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

Jak połączyć przyjemność, jaką 
daje jazda rowerem ze zwiedzaniem 
i poznawaniem historii? Wystarczy 
wystartować w Powiatowym Raj-
dzie Rowerowym „Śladami Histo-
rii” organizowanym przez Staro-
stwo Powiatowe w Kozienicach. 26 
maja odbyła się już ósma edycja tego 
przedsięwzięcia. 60-osobowa grupa 
niestrudzonych, dzielnych, uśmiech-
niętych i zadowolonych Rajdowi-
czów, w zmiennej aurze przejechała 
75-kilometrową trasę rajdu.

Tym razem rozpoczęliśmy w Kozie-
nicach. Po rejestracji w biurze Rajdu, 
powitaniu przez Starostę Kozienickiego 
Andrzeja Junga i krótkiej rozgrzewce 
prowadzonej przez Ewę Cichecką, ubrani 
w odblaskowe kamizelki z logo Rajdu ru-
szyliśmy w trasę! 

Przejeżdżając przez Opatkowice 
i Nową Wieś dotarliśmy do Świerży 
Górnych, gdzie wsiedliśmy na prom, 
by przeprawić się na drugą stronę Wi-
sły i zwiedzić sąsiedni powiat garwo-
liński. Pierwszym punktem był Stary 
Spichlerz nad jeziorem w Oblinie. 
Wybudowany w XIX wieku, należą-
cy do rodu Zamoyskich już nie jest  
w idealnym stanie, ale wciąż można się 
zachwycić jego architekturą. Podobnie 
jak urokiem znajdującego się tuż obok 
– Jeziora Oblińskiego.

Po krótkiej przerwie – wszak po 
przejechaniu zaledwie 18 km wszyscy 
jeszcze mieli mnóstwo sił – ruszyliśmy 
w dalszą podróż. Już w Maciejowicach 
– zatrzymaliśmy się na cmentarzu pa-
rafialnym w kwaterze I-wojennej upa-
miętniającej poległych podczas woj-
ny Polaków – zmuszonych do walki 

przeciwko sobie w obcych armiach. 
Na tymże cmentarzu znajdowała się 
również niegdyś kaplica Zamoyskich 
– jednak po wybudowaniu grobowca 
na tyłach kościoła – tam właśnie prze-
niesiono szczątki Stanisława Kostki 
Zamoyskiego i jego małżonki Róży  
z Potockich. Monumentalny grobowiec 
zrobił na nas wszystkich ogromne wra-
żenie. Jednak trasa przed nami jeszcze 
była długa – dlatego musieliśmy ruszać 
dalej. 

Na Rynku w Maciejowicach czekał 
nas krótki odpoczynek. Tu mogliśmy 
odpocząć i posilić się słodkościami ufun-
dowanymi przez PPHU Fenix Robert 
Rakoczy oraz napojami ufundowanymi 
przez Centrum Ubezpieczeń i Usług Fi-
nansowych Marzena Lesiak.

W Muzeum Tadeusza Kościuszki 
czekał na nas przewodnik, który z pasją 

opowiadał nam na całej trasie nie tylko  
o samym Kościuszce, ale także o zabyt-
kach i miejscach pamięci znajdujących 
się na terenie Maciejowic i okolic, m.in. 
o Pomniku – Kosach, przy którym zatrzy-
maliśmy się jadąc do Podzamcza. 

W samym Podzamczu spędziliśmy 
dłuższą chwilę. Wszak za nami było już 
25 km. Piękny zespół parkowo-pałaco-
wy odkrył przed nami swoje uroki. Na 
miejscu należącego do Zamoyskich pa-
łacu znajdował się niegdyś zamek ma-
ciejowicki. O historii pałacu oraz bitwy 
pod Maciejowicami po raz kolejny opo-
wiedział nam nasz przewodnik, który ra-
zem z nami podążał trasą rajdu.

Oprócz pałacu mogliśmy tu podziwiać 
także ruiny baszty oraz starą roślinność 
parkową. Zanim jednak wyjechaliśmy  

Dokończenie na str. 2
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z Podzamcza – zjedliśmy słodkie bułki 
z Cukierni „Słodki Leniuch” oraz po-
smakowaliśmy soków z zakładów Multi-
-Smak w Mniszewie.

Kolejnym punktem na naszej trasie 
było Drzewo Kościuszki pomiędzy Po-
dzamczem a Sobolewem. Zatrzymaliśmy 
się tu na chwilę, gdyż drzewo zlokali-
zowane jest przy dość ruchliwej drodze 
wojewódzkiej. Nie sposób jednak go po-
minąć, bowiem według przekazów – wła-
śnie z tego drzewa Tadeusz Kościuszko 
wypatrywał wrogich oddziałów podczas 
Bitwy pod Maciejowicami.

W Sobolewie zatrzymaliśmy się przy 
zabytkowym drewnianym kościółku, na 
terenie którego usytuowany jest głaz, 
którego historia wywołała niemałe za-
ciekawienie. Według legendy woda zbie-
rająca się we wgłębieniu głazu posiadała 
cudowne właściwości, natomiast dwa wi-
doczne wgłębienia miały być odciskami 
stóp diabła. 

W Sobolewie po spojrzeniu w nie-
bo – z pewnością wszyscy byliśmy 
zaniepokojeni – bowiem zbierały się 
nad nami ciemne chmury, a w odda-
li słychać było grzmoty. Jednak pełni 
nadziei na dobrą pogodę pojechaliśmy 
dalej – do Krępy, gdzie zatrzymaliśmy 
się w Rezerwacie Kopiec Kościuszki, 
który swoją nazwę wziął właśnie od 
zlokalizowanego na jego terenie kopca 
– usypanego, by upamiętnić wodza in-
surekcji. Stąd leśnymi ostępami kiero-
waliśmy się w stronę Samogoszczy. Jed-
nak wiatr nie chciał rozgonić ciemnych 
chmur i już w lesie złapał nas deszcz. 
Zmoczeni i ubłoceni dotarliśmy pod ko-
ściół pw. św. Jadwigi Śląskiej. Deszcz 
nie chciał ustąpić – ruszyliśmy więc da-

lej. Na prom w Antoniówce Świerżow-
skiej wsiedliśmy przemoczeni do suchej 
nitki. Już w powiecie kozienickim –  
w drodze ze Świerży do Kozienic – je-
chaliśmy nie w deszczu, ale w ulewie! 
To bez znaczenia czy świeci słońce, 
czy pada deszcz. Gdy jadę na rowerze 
jestem najszczęśliwszym człowiekiem 
na świecie. Słowa Marka Cavendisha  
z pewnością mógłby wypowiedzieć 
każdy z uczestników VIII Powiatowego 
Rajdu Rowerowego „Śladami Historii”. 
To niezwykłe, że każdy z rajdowiczów 
miał w sobie tyle siły i motywacji, by 
niestrudzenie i z uśmiechem jechać do 
mety. Udało się! Dotarliśmy do Kozie-
nic, gdzie w budynku Starostwa Po-
wiatowego w Kozienicach przy ul. Ko-
chanowskiego 15 odbyło się oficjalne 
zakończenie VIII Powiatowego Rajdu 
Rowerowego „Śladami Historii”. Tu 
każdy mógł wypić ciepłą herbatę, zjeść 
kiełbaskę, sałatkę ufundowaną przez 
ZPH Witamina, wypić jogurt Zakładów 
Mleczarskich „Obory”, czy zjeść buł-
kę z Zakładu Piekarsko-Ciastkarskiego 
Krystyna Kowalczyk.

Ale to nie wszystko! Każdy z rajdo-
wiczów z rąk Starosty Kozienickiego An-
drzeja Junga otrzymał pakiet upominków: 
folder z opisem trasy Rajdu, znaczek 
rajdowy, mapę powiatu kozienickiego, 
książkę „Śladami Historii. Rowerem po 
powiecie kozienickim…” oraz saszetkę 
rowerową. Dodatkowo wśród uczestni-
ków rozlosowano nagrody ufundowane 
przez naszych partnerów: Sklep RO-
WMOT, Kozienickie Stowarzyszenie Re-
konstrukcji Historycznych, Delta Power 
Solutions oraz Klub Aktywnej Kobiety 
FOREMKA. 

Podziękowania kierujemy do funk-

Dokończenie ze str. 1 cjonariuszy Komendy Powiatowej Po-
licji w Kozienicach oraz Komendy Po-
wiatowej Policji w Garwolinie, którzy 
czuwali nad bezpieczeństwem w newral-
gicznych punktach trasy naszego Rajdu,  
a także Domu Pomocy Społecznej im. Ka-
zimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach.

Dziękujemy również Panom: Hen-
rykowi Kalbarczykowi oraz Wojciecho-
wi Stankiewiczowi, którzy pomagali  
w wyznaczeniu trasy, a także byli naszy-
mi przewodnikami w dniu Rajdu.

Ale przede wszystkim dziękujemy 
Wam – drodzy uczestnicy VIII Powiato-
wego Rajdu Rowerowego „Śladami Hi-
storii”! Bez Was – bez ludzi pełnych pasji, 
energii i niezmierzonych pokładów moty-
wacji – nie byłoby tego Rajdu. Uśmiechy 
na Waszych twarzach  utwierdzają nas  
w przekonaniu, że warto organizować ta-
kie przedsięwzięcia. Bo oprócz promocji 
Powiatu Kozienickiego, niewspółmiernie 
większym efektem Rajdu jest Wasza ra-
dość i zadowolenie. Dziękujemy! Ogrom-
ne wyrazy uznania należą się dwóm 
chłopcom: Tymkowi i Oskarowi, którzy 
pod opieką swoich rodziców przemierzyli 
75-kilometrową trasę w tak trudnych wa-
runkach. Serdecznie gratulujemy!

W organizację VIII Powiatowego 
Rajdu Rowerowego „Śladami Historii” 
zaangażowani byli wszyscy pracownicy 
Wydziału Promocji i Kultury Starostwa 
Powiatowego w Kozienicach. Zaś pomy-
słodawczynią całego cyklu rajdów jest 
Naczelnik Wydziału Lucyna Domańska-
-Stankiewicz.

MONIKA WIRASZKA
Materiał filmowy na wyżej wymie-

niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Wydarzenia
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17 czerwca w Kościele pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Opactwie zorganizo-
wany został Koncert z cyklu Mazowsze  
w Koronie Muzyczne wieczory w zabyt-
kach architektury mazowieckiej, zatytu-
łowany „Pieśni Pielgrzymów”.

Repertuar koncertu obejmował daw-
ne i nowsze pieśni, jakie śpiewali wier-
ni pielgrzymujący do różnych ośrodków 
kultu maryjnego w Polsce i Hiszpanii.

Przed zgromadzonymi zaprezentowali 
się wyjątkowi artyści: Zespół Instrumen-
tów Dawnych ARS Nova oraz dziecięcy 
chór Animato z miejscowości Łazy pod ba-
tutą Olivii Kaczyńskiej. Tego dnia wystąpi-
li także sopranistka Ewelina Siedlecka-Ko-
sińska oraz kontratenor Karol Bartosiński.

W świat pieśni pielgrzymów wpro-
wadziła wszystkich Malina Sarnowska 
skrzypaczka, animatorka kultury, pe-
dagog, od kilkunastu lat zaangażowana  
w koncerty edukacyjne (jako prowadząca 
i jako wykonawczyni), również przy Fil-
harmonii Narodowej.

Na zakończenie Koncertu Andrzej Jung 
Starosta Kozienicki wręczył wykonawcom 
publikacje „Śladami historii... rowerem po 
powiecie kozienickim” wydaną przez Sta-

rostwo Powiatowe w Kozienicach.
Organizatorem Koncertu Mazowsze  

w Koronie był Mazowiecki Instytut Kul-
tury – jednostka organizacyjna Samorzą-
du Województwa Mazowieckiego, na-
tomiast współorganizatorami Starostwo 

Powiatowe w Kozienicach oraz Parafia 
pw. Wniebowzięcia NMP w Opactwie. 
Autorem i koordynatorem Festiwalu jest 
Małgorzata Ewa Kalicińska.

SABINA SEMENIUK

Materiały filmowe na wyżej wy-
mienione tematy dostępne są na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

25 maja w Kozienicach odbyły się 
uroczyste Powiatowe Obchody Dnia 
Strażaka, połączone z nadaniem sztanda-
ru Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Kozienicach. 

Sztandar ufundowany został przez 
społeczeństwo powiatu kozienickiego. 
Na czele Społecznego Komitetu na rzecz 
Ufundowania Sztandaru dla Komendy 
Powiatowej PSP w Kozienicach stał Sta-
rosta Kozienicki Andrzej Jung.

Po poświęceniu sztandaru przez Kape-
lana Wojewódzkiego Strażaków ks. Jerzego 
Sieńkowskiego, Andrzej Jung, w imieniu 
Społecznego Komitetu, przekazał ufundo-
wany sztandar. Następnie st. bryg. Tadeusz 
Jopek Zastępca Komendanta Głównego 
PSP na ręce st. kpt. Kamila Bieńkowskie-
go Komendanta Komendy Powiatowej PSP  
w Kozienicach dokonał aktu jego wrę-
czenia. Na grzbiecie drzewca sztandaru 
umieszczono gwoździe honorowe, na tar-
czach których wygrawerowano napisy: Mi-
nister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Joachim Brudziński, Komendant Główny 
Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Le-
szek Suski, Wojewoda Mazowiecki Zdzi-
sław Sipiera, Mazowiecki Komendant Wo-
jewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. 
bryg. Bogdan Łasica, Starosta Kozienicki 

Andrzej Jung, Komendant Powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Kozienicach st. 
kpt. Kamil Bieńkowski.

Podczas obchodów nastąpiło ich sym-
boliczne wbicie w drzewiec. Ponadto 
przygotowane zostały także okoliczno-
ściowe gwoździe wszystkich darczyń-
ców i członków Społecznego Komitetu 
na rzecz Ufundowania Sztandaru, które  
w dalszej części uroczystości zostały sym-
bolicznie wbite w pamiątkową tablicę.

Obchody stały się okazją do wręcze-
nia odznaczeń i aktów nadania wyższych 
stopni służbowych wyróżniającym się 
strażakom z powiatu kozienickiego. Istot-
nym punktem uroczystości było przeka-

zanie sprzętu pożarniczego strażakom 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
powiatu kozienickiego.

