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Od wspólnej modlitwy poprowadzonej
przez ks. kan. Kazimierza Chojnackiego
przy kwaterze Legionistów na kozienickim cmentarzu rozpoczęły się 11 listopada
uroczyste obchody Narodowego Święta
Niepodległości.
Po modlitwie zebrane delegacje samorządów: Powiatu Kozienickiego i Gminy
Kozienice, przedstawiciele środowisk kombatanckich, szkół, instytucji, organizacji, zakładów pracy i stowarzyszeń złożyły kwiaty
i zapaliły znicze w kwaterze Legionistów
oraz przed grobem nieznanego żołnierza. Po
uroczystości na cmentarzu w kościele pw.
Świętej Rodziny w Kozienicach odprawiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny,
celebrowana przez ks. dziekana Władysława
Sarwę, ks. kanonika Kazimierza Chojnackiego oraz ks. Rafała Widulińskiego Dyrektora Seminarium Duchownego w Radomiu.
– Gromadzimy się, aby dziękować za tych
wszystkich ludzi, którzy wywalczyli nam
wolność, którzy dla Ojczyzny ginęli oraz
ponosili różnego rodzaju oﬁary – mówił
w homilii ksiądz Rafał Widuliński.
Po Mszy Świętej w uroczystym przemarszu prowadzonym przez ułanów z 22 Pułku
Ułanów Podkarpackich w Garbatce-Letnisku oraz Orkiestrę Dętą OSP w Kozienicach
– licznie zgromadzone poczty sztandarowe,
delegacje z wiązankami kwiatów, rekonstruktorzy z Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych, żołnierze
Wojsk Obrony Terytorialnej, harcerze, goście honorowi oraz zgromadzeni mieszkańcy
powiatu kozienickiego z biało-czerwonymi
kotylionami oraz małymi ﬂagami w dłoniach
przeszli na plac przy Pomniku Niepodległości, gdzie odbyła się dalsza część obchodów.
W ramach akcji „Niepodległa do hymnu” wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego rozpoczęły się uroczystości przy
odsłoniętym w ubiegłym roku Pomniku
Niepodległości. Po zaintonowaniu hymnu
przez Pawła Kibila dowódcę garbackich
ułanów – do śpiewu przyłączyli się wszyscy
zebrani na placu. Po hymnie zaprezentowały się Natalia Wilczek uczennica Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 4 i Sandra Kocyk
uczennica I Liceum Ogólnokształcącego

im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach,
absolwentki Szkoły Muzycznej I stopnia
w Kozienicach.
Zarówno Starosta Kozienicki Andrzej
Jung, jak i Burmistrz Gminy Kozienice
w swoich wystąpieniach zwrócili uwagę
na to, byśmy pamiętali o naszych przodkach, którzy oddawali życie za to, byśmy
my dziś mogli żyć w wolnym kraju.
– Czym jest wolność wie tylko ten, kto ją
stracił. Polacy tego doświadczyli, przez
123 lata Polski nie było na mapach
świata, ale duch narodowy w Polakach
pozostał. Polacy walczyli i ginęli w powstaniach oraz podczas wojen. Wiele
ich mogił rozsiane jest na terenie powiatu kozienickiego, dziś chylimy przed
nimi czoła. Chwała Bohaterom! – mówił Starosta Kozienicki.
Po okolicznościowych wystąpieniach
młodzież z Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach przedstawiła montaż słowno-muzyczny przygotowany pod kierunkiem Joanny Czechyry
i Marcina Mizaka.
Niezwykle istotnym punktem uroczystości był Apel Pamięci, odczytany przez
Krzysztofa Zająca z Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych z udziałem jednostki Strzeleckiej
1442 Kozienice oraz 24 Kozienickiej

Drużyny Harcerek DOBA.
Po Apelu prawie 50 delegacji w hołdzie
poległym i walczącym w obronie Ojczyzny
złożyło kwiaty przed Pomnikiem Niepodległości. W imieniu Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego kwiaty złożyła Weronika Piwarska asystent Marszałka, natomiast
w imieniu Wicemarszałka Województwa
Mazowieckiego Rafała Rajkowskiego –
dr Tomasz Śmietanka Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Wśród zebranych
delegacji były również: delegacje samorządów: Powiatu Kozienickiego, Gminy Kozienice, Gminy Sieciechów oraz delegacja
Społecznego Komitetu Budowy Pomnika
Niepodległości w Kozienicach. W skład delegacji Powiatu Kozienickiego weszli: Starosta
Kozienicki Andrzej Jung, Wicestarosta Józef
Grzegorz Małaśnicki, Skarbnik Powiatu Kamil Banaś, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Bebelska, Członkowie Zarządu
Powiatu: Małgorzata Siekut i Marek Kucharski oraz Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady
Powiatu Kozienickiego Tomasz Trela.
Kwiaty złożyli również przedstawiciele środowisk kombatanckich, służb
mundurowych, szkół, instytucji, zakładów
pracy, organizacji związkowych, partii politycznych, stowarzyszeń, klubów seniora
Dokończenie na str. 2

Wydarzenia
Dokończenie ze str. 1
i klubów sportowych.
Wartę honorową zarówno na cmentarzu przy kwaterze Legionistów, jak i przy
Pomniku Niepodległości pełnili rekonstruktorzy z Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych, jak i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
Uroczyste obchody 101. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
zakończył X Koncert Muzyki Polskiej
w wykonaniu nauczycieli i uczniów Szkoły
Muzycznej I stopnia w Kozienicach oraz
grupy poetyckiej Erato działającej przy
Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka w sali kameralnej Centrum
Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.
Organizatorami obchodów byli Starostwo Powiatowe w Kozienicach oraz
Gmina Kozienice. Dziękujemy również
wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie Narodowego Święta Niepodległości, a byli to: Społeczny Komitet Budowy Pomnika Niepodległości, Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
Komenda Powiatowa Policji, Parafia pw.
Świętego Krzyża, Parafia pw. Świętej Rodziny w Kozienicach, Zespół Szkół Nr 1
im. Legionów Polskich, I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego,
w tym Grupa Medyczna, Publiczna Szko-

12 listopada na stadionie lekkoatletyczno-piłkarskim w Kozienicach zorganizowany został Bieg Niepodległości, na dystansie
11 km. W wydarzeniu wzięło udział około
150 osób, które weszły w skład drużyn:
Biegam Bo Lubię, Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach, Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach, Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu, I Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach,
Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich
w Kozienicach, Urzędu Miejskiego w Kozienicach oraz Starostwa Powiatowego
w Kozienicach.
Przedsięwzięcie rozpoczęło się o godz.
11:11 odśpiewaniem hymnu państwowego, następnie wszyscy uczestnicy przebiegli wspólnie inauguracyjny dystans
200 metrów.
To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło
dużą liczbę nie tylko samych biegaczy, ale
także kibiców, wśród których znaleźli się
także Andrzej Jung Starosta Kozienicki oraz
Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta.
Jako pierwsza Bieg ukończyła drużyna Komendy Powiatowej PSP w Kozienicach, druga na mecie była ekipa Zespołu
Szkół Nr 1 w Kozienicach, natomiast trze-
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ła Podstawowa Nr 4,
Szkoła Muzyczna I
stopnia w Kozienicach, Zarząd Dróg
Powiatowych w Kozienicach, Orkiestra
Dęta OSP w Kozienicach, Stowarzyszenie
Kawaleryjskie im. 22
Pułku Ułanów Podkarpackich w Garbatce-Letnisku, Kozienicka Gospodarka
Komunalna Sp. z o.o.
Dziękujemy także Adamowi Struzikowi Marszałkowi
Województwa
Mazowieckiego za
nadesłanie okolicznościowego listu skierowanego do mieszkańców powiatu kozienickiego.
W imieniu Starosty Kozienickiego
Andrzeja Junga dziękujemy również
wszystkim, którzy odpowiadając na
jego Apel, wywiesili na swojej posesji
ﬂagi państwowe. Gest ten był wyrazem
szacunku dla najważniejszych symboli naszego Państwa, naszego Narodu,
oraz hołdem dla tych wszystkich, którzy
przez wieki kultywowali pamięć i wal-

cie miejsce zdobyła drużyna I LO w Kozienicach z dyrektor Ewą Malec na czele.
Reprezentacja Starostwa Powiatowego w Kozienicach uzyskała 4 czas. Gratulujemy!
Na zakończenie sportowego spotkania wszyscy uczestnicy Biegu otrzymali
pamiątkowe medale, a laureaci 3 pierwszych miejsc również drobne upominki.

