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2 września w Grabowie nad Pilicą 
dbyły się XV Dożynki Powiatu Kozie-
nickiego „Grabów nad Pilicą 2018”. Or-
ganizatorami święta plonów byli Staro-
stwo Powiatowe w Kozienicach, Gmina 
Grabów nad Pilicą przy współudziale 
wszystkich pozostałych gmin Powiatu 
Kozienickiego. 

Dożynki to ludowe święto połączone 
z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie 
żniw i pracy na polu. Głównym motywem 
tego święta jest praca człowieka na roli 
i dlatego jej znaczenie podkreślają wszyst-
kie obrzędy towarzyszące dożynkom.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta 
w kościele pw. Świętej Trójcy w Grabo-
wie nad Pilicą pod przewodnictwem Jego 
Ekscelencji Piotra Turzyńskiego Bisku-
pa Pomocniczego Diecezji Radomskiej. 
Podczas mszy biskup dokonał poświęce-
nia chlebów i wieńców dożynkowych. 

Po Mszy barwny korowód dożynko-
wy, prowadzony przez Kapelę Ludową 
Zdzisława Kwapińskiego z Radomia 
oraz starostów dożynkowych przeszedł 
na plac przy Zespole Szkół w Grabowie 
nad Pilicą. 

Tradycyjnie otwarcia święta plonów 
oraz powitania przybyłych gości, dokona-
li jego gospodarze: Andrzej Jung Starosta 
Powiatu Kozienickiego oraz w tym roku 
Euzebiusz Strzelczyk Wójt Gminy Gra-
bów nad Pilicą. Dziękuję za Wasze nie-
ustanne zaangażowanie, cierpliwość i tę 
ciężką codzienną pracę, dzięki którym my 
wszyscy możemy spożywać chleb – owoc 
pracy Waszych rąk – mówił do rolników 
Starosta Kozienicki. Wójt również zwró-
cił uwagę na istotę pracy rolnika: Wielu 
ludziom trudno docenić pracę rolnika. Za-
pominają, że bezpieczeństwo człowieka to 
przede wszystkim bezpieczeństwo żywno-
ściowe, a praca rolnika jest wciąż podsta-
wą egzystencji ludzkiej.

Starostami dożynek, jak co roku wy-
branymi spośród rolników gminy, w któ-
rej odbywają się Dożynki Powiatowe byli 
Iwona Czerwińska i Tomasz Adamczyk 
z Brzozówki, którzy sprawowali tę za-
szczytną funkcję po raz pierwszy. Starosto-
wie dożynek przekazali chleb upieczony 
z tegorocznych zbiorów na ręce gospoda-
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rzy Dożynek wypowiadając słowa: OTO 
TRUD NASZEJ ZIEMI DZIELCIE NIM 
SPRAWIEDLIWIE. W obrzędzie dzie-
lenia chlebem wzięli także udział Jego 
Ekscelencja Piotr Turzyński Biskup Po-
mocniczy Diecezji Radomskiej, ksiądz 
Jan Pękacz proboszcz parafi i pw. Świętej 
Trójcy w Grabowie nad Pilicą, Włodzi-
mierz Stysiak Przewodniczący Rady Po-
wiatu Kozienickiego, Krzysztof Stalmach 
Wicestarosta Powiatu Kozienickiego, 
Robert Kowalczyk Wójt Gminy Garbat-
ka-Letnisko, Józef Grzegorz Małaśnicki 
Wójt Gminy Głowaczów, Marcin Szy-
mon Gac Wójt Gminy Gniewoszów, Eu-
zebiusz Strzelczyk Wójt Gminy Grabów 
nad Pilicą, Igor Czerwiński Zastępca Bur-
mistrza Gminy Kozienice, Marian Zbi-
gniew Czerski Wójt Gminy Sieciechów.

Po obrzędzie dzielenia chlebem na-
stąpiły okolicznościowe przemówienia 
ofi cjalnych gości, którzy zgodnie podkre-
ślali ogromne znaczenie pracy rolników, 
wyrazili również swój szacunek i podzię-
kowanie za codzienny trud pracy na roli.

Z okazji uroczystości dożynkowych 
listy z życzeniami dla rolników przesłali 
Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, Zbigniew Kuź-
miuk Poseł do Parlamentu Europejskie-

go, Anna Kwiecień Poseł na Sejm RP, 
Mirosław Maliszewski Poseł na Sejm RP, 
Rafał Rajkowski Członek Zarządu Woje-
wództwa Mazowieckiego.

Wśród przybyłych gości znaleźli się 
m.in. rolnicy z powiatu kozienickiego 
wraz z rodzinami, przedstawiciele insty-
tucji i przedsiębiorstw związanych z rol-
nictwem, samorządów, służb munduro-
wych i placówek oświatowych.

Najbardziej zaangażowani i wyróżnia-
jący się rolnicy z terenu powiatu kozie-
nickiego uhonorowani zostali odznakami 
„Zasłużony dla Rolnictwa” przyznawa-
nymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Wyróżnieni zostali: Iwona Czerwiń-
ska, Jakub Jaworski z Gminy Grabów nad 
Pilicą; Katarzyna Jurek, Bartosz Wdo-
wiak z Gminy Garbatka-Letnisko; Robert 
Grzybowski, Ewa Rębiś, Jan Śmielak 
z Gminy Głowaczów; Mariusz Bachanek 
z Gminy Gniewoszów; Igor Czerwiński 
z Gminy Kozienice; Jarosław Koczyk, 
Krzysztof Krześniak, Marek Stępień 
z Gminy Magnuszew oraz Michał Majdak 
i Marcin Pachnia z Gminy Sieciechów.

Tego dnia w uznaniu zasług w krzewie-
niu pamięci o dokonaniach Rady Regen-
cyjnej Królestwa Polskiego, Andrzej Jung 
Starosta Powiatu Kozienickiego wyróż-
niony został Medalem Kapituły Medalu 
Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego. 
Wręczenia medalu dokonali generał Sta-
nisław Olszewski oraz Jerzy Drągowski 
podpułkownik Związku Piłsudczyków RP.

W trakcie uroczystości rozstrzygnię-
ty został także konkurs na najładniejszy 
wieniec dożynkowy. W tym roku komi-
sja konkursowa w składzie: Edyta Mar-
czak grafi k Wydziału Promocji i Kultury 
Starostwa Powiatowego w Kozienicach 
– przewodnicząca komisji, Lucyna Do-
mańska-Stankiewicz Naczelnik Wydziału 
Promocji i Kultury Starostwa Powiato-
wego w Kozienicach i Anna Plesiewicz-
-Trzeciak Kierownik Referatu Organi-
zacyjnego Urzędu Gminy Grabów nad 
Pilicą – członkinie komisji, I miejsce 
przyznała wieńcowi wykonanemu przez 
Gminę Grabów nad Pilicą, II miejsce za-
jął wieniec wykonany przez Gminę Ko-
zienice, na III miejscu ex aequo znalazły 
się wieńce wykonane przez gminy Gar-
batka-Letnisko oraz Sieciechów. 

Dla uczestników dożynek przygo-
towane zostały liczne atrakcje. Chętni 
mogli wziąć udział m.in. w konkursie 
zorganizowanym przez Kasę Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego, czy też 
w konkursie zorganizowanym wspólnie 
przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego, Mazowiecką Izbę Rolniczą 
oraz Starostwo Powiatowe w Kozieni-
cach. Wśród nagród jakie zdobyli uczest-

Dokończenie ze str. 1 nicy konkursu ekologicznego znalazły się 
m.in. wideorejestrator ufundowany przez 
Mazowiecką Izbę Rolniczą, opryskiwacz 
i grill ufundowane przez fi rmę Rolsiew 
z Kozienic, bilety do Rodzinnego Par-
ku Tematycznego Magiczne Ogrody, 
czy ekspres do kawy ufundowany przez 
fi rmę FENIX z Sieciechowa. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się stoiska 
wystawiennicze Mazowieckiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego, Nadleśnictw 
Kozienice i Zwoleń, Biblioteki Gminy 
Kozienice, Stowarzyszenia LGD „Pusz-
cza Kozienicka” oraz artystów i twórców 
ludowych. Wyjątkową niespodziankę dla 
uczestników dożynek stanowiło stoisko 
Największej Patelni Plenerowej w Polsce, 

na którym Waldemar Załuski, główny ku-
charz patelni, przygotował smakowity 
kapuśniak. Chętni mogli także skorzystać 
z foto-budki, robiąc sobie pamiątkowe, 
dożynkowe zdjęcie. Na najmłodszych 
uczestników tegorocznego święta plonów 
czekały atrakcje w postaci dmuchanego 
placu zabaw, trampolin, karuzeli, słod-
kich przekąsek itp.

Podczas tegorocznych Dożynek moż-
na było także wspomóc akcję Społecz-
nego Komitetu Budowy Pomnika Nie-
podległości w Kozienicach, odwiedzając 
stoisko Przewodniczącego Komitetu Ma-
riana Śledzia.

W programie artystycznym znalazły 
się występy takich znakomitych zespo-
łów jak: Rokiczanka, Megitza, Brathanki. 
Pięknym, kolorowym występem zauro-
czył publiczność lokalny Zespół Wokal-
no-Taneczny pod kierunkiem Anny Para-
dowskiej.

Uroczyste obchody święta plonów 
zakończył pokaz sztucznych ogni oraz 
zabawa taneczna przy dźwiękach muzyki 
lokalnego zespołu SELEKT.

Uroczystości dożynkowe odbyły się 
pod honorowym patronatem: Jana Krzysz-
tofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Adama Struzika Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego.

Partnerami tegorocznych dożynek byli:
1) Tomasz Sot – Nadleśnictwo Kozienice 
2) Waldemar Ozimek, Ryszard Ozi-

mek – Firma Handlowo Usługowa 
„WIR” Sp. J.

Po obrzędzie dzielenia chlebem na-

jął wieniec wykonany przez Gminę Ko-

rzy Dożynek wypowiadając słowa: OTO 
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3) Henryk Jarosz, Stanisław Pałczyński – 
„Rolsiew” Sp. J.

4) Tadeusz Wojtysiak, Zenon Krześniak – 
Wojtpol Sp.J. 

5) Wojciech Surowiecki – BZK ALCO S.A.
6) Mariusz Pająk – Soledo
7) Robert Rakoczy – PPHU „FENIX”
8) Mazowiecka Izba Rolnicza
9) Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Ko-

zienicach
10) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-

łecznego w Kozienicach
11) Aneta Tęcza – Kwiaciarnia
12) Jerzy Olizarowski – Dyrektor Zakła-

du Mleczarskiego „Obory” Sp. z o.o.
13) Michał Semeniuk – Delta Electronics
14) Grzegorz Gordat – Plecionkarstwo 

Rekonstrukcyjne
15) Magiczne Ogrody Rodzinny Park Te-

matyczny
16) Związek Gmin Ziemi Kozienickiej
17) Mirosław Sekuła – Elgis-Garbatka
18) Zakład Doskonalenia Zawodowego 

w Kielcach
19) Bank Spółdzielczy w Głowaczowie
20) Adam Jędrzejczyk – TOP Market
21) Krystyna Kowalczyk – Zakład Pie-

karsko-Ciastkarski
22) Sławomir Grzęda – Zakład Masarski
23) Irena Bielawska – Lokalna Grupa 

Działania „Puszcza Kozienicka”

SABINA SEMENIUK

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

17 września, jak co roku, Dyrek-
cja oraz Przedstawiciele Samorządu 
Mieszkańców Domu Pomocy Spo-
łecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej 
odwiedzili grób patronki na warszaw-
skich Powązkach. W rocznicę śmierci 
Sługi Bożej złożone zostały kwiaty 
i zapalony znicz w imieniu miesz-
kańców i pracowników Domu oraz 
w imieniu Powiatu Kozienickiego.

Tego samego dnia w kościele pa-
rafialnym pw. Św. Krzyża w Kozieni-
cach odprawiona została msza święta 
o łaskę beatyfikacji Sługi Bożej Matki 
Kazimiery Gruszczyńskiej, w której 
uczestniczył Andrzej Jung Starosta 
Kozienicki.

Wydarzenia
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28 sierpnia oddany został do użytku 
przebudowany odcinek drogi powiatowej 
1738W Borek – Gniewoszów o długości 
571 mb.

Przebudowa polegała m.in. na wy-
konaniu poszerzenia jezdni drogi do 
szerokości 6,00 m na terenie zabudo-
wanym, na powierzchni 493,00 m2, 
wykonaniu chodnika po stronie prawej 
o szerokości 2,00 m z kostki bruko-
wej, wykonaniu 6 wpustów ulicznych, 
renowacji rowu na długości 64,00 m, 
umocnieniu skarpy trawnikowcami 
ażurowymi na powierzchni 37,5 m2. 

W odbiorze inwestycji uczestni-
czyli: Krzysztof Stalmach Wicestaro-
sta Powiatu Kozienickiego, Grzegorz 
Sotowski Członek Zarządu Powiatu 
Kozienickiego, Marcin Łopuszański 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
w Kozienicach, Sławomir Boryczka in-
spektor nadzoru oraz Marian Jóźwiak 
przedstawiciel Przedsiębiorstwa Ro-
bót Drogowych Sp. zo.o. w Zwoleniu, 
wykonawcy inwestycji.

Komisję odbiorową tworzyli pra-
cownicy Zarządu Dróg Powiatowych 
w Kozienicach: Jacek Śmietanka prze-
wodniczący komisji oraz Teresa Ma-
jewska i Tomasz Dróżdż członkowie 
komisji.

Koszt inwestycji wyniósł ponad 
530 tysięcy złotych, a sfi nansowany zo-

stał ze środków Powiatu Kozienickiego 
oraz Gminy Gniewoszów.

SABINA SEMENIUK 

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

10 września odbyła się XLIV Sesja 
Rady Powiatu Kozienickiego V kaden-
cji. Po sprawozdaniu Starosty z prac 
Zarządu Radni wysłuchali informacji 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
na temat oceny stanu sanitarno-epide-
miologicznego powiatu kozienickiego, 
a także informacji na temat realizacji 
zadań przez Powiatowego Rzeczni-
ka Konsumentów w Kozienicach za 
2017 rok.