Jak czytamy w Akcie ufundowania 
Sztandaru: ...sztandar to symbol zaszczyt-
nej, ofiarnej i wiernej służby dla dobra 
Rzeczypospolitej Polskiej, jej obywateli. 
Stanowi on symboliczny znak tożsamości 
i jedności funkcjonariuszy Państwowej 
Straży Pożarnej...

SABINA SEMENIUK

Wydarzenia
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2 czerwca 2018 r. odbyło się spotka-
nie absolwentów z 1968 r. i roczników 
sąsiednich Technikum Ekonomicznego  
w Kozienicach.

Patronat honorowy nad Zjazdem 
Absolwentów objęli Andrzej Jung 
Starosta Powiatu Kozienickiego oraz 
Tomasz Śmietanka Burmistrz Gminy 
Kozienice.

W spotkaniu uczestniczyli zaprosze-
ni goście Andrzej Jung Starosta Powiatu 
Kozienickiego, Ryszard Zając Dyrektor 
Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Pol-
skich w Kozienicach – spadkobiercy  
i kontynuatora nauki byłego Technikum 
Ekonomicznego. 

Bardzo serdecznie został powita-
ny były prof. Stanisław Skrzypek. Dla 
nieobecnych profesorów takich jak: 
Wanda Pulkowska, Tadeusz Baczyński, 
Andrzej Lesisz, Stanisław Kowalski, 
którzy ze względu na stan zdrowia nie 
mogli uczestniczyć w tym spotkaniu, 
zostały skierowane okolicznościowe 
podziękowania.

Bezpośrednio przed spotkaniem de-
legacja absolwentów zapaliła znicze na 
grobach zmarłych nauczycieli i pracow-
ników szkoły.

Następnie wszyscy wzięli udział  
w dziękczynnej mszy świętej w Kościele 
pw. Świętego Józefa w Kozienicach.

Bezpośrednio po mszy przed ko-
ściołem uczestnicy spotkania roz-
poznawali się po 50 latach i wpadali 
sobie w objęcia, witając się serdecz-
nie. Następnie udali się do byłego bu-
dynku szkoły, obecnie budynku Sta-
rostwa Powiatowego w Kozienicach,  
w którym mieści się Wydział Promo-
cji i Kultury, Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego, a także Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 
Tam uczestnicy zasiedli w ławkach  
w sali konferencyjnej, jak kiedyś 
uczniowie TE, a przewodniczący 
Komitetu Organizacyjnego Witold 
Adamski powitał wszystkich absol-
wentów oraz przybyłych gości, mó-
wiąc, że „w perspektywie tych 50 lat, 
lata spędzone w technikum przygoto-
wały nas do życia. Kończyliśmy szkołę 
i mieliśmy konkretny zawód. Mogli-
śmy iść na studia albo do pracy w urzę-
dzie lub w innych zakładach. I choć 
czasem więcej myśleliśmy o psotach, 
niż o nauce, wyszliśmy na ludzi. Pobyt 
w szkole był przygodą, która nie mo-
głaby się odbyć bez koleżanek, kole-
gów i grona pedagogicznego. Co praw-

da wielu już z nas nie ma, ale właśnie 
dzisiaj mogliśmy się za nich pomodlić 
i możemy ich tu powspominać”.

Dziękujemy za wszelkie dobro na-
uczycielom i sobie wzajemnie.

Dla przypomnienia lat szkolnych zo-
stała sprawdzona lista obecności z krótki-
mi prezentacjami obecnych absolwentów.

Następnie głos zabrał Andrzej Jung 
Starosta Powiatu, który pogratulo-
wał uczestnikom spotkania, ich osią-
gnięć życiowych i kariery zawodowej. 
Stwierdzając, że absolwenci Techni-
kum mają ogromny wkład w rozwój 
miasta Kozienice i całego powiatu. 
Wielu z nich ukończyło studia, uzy-
skało tytuły naukowe i stanowiło kadrę 
kierowniczą w urzędach i zakładach 
pracy. Piastowali różne funkcje takie 
jak: wójtowie, prezesi banku i spół-
dzielni, główni księgowi, naczelnicy 
wydziałów w urzędach, oficerowie 
straży pożarnej i policji, nauczyciele  
i wykładowcy na wyższych uczelniach.

Ryszard Zając Dyrektor Zespo-
łu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich  
w Kozienicach podziękował za zapro-
szenie, pogratulował organizacji zjaz-
du i osiągnięć zawodowych absolwen-
tów. Przedstawił historię kierowanej 
przez niego szkoły, która jest kontynu-
atorką TE i kształciła w wielu zawo-
dach, głównie pod potrzeby kadrowe 
Elektrowni Kozienice. Jest szkołą, któ-
ra stale przystosowuje się do potrzeb 
zawodowych na naszym terenie. Dalej 
utrzymuje naukę o profilu ekonomicz-
nym i ma dalsze perspektywy jej funk-
cjonowania.

W dalszej części spotkania o zabranie 
głosu poproszony został były nauczyciel 

prof. Stanisław Skrzypek, który został 
owacyjnie przyjęty przez absolwentów.  
W swoim wystąpieniu powiedział, że po 
ukończeniu studiów pracował jako młody 
ekonomista w jednym z oddziałów NBP na 
terenie woj. kieleckiego. Po kilku latach pra-
cy oddelegowany został do Oddziału NBP  
w Kozienicach na stanowisko dyrektora. 
Wówczas Tadeusz Ślusarczyk były dy-
rektor TE w Kozienicach, zaproponował 
mu pracę w TE nauczyciela przedmiotów 
ekonomicznych, co chętnie uczynił. Uczył 
wtedy przedmiotu „budżet i rachunkowość 
budżetowa” i bardzo mile wspomina pobyt 
w Kozienicach i pracę w tej szkole. Po-
dziękował za zaproszenie i złożył najser-
deczniejsze życzenia z okazji tak miłego 
spotkania. Uczestnicy zaśpiewali profeso-
rowi sto lat.

Na zakończenie oficjalnej uroczystości 
wszyscy otrzymali materiały promocyjne 
ufundowane przez Starostwo Powiatowe  
i Urząd Miejski w Kozienicach.

Dalsze uroczystości odbyły się pod-
czas okolicznościowego obiadu umilo-
nego dźwiękami akordeonów i tańcami  
w restauracji „Galeria Smaku”.

Dopiero tam absolwenci mogli po-
wspominać szkolne lata – często nie wi-
dząc się od 50 lat. W tak miłej atmosfe-
rze absolwenci postanowili spotykać się 
częściej.

Komitet Organizacyjny składa ser-
deczne podziękowanie za objęcie przed-
sięwzięcia patronatem honorowym Staro-
sty Powiatu Kozienickiego i Burmistrza 
Gminy Kozienice oraz ogromną pomoc 
Wydziału Promocji i Kultury Starostwa 
Powiatowego w Kozienicach w organiza-
cji zjazdu.

WITOLD ADAMSKI

Wydarzenia
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PODZIĘKOWANIE

W imieniu Zarządu Powiatu Kozienickiego serdecznie dziękuję Radnym Rady Powiatu za udzielenie absoluto-
rium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Kozienickiego za 2017 rok.

Wykonanie budżetu to wielka odpowiedzialność i ciężka praca wielu osób. Dlatego swoje podziękowania kieru-
ję do Skarbnika Powiatu, służb finansowo-budżetowych i wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Ko-
zienicach i jednostek organizacyjnych Powiatu. Dziękuję za Wasze zaangażowanie i dobrą współpracę z Zarządem 
Powiatu, bo tylko wspólne działania mogą przynieść efekty w dążeniu do celu.

Andrzej Jung
Starosta Powiatu Kozienickiego

18 czerwca 2018 r. w sali konferen-
cyjnej Starostwa Powiatowego w Kozie-
nicach odbyła się XLIII Sesja Rady Po-
wiatu Kozienickiego V kadencji.

Podczas obrad, Jan Mazur Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kozieni-
cach przedstawił informację dotyczącą 
aktualnej sytuacji na rynku pracy w po-
wiecie kozienickim oraz aktywizacji lo-
kalnego rynku pracy.

Po rozpatrzeniu sprawozdania 
rocznego z wykonania budżetu Powia-
tu Kozienickiego oraz sprawozdania 
finansowego za 2017 r. podjęta została 
uchwała w sprawie absolutorium z ty-
tułu wykonania budżetu Powiatu Ko-
zienickiego za 2017 r. Za udzieleniem 
absolutorium głosowało 14 radnych, 
przeciw – 3 radnych, 1 wstrzymał się 
od głosu.

Następnie podjęte zostały uchwały  
w następujących sprawach:
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej powiatu kozienickiego na lata 
2018 – 2032,

– wprowadzenia zmian w budżecie po-

wiatu kozienickiego na 2018 r.,
– zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicz-
nego Zespołu Zakładów Opieki Zdro-
wotnej w Kozienicach za 2017 r.,

– pokrycia straty netto Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opie-
ki Zdrowotnej w Kozienicach,

– ustalenia wynagrodzenia Starosty Ko-
zienickiego.

KAROLINA URBAŃSKA

Materiał filmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

JUBILEUSZ KSIĘDZA KANONIKA

10 czerwca 2018 roku Ksiądz Kanonik Kazimierz Chojnacki Proboszcz Parafii pw. Świętego Krzyża w Kozieni-
cach obchodził Jubileusz 40-lecia święceń kapłańskich.

Starosta Kozienicki Andrzej Jung w imieniu Zarządu, Rady Powiatu i pracowników Starostwa Powiatowego  
w Kozienicach składa Księdzu Kanonikowi serdeczne podziękowania za wszystkie lata pracy duszpasterskiej,  
w tym 8 lat w Kozienicach, za wszelkie dobro, które Ksiądz Jubilat okazywał i którego mieliśmy szczęście zaznać. 
W sposób szczególny dziękuje za modlitwę, kapłańską posługę, niezwykle cenne rady i wskazówki, z których wie-
lokrotnie korzystali parafianie.

Starosta dziękuje również za zaangażowanie w rozwój powiatu kozienickiego poprzez bardzo aktywną działal-
ność m.in. na rzecz odbudowy Kaplicy pw. Matki Kościoła w Cudowie, renowacji Kościoła parafialnego pw. Św. 
Krzyża w Kozienicach, włączanie się w organizację uroczystości patriotyczno-religijnych i kulturalnych. Życzy 
Księdzu Jubilatowi dobrego zdrowia, zadowolenia, sił do dalszej równie aktywnej kapłańskiej posługi.

Niech Matka Boża będzie dla Księdza Proboszcza podporą i umocnieniem.

Informacje
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W czasie Centralnego Zlotu Laure-
atów XXV Ogólnopolskiego Młodzie-
żowego Konkursu Krajoznawczego 
„Poznajemy Ojcowiznę” ogłoszono 
wyniki etapu centralnego. W etapie 
tym było ocenianych sześć prac z na-
szych eliminacji powiatowych, które 
zwyciężyły w etapie wojewódzkim  
i reprezentowały województwo mazo-
wieckie.

Główną nagrodę, Grand Prix w ka-
tegorii szkół podstawowych, zdoby-
ły Zuzanna Świątek i Oliwia Mąkosa  
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bo-
gucinie za pracę „Od Szyszeczki do Sza-
feczki”. Opiekunem pracy była Mariola 
Gębska.

Pierwsze miejsce w kategorii prac 
indywidualnych w szkołach ponad-
gimnazjalnych zdobyła Weronika Kra-
kowiak z II Liceum Ogólnokształcące-
go w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów 
Polskich w Kozienicach za pracę 
„Gmina Garbatka-Letnisko – moje 
miejsce na Ziemi”, opiekun: Mirosław 
Mazur.

Nagrodę specjalną Redakcji „Gościń-
ca PTTK” w kategorii szkół gimnazjal-
nych otrzymała Sara Smargol z Publicz-
nej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla 
Zygmunta Starego w Kozienicach za pra-
cę „Konie wśród róż”, opiekun: Andrzej 
Boryczka.

Szczególne wyróżnienie spotkało 
Mariolę Gębską z PSP w Bogucinie. Za 
swoje dotychczasowe osiągnięcia, jako 
opiekuna prac nagradzanych w etapie 
centralnym konkursu, otrzymała Na-
grodę im. Heleny Cieślak – współtwór-
czyni konkursu. Nagrodą tą wyróżniani 
są opiekunowie o szczególnych osią-
gnięciach i zasługach dla propagowania 
idei konkursu.

W czasie Zlotu Laureatów uczestnicy 
zwiedzili Przeworsk i Zarzecze, odbyli 
wycieczkę kolejką wąskotorową z Prze-
worska do Dynowa, odwiedzili w Marko-
wej Muzeum Polaków Ratujących Żydów 
podczas II wojny światowej im. Rodziny 
Ulmów oraz penetrowali podziemia ryn-
ku w Rzeszowie.

Zlotowi towarzyszył także konkurs 
na promocję własnego regionu, w którym 
wzięły również udział nasze uczestniczki. 
Promowały one Powiat Kozienicki oraz 
gminy Kozienice i Garbatka-Letnisko. 
Wykorzystały przy tym materiały promo-
cyjne przekazane przez samorządy.

Zarząd Oddziału PTTK w Kozieni-
cach składa szczególne podziękowania 
Starostwu Powiatowemu w Kozienicach 

za zapewnienie transportu dla naszych 
laureatów.

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział w Kozienicach

Wydarzenia
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27 maja br. w Kozienicach odbyły 
się doroczne uroczystości patriotyczne 
upamiętniające pomordowanych 75 lat 
temu żołnierzy Batalionów Chłopskich  
z oddziału partyzanckiego Bolesława 
Krakowiaka „Bilofa”.

Uroczystości rozpoczęły się mszą 
święta w intencji poległych w koście-
le pw. Świętego Krzyża w Kozienicach. 
Po nabożeństwie, uczestnicy prowadzeni 
przez Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kozienicach, pododdział ka-
walerii 22 Pułku Ułanów Podkarpackich 
z Garbatki-Letnisko oraz poczty sztan-
darowe przemaszerowali pod pomnik, 
symboliczną mogiłę zamordowanych  
w parku miejskim żołnierzy Batalionów 
Chłopskich. W tym miejscu 28 maja  
1943 r. zostali rozstrzelani żołnierze  
z Oddziału Dywersyjnego Bolesława 
Krakowiaka „Bilofa”: Henryk Kowal-
czyk z Psar, Stefan Kowalczyk z Psar, 
Aniela Krakowiak z Psar, Jan Nowak  
z Samwodzia, Piotr Nowak z Samwodzia, 
Stanisław Amerek z Samwodzia, Wła-
dysław Piskor z Samwodzia, Bolesław 
Szewc z Samwodzia, Bronisław Szamań-
ski z Samwodzia oraz Antoni Bąk, prze-
wodniczący „Roch-a” w Kępicach. 