czyli o sprawy narodowe.
Koordynacją organizacji uroczystych
obchodów Narodowego Święta Niepodległości zajmował się Wydział Promocji
i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach.
MONIKA WIRASZKA
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Organizatorem Biegu Niepodległości
w Kozienicach było Kozienickie Centrum
Rekreacji i Sportu.
SABINA SEMENIUK
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”
www.kozienicepowiat.pl

Wydarzenia

25 października oddana została do użytku przebudowana część drogi powiatowej
4504W Stary Grudek – Sarnów, w miejscowości Kociołek, o długości 615 mb. Dodatkowo wykonane zostały dojazdy do mostu
w tej miejscowości.
Koszt całkowity zadania wyniósł prawie 400 000,00 zł, a sfinansowany został
ze środków Powiatu Kozienickiego oraz
Gminy Gniewoszów.
W odbiorze inwestycji uczestniczyli:
Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, Grzegorz Sotowski Radny Rady Powiatu Kozienickiego, Marcin Łopuszański
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Kozienicach, Gabriela Wachowicz sołtys wsi Kociołek, Sławomir Boryczka
inspektor nadzoru oraz Mirosława Ruszkowska Kierownik Budowy w Przedsię-

biorstwie Robót Drogowych w Zwoleniu,
które było wykonawcą inwestycji.
Komisję odbiorową tworzyli pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych
w Kozienicach: Tomasz Dróżdż przewodniczący komisji oraz Mateusz Purchała

6 listopada oddany został do użytku chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 1739W Kozienice – Bogucin – Brzustów w miejscowości Bogucin. Koszt inwestycji wyniósł prawie
75 tysięcy złotych i współfinansowany został
ze środków Powiatu Kozienickiego oraz
Wspólnoty Gruntowej Wsi Bogucin.
Protokół odbioru inwestycji podpisali: Tomasz Dróżdż Przewodniczący
Komisji Odbiorowej, Mateusz Purchała
i Krzysztof Misztak Członkowie Komisji,
Sławomir Boryczka inspektor nadzoru,
a także: Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, Waldemar Banaś
Członek Zarządu Powiatu Kozienickiego,
Andrzej Orzechowski Przewodniczący
Wspólnoty Gruntowej Wsi Bogucin oraz
Adam Kuciara Członek Komisji Rewizyjnej Wspólnoty Gruntowej Wsi Bogucin,

a także Marcin Jakubczyk Przedstawiciel
Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego
Markbruk – wykonawcy inwestycji.
SABINA SEMENIUK

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

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

4 października w Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród
II edycji konkursu plastyczno-fotograficznego „EkoSzkoła”
zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Konkursem objęte było całe województwo mazowieckie. Troje uczniów ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie
pod kierunkiem Ewy Drachal-Mirka zdobyło dwa I miejsca
i jedno II miejsce otrzymując cenne nagrody. Dodatkowo
laureaci I miejsc otrzymali dla szkoły Ekobony w wysokości
5.000 złotych. Uroczystość odbyła się pod honorowym patronatem Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka.
EWA DRACHAL-MIRKA

www.kozienicepowiat.pl
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28 października 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Kozienicach
odbyła się XIV Sesja Rady Powiatu
Kozienickiego VI kadencji. Po otwarciu obrad i stwierdzeniu quorum przyjęty został protokół z ostatniej Sesji.
Następnie Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu. Kolejnym
punktem obrad było przedstawienie
przez Janusza Patkowskiego Naczelnika Wydziału Zdrowia, Edukacji
i Sportu Starostwa Powiatowego w Kozienicach informacji dotyczącej funkcjonowania jednostek oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest

Powiat Kozienicki.
Następnie podjęto uchwały w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata
2019 – 2032,
b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2019 r.,
c) wyrażenia zgody na przyjęcie niektórych zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiat Kozienicki,
d) nabycia od Województwa Mazowieckiego nieruchomości gruntowej
zabudowanej
położonej
w Aleksandrówce gm. Kozienice

ozn. działka nr 226/1,
e) wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na
parkingu strzeżonym,
f) zmiany do uchwały Nr V/45/2019
z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie
określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2019 rok.

Od ostatniej zwyczajnej Sesji (25
września 2019 r.) Zarząd Powiatu obradował 3 razy.
1. Zarząd Powiatu zajmował się sprawami budżetowymi Starostwa i jednostek organizacyjnych.
• Zarząd podjął uchwałę w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie
powiatu na 2019 rok.
2. Zarząd podjął uchwały:
• w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach do podejmowania czynności w zakresie
wnioskowania,
podpisywania
dokumentów oraz składania
oświadczeń woli wobec Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu
Erasmus + w sprawie realizacji
projektu pt. Physics and new
technologies-(Fizyka i nowe
technologie,
skrót
EUPANTEC19) na lata 2019 – 2021,
• w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kozienicach do realizacji pilotażowego programu „Aktywny
samorząd”,
• w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kozienicach
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie zapytania ofertowego,
Dot. zakupu ubrań typu nomex.
• w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim pisemnym
przetargu nieograniczonym na
sprzedaż samochodu osobowego
stanowiącego własność Powiatu
Kozienickiego,
Kwota, która została wystawiona wynosi 5 tys. zł, przetarg ogłoszony jest do
29.10.2019 r.
• w sprawie utworzenia na terenie
Powiatu Kozienickiego punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej
w 2020 roku.
Punkty zostaną utworzone w każdej Gminie tak jak w ubiegłym roku.
3. Zarząd zajmował się sprawami
SP ZZOZ w Kozienicach:
• Zarząd przyjął do wiadomości
zaktualizowany plan finansowy
SP ZZOZ na rok 2019,
Zarząd skierował plan pod obrady Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.
• Zarząd wyraził zgodę na przeprowadzenie procedury dot. wynajmu pomieszczeń, zlokalizowanych w budynku „E”, o pow.
36 m², w celu prowadzenia działalności gospodarczej,
• Zarząd przyjął do wiadomości pismo Zarządu Kozienickiej
Gospodarki Komunalnej skierowane do SP ZZOZ w Kozienicach, w którym KGK wzywa do spłaty zadłużenia, które

na dzień 26.09.2019 r. wynosi
112 366,78 zł,
Z informacji przekazanych przez Dyrektora należność została uregulowana.
• Zarząd przyjął informację
przekazaną przez Prezesa Fundacji „Zdrowe Dziecko” dot. kwoty przekazanej z 1% podatku za
2018 rok na rzecz Szpitala Powiatowego w Kozienicach.
Z ww. tytułu na konto Fundacji
„Zdrowe Dziecko” wpłynęła kwota –
35. 968, 10 zł + wpłata Radnego E. Zawodnika – 5.000 zł.
Bardzo dziękuję wszystkim dotychczasowym darczyńcom, którzy wsparli
szpital w trudnej sytuacji finansowej.
Jednocześnie liczę na dalszą pomoc
płynącą ze strony mieszkańców, gdyż
każda złotówka jest bardzo ważna.
4. Zarząd zajmował się sprawami z zakresu oświaty:
• Zarząd przyjął do wiadomości
informację nt. nagród Starosty
przyznanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
• Zarząd wystąpił do Burmistrza
Gminy Kozienice z prośbą o rozważenie możliwości zabezpieczenia w budżecie Gminy Kozienice
środków na 2020 rok na zadania:
– dotacja celowa dot. kosztów
utrzymania
pełnowymiarowej
płyty boiska piłkarskiego ze
sztuczną nawierzchnią oraz za-
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Informacje/Wydarzenia
plecza socjalnego mieszczącego
się na boisku Orlik przy Zespole
Szkół na kwotę 47 000,00 zł,
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1
w Kozienicach.
– wsparcie finansowe w kwocie
100.000,00 zł na zadanie: „Remont łazienek szkolnych z wymianą rur kanalizacyjnych”,
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1
w Kozienicach.
– zakup pomocy dydaktycznych
na kwotę 30.000,00 zł dla I LO
w ramach środków pozyskiwanych z Gminy Kozienice podczas
planowania budżetu na 2020 r.
Na wniosek Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego.
• Zarząd przyjął do wiadomości
przedłożony przez Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego plan
zajęć dot. dodatkowej godziny
matematyki i fizyki dla uczennicy
I LO,
• Zarząd przyjął informację o stanie realizacji zadań oświatowych
za rok szkolny 2018/2019.
5. Zarząd zapoznał się:
• z pismem Dyrektor SOS-W
w Opactwie skierowanym do Komendy Powiatowej PSP w Kozienicach w sprawie przedłużenia terminu wykonania dalszych etapów
prac dostosowawczych budynku
SOS-W w Opactwie do wymogów

