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25 sierpnia w Sieciechowie odbyły 
się XVI Dożynki Powiatu Kozienickiego 
„Sieciechów 2019”. Uroczystość rozpo-
częła Msza Święta w kościele pw. Świę-
tego Wawrzyńca pod przewodnictwem 
Księdza Biskupa Piotra Turzyńskiego 
Biskupa Pomocniczego Diecezji Ra-
domskiej. Podczas nabożeństwa Biskup 
poświęcił przyniesione przed świątynię 
wieńce.

Po Mszy Świętej w uroczystym koro-
wodzie prowadzonym przez Kapelę Hen-
ryka Gwiazdy – uczestnicy uroczystości 
przeszli na plac przy Zespole Placówek 
Oświatowych, gdzie odbyła się dalsza 
część dożynek.

Po wspólnym odśpiewaniu hymnu pań-
stwowego gospodarze dożynek Starosta 
Kozienicki Andrzej Jung oraz Wójt Gmi-
ny Sieciechów Arkadiusz Guba powitali 
wszystkich przybyłych na dożynki gości. Po 
życzeniach skierowanych od gospodarzy do 
wszystkich osób pracujących w sektorze rol-
niczym odbył się obrzęd dzielenia chlebem. 
Starostowie Dożynek Agnieszka Ciesielska 
z Woli Klasztornej i Karol Majdak z Mozo-
lic Dużych przekazali chleb na ręce Starosty 
i Wójta wypowiadając słowa: Oto trud na-
szej ziemi, dzielcie nim sprawiedliwie.

Po tradycyjnym obrzędzie dzielenia 

chlebem z uczestnikami dożynek nastąpiły 
okolicznościowe przemówienia, w których 
goście wielokrotnie dziękowali rolnikom 
za dar chleba. Byli wśród nich Stanisław 
Karczewski Marszałek Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Marek Suski Szef Gabi-
netu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, 
Andrzej Kosztowniak Poseł na Sejm RP, 
Jan Strzeżek Doradca Wicepremiera Jaro-
sława Gowina, który odczytał list od Wi-
cepremiera, Ignacy Bobruk Asystent Eu-
roposła Adama Bielana, który odczytał list 
od Europosła. Anna Mirota Dyrektor Biura 
Poselskiego Anny Kwiecień odczytała list 
od Pani Poseł, a Lidia Ligorowska Radna 
Rady Powiatu Kozienickiego – list od Posła 
na Sejm RP Dariusza Bąka. Rolnikom po-
dziękowali również Radosław Fogiel Rad-
ny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 
Dariusz Grabowski Poseł do Parlamentu 
Europejskiego VI kadencji w latach 2004 
– 2009, Marcin Łukasiewicz Prezes Zarzą-
du ds. Pracowniczych Enea Wytwarzanie 
Sp. z o.o., Piotr Kozłowski Burmistrz Gmi-
ny Kozienice, Ewa Malec Prezes Zarządu 
Powiatowego PSL w Kozienicach, Tomasz 
Śmietanka Radny Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego.

Po okolicznościowych wystąpieniach 
przyszedł czas na wręczenie przyznawa-

nych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi odznak honorowych „Zasłużony dla 
Rolnictwa”. W br. uhonorowani zostali: 
z gminy Sieciechów: Małgorzata Wasiłek, 
Zbigniew Gozdera i Sławomir Miłosz; 
z gminy Garbatka-Letnisko Maria Macie-
jewska; z gminy Głowaczów: Bożena Ma-
rianna Dabińska, Jan Niziński i Łukasz 
Ośka; z gminy Gniewoszów Andrzej Szew-
czyk; z gminy Grabów nad Pilicą Marian-
na Wasilewska; z gminy Kozienice Czesław 
Gwizd i Michał Kuśmierczyk; z gminy 
Magnuszew: Piotr Sadowski i Radosław 
Wachnik. Odznaczenia wręczyli Marszałek 
Senatu RP Stanisław Karczewski, Minister 
Marek Suski, Starosta Kozienicki Andrzej 
Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnic-
ki, Wójt Gminy Sieciechów Arkadiusz Guba, 
Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Leśnic-
twa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Ko-
zienickiego Lidia Ligorowska oraz Burmistrz 
i Wójtowie poszczególnych gmin. Dodatko-
wo Ewa Malec Prezes Zarządu Powiatowe-
go PSL w Kozienicach przekazała każdemu 
z rolników list gratulacyjny od Posła na Sejm 
RP Mirosława Maliszewskiego.

Podczas dożynek przeprowadzone zo-
stały liczne konkursy z nagrodami. W kon-
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kursie na najładniejszy wieniec dożynkowy 
I miejsce zajął wieniec z gminy Magnuszew, 
II – wieńce gmin Głowaczów i Sieciechów, 
III miejsce – wieńce z gmin Garbatka-Let-
nisko i Kozienice. Wyróżnienia otrzymały 
wieńce przygotowane przez gminy: Gnie-
woszów i Grabów nad Pilicą oraz kosz Ro-
dzinnego Ogrodu Działkowego Ustronie 
w Kozienicach. Laureatami w Konkursie na 
najładniejszy ogród oraz posesję w gminie 
Sieciechów zostali Cezary Bogacki z Mo-
zolic Małych i Bożena Urbanek z Kępic.

W konkursie na najbardziej fi nezyjną 
potrawę z jabłek zorganizowanym przez Po-
sła na Sejm RP Mirosława Maliszewskiego 
I miejsce zajęło ciasto „Niebo w gębie” przy-
gotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich 
w Głuścu, II miejsce zajęło jabłko pieczone 
faszerowane z przystawką Koła Gospodyń 
Wiejskich w Borku „Nasz Borek”, trzecie zaś 
„Jabłuszko pełne snów”, przygotowane przez 
Koło Gospodyń Wiejskich Marianianki.

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Ko-
zienicka” była organizatorem konkursu na 
najładniejsze stoisko Kół Gospodyń Wiej-
skich. Wśród laureatów znalazły się: Koło 
Gospodyń Wiejskich w Borku „Nasz Bo-
rek”, Koło Gospodyń Wiejskich „Babeczki 
z pieprzem i solą” z Nowej Wsi oraz Koło 
Gospodyń Wiejskich w Sieciechowie.

W konkursie rolniczo-ekologicznym 
zorganizowanym przez Mazowiecki 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Ma-
zowiecką Izbę Rolniczą oraz Starostwo 
Powiatowe w Kozienicach nagrody wylo-
sowało 10 osób spośród 24, które prawi-
dłowo wypełniły karty konkursowe.

W części artystycznej zaprezentowało 
się wiele zespołów estradowych. Tradycyjne 
obrzędy dożynkowe uświetnił występ Chóru 
Klubu Seniora „Złota Jesień”. Świetną zaba-
wę zapewniły Słowianki, MEJK, TerazMy. 
Dzieci z placówek oświatowych z terenu 
gminy Sieciechów zaprezentowały wyjąt-
kowe umiwjętności wokalne i taneczne, 
a panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Nowej Wsi „Babeczki z pieprzem i solą” 
w humorystyczny sposób przedstawiły życie 
na wsi. Punktem kulminacyjnym był wyjąt-
kowy pokaz sztucznych ogni. Uroczystość 
zakończyła zabawa taneczna przy muzyce 
zespołu The Acords.

Dożynkom towarzyszyły liczne wysta-
wy. Chętni mieli możliwość obejrzenia wie-
lu stoisk wystawienniczych i ekologicznych 
m.in. stoiska Powiatowej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej w Kozienicach, która 
w tym roku świętuje 100-lecie powstania 
Służb Sanitarnych w Polsce, Nadleśnictwa 
Kozienice, Kozienickiego Parku Krajo-
brazowego, Mazowieckiej Izby Rolniczej, 
Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice. 

Dokończenie ze str. 1
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Atrakcją była możliwość skosztowania dań 
regionalnych przygotowanych przez Koła 
Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu ko-
zienickiego. Na dzieci czekał dmuchany 
plac zabaw, a na smakoszy pieczony świ-
niak ufundowany przez Lokalną Grupę 
Działania „Puszcza Kozienicka”.

W imieniu Andrzeja Junga Starosty 
Powiatu Kozienickiego oraz Arkadiusza 
Guby składamy podziękowania gminom: 
Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gnie-
woszów, Grabów nad Pilicą, Kozienice 
i Magnuszew za włączenie się w orga-
nizację dożynek powiatowych. Przed-
sięwzięcie współfi nansowane było ze 
środków Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego. Partnerem Wydarzenia 
była Spółka Enea Wytwarzanie.

Dziękujemy również pozostałym part-
nerom, którymi w tym roku byli:
• Powszechna Kasa Oszczędności Bank 

Polski Oddział w Kozienicach
• Expol Głowaczów
• Beef World Tomasz Przepiórka
• Zakład Doskonalenia Zawodowego 

w Kielcach
• Zakład Mleczarski „Obory” Sp. z o.o.
• Nadleśnictwo Kozienice
• Firma Handlowo-Usługowa „ WIR” Sp. 