Po przywitaniu uczestników orkiestra 
OSP odegrała hymn polski, po czym oko-
licznościowe przemówienia wygłosili: 
Lucyna Abramczyk – córka dowódcy od-
działu partyzanckiego Batalionów Chłop-
skich Józefa Abramczyka „Tomasza”, 
Dariusz Bąk – Poseł na Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Andrzej Jung – Staro-
sta Powiatu Kozienickiego, Małgorzata 
Bebelska – Zastępca Burmistrza Gminy 

Kozienice, Piotr Kozłowski – Sekretarz 
Gminy Głowaczów oraz Daniel Lenar-
czyk – Radny Rady Miejskiej w Kozieni-
cach. Po przemówieniach, w imieniu śro-
dowisk kombatanckich Andrzej Zwolski 
uhonorował specjalnym podarunkiem – 
furażerką wojskową – porucznika Henry-
ka Starzyka ps. „Bogdan” żołnierza Armii 
Krajowej, sybiraka i wieloletniego człon-
ka zarządu Stowarzyszenia Kombatantów 
Polskich w Kraju Federacja Światowa 
oddział Kozienice. Furażerkę z rąk Lu-
cyny Abramczyk odebrał syn porucznika 
Starzyka – Andrzej Starzyk. Takie samo 
odznaczenie otrzymał żołnierz z czasów 
II wojny światowej, a dziś członek Kor-
pusu Weteranów Walk o Niepodległość 
Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Ku-

charski ps. „Maryśka”.
Po odebraniu przyznanych wyróżnień 

zgromadzone delegacje złożyły kwia-
ty przy pomniku-mogile. Kwiaty złoży-
li: Poseł na Sejm RP Dariusz Bąk wraz  
z przedstawicielem Lasów Państwowych, 
Starosta Kozienicki Andrzej Jung z przed-
stawicielem Starostwa Powiatowego, de-
legacje: Burmistrza Gminy Kozienice oraz 
Rady Miejskiej w Kozienicach, Wójta 
Gminy Głowaczów, Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej Koło Kozieni-
ce, Lucyna Abramczyk, Związek Komba-
tantów, Osób Represjonowanych i Byłych 
Więźniów Politycznych z Garbatki-Let-
nisko i Kozienic, Związek Weteranów  
i Rezerwistów Wojska Polskiego Oddział 
Powiatowy Kozienice im. mjr. Henryka 
Dobrzańskiego „Hubala”, delegacja Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Wólce 
Tyrzyńskiej, Koło Piłsudczyków i Komitet 
Budowy Pomnika Niepodległości w Ko-
zienicach oraz Kozienickie Stowarzysze-
nie Rekonstrukcji Historycznych. 

Organizatorami uroczystości byli: 
Światowy Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej Koło Kozienice, Kozienickie 
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycz-
nych, Gmina Kozienice i Starostwo Po-
wiatowe w Kozienicach. Organizatorzy 
dziękują serdecznie wszystkim, którzy 
wsparli przeprowadzenie uroczystości 
oraz wszystkim, którzy uświetnili swoją 
obecnością dzień pamięci o poległych. 

Przedsięwzięcie zrealizowano dzię-
ki dotacji Gminy Kozienice w ramach 
otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych. 

KRZYSZTOF ZAJĄC

Wydarzenia
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19 i 20 maja na stadionie miejskim 
w Kozienicach odbył się turniej piłki 
nożnej Enea Mini Mundial. W rozgryw-
kach wzięło udział około 150 chłopców  
i dziewczynek urodzonych w latach 
2005 – 2009.

W uroczystości otwarcia zapre-
zentowało się 14 drużyn. Kapitano-
wie trzymając tabliczkę z nazwą i fla-
gą wybranego przez siebie państwa 
prowadzili swoje drużyny do oficjal-
nej prezentacji. Sportowej rywalizacji  
i wspaniałej zabawy wszystkim uczestni-
kom życzyli zaproszeni goście: zastępca 
burmistrza Gminy Kozienice Małgorzata 
Bebelska, wiceprezes Enea Wytwarzanie 
Grzegorz Mierzejewski, prezes Investors 
TFI Zbigniew Wójtowicz oraz prezes 
Energii Kozienice Paweł Rajn. 

Podczas rozgrywek nie zabrakło 
emocji zarówno wśród zawodników 
jak i dopingującym im rodzinom i zna-
jomym. Za stronę techniczną mundialu 
odpowiedzialni byli trenerzy drużyn 
Energii Kozienice. To oni bacznie 

przyglądali się rozgrywanym meczom, 
zapisywali punkty i ilość strzelonych  
bramek. Dzięki temu został wyłoniony 
król strzelców, którym został z dorob-
kiem 16 bramek Dominik Narojczyk 
oraz najlepszy bramkarz Eryk Sadowy, 
a nagrodę fair play otrzymał Kacper 
Chojnacki reprezentujący Anglię. 

W zakończeniu Enea Mini Mundia-
lu wzięli udział Burmistrz Gminy Ko-
zienice Tomasz Śmietanka, pełniący 
obowiązki Prezesa Enea Wytwarzanie 
Jan Mazurkiewicz oraz zaproszeni go-
ście, którzy każdemu z zawodników 

wręczali pamiątkowe medale, dyplomy 
oraz nagrody. 

Enea Mini Mundial odbył się w ra-
mach projektu Enea Akademia Spor-
tu, a turniej zorganizowali Energia 
Kozienice i Enea Wytwarzanie, przy 
współpracy z Gminą Kozienice i Ko-
zienickim Centrum Rekreacji i Spor-
tu. W organizację włączyły się także 
osoby prywatne i firmy Jovi, campeon.
pl – Piłkarskie centrum, Legia Soccer 
Schools Kozienice. Zaplecze gastrono-
miczne przygotowała restauracja Pro-
secco Kozienice.

MONIKA BARAN

28 maja 2018 r. w siedzibie Ma-
zowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Warszawie odbyło się uroczyste wrę-
czenie odznaczeń państwowych za zasłu-
gi w działalności społecznej i samorządo-
wej na rzecz społeczności lokalnej.

Na wniosek Starosty Powiatu Ko-
zienickiego Andrzeja Junga Srebrnym 
Krzyżem Zasługi odznaczony został 
Leszek Stachurski – Radny, Przewod-
niczący Rady Powiatu Kozienickiego 
w latach 1999 – 2002, natomiast Brą-
zowym Krzyżem Zasługi Jadwiga Krę-
cisz – Skarbnik Powiatu Kozienickiego  
w latach 1999-2018 i Tadeusz Kowal-
czyk – Radny Rady Powiatu Kozienic-
kiego w latach 1998 – 2006 oraz Radny 
i Członek Zarządu Powiatu Kozienickie-
go w latach 2010 – 2018.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej wręczenia odznaczeń dokonał 

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.
KAROLINA URBAŃSKA

Wydarzenia
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7 czerwca br. na terenie gminy 
Głowaczów odbyła się IV konferencja  
w ramach Kozienickiego Partnerstwa 
Lokalnego na rzecz ożywienia gospo-
darczego powiatu kozienickiego oraz 
rozwoju lokalnego rynku pracy. Te-
matem przewodnim konferencji było: 
„Tworzenie projektów społeczno–gospo-
darczych i aktywizacji rynku pracy opar-
tych na diagnozie lokalnej międzysekto-
rowej powiatu kozienickiego”.

IV konferencja odbyła się w Dwor-
ku Hetmańskim w Moniochach, a udział 
w nim wzięło przeszło 130 osób, przed-
stawicieli wszystkich lokalnych samo-
rządów, przedsiębiorców, organizacji 
pozarządowych, liderów lokalnych spo-
łeczności oraz przedstawiciele Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy z Warszawy  
i Radomia oraz Powiatowych Urzędów 
Pracy z Szydłowca, Lipska.

Tradycyjnie uczestników konferencji 
powitali organizatorzy cyklu Kozienic-
kiego Partnerstwa Lokalnego: Andrzej 
Jung – Starosta Powiatu Kozienickiego 
oraz Jan Mazur – Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kozienicach. Następnie 
prowadząca konferencję ekspert partner-
stwa lokalnego Jadwiga Olszowska-Ur-
ban omówiła materiały wypracowane 
przez uczestników III konferencji. Po tym 
Wójt Gminy Głowaczów Józef Grzegorz 
Małaśnicki, krótko przedstawił walo-
ry gminy Głowaczów, po czym zaprosił 
wszystkich do obejrzenia materiału filmo-
wego prezentującego liczne inwestycje 
infrastrukturalne poczynione w gminie na 
przestrzeni ostatnich 4 lat. 

Kolejnym punktem spotkania było 
omówienie możliwości pozyskiwania 
źródeł finansowania projektów społecz-
nych i gospodarczych w perspektywie 
2014 – 2020. W tej części prezentacje 
przedstawili: Andrzej Sałata z Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Warszawie, Filia 
w Radomiu: „Działania Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Warszawie w perspek-
tywie finansowej 2014 – 2020”; Ma-
rzena Gajos z Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych Od-
dział Zamiejscowy w Radomiu: „Projek-
ty społeczne i gospodarcze finansowane  
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014 – 
2020”; Irena Bielawska Prezes Lokalnej 
Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” 
omawiała możliwości pozyskiwania fun-
duszy pozostające w gestii LGD „Puszcza 
Kozienicka”; Agnieszka Bulska z Mazo-
wieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii 

Społecznej Fundusz Współpracy opo-
wiadała na temat: „Ekonomia społeczna 
szansą dla osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym”. 

Po przerwie Jadwiga Olszowska-Ur-
ban podsumowała analizy problemów  
i zasobów lokalnych, diagnozy składników 
społeczno–gospodarczych oraz Czterech 
Zasad Ożywienia Społeczno–Gospodar-
czego w powiecie kozienickim w oparciu 
o materiały wypracowane na poprzednich 
konferencjach, jak również przedstawiła 
koncepcje prac nad projektami. Następnie 
uczestnicy konferencji rozpoczęli pracę 
warsztatową w 4 grupach. Celem ich dzia-
łań było wypracowanie propozycji kon-
kretnych projektów, możliwych do zreali-
zowania w najbliższych latach na terenie 
powiatu kozienickiego. Po prawie dwóch 
godzinach prac, liderzy wybranych grup 
zaprezentowali wszystkim uczestnikom 
efekty pracy swoich zespołów. Pokrótce 
omówiono 13 propozycji projektów, jak 
również zaproponowano kilka dodatko-
wych możliwych do realizacji. Wśród 
nich kilka dotyczyło rozwoju turystyki 
rowerowej, w tym budowy ścieżek i szla-
ków rowerowych wraz z odpowiednią 
infrastrukturą (wypożyczalnie rowerów, 
miejsca postoju i wypoczynku, tablice 
informacyjne), ponadto mówiono m.in. 
o projekcie budowy „Grodu Sieciecha” – 
parku historyczno-rozrywkowego, „Gmi-
nobusie” – rozwoju komunikacji zbioro-
wej między gminami powiatu, potrzebie 
powstania dziennych domów pobytu dla 
seniorów, dla osób zależnych, hospicjum, 
powstaniu żłobka w Magnuszewie, wiej-
skiego centrum kultury w Gniewoszowie, 
organizacji spływów kajakowych oraz 
budowie bazy turystycznej przy Radomce  

i w innych miejscach powiatu, czy po-
wstaniu organizacji grantowej nastawionej 
na pozyskiwanie i dystrybucję funduszy  
w zakresie turystyki, oświaty i dziedzictwa 
historycznego.

Organizatorzy: Powiatowy Urząd Pra-
cy w Kozienicach oraz Starostwo Powia-
towe w Kozienicach już dziś zapraszają 
na kolejną konferencję, która odbędzie 
się 7 września br. na terenie gminy Gra-
bów nad Pilicą. Tematem IV konferen-
cji będzie: Opracowywanie projektów 
społeczno – gospodarczych i aktywiza-
cji rynku pracy powiatu kozienickiego. 
Osoby, które dotychczas nie brały udziału  
w konferencjach Kozienickiego Part-
nerstwa Lokalnego, a są zainteresowane 
udziałem zachęcamy do kontaktu pod nr 
tel. 48 614 66 81, lub elektronicznie na 
e-mail: aspytek@pupkozienice.pl. 

Konferencje Lokalnego Ożywienia 
Gospodarczego w powiecie kozienickim 
realizowane są w oparciu o zapisy Usta-
wy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy. Kozienickie Partnerstwo 
Lokalne finansowane jest ze środków 
Funduszu Pracy przeznaczonych przez 
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polity-
ki Społecznej, na tego typu wydarzenia 
wspierające politykę rynku pracy opartą 
na dialogu i współpracy z partnerami spo-
łecznymi.

JAN MAZUR 
KRZYSZTOF ZAJĄC

Dyrekcja Powiatowego Urzędu Pracy  
w Kozienicach

Materiał filmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Wydarzenia
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4 czerwca 2018 roku realizowano 
działania w ramach projektu „Z eko-
logią za Pan Brat – Akademia Zrów-
noważonego Rozwoju”, wybranego 
do finansowania w konkursie Stowa-
rzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA 
„Małe Granty dla Zrównoważonego 
rozwoju” – III edycja.

Wydarzenia odbyły się w miejscowo-
ści Mieścisko w Gminie Gniewoszów, 
gdzie znajduje się Pszczelarska Zagroda 
Edukacyjna prowadzona przez Ryszarda 
Szewczyka. 

Realizację projektu rozpoczęto 
uroczystym powitaniem uczestników 
– uczniów Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Wysokim Kole oraz ich opie-
kunów. Otwarcie projektu zostało do-
konane przez Irenę Bielawską Prezesa 
Lokalnej Grupy Działania „Puszcza 
Kozienicka” oraz Marcina Szymona 
Gac Wójta Gminy Gniewoszów. Irena 
Bielawska podkreśliła ogromną rolę 
wszystkich partnerów przy realizacji 
przedsięwzięcia, mianowicie: Gminy 
Gniewoszów, Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Wysokim Kole, Kozie-
nickiego Parku Krajobrazowego im. 
prof. Ryszarda Zaręby, Stowarzysze-
nia Twórców Ludowych, pszczelarzy 
Regionalnego Związku Pszczelarzy 
Ziemi Radomskiej, a także TV „Nasz 
Powiat”. Następnie Magdalena Fila-
-Ślażyńska pracownik Biura Lokalnej 

Grupy Działania „Puszcza Kozienic-
ka”, przybliżyła wszystkim cele i za-
łożenia projektu oraz poinformowała  
o źródłach finansowania. 