Następnie podjęte zostały uchwały 
w sprawach:
– udzielenia pomocy finansowej Gmi-

nie Sieciechów na realizację za-
dania pn. „Budowa kanalizacji 
sanitarnej podciśnieniowej z ruro-
ciągiem przemysłowym tłocznym 
dla m. Sieciechów, gm. Sieciechów 
etap I Zadanie 2”,

– udzielenia pomocy finansowej Gmi-
nie Kozienice na realizację zadania 
pn. „Przyłączenie do sieci oświetle-
nia ulicznego w ramach jej rozbu-
dowy na terenie Gminy Kozienice”,

– udzielenia pomocy finansowej Gmi-
nie Magnuszew na realizację zada-
nia pn. „Kanalizacja i odwodnie-
nie przebudowanej drogi krajowej 
79 dla potrzeb targowiska gminne-
go w Magnuszewie”,

– udzielenia pomocy finansowej Gmi-

nie Magnuszew na realizację zada-
nia pn. „Modernizacja 8 podczysz-
czalni ścieków na terenie Gminy 
Magnuszew”,

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej powiatu kozienickiego na lata 
2018 – 2032,

– wprowadzenia zmian w budżecie po-
wiatu kozienickiego na 2018 r.,

– zmiany do uchwały Nr 
XXXIX/238/2018 z dnia 22 lutego 
2018 r. w sprawie określenia zadań 
i wysokości środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych z zakresu rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych w Powiecie Kozienickim na 
2018 rok,

– przyjęcia Statutu Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kozienicach,

– zmiany uchwały w sprawie statutu Po-
wiatu Kozienickiego,

– szczegółowych zasad wnoszenia inicja-
tyw obywatelskich,

– ustalenia trybu udzielania i rozli-
czania dotacji dla niepublicznych 
szkół, trybu przeprowadzania kon-
troli prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystania oraz terminu i spo-
sobu rozliczania wykorzystania 
dotacji,

– zmian w Wieloletnim Programie 
Współpracy Powiatu Kozienickie-
go z Organizacjami Pozarządowymi 
i Innymi Podmiotami Uprawnio-
nymi Prowadzącymi Działalność 
Pożytku Publicznego na lata 2018 
– 2022,

– wyrażenia zgody na zbycie nierucho-
mości gruntowej niezabudowanej sta-
nowiącej własność Powiatu Kozienic-
kiego położonej w Kozienicach przy 
Al. Solidarności,

– intencji podjęcia współpracy z Samo-
rządem Województwa Mazowiec-
kiego, Powiatem Garwolińskim, 
Gminą Maciejowice i Gminą Ko-
zienice w przedmiocie przygoto-
wania i realizacji przedsięwzięcia 
w ramach Rządowego Programu 
Uzupełniania Lokalnej i Regional-
nej Infrastruktury Drogowej-Mosty 
dla Regionów,

– przekazania Gminie Sieciechów zada-
nia publicznego – zarządzania droga-
mi powiatowymi.

MONIKA WIRASZKA

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

Informacje
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4 września oddana została do użyt-
ku przebudowana część drogi powia-
towej 1740W Molendy – Garbatka-
-Letnisko, w miejscowości Molendy. 
Długość przebudowanego odcinka  
wynosi 1 115 mb. Prace polegały 
m.in. na wykonaniu warstwy wyrów-
nawczej z betonu asfaltowego, wbu-
dowaniu krawężnika betonowego 
20x30x100 cm – 2283,30 mb, wykona-
niu chodnika dla pieszych o szerokości 
2,00 mb, wbudowaniu obrzeży beto-
nowych, wykonaniu 71 zjazdów go-
spodarczych na posesje o nawierzchni 
z kostki brukowej oraz przebudowie 
2 przepustów pod koroną drogi.

W odbiorze inwestycji uczestni-
czyli: Krzysztof Stalmach Wicesta-
rosta Powiatu Kozienickiego, Marcin 
Łopuszański Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Kozienicach, Barbara 
Kwaśnik sołtys wsi Molendy, Agniesz-
ka Serafin i Olga Jasek-Siwecka przed-
stawicielki Gminy Garbatka-Letnisko, 
Jacek Śmietanka inspektor nadzoru 
oraz Marek Jaworski prezes Przedsię-
biorstwa Budownictwa Drogowego 
„PERFEKT” w Radomiu, wykonawca 
inwestycji.

Komisję odbiorową tworzyli pracow-

nicy Zarządu Dróg Powiatowych w Ko-
zienicach: Sławomir Boryczka przewod-
niczący komisji oraz Teresa Majewska 
i Tomasz Dróżdż członkowie komisji. 

Koszt inwestycji wyniósł ponad 
1 mln 300 tysięcy złotych, a sfi nanso-
wany został ze środków Powiatu Ko-

zienickiego oraz Gminy Garbatka-Let-
nisko.

SABINA SEMENIUK

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

3 września 2018 roku dokładnie 
o godzinie 9.00 zabrzmiał w Zespo-
le Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich 
w Kozienicach pierwszy dzwonek.

Z okazji inauguracji nowego roku 
szkolnego 2018/2019 odbył się uroczysty 
apel, na którym gościli m.in.: Naczelnik 
Wydziału Zdrowia, Edukacji i Sportu Sta-
rostwa Powiatowego w Kozienicach Janusz 
Patkowski, Kierownik Wydziału Mecha-
nicznego Krzysztof Więsek, Przewodniczą-
cy Rady Rodziców Włodzimierz Pujanek 
oraz proboszcz parafi i pw. Św. Rodziny 
ksiądz kanonik Władysław Sarwa. Wszy-
scy goście życzyli uczniom i nauczycielom 
wytrwałości i pomyślności. 

Dyrektor szkoły Ryszard Zając w swo-
im przemówieniu powitał całą społeczność 
uczniowską oraz wszystkich nauczycieli 
i pracowników. Szczególne słowa skierował 
do uczniów klas pierwszych, którzy rozpo-
czynają naukę w nowej szkole. Dyrektor 
szkoły wyraził również radość, że wszyscy 
uczniowie wrócili cali i zdrowi z wakacji.

W dalszej części uroczystości odbyło 
się ślubowanie uczniów klas pierwszych, 
następnie zostały wręczone nagrody Staro-

sty Powiatu Kozienickiego i Burmistrza dla 
najlepszych tegorocznych maturzystów.

Naukę w naszej szkole będą reali-
zować uczniowie klas Liceum Ogólno-
kształcącego, Technikum oraz Szkoły 
Branżowej I-go stopnia.

Pogoda dopisała, było upalnie, a ucznio-

sty Powiatu Kozienickiego i Burmistrza dla wie z niecierpliwością czekali aż udadzą się 
do klas na spotkania z wychowawcami.

Po spotkaniu z wychowawcami ucznio-
wie udali się do domów, aby skorzystać ostat-
ni dzień z promieni wakacyjnego słońca...

ANNA GOLLASCH

Informacje/Wydarzenia
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3 września w I Liceum Ogólno-
kształcącym im. Stefana Czarnieckie-
go powitany został nowy rok szkolny 
2018/2019!

Uroczyste rozpoczęcie odbyło się 
o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefa-
na Czarnieckiego.

Uczniowie, Dyrekcja, Grono Pedago-
giczne, Rodzice i zaproszeni Goście prze-
kroczyli mury szkoły pełni entuzjazmu, 
radości i sił do pracy, współpracy i nauki. 
Wiele ciepłych słów przekazała Dyrektor 
szkoły Ewa Malec, życząc wszystkim do-
brego roku, owocnej pracy i satysfakcji 
ze wszystkich osiągnięć.

Na sztandar szkoły ślubowali przed-
stawiciele klas I. Tekst ślubowania od-
czytała Dyrektor Ewa Malec.

Wychowawcami klas I zostały:
I A – Mariola Worobiec
I B – Beata Smykiewicz-Różycka
I C – Justyna Kwaśnik

Uroczystość rozpoczęcia roku to tak-
że tradycyjnie w naszej szkole okazja do 
wręczenia nagrody Starosty Powiatu Ko-
zienickiego i Burmistrza Gminy Kozieni-
ce dla najlepszych maturzystów, którzy 
osiągnęli wysokie wyniki na tegorocznej 
maturze.

W tym roku otrzymali je: Marcin Ta-
sak z kl. IIIa, Wojciech Plewka z kl. IIIa, 
Błażej Krawczyk z kl. IIIa, Katarzyna 

Krześniak z kl. IIIa, Paulina Małysa z kl. 
IIIa, Olga Gregorczyk z kl. IIIb i Jakub 
Piotrowski z kl. IIIb.

Głos zabrali także, Andrzej Jung – 
Starosta Powiatu Kozienickiego oraz Ali-
cja Wochniak – przewodnicząca Samo-
rządu Uczniowskiego.

Po części ofi cjalnej uczniowie spotkali 
się ze swoimi wychowawcami w klasach.
Początek roku szkolnego jest momentem, 
który skupia w sobie wiele różnych ocze-

Rozpoczęcie roku szkolnego to ważny dzień w życiu każ-
dego ucznia. Czas wakacji dobiegł końca, a nowa energia, 
optymizm oraz zapał do nauki i odkrywania świata wkro-
czyły w mury szkoły wraz z uczniami. 3 września o godz. 
10.00 odbyła się inauguracja roku szkolnego 2018/2019 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Opac-
twie, w której udział wzięli uczniowie, rodzice, nauczyciele 
oraz pracownicy administracyjni Ośrodka.

Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem dyrektor 
Anny Grzesik, w którym powitała wszystkich zgroma-
dzonych, szczególnie ciepłe słowa kierując w stronę no-
wych uczniów. Dyrektor w nowym roku szkolnym życzyła 
uczniom wielu sukcesów, rodzicom zaś dużo radości i sa-
tysfakcji. Następnie zaprezentowała podział poszczegól-
nych klas i przedstawiła wychowawców. W dalszej części, 
głos zabrała kierownik internatu Beata Krajewska życząc 
wszystkim powodzenia w nowym roku szkolnym. Po czę-
ści oficjalnej odbyły się pierwsze powakacyjne spotkania 
uczniów z wychowawcami klas i grup wychowawczych. 

Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy 

w Opactwie

kiwań, zarówno uczniów, nauczycieli jak 
i rodziców. Przede wszystkim stwarza on 
doskonałą okazję do tego, by rozpocząć 
ich urzeczywistnianie.

Wszystkim, bez wyjątku – uczniom, 
nauczycielom, dyrekcji, rodzicom życzy-
my, aby ten rok szkolny był wspaniały, 
pełen pozytywnej energii, satysfakcji, 
sukcesów oraz realizacji celów i marzeń.

Red. I LO

Wydarzenia
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7 września br. w Grabowie nad 
Pilicą odbyła się V konferencja 
w ramach Kozienickiego Partner-
stwa Lokalnego na rzecz ożywienia 
gospodarczego powiatu kozienic-
kiego oraz rozwoju lokalnego ryn-
ku pracy. Tematem przewodnim 
konferencji było: „Opracowywanie 
projektów społeczno–gospodarczych 
i aktywizacji rynku pracy opartych na 
diagnozie społeczno–gospodarczej po-
wiatu kozienickiego”.

V konferencja odbyła się w Zajeź-
dzie u Jankiela w Grabowie nad Pi-
licą, a udział w niej wzięło przeszło 
130 osób, przedstawicieli wszystkich 
lokalnych samorządów, przedsiębior-
ców, organizacji pozarządowych, li-
derów lokalnych społeczności oraz 
przedstawiciele Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy z Warszawy i Radomia oraz 
Powiatowych Urzędów Pracy z Szy-
dłowca, Lipska.

Tradycyjnie uczestników konferen-
cji powitali organizatorzy cyklu Ko-
zienickiego Partnerstwa Lokalnego: 
Andrzej Jung Starosta Powiatu Ko-
zienickiego oraz Jan Mazur Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kozie-
nicach. Następnie prowadząca konfe-
rencję ekspert partnerstwa lokalnego 
Jadwiga Olszowska-Urban omówiła 
materiały wypracowane przez uczestni-
ków IV konferencji. Po tym Wójt Gmi-
ny Grabów nad Pilicą Euzebiusz Strzel-
czyk przedstawił prezentację dotyczącą 
walorów gminy oraz zrealizowanych 
w ostatnich latach inwestycji na terenie 
Gminy Grabów nad Pilicą.

Podczas kolejnego punktu spotkania 
Jadwiga Olszowska-Urban zaprezento-
wała kilka dobrych praktyk Partnerstwa 
Lokalnego na terenie Polski – partnerstw 
międzysektorowych na rzecz rozwoju 
społeczno-gospodarczego i aktywnego 
tworzenia nowych miejsc pracy. 

Po przerwie uczestnicy zapoznali 
się z 11 propozycjami projektów opra-
cowanych na poprzedniej konferencji, 
a następnie przeprowadzono głosowa-
nie, podczas którego wskazano kilka 
projektów najbardziej potrzebnych 
i możliwych do realizacji na terenie po-
wiatu kozienickiego w najbliższych la-
tach. Wśród projektów, na które oddano 
najwięcej głosów znalazły się: „Ścieżki 
rowerowe – przez powiat kozienicki” – 
58 punktów; projekt utworzenia hospi-
cjum – 43 punkty; „Nasze najlepsze – 
jedz, odpocznij i promuj region kozie-

nicki” – projekt dotyczący tworzenia 
infrastruktury turystycznej, a także pro-
mocji i sprzedaży lokalnych produktów 
– 39 punktów; „Zależni – Niezależni” 
projekt dotyczący zorganizowania pro-
fesjonalnej opieki około medycznej dla 
osób zależnych w powiecie kozienickim 
– 30 punktów; „Gród Sieciecha – jako 
centrum edukacyjno-konferencyjne” – 
28 punktów; „Radomka – oaza piękna 
i spokoju” – projekt zakładający stwo-
rzenie wodnego szlaku turystycznego 
wraz z infrastrukturą – 28 punktów. 