J. Waldemar Ozimek, Ryszard Ozimek
• Polmax Dom i Ogród Dominik Nawrotek
• Elgis Garbatka Mirosław Sekuła, Ewa 

Sekuła
• Bank Spółdzielczy w Głowaczowie
• PComp Piotr Mizak
• Mcar Mariusz Grzywacz
• Piekarnia Milenka Zachariusz Marek 

Madejski
• Fabryka Domów Bogucin
• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-

łecznego w Kozienicach
• Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Ko-

zienicach
• Mazowiecka Izba Rolnicza
• Winnica Wieczorków
• Kwiaciarnia „Tęcza” w Kozienicach
• Delta Electronics
• Firma WojtPol – Tadeusz Wojtysiak, Ze-

non Krześniak
• Grzegorz Gordat – Plecionkarstwo Re-

konstrukcyjne
• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działa-

nia „Puszcza Kozienicka”
• Zrzeszenie Producentów Rolnych „Po-

wiśle” w Sieciechowie
• Firma Designstal Jarosław Włodarczyk
• Sklepy AGA – Agnieszka i Artur Nie-

dolistek
• Stanisława Kuncka Prezes Gminnej 

Spółdzielni Samopomoc Chłopska 
w Gniewoszowie

• Zofi a Wójcik Kierownik Sklepu GS Sa-
mopomoc Chłopska w Sieciechowie

• Pracownia Florystyczna ROSA Karoli-

na Molenda
• PPHU Fenix Eliza i Robert Rakoczy
• Przetwórstwo Warzyw i Owoców Mał-

gorzata i Grzegorz Połeć
• Centrum Ubezpieczeń i Usług Finanso-

wych Marzena Lesiak
• Teresa Żak Prezes Zarządu Przychodnia 

ELTERMED w Zajezierzu
• Przychodnia Stomatologiczna w Siecie-

chowie i Zajezierzu Monika i Andrzej 
Mozgawa

• Wspólnota Gruntowa Sieciechów
• Związek Gmin Ziemi Kozienickiej
• Studio Dekoracji Kreator w Dęblinie 

Aneta Piskała

• Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Pu-
ławach Filia Sieciechów
Organizatorami Dożynek byli Powiat 

Kozienicki, Gmina Sieciechów oraz pozo-
stałe gminy powiatu kozienickiego. Patro-
nat honorowy nad uroczystościami objęli 
Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi oraz Adam Struzik 
Marszałek Województwa Mazowieckiego.

MONIKA WIRASZKA

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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31 sierpnia odbyła się VIII Piel-
grzymka Strażaków z powiatu ko-
zienickiego, lipskiego, zwoleńskie-
go i gminy Puławy do Sanktuarium 
Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Różańca Świętego w Wysokim Kole. 
Zgromadzonych przed Sanktuarium 
druhów, poczty sztandarowe oraz go-
ści powitał Ksiądz Biskup Piotr Tu-
rzyński, który w homilii podkreślał 
wyjątkowość tegorocznej pielgrzymki, 
zorganizowanej w czasie, gdy obcho-
dzimy 80. rocznicę wybuchu II wojny 
światowej.

Dziękując za odprawioną Mszę 
Świętą również Starosta Kozienicki 
Andrzej Jung przypomniał o bohater-
stwie, jakim wykazywali się strażacy 
podczas wojny. Dzielni druhowie nie 
tylko oddawali się służbie pożarniczej, 
ale i walczyli w szeregach Wojska 
Polskiego. Pielgrzymujemy tu przede 
wszystkim po to, by prosić umiłowa-
ną przez nas Matkę Bożą Wysokolską 
o łaski dla strażaków i ich rodzin. 
O to, by z każdej akcji wracali zdrowi, 
a służba, zarówno ta zawodowa, jak 
i ochotnicza dawała im wiele satys-
fakcji i zadowolenia. Pielgrzymujemy 
w tym roku również po to, by przed 
obliczem Matki złożyć hołd tym 
wszystkim strażakom, którzy podczas 
II wojny światowej, nie zważając na 
czyhające zagrożenie biegli ratować 
życie i dobytek ludzki, a także w imię 
wolności Ojczyzny stawali twarzą 
w twarz z hitlerowskim najeźdźcą, nie-
jednokrotnie przelewając krew – mó-
wił Starosta.

Jako wyraz uznania za działalność 
na wszystkich polach aktywności oraz 
wspierania i tworzenia inicjatyw na-
wiązujących do idei niepodległości 
Kapituła Stowarzyszenia Konfrate-
rii Mazowieckiej Odznaki Święte-
go Floriana Mazovia działając na 
mocy uprawnień statutowych nadała 
w 100. Rocznicę Odzyskania Niepod-
ległości Złotą Odznakę Sanktuarium 
NMP Królowej Różańca Świętego 
w Wysokim Kole. Odznaka przekaza-
na została przez środowisko strażackie 
powiatów: kozienickiego, lipskiego 
i zwoleńskiego jako wotum do sank-
tuarium, w podzięce za błogosławień-
stwo w służbie.

Bezpośrednio po Mszy Świętej wy-
jątkowe umiejętności wokalne zapre-
zentowała Gabriela Papaj, a po wystę-
pie, przed cudownym obrazem, druhna 

Weronika Szafranek z OSP w Gniewo-
szowie oraz mł. kpt. Daniel Jastrzębski 
z Komendy Powiatowej PSP w Kozie-
nicach odczytali Akt Zawierzenia Mat-
ce Bożej Wysokolskiej.

W Pielgrzymce oprócz licznych 
pocztów sztandarowych i strażaków 
wraz z rodzinami wzięli udział: Poseł 
na Sejm RP Leszek Ruszczyk, Radny 
Sejmiku Województwa Mazowieckie-
go Tomasz Śmietanka, Wicestarosta 
Powiatu Kozienickiego Józef Grzegorz 
Małaśnicki, Wójt Gminy Głowaczów 
Hubert Czubaj, Wójt Gminy Gnie-
woszów Marcin Szymon Gac, Wójt 
Gminy Magnuszew Marek Drapała, 
Zastępca Burmistrza Gminy Kozie-
nice Dorota Stępień, przedstawicie-

le władz samorządowych powiatów: 
lipskiego i zwoleńskiego oraz gmi-
ny Puławy, parafianie i mieszkańcy 
powiatu kozienickiego. Pielgrzym-
kę zakończyło strażackie spotkanie 
okolicznościowe.  

Organizatorami Pielgrzymki byli Ko-
menda Powiatowa PSP w Kozienicach, 
Starostwo Powiatowe w Kozienicach 
oraz Sanktuarium NMP Królowej Różań-
ca Świętego w Wysokim Kole.

MONIKA WIRASZKA

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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Marcin Kosiński na dystansie 
GIGA, Dorota Sierajewska i Mariusz 
Bartosiewicz na dystansie MEGA, 
reprezentujący ENEA KS Energię 
Kozienice zostali Mistrzami Powia-
tu Kozienickiego w Kolarstwie MTB, 
które rozegrane zostały 14 września 
w ramach Wyścigu Legia MTB Mara-
ton. Mistrzostwa odbyły się już po raz 
siódmy, pierwsze z nich miały miejsce 
w Garbatce-Letnisku w 2013 roku. 
Tegoroczne Mistrzostwa Powiatu Ko-
zienickiego, podobnie jak w roku ubie-
głym – były jednocześnie memoriałem 
Janusza Stąpóra – Starosty Powiatu 
Kozienickiego w latach 2006 – 2015.

Na starcie całego wyścigu stanęło 
w tym roku prawie stu kolarzy amato-
rów, którzy rywalizowali, na czterech 
dystansach: MIKRO, MINI (1 runda 
– 17 km), MEGA (2 rundy – 34 km) 
i GIGA (3 rundy – 51 km). Jako pierw-
szy do mety na dystansie Giga doje-
chał Paweł Trawkowski reprezentują-
cy BIKE SALON TEAM, na dystansie 
Mega, wśród Panów Paweł Kościelny 
z Legia SUNRACE TEAM, natomiast 
wśród Pań Dorota Warczyk reprezen-
tująca LKK START TOMASZÓW 
MAZOWIECKI.

Na dystansie Mini wśród Panów 
zwycięzcą został Fryderyk Węgrzyn, 
reprezentujący V-MAX MIŃSK MA-
ZOWIECKI, a wśród Pań Katarzyna 
Szczęsna z UKS MDK TYTAN RA-
DOM. Puchary, medale i upominki 
zwycięzcom zarówno Mistrzostw Po-
wiatu Kozienickiego, jak i całego Wy-
ścigu wręczali: Andrzej Jung Starosta 
Powiatu Kozienickiego, Dorota Stę-
pień Zastępca Burmistrza Gminy Ko-
zienice, Tomasz Trela Przewodniczący 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Tu-
rystyki i Promocji Rady Powiatu Ko-
zienickiego, Igor Czerwiński Naczel-
nik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa 
i Ochrony Środowiska Starostwa Po-
wiatowego w Kozienicach oraz Marcin 
Wasiołek Dyrektor Wyścigów z cyklu 
Legia MTB Maraton.

Organizatorami Wyścigu byli Klub 
Kolarski Legia 1928, Powiat Kozienicki 
i Gmina Kozienice.