7 listopada oddana została do użytku przebudowana część drogi powiatowej 1730W Brzeźnica – Mozolice
Małe na terenie gminy Kozienice.
Prace polegały na poszerzeniu jezdni z istniejących 5 m do 6 m wraz
z budową chodnika, a także wykonaniu
bezpiecznego przejścia dla pieszych
oraz rowerzystów. Koszt zadania wyniósł prawie 136 tysięcy złotych, a sfinansowany został ze środków Powiatu
Kozienickiego.
Protokół odbioru inwestycji podpisali: Jacek Śmietanka Przewodniczący Komisji Odbiorowej, Mateusz
Purchała i Tomasz Dróżdż Członkowie
Komisji, Sławomir Boryczka inspektor nadzoru, a także: Andrzej Jung
Starosta Powiatu Kozienickiego, Józef
Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, Tomasz Trela Radny Rady Powiatu Kozienickiego oraz Bartłomiej Głowicki
www.kozienicepowiat.pl

określonych przepisami przeciwpożarowymi,
• z decyzją Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej dot.
rozpatrzenia wniosku wniesionego
przez Annę Grzesik – Dyrektorkę
Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Opactwie dot.
przedłużenia do dnia 30 czerwca
2020 r. terminu wykonania dalszych etapów prac dostosowawczych budynku.
6. Zarząd pozytywnie zaopiniował
materiały przedłożone przez Burmistrza Gminy Kozienice:
• dot. „Rozbudowy drogi gminnej
Nr 170527W polegającej na budowie chodnika w m. Kociołki, gm.
Kozienice”,
• dot. „Budowy drogi gminnej
w miejscowości Nowiny, gm. Kozienice”.
7. Zarząd omawiał sprawę użyczenia
Powiatowi przez Gminę Kozienice
nieruchomości w Nowej Wsi.
8. Zarząd w dniu 23.10.2019 r. odbył spotkanie z Wójtami, Burmistrzem oraz Przewodniczącymi Rad
w sprawie współpracy Powiatu
z jednostkami samorządowymi.
Omawiane kwestie dotyczyły szpitala powiatowego oraz inwestycji
drogowych. Obecnie samorządy są
przed konstruowaniem budżetu na
rok 2020, dlatego też zasadne jest,

przedstawiciel Przedsiębiorstwa Robót
Inżynieryjnych i Montażowych „Budomont” s.c. – wykonawcy inwestycji.
SABINA SEMENIUK

aby dalsze rozmowy odbyły się po
skonstruowaniu budżetów.
9. Zarząd przygotował i pozytywnie
zaopiniował materiały na dzisiejszą
XIV Sesję Rady Powiatu.
10. Zarząd, na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach wystąpił do
Przewodniczącego Rady Powiatu
z wnioskiem o zmianę porządku obrad dzisiejszej Sesji poprzez
dodanie w punkcie 5. „Rozpatrzenie projektów uchwał” podpunktu
f) w sprawie zmiany do uchwały Nr V/45/2019 z dnia 25 lutego
2019 r. w sprawie określenia zadań
i wysokości środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na
2019 rok.
Powyższa Uchwała nie mogła zostać wcześniej wprowadzona, ponieważ po przekazaniu materiałów Radnym wpłynął wniosek od Wojewody
Mazowieckiego umożliwiający zwiększenie środków. Zarząd Powiatu na posiedzeniu zaakceptował wprowadzone
zmiany, które zostały omówione podczas posiedzenia Rady Społecznej ds.
Osób Niepełnosprawnych.
Biuro Rady i Zarządu
Powiatu Kozienickiego

Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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W dniach 14 – 21 października br. na
terenie powiatu kozienickiego odbywały
się Europejskie Dni Pracodawców 2019.
Przedsięwzięcie zostało zorganizowane
przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach we współpracy z poszczególnymi
gminami powiatu.
Europejskie Dni Pracodawców to
przedsięwzięcie zainicjowane przez Sieć
Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia na rzecz wspierania współpracy
pomiędzy pracodawcami i publicznymi
służbami zatrudnienia we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wydarzenie to jest
wyrazem polityki europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia uznającej, że
wzmocnienie współpracy pomiędzy PSZ
a pracodawcami odgrywa obecnie kluczową rolę zarówno dla rozwoju gospodarki, jak i realizacji efektywnych działań
na rzecz rynku pracy. Dlatego też w całej
Polsce i Europie urzędy pracy organizowały różnego rodzaju przedsięwzięcia
skierowane do pracodawców.
Zgodnie z ideą Europejskich Dni
Pracodawców, Powiatowy Urząd Pracy
w Kozienicach wraz z gminami powiatu
zorganizował w każdej z gmin spotkanie
z lokalnymi pracodawcami. Spotkania
takie odbyły się: 14 października w Kozienicach, 15 października w Magnuszewie, 16 października w Grabowie nad
Pilicą, 17 października w Głowaczowie,
18 października w Garbatce-Letnisku, zaś
21 października w Sieciechowie.
W Gminie Gniewoszów 26 września br.
zorganizowano spotkanie, wpisujące się
w III Forum Przedsiębiorczości w Gminie
Gniewoszów.
Zamierzeniem organizatorów i partnerów spotkań było i jest nawiązanie

indywidualnego kontaktu z konkretnym
pracodawcą, dzięki czemu pracodawcy
mieli możliwość uzyskania szczegółowej
informacji na temat usług świadczonych
przez urzędy pracy oraz uzyskać wsparcie zgodne z ich potrzebami. Oprócz tego
w każdym ze spotkań wzięły udział również przedstawicielki Urzędu Skarbowego w Kozienicach oraz kozienickiego
inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pracownice Urzędu Skarbowego: Monika Michalska, Sylwia Wojtasik,
Aneta Janeczek-Karaś, Renata Paciorkiewicz przedstawiły najnowsze zmiany
i rozwiązania w zakresie podatkowym.
Mówiły m.in. o białej liście podatników
VAT, pliku JPK VAT, mechanizmie podzielonej płatności, a także indywidualnych mikrorachunkach podatkowych
dla każdego podatnika. Przedstawicielka
Inspektoratu ZUS w Kozienicach, Iwona

Łabuszewska informowała o nowych zasadach ustalania podstawy wymiaru składek tzw. „Małego ZUS-u”. Ponadto Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung
wraz z Wicestarostą Józefem Grzegorzem
Małaśnickim i pracownikiem Starostwa
Powiatowego w Kozienicach Krzysztofem Stalmachem informowali m.in.
o powstaniu i celach Powiatowej Społecznej Rady Przedsiębiorczości, jak również
zachęcali do angażowania się w jej działalność. Dodać należy także, że podczas
spotkania w Kozienicach przedstawiciele
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN opowiedzieli na jakie wsparcie mogą liczyć
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
przystępując do tej strefy ekonomicznej.
Podczas spotkań była też możliwość zapoznania się z dostępem do preferencyjnych pożyczek dla przedsiębiorców
oferowanych przez Bank Gospodarstwa
Krajowego w ramach programu Jeremie2. Temat ten omawiały pracownice
BGK oraz przedstawiciel Mazowieckiego
Regionalnego Funduszu Pożyczkowego.
Każde ze spotkań było również okazją do zebrania opinii w formie ankiet, na
temat potrzeb lokalnych przedsiębiorców.
W sumie, podczas spotkań organizowanych w ramach Europejskich Dni Pracodawców 2019 w Powiecie Kozienickim
wzięło udział ponad 80 pracodawców.
KRZYSZTOF ZAJĄC
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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PAPIERY CZERPANE, DESKI OZDABIANE, SŁOWA PIĘKNIE
MALOWANE – POCZTÓWKA Z WYJĄTKOWEJ WYSTAWY
Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej
Wsi Babeczki z Pieprzem i Solą tworzy
wielopokoleniowa, uśmiechnięta sercem
grupa kobiet, które za cel obrały sobie zintegrowanie mieszkańców lokalnej społeczności, stworzenie przestrzeni sprzyjającej
efektywnej komunikacji oraz żywe pielęgnowanie nowowiejskich tradycji. Dotacja pozyskana w ramach projektu grantowego FIO-Mazowsze Lokalnie uruchamia
energię społeczną „Papiery czerpane, deski ozdabiane, słowa pięknie malowane”,
pozwoliła kolejny już raz przywołać do
życia cele statutowe. Zarysowała również
szereg możliwości dalszego rozwoju i poszerzenia zakresu działalności Koła.
Papier czerpany został wynaleziony
przez Chińczyków, prawdopodobnie już
około III w. p.n.e. Proces jego wytwarzania
wiązał się początkowo z wielką tajemnicą.
Babeczki z Pieprzem i Solą obrały sobie za
cel poznanie tajników tego unikalnego tworu. Dzięki pozyskanej dotacji miały szansę
nauczyć się czerpania papieru, któremu
w kolejnym etapie nadały pożądane formy
zdobnicze. Był to swoisty ukłon w stronę
ekologii. Wykorzystana makulatura przeobraziła się w papier, na którym można
kaligrafować, malować obrazy czy też za
jego pomocą stworzyć wyjątkowe zaproszenia, kartki okolicznościowe oraz laurki
dla ukochanej mamy. Za pozyskane środki
zakupiony został również ploter laserowy,
który umożliwił wykonanie, poprzez wycinanie i grawerowanie, różnego rodzaju
ozdób. To właśnie przy jego pomocy powstały spersonalizowane elementy identyfikacji wizualnej Koła, które w swojej
finalnej formie zostały zaprezentowane na
podsumowującej projekt wystawie. Niekiedy mozolna i niezwykle wymagająca, nauka sztuki kaligrafowania, dała impuls do

