz policjanci z Komisariatu Policji w Gniewoszowie. Wszystkim serdecznie dziękujemy.
Po zakończonej uroczystości na uczestników czekała pyszna grochówka (przygotowana przez ekipę kuchni Z S-P w Gniewoszowie), której sponsorami byli: radni
z Borku Krzysztof Kołdej z żoną i Piotr Telka oraz Stanisław i Danuta Błażyńscy. Słodki poczęstunek przygotowało Stowarzyszenie „NASZ BOREK”. Gorąco dziękujemy
wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej szczególnej uroczystości.
Niech pamięć o wszystkich, którzy
walczyli, ginęli i cierpieli za wolną Polskę trwa nadal.
DANUTA BŁAŻYŃSKA

DANUTA BŁAŻYŃSKA
www.kozienicepowiat.pl

2 września br. w Grabowie nad Pilicą
odbyły się Dożynki Powiatu Kozienickiego.
Tym razem gospodarzem powiatowego święta plonów była Gmina Grabów nad Pilicą.
Delegacja z naszej gminy z Marcinem Szymonem Gac Wójtem Gminy Gniewoszów,
Izabelą Kierasińską Sekretarzem, radnymi,
pracownikami Urzędu Gminy oraz przedstawicielami Stowarzyszeń „NASZ BOREK”
i „Lepsza Gmina Gniewoszów”, także wzięła
udział w tym ważnym dla rolników święcie.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą
w intencji rolników w kościele pw. Świętej Trójcy pod przewodnictwem biskupa
pomocniczego diecezji radomskiej Piotra
Turzyńskiego. Po nabożeństwie barwny korowód z wieńcami oraz przedstawicielami
gmin powiatu, mieszkańcami i gośćmi, prowadzony przez Kapelę Ludową Zdzisława
Kwapińskiego przeszedł na plac przy Zespole Szkół, gdzie odbyły się dalsze uroczystości dożynkowe.
Słowa powitania do wszystkich uczestników dożynek skierowali Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego oraz Euzebiusz
Strzelczyk Wójt Gminy Grabów nad Pilicą.
Obaj w swoich przemówieniach docenili pracę rolników i podziękowali im za codzienny
trud, umiłowanie ziemi, polską gościnność
i wierność tradycji. Tradycyjnie dzielono
się chlebem, owocem pracy rolników, który starostowie dożynek Iwona Czerwińska
i Tomasz Adamczyk przekazali gospodarzom, by wspólnie rozdzielili go wśród gości.

Podczas części oficjalnej wyróżniającym
się rolnikom z terenu poszczególnych gmin
wręczono odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznawane przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Z naszej gminy odznakę
oraz nagrodę ufundowaną przez Wójta Gminy Gniewoszów otrzymał Mariusz Bachanek rolnik ze wsi Wólka Bachańska.
Jak co roku odbył się również konkurs na
najpiękniejszy wieniec dożynkowy. I miejsce zajął wieniec z Grabowa nad Pilicą, II
miejsce wieniec gminy Kozienice, a III miejsce wieńce z Sieciechowa i Garbatki-Letnisko, pozostałe wieńce natomiast otrzymały
wyróżnienia.
Uczestnicy tegorocznych dożynek ba-

wili się przy muzyce takich zespołów jak:
Rokiczanka, Megitza, Liza i Cygańskie
Gwiazdy oraz Selekt. Gwiazdą wieczoru
był Zespół Brathanki.
Na stoiskach usytuowanych przy Zespole Szkół można było spróbować wielu
smakołyków, a także nabyć ciekawe wyroby
rękodzielnicze. Stoisko Gminy Gniewoszów
promującej walory przyrodnicze i historyczne naszej gminy cieszyło się popularnością
uczestników dożynek, a stoisko przygotowane przez Stowarzyszenie „NASZ BOREK”
było oblegane przez degustujących przygotowane potrawy.

5 września br. odbyła się wycieczka Klubu Seniora „Zawsze Aktywni”
do Nieborowa i Arkadii. Wyruszyliśmy wczesnym rankiem ze śpiewem na
ustach. Pierwszym etapem wycieczki
było zwiedzanie klasztoru w Niepokalanowie, który był miejscem działalności
świętego o. Maksymiliana Marii Kolbe.
Podziwialiśmy też Bazylikę NMP oraz
ruchomą panoramę przedstawiającą dzieje Polski od czasów Mieszka I do czasów
Ojca Świętego Jana Pawła II.
Następnie w Żelazowej Woli zwiedzaliśmy dom urodzenia Fryderyka Chopina i rozległy park nad rzeką Utratą. Po
obiedzie i krótkim odpoczynku w Nieborowie spotkaliśmy się z przewodniczką
– Anią, która przez ponad 3 godz. ciekawie opowiadała o losach Radziwiłłów.
Podziwialiśmy barokowy pałac z pięknym ogrodem francuskim w Nieborowie,
a w Arkadii ogród angielski i ruiny dawnych budowli pałacowych.
Wycieczka była udana, pogoda sprzy-

jająca. Wieczorem zadowoleni szczęśliwie wróciliśmy do domu.