MONIKA WIRASZKA

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 sobotę 14 września w dawnym 
Pałacu Opata, obecnie budynku Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Opactwie, odbyła się 
konferencja naukowa pt. „200 lat od 
kasaty klasztoru Benedyktynów w Sie-
ciechowie”. Organizatorami konferen-
cji byli: Parafia pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Opac-
twie, Stowarzyszenie Inicjatyw Histo-
rycznych i Kulturalnych Sieciech oraz 
Instytut Historii Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Patro-
nat honorowy nad konferencją sprawo-
wali Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup 
Henryk Tomasik oraz Andrzej Jung 
Starosta Powiatu Kozienickiego. Pa-
tronat nad wydarzeniem objęli również 
Wójt Gminy Sieciechów Arkadiusz 
Guba oraz Wójt Gminy Gniewoszów 
Marcin Szymon Gac.

Konferencja rozpoczęła się przy-
witaniem wszystkich uczestników 
wydarzenia. W sali konferencyjnej 
zgromadziło się ponad 100 osób, 
a tak duża frekwencja potwierdziła 
szerokie zainteresowanie społecz-
ne dziejami klasztoru sieciechow-
skiego i zachowanego po nim dzie-
dzictwa kulturowego. Organizatorzy 
konferencji podziękowali osobom 
i instytucjom, które zaangażowały się 
w organizację wydarzenia. Przypo-
mnieli również główne założenia i cele 
konferencji. Starosta Powiatu Kozie-
nickiego Andrzej Jung dokonał jej ofi-
cjalnego otwarcia.  

Uczestnicy wydarzenia wysłuchali 
dziewięciu merytorycznych i zarazem 
interesujących wykładów na temat 
historii benedyktynów sieciechow-
skich. Konferencja przyjęła formu-
łę podziału referatów na dwa panele. 
W pierwszym prof. Joanna Kalaga 
opowiedziała o badaniach archeolo-
gicznych prowadzonych w pobliżu 
zabudowań poklasztornych w Opac-
twie. Dr Krzysztof Stalmach omówił 
procedury organów administracyjnych 
przy przejmowaniu majątku benedyk-
tynów sieciechowskich w okresie ka-
saty klasztoru. Ks. kan. Wojciech Zdon 
w swoim wystąpieniu podkreślał to co 
jest święte i to co ludzkie w ujęciu iko-
nografii portalu kościoła. Natomiast 
dr inż. Andrzej Rypulak opowiedział 
o krwawych walkach podczas I wojny 

światowej w okolicach Opactwa. Refe-
raty wzbudziły duże zainteresowanie 
słuchaczy, co potwierdziły liczne py-
tania zadawane przez uczestników. Po 
dyskusji gospodarze konferencji za-
prosili gości na przerwę kawową.  

Po przerwie uczestnicy konferen-
cji wysłuchali kolejnych referatów. 
Ks. dr Michał Krawczyk opowiedział 
o procedurach przyznawania, ochro-
nie i promocji statusu Pomnika Hi-
storii oraz działaniach w tym zakre-
sie podejmowanych na rzecz zespołu 
poklasztornego w Opactwie. Karol 
Majcher przedstawił referat na temat 
własności nieruchomej benedyktynów 
sieciechowskich u progu kasaty opac-
twa. Dr Łukasz Janeczek opowiedział 
o aspektach ekonomicznych kasaty na 
przykładzie klasztoru oo. Cystersów 
w Koprzywnicy. Serca uczestników 
konferencji skradł br. Efrem Michalski 
z Opactwa Benedyktynów w Lubiniu 
referatem o życiu duchowym i Regule 
świętego Benedykta a obrazem bene-
dyktynów w historiografii. Dr Robert 
Stępień w referacie podsumowującym 
konferencję zaznaczył jak ważne jest 
dziedzictwo kulturowe zachowane po 
benedyktynach sieciechowskich. Po 
krótkiej dyskusji nastąpiło zakończe-
nie części naukowej konferencji. Or-
ganizatorzy zaprosili na zwiedzanie 
zabytkowego kościoła i zabudowań 
poklasztornych, po których oprowa-
dzała prof. Joanna Kalaga.

Dziękujemy wszystkim, bez któ-

rych wydarzenie nie przyniosłoby ta-
kiego rezultatu m.in. Annie Grzesik, 
Anecie Krzyżak, Annie Witosław, Ma-
rioli Lekszyckiej, Beacie Krajewskiej, 
Elżbiecie Kalbarczyk, Monice Bacha-
nek-Śmietance, Luizie Kuładze, Sylwii 
Gajdzie, Patrycji Zaporze, Weronice 
Gozderze, Patrycji Kwapisz, Gabry-
si Roczkowskiej, Teresie i Marianowi 
Chusteckim, Janinie i Stefanowi Sie-
kom, Cezaremu Bogackiemu, Piotrowi 
Seredynowi, Karolowi Ostrowskiemu, 
Kacprowi Kęsce i księdzu Jacentemu 
Rejczakowi.

Organizatorzy sympozjum składa-
ją serdecznie podziękowania wszyst-
kim uczestnikom konferencji. Dzię-
ki Państwu ta perła architektoniczna 
południowego Mazowsza wzniesiona 
przez benedyktynów dostała drugie 
życie, miała swoje piękne chwile. Wy-
darzenie potwierdziło słuszność jego 
przygotowania i dało organizatorom 
pozytywną energię do podejmowania 
kolejnych przedsięwzięć naukowych 
związanych z kulturą i historią nasze-
go regionu. 

dr ROBERT STĘPIEŃ

KAROL MAJCHER

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

Wydarzenia



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 7

15 września 2019 roku na stadionie 
miejskim w Kozienicach odbyły się X 
Powiatowe Zawody Sportowo – Po-
żarnicze dla jednostek OSP z terenu 
powiatu kozienickiego. W rywalizacji 
uczestniczyło 17 zespołów. Były to 
najlepsze drużyny w powiecie, które 
zostały wyłonione na poszczególnych 
etapach gminnych. Rywalizacja dru-
żyn seniorskich składała się tradycyj-
nie z dwóch części. Najpierw ochot-
nicy mierzyli się z torem przeszkód, 
gdzie kolejni zawodnicy sztafetowi 
przekazywali sobie prądownicę, poko-
nując po drodze różnego rodzaju prze-
szkody. Drugim etapem było ćwicze-
nie bojowe, polegające na zbudowaniu 
liń ssawnych i tłocznych w określony 
w regulaminie sposób. Ćwiczenie za-
kańczało przewrócenie pachołków 
oraz złamanie tarczy prądem wody. 

Ważną innowacją w niedzielnych za-
wodach było wprowadzenie po raz pierw-
szy do rywalizacji powiatowej młodzie-
żowych drużyn pożarniczych. Drużyny 
te poza sztafetą pożarniczą oraz ćwicze-
niem bojowym miały jeszcze do przepro-
wadzenia musztrę.

W niedzielnych zawodach w mę-
skiej grupie seniorów najlepiej spisali 
się druhowie z OSP Wysokie Koło, na 
drugim miejscu sklasyfikowano straża-
ków z Nowej Wsi, a na trzecim repre-
zentantów OSP Chmielew. Wśród ko-
biet najlepiej spisały się zawodniczki 
z Gniewoszowa, które uzyskały rewe-
lacyjny wynik, zwłaszcza w ćwiczeniu 
bojowym. Drugie miejsce wywalczyły 
druhny z Chmielewa, a trzecie miejsce 
przypadło w udziale żeńskiej ekipie 
z Nowej Wsi.

W kategorii młodzieżowych dru-
żyn pożarniczych zwycięzcami okazali 
się reprezentanci Głowaczowa, tuż za 
nimi na podium uplasowali się chłop-
cy z OSP w Chmielewie, a na trzecim 
reprezentanci OSP Świerże Górne. 
W rywalizacji dziewcząt najlepiej spi-
sała się ekipa z Garbatki-Letnisko, 
drugie miejsce wywalczyły zawod-
niczki ze Świerży Górnych, trzecia 
lokata przypadła w udziale druhnom 
z Chmielewa.

Po rozegraniu wszystkich konku-
rencji zawodów wręczono puchary 
oraz nagrody dla najlepszych zespo-
łów. Drużyny seniorskie otrzymały 
promesy finansowe, a uczestnikom 
drużyn młodzieżowych wręczono na-
grody rzeczowe. 

Przeprowadzenie zawodów było 

możliwe dzięki wsparciu fundatorów pu-
charów i nagród, za co podziękowania 
należą się:
– Andrzejowi Jungowi – Staroście Powia-

tu Kozienickiego,
– Marcinowi Łukasiewiczowi – Wicepre-

zesowi Enea Wytwarzanie,
– Tadeuszowi Wojtysiakowi – współwła-

ścicielowi fi rmy WOJTPOL,
– Jerzemu Olizarowskiemu – Prezesowi 

Zarządu „Obory” Sp. z o.o., 
– Adamowi Jędrzejczykowi – współwła-

ścicielowi fi rmy TopMarket,
– Aleksandrze Rembielińskiej, Robertowi 

Gryglowi i Jarosławowi Różańskiemu 

– opiekunom młodzieżowych drużyn 
pożarniczych powiatu kozienickiego.
Na zakończenie uczestnicy zawo-

dów w akompaniamencie Orkiestry 
Dętej OSP w Kozienicach odśpiewa-
li symboliczne „sto lat” sprawiając 
urodzinową niespodziankę prezesowi 
jednostki OSP Nowa Wieś, po czym 
wszyscy udali się na poczęstunek, 
a następnie do macierzystych 
jednostek.

mł. bryg. PAWEŁ KOWALSKI
Zastępca Komendanta Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej 
w Kozienicach

Wydarzenia
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28 sierpnia 2019 r. w sali konferen-
cyjnej Starostwa Powiatowego w Kozie-
nicach  odbyła się XII Sesja Rady Powia-
tu Kozienickiego VI kadencji.