Następnie utworzono kilka grup pro-
jektowych z uczestników konferencji 
do opracowywania wybranych projek-
tów. Grupy pracowały niemalże do za-
kończenia spotkania, zaś efekty działań 
grup poznamy na ostatniej konferencji 
Kozienickiego Partnerstwa Lokalnego, 
kiedy reprezentanci grup przedstawią 
prezentacje poszczególnych projektów 
opracowanych w oparciu o ramową 
metodologię partnerstwa lokalnego. Na 
zakończenie V konferencji zgromadze-
ni obejrzeli fi lm promocyjny na temat 
walorów przyrodniczo-kulturalnych 
i społeczno-gospodarczych powia-
tu kozienickiego oraz gmin powiatu, 
przygotowany przez Wydział Promocji 
i Kultury Starostwa Powiatowego 
w Kozienicach. 

Organizatorzy: Powiatowy Urząd 
Pracy w Kozienicach oraz Starostwo 
Powiatowe w Kozienicach już dziś za-
praszają na ostatnią, podsumowującą 
konferencję Kozienickiego Partner-
stwa Lokalnego 2018, która odbędzie 

się 12 października br. w Centrum 
Kulturalno-Artystycznym w Kozieni-
cach. Tematem VI konferencji będzie: 
„Siła Partnerstwa w powiecie kozie-
nickim. Gala projektów społeczno–go-
spodarczych i aktywizacji rynku pra-
cy wypracowanych z udziałem trzech 
sektorów w powiecie kozienickim do 
partnerskiej realizacji w latach 2018 
– 2025”. Osoby, które dotychczas nie 
brały udziału w konferencjach Kozie-
nickiego Partnerstwa 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 kozienic-
kim realizowane są w oparciu o zapisy 
Ustawy o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy. Kozienickie Part-
nerstwo Lokalne fi nansowane jest ze 
środków Funduszu Pracy przeznaczo-
nych przez Ministerstwo Rodziny Pra-
cy i Polityki Społecznej, na tego typu 
wydarzenia wspierające politykę rynku 
pracy opartą na dialogu i współpracy 
z partnerami społecznymi.

JAN MAZUR 
KRZYSZTOF ZAJĄC

Dyrekcja Powiatowego Urzędu Pracy 
w Kozienicach

nicki” – projekt dotyczący tworzenia się 12 października br. w Centrum 

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

Wydarzenia
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W ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckie-
go na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX 
Wspieranie włączenia społecznego i wal-
ka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja 
społeczno-zawodowa osób wykluczonych 
i przeciwdziałanie wykluczeniu społeczne-
mu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kozienicach w okresie od 01.10.2016 r. 
do 31.08.2018 r. realizowało projekt pn. 
„Bliżej samodzielności”. 

Planowana wartość projektu wyno-
siła: 527.280,48 zł, w tym 80% dotacja 
ze środków europejskich 421.824,38 zł, 
20% wkład własny Powiatu Kozienickie-
go 105.456,10 zł stanowiły świadczenia 
na pokrycie kosztów utrzymania dziecka 
w rodzinie zastępczej oraz na kontynuację 
nauki dla wychowanków pieczy zastęp-
czej. Rozliczono 526.857,79 zł, zwrócono 
422,69 zł, w tym: 338,15 zł ze środków do-
tacji i 84,54 zł z wkładu własnego.

Celem głównym projektu było zwiększe-
nie szans na zatrudnienie 30 osób z niepełno-
sprawnościami i 10 wychowanków pieczy 
zastępczej mieszkających na terenie naszego 
powiatu. W projekcie łącznie uczestniczy-
ło 46 osób, z czego 6 osób zrezygnowało 
i docelowo grupę uczestników stanowiło 40 
osób. W zależności od zdiagnozowanych 
potrzeb i indywidualnej ścieżki reintegracji 
wzięły one udział w bezpłatnym komplek-
sowym programie aktywizacyjno-szkolenio-
wym obejmującym:
I Usługi w zakresie aktywizacji eduka-

cyjnej i społecznej przeprowadzone 
w Kozienicach: 
– trening kompetencji społecznych 
(30 h) dla 30 osób z niepełnospraw-
nościami oraz dla 10 wychowanków 
pieczy zastępczej,

– trening pracy (24 h) dla 30 osób z nie-
pełnosprawnościami oraz dla 10 wy-
chowanków pieczy zastępczej,

– warsztaty edukacyjne (16 h) dla 10 
wychowanków pieczy zastępczej.

II Usługi w zakresie aktywizacji edukacyj-
nej i społecznej przeprowadzone w for-
mie wyjazdowej: 
– 9-dniowy wyjazd rehabilitacyjno-szko-
leniowy do Białobrzeg w gminie Niepo-
ręt w terminie 23 – 31 sierpnia 2017 r. 
dla 29 osób z niepełnosprawnościami, 
w czasie którego odbył się trening kom-
petencji osobistych (24 h) oraz zespół 
ćwiczeń psychoruchowych (40 h),

– 9-dniowy wyjazd szkoleniowy do 
Białobrzeg w gminie Nieporęt w termi-

nie 21 – 29 lipiec 2017 r. dla 10 wy-
chowanków pieczy zastępczej, podczas 
którego młodzież uczestniczyła w tre-
ningu kompetencji życiowych (24 h), 
treningu dorosłości (20 h), zajęciach 
survivalowych (20 h).

III Poradnictwo specjalistyczne prawne 
i psychologiczne.

IV Instrumenty i usługi rynku pracy w ra-
mach zawartego porozumienia z Powia-
towym Urzędem Pracy w Kozienicach.

V Kursy i szkolenia zawodowe:
– Pracownik ochrony fi zycznej 
(245 h) w terminie 12.02. – 
26.03.2018 r. – 7 osób

– Kasjer sprzedawca z obsługą kasy 
fi skalnej z obsługą komputera i In-
ternetu (140 h) w terminie 24.05. – 
22.06.2018 r. – 1 osoba

– Opiekun osób starszych i niepeł-
nosprawnych z obsługą komputera 
i Internetu (120 h) w terminie 04 – 
22.06.2018 r. – 1 osoba

– Operator wózków jezdniowych 
(67 h) w terminie 28.05. – 12.06.2018 r. 
– 1 osoba

VI Integrację środowiskową:
– konferencja otwierająca – 14.12.2016 r. 
i zamykająca 20.08.2018 r.

– wyjazdy integracyjne dla rodzin za-
stępczych wraz z otoczeniem
• 16.06.2017 r. do Miejskiego Ogro-

du Zoologicznego w Warszawie 
oraz Zamku Książąt Mazowieckich 
w Czersku

• 20.06.2018 r. Wyjazd do Muzeum 
Wsi Radomskiej

– wyjazdy integracyjne dla osób 
z niepełnosprawnościami wraz 
z otoczeniem:

• 31.07.2017 r. do Piaseczyńsko-Gró-
jeckiego Towarzystwa Kolei Wą-
skotorowej w Piasecznie oraz Wild 
West City w Runowie

• 17.02.2018 r. do Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego oraz Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie, gdzie 
w Królewskim Ogrodzie Światła 
obejrzano iluminacje świetlne „Baj-
ka o królewskiej wydrze”

• 29.06.2018 r. do Pałacu Talaria Re-
sort & SPA w Trojanowie, w ramach 
którego uczestnicy wysłuchali pre-
lekcji z zakresu savoir-vivre oraz 
skorzystali z pakietu relaksacyjnego 
(masaż + 1 zabieg relaksacyjny), 
a także strefy SPA (sauna sucha i pa-
rowa, basen, jaccuzzi). 

– wyjazdy do Teatru w Warszawie:
• 14.12.2016 r. Teatr Capitol spektakl  

„Hawaje , czyli przygody siostry Jane”
• 20.11.2017 r. Teatr Komedia „Kon-

trabanda”
•18.04.2018 r. Teatr Komedia „Seks, 

miłość i podatki”
– wyjścia do kina w Kozienicach 

w Centrum Kulturalno-Artystycz-
nym w Kozienicach:

• 16.10.2017 r. „Wszyscy moi męż-
czyźni”

• 12.12.2017 r. „Najlepszy”
• 21.03.2018 r. „Kobieta sukcesu”
• 11.07.2018 r. „Jestem taka piękna”
• 20.08.2018 r. „Ant-Men i Osa”,

– zajęcia animacyjne, rekreacyjne, pie-
lęgnacyjno-kosmetologiczne, w tym 
karnety na basen, siłownię, odnowę 
biologiczną, zajęcia z rękodzielnic-
twa, usługi pielęgnacyjno-upiększa-
jące w formie spotkań grupowych 
i indywidualnych karnetów.

Wszystkim osobom, które współdzia-
łały przy realizacji przedsięwzięć projekto-
wych serdecznie dziękujemy, a uczestnikom 
projektu życzymy odwagi i powodzenia 
w rozwoju osobistym i zawodowym.

MARCIN STYŚ
Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie z pracownikami 
Materiał fi lmowy na wyżej wymie-

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

– wyjazdy do Teatru w Warszawie:

Informacje
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17 września w Radomiu Dyrektor Samo-
dzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Kozienicach Jarosław 
Pawlik oraz Członek Zarządu Województwa 
Mazowieckiego Rafał Rajkowski podpisali 
umowę na projekt „Zwiększenie możliwo-
ści leczniczych SP ZZOZ w Kozienicach 
w zakresie chorób układu krążenia, onko-
logicznych, kostno-stawowo-mięśniowych 
i układu oddechowego poprzez zakup 
aparatury diagnostycznej, centralizację 
AOS i współpracę z POZ oraz urucho-
mienie pracowni endoskopii”, który re-
alizowany będzie przez Szpital Powiatowy 
w Kozienicach. W spotkaniu uczestniczył 
także Starosta Kozienicki Andrzej Jung.

Całkowita wartość projektu opiewa na 
kwotę 2.552.361,86 zł, w tym środki z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego (EFRR) 1.782.163,12 zł.

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

17 września w Mazowieckim Cen-
trum Sztuki Współczesnej „Elektrow-
nia” w Radomiu Starosta Kozienicki 
Andrzej Jung, podczas konferencji 
regionalnej pod hasłem „Sukces pi-
sany dotacją w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego 2014 – 2020”, za 
pomocą filmu przygotowanego przez 
TV „Nasz Powiat”, przedstawił efek-
ty projektów realizowanych na terenie 
Powiatu Kozienickiego z udziałem 
środków z tego Programu.

Po prezentacji Starosty Kozienic-
kiego odbyła się debata, dotycząca 
Przyszłości polityki spójności, w której 
uczestniczyli m.in.: Mariusz Frankow-
ski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych, Le-
szek Ruszczyk Poseł na Sejm RP, Ra-
fał Rajkowski Członek Zarządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego i Andrzej 
Jung Starosta Kozienicki.

Organizatorem spotkania była Ma-
zowiecka Jednostka Wdrażania Pro-
gramów Unijnych.

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kozienicach
informuje, 

że oferta na rok szkolny 2018/2019 
znajduje się na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

www.pppkozienice.pl

Wydarzenia/Informacje
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Od 2 do 27 lipca 2018 roku przepro-
wadzone zostały badania wykopaliskowe 
na stanowisku Sieciechów – Mozolice 
Duże (Sieciechów VI). 

Instytucją prowadzącą badania było Mu-
zeum Regionalne w Kozienicach im. prof. 
Tomasza Mikockiego. Pracami kierowała mgr 
Aleksandra Jarosz-Panek przy współudziale 
mgr Doroty Pogodzińskiej. Oprócz pracow-
ników Muzeum w badaniach wzięło udział 
11 studentów Instytutu Archeologii Uniwer-
sytetu Warszawskiego pod opieką dr hab. 
prof. Joanny Kalagi, która zgodziła się być 
również konsultantem naukowym. W ekspe-
dycji uczestniczyły także dwie studentki, które 
w 2018 roku obroniły tytuł magistra archeolo-
gii: Karolina Rataj i Magdalena Dołęgowska.

Prace sfi nansowane zostały ze środ-
ków własnych Muzeum Regionalnego 
w Kozienicach, Instytutu Archeologii UW 
(udział studentów odbywających praktyki 
terenowe), Starostwa Powiatowego w Ko-
zienicach oraz Urzędu Gminy w Siecie-
chowie (baza noclegowa, wyżywienie).

Trochę historii...
Sieciechów i Mozolice Duże leżą na te-

renie Doliny Środkowej Wisły i Równinie 
Kozienickiej. Dolina Środkowej Wisły w tym 
miejscu osiąga szerokość 10 – 12 km. Wiśle 
towarzyszy szeroki taras zalewowy chroniony 
wałami przeciwpowodziowymi. Pod wzglę-
dem użytkowania obszar charakteryzują pola 
orne, nieliczne nieużytki oraz podmokłe łąki.

Historycznie tereny te i nazwa Siecie-
chów związane są z osobą pallatyna Siecie-
cha i zakonem benedyktynów. Sieciechow-
skie zgromadzenie benedyktyńskie powstało 
i funkcjonowało w miejscu sprzyjającym roz-
wojowi osadnictwa. Było to ujście Wieprza 
do Wisły, gdzie krzyżowały się dalekosiężne 
i lokalne szlaki komunikacyjne. Konwent 
założony został w pewnym oddaleniu od sie-
dzib ludzkich. Fakt ten potwierdzają wyniki 
wieloletnich badań archeologicznych prowa-
dzonych w okolicy zespołu poklasztornego. 
W czasach przedbenedyktyńskich był to te-
ren niezwykle rzadko zaludniony. W wyniku 
działalności kolonizacyjnej benedyktynów 
w krótkim czasie stał się dużą strukturą, dla 
której klasztor był głównym punktem odnie-
sienia. Była to domena rozległa terytorialnie 
i cechująca się gęstą siecią wsi służebnych. 
Mozolice w dokumentach wymieniane są 
jako miejscowość stanowiąca uposażenie za-
konu benedyktynów w Sieciechowie. 