EWA MAURER
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Gmina Grabów nad Pilicą otrzymała dofinansowanie w kwocie 53.760,00 zł na realizację projektu informatycznego w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020. Projekt obejmuje realizację
programu „Ja w internecie” oferujący bezpłatne szkolenia mające na celu zwiększenie
grupy świadomych i kompetentnych użytkowników Internetu i e-usług publicznych,
zdolnych realizować potrzeby informacyjne,
kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy
użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.
Do realizacji szkoleń w ramach dofinansowania zakupimy 8 nowoczesnych komputerów
przenośnych, które następnie zostaną przekazane do użytkowania szkole.
W ramach powierzonego grantu
otrzymaliśmy możliwość przeszkolenia
96 osób w różnych kategoriach wiekowych w wybranych przez nich grupach
tematycznych:
Rodzic w Internecie – Uczestnicy
szkolenia poznają źródła wartościowych
i pochodzących z legalnych źródeł treści
dostępnych w bibliotekach i muzeach cyfrowych oraz nauczą się, jak zapewnić
dziecku bezpieczeństwo w sieci i reagować na zagrożenia typu hate lub trolling.
Ponadto uczestnicy szkolenia zdobędą
wiedzę, jak korzystać z podstawowych
usług e-administracji dla rodzin (takich,
jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i in.), a także
z usług związanych ze zdrowiem.
Mój biznes w sieci – Uczestnik szkolenia nauczy się, jak wykorzystać zasoby
internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji
biznesowych (komunikacja, marketing,
zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi
e-administracji.
Moje finanse i transakcje w sieci –
Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił, wykorzystując sieć,
zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się, jak korzystać z podstawowych
usług e-administracji, m.in. wnioskując
o zaświadczenia, czy też występując
o dowód osobisty – wszystko w sposób
elektroniczny, szybko i bezpiecznie.
Działam w sieciach społecznościowych – Uczestnicy w trakcie szkolenia
nabędą umiejętności pozwalające na
bezpieczne poruszanie się w świecie mediów społecznościowych, w tym m.in.
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nauczą się nawiązywać i podtrzymywać
znajomości, współdziałać z innymi użytkownikami internetu, kształtować swój
publiczny wizerunek, dzielić się swoją
twórczością oraz korzystać z twórczości
innych zgodnie z prawem. Ponadto nauczą się obsługi podstawowych narzędzi
e-administracji z wykorzystaniem konta
w ePUAP i profilu zaufanego.
Tworzę własną stronę internetową
(blog) – Uczestnicy szkolenia zyskają
podstawowe umiejętności pozwalające
im stworzyć swoje miejsce w sieci, zarządzać nim, opracowywać i dodawać
do niego nowe treści (słowne, graficzne,
muzyczne, filmowe) zgodnie z prawem
autorskim. Nauczą się również rozpowszechniać generowany przez siebie
materiał oraz monitorować jego oddziaływanie, wykorzystując dostępne mechanizmy analityki internetowej. Dowiedzą
się również jakich formalności należy dopełnić w związku z prowadzeniem strony interneowej, a także, jak korzystać
z podstawowych usług e-administracji
z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.
Rolnik w sieci – Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, gdzie w internecie
można znaleźć przydatne informacje,
aplikacje i e-usługi oraz jak z nich bezpiecznie korzystać, a także jak regulować
swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki banku, czy urzędu. W
ramach nauki pozyskiwania informacji
z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają
się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi, dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych oraz portalami
meteorologicznymi. Ponadto nauczą się,
jak korzystać z podstawowych usług
e-administracji z wykorzystaniem konta