Po otwarciu obrad i stwierdzeniu qu-
orum Starosta przedstawił sprawozda-
nie z prac Zarządu. Kolejnym punktem 
sesji było przedstawienie sprawozdań 
na temat działań podejmowanych przez 
Nadzory Wodne w: Białobrzegach, Gar-
wolinie, Górze Kalwarii, Kozienicach, 
Puławach oraz Radomiu. Następnie omó-
wiono dotychczasowe prace Zespołu ds. 
reagowania i działań naprawczych w Sa-
modzielnym Publicznym Zespole Zakła-
dów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. 

Ponadto, podczas sesji rozpatrzono 
projekty uchwał w sprawie:
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej powiatu kozienickiego na lata 
2019 – 2032,

– wprowadzenia zmian w budżecie po-
wiatu kozienickiego na 2019 r.,

– zatwierdzenia do realizacji w latach 2019 

– 2022 projektu pn. „Bliżej samodziel-
ności – edycja II” współfi nansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego dla Osi priorytetowej IX 
Wspieranie włączenia społecznego 
i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Ak-
tywizacja społeczno – zawodowa osób 
wykluczonych i przeciwdziałanie wy-
kluczeniu społecznemu Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 

– 2022 projektu pn. „Bliżej samodziel- Mazowieckiego na lata 2014 – 2020,
– zmiany do uchwały Nr V/45/2019 z dnia 

25 lutego 2019 r. w sprawie określenia 
zadań i wysokości środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacyjnego 
Osób Niepełnosprawnych z zakresu re-
habilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
w Powiecie Kozienickim na 2019 rok.

KAROLINA URBAŃSKA

Od ostatniej zwyczajnej Sesji (12 czerw-
ca 2019 r.) Zarząd Powiatu obradował 8 razy.
1. Zarząd Powiatu zajmował się spra-

wami budżetowymi Starostwa Po-
wiatowego w Kozienicach i jednostek 
organizacyjnych.
• Zarząd podjął 2 uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie 
powiatu na 2019 rok.

2. Zarząd podjął uchwały:
• w sprawie wyrażenia opinii dotyczą-

cej pozbawienia drogi powiatowej 
nr 2506L Osiny – dr. kraj. 17 poło-
żonej na terenie powiatu puławskie-
go kategorii drogi powiatowej,

Na wniosek Zarządu Powiatu Puławskiego.
• w sprawie rozstrzygnięcia II 

otwartego konkursu ofert na reali-
zację w 2019 r. zadań wspieranych 
przez samorząd powiatowy,

Dot. zadań:
I – Podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowania pol-
skości oraz rozwoju świadomości naro-
dowej, obywatelskiej i kulturowej:
Wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymogi 
konkursu:

• Kozienickie Stowarzyszenie Rekon-
strukcji Historycznych – przyznano 
kwotę 7.000 zł.

II – Działalność na rzecz osób niepełno-
sprawnych

Wpłynęła 1 oferta, która spełniła wy-
mogi konkursu:

• Stowarzyszenie Osób z Dysfunkcją 
Wzroku i Ich Rodzin – przyznano 
kwotę 3.000 zł.

• w sprawie wyrażenia zgody na 
użyczenie samochodu,

Dot. zgody dla SOS-W w Opactwie na 
użyczenie samochodu dla DPS.

• w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż samochodu,

Dot. samochodu będącego w użytkowaniu 
DPS.

• w sprawie sprzedaży samochodu 
osobowego będącego własnością 
Powiatu Kozienickiego,

Dot. ww. samochodu. Sprzedaż w formie 
pisemnego przetargu nieograniczonego.

• w sprawie wyrażenia zgody dla PGE 
Dystrybucja S.A. na lokalizację 
urządzeń elektroenergetycznych,

Dot. nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu położonej przy ul. Kochanowskiego.

• w sprawie przyjęcia na stan środ-
ków trwałych od SP ZZOZ w Ko-
zienicach nieruchomości oznaczo-
nej działka nr 6821 położonej przy 
al. Sikorskiego w Kozienicach,

Na wniosek Dyrektora SP ZZOZ, który zrze-
ka się prawa nieodpłatnego użytkowania 
ww. nieruchomości, w związku z realizacją 
zadania „Odbudowa drogi wewnętrznej 

przy SP ZZOZ w Kozienicach”.
• w sprawie upoważnienia Marcina 

Łopuszańskiego – dyrektora Za-
rządu Dróg Powiatowych w Kozie-
nicach do przygotowania i przepro-
wadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie 
zapytania ofertowego,

Dot. zadania „Odbudowa drogi we-
wnętrznej przy SP ZZOZ w Kozienicach”.

• w sprawie likwidacji pojazdu, któ-
ry stał się własnością Powiatu na 
podstawie orzeczenia sądu o jego 
przepadku,

Dot. pojazdu marki Honda Civic.  
Wartość rynkowa pojazdu, na podstawie 
wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę 
samochodowego wynosi 70 zł. Stan pojazdu 
dyskwalifi kuje go do dalszej eksploatacji.

• w sprawie ustalenia ceny wy-
woławczej oraz wykazu nieru-
chomości lokalowej położonej 
w budynku mieszkalnym przy ul. 
Kochanowskiego 28 A w Kozieni-
cach, przeznaczonej do sprzedaży 
w trybie I przetargu ustnego nie-
ograniczonego,

Ustalono cenę wywoławczą w wysokości 
200.000 zł.

• w sprawie wyrażenia zgody na na-
danie nazwy drodze powiatowej 
Nr 1727 W,

Informacje
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Na wniosek Gminy Kozienice. Nadane 
nazwy: ul. Kozienicka, ul. Niwa, ul. Pod-
leśna, na poszczególnych odcinkach drogi.

• w sprawie powołania komisji egza-
minacyjnych dla nauczycieli ubie-
gających się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego,

Dot. 2 nauczycieli zatrudnionych w Po-
radni Psychologiczno – Pedagogicznej  
w Kozienicach.

• w sprawie ustalenia warunków I 
przetargu ustnego nieograniczonego 
na sprzedaż nieruchomości lokalo-
wej położonej w budynku mieszkal-
nym przy ul. Kochanowskiego 28 A 
w Kozienicach – stanowiącej wła-
sność Powiatu Kozienickiego,

• w sprawie informacji o przebiegu 
wykonania budżetu powiatu, pla-
nów finansowych SP ZZOZ w Ko-
zienicach, kształtowaniu się Wie-
loletniej Prognozy Finansowej za  
I półrocze 2019 r.,

3. Zarząd zajmował się sprawami  
SP ZZOZ w Kozienicach:
• Zarząd przekazał do Prokuratury 

Rejonowej w Kozienicach pismo gru-
py Radnych Rady Powiatu o możli-
wości popełnienia przestępstwa przez 
poprzednią dyrekcję Szpitala,

• Zapoznał się z pismem i protokoła-
mi Zespołu ds. Reagowania i Opra-
cowania Działań Naprawczych.

Zarząd przekazał ww. materiały Dyrekcji 
SP ZZOZ, w celu zapoznania się i ew. od-
niesienia do spraw.

• Zapoznał się z protokołem Zespo-
łu ds. Reagowania i Opracowania 
Działań Naprawczych w SP ZZOZ 
w Kozienicach dot. przeprowadze-
nia wśród pracowników i pacjentów 
Szpitala Powiatowego w Kozieni-
cach ankiety nt. stanu wiedzy o sy-
tuacji w Szpitalu.

• Zapoznał się z pismem Dyrektora  
SP ZZOZ informującym, że w wyniku 
przeprowadzonych dwóch postępowań 
konkursowych na stanowisko zastępcy 
dyrektora ds. lecznictwa w SP ZZOZ  
w Kozienicach nie udało się wyłonić 
kandydata ze względu na brak ofert.

4. Zarząd wystąpił do Rady Miejskiej  
w Kozienicach z prośbą o podjęcie dzia-
łań mających na celu przekazanie SP ZOZ 
„Przychodnie Kozienickie” na rzecz szpi-
tala powiatowego w Kozienicach.

5. Zarząd zajmował się sprawami z za-
kresu oświaty:
• Wyraził zgodę na przystąpienie I Li-

ceum Ogólnokształcącego im. Ste-
fana Czarnieckiego, Zespołu Szkół  
Nr 1 im. Legionów Polskich w Ko-
zienicach oraz SOS-W w Opactwie 
na przystąpienie do rządowego pro-

gramu bezpłatnego dostępu do sze-
rokopasmowego internetu oraz usług 
bezpieczeństwa teleinformatyczne-
go w ramach Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej.

• Wyraził zgodę, na wniosek Dy-
rektora Poradni Psychologiczno 
– Pedagogicznej na sfinansowanie 
rocznego szkolenia INPP z zakresu 
diagnozowania i leczenia niedoj-
rzałości neuromotorycznej u dzieci 
dla pracownicy jednostki, w kwocie 
9.500 zł, w ramach środków prze-
znaczonych na doskonalenie zawo-
dowe nauczycieli.