Celem głównym projektu było 
zwiększenie świadomości i zaangażowa-
nia uczniów z Gminy Gniewoszów oraz 
partnerów i wolontariuszy poprzez dzia-
łania na rzecz promocji idei zrównowa-
żonego rozwoju w aspekcie ekologicz-
nym, społecznym oraz ekonomicznym. 

W ramach projektu uczestnicy wzię-
li udział w następujących działaniach 
warsztatowych: aktywne zwiedzanie 

edukacyjnej ścieżki pszczelarskiej, pre-
zentacja „Zrównoważony rozwój na co 
dzień”, warsztaty przyrodnicze m.in. wy-
konywanie świeczek z węzy pszczelej, 
eko-ludków z pieńków drzew, warsztaty 
wikliniarskie wykonywanie prostych form 
przestrzennych z wierzbowych gałązek, 
wysiew roślin miododajnych oraz posa-
dzenie sadzonek lip. Ponadto, miała miej-
sce degustacja lokalnych miodów, serów, 
chlebów (Razówka z Kozienic) oraz po-
kaz przygotowywania zdrowych koktajli 
i soków wraz z degustacją. Wydarzenie 
zakończyło się dyskusją i wymianą wnio-
sków przy ognisku.

Koncepcja przeprowadzonych dzia-
łań została osadzona lokalnie poprzez 
odwołanie się do lokalnego dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego, promocję 
lokalnego patriotyzmu rozumianego jako 
odpowiedzialność za przyrodę, promocję 
lokalnych produktów (sery, chleb Razów-
ka z Kozienic, miody), lokalnych trady-
cji rękodzielniczych (wikliniarstwo). 
Ideą projektu było dopasowanie działań 
do lokalnych potrzeb (szczegółowy opis 
działań na stronie http://lgdkozienice.pl/
aktualnosci/).

MAGDALENA FILA-ŚLAŻYŃSKA

Materiał filmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Wydarzenia
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Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zaprasza osoby bezrobotne do udziału w projektach współfinansowanych z Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Do współpracy przy realizacji projektów zapraszamy także pracodawców.  

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ko-
zienickim (III)”. Projekt ten jest wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER).  
Realizacja projektu zakończy się z dniem 31.12.2019 r.

Powyższy projekt skierowany jest do bezrobotnych kobiet i mężczyzn w wieku 18 – 29 lat należących do kategorii NEET 
(osoby młode, które nie pracują, nie szkolą się i nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym). Będą to osoby 
zarejestrowane w PUP w Kozienicach, dla których określono I lub II profil pomocy. Założone w ramach projektu formy wsparcia to 
staże, szkolenia indywidualne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz bony na zasiedlenie. 

Do udziału w projekcie w sposób szczególny zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby długotrwale bezrobotne 
(według definicji określonej dla PO WER). 

PUP w Kozienicach kontynuuje realizację projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy  
w powiecie kozienickim (II)”. Realizacja projektu kończy się 31.12.2018 r. Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM). 

W ramach projektu wsparciem obejmowane są bezrobotne kobiety i mężczyźni w wieku 30 lat i powyżej, zarejestrowane w PUP 
w Kozienicach. Będą to osoby, dla których określono I lub II profil pomocy. 

Do udziału w projekcie zapraszamy przede wszystkim osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotne powyżej 12 miesięcy od dnia 
ostatniej rejestracji w PUP) oraz osoby w wieku 50 lat i powyżej. Pozostałe kategorie aktywizowane w projekcie to: osoby z niepeł-
nosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym) oraz bezrobotne kobiety. 
W roku 2018 zaplanowano realizację staży oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. 

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach realizuje również programy aktywizacji osób bezrobotnych finansowane ze środków 
rezerwy Funduszu Pracy. 

Program regionalny MAZOWSZE 2018 skierowany jest do bezrobotnych kobiet i mężczyzn zamieszkujących tereny wiejskie. 
W ramach programu osoby bezrobotne mogą skorzystać z takich form aktywizacji jak: staże, roboty publiczne, prace interwencyj-
ne, zatrudnienie w ramach refundacji wyposażenia stanowiska pracy, bony na zasiedlenie i bony szkoleniowe. 

Rozpoczęto również realizację programu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych. Wsparciem zostanie objętych 
40 osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Kozienicach. Program zakłada aktywizację w formie staży, robót 
publicznych oraz prac interwencyjnych. 

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach realizuje także program staży w placówce ARIMR. Staże adresowane są do bezrobotnych miesz-
kańców powiatu kozienickiego zamieszkujących gminy wiejskie i gminę miejsko-wiejską, w tym także do osób długotrwale bezrobotnych. 

W ramach powyższych programów i projektów osoby bezrobotne korzystają z pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. 
Osoby zainteresowane udziałem w projektach szczegółowe informacje mogą uzyskać pod numerem telefonu 48 614 66 81, a także 
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach – ul. Zdziczów 1, 26 – 900 Kozienice w pokoju nr 10. 

Efektem działań realizowanych przez PUP w ramach projektów ma być osiągnięcie jak najwyższej efektywności zatrudnienio-
wej (mierzonej zgodnie z dokumentami programowymi dotyczącymi realizacji poszczególnych projektów). 

ANDRZEJ SPYTEK
Naczelnik Centrum Aktywizacji Zawodowej

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach

23 maja w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyła się XLII Sesja Rady Powiatu Kozienickiego 
V kadencji. Radni wysłuchali informacji na temat funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej 
w Kozienicach. 

Następnie podjęte zostały uchwały w sprawach:
– wydzierżawienia w drodze przetargu części nieruchomości gruntowej położonej w Kozienicach przy ul. Al. Wł. Sikorskiego,
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2018 rok,
– rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Kozienickiego.

MONIKA WIRASZKA

Materiał filmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Informacje
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Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Kozienicach
       Zbigniew Sitkowski informuje:
I. Restrukturyzacja małych gospodarstw – wnioski można składać od 18 czerw-

ca do 17 lipca 2018 r.
Prezes ARiMR ogłosił 18 maja 2018 r. termin rozpoczęcia i warunki ubiegania się o przyznanie pomocy na „Re-

strukturyzację małych gospodarstw”. Wnioski można składać w oddziałach regionalnych ARiMR. Można to zrobić oso-
biście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku  
o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania przesyłki. Aby umożliwić większej liczbie rolników skorzystanie z premii na „Restrukturyzację 
małych gospodarstw”, w tegorocznym naborze złagodzono niektóre kryteria przyznawania tego wsparcia w porównaniu z poprzednimi naborami. 
W tym przypadku chodzi o skrócenie okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. W tegorocznym naborze wystarczy by rolnik był 
ubezpieczony w pełnym zakresie, nieprzerwanie, przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy oraz 
by w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadził działalności potwierdzonej wpisem do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Bez zmian pozostały inne kryteria ubiegania się pomoc np. wymagana powierzch-
nia gospodarstwa – jego minimalna wielkość to 1 ha, czy wielkość ekonomiczna gospodarstw – mniejsza niż 10 tys. euro. Rolnik zobowiązany jest 
również, tak, jak w poprzednich naborach, do przygotowania biznesplanu i zrealizowania go. Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane 
ocenie. Wnioskom przyznane zostaną punkty na podstawie kryteriów wyboru operacji, a suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolej-
ności przysługiwania pomocy. 

Wsparcie na „Restrukturyzację małych gospodarstw” ma charakter bezzwrotnej premii o wysokości 60 tys. zł wypłacanej w dwóch 
etapach. Po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy rolnik otrzymuje 80 proc. premii, a po zrealizowaniu biznesplanu pozostałe 20 proc. Wysokość 
wydatków na inwestycje w środki trwałe musi wynieść co najmniej 80 proc. kwoty pomocy. 

II. Nawet 900 tys. zł na inwestycje w „Modernizację gospodarstw rolnych”. Wnioski o pomoc 
można składać od 28 czerwca do 27 lipca 2018 r. Jest to pomoc na inwestycje w „Modernizację gospodarstw rolnych” 
związane z produkcją prosiąt (obszar A), produkcją mleka krowiego (obszar B), czy produkcją bydła mięsnego (obszar C). 
Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. 

Można je również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do takiego OR. Dokumenty aplikacyjne można składać 
osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej. W przypadku osób wspólnie ubiegających się  
o pomoc wniosek składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie ich gospodarstw. Jeżeli gospodarstwa tych osób 
są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych 
gospodarstw. Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności 
przysługiwania pomocy. 

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa mają ściśle określoną wielkość ekonomiczną. I tak w przypadku inwestycji w pro-
dukcję prosiąt (obszar A) wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi być nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 250 tys. euro. Natomiast 
jeżeli rolnik planuje inwestycje związane z produkcją mleka krowiego (obszar B), czy bydła mięsnego (obszar C) wielkość ekonomiczna gospo-
darstwa nie może być mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących.  
W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 10 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicz-
nej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego 
z wspólnie wnioskujących rolników osiągnie wartość co najmniej 10 tys. euro. 

Wsparcie przyznawane jest w postaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi 
standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się 
młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników. 

Wysokość wsparcia zależy od rodzaju inwestycji i wynosi maksymalnie w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020:
• 900 tys. zł w przedsięwzięciach związanych z rozwojem produkcji prosiąt; 
• 500 tys. zł dla operacji w rozwój produkcji mleka krowiego lub rozwój produkcji bydła mięsnego.

III. „Premie dla młodych rolników” 100 tys. zł bezzwrotnej premii dla młodych rolników – 
wnioski można składać od 29 czerwca do 30 lipca 2018 r. w oddziałach regionalnych ARiMR. 

O premię może starać się osoba fizyczna, która m.in.:
• w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat;
• jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
• posiada kwalifikacje zawodowe wynikające z posiadanego wykształcenia albo wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie, bądź zobowiąże się do 

ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;
• przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku rozpoczęła 

prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha;
• przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do zrealizowania tego biznesplanu w terminie przewidzianym  

w biznesplanie, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
• najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący prowadzenie gospodarstwa:

o o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, a w wojewódz-
twach o niższej średniej – co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie oraz nie większej 
niż 300 ha;

o którego wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 13 000 euro i nie większa niż 150 000 euro.
Skrót artykułów ze strony: www.arimr.gov.pl.

Więcej informacji również w punktach informacyjnych ARiMR m. in. Biura Powiatowego w Kozienicach, ulica Warszawska 72 (wejście od ulicy 
Zdziczów). 

ZBIGNIEW SITKOWSKI
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR

Informacje
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ADHD to zespół nadpobudliwości 
psychoruchowej z deficytem uwagi, który 
rozwija się u dzieci do 7 roku życia. Ob-
jawy ADHD są bardzo różne i nie wszyst-
kie występują u każdego dziecka z zespo-
łem hiperkinetycznym.
Do najbardziej charakterystycznych 
objawów ADHD zalicza się:
• zaburzenia koncentracji uwagi,
• impulsywność, agresywność,
• nadpobudliwość psychoruchową,
• bieganie bez celu, podskakiwanie,
• chwiejność emocjonalną,
• gadatliwość,
• łatwą rozpraszalność dziecka pod wpły-

wem bodźców z otoczenia,
• nadmierną wrażliwość na bodźce,
• stany lękowe,
• zaburzenia snu (wczesne budzenie się, trud-

ności z zasypianiem, niespokojny sen).
Zachowanie, jakie wykazuje uczeń  

z ADHD jest bardzo trudne do kontrolowania 
i opanowywania. Dziecko zwyczajnie nie jest 
w stanie poradzić sobie ze swoimi emocjami 
ani wyregulować ich w odpowiedni sposób.  
Z tego właśnie powodu ujawniają się one 
często w najmniej odpowiednich momentach 
i w najmniej właściwy sposób. Brak kontroli 
nad emocjami sprawia, że dzieci „wybuchają” 
nieraz bardzo intensywnie, w sposób niekon-
trolowany i często nieakceptowany.

Jak możemy pomóc uczniowi  
z ADHD?

Najmłodsi z ADHD muszą znajdować się 
w ciągłym ruchu i w pełni wykorzystywać 

niewyczerpane pokłady swojej kreatywności. 
Nie są w stanie znieść bycia w bezruchu i bra-
ku aktywności – nic w tym z resztą dziwnego, 
żadne dziecko tego nie lubi. Pamiętajmy jed-
nak, że choć dziecko z ADHD się rusza, wcale 
nie musi to oznaczać, że nie jest skupione ani, 
że nie uczy się właśnie czegoś ważnego. Wła-
śnie w ten sposób dzieci te nabywają wiedzę i 
nowe umiejętności – będąc w ruchu. Problem 
pojawia się wtedy, gdy trzeba uczyć się bier-
nie, na siedząco i przez dłuższy czas.

Nie należy krzyczeć na dziecko ani  
karcić go tylko dlatego, że w trakcie lekcji 
patrzy w okno – ono w tym czasie również 
może się uczyć, słuchać, zapamiętywać! 
Trzeba też pamiętać, że jeżeli wpadnie-
my na pomysł odebrania dziecku przerwy 
sądząc, że będzie to skuteczny sposób na 
ukaranie go lub kontrolowanie jego zacho-
wania za to popełnimy błąd. Jest to najgor-
sza rzecz, jaka może je spotkać, ponieważ 
właśnie aktywność fizyczna jest tym, czego 
dzieci z ADHD potrzebują najbardziej.

Bardzo ważne jest, aby pracować z dziec-
kiem nad jego emocjami, a nie karać za za-
chowanie, które właśnie wynika z problemów 
z ich regulacją. Jeżeli nie mamy wiedzy na 
temat tego typu mechanizmów, może się oka-
zać, że będziemy gorzej traktować tą osobę, 
przypinać mu negatywne łatki oraz niechcący 
umniejszać jego pewność siebie i poczucie 
własnej wartości. Są to efekty, które na pewno 
nie pomogą mu w dalszym rozwoju.