tego, aby pielęgnować i dbać o umiejętność
pięknego, ręcznego pisania, co wydaje się
szczególnie ważne w erze wszechobecnych
komputerów.
Podczas wystawy podsumowującej
wielotygodniowe przebywanie w świecie
różnorodnych form zdobniczych, która
odbyła się w Bibliotece Publicznej Gminy
Kozienice Filia Nr 5 w Nowej Wsi 27 października 2019 roku, mieszkańcy lokalnej
społeczności mieli okazję objąć wzrokiem,
a niekiedy również zachwytem, prace przygotowane przez Babeczki. Na przybyłych
czekały również odrobinę zapomniane
atrakcje. Mieli oni okazję wziąć udział
w warsztatach czerpania papieru oraz kaligrafii, które dały członkiniom Koła szansę
na podzielenie się zdobytymi umiejętnościami, a uczestniczącym w nich osobom
– okazję do wykonania swoich prac, niepowtarzalnych formą i stylem. Miętowa

lemoniada, babeczki na słodko i słono oraz
fotościanka, wniosły do całego przedsięwzięcia kolejną przestrzeń do wymiany
uśmiechów, zacieśniania więzi, rozmowy
oraz dostrzeżenia nowych możliwości na
zaprezentowanie rezultatów współpracy
z FIO-Mazowsze Lokalnie.
Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej
Wsi Babeczki z Pieprzem i Solą kolejny
raz przekonało się, jak ważna i cenna jest
współpraca. Świat papieru czerpanego,
zdobionych desek i pięknie malowanych
słów, nie mógłby przemówić wystawą,
gdyby nie wsparcie wolontariuszy, Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice Filia Nr 5 w Nowej Wsi, OSP oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.
Nieoceniona jest również praca członkiń
Koła, które zorganizowały i poprowadziły warsztaty, przygotowały dla gości
pyszny poczęstunek, sprawnie przyswoiły praktyczne informacje z filmików
instruktażowych, zorganizowały deseczki do plotera i najprościej – były. To
właśnie ich obecność, którą najchętniej
dzielą się z mieszkańcami Nowej Wsi
i okolic, jest nieoceniona i staje się prawdziwym generatorem lokalnego życia,
otwierania się na nowe formy codziennej
aktywności, chęci wspólnego przebywania i czerpania od siebie nawzajem tego,
co najważniejsze.
LUIZA LUŚTYK
KGW w Nowej Wsi Babeczki
z Pieprzem i Solą
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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3 listopada w Janikowie odbyły się doroczne uroczystości patriotyczno-religijne
upamiętniające mieszkańców wsi Janików
w Gminie Kozienice zamordowanych przed
76 laty w miejscowości oraz wszystkich, którzy polegli, zostali wywiezieni przez Niemców do obozów koncentracyjnych i na roboty przymusowe podczas II wojny światowej.
Tradycyjnie uroczystości rozpoczęły się
od Mszy Świętej w kościele parafialnym
pw. św. Maksymiliana Kolbe, celebrowanej przez proboszcza parafii ks. Tomasza
Gaika. Podczas mszy proboszcz parafii
przypomniał zgromadzonym o tragicznych
wydarzeniach z dnia 3 listopada 1943 r.,
gdy niemieccy okupanci zgładzili 16 mieszkańców Janikowa, wspomniał również
o 27 mężczyznach wywiezionych 5 kwietnia 1944 r. z Janikowa do obozów koncentracyjnych i na przymusowe prace.
Po zakończeniu mszy poszczególne
delegacje złożyły wiązanki kwiatów przy
tablicy przykościelnej upamiętniającej te
tragiczne wydarzenia, w tym śmierć włoskiego oficera – członka oddziału Batalionów Chłopskich – Franco Manciniego,
który zginął w Janikowie 30 marca 1944 r.
Następnie wszyscy prowadzeni przez
Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kozienicach pod batutą Zygmunta Juśkiewicza, przemaszerowali spod kościoła pod
pomnik upamiętniający pomordowanych
3 listopada 1943 r. Tu po odegraniu Hymnu
i modlitwie odmówionej przez ks. Dariusza
Kowalczyka – Przewodniczącego Fundacji
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”, głos zabrali:
Starosta Powiatu Kozienickiego – Andrzej
Jung, Radny Sejmiku Mazowieckiego –
Tomasz Śmietanka, Artur Gac – sołtys sołectwa Janików, a także członek honorowy

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koło Kozienice – Andrzej Zwolski,
który zaprezentował patriotyczny wiersz.
W przemówieniach wspominali tragiczne wydarzenia okresu II wojny światowej,
podkreślali konieczność trwania i przekazywania następnym pokoleniom pamięci
o przeszłych czasach i ofiarach walk o wolność kraju. Po tym oddając hołd poległym
kwiaty złożyli i znicze zapalili: Starosta Powiatu Kozienickiego z przedstawicielami
Rady Powiatu, przedstawiciele Burmistrza
Gminy i Rady Miejskiej w Kozienicach,
gen. broni w st. spocz. Jerzy Matusik, delegacje Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej koło Kozienice, Związku
Kombatantów i Osób Represjonowanych
z Garbatki-Letnisko, Związku Weteranów
i Rezerwistów Wojska Polskiego Oddział Powiatowy Kozienice, Zarządu Powiatowego
Prawa i Sprawiedliwości, Samorządowego
Forum Ziemi Kozienickiej, Prezes Kozienic-

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka
Siarczyńskiego Biblioteka Powiatowa dla Powiatu Kozienickiego 27 września br. zorganizowała trzy bajkowe spotkania
dla małych czytelników bibliotek w Grabowie nad Pilicą, Głowaczowie i Magnuszewie. Uczestnikami byli uczniowie młodszych klas tamtejszych szkół podstawowych, którzy przybyli
do bibliotek wraz ze swoimi opiekunami. Pan Poeta za pomocą
humorystycznych historii z morałem, pochodzących z autorskich książeczek dla dzieci, a także rekwizytów do kreatywnych zabaw (okulary, przebrania, baloniki, pacynki, a nawet
morze) pokazał, że świat może być piękny, tylko musimy akceptować siebie i innych, być życzliwi i szczerzy. Dzieci kolejny raz pokazały jak wspaniale potrafią się bawić, wczuwając
się w perypetie bohaterów opowieści.
Spotkania mogły się odbyć dzięki dotacji Powiatu Kozienickiego dla Biblioteki Powiatowej na wykonywanie
zadań w zakresie zaspokajania potrzeb oświatowych, kulturalnych oraz popularyzacji książki i czytelnictwa.
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kiej Gospodarki Komunalnej, przedstawiciele Publicznej Szkoły Podstawowej z Janikowa i Publicznej Szkoły Podstawowej
z Wólki Tyrzyńskiej, a także przedstawiciele
sołectw Janików i Janików Folwark oraz Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji
Historycznych. Na zakończenie uroczystości
Orkiestra Dęta OSP odegrała Rotę.
Organizatorem uroczystości byli: Gmina
Kozienice, Starostwo Powiatowe w Kozienicach, Światowy Związek Żołnierzy Armii
Krajowej koło Kozienice, Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych,
parafia pw. św. Maksymiliana Kolbe w Janikowie, Sołectwo wsi Janików i Janików Folwark. Przedsięwzięcie zrealizowano dzięki
dotacji Powiatu Kozienickiego i Gminy Kozienice w ramach otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych.
KRZYSZTOF ZAJĄC