w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu, rozliczeń podatkowych online, usług
online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług online Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), czy
usług ARiMR, ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/
GIJHARS – docelowo PIBŻ.
Kultura w sieci – Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi
portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury. Poznają podstawy prawa
autorskiego, niezbędne do korzystania
z kultury w sieci i zdobędą umiejętność
wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych
Źródeł. Uczestnicy szkolenia ponadto
dowiedzą się, jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu,
bazując na informacjach znajdujących się
w internecie oraz jak stworzyć drzewo genealogiczne.
Dzięki pozyskanym funduszom będziemy mogli zapewnić naszym mieszkańcom szkolenia prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską,
posiadającą odpowiednie kwalifikacje
oraz umiejętności przekazywania wiedzy
i kształtowania kompetencji cyfrowych.
Zajęcia prowadzone będą z naciskiem
na zastosowanie praktyczne. Szkolenia
będą odbywać się w terminie od stycznia do maja 2019 roku. Zapisy będziemy przyjmować od listopada br. Osoby
zainteresowane udziałem w szkoleniu
zapraszamy do kontaktu z Urzędem
Gminy pod telefonem 486627014.
Szkolenia będą odbywać się w cyklu
3-dniowym po 4 godziny w 8-osobowych grupach. Zapewniamy materiały
edukacyjne oraz catering.
IZABELA MATYSIAK
www.kozienicepowiat.pl

29 września, w jubileuszowym roku
100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, Ochotnicza Straż Pożarna
w Grabowie nad Pilicą obchodziła rocznicę 90-lecia powstania jednostki.
Uroczystość rozpoczęła msza święta celebrowana w intencji strażaków przez ks. proboszcza Jana Pękacza i diecezjalnego duszpasterza strażaków ks. Zbigniewa Kowalczyka.
Po nabożeństwie, poczty sztandarowe, pododdziały OSP, władze samorządowe oraz goście
i mieszkańcy, krokiem marszowym udali się
na plac przed OSP w Grabowie nad Pilicą. Na
to uroczyste wydarzenie druhów z Grabowa
nad Pilicą przybyli: przedstawiciele samorządowych władz Województwa Mazowieckiego, Gminy Grabów nad Pilicą, Zarządu Dróg
Wojewódzkich oraz wojewódzkich i powiatowych władz Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP, a także gminne i okoliczne
zaprzyjaźnione jednostki OSP, w tym również
górale z OSP Murzasichle.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości Michała Woźniaka, druhowi Zbigniewowi Gołąbkowi, powitaniu
pocztów sztandarowych i wciągnięciu ﬂagi
państwowej na maszt, prezes OSP Grabów
nad Pilicą Zbigniew Rozwadowski powitał przybyłych gości, wśród których byli m.
in. dh Zbigniew Gołąbek – Wiceprezes Za-

rządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
Województwa Mazowieckiego oraz Radny
Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
Robert Grygiel – Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa
Mazowieckiego, st. kpt. Kamil Bieńkowski – Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Kozienicach, Krzysztof
Zyzek – emerytowany Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach, Euzebiusz Strzelczyk – Wójt Gminy
Grabów nad Pilicą, Zdzisław Karaś – Sekretarz Gminy Grabów nad Pilicą, Zbigniew
Ostrowski – Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, przedstawiciel
Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Rafała Rajkowskiego, Paweł Sułkowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Dobieszyn,
Jan Chryzostom Czachowski – emerytowany Nadleśniczy Nadleśnictwa Dobieszyn,
honorowi druhowie OSP Grabów nad Pilicą.
Tego dnia na druhów OSP Grabów nad
Pilicą spływało wiele słów uznania i podziękowania. Wójt Euzebiusz Strzelczyk
w swoich życzeniach zwrócił uwagę jak
dużą zmianę przeszła jednostka zwłaszcza
w ostatnich latach – Dzisiaj każdy może zobaczyć jak dużo w tym czasie się zmieniło.
Dokonano rozbudowy świetlicy i garaży,
wyposażono w niezbędny sprzęt ochrony
przeciwpożarowej, umundurowano strażaków, zakupiono samochody pożarnicze
oraz samochód do ratownictwa technicznego, wyposażono w sprzęt specjalistyczny. Nie byłoby tych inwestycji, gdyby nie
wsparcie ﬁnansowe Samorządu Województwa Mazowieckiego i Rady Gminy Grabów