• Zapoznał się z pismem Rady Peda-
gogicznej ZS Nr 1 w Kozienicach 
w sprawie  postulatów w związku  
z trudną sytuacją materialną w jakiej 
znajdują się nauczyciele ww. szkoły.

Zarząd stwierdził, że rozpatrzenie pisma 
należy odłożyć do momentu nowelizacji 
Karty Nauczyciela.

• Zapoznał się z pismem Rady Peda-
gogicznej ZS Nr 1 w Kozienicach 
dot. pogarszającej się sytuacji fi-
nansowej Zespołu Szkół Nr 1 oraz 
wskazaniem pilnych potrzeb remon-
towych oraz brakach w wyposażeniu 
w pomoce naukowe szkoły.  

Zarząd wystąpił do Dyrektora ZS Nr 1  
z pismem o przedstawienie harmonogra-
mu realizacji poruszonych problemów  
z podaniem realnych terminów wykona-
nia zadań wraz z kosztami i sposobem ich 
finansowania.

• Wyraził zgodę, na wniosek Dyrek-
tora ZS Nr 1 w Kozienicach na pro-
wadzenie dzienników lekcyjnych 
wyłącznie w postaci elektronicznej.

• Wyraził zgodę, na wniosek Dyrek-
tor SOS-W w Opactwie na utwo-
rzenie w roku szkolnym 2019/2020 
oddziału IV – VI dla uczniów  
z niepełnosprawnością intelektualną  
w stopniu lekkim.

• Wyraził zgodę na ufundowanie 
nagród rzeczowych dla 6 uczniów, 
którzy uzyskali najlepsze wyniki 
z egzaminów maturalnych w sesji 
wiosennej 2019.

Dot. 3 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 oraz 3 
uczniów I LO w Kozienicach.
6. Zarząd pozytywnie zaopiniował ma-

teriały przekazane przez:
• Zarząd Województwa Mazowieckiego 
dot. zadania:

– „Rozbudowa drogi wojewódzkiej  
nr 691 wraz z rozbiórką istniejącego  
i budową nowego obiektu mostowego 
nad rzeką Struga Policka w miejscowo-
ści Garbatka-Letnisko w km 16+204”.

• Gminę Kozienice dot. zadań:
– „Rozbudowa ulicy Marii Curie 

Skłodowskiej polegająca na budo-
wie miejsc postojowych oraz drogi 
pieszo – rowerowej wraz z oświetle-
niem w Kozienicach”,

– „Rozbudowa drogi gminnej  
nr 170512W w zakresie dobudowy 
ciągu pieszo rowerowego – II etap”,

– „Budowa drogi przez wieś w m. 
Kępa Bielańska”,

– „Rozbudowa drogi gminnej  
nr 170548W w m. Samwodzie”,

– „Budowa drogi gminnej w m. Ho-
lendry Kozienickie – IV etap, Gmi-
na  Kozienice’’.

7. Zarząd Powiatu wystąpił z wnioskiem 
do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
o przyznanie odznaczeń „Zasłużony 
dla Rolnictwa” 2019, które zostały 
wręczone podczas Dożynek Powiatu 
Kozienickiego w Sieciechowie w dn. 
25 sierpnia 2019 r.

Dot. 15 wniosków. Kandydatury o przy-
znanie odznaczeń zgłosili Wójtowie 
wszystkich gmin z terenu powiatu oraz 
Burmistrz Gminy Kozienice.
8. Zarząd prowadził rozmowy z Burmi-

strzem Gminy Kozienice dot. przekaza-
nia na rzecz Powiatu Kozienickiego nie-
ruchomości położonych w Nowej Wsi.

9. Zarząd, na wniosek Komendanta Po-
wiatowego Państwowej Straży Pożar-
nej w Kozienicach wyraził zgodę na 
zabezpieczenie środków finansowych 
w formie wkładu własnego w wyso-
kości 3 154,95 zł na realizację zadania 
„Zakup nowych ubrań typu NOMEX 
dla KP PSP Kozienice”.   

10. Zarząd wystąpił do Przewodniczą-
cego Rady Powiatu Kozienickiego  
o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej – Se-
sja odbyła się 8 lipca 2019 r.

11. Zarząd zapoznał się z pismem z Ma-
zowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
Wydział Nadzoru Prawnego Delegatura 
w Radomiu w sprawie udzielenia infor-
macji i wyjaśnień dot. składu Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu w kontekście, 
czy reprezentowane są w tej Komisji 
wszystkie kluby radnych – w związku  
z przekazaną Wojewodzie interwencją.
W odpowiedzi, Przewodniczący Rady 

informuje, że w Radzie Powiatu Kozienic-
kiego nie powołano żadnego klubu radnych.
Do dnia dzisiejszego nie wpłynęło do 
Przewodniczącego Rady żadne zgłosze-
nie powołania klubu radnych, które jest 
wymagane przepisami § 80 ust. 1 Statutu 
Powiatu Kozienickiego.
12. Zarząd przygotował i pozytywnie 

zaopiniował materiały na dzisiejszą 
XII Sesję Rady Powiatu.

Biuro Rady i Zarządu 
Powiatu Kozienickiego

Informacje
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22 sierpnia oddana została do 
użytku inwestycja o nazwie „Budowa 
chodnika w miejscowości Sieciechów 
– ul. 11-tego Listopada w ciągu drogi 
powiatowej nr 1731W”.

Zakres prac obejmował:
– rozbiórkę istniejącej zatoki autobuso-

wej,
– ustawienie obrzeży betonowych na 

ławie betonowej – na dł. ponad 
132 mb,

– wykonanie nawierzchni chodnika 
z kostki brukowej na podbudowie 
betonowej, podsypce cementowo 
– piaskowej na powierzchni ponad 
320 m2.
Protokół odbioru podpisali Andrzej 

Jung Starosta Kozienicki, Józef Grze-
gorz Małaśnicki Wicestarosta, Arka-
diusz Guba Wójt Gminy Sieciechów, 
Jacek Śmietanka inspektor nadzoru oraz 
Bartłomiej Głowicki, współwłaściciel 
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych 

i Montażowych „Budomont”, wykonaw-
ca inwestycji. 

Koszt inwestycji wyniósł ponad 
56 tysięcy złotych, a sfi nansowany został 
ze środków Powiatu Kozienickiego oraz 
Gminy Sieciechów.

i Montażowych „Budomont”, wykonaw- SABINA SEMENIUK

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

18 września oddana została do 
użytku inwestycja o nazwie „Prze-
budowa drogi powiatowej nr 1714W 
Głowaczów – Lipskie Budy – wykona-
nie podbudowy tłuczniowej”.

Protokół odbioru podpisali Józef 
Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta 
Powiatu Kozienickiego, Alina Sobie-
raj Radna Rady Gminy Głowaczów, 
Sołtys wsi Lipa, Sławomir Boryczka 
inspektor nadzoru oraz Dariusz Kul-
kowski przedstawiciel firmy DROG-
MAR Mariola Kulkowska, wykonawcy 
inwestycji.

Koszt inwestycji wyniósł prawie 
100 tysięcy złotych, a sfinansowany 
został ze środków Powiatu Kozienic-
kiego. 

SABINA SEMENIUK

INFORMACJA
Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Kozienicach serdecznie zaprasza osoby niepełnosprawne z dysfunkcją 

wzroku, z pierwszą i drugą grupą inwalidzką do wstąpienia w szeregi Koła.
Biuro Koła znajduje się w Kozienicach w dawnej siedzibie WKU przy ul. Radomskiej 36 i jest czynne trzy dni w tygodniu:

Poniedziałek  10:00 – 12:00
Środa   10:00 – 13:00
Czwartek  09:00 – 13:00
Serdecznie zapraszamy.

TERESA KURZEPA
Prezes Koła Polskiego Związku Niewidomych w Kozienicach

Informacje
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19 września oddane zostały do 
użytku przebudowane części dróg po-
wiatowych 1702W Wyborów – Basi-
nów na terenie gminy Grabów nad Pi-
licą oraz 3515W Łukawa – Głowaczów 
w gminie Głowaczów.

Przebudowana część drogi po-
wiatowej 1702W w miejscowości 
Grabów-Nowy objęła odcinek o dłu-
gości 560 mb. Koszt zadania wyniósł 
ponad 317 tysięcy złotych, a sfinan-
sowany został ze środków Powiatu 
Kozienickiego. 

Protokół odbioru podpisali: Andrzej 
Jung Starosta Kozienicki, Józef Grze-
gorz Małaśnicki Wicestarosta, Mał-
gorzata Siekut Radna Rady Powiatu 
Kozienickiego, Marcin Łopuszański 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
w Kozienicach, Jacek Śmietanka in-
spektor nadzoru oraz Tomasz Stolarek 
i Mirosława Ruszkowska Wicedyrektor 
i Kierownik Budowy w Przedsiębior-
stwie Robót Drogowych w Zwoleniu, 
wykonawca inwestycji. 

Prace remontowe na drodze po-
wiatowej nr 3515W objęły odcinek 
Podmieście – Głowaczów, o długo-
ści 990 mb. Koszt inwestycji wyniósł 
ponad 953 tysięcy złotych, a sfinan-
sowany został ze środków Powiatu 
Kozienickiego oraz Funduszu Dróg 
Samorządowych. 