ANNA ŁEPECKA
www.kozienicepowiat.pl
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21 października w Szkole Podstawowej w Przydworzycach zorganizowane
zostały uroczystości związane z XV rocznicą nadania placówce imienia majora
Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.
Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela
w Magnuszewie w intencji patrona oraz
całej społeczności szkolnej. Po nabożeństwie uczestnicy przejechali do Chodkowa, gdzie pod pomnikiem, upamiętniającym majora Hubala i jego żołnierzy,
złożono wiązanki kwiatów i zapalono
znicze.
Dalsza część uroczystego Jubileuszu
miała miejsce na terenie Szkoły Podstawowej w Przydworzycach, gdzie licznie
zgromadzonych gości, wśród których
znaleźli się m.in. przedstawiciele duchowieństwa, Kuratorium Oświaty Delegatu-

14 listopada na parkingu przy budynku
Starostwa Powiatowego w Kozienicach
odbyło się przekazanie Domowi Pomocy
Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej
w Kozienicach samochodu do przewozu
osób niepełnosprawnych. Klucze do pojazdu, na ręce dyrektor Placówki Elżbiety
Czapli, wręczyli Andrzej Jung Starosta
Powiatu Kozienickiego, Józef Grzegorz
Małaśnicki Wicestarosta, Waldemar Banaś
Członek Zarządu Powiatu Kozienickiego
oraz Kamil Banaś Skarbnik Powiatu.
Koszt zakupu 9-osobowego samochodu typu mikrobus przystosowanego
do przewozu osób niepełnosprawnych,
w tym na wózkach inwalidzkich, w ramach likwidacji barier transportowych
w Powiecie Kozienickim dla Domu Pomocy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach wyniósł 123.984,00 zł,
z czego udział środków własnych Powiatu
wyniósł 43.984,00 zł, natomiast Państwowww.kozienicepowiat.pl

ra w Radomiu, władze samorządu Gminy
Magnuszew, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy Magnuszew, obecni
i emerytowani nauczyciele szkoły, byli
dyrektorzy oraz uczniowie, ich rodzice
i opiekunowie, powitała Małgorzata Wojtak dyrektor placówki.
W patriotycznym montażu słowno-muzycznym uczniowie najstarszych
klas Szkoły w Przydworzycach przenieśli zebranych w trudne czasy II wojny
światowej. Jednym z punktów obchodów było uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów.
Tego dnia nie zabrakło słów uznania, gratulacji oraz życzeń skierowanych zarówno do pierwszoklasistów,

wy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansował zakup kwotą
w wysokości 80.000,00 zł.
SABINA SEMENIUK

jak również do całej społeczności szkolnej. Marek Drapała Wójt Gminy Magnuszew wręczył na ręce Małgorzaty
Wojtak Dyrektor placówki pamiątkowy
ryngraf w dowód uznania dla szkoły za
działania na rzecz gminy Magnuszew.
Na zakończenie jubileuszowych
uroczystości w Przydworzycach goście
przeszli na plac szkolny, gdzie wszyscy
poczęstowani zostali okolicznościowym
tortem.
SABINA SEMENIUK
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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15

października w naszej szkole obchodzony był Dzień
Edukacji Narodowej. Uroczystość, poprowadzoną
przez dyrektor szkoły Ewę Malec, zaszczycili swoją obecnością Wicestarosta Powiatu Kozienickiego Józef Grzegorz
Małaśnicki, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego
w Kozienicach Robert Boryczka, emerytowani nauczyciele
i pracownicy administracyjni szkoły. Obok nich zasiedli nauczyciele, pracownicy administracyjni Liceum oraz licznie
zgromadzeni uczniowie. Przedstawiciele samorządów podkreślili wagę zawodu nauczyciela, życząc zebranym wielu
kolejnych sukcesów. W uznaniu zasług dyrekcji dla rozwoju
szkoły, Wicestarosta przekazał listy gratulacyjne oraz nagrody Ewie Malec i Annie Liwosze. Nagrody Dyrektora
Szkoły zostały przyznane 17 pracownikom szkoły, którzy
zasłużyli na szczególne wyróżnienie. Po części oficjalnej,
którą zamknął przewodniczący samorządu uczniowskiego
Dawid Bernaś, wręczając dyrektor Ewie Malec symboliczny
bukiet, nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów
klasy II b (profil językowo – medialny). Po dedykowanej
nauczycielom piosence z repertuaru Zdzisławy Sośnickiej
pt. „Aleja gwiazd” w brawurowym wykonaniu Karoliny Janeczek, prowadzący galę: Aleksandra Walos i Daniel Kowalski zaprosili na premierę etiudy filmowej „Skarb” nakręconej przez uczniów klasy II b pod opieką wychowawczyni
Beaty Smykiewicz – Różyckiej. Akcja filmu rozgrywająca
się w dwudziestoleciu międzywojennym w Kazimierzu Dolnym była nieśpieszna, pełna malowniczych krajobrazów
i poetyckich portretów bohaterów. Mimo, iż film utrzymano
w konwencji niemej, niósł on ze sobą czytelny, choć nieco
zaskakujący przekaz. Po entuzjastycznym przyjęciu produkcji przez widownię, nauczyciele i przybyli goście zaproszeni zostali na ściankę, gdzie w towarzystwie uczniów – aktorów z klasy II b przybyłych tego dnia w wyrafinowanych
stylizacjach, zostali uwiecznieni na zdjęciach.