nad Pilicą(...) Druhowie! Jesteście stowarzyszeniem o bogatych tradycjach, a myślą
przewodnią niech będą słowa – Być strażakiem – to być dla innych ludzi – spieszyć
im z pomocą o każdej godzinie dnia i nocy.
Druhowie zasłużeni w służbie dla bezpieczeństwa mieszkańców zostali nagrodzeni Odznakami i Medalami Związku
Ochotniczych Staży Pożarnych RP. Najwyższe wyróżnienie, Złoty Znak Związku
nadany przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z własnej inicjatywy otrzymał
za znaczące zasługi i długoletnią aktywną działalność w OSP – Wójt Euzebiusz
Strzelczyk. Aktu odznaczenia dokonali: Wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP dh Zbigniew Gołąbek, Członek Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Robert Grygiel i Komendant Powiatowy PSP
w Kozienicach dh Kamil Bieńkowski.
Na zakończenie oficjalnych uroczystości, szkolny zespół taneczny z Grabowa nad
Pilicą zaprezentował w strojach regionu opoczyńskiego pokaz tańca „Trojaka” i „Krakowiaka” za co został nagrodzony upominkami
od strażaków. Delegaci Samorządu Województwa Mazowieckiego rozdali wszystkim
przybyłym pakiety odblasków w ramach
akcji „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”.
Po oficjalnym zakończeniu uroczystości dla
wszystkich dostępne były liczne atrakcje:
bezpłatne wesołe miasteczko z dmuchanymi
zjeżdżalniami i placem zabaw z piłeczkami,
tradycyjna grochówka przygotowana na
kuchni polowej oraz zabawa taneczna przy
muzyce zespołu VIPER.
ANNA PLESIEWICZ-TRZECIAK

Medale i wyróżnienia otrzymali:
Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa: dh Arkadiusz Bojdziński
Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa: dh Marcin Petryka, dh Mirosłw Rotuski
Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa: dh Jacek Michalski, dh Marcin Deptuch
Odznakę Wzorowy Strażak: dh Mariola Grzęda, dh Ryszard Skrzypczak, dh Dawid Rotuski, dh Jakub Irzykowski, dh Patryk
Kapa, dh Marcin Nowakowski, dh Kazimierz Chruściak, dh Dominik Szymański
www.kozienicepowiat.pl
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GMINA KOZIENICE

To była muzyczna podróż przez
sto lat historii niepodległej Polski.
W czwartek, 11 października, w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława odbył się koncert zatytułowany
„Mazowsze w sercu Niepodległej”.
W sali koncertowo-kinowej wystąpili
artyści związani z Mazowieckim Teatrem Muzycznym im. Jana Kiepury.
Okazją ku temu były dwa tegoroczne
jubileusze: 100-lecie odzyskania wolności i 20-lecie istnienia samorządu
województwa mazowieckiego.
Przybyłych na to wydarzenie, m.in.
Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Rafała Rajkowskiego, Starostę Powiatu Kozienickiego Andrzeja
Junga, Burmistrza Gminy Kozienice
Tomasza Śmietankę czy Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwirę Kozłowską przywitał prowadzący koncert
Tomasz Gęsikowski. Popularny aktor
jest również scenarzystą i reżyserem
tego widowiska.
Jeszcze zanim na scenie pojawili się artyści, życzenia dobrej zabawy
przekazali wszystkim wicemarszałek
Rafał Rajkowski i burmistrz Tomasz
Śmietanka. – Chcieliśmy pochwalić
się tym, co najlepsze – mówił o Mazowieckim Teatrze Muzycznym wicemarszałek.
Znani z teatru i telewizji
Po tym krótkim wstępie scenę
przejęli artyści. W Kozienicach tego
wieczoru wystąpili znakomici aktorzy
i muzycy. Tomaszowi Gęsikowskiemu
towarzyszyli Stanisław Górka, Izabella Bukowska-Chądzyńska, Wojciech
Machnicki i Artur Gotz. Za oprawę
muzyczną odpowiadał zespół kierowany przez kompozytora Zbigniewa Rymarza, który zasiadł przy fortepianie.
Na bandoneonie grał Grzegorz Bożewicz, a na perkusji Jakub Mikulski.
Artyści przypomnieli klimat minionych lat, bo repertuar koncertu
„Mazowsze w sercu Niepodległej” to
wiązanka utworów ponadczasowych.
Są tam zarówno szlagiery muzyki rozrywkowej, jak i piosenki żołnierskie,
kultowe pieśni, klasyki XX-wiecznej
poezji śpiewanej. Z jednej strony koncert skłania do refleksji, z drugiej to
odpowiednio wyważona rozrywka.
– Żeby opowiadać o naszej trudnej,
bardzo burzliwej historii, trzeba
było znaleźć taki poziom lekkości.
O smutnych rzeczach, chociażby
o czasach II wojny światowej, można powiedzieć tylko to, że była to
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ogromna tragedia – mówi Tomasz
Gęsikowski i dodaje: – Myślę, że
lata 20. i 30. były najbardziej ciekawe, bo były pełne radości, wiary,
nadziei i to w nich mogliśmy tę lekkość pokazać.
Oczywiście artyści nie pominęli innych okresów z okresu ostatnich 100
lat historii Polski, sięgnęli m.in. do
czasów Powstania Warszawskiego czy
PRL-u. W Kozienicach tego wieczoru
rozbrzmiały m.in. „Pierwsza brygada”,
„Tylko we Lwowie”, „Powróćmy jak
za dawnych lat”, „Kiedy znów zakwitną białe bzy”, „Litania piwnic” czy
„Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos”.
Pozytywny przekaz
Pieśniom i piosenkom towarzyszyły
utwory literackie Stanisława Wyspiańskiego, Ernesta Brylla i Juliana Tuwima.