W odbiorze inwestycji uczestniczy-
li: Andrzej Jung Starosta Kozienicki, 
Józef Grzegorz Małaśnicki Wicesta-
rosta, Marcin Łopuszański Dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych w Ko-
zienicach, Jacek Śmietanka inspektor 
nadzoru oraz Tomasz Stolarek i Mi-

rosława Ruszkowska Wicedyrektor 
i Kierownik Budowy w Przedsiębior-
stwie Robót Drogowych w Zwoleniu, 
wykonawca inwestycji. 

SABINA SEMENIUK

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

31 sierpnia w Kozienicach odbył się 
koncert galowy kolejnej edycji Festiwa-
lu Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława 
Klimczuka.

Jednym z patronów przedsięwzięcia, 
a jednocześnie fundatorów nagrody, był 
Starosta Kozienicki Andrzej Jung. Wszyst-
kim uczestnikom festiwalu wręczone zosta-
ły upominki przekazane przez Starostwo 
Powiatowe w Kozienicach. Nagrodę Staro-
sty, którą był laptop o wartości 1.500,00 zł 
otrzymała Aleksandra Wedman z Nowych 
Grobic. Grand Prix Festiwalu wyśpiewała 
sobie Małgorzata Nakonieczna z Kielc, któ-
ra wykonała piosenkę Czerwonych Gitar 
„Nikt na świecie nie wie”.

Atrakcją wieczoru był występ Piotra 
Cugowskiego.

MONIKA WIRASZKA

Informacje/Wydarzenia
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2 września 2019 r. uczniowie I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefana Czar-
nieckiego, jak tysiące uczniów w kraju, 
rozpoczęli nowy rok szkolny 2019/2020. 
Odświętnie ubrani młodzi ludzie pojawili 
się w murach szkoły, uśmiechnięci i wy-
poczęci, gotowi do podjęcia nowych wy-
zwań. Uroczystość rozpoczęła się punktu-
alnie o godzinie 9:00.

Zgromadzonych na sali gimnastycznej 
powitała dyrektor szkoły Ewa Malec, któ-
ra po wspólnym odśpiewaniu hymnu pań-
stwowego przyjęła ślubowanie uczniów 
klas pierwszych. Następnie przypomnia-
ła, że 1 września minęła 80. rocznica wy-
buchu II wojny światowej. W tym miejscu 
dyrektor placówki oddała głos młodzieży 
z klasy IIa i IIIa, która krótkim programem 
słowno – muzycznym uczciła pamięć 
o minionych, tragicznych wydarzeniach.

Następnie Ewa Malec zapoznała ze-
branych ze zmianami kadrowymi w szko-
le, w serdecznych słowach zwróciła się 
do wszystkich obecnych, a w szczegól-
ności do uczniów klas pierwszych, którzy 
w tym roku szkolnym rozpoczynają na-
ukę w naszym liceum. W uroczystości 

udział wzięli Starosta Powiatu Kozie-
nickiego Andrzej Jung, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Kozienicach Rafał Su-
cherman oraz przedstawicielka Rady Ro-
dziców Beata Flisińska. Starosta Andrzej 
Jung odczytał listy gratulacyjne oraz 
wręczył nagrody rzeczowe ufundowane 
przez Zarząd  Powiatu Kozienickiego dla 
najlepszych tegorocznych maturzystów: 
Aleksandry Mierzejewskiej, Pauliny Ko-
walczyk oraz Dominiki Słowińskiej. 

Następnie Przewodniczący Rady Miej-
skiej Rafał Sucherman odczytał list gra-
tulacyjny od Burmistrza Piotra Kozłow-
skiego skierowany do trzech kolejnych 
maturzystów z najlepszymi wynikami: 
Edyty Gołdy, Olgi Sochaj i Aleksandry 
Grzybek oraz wręczył im nagrody ufun-
dowane przez Radę Miejską. Następnie 
dyrektor szkoły zapoznała uczniów z przy-
działem wychowawstw w poszczególnych 
klasach, życzyła miłej i owocnej pracy 
w nowym roku szkolnym i zaprosiła zgro-
madzoną młodzież na pierwsze po waka-
cjach spotkania z wychowawcami.

Red. I LO

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

W słoneczny poniedziałek 2 września 
2019 roku dokładnie o godzinie 9:00 za-
brzmiał w Zespole Szkół Nr 1 im. Legio-
nów Polskich w Kozienicach pierwszy 
dzwonek.

Z okazji inauguracji nowego roku 
szkolnego 2019/2020 odbył się uroczy-
sty apel, na którym gościli m.in.: Wice-
starosta Powiatu Kozienickiego Józef 
Grzegorz Małaśnicki, Wiceprezes Za-
rządu ds. Pracowniczych Enea Wytwa-
rzanie Marcin Łukasiewicz, kierownik 
Wydziału Mechanicznego Krzysztof 
Więsek, Przewodniczący Rady Rodzi-
ców Włodzimierz Pujanek oraz pro-
boszcz parafi i pw. Świętej Rodziny 
w Kozienicach ksiądz kanonik Włady-
sław Sarwa. Wszyscy goście życzyli 
uczniom i nauczycielom wytrwałości 
i pomyślności. 

Dyrektor szkoły Ryszard Zając 
w swoim przemówieniu powitał całą spo-
łeczność uczniowską oraz wszystkich 
nauczycieli i pracowników. Szczególne 
słowa skierował do uczniów klas pierw-
szych, którzy rozpoczynają naukę w no-
wej szkole. Łącznie zostało utworzonych 
20 klas rozpoczynających naukę w naszej 
szkole. Dyrektor szkoły wyraził zadowo-
lenie, że wszyscy uczniowie wrócili cali 

i zdrowi z wakacji. Zaproszeni goście 
także skierowali serdeczne życzenia na 
nowy rok szkolny życząc nauczycielom 
i uczniom wytrwałości w swojej pracy.

W dalszej części uroczystości odbyło 
się ślubowanie uczniów klas pierwszych. 
Następnie zostały wręczone nagrody od 
Starosty Powiatu Kozienickiego i Burmi-
strza Gminy Kozienice dla najlepszych 
tegorocznych maturzystów. Po części 
ofi cjalnej młodzież udała się na spotkanie 
z wychowawcami.

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

ANNA GOLLASCH
Wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1

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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Czytanie książek uczy rozumienia tek-
stu, rozumienia rzeczywistości, urucha-
mia wyobraźnię, ale jednocześnie czyta-
nie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką 
sobie ludzkość wymyśliła. Z pewnością 
i z jednym i z drugim stwierdzeniem zga-
dzają się osoby zaangażowane w kolejną 
edycję Narodowego Czytania, która od-
była się 7 września w Kozienicach przed 
Pomnikiem Niepodległości. W tym roku 
odczytane zostały znane polskie nowele 
m.in. „Dobra Pani”, „Sawa”, „Dym”, czy 
„Katarynka”.

W akcji udział wzięli samorządowcy, 
w tym Starosta Powiatu Kozienickiego 
Andrzej Jung, który odczytał fragment 
noweli „Sawa” i Lucyna Domańska-Stan-
kiewicz Naczelnik Wydziału Promocji 
i Kultury Starostwa Powiatowego w Ko-
zienicach, która zaprezentowała fragment 
„Dobrej Pani”, dyrektorzy szkół, ucznio-
wie, harcerze, przedstawiciele przedsię-
biorstw, Kozienickiego Stowarzyszenia 
Rekonstrukcji Historycznych, pracowni-
cy biblioteki oraz członkowie grupy po-
etyckiej Erato.

Głównym organizatorem akcji była 
Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice 
im. ks. Franciszka Siarczyńskiego.

MONIKA WIRASZKA

Głównym organizatorem akcji była 

W dniach 19 i 20 września na terenie 
powiatu kozienickiego zorganizowane 
zostało powiatowe ćwiczenie obronne, 
zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazo-
wieckiego dotyczącymi szkolenia obron-
nego w 2019 roku.

Pierwszy dzień ćwiczenia upłynął 
pod znakiem weryfi kacji planów ope-
racyjnych samorządów na wypadek 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa 
i czasu wojny. Najważniejszym aspek-
tem ćwiczenia jest to, aby wszystkie 
służby potrafi ły się porozumieć i oka-
zać sobie potrzebne wsparcie. Tak, 
aby sprawnie zażegnywać wszelkie 
sytuacje kryzysowe – tłumaczył Grze-
gorz Maciejczyk Naczelnik Wydziału 
Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych 
i Obywatelskich Starostwa Powiatowe-
go w Kozienicach. Podczas pierwszego 
dnia ćwiczenia miała miejsce również 
powszechna mobilizacja, nazywana fa-
chowo „akcją kurierską”.

Drugi dzień szkolenia zdomino-
wały epizody praktyczne: atak dy-
wersantów na Elektrownię Kozienice 
oraz zdarzenie wycieku chemicznego 
do Wisły. W pokazie zaprezentowali 
się żołnierze z 62 Batalionu Lekkiej 
Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej 
w Radomiu, funkcjonariusze Komen-
dy Powiatowej Policji w Kozienicach, 

strażacy z Komendy Powiatowej PSP 
w Kozienicach, strażacy ochotnicy 
z terenu powiatu oraz służby medyczne 
Szpitala Powiatowego w Kozienicach.