z e-wystawami. Grupa, która brała udział w warsztatach musi
do końca grudnia zaprojektować wystawę o patronie naszego
liceum, którą już niedługo będzie można zobaczyć na stronie
eduwystawy.eu/nieprzecietni; końcową fazą tego projektu
będzie odebranie specjalnych certyfikatów przez grupę zajmującą się tym projektem.
października grupa uczniów naszego Liceum gościła
w Sądzie Rejonowym w Kozienicach w ramach obchodzonego tego dnia Międzynarodowego Dnia Mediacji. Ce-
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lem tego wydarzenia było spotkanie z Marią Dobosz, która jest
mediatorem w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych i nieletnich. Pani mediator opowiedziała o specyfice swojej pracy,
jednak największy nacisk położyła na istotę procesu mediacji. Przypomniała, że konﬂikty są nieodłączną częścią naszego
życia. Trudno ich uniknąć, często zostawiają rysę na naszym
wizerunku. Dzięki mediacji można jednak ominąć sporo niepotrzebnych nerwów i formalności. Jeśli obie strony są chętne do załagodzenia sporu, to sprawa wcale nie musi trafić
do sądu. Mediacja to inaczej metoda rozwiązywania sporów,
w której uczestniczy bezstronny i neutralny mediator. Pomaga
on stronom konﬂiktu we wzajemnej komunikacji, określeniu
interesów i kwestii do dyskusji, a także osiągnięciu wspólnie
akceptowalnego konsensu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny. Uczniowie zgodnie stwierdzili, że
warto było posłuchać rad mediatora i będą się starali używać
mediacji w codziennym życiu.
października I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana
Czarnieckiego w Kozienicach zakończyło realizację
zadania pn. „Remont sali gimnastycznej z zapleczem sportowym”. Dzięki pozyskanym środkom sala gimnastyczna i pomieszczenia sportowe zostały odświeżone. Zadanie to zostało
zrealizowane przy pomocy środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu
Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”.
października w naszej placówce obchodziliśmy Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji nauczyciele bibliotekarze zorganizowali okolicznościowy
konkurs SLEEVEFACE, w którym mogli wziąć udział wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły. Do konkursu należało
przygotować recenzję ulubionej książki wraz z jej zdjęciem.
Tegoroczne święto zapoczątkowało także akcję „Wymiany
książek”, czyli młodzież może zamienić przeczytane już pozycje na inne i w ten sposób włączyć się w szeroką akcję pro-
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października w naszej szkole odbyły się warsztaty graficzne dla 13-osobowej grupy. Odwiedzili nas dr Maria
Śliwińska oraz Piotr Kużurno z Międzynarodowego Centrum
Zarządzania Informacją w Toruniu. Zapoznali oni uczniów
z projektem pt.: „Patroni Szkół”, dofinansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach programu wspierania uczniów wybitnie uzdolnionych. Podczas spotkania
trwającego kilka godzin przedstawione zostały przykładowe
projekty innych szkół, źródła, z których będzie można wyszukiwać informacje do wystawy internetowej na temat Stefana
Czarnieckiego oraz od zaplecza pokazane działanie strony
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pagowania czytelnictwa. Wszyscy odwiedzający tego dnia
bibliotekę zostali ugoszczeni słodką niespodzianką. Ponadto,
już kilka dni wcześniej, na holu szkolnym umieszczono gazetkę nawiązującą do tegorocznego święta. Zorganizowany
konkurs i niespodzianki cieszyły się zainteresowaniem młodzieży. Spośród uczestników wyłonieni zostali laureaci: Natalia Skiba i Amelia Worobiec z klasy IgB, Andżelika Grzebalska i Wiktoria Grzęda z klasy IIb; wyróżnienia otrzymały:
Julia Krześniak z klasy IgB oraz Oliwia Lisiecka i Dominika
Zielińska z klasy IIb. Uczestnikom gratulujemy!!!
października w Warszawie wręczono odznaczenia oraz
nagrody dyrektorom szkół i placówek, nauczycielom,
pracownikom administracji i obsługi z rejonu warszawskiego,
siedleckiego i radomskiego. Uroczystość odbyła się z udziałem Aurelii Michałowskiej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, jak również Sławomira Adamca, Dyrektora Generalnego
Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Sylwestra Dąbrowskiego, Wicewojewody Mazowieckiego. Podczas uroczystości wręczono Medale za Długoletnią Służbę, Medale Komisji
Edukacji Narodowej, nagrodę Ministra Edukacji Narodowej,
a także nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Łącznie
nagrodzono 353 osoby. Miło nam poinformować, iż wśród
nagrodzonych znalazły się dwie nauczycielki naszego Liceum: Beata Smykiewicz-Różycka odznaczona Medalem
Złotym za Długoletnią Służbę oraz Agnieszka Brzuskiewicz
odznaczona Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę. Serdecznie gratulujemy.
października, przed dniem Wszystkich Świętych, wolontariusze naszego szkolnego koła ,,Szansa” z opiekunem ks. Tomaszem Pastuszką oraz pracownicami kozienickiego
Caritasu odwiedzili cmentarz w Kozienicach. Posprzątali groby
zmarłych nauczycieli naszej szkoły i zapalili znicze.
listopada w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno – Artystycznego w Kozienicach odbyło się uroczyste
wręczenie Stypendiów Burmistrza Gminy Kozienice przyznawanych od 2004 roku za szczególne wyniki w nauce, dla
laureatów bądź finalistów konkursów przedmiotowych oraz
osiągnięcia artystyczne i sportowe. Wśród wyróżnionych spośród tegorocznych uczniów naszego liceum znalazły się następujące osoby: Julia Telbusiewicz, Amelia Worobiec, Artur
Gawrysiak, Jakub Gumiński, Karolina Pietrzyk, Kinga Kwaczyńska, Marcin Świątkowski, Łukasz Wójtowicz, Weronika
Krupa, Wiktoria Zawodnik, Wiktoria Rytko, Wiktoria Łukasiewicz, Katarzyna Tyśkiewicz, Zuzanna Maj, Karolina Ptaszek,
Zuzanna Chrapek, Dominika Słowińska, Nikola Flisińska,
Weronika Seroka, Barbara Kania, Julia Markwat. Wszystkim
stypendystom gratulujemy i życzymy wielu kolejnych sukcesów!!! Gratulujemy również ich nauczycielom oraz rodzicom,
którzy przyczynili się do ich wspaniałych osiągnięć.
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listopada wolontariuszki z naszej szkoły biorące udział
w projekcie „Zwolnieni z teorii” gościły w Publicznym
Przedszkolu nr 1 „Pod topolą” w Kozienicach. Podczas spotkania uczennice przeprowadziły z dziećmi zajęcia dotyczące tematyki przyrodniczej, w tym opieki nad zwierzętami, zapoznały
najmłodszych z różnymi ciekawostkami, zorganizowały także
zabawy dydaktyczno – ruchowe. Dzieci bardzo chętnie włączyły się w proponowane aktywności, a wolontariuszki spełniając
swoje zadanie wzbogaciły się o cenne doświadczenia.
listopada uczniowie naszego liceum wzięli udział
w Biegu Niepodległości. W sportowej atmosferze rywalizowało 13 sztafet, każda pokonała dystans 11 km. Licealiści z I LO zajęli zaszczytne III miejsce.

12
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listopada w l Liceum odbyła się uroczysta akademia
z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystość przygotowana przez uczniów klas trzecich c i a

oraz klas pierwszych, pod opieką nauczycielki Joanny Kuźmińskiej, miała przede wszystkim przypomnieć tamte trudne
i ciężkie czasy, a także wzbudzić w nas zadumę i refleksję.
Cześć artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku.
Zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce
przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Uczniowie
recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o wolność.
To Święto sprawia, że w zabieganym życiu stajemy na chwilę i wspominamy naszych przodków walczących o niepodległość. Dzień ten dla wielu jest lekcją patriotyzmu i historii.
Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym
żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.
Red. I LO

www.kozienicepowiat.pl
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Polska – Ojczyzna... Dziś możemy
cieszyć się każdym nowym dniem, lecz
w historii były czasy, kiedy zdawać by
się mogło, że świat zapomniał o kraju
nad Wisłą...
Takimi słowami rozpoczęła się
w naszej szkole uroczystość upamiętniająca 101. Rocznicę Odzyskania
przez Polskę Niepodległości, która
odbyła się w piątek 8 listopada 2019 r.
O godz. 11.11 został uroczyście odśpiewany przez całą społeczność szkolną hymn państwowy.
Na wstępie głos zabrał dyrektor szkoły Ryszard Zając, który przypomniał
młodzieży i zaproszonym gościom najważniejsze fakty i postacie historyczne. Następnie cała społeczność szkolna
uczciła ten dzień reﬂeksją nad historią
i współczesnością. Słuchając pieśni patriotycznych, w których jak w lustrze odbiły się losy polskiego narodu i oglądając
część artystyczną mogliśmy dziś jeszcze raz inaczej niż zwykle przyjrzeć się
Polsce. W montażu słowno-muzycznym
uczniowie przypomnieli losy Legionów
Polskich – patrona naszej szkoły.
Uroczystość w naszej szkole była przygotowaniem do obchodów 101. Rocznicy
Odzyskania przez Polskę Niepodległości, które odbyły się 11 listopada 2019 r.
w Kozienicach. Przed uroczystością uczniowie klas pierwszych brali udział w różnych
konkursach, prelekcjach i zajęciach. Dużą
popularnością cieszyła się gra „Nie igraj
z Marszałkiem!”. Przedstawiciele klas pierwszych brali udział w grze miejskiej „Śladami
Legionów”. Kilku uczniów zgłosiło się do
konkursu plastycznego pt. „Legiony Polskie”. Liczna część młodzieży spotkała się
przy ognisku śpiewając pieśni patriotyczne.
Wybrani uczniowie klas pierwszych wzięli
udział w Konkursie Wiedzy o Patronie. Dużą
popularnością cieszyły się projekcje filmów
Bitwa Warszawska i Niepodległość. Wyjątkową atrakcją było ułożenie napisu (Mob
Flash) Legiony Polskie.
Na koniec uroczystości dyrektor
szkoły poprosił wszystkich, aby na
swojej posesji wywiesić flagę państwową.
ANNA GOLLASCH
Wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1
im. Legionów Polskich w Kozienicach
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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Wiele osób zna termin logopedia i wie,
co on oznacza. Jednak często słyszymy
o logorytmice, np. w żłobku czy przedszkolu dziecka. Co logorytmika ma wspólnego
z logopedią? Na czym polegają zajęcia i co
nam daje logorytmika?
Co to jest logorytmika?
Logorytmika jest to zbiór ćwiczeń werbalnych połączonych z muzyką i ruchem
w celu stymulacji rozwoju dzieci zdrowych,
jak i dzieci z zaburzeniami mowy, czy rozwoju. Zajęcia łączą elementy terapii logopedycznej z rytmiką, oddziaływując na funkcje słuchowo-jezykowe oraz koordynację ruchową.
Metoda wyrosła z założeń Emila Jaques-Dalcroze`a oraz Carla Orffa. Dalcroze twierdził, że muzyka jest bodźcem do ruchu, a ruch
odzwierciedla stan emocjonalny wywołany
przez muzykę. Orff natomiast dążył do połączenia różnych rodzajów ekspresji. Zajęcia
ruchowe ściśle powiązał z rytmem, śpiewem
i werbalizacją. Dzięki temu mają one dobry
wpływ na rozwój dziecka i odpowiadają na
jedną z ważniejszych potrzeb w życiu naszych pociech – na potrzebę ruchu.
Cele logorytmiki
Do najważniejszych celów logorytmiki należą:
• usprawnianie umiejętności ruchowych
i koordynacji ruchowej,
• nauka prawidłowego sposobu oddychania,
• usprawnianie pracy narządów artykulacyjnych,
• doskonalenie umiejętności fonacyjnych,
• rozluźnienie całego ciała,
• ćwiczenie orientacji w przestrzeni oraz
świadomości własnego ciała,
• usprawnianie funkcji słuchowo-języko-