Swoistą pointę koncertu stanowi wiersz
Ernesta Brylla pt. „Bądźmy dla siebie bliscy, bo nas rozdzielają”, który – jak podkreślają twórcy widowiska – jest ciągle
bardzo aktualny.
Koncert spotkał się z gorącym przyjęciem w Kozienicach. Podziękowania
artystom za wspaniały występ złożyli wicemarszałek Rafał Rajkowski i Burmistrz
Tomasz Śmietanka.
Organizatorem wydarzenia byli:
Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana
Kiepury w Warszawie, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Gmina
Kozienice i Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka. Patronat
honorowy nad wydarzeniem sprawował Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka

www.kozienicepowiat.pl

W piątek, 21 września br., w Radomiu zostały ogłoszone wyniki
13. edycji nagrody gospodarczej Liderzy Regionu redakcji „Echa Dnia”.
Wyjątkowy tytuł Superlidera w kategorii „Samorząd” otrzymała Gmina Kozienice. W imieniu burmistrza gminy
Kozienice Tomasza Śmietanki pamiątkową statuetkę odebrał wiceburmistrz
Igor Czerwiński.
– Tytuł Superlidera, który przyznała nam
Kapituła Konkursowa, jest bardzo
miłym wyróżnieniem, wieńczącym
moją 20-letnią pracę na rzecz Samorządu Gminy Kozienice – komentuje
burmistrz Śmietanka. W ubiegłym
roku byliśmy Liderem w pozyskiwaniu środków unijnych. Tegoroczny
„Superlider” – jako nagroda za całokształt działalności samorządu i jego
zrównoważony rozwój, jest wyrazem
uznania za zadania realizowane na
rzecz lokalnej społeczności, dużo dalej idące, aniżeli zajmowanie się wyłącznie sprawami administracyjnymi
i ustawowymi obowiązkami.
Władze Kozienic, już wiele lat
temu, poza koordynowaniem i prowadzeniem bieżących spraw administracyjnych, przyjęły rolę menadżera Kozienic. Wyznaczona strategia działania,
konsekwencja oraz ambitne – często
obarczone ryzykiem, trudne – bywa, że
niepopulistyczne i przede wszystkim
odważne decyzje, zapadające w kozienickim urzędzie, kształtując teraźniejszy
obraz gminy mocno wybiegają w przyszłość. Zewnętrzni obserwatorzy śledząc działania kozienickiego samorządu,
zauważają, iż Kozienice stają się coraz
bardziej atrakcyjnym miejscem do życia,
inwestowania i wypoczynku.
– W Kozienicach w ostatnich latach działo się bardzo wiele. Pozostają jeszcze
obszary wymagające poprawy, doinwestowania, lecz jest to praca na
kolejne lata. Część zadań została już
zainicjowana, dla części przygotowywana jest dokumentacja techniczna,
która pozwoli na przyszłe, sprawne
przeprowadzanie procesów inwestycyjnych – informuje burmistrz.
Dla przyszłego rozwoju Kozienic bardzo ważne znaczenie ma również rozpoczęta – po wielu latach pracy i zabiegów
podejmowanych przez samorząd Gminy
Kozienice – rozbudowa dróg krajowych
48 i 79 na przejściu przez Kozienice.
– To po części nasz kolejny duży sukces, który
wynika z faktycznych i zdeterminowanych
www.kozienicepowiat.pl

działań Gminy Kozienice w latach 2008
– 2017 – ocenia burmistrz Tomasz Śmietanka. W 2008 roku złożyliśmy wniosek
o wykonanie przebudowy dróg krajowych – przejście przez Kozienice. W ciągu
10 lat odbyliśmy szereg spotkań w GDDKiA i Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Monitorowaliśmy stan bieżących
prac projektowych i planowanych inwestycji, składaliśmy wnioski do projektów
dotyczące proponowanych rozwiązań
zgodnie z oczekiwaniem mieszkańców
gminy, aż wreszcie osiągnęliśmy zamierzone cele.