Aby poszerzyć wiedzę na temat osad-
nictwa na tym terenie przeprowadzono 
w 2014 roku badania powierzchniowe w ra-
mach AZP (obszar 71 – 73). Interesujące wy-
niki przyniosła prospekcja powierzchniowa 
w pobliżu tzw. Kopca Tatarskiego, gdzie zlo-
kalizowana została osada datowana na okres 

wczesnego średniowiecza. Zebrano bardzo 
liczny i jednorodny materiał ceramiczny, 
a także zabytki wydzielone – przęśliki, oseł-
ki, paciorki. Na powierzchni zaobserwo-
wano również ciemniejsze przebarwienia 
ziemi o regularnych kształtach, które mogą 
być interpretowane jako zniszczone obiekty 
mieszkalne lub gospodarcze. Niestety bardzo 
głęboko orka przyczynia się do intensywne-
go niszczenia stanowiska.

Bogaty materiał odnajdowany na po-
wierzchni, ślady po obiektach oraz niewiel-
kie oddalenie od klasztoru mogą sugero-
wać, że była to osada spełniająca funkcje 
służebne wobec zgromadzenia zakonnego. 
Dzięki badaniom przeprowadzonym w tym 
roku jesteśmy w stanie potwierdzić istnie-
nie osady we wskazanym miejscu, określić 
jej chronologię i czas istnienia oraz funkcję 
jaką mogła pełnić w przeszłości.

Wyniki badań...
Stanowisko pierwotnie zostało skla-

syfi kowane jako osada wczesnośrednio-
wieczna z wstępną chronologią określaną 
na X-XIII wiek. Poprzedzająca rozpoczę-
cie badań prospekcja terenowa potwier-
dziła uzyskane podczas badań powierzch-
niowych z 2014 roku informacje. Podjęto 
decyzję o rozpoczęciu poszukiwań w środ-
kowej części stanowiska, na działce nale-
żącej do Katarzyny i Marcina Drachalów 
zamieszkałych w Mozolicach Dużych.

Przed przystąpieniem do prac wykonane 
zostały zdjęcia lotnicze z drona oraz pomiary 
geodezyjne niezbędne do stworzenia siatki 
arowej dla stanowiska. Czynności te zosta-
ły wykonane przez dr Szymona Lenarczyka 
i pozwoliły one na wytypowanie miejsc za-
łożenia wykopów, z których pierwszy został 
zlokalizowany w północnej części stanowi-
ska (rozpoznanie granicy), drugi  wytyczony 
w kierunku południowym. Wykop II miał 
powierzchnię 1 ara. Po zdjęciu warstwy or-
nej, zaobserwowano występowanie 3 obiek-

tów, którym towarzyszyło kilka niewielkich 
skupisk ceramiki lub kości zwierzęcych.

Obiekt 1 – wypełniony był ciemną, 
tłustą przepaloną ziemią z węgielkami. 
Znajdowały się tam liczne fragmenty 
ceramiki wczesnośredniowiecznej, kości 
zwierzęcych i polepy glinianej. Ze wzglę-
du na wielkość i widoczny kształt jamy 
można ją interpretować jako pozostałości 
po obiekcie gospodarczym.

Obiekt 2 – znajdujący się w południo-
wej części wykopu, to największy obiekt 
odnaleziony w obszarze eksploracji. Miał 
regularny, zbliżony do kwadratu kształt 
o wymiarach ok. 4m x 4m. Jego wypeł-
nienie stanowiła czarna przepalona ziemia 
z widocznymi węgielkami. Przy dnie obiek-
tu  zaobserwowano występowanie niewiel-
kiej i bardzo regularnej jamy (0,6m x 0,6m) 
wyraźnie oddzielonej jasnym paskiem zie-
mi od pozostałej części. Znaleziono w niej 
ceramikę, kości zwierzęce oraz fragmenty 
drewna, ułożone wzdłuż granicy jamki.

Ceramika z obiektu 2 pochodzi najpraw-
dopodobniej z kilkunastu naczyń z tego sa-
mego okresu. Oprócz tego uwagę zwracała 
znaczna ilość polepy glinianej występującej 
w całym obiekcie i dużo fragmentów kości 
zwierzęcych. Dalsze badania pozwolą na usta-
lenie składu hodowanych w osadzie zwierząt. 
Do badań zostały pobrane również próbki 
ziemi oraz drewna, którego fragmenty zostały 
odnalezione w obiekcie. Obiekt 2 może być 
interpretowany jako obiekt mieszkalny, czę-
ściowo wkopany w ziemię (półziemianka?).

Obiekt 3 – to najprawdopodobniej jama 
odpadowa. Wypełnienie jej stanowiła ciem-
na ziemia z węgielkami, nieliczne fragmen-
ty ceramiki, kości zwierzęcych oraz polepa.

ALEKSANDRA JAROSZ – PANEK, 
DOROTA POGODZIŃSKA

Dokończenie artykułu w kolejnym 
nr Biuletynu Informacyjnego „Nasz Po-
wiat”

Wydarzenia
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Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach posiada środki na aktywizację osób bezrobotnych w projektach współfi nansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do udziału w projektach zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Kozieni-
cach z określonym I lub II profi lem pomocy, a szczególnie osoby z niepełnosprawnościami.

Aktualnie w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (III) osoby bezrobot-
ne mogą skorzystać z jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz szkoleń indywidualnych. Projekt adreso-
wany 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). Realizacja projektu Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (III) zakończy się z dniem 31.12.2019 r. 

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zaprasza bezrobotne kobiety i mężczyzn do korzystania z jednorazowych środków na 
podjęcie działalności gospodarczej oferowanych również w ramach projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozosta-
jących bez pracy w powiecie kozienickim (II). Realizacja projektu zakończy się z końcem bieżącego roku, dlatego też zachęcamy 
osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia do aplikowania o środki na założenie fi rmy. 

W ramach powyższych projektów osoby bezrobotne korzystają także z pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Osoby 
zainteresowane udziałem w projektach szczegółowe informacje mogą uzyskać pod numerem telefonu 48 614 66 81 oraz w siedzibie 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach – ul. Zdziczów 1, pokój nr 10. Osoby do kontaktu: Angelika Kopeć i Justyna Szarawarska.

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach rozpoczął realizację programu fi nansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy Akty-
wizacja zawodowa osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia. W ramach programu osoby bezrobotne mogą skorzystać 
z takich form aktywizacji jak: staże, roboty publiczne, refundacja wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy, jednorazowe środki na 
podjęcie działalności gospodarczej oraz bon na zasiedlenie. Wsparciem zostaną objęte 54 osoby zarejestrowane w PUP w Kozienicach.

Osoby zainteresowane udziałem w programie szczegółowe informacje mogą uzyskać pod numerem telefonu 48 614 66 99, wew. 
53 oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach – ul. Zdziczów 1, pokój nr 22. Osoba do kontaktu: Wioletta Więsyk. 

ANGELIKA KOPEĆ
JUSTYNA SZARAWARSKA

Centrum Aktywizacji Zawodowej
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach

12 września w Kozienicach Sta-
rosta Andrzej Jung zorganizował, ko-
lejne już, spotkanie dotyczące możli-
wości budowy mostu na rzece Wiśle 
w okolicach miejscowości Świerże 
Górne, łączącego Powiat Kozienicki 
z Powiatem Garwolińskim. 

Wśród zgromadzonych gości zna-
leźli się Igor Czerwiński Zastępca 
Burmistrza Gminy Kozienice, Ryszard 
Brodziak Zastępca Wójta Gminy Ma-
ciejowice, Zbigniew Ostrowski Dy-
rektor Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Warszawie, Marcin 
Łopuszański Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Kozienicach, Piotr Sza-
fran Dyrektor Wydziału Infrastruktury 
Urzędu Miejskiego w Kozienicach, Je-
rzy Drągowski Stowarzyszenie Pamięć 
i Przyszłość oraz przedstawiciele Staro-
stwa Powiatowego w Kozienicach.

Podczas spotkania poruszone zo-
stały m.in. sprawy związane z włącze-
niem się Województwa Mazowieckie-

go w realizację zadania. 
Następne spotkanie w sprawie pod-

jęcia współpracy w zakresie budowy 
przeprawy mostowej na rzece Wiśle 
w ramach Rządowego Programu Uzu-
pełniania Lokalnej i Regionalnej Infra-
struktury Drogowej-Mosty dla Regio-

nów, zaplanowane jest na październik.
SABINA SEMENIUK

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

Wydarzenia/Informacje
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Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Kozienicach Zbigniew Sitkowski informuje:
I. Susza lub powódź – warunki pomocy finansowej 
A. Pomoc suszowa – uprawy rolne

Producenci rolni, właściciele gospodarstw rolnych, w których powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy 
lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły 
co najmniej 70% danej uprawy, mogą od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. składać wnioski o udzielenie pomocy. 

Stawka pomocy wynosi 1000 zł na  1 ha powierzchni upraw, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub 
powodzi objęły co najmniej 70% danej uprawy.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miej-
sce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Pomoc będzie udzielana:

a) poza formułą pomocy de minimis, na warunkach określonych w rozporządzeniu nr 702/2014 – w przypadku, gdy szkody spowodowane tego-
roczną suszą lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą 
wynosić powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie 
rolnym albo

b) w ramach formuły pomocy de minimis, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 – w przypadku, gdy powyższe szkody będą wynosić 
nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.
Termin składania wniosków o udzielenie pomocy przez producentów rolnych, właścicieli gospodarstw rolnych, w których powstały szkody  

w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwie-
rząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30 % danej uprawy i mniej niż 70% danej uprawy oraz stawka pomocy 
zostanie ogłoszona po zakończeniu szacowania szkód w tych gospodarstwach przez komisje powołane przez wojewodów.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% 
powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym. 

B. Pomoc suszowa – stawy rybne
Od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. podatnicy podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w sta-

wach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2018 r. susza lub powódź, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski o udzielenie pomocy. 

Stawka pomocy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realiza-
cji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi. 

Wnioski o udzielenie pomocy należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego 
ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podatnika podatku rolnego. Do wniosku o udzielenie pomocy podatnik podatku rolnego będzie 
zobowiązany dołączyć m.in. oświadczenie o złożeniu do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie formularza 
sprawozdania (RRW – 22) zawierającego zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach ryb-
nych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli za 2016 i 2017 rok, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej. 

Formularz wniosku o udzielenie pomocy będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Pomoc ta będzie udzielana w ramach pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury zgodnie z przepisami rozporządzenia Ko-

misji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy  
de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury. 

Wysokość pomocy dla poszczególnych podatników podatku rolnego będzie ustalana jako  iloczyn powierzchni gruntów pod stawami zary-
bionymi oraz stawki pomocy na 1 ha tej powierzchni. Przy czym wysokość pomocy dla jednego podatnika podatku rolnego zgodnie z przepisami  
ww. rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 nie może być większa niż równowartość w złotych 30 tys. euro. 

II. Przekaż gospodarstwo, weź pieniądze z PROW 2014 – 2020 
Od 28 września do 27 października 2018 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 „Płatności na 

rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”. 
Termin i warunki przyznawania wsparcia zostały podane do publicznej wiadomości przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa 28 sierpnia br. 

Jest to trzeci nabór wniosków z tego poddziałania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 
Pomoc taka może być przyznana rolnikowi - osobie fizycznej, który spełnia następujące warunki:

• jest wpisany do ewidencji producentów;
• jest pełnoletni;
• uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, który jest częścią płatności bezpośrednich;
• przekaże w sposób trwały posiadane gospodarstwo rolne, w tym zwierzęta gospodarskie, innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą 

prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej i który zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększenia 
przez okres co najmniej 5 lat;

• nie będzie prowadził działalności rolniczej przez co najmniej przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego;
• po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu 
na miejsce położenia gospodarstwa. Wniosek można również wysłać listem poleconym. 

Wysokość pomocy stanowi 120% rocznej płatności, do której rolnik kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw. Premia nali-
czana jest od daty trwałego przekazania gospodarstwa rolnego do 31 grudnia 2020 roku. Wsparcie wypłacane jest jednorazowo. 

Limit środków przeznaczonych na premie dla rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali 
swoje gospodarstwo innemu rolnikowi w PROW 2014 – 2020 wynosi prawie 30 mln 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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Dożynki to nie tylko podziękowanie 
Stwórcy za to, co gospodarze zdołali ze-
brać z pól pomimo różnych  przeciwieństw, 
to przede wszystkim podziękowanie dla 
rolników za determinację i wytrwały trud, 
które sprawiają, że na naszych stołach 
nie brakuje chleba. W Gminie Garbatka-
-Letnisko święto rolników obchodziliśmy 
w niedzielę 26 sierpnia.

Coroczne obchody rozpoczęły się Mszą 
Świętą dziękczynną w Kościele Parafi al-
nym pw. NNMP w Garbatce-Letnisku. 
Podczas eucharystii, odprawionej przez 
księdza Prałata Roberta Gołębiowskiego 
poświęcono chleb z tegorocznych zbiorów. 
Uroczystym momentem był obrzęd łama-
nia chleba z udziałem władz samorządo-
wych – Wójta Gminy, radnych, sołtysów 
i licznie zgromadzonych mieszkańców.

Na zakończenie Mszy Świętej wrę-
czono jedno z największych wyróżnień 
Gminy Garbatka-Letnisko – statuetkę 
„Szycha Garbacka”. Ta wyjątkowa nagro-
da w tym roku trafi ła do Księdza Prałata 
dr Roberta Gołębiowskiego w kategorii 
„Działalność społeczna i troska o czło-
wieka”. Nagrodę wręczył Wójt Gminy 
Garbatka-Letnisko Robert Kowalczyk, 
Przewodniczący Rady Gminy Włodzi-
mierz Mazur oraz Sekretarz Gminy Tere-
sa Fryszkiewicz.

Dalsza część obchodów odbyła się 

w sali gimnastycznej w Publicznej Szko-
le Podstawowej w Garbatce-Letnisku, 
gdzie Sołectwa Gminy Garbatka-Letni-
sko przygotowały dla wszystkich poczę-
stunek. Nie zabrakło bigosu, swojskiego 
chleba, smalcu, czy kapusty z grochem. 
Pomimo niekorzystnej aury mieszkańcy 
dopisali obecnością.