wych,
• wzrost koncentracji, pamięci i uwagi,
• stymulacja rozwoju wszystkich funkcji
poznawczych,
• działanie w grupie i doskonalenie umiejętności społecznych.
Rodzaje ćwiczeń logorytmicznych
Na zajęciach z logorytmiki wykorzystuje się trzy typy ćwiczeń:
1. Ćwiczenia usprawniające motorykę – dzięki nim wzrasta sprawność ruchowa, świadomość własnego ciała oraz koordynacja
dziecka. Maluchy uczą się dzięki nim spostrzegawczości, szybkiego reagowania na
bodźce oraz ćwiczą pamięć. Są bardziej
świadome własnych możliwości.
2. Ćwiczenia świadomości muzycznej –
usprawniają reagowanie na zmiany
następujące w muzyce. Dzieci dzięki
nim odczytują sygnały rytmiczne, które pobudzają i te, które wyciszają. Są
uwrażliwione na cechy muzyki, doskonalą percepcję słuchową.
3. Ćwiczenia językowe z muzyką – jak
sama nazwa wskazuje, łączą materiał
językowy z muzyką. Ich celem jest
usprawnianie narządów mowy oraz
ćwiczenia systemu językowego.
Celem zajęć logorytmicznych jest
kształcenie ruchów całego ciała, co ma
pośredni wpływ na ruchy narządów mowy
oraz wyrabianie poczucia rytmu, umożliwiającego prawidłowe stosowanie prozodii mowy tj: melodii, akcentu, rytmu.
Ćwiczenia logorytmiczne są szczególnie polecane dla dzieci mających trudności w sprawnym poruszaniu się, orientacji przestrzennej, dla dzieci nieśmiałych,

a także nadruchliwych, są też dobrym
rozwiązaniem m.in. dla dzieci jąkających się,
gdyż usprawniają pracę przepony
i uczą prawidłowej emisji głosu.
Należy pamiętać, że na zajęcia z logorytmiki mogą uczęszczać już malutkie dzieci, ponieważ jedną z głównych zasad jest
stopniowanie trudności: im starsze dzieci,
tym trudniejszy materiał słowny. Począwszy od wyrażeń dźwiękonaśladowczych do
trudnych tekstów.
Oprócz zakładanych celów profilaktyki
logopedycznej, cykl spotkań daje również
logopedzie wartość diagnostyczną. Obserwując umiejętność realizacji i sposobu
wykonywania ćwiczeń przez dziecko oraz
informacji uzyskanych od nauczycieli
przedszkola ma on możliwość wychwycenia u dziecka problemów i zaburzeń
w jego funkcjonowaniu np.: z motoryką
dużą i małą, poczuciem rytmu, zaburzeniami słuchu fonematycznego, zaburzeniami
w schemacie ciała, trudnościami kinestezji
ruchowej, pamięci słuchowej bezpośredniej
i odroczonej, syntezy i analizy wyrazowej,
zaburzeniami artykulacyjnymi itp. Takie
informacje są bardzo istotne dla funkcjonowania dziecka w przyszłości np. w środowisku szkolnym oraz ewentualnej, szybkiej
eliminacji zaistniałych problemów.
Serdecznie zachęcam rodziców,
zwłaszcza dzieci młodszych do zainteresowania się tego typu aktywnością dla
swoich pociech.
AGNIESZKA CABAN
neurologopeda

DEBATA SPOŁECZNA Z MIESZKAŃCAMI
POWIATU KOZIENICKIEGO
24 października w Publicznej Szkole
Podstawowej w Głowaczowie odbyła się debata społeczna, której głównym celem były
rozmowy z mieszkańcami na temat szeroko
pojętego bezpieczeństwa. Spotkanie odbyło
się pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.
Zostało ono zorganizowane przez Komendanta Powiatowego Policji w Kozienicach insp. Tomasza Cybulskiego oraz
Starostę Kozienickiego Andrzeja Junga.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
władz samorządowych oraz instytucji podejmujących działania na rzecz bezpieczeństwa, dyrektorzy szkół, a także mieszkańcy
powiatu. W organizację debaty włączyli się
jako gospodarze Wójt Gminy Głowaczów
www.kozienicepowiat.pl

Hubert Czubaj, Wójt Gminy Magnuszew
Marek Drapała oraz Wójt Gminy Grabów
nad Pilicą Euzebiusz Strzelczyk. W debacie
wzięli również udział Wicestarosta Powiatu
Kozienickiego Józef Grzegorz Małaśnicki,
Zastępca Wójta Gminy Grabów nad Pilicą
Anna Plesiewicz-Trzeciak oraz Komendant
Komisariatu Policji w Grabowie nad Pilicą
podinsp. Rafał Tomczyk.
Debatę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Kozienicach insp. Tomasz
Cybulski, który omówił strukturę naszej
jednostki, przedstawił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu kozienickiego
z uwzględnieniem przestępstw najbardziej
uciążliwych społecznie oraz zapobiegania przemocy w rodzinie, jak również

bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, podkreślając rolę dzielnicowego
w funkcjonowaniu Policji. Podczas debaty
omówione zostało także narzędzie teleinformatyczne – Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa, dzięki któremu każdy
z nas może mieć wpływ na swoje bezpieczeństwo. Przedstawiona została aplikacja
mobilna ,,Moja Komenda”, dzięki której
w szybki sposób możemy skontaktować
się ze swoim dzielnicowym. Komendant
przedstawił także dzielnicowych, którzy
na co dzień pełnią służbę w Komisariacie
Policji w Grabowie nad Pilicą i obejmują
swoim działaniem Gminę Grabów nad Pilicą, Głowaczów oraz Magnuszew.
Dokończenie na str. 14
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Dokończenie ze str. 13
Po wystąpieniu Komendanta głos zabrał
Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej
Jung, który złożył podziękowania na ręce
Komendanta dla wszystkich funkcjonariuszy
za ich profesjonalną służbę i zaangażowanie
w zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu kozienickiego. Głos zabrali także Wójtowie Gmin Głowaczów, Magnuszew
oraz Grabów nad Pilicą dziękując za dotychczasową służbę na rzecz bezpieczeństwa ich
gmin, wyrazili również gotowość wspierania
działań Policji dla lokalnej społeczności.
W kolejnej części debaty uczestnicy zadawali pytania oraz przedstawiali swoje spostrzeżenia i uwagi na temat szeroko pojętego
bezpieczeństwa. Większość osób, która zabrała głos, oceniała bardzo pozytywnie pracę
i działania kozienickich policjantów.
Przyjęto trzy wnioski do realizacji
zgłoszone przez mieszkańców:
1) Modyfikacja oznakowania na skrzyżowaniu w miejscowości Ursynów z drogą powiatową na bardziej czytelne.
2) Utworzenie przejścia dla pieszych
w miejscowości Ursynów przy szkole.
3) Zwiększenie patroli i dokonywanie

pomiarów prędkości w miejscowości
Brzóza na 115 km.
Podsumowując debatę, Komendant podziękował wszystkim obecnym za udział
w spotkaniu oraz za zabranie głosu w dyskusji. Podkreślił również, że wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za bezpieczeństwo i bardzo ważnym elementem w tej

dziedzinie jest współpraca różnych instytucji z lokalnym społeczeństwem.
asp. ILONA TARCZYŃSKA
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Biuro Powiatowe ARiMR w Kozienicach informuje:

Rolniczy handel detaliczny ze wsparciem ARiMR

Rolnicy i ich małżonkowie, którzy zajmują się lub chcą podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego mogą ubiegać się o wsparcie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Nabór wniosków na tzw. małe przetwórstwo rozpoczął się 21 listopada i potrwa do 20 grudnia 2019 r.
Rolniczy handel detaliczny (RHD), umożliwia rolnikowi sprzedaż żywności wyprodukowanej i przetworzonej we własnym gospodarstwie bezpośrednio konsumentowi. Odbywa się to z pominięciem pośredników,
co pozwala uzyskiwać lepsze ceny za sprzedawane produkty rolno-spożywcze. RHD jest więc dobrym sposobem na zwiększenie
dochodów rolniczych rodzin. Również ARiMR oferuje pomoc na rozwój tego typu działalności na wsi. Realizowana jest ona z budżetu PROW 2014 – 2020 w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.
O pomoc w Agencji będą się mogli ubiegać rolnicy lub ich małżonkowie, ubezpieczeni w KRUS z mocy ustawy w pełnym
zakresie, którzy już prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach
RHD. Lista produktów przetwarzanych i jednocześnie zbywanych (wymóg łączny) obejmuje w tym przypadku m.in. przetwory
z owoców i warzyw, np. soki, dżemy, kiszonki, marynaty, koncentraty; przetwory zbożowe: mąki, kasze, płatki, otręby; oleje; wędliny; produkty mleczne, np. jogurty, sery, śmietana.
Należy zaznaczyć, że do prowadzenia rolniczego handlu detalicznego nie jest wymagane uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Wsparcie jest przyznawane w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwaliﬁkowalnych poniesionych na realizację inwestycji.
Maksymalna kwota pomocy wynosi 100 tys. zł.
W katalogu kosztów inwestycji, na które można otrzymać dofinansowanie, są m.in. koszty zakupu maszyn, urządzeń i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania produktów rolnych, koszty budowy lub modernizacji
budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej, w tym koszty dostosowania pomieszczeń gospodarczych
oraz pomieszczeń służących dotychczas przygotowaniu posiłków; zakup tzw. kontenerów (obiektów budowlanych), gdzie będzie
prowadzona działalność przetwórcza, pod warunkiem, że będą one trwale związane z nieruchomością; zakup wraz z instalacją maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej.
Warto podkreślić, że doﬁnansowanie nie obejmuje zakupu środków transportu oraz używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu.
Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Premiuje ona m.in. młodych rolników, inwestycje innowacyjne, uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności
przysługiwania pomocy.
Wnioski można składać w oddziałach regionalnych ARiMR.
Skrót artykułów ze strony: www.arimr.gov.pl.
Więcej informacji również w punktach informacyjnych ARiMR m. in. Biura Powiatowego w Kozienicach, ulica Warszawska 72
(wejście od ulicy Zdziczów).
ZBIGNIEW SITKOWSKI
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR
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101. rocznica odzyskania przez Polskę
niepodległości przywołuje szereg reﬂeksji o minionym czasie, a także ludziach.
O jednym z nich jest to wspomnienie.
Wszyscy znamy pieśń legionową
„O mój rozmarynie”, trochę mniej osób zna
„Jedzie na Kasztance”, a mało kto wie, kto
jest autorem muzyki do obydwu utworów.
Skomponował ją Zygmunt Pomarański ps.
„Brzóska”. Ten młody wówczas strzelec,

legionista wyruszył z Oleandrów w sierpniu 1914 r. z Pierwszą Kadrową na front.
W drodze do Kielc patrzył zdumiony Piłsudski jak w przykusym mundurze młodziutki
żołnierz z zapałem uczył w marszu kolegów
pieśni „O mój Rozmarynie”. Wkrótce bry-

gadier Piłsudski dobrze poznał wszystkich
braci Pomarańskich: Zygmunta, Stefana
i Józefa, o których mówił, że jak by miał takich jak oni kompanię to dawno by Moskwę
zajął. Bracia przejawiali rozliczne talenty,
szczególnie Zygmunt – muzyczny, marzył
o karierze pianisty. Niestety w sierpniu
1914 r. jako jeden z pierwszych ranny został
w rękę, co przekreśliło pragnienia. Raniony
po raz drugi pod Konarami, skierowany został do pracy w Polskiej Organizacji Wojskowej, gdzie był komendantem obwodu m.in.
radomskiego. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Następnie założył wydawnictwo i prowadził księgarnię w Zamościu.
Wydał wiele książek i podręczników głównie historycznych. Jednocześnie kształcił się
i po zdanym egzaminie został w 1933 roku
notariuszem w Kozienicach.
Jako notariusz miał więcej czasu i oddawał się największej swojej pasji muzyce –
komponował. W Kozienicach powstało szereg utworów muzycznych, m.in. polonezy,
mazurki. Tu również Pomarański miał czas
na zebranie i wydanie swojej wcześniejszej
twórczości. Komponował także do wierszy
Kazimiery Iłłakowiczówny, Józefa Mączki,
Edwarda Słońskiego, Wacława Denhoff-Czarnockiego. Wydał m.in. „Zbiór pieśni
o wojnie i na wojnie pisanych” (Warszawa
1934-38), w którym jedną z pieśni dedykował „Towarzyszowi broni” Janowi Kiepurze.
Muzyka Zygmunta Pomarańskiego była wykonywana na koncertach przez znakomitych
ówczesnych artystów np. Wandę Wermiń-

ską czy Anielę Szlemińską i równie często
gościła na falach Polskiego Radia. Krytyka
muzyczna pisała – Pieśni, z puntu spojrzenia czysto muzycznego, opracowane są
z dojrzałą znajomością barw harmonicznych, efektów brzmienia… posiadają prostą
i szlachetną linię melodyjną dobrze wpadającą w ucho śpiewaka.
Pomarański w Kozienicach działał
w Związku Legionistów, organizował zjazd
członków Polskiej Organizacji Wojskowej,
który odbył się w 1938 roku. Kompozytor tuż
przed II wojną światową powrócił do rodzinnego Zamościa, w czasie okupacji brał czynny
udział w konspiracji, został aresztowany, więziony zginął w obozie w Oświęcimiu w 1941
roku. Wojny nie przeżyli również jego bracia,
obaj zostali rozstrzelani przez Niemców.
12 maja 2019 r. w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach podczas programu edukacyjno-historycznego zorganizowanego z okazji obchodów rocznicy śmierci
J. Piłsudskiego, młodzież Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach wykonała dwa
polonezy skomponowane przez Zygmunta
Pomarańskiego. „Polonez Wodza” powstał
w 1935 r. w Kozienicach na konkurs na utwór
muzyczny poświęcony Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Drugi polonez „Ani kontusz
na nim aksamitny” pochodzi z 1916 roku
i powstał w Radomiu. Oba utwory miały swoją premierę podczas koncertu w Kozienicach.
MAREK GOZDERA
Sekretarz
Związku Piłsudczyków RP – Kozienice

3 listopada UKS Jastrząb Głowaczów
rocznik 2005/06, po wygranym meczu
z Polonią Iłża 3:2, awansował do ligi wojewódzkiej. Wygrał wszystkie mecze.
Jastrząb Głowaczów zdominował ligę
z przewagą 9 pkt. nad drugim AS Radomiak i 12 pkt. nad trzecią Bronią
Radom. Warto podkreślić, że UKS Jastrząb Głowaczów posiada najwięcej
strzelonych bramek i najmniej straconych 41:9. Brawa dla drużyny za całą
rundę. Jestem bardzo dumny, że mam
taką drużynę.
Skład: Eryk Sadowy, Oliwier Giza,
Bartek Woźniak, Kuba Świątkowski, Igor
Głogowski, Grzesiek Borowski, Bartek
Giza, Karol Olczak, Sebastian Durajczyk,
Wiktor Cieślak, Kuba Przerwa, Oliwier
Wojas, Antek Stępień, Błażej Gudkiewicz, Karol Trociński, Paweł Ćwiek.
Trener: Piotr Bolek.
Ogromne podziękowania kieruję do

rodziców za pomoc i wsparcie w różnych sytuacjach. Podziękowania należą
się także władzom Gminy Głowaczów na
czele z Wójtem Hubertem Czubajem za
wsparcie, a w szczególności za zapewnie-

nie transportu na mecze oraz firmie Expol
i Top Market – sponsorom, dzięki którym
jesteśmy odpowiednio ubrani.

www.kozienicepowiat.pl

PIOTR BOLEK
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Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat”
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury.
Przygotowanie i opracowanie tekstów: Karolina Urbańska
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy
Uwagi prosimy kierować do: Lucyny Domańskiej-Stankiewicz – Naczelnika Wydziału, tel. 48 382 05 66

Nakład: 2000 egz.
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Adres wydawcy:
ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
tel./fax. 48 382 05 67
e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl
Fotograﬁa: Archiwum Wydziału Promocji
i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach

Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu
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