Dla kozienickich samorządowców,
przyszłe lata to kolejne wyzwania, które
muszą sprostać trendom wpływającym na
rozwój samorządu terytorialnego.
– Gmina Kozienice, dzięki zaktualizowaniu w bieżącym roku strategii rozwoju
Gminy, jest do tego dobrze przygotowana, dlatego też wierzę, iż pozycja lidera regionu, do której – przez
20. lat z wysokim poparciem społecznym – dążyłem, zostanie utrzymana –
podsumowuje gospodarz gminy.
Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Kozienicach
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30 września br. Szkoła Podstawowa
w Chmielewie obchodziła jubileusz
100-lecia swojego istnienia. Jubileusz ten
zbiegł się z 100. Rocznicą Odzyskania
przez Polskę Niepodległości.
Pierwsza szkoła w Chmielewie powstała zaraz po odzyskaniu niepodległości przez nasz kraj – w 1918 roku.
Była to początkowa szkoła jednoklasowa, mieszcząca się w wynajętym
pomieszczeniu. W 1929 roku na ziemi,
której właścicielami byli mieszkańcy Chmielewa pobudowano budynek
szkoły 4-klasowej. Podczas II Wojny
Światowej szkoła została częściowo
zniszczona. Po wojnie szkoła ponownie zaczęła funkcjonować, aby w roku
szkolnym 1949/1950 przekształcić się
w szkołę 7-klasową, a następnie w roku
1966 w szkołę 8-klasową. W sierpniu
1971 roku budynek szkoły doszczętnie spłonął, a dzieci rozpoczęły naukę
w budynku udostępnionym przez
Ochotniczą Straż Pożarną w Chmielewie. W 1993 roku została oddana do
użytku nowa szkoła w Chmielewie,
która w 2006 roku przyjęła imię Jana
Pawła II.
Uroczystość rocznicowa rozpoczęła się Mszą Świętą, koncelebrowaną
przez Jego Ekscelencję Biskupa Pio-

tra Turzyńskiego, z udziałem pocztów
sztandarowych szkół i innych instytucji z terenu całej gminy. Pozostała
część uroczystości odbyła się w szkole. Rozpoczęła się złożeniem kwiatów
pod tablicą patrona, następnie została zaprezentowana część artystyczna
w wykonaniu uczniów oraz koncert
muzyczny. Na terenie szkoły został
posadzony dąb, potomek dębu Bartek, podarowany szkole przez Nadle-

śnictwo Dobieszyn z okazji jubileuszu
szkoły i 100-lecia Odzyskania przez
Polskę Niepodległości.
Jubileuszowi towarzyszyły wspomnienia, które wywołała zaprezentowana
historia szkoły oraz stare fotografie, które budziły wiele emocji zwłaszcza wśród
grona absolwentów, którzy spotkali się po
latach.

Gminna Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Magnuszewie w ramach
popularyzacji czytelnictwa i promocji literatury organizuje spotkania autorskie.
Jedno z takich spotkań odbyło się 5 października 2018 r. ze Zbigniewem Masternakiem – pisarzem, dziennikarzem, scenarzystą filmowym i autorem komiksów
oraz wielkim miłośnikiem piłki nożnej.
Spotkanie autorskie połączone było
z warsztatami z pisania scenariuszy filmowych, w których udział wzięli uczniowie klasy V i VII z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie.
Młodzież miała za zadanie napisać scenariusz filmu, którego akcja działaby się
w Magnuszewie. Uczniowie zaskoczyli
nas swoją kreatywnością oraz różnorodnymi i nieszablonowymi pomysłami na
fabułę filmu. Bardzo szeroki był też przekrój gatunków w jakich uczniowie tworzyli swoje scenariusze, były wśród nich:
horrory, kryminały, filmy historyczne,
przygodowe, fantastyczne, psychologiczne, a nawet filozoficzne.
Było to spotkanie na pewno bardzo
rozwijające literacką wyobraźnię, które-

go efekty zaskoczyły wszystkich. Pokazało też młodym ludziom z jakimi problemami musi się zmierzyć autor, a w
szczególności scenarzysta, który chce na
swój sposób pokazać rzeczywistość. Być