Dzieci z ADHD potrzebują jasnych, 
konkretnych zasad i wsparcia, a my potrze-

bujemy opanowania  
i cierpliwości. Jeżeli nie 
zapewnimy tego dziec-
ku, nie będzie ono w stanie wykonać poleca-
nych przez nas zadań, ponieważ zwyczajnie 
nie będzie wiedzieć jak. Będziemy musieli 
wielokrotnie tłumaczyć im to, czego nie 
rozumieją oraz rozwiać wszelkie możliwe 
wątpliwości. Musimy też starać się mówić 
zwięźle, ponieważ zbyt dużo informacji  
w jednej wypowiedzi sprawia, że dzieci 
czują się zagubione.

Rzeczą, na którą dzieci z ADHD narzekają 
najczęściej jest to, że nie akceptuje się ich spo-
sobu przyjmowania wiadomości, rozumienia 
i pojmowania tego, co się do nich mówi. Ich 
umysł nie jest taki sam, jak umysły większości 
ludzi. Nie oznacza to jednak, że nie są równie 
zdolni czy utalentowani jak pozostali ucznio-
wie. Potrzebują jedynie więcej cierpliwości, 
mniej kar i więcej wyrozumiałości ze strony 
nauczycieli. Dzieci z ADHD są bardzo inte-
ligentne i naprawdę chcą się uczyć. Robią to, 
co mogą, wysilają się do granic swoich moż-
liwości. Zasługują więc na to, żebyśmy i my 
wysilali się dla nich.

ADHD jest zaburzeniem, a nie zwykłą 
nieumiejętnością zachowania się w środowi-
sku innych ludzi, wynikającą z błędów popeł-
nianych przez rodziców w procesie wycho-
wawczym. Bardzo ważne jest uświadomienie 
sobie, że dziecko dotknięte ADHD cierpi. 
Czuje, że różni się od rówieśników i jest przez 
to nieakceptowane, a w rezultacie odsunięte.

IGA JELIŃSKA

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Kozienicach

zaprasza na

bezpłatne badania profilaktyczne:

BEZPŁATNA CYTOLOGIA
w ramach Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

(raz na 3 lata)
dla kobiet w wieku 25 – 59 lat

zapisy:
tel. 48 38 28 860 lub 48 38 28 879

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA
w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi

(raz na 2 lata)
dla kobiet w wieku 50 – 69 lat

zapisy:  
tel. 48 38 28 771

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.szpitalkozienice.pl

Informacje
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3 czerwca br. na terenie G.O.W. Po-
lanka odbył się VIII Gminny Dzień 
Dziecka. Jak co roku święto naszych po-
ciech rozpoczęły zawody wędkarskie.

Mistrzami w kategorii junior okazali się:
I miejsce – Maja Zawodnik
II miejsce – Rafał Rojek
III miejsce – Kacper Sobieszek

Puchary zwycięzców w kategorii ka-
det otrzymali:
I miejsce – Kacper Ziemka
II miejsce – Jan Michałowski
III miejsce – Wojciech Solecki

Uroczystego wręczenia nagród  
w konkursie dokonali Sekretarz Gminy 
Garbatka-Letnisko Teresa Fryszkiewicz 
oraz Norbert Piechurski. Nagrody w kon-
kursie zostały ufundowane przez  Wójta 
Roberta Kowalczyka oraz Koło Wędkar-
skie z Garbatki-Letniska.

Kolejnym punktem programu było 
widowisko artystyczne pn. „Teatr w wa-
lizce”. Program tworzą artyści scen te-
atralnych i animatorzy. W związku z przy-
padającą w tym roku 100-tną Rocznicą 

Odzyskania przez Polskę Niepodległości 
w repertuarze dla najmłodszych połączono 
historię ze współczesnością.

Nie zabrakło także wielu innych 
atrakcji takich jak: zabawy, konkursy, 
animacje, malowanie twarzy. Wielkim 
powodzeniem cieszyły się dmuchańce 
oraz plac zabaw. W tym wyjątkowym 
dniu na naszych najmłodszych czekał 
słodki poczęstunek. Dodatkową atrakcją 
były również przejażdżki konne brycz-

ką zorganizowane przez Stowarzyszenie 
Kawaleryjskie 22 Pułku Ułanów Podkar-
packich oraz konkursy i zabawy zorgani-
zowane przez OSP w Garbatce-Letnisku.

VIII Gminny Dzień Dziecka już za 
nami, widząc na twarzy naszych dzieci pro-
mienne uśmiechy myślimy, że można go 
uznać za bardzo udany. Organizatorami byli 
Wójt oraz Rada Gminy Garbatka-Letnisko.

AGNIESZKA DZIEWICKA

W dniach od 1 do 4 czerwca 2018 r. na 
korcie tenisowym w Garbatce-Letnisku ro-
zegrano singlowy turniej Tenisa Ziemnego 
o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy 
Garbatka-Letnisko. W rozgrywkach wzię-
ło udział 8 uczestników. O puchar zwy-
cięzcy walczyli Robert Kowalczyk, Ka-
zimierz Domaradzki, Artur Mazur, Jacek 
Sałek, Artur Plażuk, Kazimierz Zalewski, 
Krzysztof Szewczyk oraz Agata Sałek.

Gra była zacięta, emocjom nie było koń-
ca! Ostateczne rozgrywki finałowe rozstrzy-
gnięte zostały 4 czerwca. Głównymi zwy-
cięzcami w turnieju singlowym okazali się:

Krzysztof Szewczyk – I miejsce,
Jacek Sałek – II miejsce,
Kazimierz Zalewski – III miejsce.
Naszym zwycięzcom puchary wrę-

czył Przewodniczący Rady Gminy Gar-
batka-Letnisko Włodzimierz Mazur.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dodat-
kowo pamiątkowe dyplomy. My ze swo-

Już za nami IV edycja festiwalu 
Rock Letnisko. 1 i 2 czerwca br. na te-
renie G.O.W. Polanka nie zabrakło do-
brej muzyki. W tych dniach na scenie 
naszego „Grzybka” zaprezentowało się 
szereg formacji. Wystąpili BEŁUN, 
GUZIKOWCE 6 B M, ALICETEA oraz  
J. M. S. Usłyszeliśmy również CAUTER 
na zewnątrz, SHUTTHE MONKEY, 
ALIANS oraz BLADE LOKI. Emocjom 
nie było końca!

Na imprezę jak co roku przybyło 
wielu fanów muzyki rockowej. Organi-

zatorzy przedsięwzięcia podziękowali 
wszystkim, którzy w jakiś sposób włączy-
li się w organizację tej imprezy. Szczegól-
ne słowa uznania padły w kierunku Wój-
ta Roberta Kowalczyka, który chętnie 
wspiera tego typu inicjatywy, zwłaszcza 
organizowane przez młodzież. Młodzi lu-
dzie podziękowali również wszystkim za 
przybycie i wspaniałą zabawę.

My ze swojej strony gratulujemy po-
mysłu i oczywiście już dziś zapraszamy 
na kolejne Rock Letnisko już za rok.

MAGDALENA MARSZAŁEK

jej strony oczywiście gratulujemy i już 
dziś zapraszamy na kolejny turniej za rok.

AGNIESZKA DZIEWICKA

GMINA GARBATKA-LETNISKO
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9 czerwca br. o godz. 10.00 na boisku 
sportowym w Garbatce-Letnisku odbyły 
się, na poziomie gminnym, zawody spor-
towo-pożarnicze drużyn jednostek ochot-
niczych straży pożarnych. W zawodach 
wystartowało 16 drużyn, w tym 10 drużyn 
męskich i 1 żeńska oraz 5 Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych. Sędzią głównym za-
wodów był mł. bryg. mgr inż. Paweł Potu-
cha – Zastępca Komendanta Powiatowego 
PSP w Kozienicach. Drużyny rywalizowały 
na dwóch przygotowanych do tego torach. 

Pierwszym etapem była sztafeta po-
żarnicza 7 x 50m, następnie drużyny 
mierzyły się w ćwiczeniach bojowych. 
Zawodnicy startowali na nowoczesnych 
pompach TOHATSU z OSP Garbatka-
-Letnisko i Garbatka Nowa.

W szranki stanęły zespoły z Gmin: Gar-
batka-Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów. 
Swoją obecnością strażaków zaszczycili 
także: Gospodarz zawodów – Robert Ko-
walczyk Wójt Gminy Garbatka-Letnisko, 
Sekretarz Gminy – Teresa Fryszkiewicz, 
Przewodniczący Rady Gminy – Włodzi-
mierz Mazur, Wicestarosta Powiatu Kozie-
nickiego – Krzysztof Stalmach, Wójt Gmi-
ny Sieciechów – Marian Zbigniew Czerski, 
Wójt Gminy Gniewoszów – Marcin Szy-
mon Gac, Wiceprezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP Wojewódz-
twa Mazowieckiego – Zbigniew Gołąbek 
oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy.

Wyniki: sztafeta pożarnicza/ćwiczenia 
bojowe:
– OSP Gniewoszów 61,13/33,60; OSP 

Wysokie Koło 57,12/42,62; OSP Sar-
nów 63,35/51,53;

– OSP Garbatka-Letnisko 63,71/37,19; 
OSP Garbatka Nowa 63,91/41,94; 
OSP Bąkowiec 68,11/64,72; 

– OSP Sieciechów 74,34/56,82; OSP Za-
jezierze 70,56/63,77; OSP Głusiec 
70,97/56,00; OSP Wola Klasztorna 
84,01/72,28;

– Drużyna Żeńska Gniewoszów 
73,56/40,05;

– MDP Żeńska Garbatka-Letnisko 
70,97/44,77; MDP Żeńska Wola 
Klasztorna 86,63/55,88; MDP Żeńska 
Gniewoszów 69,44/65,38;

– MDP Męska Sieciechów 69,41/63,52; 
MDP Męska Gniewoszów 
62,51/54,74.
Po blisko 3-godzinnej rywalizacji za-

wody zakończyły się wręczeniem pucha-
rów, nagród i dyplomów przez wójtów 
gmin i komendanta PSP.

Serdecznie gratulujemy wszystkim, 
którzy uczestniczyli w zawodach.

GRAŻYNA WASZKIEWICZ
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Głowaczów i UKS Jastrząb Głowaczów 
zapada w pamięci zespołów z całej Polski.

Jeśli ktoś dotychczas zastanawiał się 
czy praca z dziećmi i młodzieżą w Głowa-
czowie stoi na wysokim poziomie i może 
pozwolić im rywalizować z najlepszymi, 
to ostatnie dwa weekendy dają wymowną 
odpowiedź jak jest.

W dniach 2 – 3 czerwca w Szydłowcu 
UKS Jastrząb Głowaczów 2009 uczestniczył 
w Międzynarodowym Turnieju Piłki Noż-
nej obok takich drużyn jak: CLUJ z Rumunii, 
Baldoyle UTD z Irlandii, Akademii z Szy-
dłowca, Soccer Academy, Varsovia, Pogoń 
Staszów, FFA, Młodzik Radom. W elimina-
cjach wygrane ze Staszowem 4 – 1, z Soccer 
Academy II 6 – 1 i z FFA 1 – 0 oraz przegrana 
z CLUJ po wystawieniu II składu 0 – 8 dała 
nam awans do Ligi Mistrzów – czyli grona  
5 najlepszych zespołów tego turnieju. 

W Lidze Mistrzów bardzo dobrze rozpo-
częliśmy wygrywając z Młodzikiem Radom 
3 – 2 i z Soccer Academy 3 – 1 zapewniając 
sobie już na początku brązowe medale. Me-
cze popołudniowe już tak dobrze nie poszły. 
Podczas meczu z CLUJ podjęliśmy bardzo 
dobrą walkę. Przy wyniku 1 – 2 mieliśmy 
dwie setki, by doprowadzić do remisu, nie-
stety spudłowaliśmy. Rumuni takich błędów 
nie popełniali, kolejne dwie kontry i 1 – 4. 
Mimo to mecz mógł się podobać. Ostatni 
mecz to już wynik zmęczenia i konsekwen-
cja kontuzji Kacpra. Chwila dekoncentracji  
i już po 4 min było po meczu. Szybkie 4 
bramki i Varsovia przejęła kontrolę na boisku.

Pierwszy występ na zielonej murawie 
z brązowymi medalami – to wspaniały 
sukces.

Po solidnym przetarciu w Szydłowcu 
przyszedł czas na Klubowe Mistrzostwa 
Polski w Warszawie na obiektach Legii 
Warszawa przy Łazienkowskiej. Wśród 
zespołów z całej Polski, takich jak: Lima-
nowa, Zamość, Koszalin, Gwarek Zabrze, 

Ostrołęka, Akademia Reissa z Kalisza, DAP 
Kielce, Sieradz, Namysłów Legia Warsza-
wa i inne, UKS Jastrząb Głowaczów.

Po 7 meczach eliminacyjnych w grupie,  
z których 4 wygraliśmy z: Akademią Wielicz-
ka Kraków 5 – 1, Orłem Piaski z Krakowa 
8 – 2, Królewskimi z Płocka 4 – 0 i Pogonią 
Grodzisk 5 – 2 oraz 3 porażkach z: Syrenką 2 
– 3, FC Hradec 1 – 9 (pierwszy mecz turnieju, 
niektórych przerosło wyzwanie), Dolcanem 2 
– 6 awansowaliśmy do 1/16 turnieju.

I rozpoczęła się walka o medale. Pierw-
sza na drodze stanęła nam Legia Warszawa, 
ale nie na tyle, by nas zatrzymać. Chłopcy 
po odpowiedniej motywacji wyszli na bo-
isko i w ogóle nie pokazali, że obawiają 
się przeciwnika. Ruszyli zdecydowanie do 
pressing i nie pozwolili legionistom rozwi-
nąć skrzydeł. Po bramce Marcela Wiśniew-
skiego i kilku niewykorzystanych okazjach 
odnosimy zwycięstwo i mamy 1/8.