Część artystyczną rozpoczął swoim 
występem Chór Seniora Wrzos. Następ-
nie Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Ro-
bert Kowalczyk podziękował starostom 

Za nami już XI edycja imprezy Bike 
Night w Garbatce-Letnisku. Bike Night to 
trzydniowa impreza, która przyciąga fa-
nów dwóch kół oraz dobrej muzyki.

Bazą zlotu po raz kolejny było Go-
spodarstwo Agroturystyczne Małgorzaty 
Sztobryn w Garbatce-Zbyczyn. To wła-
śnie tam 31 sierpnia br. zjechali się mo-
tocykliści. Tego dnia czekały ich pierwsze 
koncerty, w tym weteranów sceny – ze-
społu The Bill oraz zespołów The Dark 
Stones, I refuse i Hangover.

1 września również nie zabrakło 
atrakcji. Około południa motocykliści 
wyruszyli na tradycyjną paradę, która 
przebiegała przez Gminę Garbatka-Let-
nisko oraz Gminę Policzna. Uczestnicy 
pochodu ruszyli z agroturystyki w kie-
runku Garbatki-Letnisko, przemierzając 
Garbatkę Dziewiątkę, następnie udając 
się do Policznej, po czym wrócili do Gar-
batki, gdzie miał się odbyć pokaz Stuntu 
na miejscowym placu targowym.

Tam, przed publiką, swoje kaskader-
skie wyczyny zaprezentowało troje mło-
dych, zdolnych ludzi. Po zakończeniu po-
kazu uczestnicy wrócili do miejsca zlotu. 

Wszystkim zebranym towarzyszyła dobra 
zabawa, konkursy oraz muzyka.  Kolej-
ną atrakcją zlotu była walka gladiatorów, 
którą zaprezentowali Hellas et Roma. 
Sobotniego dnia bawiliśmy się wraz z ze-
społami: ROT, GuzikOwce, Fat Fingers, 
Tynk, Maszyna. Natomiast gwiazdą wie-
czoru był zespół Monstrum.

w sali gimnastycznej w Publicznej Szko- dożynek Państwu Karolowi i Joannie Maj 
oraz wręczył odznaczenia i nagrody za-
służonym rolnikom. Odznaczenia otrzy-
mali: Stanisław Ziemka oraz Bartłomiej 
Wdowiak. Biesiadę muzycznie umilił 
nam występ wokalistki Moniki Boras.

Wokalistka zaprezentowała pieśni 
o charakterze religijnym i biesiadnym. 
Dzień zakończyła  zabawa taneczna, która 
odbyła się nad zalewem GOW „Polanka”.

MAGDALENA MARSZAŁEK

Wszystkim zebranym towarzyszyła dobra Impreza cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem przybyłej publiczności. Dobrą 
zabawę zawdzięczamy organizatorom 
Bike Night – Stowarzyszeniu Miłośni-
ków Motocykli „Orlę” przy współpracy 
z Gminami Garbatka-Letnisko, Siecie-
chów oraz Policzna.

MARTA KOCHOWSKA

GMINA GARBATKA-LETNISKO
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3 września 2018 roku nasza szkoła 
rozpoczęła uroczyście nowy rok szkolny. 
W kościele pod wezwaniem Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny ksiądz Augu-
styn Rymarczyk celebrował Mszę Świę-
tą, podczas której powitał i pobłogosła-
wił wszystkich uczniów oraz nauczycieli 
wchodzących w rok szkolny 2018/2019. 
Następnie dzieci, młodzież i rodzice ze-
brali się na boisku szkolnym, aby wziąć 
udział w uroczystej inauguracji.

Chór szkolny odśpiewał hymn państwo-
wy, a dyrektor Agnieszka Babańca wraz 
z wicedyrektor Eweliną Piecyk-Kowalską 
powitały wszystkich zgromadzonych. Na 
początku uczennica klasy 8 – Natalia Skiba 
odczytała informację na temat 79. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej. Uczniowie 
złożyli kwiaty pod pamiątkową tablicą po-
święconą tamtym wydarzeniom. Następnie 
dyrektor podziękowała przedstawicielom 
organu prowadzącego – Wójtowi Gminy 
Robertowi Kowalczykowi i Przewodni-
czącemu Rady Gminy Włodzimierzowi 
Mazurowi za fi nansowe wsparcie, dzięki 
któremu można było odświeżyć budynek 
szkolny. Głos zabrał także Wójt Gminy, 
który wszystkim zebranym życzył satys-

fakcji z nauki i powodzenia we wszelkich 
podejmowanych wyzwaniach.

W dalszej części dyrektor szkoły 
Agnieszka Babańca powitała uczniów 
i ich rodziców oraz przedstawiła nauczy-
cieli, którzy rozpoczynają pracę w na-
szej placówce: księdza Filipa Lorenca 
i Krzysztofa Boryczkę. Młodsze dzieci 
poznały swoich nowych wychowawców. 

8 września 2018 r. w całej Polsce od-
było się Narodowe Czytanie Przedwiośnia 
Stefana Żeromskiego. Do ogólnopolskiej 
akcji, po raz szósty, włączyła się również 
Garbatka-Letnisko. Honorowym patrona-
tem akcję Narodowego Czytania objęła 
Para Prezydencka – Andrzej Duda wraz 
z małżonką Agatą. Publiczne czytanie Przed-
wiośnia Stefana Żeromskiego odbyło się 
w lokalu Kina Za Rogiem w Garbatce-Let-
nisku. Uczestnikami Narodowego Czytania 
byli uczniowie Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Garbatce, którzy mieli okazję 
zapoznać się z klasyką literatury polskiej. 
Spotkanie prowadziła kierownik Gminnej 
Biblioteki Publicznej Małgorzata Markow-
ska. Fragmenty Przedwiośnia czytali:
– Sekretarz Gminy Garbatka-Letnisko 

Teresa Fryszkiewicz,
– Przewodniczący Rady Gminy Garbat-

ka-Letnisko Włodzimierz Mazur,
– Wiceprzewodniczący Rady Gminy Gar-

batka-Letnisko Paweł Kibil,
– nauczycielka Publicznej Szkoły Podsta-

wowej w Garbatce-Letnisku Agniesz-
ka Rygiel,

– nauczycielka Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Bogucinie Mariola Gębska.

Odczytane fragmenty pochodziły ze 
strony Kancelarii Prezydenta RP. Specjal-
nie na potrzeby tegorocznej akcji Naro-
dowego Czytania adaptację Przedwiośnia 
przygotował krytyk literacki, felietonista 
Andrzej Dobosz. Po odczytanych tek-
stach zostały wyświetlone odpowiednie 
fragmenty fi lmu Przedwiośnie z 2001 r. 
w reżyserii Filipa Bajona.

Na zakończenie spotkania wszyscy 

uczestnicy akcji otrzymali egzemplarze 
Przedwiośnia ufundowane przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Garbatce-Letnisku 
opatrzone pamiątkową pieczęcią otrzymaną 
z Kancelarii Prezydenta RP. Pieczęć ta znaj-
duje się w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Garbatce-Letnisku i można nią ostemplo-
wać własne egzemplarze Przedwiośnia.

MAŁGORZATA MARKOWSKA

fakcji z nauki i powodzenia we wszelkich Po części ofi cjalnej udano się do sal, gdzie 
nauczyciele przypomnieli o podstawo-
wych zasadach bezpieczeństwa i zapoznali 
uczniów z planem zajęć na najbliższe dni. 

Wszystkim – zarówno uczniom jak 
i nauczycielom, życzymy sukcesów, 
wytrwałości i cierpliwości na kolejne 
10 miesięcy nauki!

AGNIESZKA RYGIEL

Odczytane fragmenty pochodziły ze uczestnicy akcji otrzymali egzemplarze 
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3 września 2018 roku w Publicznej 
Szkole Podstawowej im. Wojciecha Bar-
tosza Głowackiego w Brzózie odbyło 
się niezwykłe, długo oczekiwane przez 
społeczność gminną oraz szkolną, otwar-
cie nowej sali gimnastycznej, powstałej 
w ramach zadania „Dobudowa sali gim-
nastycznej wraz ze stołówką przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Brzózie”.

Na uroczystość przybyło wielu znamie-
nitych gości, swą obecnością zaszczycili nas 
– Marszałek Senatu RP Stanisław Karczew-
ski, Wicemarszałek Senatu RP Adam Bielan, 
Poseł na Sejm RP Leszek Ruszczyk, Radni 
Województwa Mazowieckiego Zbigniew 
Gołąbek oraz Leszek Przybytniak, Dyrektor 
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich w Warszawie Zbigniew Ostrowski, 
przedstawiciele władz gminy Głowaczów 
– Wójt Gminy Józef Grzegorz Małaśnicki, 
Zastępca Wójta Krzysztof Postek, Skarb-
nik Gminy Grażyna Rybarczyk i Sekre-
tarz Gminy Piotr Kozłowski, Radni Rady 
Gminy Głowaczów na czele z Przewodni-
czącym Rady Hubertem Czubajem, Radni 
Rady Powiatu Kozienickiego – Mirosław 
Górka i Krzysztof Wolski, Prezes Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Kozienicach 
Dorota Kurzawa, dyrektorzy szkół z terenu 
gminy – Magdalena Wilkowicz, Agnieszka 
Woźniak oraz dyrektorzy gminnych przed-
szkoli Teresa Bitner oraz Grażyna Krupa, 
Wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Eko-
rozwoju Wsi „Nasze Dzieci”, a tym samym 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ursynowie 
Marzena Rusinek, potomek właścicieli dwo-
ru w Brzózie Andrzej Heydel, reprezentanci 
Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach 
– Komendant Tomasz Cybulski oraz Rzecz-
nik Ilona Tarczyńska, księża z parafi i pw. Św. 
Bartłomieja w Brzózie – proboszcz Krzysz-
tof Katana oraz wikariusz Hubert Biegaj, 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Dobieszyn Paweł 
Sułkowski, Kierownik Placówki Terenowej 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne-
go w Kozienicach Mirosława Romanowska, 
Przedstawiciel Polskiego Związku Łowiec-
kiego okręgu Warszawskiego Hanna Ko-

zieja-Maleńczyk, uczniowie, nauczyciele, 
pracownicy oświaty i rodzice.

Uroczystość otwarcia hali sportowej 
im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości 
rozpoczęło się od powitania przybyłych go-
ści przez gospodarza wydarzenia, Dyrektora 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzózie 
Dariusza Pronobisa. Włodarz szkoły pod-
kreślił, że sala gimnastyczna powstała dzięki 
ogromnym staraniom władz gminy i podzię-
kował w imieniu własnym, nauczycieli, ro-
dziców oraz uczniów wszystkim życzliwym 
osobom, które przyczyniły się do jej budo-
wy. W podniosłym nastroju, w obecności 
szkolnych pocztów sztandarowych odśpie-
wany został hymn państwowy. Dyrektor 
szkoły w Brzózie wręczył podziękowania 
Wójtowi Gminy oraz Radzie Gminy za moż-
liwość otrzymania wybudowanego obiektu 
sportowego, jakim jest hala sportowa wraz 
z zapleczem i stołówką. Podczas uroczysto-
ści przemówienia okolicznościowe wygłosili 
zaproszeni goście, którzy w swoich wystą-
pieniach podkreślali bardzo duże znaczenie 
obiektu, nie tylko dla samej społeczności 
szkolnej, ale całej gminy. Marszałek Senatu 
RP Stanisław Karczewski złożył na ręce dy-
rektora szkoły fl agę państwową, upamiętnia-
jącą 100. rocznicę odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. 
Za wybitne zasłu-
gi oraz całokształt 
działalności na 
rzecz wojewódz-
twa mazowiec-
kiego Publiczna 
Szkoła Podstawo-
wa im. Wojciecha 
Bartosza Głowac-
kiego w Brzózie 
wyróżniona zo-
stała medalem pa-
miątkowym „PRO 

MASOVIA” nadanym przez Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego Adama Struzika, 
a wręczonym przez Radnych Województwa 
Mazowieckiego. Wyróżnieni dyplomami 
zostali również nauczyciele placówki oświa-
towej w Brzózie oraz dyrektor szkoły wraz 
z wójtem. Szkoła z okazji uroczystości od 
zaproszonych gości otrzymała atrakcyjny 
sprzęt sportowy w postaci piłek. Korzysta-
jąc z okazji i obecności znamienitych osób 
Wójt Gminy Głowaczów wyróżnił uczniów 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tade-
usza Kościuszki w Głowaczowie – Jakuba 
Strzelczyka oraz Aleksandrę Strzelczyk za 
osiągnięte sukcesy w Mistrzostwach Polski 
w Biegach Górskich. Tytuł Mistrza Polski 
w kategorii młodzików zdobył Jakub, zaś 
Tytuł Wicemistrzyni Polski w kategorii 
dzieci starszych należy do Aleksandry. Tak 
wspaniałe osiągnięcia są dziełem nauczy-
ciela wychowania fi zycznego Roberta Wi-
śniewskiego, który dzięki swojemu zaanga-
żowaniu zaszczepił w wychowankach chęć 
do uprawiania sportu. Młodzi sportowcy 
otrzymali nowe stroje sportowe.

Ofi cjalną część uroczystości zakończył 
długo oczekiwany moment przecięcia wstę-
gi i tym samym Hala Sportowa im. 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości została otwarta. 
Aby upamiętnić tak ważny dzień w życiu 
społeczności przed budynkiem szkoły ręka-
mi Stanisława Karczewskiego, Zbigniewa 
Gołąbka, Józefa Grzegorza Małaśnickiego, 
Krzysztofa Postka oraz Dariusza Pronobisa 
został zasadzony dąb – jeden ze 100 potom-
ków Dębu „Bartka”, które będą sadzone na 
terenie całej Polski z okazji 100-lecia odzy-
skania niepodległości. 