może pozwoliło też komuś odkryć swój
talent, który stanie się zaczątkiem nowej
pasji, a może nawet sposobu na życie.
Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej
– Centrum Kultury w Magnuszewie
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14 października br. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jana
Chrzciciela w Magnuszewie, został
zaprezentowany koncert w wykonaniu
Chóru Filharmonii Narodowej z okazji
40. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II
i 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Chór pod batutą
znakomitego dyrygenta Bartosza Michałowskiego, który obecnie jest jego
dyrektorem, wykonał utwory: Gaude
Mater Polonia, Wacław z Szamotuł –
Już się zmierzka, Mikołaj Zieleński –
O gloriosa Domina, Jerzy Liban – Ortus de Polonia, Wolfgang Amadeusz
Mozart – Msza Koronacyjna C-dur,
KV 317 (ulubiony utwór św. Jana Pawła II), Georg Friedrich Händel – Alleluja z oratorium Mesjasz.
Zebranej publiczności zaprezentowali się też wspaniali soliści: Małgorzata Spodniewska-Szyndler – alt,
Mariusz Cyciura – tenor, Miłosz Kondraciuk – bas. Szczególnie widzów
oczarowała, śpiewająca sopranem
solistka o egzotycznej azjatyckiej
urodzie – Samitra Suwannarit. Chórowi towarzyszyła piękna muzyka organowa. Na instrumentach przywiezionych przez Filharmonię, grał Jakub
Pankowiak.
Chór Filharmonii Narodowej ma za
sobą wieloletnią tradycję i bardzo bogaty dorobek artystyczny. Jego repertuar
obejmuje ponad 400 dzieł z różnych epok
od średniowiecza do współczesności, ze
szczególnym uwzględnieniem twórczości
Krzysztofa Pendereckiego.
Występ chóru zachwycił magnuszewską publiczność, która wielokrotnie wstawała z miejsc, aby nagrodzić
artystów brawami. Jest to dla naszego
środowiska ogromny zaszczyt, że tak
znakomici artyści, koncertujący na
wielkich scenach całego świata, wystąpili w tak małej miejscowości. Oprócz
indywidualnych występów na arenie
międzynarodowej, artyści są zapraszani do wspólnego koncertowania przez
najlepsze orkiestry na świecie takie
jak: Filharmonicy Berlińscy i Monachijscy, Berlińska Orkiestra Radiowa,
Orkiestry Symfoniczne w Tel Awiwie
i Jerozolimie, Orkiestra Akademii Santa Cecilia w Rzymie, Orkiestra Opery
w Brukseli, Orkiestra Symfoniczna
w Palermo, Orkiestra mediolańskiej La
Scali.
W Magnuszewie po raz kolejny
filharmonicy zaprezentowali wspaniały, podniosły charakter koncertu, za
www.kozienicepowiat.pl

który podziękował w imieniu magnuszewskiej publiczności Wójt Gminy
Magnuszew Marek Drapała. Melodie
zaprezentowanych utworów na długo
pozostaną w pamięci słuchaczy.
Koncert sfinansowano ze środków

Narodowego Centrum Kultury w ramach
programu „Kultura – Interwencje 2018”
oraz z funduszy Filharmonii Warszawskiej i Gminy Magnuszew.
Informacja własna Gminy Magnuszew
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GMINA SIECIECHÓW

Jak co roku, w trzecią niedzielę
września, Zajezierze uroczyście świętowało pamięć o żołnierzach 28. Pułku
Artylerii Lekkiej, który stacjonował
w Zajezierzu w latach 1922 – 1939.
Pierwsza część uroczystości odbyła się przy pomniku „Krzyżu”, gdzie
13 sierpnia 1920 roku Marszałek Polski Józef Piłsudski wraz z liczną grupą
oficerów przebywał na krótkim postoju przed „Cudem nad Wisłą”. Na plac
uroczystej zbiórki przybyła kompania
honorowa z pocztem sztandarowym
z 1 Dęblińskiego Batalionu Drogowo-Mostowego, delegacje władz samorządowych, organizacji kombatanckich, rodziny żołnierzy 28. Pułku
Artylerii Lekkiej, 22 Pułk Ułanów
Podkarpackich w Garbatce-Letnisku
na czele z Pawłem Kibilem, a także
młodzież szkolna oraz mieszkańcy
Gminy Sieciechów.