Tu czekał na nas zespół z Mińska Mazo-
wieckiego, który znaliśmy z wcześniejszych 
potyczek z nami i mieliśmy przewagę psy-
chologiczną nad nimi, którą chłopcy wyko-
rzystali bez skrupułów wygrywając 2 – 0, po 

bramkach Mateusza Brodowskiego. 
Podczas półfinału niestety ponownie na 

drodze stanął rywal grupowy z Czech. Po-
czątkowo plany były takie, że zaoszczędzi-
my siły na walkę o 3 miejsce, jednak chłopcy 
nie czując w tym dniu respektu przed nikim 
ruszyli na rywali i po 3 minutach po solo-
wej akcji Stasia Kilianka prowadzimy 1 – 0. 
W zespole z Czech włączyła się chwilowa 
blokada. Następnie Filip w sytuacji sam na 
sam nie trafia. To odblokowało przeciwnika 
i zaczęło się …. to co w grupie. Przeciwni-
cy włączyli swą zabójczą skuteczność. Co 
strzał to piłka ląduje w „bocznej siatce”, czy-
li strzały nie do obrony. Pierwszy skład wy-
cofaliśmy, chcąc zaoszczędzić siły na walkę  
o 3 miejsce. Przegraliśmy ostatecznie 2 – 6.

W meczu o 3 miejsce spotkaliśmy się  
z Akademią Piłkarską z Limanowej.  
I w tym przypadku Jastrząb Głowaczów 
pokazał swój pazur i nie pozwolił dojść do 
głosu przeciwnikowi prowadząc już nawet 
2 – 0. Ostatecznie skończyło się 2 – 1 i ma-
rzenia stały się faktem. W tak zacnym towa-
rzystwie stanęliśmy na pudle, przegrywając  
z mistrzem i wicemistrzem turnieju. 

Serdecznie dziękujemy rodzicom za 
wspaniały doping i ogromny wkład finanso-
wy w kwocie 320 zł od uczestnika. Te chwile 
pozostaną w ich pamięci na długie lata i za-
pewne zmotywują do jeszcze lepszej pracy.

Na koniec, jeśli jeszcze ktoś ma wątpliwo-
ści co do tego o czym była mowa na wstępie 
to podsumowaniem niech będzie tabela rocz-
nika 2009, w której Jastrzębia zajęły pierwsze 
miejsce z bilansem bramek 61 – 10 oraz 2 
miejsce w Windor 2018 – czyli mistrzostwach 
tego rocznika w okręgu radomskim.

Podziękowania kierujemy również dla 
Wójta Gminy Głowaczów Józefa Grzego-
rza Małaśnickiego za wsparcie w postaci 
transportu.

KRZYSZTOF WOLSKI

GMINA GŁOWACZÓW
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Uśmiech trwa chwilę, ale jego wspo-
mnienie trwa czasem przez całe życie!!! 
Tego właśnie uśmiechu na pewno nie za-
brakło 30 maja 2018 r. podczas Gminnego 
Dnia Dziecka zorganizowanego przez Gmi-
nę Głowaczów i Gminną Komisję Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych.

Kilka minut po godzinie 9:00 wszyst-
kich uczestników przywitał Wójt Gminy 
Głowaczów Józef Grzegorz Małaśnicki, 
który życzył dzieciom i młodzieży uśmie-
chu na twarzach oraz aby ten dzień był 
wspaniałą przygodą.

Jak co roku święto dzieci obfitowało 
w szereg atrakcji m.in. wystąpił Jacek 
Musiatowicz z synem Michałem – na-
wiązywali oni do profilaktyki uzależnień, 
wręczono nagrody w konkursie plastycz-
nym pt. „Telefon zbliża tych co daleko – 
oddala tych co blisko”, którego pomysło-
dawcami byli mł. asp. Tomasz Trzebiński 
i sierż. sztab. Grzegorz Bartosiewicz. 

Po oficjalnej części przyszedł czas 
na zabawę. Na najmłodsze pokolenie 
czekało wiele atrakcji i moc wrażeń. 
Królowały dmuchane zabawki oraz 
pościg za jak najszybszym zalicze-
niem czterech konkurencji sportowych 
i odebraniem nagrody. Dla najmłod-
szych przygotowano gry i zabawy pro-
wadzone przez animatorki. Dużą część 
uczniowskiej społeczności zgromadziły 
biegi przełajowe zorganizowane przez 
Mirosława Górkę nauczyciela Publicz-
nej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Głowaczowie. Wielkim 
zainteresowaniem cieszyły się sto-
iska tematyczne: Patrolu Saperskiego 
z Dęblina, Ochotniczej Staży Pożarnej  
z Brzózy i Głowaczowa, Stoisko Maj-
sterkowicza z Castoramy, Stoisko Aero-
klubu, Stoisko Lokalnej Grupy Działa-
nia „Puszcza Kozienicka”.

Na wszystkich uczestników czekały 
kiełbaski, ciasta, lody, hot-dogi i zapie-
kanki, przygotowane przez pracowników 

placówek oświatowych i Rady Rodziców 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Ursy-
nowie, Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Cecylówce – Brzózkiej i Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Bar-
tosza Głowackiego w Brzózie. 

Całe przedsięwzięcie zostało sfinan-
sowane ze środków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Głowaczowie i wsparcia finan-
sowego oraz rzeczowego otrzymanego od 
sponsorów. Za okazane wsparcie serdecz-

W ramach Rządowego Programu Ak-
tywna Tablica uczniowie szkół podsta-
wowych z terenu Gminy Głowaczów od 
września 2018 r. będą mogli korzystać 
z nowoczesnych tablic interaktywnych, 
projektorów, głośników, czy interaktyw-
nych monitorów dotykowych. Szkoły 
podstawowe w Głowaczowie, Cecylów-
ce – Brzózkiej i Brzózie znalazły się na 
liście wniosków zakwalifikowanych do 
objęcia wsparciem finansowym. Gmina 

Głowaczów na ten cel otrzyma dotację  
w wysokości 42 tys. zł i dołoży 10,5 tys. 
zł środków własnych. 

Cel główny Programu będzie realizo-
wany przez cele szczegółowe:
1. rozwijanie kompetencji cyfrowych 

uczniów i nauczycieli, w szczególno-
ści w zakresie posługiwania się TIK  
w procesie kształcenia lub uczenia się;

2. kształtowanie kompetencji społecz-
nych i twórczych uczniów, w tym 

umiejętności pracy zespołowej;
3. rozwój postaw kreatywności, przedsię-

biorczości uczniów i nauczycieli;
4. wspieranie innowacyjnych metod pracy;
5. wykorzystanie w praktyce szkolnej za-

stosowań w różnych konfiguracjach 
pomocy dydaktycznych do realizacji 
programów nauczania z wykorzysta-
niem TIK.

JUSTYNA BOJARSKA-SIĘBOR 

nie dziękujemy Sklepowi Top Market 
w Głowaczowie, Alicji Porydzaj Sklep 
Spożywczy w Głowaczowie, Wspólno-
cie Gruntowej Głowaczów, Grzegorzowi 
Wilkowskiemu Przedsiębiorstwo Wielo-
branżowe Expol w Głowaczowie, Ban-
kowi Spółdzielczemu w Głowaczowie, 
Krystynie Machniewicz, Markowi Mu-
rawskiemu Sklep Mini Sam w Brzózie, 
Stanisławowi Słomskiemu z Głowaczo-
wa oraz Oborom Sp z o.o. w Kozienicach. 

JUSTYNA BOJARSKA-SIĘBOR
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3 czerwca 2018 r. korzystając  
z pięknej pogody, na boisku szkolnym 
w Gniewoszowie, świętowano Dzień 
Dziecka oraz wyłoniono zwycięzcę  
II edycji Spartakiady Sołectw. 

Festyn rozpoczął się o godz.  
14:00 występem artystycznym uczniów 
placówek oświatowych Gminy Gnie-
woszów. Dzieci i młodzież z PSP  
w Wysokim Kole, Z S-P w Gniewo-
szowie oraz Publicznego Gimnazjum 
wspaniale się zaprezentowały tańcami 
i śpiewem. Następnie Marcin Szymon 
Gac Wójt Gminy Gniewoszów wręczył 
laureatom szkolnych konkursów nagro-
dy i oficjalnie otworzył imprezę skła-
dając życzenia dzieciom z okazji ich 
święta. Życzył również dobrej zabawy 
i wyrównanej rywalizacji drużynom 
uczestniczącym w II Spartakiadzie So-
łectw. O puchar wójta walczyli miesz-
kańcy sołectwa Borek oraz drużyna 
połączonych sołectw Sarnów, Mieści-
sko i Kociołek. Zwycięzcą tegorocznej 
edycji II Spartakiady Sołectw zostali 
mieszkańcy sołectwa Borek, ponieważ 
druga drużyna nie brała udziału we 
wszystkich konkurencjach. Po ogło-
szeniu wyników i wręczeniu medali 
odbyła się dalsza część występów arty-
stycznych w wykonaniu zespołów: LO-
LEK ORKIESTRA, ALIBI, ŁUKASH. 
Od godz. 15:00 do 20:00 dzieci mogły 
korzystać z przygotowanych dla nich 
atrakcji oraz uczestniczyć w zabawach, 
które prowadzili profesjonalni anima-
torzy. W czasie festynu zaprezentowa-
li się również wspaniale członkowie 
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Hi-
storycznych z Radomia. Około godz.  
17:00 mieszkańcy oraz goście mogli 
skosztować pysznej grochówki, by na-
brać sił do tańca przy muzyce zespołu 
CDN.

DANUTA BŁAŻYŃSKA

PODZIĘKOWANIE

Festyn Rodzinny to jedna z wielu uroczystości odbywających się na terenie naszej gminy, ale jedyna, która łączy tak wiele 
środowisk. Wszyscy mają okazję spotkać się w gronie znajomych, przyjaciół i świetnie się razem bawić.

Pragnę serdecznie podziękować za pomoc i zaangażowanie przy organizacji tego wydarzenia pracownikom Zespołu Szkol-
no – Przedszkolnego w Gniewoszowie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole, a także pracownikom Urzędu 
Gminy w Gniewoszowie. 

Wójt Gminy Gniewoszów
Marcin Szymon Gac

GMINA GNIEWOSZÓW
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28 kwietnia br. członkowie Klubu Se-
niora „Zawsze Aktywni” i nie tylko, wy-
brali się do Teatru Muzycznego w Lubli-
nie na spektakl WinyLOVEStory.

21 maja w poniedziałek zwiedzali Na-
łęczów, Wojciechów i Wąwolnicę. Pięk-
no Lubelszczyzny urzekło uczestników 
wycieczki. Rozpoczęli od Nałęczowa  
i Chatki Stefana Żeromskiego, następnie 
podziwiali stary drewniany kościół, Park 
Zdrojowy o powierzchni 25 ha. Każdy 
chętnie posiedział chwilę na ławecz-
ce z Bolesławem Prusem przy Pałacu 
Małachowskich. Po dobrym obiedzie,  
w Wojciechowie zwiedziliśmy Muzeum 
Kowalstwa, które znajduje się w Wieży 
Ariańskiej. Najbardziej interesująco było 
w kuźni, gdzie kowal z pomocą jednego 
z uczestników wykuł podkowę na szczę-
ście. Wracając wstąpiliśmy do Wąwolni-
cy, aby pomodlić się przed obrazem Mat-
ki Bożej Kębelskiej.

Pogoda sprzyjała, tempo wycieczki 
dostosowane do możliwości uczestników, 

ponieważ wszyscy pokonali 107 stop-
ni wchodząc na Wieżę Ariańską. Trochę 
zmęczeni, ale zadowoleni, dzięki świet-

I Rodzinny Rajd Rowerowy z hi-
storią w tle „Śladami rodzin Skłodow-
skich i Boguskich” za nami. 19 maja  
o godz. 10:30 przy Bibliotece Publicz-
nej Gminy Gniewoszów zebrali się 
uczestnicy rajdu. By uczcić 100-lecie 
odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości oraz Międzynarodowy Dzień 
Rodziny zorganizowany został, po 
raz pierwszy, Rodzinny Rajd Rowero-
wy. Marcin Szymon Gac Wójt Gminy 
Gniewoszów odsłonił tablicę z mapą 
proponowanego szlaku oraz podzięko-
wał  Stanisławie Bachanek, która była 
inicjatorką utworzenia szlaku i upa-
miętnienia związku rodziny wspaniałej 
Polki, Noblistki Marii Skłodowskiej – 
Curie z ziemią gniewoszowską.

O godz. 11:00 zaopatrzeni w kami-
zelki i naklejki z logo rajdu, uczestnicy 
wyruszyli w dwóch grupach na trasę. 
I tablica i I przystanek to cmentarz  
w Oleksowie, na którym spoczywa 
babka Marii. Następnie był Grzy-
wacz i Zwola, której właścicielem do  
1885 roku był wuj Marii Władysław 
Boguski. W Zwoli trochę zmęczeni, ale 
zadowoleni uczestnicy zatrzymali się 
na dłuższy odpoczynek przy ognisku 
przygotowanym przez Radnego Rady 
Gminy Stanisława Gawrona i Jana Mu-
niaka mieszkańca Zwoli – ofiarodawcy 
kamienia znajdującego się obok tabli-
cy informacyjnej z karczmy pamięta-
jącej czasy Skłodowskich i Boguskich. 

Na ognisku upiekli kiełbaski, które 
miały wspaniały smak, zwłaszcza po 
przejechaniu połowy trasy. Dalej trasa 
wiodła do cmentarza w Wysokim Kole, 
gdzie znajduje się ostatnia IV tablica 
szlaku oraz grób rodziny Boguskich.

I Rodzinny Rajd Rowerowy za-
kończył się słodkim poczęstunkiem 
przy bibliotece. Piękna majowa po-
goda, wspaniała przyroda, widoki 
podziwiane z roweru i historia w tle, 
wynagrodziła uczestnikom trudy trasy 
biegnącej po drogach i bezdrożach na-

nemu kierowcy, szczęśliwie wróciliśmy 
do Gniewoszowa.

EWA MAURER

szej gniewoszowskiej ziemi. Dzięku-
jąc uczestnikom oraz wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do zorganizowania 
rajdu, wójt wręczył drobne upominki: 
najmłodszej uczestniczce rajdu, naj-
młodszemu uczestnikowi oraz z podzi-
wem najstarszej uczestniczce. 

Na zakończenie zaprosił wszystkich 
na II Rodzinny Rajd Rowerowy, ponie-
waż chcielibyśmy, by impreza miała cha-
rakter cykliczny.

DANUTA BŁAŻYŃSKA
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4 czerwca 2018 roku w Zespole Szkół 
w Grabowie nad Pilicą odbył się Festyn  
z okazji Dnia Dziecka.