Na zakończenie uroczystości wszyscy 
zebrani mogli dokonać wpisu do księgi 
pamiątkowej. 

MAGDALENA KONOPKA

zieja-Maleńczyk, uczniowie, nauczyciele, MASOVIA” nadanym przez Marszałka Wo-

Za wybitne zasłu-
gi oraz całokształt 
działalności na 
rzecz wojewódz-
twa mazowiec-
kiego Publiczna 
Szkoła Podstawo-
wa im. Wojciecha 
Bartosza Głowac-
kiego w Brzózie 
wyróżniona zo-
stała medalem pa-
miątkowym „PRO 

GMINA GŁOWACZÓW
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24 sierpnia w Sali Wielkiej Zamku 
Królewskiego w Warszawie, odbyła się 
uroczysta Gala ogłoszenia wyników 
i wręczenia nagród Ogólnopolskiego 
Konkursu Modernizacja Roku 2017.

Do konkursu zostało zgłoszonych 
540 inwestycji z całego kraju. Do ści-
słego Finału zakwalifikowano tylko 
53 inwestycje, w tym Gminę Głowa-
czów, do najlepszej siódemki w katego-
rii „Drogi i Obiekty Mostowe”. Samo 
wejście do finału jest dla nas ogrom-
nym sukcesem – mówi Wójt Gminy 
Głowaczów Józef Grzegorz Mała-
śnicki – byliśmy przecież najmniejszą 
gminą, której się to udało. Wielkim za-
skoczeniem było uzyskanie I miejsca 
w głosowaniu internautów na „Mo-
dernizację Roku” – udało się pokonać 
duże samorządy m.in. Legnicę, Bielsko 
Białą, Opole, Poznań, Rzeszów i Płock. 
Dodatkowo, jako jedyni otrzymaliśmy 
nagrodę specjalną ogólnopolskie-
go czasopisma budowlanego ROM-
-DOM. Nagrody zostały przyznane za 
budowę dróg gminnych – ul. Parcela 
i ul. Nadrzecznej w Brzózie. Prawie od 
zera powstało ponad 3 km dróg asfal-
towych, oświetlonych, z chodnikami 
i ścieżkami rowerowymi. 

Cieszy nas nagroda przyznana 
przez ekspertów, którzy docenili wysi-
łek i skuteczność gminy w pozyskiwa-
niu funduszy – mówi Piotr Kozłowski 
Sekretarz Gminy. Oczywiście projekty 
realizowane przez duże miasta były 
dużo droższe, ale doceniono też to, że 
Gmina pozyskała na ww. inwestycje 
dotację z funduszy UE (PROW) w wy-
sokości 2 835 744 zł, co stanowi naj-

większą dotację dla jednej gminy na 
całym Mazowszu.

Ta nagroda – jak mówi Wójt Jó-
zef Grzegorz Małaśnicki – pokazuje, 
że zmierzamy w dobrym kierunku, dą-
żąc do zaspokojenia potrzeb naszych 
mieszkańców z wykorzystaniem środ-
ków zewnętrznych.

Urząd Gminy Głowaczów

Tegoroczne Dożynki Gminno-
-Parafialne w Gminie Głowaczów 
odbyły się w 9 września 2018 roku. 
Obchody rozpoczął barwny korowód – 
z towarzyszeniem Pocztów Sztandaro-
wych Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu gminy, przepięknego wieńca 
dożynkowego przygotowanego przez 
mieszkańców miejscowości Lipa, 
który został wyróżniony podczas te-
gorocznych Dożynek Powiatowych 
w Grabowie nad Pilicą. Na czele do-
żynkowego pochodu stanęli starosto-
wie dożynek, rolnicy z terenu gminy 
Głowaczów odznaczeni Odznaką Ho-
norową „Zasłużony dla Rolnictwa” – 
Ewa Rębiś i Robert Grzybowski. Po-
chód przemaszerował wokół Kościoła 
pw. Św. Wawrzyńca w Głowaczowie. 
Następnie wraz z zebranymi mieszkań-
cami gminy oraz zaproszonymi gość-
mi udał się do Świątyni, gdzie została 
odprawiona dziękczynna Msza Święta 
w intencji rolników oraz setnej Rocz-
nicy powstania Ochotniczej Straży Po-

żarnej w Bobrownikach, której prze-
wodniczył ksiądz Mariusz Przybycień. 

Na zakończenie Wójt Gminy Józef 
Grzegorz Małaśnicki przekazał życze-
nia rolnikom, składając pracującym na 
roli wyrazy szacunku i uznania. Na-
stępnie Wójt wraz z proboszczem para-
fii pw. Świętego Wawrzyńca księdzem 

Zdzisławem Kałuzińskim, tradycyjnie 
podzielił bochen chleba upieczony 
z tegorocznego ziarna oraz w ge-
ście jedności przekazał go wszystkim 
zebranym. 

MICHALINA WOLSKA
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Już po raz drugi, z inicjatywy 
Marcina Szymona Gac Wójta Gminy 
Gniewoszów, 30 sierpnia br. w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnie-
woszowie odbyło się Gminne Forum 
Przedsiębiorczości. Dużym wyzwa-
niem dla władz samorządowych jest 
pomoc lokalnym przedsiębiorcom. By 
poznać trudności i problemy przedsię-
biorców naszej gminy, zachęcić ich do 
skorzystania z różnych form pomocy, 
by porozmawiać o ciekawych formach 
przedsiębiorczości zaproszono około 
100 lokalnych przedsiębiorców na ko-
lejne forum.

Przybyłych uczestników spotkania 
oraz prelegentów, jednocześnie dzię-
kując za przybycie, powitała Sekretarz 
Gminy Gniewoszów Izabela Kierasiń-
ska. Jako pierwsze wystąpiły Agniesz-
ka Budzińska oraz Dorota Osińska 
przedstawicielki Mazowieckiego Re-
gionalnego Funduszu Pożyczkowego 
z Warszawy. W przystępny i interesujący 

sposób opowiedziały o możliwościach 
kredytowania firm, jak i innowacyj-
nych przedsięwzięć. Następnie swoją 
20-letnią działalność agroturystyczną 
przedstawiła Stanisława Kowalczyk 
z Sieciechowa właścicielka Agrotury-
styki „Obykole”. Przedstawiciel Za-
kładu Karnego w Żytkowicach por. 
Jakub Ditrych udzielił obszernych in-
formacji na temat zatrudniania osób 
osadzonych. Na zakończenie o swojej 
pszczelarskiej pasji, a także nowej ini-
cjatywie jaką jest otwarta w tym roku 
(pierwsza w naszym powiecie) Eduka-
cyjna Zagroda Pszczelarska w Mieści-
sku opowiedział jej właściciel Ryszard 
Szewczyk.

Po ciekawej dyskusji wszyscy 
uczestnicy zadeklarowali swój udział 
w kolejnym forum. Zapraszamy zatem 
za rok!

DANUTA BŁAŻYŃSKA

28 sierpnia 2018 r. odbyło się ogło-
szenie wyników i wręczenie nagród 
w zakończonej IV Edycji Gminnego 
konkursu „Moja gmina w obiektywie”, 
którego organizatorem był Wójt Gmi-
ny Gniewoszów.

Tematem tegorocznego konkur-
su był: Pejzaż i zabytki Gminy Gnie-
woszów, na który otrzymaliśmy 
45 prac 15 autorów. Komisja w skła-
dzie: Franciszek Subocz – fotograf, 
członek rzeczywisty FOTO KLUBU 
RP – przewodniczący, Marcin Szymon 
Gac – Wójt Gminy Gniewoszów oraz 
Mikołaj Mizak – fotograf hobbysta, po 
weryfikacji zdjęć pod względem zgod-
ności z regulaminem konkursu, przy-
znała następujące nagrody:

I miejsce – Monika Wiraszka,
II miejsce – Stanisław Błażyński,
III – miejsce – Marian Wołowik.

Wyróżniono zdjęcia: Janusza Gór-
skiego, Witolda Makarewicza oraz 
Haliny Budniak. Przyznane zostały 
jeszcze indywidualne nagrody, które 
otrzymali Marcin Miturski oraz Beata 
Popek.

Słodkie nagrody w postaci miodu 
ufundował i wręczył Ryszard Szew-
czyk, którego Edukacyjna Zagro-

da Pszczelarska fotografowana była 
podczas pleneru fotograficznego. 
W plenerze, który odbył się 3 sierpnia 
br. na terenie naszej gminy uczestni-
czyli członkowie Klubu Fotograficz-
nego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
z Kozienic. Piękno naszej ziemi gnie-

woszowskiej możemy podziwiać na 
27 zdjęciach zakwalifikowanych do 
wystawy. Wystawę można oglądać 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
w Gniewoszowie do końca październi-
ka. Zapraszamy!

DANUTA BŁAŻYŃSKA

GMINA GNIEWOSZÓW
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Dzień 15 sierpnia 2018 r zapisał się 
w historii naszej gminy jako wyjątkowy. 
W roku 100-lecia postania Lotnictwa 
Polskiego oraz w 100-lecie Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości, z udziałem 
znamienitych gości z polski i zagranicy, 
władz samorządowych i mieszkańców 
gminy odsłonięto tablicę pamiątkową po-
święconą pamięci Lotników Ziemi Gnie-
woszowskiej. Tablica ta została umiesz-
czona na zewnętrznej ścianie kościoła 
parafi alnego w Gniewoszowie. 

Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą 
celebrowaną przez ks. prałata Edwarda 
Poniewierskiego Kanclerza Kurii Die-
cezji Radomskiej. Po zakończonej Mszy 
Św. Marcin Szymon Gac Wójt Gminy 
Gniewoszów powitał zaproszonych oraz 
wszystkich przybyłych gości, delega-
cje związków żołnierzy i stowarzyszeń 
oraz mieszkańców gminy. Podziękował 
ks. prałatowi za piękną homilię oraz ks. 
Stanisławowi Grzmilowi współgospoda-
rzowi uroczystości, a także Stanisławie 
Bachanek i Wiesławowi Grudniakowi za 
opracowanie treści tablicy.

Po wspólnym odśpiewaniu hymnu, 
minutą ciszy uczczono pamięć lotników. 
Następnie Wójt Marcin Szymon Gac, 
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Dela 
oraz Elżbieta Boguska córka por. art. pil. 
Jerzego Boguskiego, którego nazwisko 
widnieje na tablicy dokonali symbolicz-
nego jej odsłonięcia.

Po poświęceniu tablicy przez ks. pra-
łata Edwarda Poniewieskiego, w imieniu 
rodzin lotników słowa podziękowania 
do wszystkich, którzy przyczynili się do 

organizacji tej uroczystości skierowała 
Ewa Wesołowska. Słowa podziękowania 
do organizatorów skierował także płk pil. 
Ryszard Karpiński przedstawiciel Stowa-
rzyszenia Lotników Polskich z Warszawy 
oraz st. chor. szt. w stanie spoczynku Mi-
rosław Błażejczyk przedstawiciel Związ-
ku Byłych Żołnierzy Wojska Polskie-
go koło nr 17 w Dęblinie oraz Związku 
Kombatantów i Byłych Więźniów Poli-
tycznych, który wręczył Marcinowi Szy-
monowi Gac dyplom uznania.

Na zakończenie pod tablicą kwiaty 
złożyli przedstawiciele: Związku Byłych 
Żołnierzy Wojska Polskiego koło nr 17 
w Dęblinie oraz Związku Kombatan-
tów i Byłych Więźniów Politycznych, 
Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia 
Seniorów RP, Powiatowego Zarządu 

Prawa i Sprawiedliwości w Kozieni-
cach, Stowarzyszenia „NASZ BOREK”, 
Stowarzyszenia Miłośników Przeszłości 
„Gniewosz”, Ewa Wesołowska w imieniu 
rodziny Boguskich oraz przedstawiciele 
rodziny plut. pil. Władysława Wiraszki. 
Zapalone znicze złożyli przedstawiciel 
Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie 
oraz pracownicy Urzędu Gminy w Gnie-
woszowie.

Serdeczne podziękowania składamy: 
Andrzejowi Jungowi Staroście Powiatu 
Kozienickiego za objęcie uroczystości 
patronatem honorowym, Telewizji „Nasz 
Powiat” za objęcie patronatem medial-
nym, płk dypl. pil Janowi Skowroń Do-
wódcy 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego 
w Radomiu za oprawę wojskową.

DANUTA BŁAŻYŃSKA

Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą 
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Tegoroczne zakończenie lata 
w Gminie Grabów nad Pilicą miało 
wyjątkowy charakter. Przeddzień roz-
poczęcia roku szkolnego 2018/2019 
plac przed Zespołem Szkół oraz remizą 
OSP w Grabowie nad Pilicą zamienił 
się w estradę niecodziennych atrakcji, 
a na ulicach odświętnie zawisły flagi. 
Wszystko to za sprawą organizacji XV 
Dożynek Powiatu Kozienickiego „Gra-
bów nad Pilicą 2018”. 

Święto plonów jest szczególną uro-
czystością skierowaną do rolników, wy-
rażającą podziękowanie za ich często 
niedoceniany trud i poświęcenie pracy 
na ziemi. To dla nich tego dnia przybył 
i rozpoczął uroczystości Mszą Świętą 
Jego Ekscelencja Piotr Turzyński – Bi-
skup Pomocniczy Diecezji Radomskiej. 
Wydarzenie uświetnili swoją obecno-
ścią także inni znamienici goście, sa-
morządowcy, parlamentarzyści, którzy 
przybyli z najlepszymi życzeniami dla 
naszych rolników.  

Wedle starego obyczaju podczas 
święta plonów wyróżniający się rol-
nicy symbolicznie przekazują żni-
wo swojej pracy i proszą gospodarza 
o sprawiedliwe dzielenie nim, tak też 
tego dnia uczynili starostowie dożynek 
Iwona Czerwińska i Tomasz Adam-
czyk przekazując na ręce Wójta Gmi-
ny Euzebiusza Strzelczyka i Starosty 
Powiatu Kozienickiego Andrzeja Jun-
ga bochen świeżego chleba, którym 
następnie podzielili się ze wszystkimi 
zgromadzonymi na uroczystości.