Po zakończeniu epizodu praktyczne-
go Grzegorz Maciejczyk pełniący rolę 
szefa sztabu podczas ćwiczenia, złożył 
Staroście Kozienickiemu Andrzejowi 
Jungowi meldunek o zrealizowaniu za-
dania. Następnie wszyscy zgromadzeni 
udali się na teren Elektrowni Kozienice, 
gdzie odbyło się spotkanie podsumo-
wujące dwudniowe ćwiczenie obronne 

strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Powiecie Kozienickim. Przedstawi-
ciele gmin powiatu zobowiazani byli do 
złożenia meldunku z działań, jakie pod-
jęte zostały w celu zażegnania kryzy-
su – każda gmina musiała zmierzyć się 
z innym rodzajem zagrożenia.

SABINA SEMENIUK

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

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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17 września, Dyrektor Elżbieta Czapla, przedstawi-
ciele Samorządu Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 
im. Kazimiery Gruszczyńskiej oraz Wiceprzewodniczą-
ca Rady Powiatu Kozienickiego Małgorzata Bebelska, 
odwiedzili grób patronki na warszawskich Powązkach. 
W rocznicę śmierci Sługi Bożej złożone zostały kwiaty
 i zapalony znicz w imieniu mieszkańców i pracowników 
Domu oraz w imieniu Powiatu Kozienickiego.

Proces beatyfi kacyjny Sługi Bożej Matki Kazimiery 
Gruszczyńskiej na szczeblu diecezjalnym został zakończony 
27 czerwca 2014 roku. Na etapie tzw. Rzymskim w Kongre-
gacji ds. Świętych w maju 2018 roku zostało złożone Positio 
– powiedział ks. Biskup.

W liturgię uczestników mszy wprowadził ks. kan. Ka-
zimierz Chojnacki, proboszcz parafii pw. Świętego Krzy-
ża. To w tym kościele została ochrzczona Matka Kazimiera 
Gruszczyńska.

Urodzona w 1848 roku w rodzinie Józefy z Chrzanow-
skich i Andrzeja Gruszczyńskiego herbu Poraj – Róża, któ-
ry w tym czasie pełnił funkcję urzędnika w Sądzie Pokoju 
w Kozienicach. Życie religijne Kazimiery Gruszczyńskiej 
uformowało się w domu rodzinnym, w szlacheckim dwor-
ku w Kozienicach, gdzie żywe były staropolskie tradycje 
religijne i patriotyczne. Z tych sarmackich tradycji wyrosła 
jej duchowa sylwetka. W dzieciństwie przeżyła trudne do-
świadczenia związane ze śmiercią rodzeństwa. Mając 10 
lat złożyła prywatny ślub czystości, który ponowiła w wie-
ku dwudziestu lat w Kościele pod wezwaniem św. Krzyża 
w Kozienicach w obecności swojego spowiednika i kierow-
nika duchowego Księdza Józefa Khauna. Tej decyzji pozo-
stała wierna do końca życia. Wychowana w duchu wartości 
katolickich i patriotycznych była oddana drugiemu człowie-
kowi. Już w młodości katechizowała ubogie dzieci, odwie-
dzała chorych. Pragnęła założyć w Kozienicach pensję dla 
dziewcząt. Mimo zdobytych kwalifi kacji nie uzyskała ze-
zwolenia od władz carskich ze względu na ciążące na niej 
oskarżenia o udział w manifestacjach patriotycznych w trak-
cie edukacji w Instytucie Maryjskim w Puławach. Kozienice 
znajdowały się wówczas pod zaborem rosyjskim. Za czyn-
ny udział w Powstaniu Styczniowym  groziły ostre sankcje. 
W obliczu ogromu potrzeb społecznych i cierpienia ludzkiego, 

Tego samego dnia w Kościele pw. św. Krzyża w Ko-
zienicach odprawiona została msza św. o rychłą beaty-
fikację Matki Kazimiery Gruszczyńskiej – założycielki 
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, 
w której uczestniczył m.in. Andrzej Jung Starosta Po-
wiatu Kozienickiego. Mszy świętej przewodniczył Or-
dynariusz Diecezji Radomskiej ks. Biskup Henryk 
Tomasik.

w ukryciu zaczęły powstawać bezhabitowe zgro-
madzenia zakonne. Kazimiera Gruszczyńska wier-
na swoim ideałom z inspiracji oo. Honorata Koź-
mińskiego założyciela zgromadzeń bezhabitowych 
w okresie zaborów, przyłączyła się do grupy Kobiet ukrytego 
Zgromadzenia Posłanniczek Serca Jezusowego prowadzące-
go działalność edukacyjną. W 1882 roku o. Honorat Koźmiń-
ski powierzył jej funkcję przełożonej w Warszawskim „Przy-
tulisku” (schronisku dla kobiet będących w trudnej sytuacji 
życiowej) z zadaniem utworzenia nowej rodziny zakonnej. 
Oddana chorym i potrzebującym wsparcia powołała Zgro-
madzenie Sióstr Cierpiących (po zatwierdzeniu przez Stolicę 
Apostolską w 1924 roku wspólnota otrzymała nazwę Zgro-
madzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących). Z inicjatywy 
Matki Kazimiery Gruszczyńskiej powstawały szpitale, domy 
dla sierot, samotnych matek i bezdomnych zarówno w War-
szawie jak i Zawierciu, Odessie, Krasławiu, Wilnie. Spełniła 
również swoje marzenie tworząc w miejscu domu rodzinnego 
w Kozienicach Dom Zakonny, budując kościółek św. Józe-
fa, nowy Dom w miejsce drewnianego i Dom Nowicjacki. 
W Kozienicach siostry prowadziły pomoc medyczną, od 
1916 roku szpital, a w latach 1917 – 1924 przytułek dla sie-
rot. „Matka Kazimiera Gruszczyńska całe swoje życie niosła 
pomoc innym, a jedyną miarą jej zaangażowania była miara 
ich cierpienia”. Zmarła 17 września 1927 roku w Kozieni-
cach, a jej ciało spoczęło na Powązkach. Od pięciu lat w tym 
dniu odprawiana jest msza święta w intencji rychłego zakoń-
czenia procesu. „Największym bogactwem jest człowiek. To 
on tworzy historię i wartości. Dla Ziemi Kozienickiej Matka 
Kazimiera Gruszczyńska jest takim bogactwem” – powie-
dział podczas mszy ks. kan. Kazimierz Chojnacki. 

MAŁGORZATA BEBELSKA
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kozienickiego

Wydarzenia
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29 sierpnia w Domu Pomocy Spo-
łecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej 
w Kozienicach odbyła się kolejna edy-
cja corocznego Pikniku Rodzinnego.

Piknik jest nie tylko czasem za-
bawy, ale przede wszystkim wyjątko-
wą okazją do integracji mieszkańców 
Domu Pomocy Społecznej w Kozieni-
cach z gośćmi z innych domów pomo-
cy i lokalną społecznością. To również 
czas, gdy w większym gronie mogą 
spotkać się ze swoimi rodzinami. Tego 
dnia podopiecznych odwiedzili m.in. 
Andrzej Jung Starosta Kozienicki, Jó-
zef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, 
Marcin Styś Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kozie-
nicach, Danuta Bernacik Kierownik 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Prze-
wozie oraz Marcin Łukasiewicz Wi-
ceprezes Zarządu ds. Pracowniczych 
Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

Uczestnicy Pikniku chętnie ko-
rzystali z możliwości zabawy przy 

muzyce, delektowali się również kieł-
baskami z ogniska, popcornem i watą 
cukrową.

MONIKA WIRASZKA

muzyce, delektowali się również kieł-
Materiał fi lmowy na wyżej wymie-

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

23 września tuż przy przeprawie 
promowej w miejscowości Antoniów-
ka Świerżowska zorganizowane zosta-
ło spotkanie, podczas którego Minister 
Finansów, Inwestycji i Rozwoju Jerzy 
Kwieciński wręczył na ręce Starosty 
Garwolińskiego Mirosława Walickie-
go promesę, czyli pozytywną opinię 
o dofinansowaniu budowy mostu.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. 
przedstawiciele władz rządowych, 
parlamentarzyści, przedstawiciele 
władz Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego, Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie, władz 
samorządów Powiatu Kozienickiego 
i Garwolińskiego oraz Gmin Kozienice 
i Maciejowice.

Nowy most na Wiśle wraz z droga-
mi dojazdowym powstanie pomiędzy 
Antoniówką Świerżowską a Świerża-
mi Górnymi. Wniosek do programu 
Mosty dla Regionów złożył Powiat 
Garwoliński w porozumieniu z Powia-
tem Kozienickim przy udziale Gminy 
Maciejowice i Gminy Kozienice. Prze-
prawa powstanie w ciągu drogi powia-
towej nr 1350W po stronie powiatu 
garwolińskiego i drogi powiatowej 
nr 1718W na terenie powiatu 
kozienickiego.

Szacowany koszt budowy mostu to 
650 milionów złotych. Całkowity koszt 
przygotowania dokumentacji to ponad 
29 milionów złotych, z czego ponad 
23 miliony złotych zostanie sfinanso-
wanych z programu Mosty dla Regio-
nów.

Działania związane z budową prze-
prawy mostowej zainicjowane zostały 
w 2016 roku przez Starostę Kozienickie-
go Andrzeja Junga, który fakt otrzymania 
promesy podsumował następującymi sło-
wami: Dzisiejszy dzień jest dniem histo-

rycznym. Uzyskana promesa urealnia 
realizację tego mostu. Mostu, który bę-
dzie łączył. Dziekuję za to rządowi nasze-
go kraju i wszystkim samorządowcom za 
bardzo dobrą współpracę. Dziś już wiem, 
że ten most będzie.