Jak co roku na dzieci czekało wiele 
atrakcji przygotowanych przez nauczy-
cieli, rodziców oraz pracowników szkoły. 
Impreza rozpoczęła się przedstawieniem 
„Królewna Śnieżka”. W role wcieli-
li się rodzice najmłodszych. Następnie 
wszyscy podziwiali występy taneczne 
grupy „Emotion” oraz pokaz tańca towa-
rzyskiego w wykonaniu Julii Kozickiej  
i Macieja Durajczyka ucznia klasy VI. 
Na placu szkolnym zostały przygotowa-
ne niespodzianki: dmuchane zjeżdżalnie, 
trampoliny, stoiska ze słodkimi przeką-
skami. Dzieci mogły skorzystać z możli-
wości pomalowania twarzy, wykazania się 
zdolnościami plastycznymi i sportowymi.  
W tym dniu odbyły się rozgrywki spor-
towe: w piłce plażowej, piłce nożnej,  
a także „wyścigi rzędów”, gdzie swoich sił 
we wspólnej rywalizacji mogli spróbować 
uczniowie młodszych klas, nauczyciele  
i rodzice. Dzięki uprzejmości straży pożar-
nej i policji uczniowie mogli przez chwilę 
poczuć się jak prawdziwi strażacy i poli-
cjanci. Z dużą sympatią naszych uczniów 
spotkały się występy zespołów disco polo 
„Fan Max” i „Formacji Yankes”, które 

poderwały do wspólnej zabawy wszyst-
kich zgromadzonych na placu szkolnym. 
Ponadto odbył się konkurs piosenki an-
gielskiej pt.: YOUR FACE SOUNDS FA-
MILIAR, w którym młodzież mogła za-
prezentować swoje umiejętności językowe  
i muzyczne. Pierwsze miejsce zajął uczeń 
klasy VII – Norbert Wachnik, który wyko-
nał utwór Alana Walkera Faded.

Kiedy śmieje się dziecko,
śmieje się cały świat

Janusz Korczak

W maju aktywność naszych seniorów 
z klubu „Zaciszna Przystań” nie ustała.  
W tym miesiącu zorganizowali sobie wiele 
atrakcji. Najciekawsze z nich to wspólna 
integracja z Klubem Seniora w Chynowie 
oraz objazd miejsc pamięci narodowej na 
terenie naszej i ościennych gmin. 

Dzięki wsparciu Wójta inż. Euzebiu-
sza Strzelczyka, seniorzy uczestniczyli  
w warsztatach z rękodzieła organizowa-
nych przez zaprzyjaźniony klub z Chy-
nowa. W miłej atmosferze nabyli oni 
nowych umiejętności – wykonywania 
przepięknych kwiatów z dziecięcych poń-
czoch i drutu. Sami byli zaskoczeni, że  
z tych niepozornych rzeczy przy odrobi-
nie wyobraźni można osiągnąć niesamo-
wity efekt, który teraz zdobi ich wazony. 

W kolejną podróż, udali się nietypo-
wym dyliżansem, należącym do Państwa 
Bogumiłów, którzy doskonale znając teren 
oraz miejscową historię, zorganizowali 
„Objazd ku Pamięci”. Upamiętniając po-
ległych w obronie Ojczyzny, odwiedzili 
prawie wszystkie leśne mogiły i przy-
drożne pomniki zostawiając zapalone 
znicze. Wspomnienia, które opowiada-
ły im matki i babki, dotyczące wojny  
i okupacji, przekazywały sobie wzajemnie 

tworząc wspaniałą historyczną opowieść, 
która zapisała się w ich pamięci. Na za-
kończenie rozpalono ognisko, przy którym 
śpiewano pieśni patriotyczne i maryjne. 
Majowe wyjazdy napełniły seniorów opty-
mizmem i radością. Takie działania nie-

Na zakończenie dnia pełnego wrażeń 
odbyło się ogłoszenie wyników konkur-
sów i meczy, wręczenie pucharów i dy-
plomów oraz losowanie nagród. Wszyst-
kim zaangażowanym w organizację Dnia 
Dziecka, sponsorom oraz uczestnikom 
serdecznie dziękujemy. 

MONIKA GAZARKIEWICZ

wątpliwie podtrzymują wspólnotę, która 
z troską i zaangażowaniem dba o relacje 
i integrację seniorów działających w Cen-
trum Aktywizacji Społeczności Lokalnej 
„Cyberia” w Grabowie nad Pilicą.

MAŁGORZATA SIEKUT

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
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Publiczne Przedszkole w Grabowie 
nad Pilicą wzięło udział w plebiscy-
cie „Przedszkole Roku” oraz „Grupa 
Przedszkolna Roku”. Akcję zorganizo-
wała gazeta „Echo Dnia”.

Przez dwa miesiące zdjęcia przed-
szkolaków z powiatu kozienickiego 
gościły na łamach tygodnika oraz na 
stronach serwisu internetowego. Gło-
sów przybywało w obu  kategoriach. 
Nasze Przedszkole zajęło I miejsce,  
a co za tym idzie otrzymaliśmy atrak-
cyjne nagrody: skrzynie na zabawki, 
voucher w wysokości 3000 zł na pro-
mocję przedszkola oraz dyplom po-
twierdzający zdobycie tytułu. 

W kategorii „Grupa przedszkolna 
roku” II miejsce zajął oddział pięciolat-
ków. „Pszczółki” zostały obdarowane bi-
letami do Hula Parku w Radomiu. 

Bardzo dziękujemy za wszystkie 
głosy.

MONIKA SKŁODOWSKA
-CICHOWLAS

20 maja 2018 roku w Uroczystość Ze-
słania Ducha Świętego na kartach histo-
rii odnotowało się pamiętne wydarzenie 
– Koronacja Cudownego Obrazu Matki 
Bożej Szkaplerznej w Warce. 

Obraz Matki Bożej Szkaplerznej 
sprowadzili do Warki ok. 1628 r. ojcowie 
Franciszkanie. Wizerunek ten należy do 
typu ikonograficznego Hodegetria – „ta 
która wskazuje Drogę”, a jego pierwo-
wzorem była ikona Matki Bożej z Dzie-
ciątkiem czczona w Konstantynopolu. 
Jest to malowidło olejne na płótnie, na-
klejone na deskę o wymiarach 143 x 106 
cm autora nieznanego. W minionych 
wiekach przed obliczem wareckiej Mat-
ki Bożej Szkaplerznej modliły się i od-
dawały pod Jej opiekę rzesze wiernych, 
wypraszając potrzebne łaski. Obraz oca-
lał m.in. w czasie potopu szwedzkiego, 
choć w 1656 r. miasto Warka niemal 
całkowicie spalono oraz podczas bom-
bardowania klasztoru w czasie walk na 
przyczółku warecko-magnuszewskim  
w 1944 r. Swoje działania przed Cudow-
nym Obrazem Maryi zawierzył Józef 
Pułaski starosta warecki, jeden z twór-
ców konfederacji barskiej wraz ze swo-
imi synami Kazimierzem, Franciszkiem 

i Antonim oraz oddziałem konfederatów, 
ślubując wierność Bogu i Ojczyźnie  
i przyjmując święty szkaplerz. Należy 
pamiętać, że rodzina Pułaskich była nie-
gdyś trwale związana z Grabowem nad 
Pilicą. Król Jan III Sobieski nadał dobra 
Grabowa pod ich władanie, w XVIII 
wieku należały one osobiście do Józefa 
Pułaskiego, natomiast sam Grabów wraz  
z folwarkiem otrzymał jego syn, uczest-
nik walk o niepodległość Stanów Zjed-
noczonych, znamienity generał Kazi-
mierz Pułaski. Obecnie kult wizerunku 
Matki Bożej nabrał rozmachu, czego 
dowodem jest ufundowanie koron oraz 
odnowienie i ozdobienie szlachetnymi 
kamieniami XVIII-wiecznych sukien 
dzięki darom wotywnym. 

Wójt Gminy Grabów nad Pilicą inż. 
Euzebiusz Strzelczyk będąc członkiem 
Komitetu Honorowego także przyczynił 
się do tego historycznego wydarzenia. 
Swój wkład trwale zaznaczył uroczyście 
podpisując Akt Koronacyjny podczas ce-
remonii nakładania koron na obraz przez 
Arcybiskupa Metropolitę Warszawskie-
go księdza kardynała Kazimierza Nycza. 
Na uczczenie tego wydarzenia przybyło 
wielu gości, wśród których znaleźli się 

kapłani i siostry zakonne, przedstawicie-
le władz państwowych i samorządowych 
oraz parlamentarzyści i liczne rzesze 
wiernych. 

ANNA PLESIEWICZ-TRZECIAK
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W pierwszy weekend czerwca na 
obiektach Kozienickiego Centrum Rekre-
acji i Sportu już po raz szósty rozgrywany 
był Ogólnopolski Turniej Siatkówki Pla-
żowej Kobiet. 

Do rywalizacji o punkty w elimina-
cjach do Mistrzostw Polski zgłosiło się 
20 par.

W piątek 1 czerwca 12 z nich wal-
czyło w eliminacjach o osiem prze-
pustek do turnieju głównego. Grano  
w czterech grupach, systemem każdy  
z każdym, a awans wywalczyły po 
dwie najlepsze pary z każdej grupy. 
One dołączyły do ośmiu rozstawio-
nych par. 

W sobotę i niedzielę na dwóch 
boiskach przy krytej pływalni Delfin  
w Kozienicach kibice mogli obejrzeć 
30 spotkań. Jak co roku grano syste-
mem brazylijskim. Z turnieju elimino-
wała druga porażka. Mecze rozgrywa-
ne przy pięknej słonecznej pogodzie 
dostarczyły mnóstwo emocji. Ponad 
jedna trzecia z nich rozstrzygnęła się 
dopiero w tie-breaku.

Pierwsze niedzielne spotkania oraz 
finał poprzedziła minuta ciszy. W ten 
sposób uczczono pamięć Krzysztofa Pe-
trowskiego. Sędzia turnieju zmarł w nocy 
z piątku na sobotę.

Do finału dotarły dwie niepokonane 
pary. Rozstawione z numerem czwartym 
Marta Szajer i Dominika Bałdys z JKS 
ZSMS Jastrzębie oraz Agata Wawrzyń-
czyk i Magdalena Saad. Para Torus AZS 
UW do turnieju głównego awansowała  
z piątkowych eliminacji.

Pierwszego seta finału 21:17 wygra-
ły Szajer i Bałdys. Drugi od początku 
toczył się pod dyktando Wawrzyńczyk 
i Saad, które triumfując 21:16 dopro-
wadziły do wyrównania. Decydująca 
partia długo była rywalizacją punkt za 
punkt. W końcówce kilka akcji z rzę-
du wygrały siatkarki Torus AZS UW  
i to one miały piłkę meczową przy wy-
niku 14:10. Szajer i Bałdys do końca 
walczyły o odwrócenie losów meczu 
i obroniły aż trzy meczbole. Ostat-
nią akcję finału, po długiej wymianie 
wygrały jednak Agata Wawrzyńczyk  
i Magdalena Saad. 

Ta druga triumfowała w Kozienicach 
drugi rok z rzędu. Poprzedni turniej wy-
grała w parze z Izabelą Błasiak.

Trzecie miejsce zajęła para roz-
stawiona z jedynką. Klaudia Świstek  
i Paula Słonecka w trzech setach wy-
grały z turniejową szóstką – Justyną 

Tylutki i Joanną Wiatr. MVP turnieju 
w Kozienicach po raz trzeci została 
Magdalena Saad. Statuetkę odebrała  
z rąk komisarz turnieju Ewy Bednarek.

Puchary czterem najlepszym parom 
wręczyli burmistrz gminy Kozienice - 
Tomasz Śmietanka, pełniący obowiąz-
ki prezesa zarządu Enea Wytwarzanie – 
Jan Mazurkiewicz, dyrektor Wydziału 
Promocji, Kultury i Sportu – Jarosław 
Traczyk oraz dyrektor Kozienickiego 
Centrum Rekreacji i Sportu – Marcin 
Zmitrowicz.

Organizatorami turnieju w Kozie-
nicach były gmina Kozienice, Polski 
Związek Siatkówki oraz Kozienickie 
Centrum Rekreacji i Sportu. Partnerem 
wydarzenia był Powiat Kozienicki,  
a jego sponsorem Enea Wytwarzanie. 
Honorowy patronat nad imprezą objął 

burmistrz gminy Kozienice – Tomasz 
Śmietanka.

WYNIKI:
Puchar burmistrza gminy Kozienice za 
zajęcie I miejsca otrzymały Agata Waw-
rzyńczyk i Magdalena Saad 
Puchar sponsora, firmy Enea Wytwarza-
nie ufundowany z okazji 50-lecia Elek-
trowni Kozienice za zajęcie II miejsca 
otrzymały – Marta Szajer i Dominika 
Bałdys 
Puchar dyrektora Kozienickiego Centrum 
Rekreacji i Sportu za zajęcie III miejsca 
otrzymały – Klaudia Świstek i Paula Sło-
necka – KCRiS
IV miejsce zajęły – Justyna Tylutki i Jo-
anna Wiatr

Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu

GMINA KOZIENICE
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3 czerwca 2018 r. w gminie Magnu-
szew odbył się Festyn Truskawkowy. 
Impreza rozpoczęła się tanecznymi wy-
stępami dzieci i młodzieży ze szkół pod-
stawowych w Magnuszewie, Mnisze-
wie oraz w Przydworzycach. Następnie 
dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Chmielewie przedstawiły sztukę 
„Krzywa Bajka”. Na koniec natomiast 
zaśpiewała uczennica Zespołu Szkół  
i Placówek Oświatowych w Magnuszewie. 

Potem na scenę weszły seniorki z ze-
społu Melodia i przywitały zgromadzo-
nych gości krótką wiązanką piosenek. 
Po ich występie sceną zawładnęła or-
kiestra Air Band z Góry Kalwarii, która 
brawurowo zagrała bardzo różnorodny 
koncert, ich piękne instrumentalne wy-
konania znanych i lubianych utworów 
bardzo przypadły publice do gustu. Na-
stępnie zmieniliśmy klimat na bardziej 

rockowy i powitaliśmy na scenie zespół 
Fun to the Grave, którego młodzi człon-
kowie pochodzą z gminy Magnuszew  
i grają energetycznego rocka. Po występie 
zespołu Silvers na scenę weszła gwiazda 
wieczoru – zespół After Party. Tłumnie 
zgromadzeni widzowie śpiewali i tańczyli 
razem z zespołem, chętnie też brali udział  
w przygotowanych przez nich konkur-
sach. Po ich występie widownię zaba-
wiał zespół the Accords, który grał już do 
końca festynu. O godzinie 22.00 nastąpił 
pokaz laserowy, który na długo zapadnie  
w pamięci zgromadzonej publiczności.