Po tym obrzędzie Wójt skierował 
słowa najwyższego uznania i podzięko-
wania rolnikom za wysiłek jaki wkładają 
w swoją pracę, doceniając ich trud i ro-
zumiejąc troski, zaprosił wszystkich do 
wspólnego świętowania. 

Dzień 2 września był wypełniony 
wieloma atrakcjami, od sceny na któ-
rej zagrali: wielopokoleniowy zespół 
Rokiczanka prezentujący muzyczną 
etno-perełkę, zespół Megitza z hipno-
tyzującym głosem Małgorzaty Babiarz 
prezentujący w nowoczesnych brzmie-
niach góralski folk, romska artystka 
z Rosji Liza i Cygańskie Gwiazdy oraz 
gwiazda wieczoru, znany od dwudzie-
stu lat zespół Brathanki. Utrzymując 
folkowy charakter imprezy na scenie 
zaprezentował się także dziecięco-mło-
dzieżowy zespół wokalno-taneczny 
z Grabowa nad Pilicą w strojach re-

gionu opoczyńskiego tańcząc Trojaka 
i Krakowiaka oraz w strojach okresu 
Księstwa Warszawskiego zatańczył Po-
loneza i Mazura. Dla koneserów dobre-
go humoru wystąpił Kabaret z Konopi, 
a w godzinach wieczornych do zabawy 
porwał muzyką taneczną zespół Selekt. 
Na koniec wystąpił w klimatach rocka 
i bluesa debiutujący zespół Fun To The 
Grave. Na placu przed OSP na naj-
młodszych uczestników czekało weso-
łe miasteczko, a w nim między innymi 
dmuchane zjeżdżalnie, w tym jedna 
z najwyższych mierząca aż 13 metrów, 
place zabaw, małpi gaj, żyroskop, sy-

mulator dachowania, strzelnica, a tak-
że animatorzy z licznymi konkursami. 

Zacisze pod parasolami sprzyjało 
spotkaniom sąsiedzkim i rodzinnym 
przy specjałach z grilla, czy najwięk-
szej w Polsce Patelni Plenerowej, na 
której wybitny kucharz Waldemar 
Załuski przygotował dla wszystkich 
uczestników dożynek kapuśniak re-
gionalny zasmażany na papryce. Tego 
dnia każdy mógł skosztować także in-
nych regionalnych przysmaków przy-
gotowanych przez stowarzyszenia, 
organizacje i lokalnych przedsiębior-
ców między innym takich jak pierogi 

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
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16 września 2018 r. Szkoła Podsta-
wowa w Augustowie obchodziła święto 
swojego patrona –76 Pułku Piechoty im. 
Ludwika Narbutta z Grodna.

76 Pułk Piechoty z Grodna – patron 
PSP w Augustowie, został utworzony 
w 1918 roku. Jego pierwotna nazwa to 
Lidzki Pułk Strzelców. Dowódcą pułku 
od czerwca 1922 roku był kapitan Wil-
helm Zagórski. Po zakończeniu I wojny 
światowej pułk prowadził działalność 
nie tylko żołnierską. Zajmował się rów-
nież zwalczaniem analfabetyzmu, sze-
rzeniem wiedzy rolniczej, organizacją 
teatrów żołnierskich, kształtowaniem 
postaw obywatelskich. W 1932 roku 
pułk przyjął imię Ludwika Narbutta 
– wodza powstania styczniowego na 
Litwie w 1863 roku, nawiązując w ten 
sposób do tradycji walk narodowych 
i powstańczych. Nadszedł rok 1939. 
W skład 76 Pułku Piechoty wchodziły 
4 bataliony należące do Grodzieńskiej 
29 Dywizji Piechoty. Trzeci batalion 
12 września 1939 roku stoczył bitwę 
w lasach koło Augustowa i Matyldzina. 
Poległo 64 żołnierzy, a 200 zostało ran-
nych. Wielu żołnierzy z rozbitego Pułku 
brało udział w walkach we Francji, To-
bruku i Monte Cassino. Po walecznym 
76 Pułku Piechoty zostały nie tylko 
wspomnienia, Pułk bezsprzecznie zapi-
sał swoją obecność w historii Polski, 

a kontynuację walki z wrogiem przejął 
76 Pułk Armii Krajowej.

Od krwawych, wrześniowych dni 
minęło już 79 lat – jednak pamięć o kil-
kudziesięciu bohaterskich żołnierzach, 
którzy w wyniku zażartych walk z hi-
tlerowskim najeźdźcą spoczęli w lasach 
Puszczy Kozienickiej i Stromieckiej jest 
wciąż żywa! 

Choć „nie ma już pułku i nie ma Nar-
butta…”, to uczniowie szkoły, ich rodzi-
ce, nauczyciele, mieszkańcy Augustowa 
i okolicznych miejscowości, a także sa-
morządowcy i leśnicy dają przykład tego 
jak należy pielęgnować pamięć o tych, 
którzy zginęli w naszej obronie. 

a kontynuację walki z wrogiem przejął Uroczystość rozpoczęła Msza Świę-
ta w kościele pw. Matki Boskiej Czę-
stochowskiej w Bożem. Po modlitwie 
w intencji poległych żołnierzy i Ojczy-
zny, w lesie nieopodal Augustowa przy 
mogile, uczniowie przygotowali słowno-
-instrumentalny apel poświęcony pamięci 
poległym w walce o wolność. W hołdzie 
zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.

Uroczystość zakończył poczęstunek 
w budynku szkoły, który był okazją do osobi-
stych refl eksji i wspomnień o czasach wojny 
i tych którzy tę pamięć krzepili w uczniach 
Szkoły Podstawowej w Augustowie, a już 
odeszli na wieczną wartę. 

Szkoła Podstawowa w Augustowie

z kapustą i grzybami na stoisku Klubu 
Seniora Zaciszna Przystań, świeżo wy-
ciskanych soków i koktajli serwowa-
nych przez Lokalną Grupę Działania 
„Puszcza Kozienicka”, a także słod-
kich wypieków oraz pachnącego chle-
ba ze swojskim smalcem i ogórkiem 
małosolnym, do degustacji których za-
praszała lokalna piekarnia.

Dożynki były także świetną oka-
zją do zaprezentowania się lokalnych 
twórców, wśród których górowały 
hafty, rzeźby i rękodzieła z wosku 
pszczelego. 

Zwieńczeniem udanych żniw 
i wspaniałej wspólnej zabawy był 
zapierający dech w piersiach pokaz 
sztucznych ogni. 

Uroczystość zakończenia i jedno-
cześnie oczekiwania nowego rolnicze-
go roku przygotowana była z myślą 
o wszystkich rolnikach, którzy tego 
dnia chcieli oddać się wytchnieniu od 
ciężkiej pracy. Gospodarz Gminy z tro-
ską i zrozumieniem zwrócił sie do nich 

i ich rodzin życząc im wytrwałości 
w podjętym trudzie, obfitych lat w uro-
dzaj i sprzyjającej pogody, która nie 

będzie siać zniszczenia oraz zdrowia 
i pomyślności. 

ANNA PLESIEWICZ-TRZECIAK
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Zofi a Sydor z Krakowa wyśpiewa-
ła Grand Prix XVI Konkursu Piosenki 
o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka, 
odbywającego się w ramach Festiwalu 
Muzyki Rozrywkowej, w dniach 24 – 
25 sierpnia. 

Tegoroczny festiwal trwał dwa dni. 
W piątek, 24 sierpnia, w sali kameral-
nej Centrum Kulturalno-Artystycznego 
w Kozienicach odbył się koncert fi nało-
wy XVI Konkursu Piosenki o Nagrodę 
im. Bogusława Klimczuka. 

Wszystkich przybyłych na to wyda-
rzenie powitała Dyrektor Kozienickiego 
Domu Kultury i jednocześnie dyrektor 
festiwalu Elwira Kozłowska. Podkreśliła 
ona, jak ważnym wydarzeniem dla domu 
kultury jest konkurs piosenki.
Wyśpiewać sukces

Do muzycznej walki stanęli wokali-
ści wyłonieni w eliminacjach: dziesięcioro 
wokalistów i jeden zespół wokalny. Artyści 
przyjechali z całej Polski, a gospodarzy repre-
zentowała Patrycja Wołos. Galę poprowadził 
prezenter radiowy Wojtek Szymański.

Uczestnicy śpiewali po dwa utwory, 
a oceniało ich jury w składzie: Marek Klim-
czuk (przewodniczący), Piotr Gogol, Piotr 
Dąbrówka, Dariusz Szewc, Elwira Ko-
złowska (sekretarz jury) i Radosław Czajor 
– przedstawiciel Enei Wytwarzanie.

W czasie obrad wybrali oni najlepszą 
szóstkę, w której znalazła się również Patry-
cja Wołos. Pełny werdykt poznaliśmy dopiero 
kolejnego dnia. W sobotę odbył się bowiem 
koncert galowy, a poprowadził go Paweł 
Sztompke z Programu 1 Polskiego Radia. 

Uroczystego otwarcia gali dokona-
li: Burmistrz Gminy Kozienice Tomasz 
Śmietanka, Starosta Powiatu Kozienic-
kiego Andrzej Jung, Radny Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego Leszek 
Przybytniak i Wiceprezes Zarządu Enei 
Wytwarzanie Jan Mazurkiewicz. 

Następnie duet Alan Bochnak i Jasiek 
Kusek zaprezentował koncert pt. „Wspo-
mnienie o Bogusławie Klimczuku”. Był on 

dedykowany Krystynie Klimczuk, zmarłej 
w tym roku wdowie po patronie festiwalu. 
Sięgnęła po najwyższe laury

Później Scenę Enea przejęli laureaci 
konkursu, a po ich prezentacjach przyszedł 
czas na ogłoszenie wyników. Grand Prix im. 
Bogusława Klimczuka i nagrodę pieniężną 
w wysokości 6 tys. zł oraz statuetkę festiwa-
lową, zdobyła Zofi a Sydor z Krakowa. 

Pierwsze miejsce zajęła Magdalena Cho-
łuj z Morawicy, wygrywając 3,5 tys. zł. Do 
niej powędrowała też Nagroda Prezesa Enei 
Wytwarzanie za najbardziej energetyczny 
występ w XVI Festiwalu Muzyki Rozryw-
kowej im. Bogusława Klimczuka, ufundo-
wana z okazji 50-lecia Elektrowni Kozieni-
ce. To nagroda w wysokości 5 tys. zł. 

Drugie miejsce zajął Arkadiusz Solarz 
z Radomia i odebrał czek na 2,5 tys. zł. 
Natomiast na trzecim miejscu znalazła się 
Patrycja Zawisza z MGOK w Skarysze-
wie, która wygrała 1,5 tys. zł.

Były też dwa wyróżnienia. Nagroda To-
masza Śmietanki, Burmistrza Gminy Kozie-
nice, w wysokości 1,2 tys. zł, powędrowała 
do Klaudii Wójcik z Wygiełzowa. Natomiast 
nagrodę pozaregulaminową Andrzeja Junga, 
Starosty Powiatu Kozienickiego, otrzymała 

Patrycja Wołos z Kozienickiego Domu Kul-
tury. Był to tablet o wartości 1,5 tys. zł.
Świetny koncert na fi nał

Gwiazdą sobotniego wieczoru był 
Grzegorz Hyży. Popularny wokalista na 
swoim koncie ma dwie bestsellerowe pły-
ty i takie hity, jak: „Wstaję”, „Na chwilę” 
czy „Podatek od miłości”. Jego występ 
w Kozienicach spotkał się z bardzo du-
żym zainteresowaniem.

Organizatorami XVI edycji Festiwalu 
Muzyki Rozrywkowej byli: Gmina Kozie-
nice oraz Kozienicki Dom Kultury im. Bo-
gusława Klimczuka. Współorganizatorem 
Samorząd Województwa Mazowieckiego, 
partnerem Kozienickie Centrum Rekreacji 
i Sportu, zaś sponsorem Enea Wytwarzanie. 

Patroni i fundatorzy nagród to: Prezes 
Zarządu Enei Wytwarzanie Antoni Józwo-
wicz, Burmistrz Gminy Kozienice Tomasz 
Śmietanka oraz Starosta Powiatu Kozienic-
kiego Andrzej Jung. Patronat nad imprezą 
objęli także Adam Struzik – Marszałek 
Województwa Mazowieckiego i Zdzisław 
Sipiera – Wojewoda Mazowiecki. 

Kozienicki Dom Kultury 
im. Bogusława Klimczuka

Kandydatem zaproponowanym 
przez burmistrza Tomasza Śmietankę 
na przyszłego włodarza gminy jest Ro-
bert Wojcieszek, Prezes Zarządu Ko-
zienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. 
z o.o., Przewodniczący Budżetu, Finan-
sów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospo-
darczego Rady Powiatu Kozienickiego. 

Ze względu na mandat zaufania, 
którym – przez ostatnie 20 lat – obda-
rzali mnie mieszkańcy gminy Kozie-
nice, czuję się zobowiązany, aby po-
dzielić się z Państwem podjętą przeze 
mnie decyzją. Po wielu rozważaniach, 
konsultacjach, na początku „z samym 
sobą”, kolejno z rodziną i najbliższym 

środowiskiem, postanowiłem nie ubie-
gać się o stanowisko burmistrza gmi-
ny Kozienice na następną kadencję – 
będę natomiast startował do Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego. Duży 
wpływ na moją ostateczną decyzję 
miała nowa ordynacja wyborcza, jed-
nakże chciałbym sprawdzić się także 

GMINA KOZIENICE
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w innych rolach zawodowych i społecz-
nych. Kozienicom potrzebna jest nadal 
szeroka, ponadpartyjna i ponadgminna 
koalicja dla ich dynamicznego rozwo-
ju – uważam, że obecność przedstawi-
ciela Ziemi Kozienickiej na wyższym 
poziomie samorządu, przyniesie wiele 
szans rozwojowych. 