norową. Obecni na uroczystości: Wójt
Gminy Marian Zbigniew Czerski z pracownikami, dowódca 1 Dęblińskiego
Batalionu Drogowo-Mostowego, organizacje kombatanckie, rodziny żołnierzy 28. PAL-u, jak również młodzież
ze szkół, złożyli kwiaty i wiązanki
przy pomniku upamiętniającym chwałę polskiego żołnierza.
Po zakończeniu uroczystości na
placu kościelnym, uczestnicy przeszli

do kościoła parafialnego, gdzie odbyła się uroczysta Msza św. Dalsza część
uroczystości to montaż słowno-muzyczny w wykonaniu dzieci ze szkoły podstawowej w Zajezierzu, pokaz
musztry konnej zaprezentowany przez
22 Pułk Ułanów Podkarpackich z Garbatki-Letnisko oraz występ zespołu
Sobótka z Czarnolasu.
ELŻBIETA KALBARCZYK

Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem, uczestnicy uroczystości przeszli
ulicą 28. PAL na plac kościelny, gdzie
przy pomniku żołnierzy 28. Pułku Artylerii Lekkiej odbyła się manifestacja patriotyczna. Porucznik Grzegorz
Chęć odczytał apel pamięci, następnie
kompania honorowa oddała salwę ho-
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Gmina Sieciechów realizuje program usuwania azbestu i wyrobów go
zawierających.
Wyroby zawierające azbest są szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt. Nie usuwanie go powoduje zwiększenie ryzyka zachorowalności na choroby płuc (nowotwory).
Najczęściej azbest występuje w wyrobach
budowlanych – głównie w pokryciach dachowych tzw. eternit.
Emisja włókien azbestu, będących czynnikiem szkodliwym dla organizmu ludzkiego,
jest wywołana przez mechaniczne uszkodzenia materiałów zawierających azbest, np.
piłowaniem, szlifowaniem narzędziami szybkoobrotowymi oraz podczas naturalnego procesu destrukcji. Cechą szczególną azbestu jest
to, że włókna gromadzą się i pozostają w tkance płucnej w ciągu całego życia powodując po
wielu latach zmiany chorobowe.
W gminie Sieciechów obowiązuje program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Sieciechów.
Minimalizując zagrożenie związane ze
szkodliwym działaniem azbestu Gmina Sieciechów złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej i otrzymała dota-

cję na odbiór wraz z załadunkiem, transport
i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych zgromadzonych na nieruchomościach
na terenie Gminy Sieciechów. Dotacja w wysokości 8 070,40 zł stanowi 51,99% dofinansowania całości zadania. Pozostałe 48,01%
pokrywa gmina ze środków własnych.
W kolejnych latach Gmina Sieciechów
również będzie się starała pozyskać dofinansowanie na odbiór i unieszkodliwienie
azbestu z terenu gminy – od mieszkańców.

W celu odbioru wyrobów zawierających
azbest z posesji, właściciel odpowiedzialny jest za przygotowanie płyt azbestowych
na palecie i zabezpieczenie folią. Kolejnym etapem jest zgłoszenie odbioru zabezpieczonych płyt azbestowych do Urzędu
Gminy w Sieciechowie.
Dofinansowanie nie obejmuje demontażu płyt azbestowych z dachu jak również zakupu i montażu nowych pokryć dachowych.
ANNA BARYŁKA

W ramach poprawy dróg lokalnych
wykonano dwie nowe inwestycje.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sieciechów – ul. Południowa
Prace polegały na:
– profilowaniu istniejącej nawierzchni
z gruzu betonowego,
– oczyszczeniu mechanicznym nawierzchni ze skropieniem emulsją asfaltową,
– wyrównaniu istniejącej podbudowy
masą asfaltową,
– wykonaniu nawierzchni z mieszanki as-

faltowej gr. 4 cm.
W ramach tej inwestycji wykonano
151 metrów drogi o szerokości 5 metrów.
Całkowity koszt wykonania inwestycji wyniósł 51 075,75 zł.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zajezierze – ul. Przejazdowa
Prace polegały na:
– profilowaniu istniejącej nawierzchni
z gruzu betonowego,
– ułożeniu warstwy destruktu asfaltowego gr. 7 cm,

– powierzchniowym utrwaleniu emulsją i grysami – dwuwarstwowe – 1294,00 m2.
W ramach tej inwestycji wykonano
331 metrów bieżących drogi o szerokości
4 m.
Całkowity koszt wykonania inwestycji wyniósł 74 806,14 zł.
Wykonawcą obu zadań inwestycyjnych było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „PERFEKT” Marek
Jaworski, Henryk Karcz, Spółka Jawna,
ul. Zofii Holsztańskiej 5A, 26-600 Radom.
ZBIGNIEW HOŁDA

ul. Południowa
www.kozienicepowiat.pl

ul. Przejazdowa
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