Przez cały czas trwania imprezy do-
stępnych było mnóstwo atrakcji dla dzie-
ci. Przede wszystkim dmuchańce, na 
których dzieci mogły się wyszaleć oraz 
animatorka w stroju Myszki Minni, która 
przygotowała wiele atrakcyjnych zabaw 
dla dzieci. Kto chciał mógł też pojeź-

dzić na koniu lub kucyku. Na licznych 
stoiskach można było zakupić zabawki, 
przekąski, lody i napoje. Własne sto-
isko miała też Lokalna Grupa Działania 
„Puszcza Kozienicka”, która częstowała 
świeżo wyciskanymi sokami oraz owo-
cowymi smoothie własnej produkcji. Nie 
zabrakło również twórców ludowych, 
którzy przywieźli piękne, własnoręczne 
wyroby, które można było podziwiać na 
ich stoisku. 

Uczestnicy festynu mogli też obej-
rzeć, a nawet dotknąć i usiąść w środku 
zabytkowego samochodu, których wy-
stawa stanęła na stadionie specjalnie na 
tą okazję. Oczywiście nie zabrakło też 
truskawek, którymi już na wejściu każdy 
mógł się poczęstować.

Liczymy, że kolejne edycje truskaw-
kowego festynu będą równie udane.

Informacja własna Gminy Magnuszew

Po raz pierwszy Gminna Biblio-
teka Publiczna – Centrum Kultury  
w Magnuszewie wzięła udział w ogól-
nopolskiej akcji Noc Bibliotek. Wie-
czór rozpoczął się otwarciem wystawy 
artystycznej malarstwa Alicji Kowal-
czyk, mieszkanki gminy Magnuszew. 
Przybyli goście mogli podziwiać pięk-
no przyrody ukazane na obrazach oraz 
poznać bliżej samą autorkę, która opo-
wiedziała o swojej artystycznej pasji. 
Dzieci, które tej nocy odwiedziły na-
szą bibliotekę z zainteresowaniem słu-
chały opowieści Pani Alicji, zadawały 
pytania, a po zakończeniu spotkania 
mogły wziąć udział w wielu nocnych 
atrakcjach. Rozpoczęli od poszukiwa-
nia skarbów w bibliotece. Uczestnicy 
podzieleni na grupy losowali wska-
zówki, dzięki którym mogli odnaleźć 
ukryte w książkach skarby. Następnie 
nastąpiły komiksowe warsztaty „Co te-
raz będzie?” – na podstawie komiksu 
z serii Kajko i Kokosz, po nich dzieci 
zjadły kolację.

Kolejna godzina upłynęła nam na pa-
triotycznych grach i zabawach. Dzieci ro-
biły flagę Polski z białych i czerwonych 
balonów, bawiły się w biało-czerwony 
taniec, oglądały patriotyczne filmy krót-
kometrażowe oraz uczestniczyły w quizie 
ze znajomości symboli narodowych.

Jako, że wieczór był piękny i ciepły 
wybraliśmy się na nocny spacer po Ma-
gnuszewie. Przy blasku lamp odwie-
dziliśmy najbardziej charakterystyczne 
miejsca w naszej gminnej miejscowości, 
a dzieci miały okazję dowiedzieć się no-
wych rzeczy o historii Magnuszewa. 

Po powrocie wszyscy byli już trosz-
kę zmęczeni, dlatego też po przeczytaniu 
zgromadzonym dzieciom bajki, rozło-
żyliśmy śpiwory i materace, na których 
zmęczeni uczestnicy mogli się położyć  
i w spokoju obejrzeć film „Tarapaty”. 

Seans zakończył się po północy,  
a wraz z nim pierwsza edycja Nocy Bi-
bliotek w naszej bibliotece. Już dziś wie-
my, że w przyszłym roku również weź-
miemy udział w tej fantastycznej akcji, 
czego dzieci nie mogą się już doczekać. 

EDYTA STALUSZKA

GMINA MAGNUSZEW
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17 maja 2018 roku w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Starych Słowikach 
odbył się IV Festiwal Piosenki Biesiad-
nej. Uczestników imprezy, ich bliskich 
oraz przedstawicieli placówek oświato-
wych powitała Dyrektor Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego Bożena Wójcicka, 
która dokonała uroczystego otwarcia 
festiwalu.

Dyrektor Bożena Wójcicka uro-
czyście powitała przybyłych gości: 
Wicestarostę Powiatu Kozienickie-
go Krzysztofa Stalmacha, Sekretarza 
Gminy Sieciechów Teresę Sujkowską, 
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Zajezierzu Agnieszkę 
Popis, Dyrektora Zespołu Placówek 
Oświatowych w Sieciechowie Sławo-
mira Kowalczyka, Dyrektora Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy 
Jerzego Wacha, Dyrektora Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Opactwie 
Annę Grzesik, Dyrektora I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefana Czar-
nieckiego w Kozienicach Ewę Malec, 
Dyrektor Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej w Kozienicach Ewę 
Jarosz, Dyrektora Kozienickiego Cen-
trum Rekreacji i Sportu Marcina Zmi-
trowicza.

Następnie Dyrektor przedstawiła 
skład jury: Przewodnicząca – Mirosława 
Wójcicka, Członkowie – Łukasz Nowak 
i Tomasz Popis.

Po uroczystym przywitaniu wszyscy 
zaproszeni zostali do oglądania występów 
i wspólnego biesiadowania. W role pro-
wadzących wcielili się uczniowie naszej 
szkoły: Zuzanna Gozdera, Julia Kamion-
ka i Kacper Korczyński. W przerwie na 
wszystkich gości i uczestników czekał 
poczęstunek.

W konkursie piosenki biesiadnej za-
prezentowali się uczniowie z sześciu pla-
cówek oświatowych: Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Zajezierzu, Zespołu 
Placówek Oświatowych w Sieciechowie, 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeź-
nicy, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Opactwie, Placówki Socjalizacyjnej 
PANDA w Kozienicach oraz Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Starych Sło-
wikach. 

Klasyfikacja końcowa uczestników  
w poszczególnych kategoriach:
I kategoria – zespoły – przedszkolne
I miejsce
• SŁOWIKI z Zespołu Szkolno-Przed-

szkolnego w Starych Słowikach 
– „Zielony Mosteczek” – opiekun 
– Małgorzata Boryczka, Marzanna 
Sztyber, Barbara Sałek;

II miejsce ex aequo
• STOKROTKI z Publicznej Szkoły Pod-

stawowej w Brzeźnicy – „Stokrotka” 
– opiekun – Katarzyna Kozak;

• ALICJA I PATRYCJA z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Zajezierzu – 
„W moim ogródeczku rośnie różycz-
ka” – opiekun Renata Lach;

III miejsce ex aequo
• SIECIECHOWIAKI z Zespołu Placó-

wek Oświatowych w Sieciechowie – 
„Głęboka studzienka” – opiekun Ali-
cja Kowalczyk i Zofia Gozdera;

• PRZEDSZKOLNE NUTKI z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Zajezie-
rzu – „Szła dzieweczka do laseczka” 
– opiekun Jolanta Solecka;

II kategoria – soliści – przedszkole
I miejsce
• BARBARA GUGAŁA z Zespołu Pla-

cówek Oświatowych w Sieciechowie 
– „Za górami za lasami” – opiekun 
Alicja Kowalczyk i Zofia Gozdera;

II miejsce
• AGNIESZKA JASIK z Zespołu Szkol-

no-Przedszkolnego w Starych Słowi-
kach – „Koło mego ogródeczka” – 
opiekun Marzanna Sztyber;

III miejsce
• NIKOLA AMEREK z Publicznej Szko-

ły Podstawowej w Brzeźnicy – „Lip-
ka” – opiekun Joanna Smolarczyk;

III kategoria – zespoły – klasy I – III
I miejsce
• LUDOWE SŁOWIKI z Zespołu Szkol-

no-Przedszkolnego w Starych Słowi-
kach – „Miała baba koguta” – opie-
kun Małgorzata Pachucy, Marzanna 
Jagiełło;

II miejsce ex aequo
• ZESPÓŁ Z SIECIECHOWA z Zespołu 

Placówek Oświatowych w Sieciecho-
wie – „Tam nad Wisłą w dolinie” – 
opiekun Bogumiła Rojek; 

• RAZ, DWA, TRZY z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Zajezierzu – 
„Czerwone jabłuszko” – opiekun Be-
ata Nowicka-Drążyk;

III miejsce ex aequo
• TRZECIAKI z Publicznej Szkoły Pod-

stawowej w Brzeźnicy – „Przyjdzie 
rozstań czas” – opiekun Jadwiga 
Krysztoforska; 

• LUDOWE NUTKI z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Zajezierzu – 
„Czerwone jabłuszko” – opiekun Da-
nuta Szewc;

IV kategoria – soliści – klasy I – III
I miejsce
• ROKSANA WÓJCIK z Zespołu Szkol-

no-Przedszkolnego w Starych Słowi-
kach – „Ja do lasu nie pojadę” – opie-

kun Małgorzata Pachucy; 
II miejsce
• BLANKA AMEREK z Zespołu Placó-

wek Oświatowych w Sieciechowie 
– „Krakowianka” – opiekun Celina 
Roczkowska;

V kategoria – zespoły – klasy IV – VII
I miejsce
• CZWARTAKI z Zespołu Szkolno-

-Przedszkolnego w Starych Słowi-
kach – „Zocha” – opiekun Barbara 
Sałek, Małgorzata Boryczka;

II miejsce
• FERMATA z Zespołu Szkolno-Przed-

szkolnego w Zajezierzu – „Poszła 
Karolinka do Gogolina” – opiekun 
Danuta Szewc;

III miejsce
• ROKITKI z Placówki Socjalizacyjnej 

PANDA w Kozienicach – „Lipka Ro-
kiczanka” – opiekun Edyta Szydłow-
ska-Wójcik;

VI kategoria – soliści – klasy IV – VII
I miejsce
• JULIA PACHOCKA z Zespołu Szkol-

no-Przedszkolnego w Starych Słowi-
kach – „Kolorowe jarmarki” – opie-
kun Małgorzata Pachucy, Małgorzata 
Boryczka;

II miejsce
• SARA SZULEN z Zespołu Szkolno-

-Przedszkolnego w Zajezierzu – „Lip-
ka” – opiekun Anna Szulen;

III miejsce ex aequo
• OLIWIA PUŁKA z Zespołu Placó-

wek Oświatowych w Sieciechowie – 
„Czerwona jarzębina” – opiekun Celi-
na Roczkowska; 

• ALEKSANDRA SIKORA z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy – 
„Krajka” – opiekun Jadwiga Kryszto-
forska;

VII kategoria – zespoły – gimnazjum 
I miejsce
• STARSZE SIECIECHOWIAKI z Ze-

społu Placówek Oświatowych w Sie-
ciechowie – „A wszystko te czarne 
oczy” - opiekun Bernarda Wójcik;

II miejsce
• WIKTORIA I IGOR z Placówki Socja-

lizacyjnej PANDA w Kozienicach – 
„Dziewczyno” – opiekun Edyta Szy-
dłowska-Wójcik;

VIII kategoria – soliści – gimnazjum
I miejsce
• KATARZYNA KAMIONKA z Zespołu 

Placówek Oświatowych w Sieciecho-
wie – „Takiego Janicka” – opiekun 
Bernarda Wójcik;

II miejsce
• ADRIAN MOLENDOWSKI z Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Opac-

GMINA SIECIECHÓW
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twie – „Stokrotka” – opiekun Bernar-
da Wójcik;

IX kategoria – zespoły – dorośli 
I miejsce
• STOKROTKI z Ośrodka Szkolno-Wy-

chowawczego w Opactwie – „Zabra-
łeś serce moje” – opiekun Bernarda 
Wójcik;

X kategoria – soliści – dorośli 
I miejsce ex aequo
• ZBIGNIEW JANOWSKI z Kozienic – 

„Winobranie”;
• JASIK KAROLINA z Ośrodka Szkol-

no-Wychowawczego w Opactwie – 
„Pobili się dwaj górale ciupagami” – 
opiekun Bernarda Wójcik;

II miejsce ex aequo
• WANESA z Placówki Socjalizacyjnej 

PANDA w Kozienicach – „Dziś do 
ciebie przyjść nie mogę” – opiekun 
Edyta Szydłowska-Wójcik;

• JUSTYNA PTAK z Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Opactwie – 
opiekun Bernarda Wójcik;

III miejsce
• MIROSŁAWA PACHOCKA ze Słowik 

– „Oczy zielone”
Laureaci otrzymali dyplomy i statuet-

ki w formie złotych słowików, które wrę-
czała dyrektor szkoły Bożena Wójcicka, 
Sekretarz Gminy Sieciechów Teresa Suj-
kowska oraz członkowie jury. 

Wszyscy uczestnicy IV Festiwalu 
Piosenki Biesiadnej i ich opiekunowie 
oraz goście otrzymali pamiątkowe dy-
plomy oraz kubki. Specjalne dyplomy 
z podziękowaniem za pomoc w organi-
zacji wydarzenia wręczono członkom 
jury.

Pani dyrektor podziękowała sponso-
rom za ufundowanie nagród dla wystę-
pujących. Wójtowi Gminy Sieciechów 
Marianowi Zbigniewowi Czerskiemu za 
statuetki złotych słowików, Bernardowi 
Wójcickiemu Dyrektorowi Zarządu A&M 

LAKTOMAR Kozienice za ufundowanie 
kubków. Dorocie Skuzie ze Spółdzielni 
Mleczarskiej Argo za ufundowanie napoi. 
Radzie Rodziców za przygotowanie stołu 
biesiadnego. Nauczycielom i pracowni-
kom administracji za sprawną organizację 
i przebieg IV Festiwalu Piosenki Biesiad-
nej w Słowikach.

Nad relacją filmową festiwalu czuwali 
przedstawiciele lokalnej telewizji „Kroni-
ki Kozienickiej” KDK i telewizji NASZ 
POWIAT.

Pracownicy ZSP w Słowikach
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