Na Walnym Zgromadzeniu Stowa-
rzyszenia Samorządowego Forum Zie-
mi Kozienickiej, w dniu 7 września br., 
wspólnie i jednogłośnie zatwierdzono 
pana Roberta Wojcieszka, którego za-
proponowałem, jako kandydata god-
nego do ubiegania się o stanowisko 
burmistrza gminy Kozienice. Robert 
Wojcieszek znakomicie wkomponowuje 
się nie tylko w moją wizję burmistrza 
Kozienic, wizję „Forum”, ale przede 
wszystkim w wizję burmistrza ogromnej 
liczby mieszkańców gminy Kozienice, 
którzy swoje oczekiwania potwierdza-
ją przy urnach, w kolejnych wyborach, 
już od 20 lat. Robert Wojcieszek to oso-
ba Państwu znana. Od 8 lat, obdarzony 
społecznym zaufaniem, piastuje funk-
cję radnego Powiatu Kozienickiego, 
przewodniczącego Komisji Budżetu. 
Z naszym gminnym samorządem zwią-
zany jest już od prawie 15 lat, kiedy to 
rozpoczął pracę w Urzędzie Miejskim 
w Kozienicach. Podczas swojej pracy 
zawodowej zawsze cenił sobie wyzwa-
nia. Roztacza wokół siebie pogodną 
i przyjazną aurę przez co zjednuje so-
bie ludzi i wspólnie z nimi realizuje za-
łożone cele. Znakomicie wykształcony, 
kompetentny. Absolwent zarządzania 
i marketingu na Politechnice Warszaw-
skiej, a także podyplomowych studiów 
pozyskiwania funduszy strukturalnych 
z Unii Europejskiej w Szkole Głów-

nej Handlowej w Warszawie oraz wy-
ceny nieruchomości na Politechnice 
Warszawskiej. Pozyskana przez pana 
Roberta Wojcieszka wiedza wraz z na-
bytym doświadczeniem samorządow-
ca wykreowała świetnego menedżera. 
Dlatego też, z pełną świadomością, 
powierzyłem Robertowi Wojcieszkowi 
zarządzanie Kozienicką Gospodarką 
Komunalną. Od 7 lat z wielkim powo-
dzeniem wywiązuje się z tego zadania 
jako prezes zarządu. Jako rodowity 
kozieniczanin mocno identyfikuje się 
z gminą Kozienice. Dba o jej rozwój 
i tworzenie pozytywnego wizerunku. 
Prywatnie spełnia się jako mąż i oj-
ciec dwóch synów. Już niejednokrotnie 
udowodnił jak ważny jest dla niego los 

w innych rolach zawodowych i społecz-

Kozienic i ich mieszkańców, dlatego 
z pełną świadomością zachęcam Pań-
stwa do wsparcia jego kandydatury.    

Według mnie i wielu mieszkańców 
naszej „małej ojczyzny” Robert Woj-
cieszek to najlepszy i racjonalny kan-
dydat na burmistrza gminy Kozienice 
w nadchodzących wyborach. To będzie 
dobry wybór dla przyszłości Ziemi 
Kozienickiej, której poświęciłem ser-
ce, umiejętności i najlepsze lata mojej 
aktywności zawodowej. Daję szansę 
innym. Uznałem, że teraz powinienem 
służyć mieszkańcom w inny, lepszy 
sposób. Kozienicom należą się najlepsi 
kandydaci. 
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Społeczność gminy Magnuszew po raz 
kolejny włączyła się w ogólnopolską ak-
cję Narodowego Czytania. W tym szcze-
gólnym roku, w którym świętujemy 100. 
Rocznicę Odzyskania przez Polskę Nie-
podległości, lekturą wskazaną przez Pre-
zydenta RP i jego małżonkę, była powieść 
„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

Wspólne czytanie odbyło się w miejscu 
historycznym – Skansenie Bojowym I Ar-
mii Wojska Polskiego w Mniszewie. Pod 
obeliskiem, upamiętniającym walki o wol-
ność Ojczyzny, powieść „Przedwiośnie” 
czytali przedstawiciele całej lokalnej spo-
łeczności i różnych jej pokoleń. Spotkaniu 
towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda.

Tak jak w ubiegłych latach fragmenty 
literatury czytał Wójt Gminy Magnuszew 
Marek Drapała, Sekretarz Gminy Barba-
ra Sobota, ksiądz kanonik Florian Rafa-
łowski, dyrektorzy szkół z Rozniszewa 
i Mniszewa – Agnieszka Suska i Małgo-
rzata Grądziel. W spotkaniu czynny udział 
wzięli emerytowani wieloletni dyrektorzy 
szkół z Magnuszewa i Mniszewa – Barbara 
Umańska i Władysław Sałyga oraz emery-
towane bibliotekarki Helena Zając i Sabina 
Matysiak. We wspólne czytanie włączyli 
się przedstawiciele grupy teatralnej Pasja 
i zespołu Melodia – Halina Świerczyńska, 
Irena Zielińska, Michał Buczek i Jadwiga 
Domaszczyńska. Nie zabrakło też przedsta-
wicieli organizacji pozarządowych z terenu 
gminy Magnuszew, które reprezentowała 
wiceprezes Stowarzyszenia „Pokolenia” 
Małgorzata Marchewka. W spotkaniu wzię-
li też czynny udział nauczyciele ze szkół 
z terenu gminy Magnuszew Beata Grądziel, 
Marzena Kucińska, Anna Owczarczyk 
i Agata Janowska-Wachnik. Gościem spe-
cjalnym była Prezes Lokalnej Grupy Działa-
nia „Puszcza Kozienicka” Irena Bielawska, 
która w tym szczególnym dniu promowała 
czytelnictwo polskiej literatury i włączyła 
się we wspólne czytanie. „Przedwiośnie” 
czytała również pięknie przygotowana duża 
grupa uczniów, reprezentująca wszystkie 
szkoły z terenu gminy oraz reprezentantka 
lokalnej społeczności – Anna Szafarz. 

W sumie grupa czytających liczyła 
prawie 60 osób. Słuchacze z zaciekawie-
niem słuchali czytających, którzy starali 
się wiernie oddać treści i emocje, które 
autor chciał przekazać czytelnikom. Kli-
mat spotkania wzbogacił swą obecnością 
Jan Marczak, członek Grupy Rekonstruk-
cji Historycznej Warka, ubrany w strój 
powstańca styczniowego, nawiązujący do 
roku, w którym urodził się autor powieści 
Stefan Żeromski. 

Zarówno wszystkim czytającym, jak 
też i słuchaczom bardzo serdecznie dzię-
kujemy za wspólne czytanie. Jest to nasz 
wkład w promocję czytelnictwa bardzo 
bogatej i pięknej polskiej literatury, która 
czeka na czytelników na półkach naszej 

biblioteki. A na kolejne Narodowe Czyta-
nie zapraszamy za rok.

Pracownicy Gminnej Biblioteki 
Publicznej – Centrum Kultury 

w Magnuszewie

www.kozienicepowiat.pl

GMINA MAGNUSZEW
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26 sierpnia br. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Zajezierzu obchodziła Jubileusz 100-le-
cia istnienia. Podczas uroczystości druh 
Robert Grygiel, członek Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP, dokonał aktu 
dekoracji sztandaru Ochotniczej Straży Po-
żarnej Zajezierze Złotym Znakiem Związku 
OSP RP za wieloletnią, ofi arną działalność 
w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra 
społeczeństwa i Rzeczpospolitej Polskiej. 

W uroczystości uczestniczyli Zastęp-
ca Komendanta Głównego Państwowej 
Straży Pożarnej st. bryg. Tadeusz Jopek, 
Mazowiecki Komendant Wojewódzki Pań-
stwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdan 
Łasica, Komendant Powiatowy PSP w Ko-
zienicach st. kpt. Kamil Bieńkowski, Prezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP Zbigniew Gołąbek, dowódcą uroczysto-
ści był mł. bryg. Paweł Kowalski. 

Podczas apelu Złotym Medalem za za-
sługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni: 
Marian Zbigniew Czerski, Zbigniew Moryc, 
Srebrnym Medalem: Piotr Sadura, Brązo-
wym Medalem: Tomasz Kowalczyk, Karol 
Krekora, Dariusz Komorek. Odznaką „Stra-
żak Wzorowy” odznaczeni zostali: Mateusz 
Zając, Piotr Zając, Grzegorz Śledź, Grzegorz 
Komorek, Bogusław Krekora. Medal pa-
miątkowy PRO Masovia otrzymał Stanisław 
Bachanek. Dyplomy uznania otrzymali nato-
miast strażacy z Gminy Sieciechów: Henryk 
Moryc, Stanisław Bachanek, Piotr Sadura, 
Waldemar Pułka, Wiktor Suwała, Karol Kre-
kora, Grzegorz Miturski, Zbigniew Czerski, 
Leszek Ostrowski, Stefan Siek, Damian 
Kurdziałek, Jerzy Sujkowski, Jan Krekora, 
Brunon Pachnia, Henryk Grzebalski, Leszek 
Potera, Michał Kocon, Antoni Zapora, Grze-
gorz Komorek, Bogusław Krekora, Piotr 

Zając, Mateusz Zając, Grzegorz Śledź, Zbi-
gniew Moryc, Kazimierz Mastalerz, Henryk 
Karsznia, Henryk Kultys, Włodzimierz Drą-
żyk, Mieczysław Olejarz, Stefan Molenda, 
Tomasz Kowalczyk, Ryszard Markowski.

Podczas tegorocznych XV Dożynek 
Powiatu Kozienickiego, które odbyły 
się 2 września w Grabowie nad Pilicą, 
najbardziej wyróżniający się rolnicy 
z terenu poszczególnych gmin powiatu 
kozienickiego zostali uhonorowani od-
znaką honorową „Zasłużony dla Rol-
nictwa” przyznawaną przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Z terenu Gminy Sieciechów wyróż-
nieni zostali Marcin Pachnia zamiesz-
kały w Zbyczynie i Michał Majdak 
zamieszkały w Nagórniku. Przyznanie 
odznaki jest formą podziękowania za 
zaangażowanie i odniesione sukcesy 
w pracy rolniczej. 

Informacja Urzędu Gminy
 w Sieciechowie

www.kozienicepowiat.pl

Po zakończeniu części ofi cjalnej, 
uczestnicy uroczystości zostali zaprosze-
ni na poczęstunek przygotowany przez 
OSP Zajezierze.

ELŻBIETA KALBARCZYK

GMINA SIECIECHÓW
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9 września odbyło się uroczyste otwarcie 
świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępice. 
W wydarzeniu udział wzięli: Wójt Gminy 
Sieciechów Marian Zbigniew Czerski, Pre-
zes Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Ko-
zienicka” Irena Bielawska, Przewodniczący 
Rady Gminy Sieciechów Kazimierz Masta-
lerz, Sekretarz Gminy Teresa Sujkowska, 
sołtysi, radni, a także licznie zgromadzeni 
mieszkańcy Kępic. Uroczystego przecięcia 
wstęgi dokonał Wójt Gminy Marian Zbi-
gniew Czerski oraz Irena Bielawska Prezes 
LGD „Puszcza Kozienicka”, natomiast po-
święcenia obiektu dokonał Proboszcz Parafi i 
w Opactwie ks. Henryk Kowalczyk. Po za-
kończeniu części ofi cjalnej wszyscy zebrani 
udali się na poczęstunek.

Świetlica wiejska w Kępicach jest jed-
nym z najstarszych budynków użyteczności 
publicznej w Gminie Sieciechów. Przed laty 
mieściła się tu szkoła – funkcje tą pełniła od 
lat pięćdziesiątych do 1987 r. Od tamtej pory 
budynek służy mieszkańcom jako świetlica 
wiejska – odbywały się tu różnego rodzaju 
imprezy młodzieżowe jak i spotkania oko-
licznościowe np. z okazji pacyfi kacji wsi 
Kępice, święcenie pokarmów w Wielką 
Sobotę przed Wielkanocą. Aby świetlica 
nadal mogła spełniać te i inne funkcje i słu-
żyć mieszkańcom Kępic, jak i mieszkańcom 
gminy należało ją wyremontować. Dzięki 
staraniom Wójta Gminy Sieciechów Maria-
na Zbigniewa Czerskiego udało się pozyskać 
środki fi nansowe na jej gruntowny remont. 
Dofi nansowanie w kwocie 71 426,94 zł 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich uzyskano za pośrednic-
twem Lokalnej Grupy Działania „Puszcza 
Kozienicka”. Remont zakładał zachowanie 
jej oryginalnego wyglądu – zachowanie 
rozkładu pomieszczeń wewnątrz, a także za-
chowanie elementów architektonicznych na 
zewnątrz budynku. Celem remontu budynku 
było przywrócenie budynkowi jego dawnej 
funkcjonalności w szczególności, by służył 
mieszkańcom w budowaniu i zachowaniu 
szeroko pojętej kultury i tradycji. Remont 
obejmował: malowanie dachu oraz wymia-
nę rynien, wymianę kominów, wykonanie 
nowej elewacji zewnętrznej, wymianę okien, 
wykonanie chodnika i opaski wokół budyn-
ku oraz wszystkie prace modernizacyjne we-
wnątrz budynku, ściany, sufi ty i podłogi.

Świetlica znajduje się w centrum miej-
scowości w bezpośrednim sąsiedztwie miej-
sca pomordowanych żołnierzy BCh i AK – 
mieszkańców wsi Kępice podczas II wojny 
światowej, gdzie corocznie odbywają się 
uroczystości upamiętniające te wydarzenia. 

Remont świetlicy wiejskiej w Kępicach 

pozytywnie wpłynął na poprawę jakości ży-
cia, poprzez stworzenie nowego miejsca do 
wypoczynku, wspólnego spędzania wolne-
go czasu, organizacji imprez, zaspokajania 
potrzeb społecznych i kulturalnych.

Niedzielne otwarcie świetlicy zapo-

czątkowało wspólne spotkania mieszkań-
ców i ich integrację jak kiedyś, gdy przed 
laty mieściła się tu szkoła.

ELŻBIETA KALBARCZYK
ANNA BARYŁKA
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