SABINA SEMENIUK

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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21 sierpnia 2019 r. odbyły się warszta-
ty artystyczne wg projektu fi nansowanego 
przez Fundację Enea w ramach programu 
Potęga poMocy pn. „Międzypokoleniowy 
most tradycji”. Warsztat został poprowa-
dzony przez instruktorów E. Wit i D. Luśtyk 
z Muzeum Regionalnego w Kozienicach 
im. prof. Tomasza Mikockiego i były to 
lalki – motanki, którym przypisywano ma-
giczną moc pomocy ludziom, ochrony czy 
spełniania ich życzeń. Wykonywane są one 
ze skrawków materiału, tasiemek, koronek, 
koralików, tego co znajduje się „pod ręką” 
(bez użycia ostrych narzędzi i igieł). Mają 
pomagać w spełnianiu marzeń i życzeń – 
można zrobić lalkę samodzielnie dla siebie 
lub z intencją dla innej osoby. 

Spotkanie „laleczkowe” było absolutnie 
magiczne, interesujące, trochę tajemnicze 
i bardzo kreatywne. Praca przy wspólnym 
stole sprzyjała relaksowi i spędzeniu dnia 

9 września 2019 r. odbyły się warsztaty 
z projektowania banerów i szyldu w Canvie 
wg projektu fi nansowanego przez Fundację 
Enea w ramach programu Potęga poMocy 
pn. „Międzypokoleniowy most tradycji”. 
Warsztaty zostały poprowadzone przez 
pracowników Biblioteki. Canva umożliwia 
tworzenie rozmaitych projektów grafi cz-
nych, wizytówek kolaży, plakatów czy za-
proszeń. Okazało się, że wcale nie musimy 
być projektantami, aby stworzyć doskona-
łe infografi ki – wystarczy kreator Canva, 
wyobraźnia, chęci i współpraca senior – 
dziecko. Wybraliśmy jeden z kilkunastu 
edytowalnych szablonów, rozmieściliśmy 
elementy, dodaliśmy swój tekst, tło i nasza 
praca była gotowa.

BARBARA ARENDARSKA 

20 września w Starostwie Powiato-
wym w Kozienicach odbyło się otwarcie 
biura Radnego Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego dr Tomasza Śmietanki.

W uroczystym otwarciu wzięli udział 
m.in. Europoseł Andrzej Halicki, Starosta 
Kozienicki Andrzej Jung oraz Radny Rady 
Powiatu Kozienickiego Tomasz Trela.

Biuro Radnego Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego znajduje się w budynku 
głównym Starostwa Powiatowego w Ko-
zienicach, w pokoju nr 16. Będzie czynne 
w każdą środę w godzinach 15:00 – 16:00.

SABINA SEMENIUK

w gronie fajnych ludzi. W warsztatach 
wzięły udział duety senior – dziecko.

BARBARA ARENDARSKA 
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Biuro Powiatowe ARiMR w Kozienicach informuje:
Przekaż gospodarstwo, weź rekompensatę z PROW 
Właściciel gospodarstwa uczestniczącego w tzw. systemie dla małych gospodarstw, 

który zdecyduje się zakończyć działalność rolniczą i przekazać lub sprzedać swoją 
ziemię innemu rolnikowi, może od 30 września br. ubiegać się w ARiMR o specjalną 
rekompensatę z PROW na lata 2014 – 2020.   

Wnioski w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifi kujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy 
trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” można składać do 29 października w biurach powiatowych Agencji.    

Kto może otrzymać wsparcie? 
Pomoc może być przyznana rolnikowi (osobie, a nie innemu podmiotowi prowadzącemu działalność rolniczą) wpisanemu do 

ewidencji producentów prowadzonej przez ARiMR, który uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw w ramach płatności 
bezpośrednich. 

Jak przekazać gospodarstwo? 
Jednym z warunków uzyskania premii jest przekazanie przez rolnika posiadanego gospodarstwa (tj. gruntów rolnych oraz 

zwierząt) na powiększenie innego gospodarstwa lub innych gospodarstw. Gospodarstwo powiększone na skutek przejęcia 
gruntów od rolnika wnioskującego o rekompensatę musi osiągnąć powierzchnię co najmniej równą średniej powierzchni 
gospodarstwa rolnego w kraju (lub w województwie, jeżeli średnia wielkość liczona dla danego województwa jest mniejsza 
niż w kraju). 

Przekazanie gospodarstwa musi być trwałe, czyli odbyć się wyłącznie na podstawie umowy sprzedaży albo umowy daro-
wizny. Ponadto rolnik przejmujący grunty musi zobowiązać się, że będzie na nich prowadził działalność rolniczą przez okres co 
najmniej 5 lat. 

Rolnik przekazujący swoje gospodarstwo może zachować na własne potrzeby nie więcej niż 0,5 ha gruntów rolnych. 
Jaka jest wysokość pomocy? 
Pomoc wypłacana jest jednorazowo, a jej wielkość ustalana w oparciu o kwotę przyznaną rolnikowi w ramach systemu dla 

małych gospodarstw w 2015 roku, czyli w roku przystąpienia do tego systemu. Wysokość wsparcia wylicza się jako iloczyn 
120 proc. tej kwoty i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od daty przekazania gospodarstwa do końca roku 2020. 
Oznacza to, że rolnik przekazujący gospodarstwo w 2019 r. otrzyma dwukrotność 120 proc. płatności dla małych gospo-
darstw, czyli łącznie 240 proc. przyznanej wówczas kwoty. 

Co po otrzymaniu premii? 
Przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa, rolnik nie może podlegać ubezpieczeniu w KRUS oraz nie może prowa-

dzić działalności rolniczej. Może za to ubiegać się w ARiMR o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej z PROW 2014 
– 2020 i założyć własną fi rmę.

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

22 września w Kościele pw. Świę-
tej Rodziny w Kozienicach odbył się 
koncert poświęcony 80. rocznicy wy-
buchu II wojny światowej. Podczas 
koncertu zaprezentowali się Kamila 
Lendzion – sopran, Dariusz Stachura 
– tenor, Natalia Walewska – skrzyp-
ce, Robert Grudzień – piano, orga-
ny, Chór Fermata, pod dyrekcją Anny 
Kuczmery, Jerzy Zelnik – narrator. 
W koncercie udział wzięli m.in. Sta-
rosta Powiatu Kozienickiego Andrzej 
Jung i Burmistrz Gminy Kozienice 
Piotr Kozłowski wraz z małżonkami, 
Radny Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego Tomasz Śmietanka, Radny 
Rady Powiatu Kozienickiego Tomasz 
Trela.

Informacje/Wydarzenia
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W dniach 21 – 22 września br. od-
był się X Marsz Szlakiem Bojowym 
31 Pułku Strzelców Kaniowskich 
w Powiecie Kozienickim, pod hasłem: 
„Oddajemy hołd żołnierzom Wojska 
Polskiego oraz mieszkańcom powia-
tu kozienickiego poległym podczas II 
wojny światowej”.

Tradycyjnie dwudniowy marsz re-
konstrukcyjny wystartował spod Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej im. 76 
Pułku Piechoty w Augustowie (gm. 
Grabów nad Pilicą). Kilkunastu re-
konstruktorów z Kozienickiego Sto-
warzyszenia Rekonstrukcji Historycz-
nych, Stowarzyszenia Historycznego 
„Strzelcy Kaniowscy” i Grupy Re-
konstrukcji Historycznej Strzelcy im. 
31. Pułku Strzelców Kaniowskich 
z Mszczonowa pokonało ponad 40 km 
dystans przeplatając trudy marszowe 
jazdą na historycznej ciężarówce woj-
skowej Citroen T35 oraz polskim wo-
zie bojowym wz. 34. 

Tradycyjnie przemierzając trasę 
marszu odwiedziliśmy 10 miejsc pa-
mięci narodowej – mogił, cmentarzy 
wojennych, miejsc bitew, pomników 
upamiętniających żołnierzy 31 pSK 
oraz innych jednostek Wojska Pol-
skiego walczących na tym terenie we 
wrześniu 1939 r. Oddaliśmy również 
cześć i pamięć ludności cywilnej po-
ległej podczas II wojny światowej 
na terenie powiatu kozienickiego. 
W poszczególnych miejscach wysta-
wiliśmy warty, złożyliśmy wiązanki 
kwiatów oraz zapaliliśmy znicze. Miej-
sca te znajdują się w: Matyldzinie – 
dwa pomniki upamiętniające poległych 
w okolicy 12 września żołnierzy 76 
pułku piechoty im. Ludwika Narbutta 
oraz 29 pułku artylerii lekkiej, Cecy-

lówce Głowaczowskiej – pomnik upa-
miętniający ofiary cywilne i miesz-
kańców wsi spalonych przez Niemców 
13 września 1939 r., Studziankach 
Pancernych – pomnik-mauzoleum 
bitwy pod Studziankami w sierpniu 
1944 r., Basinowie (las Ostrzeń) – po-
mnik na mogiłach żołnierzy września 
w tym 31 pSK poległych w walce we 
wrześniu 1939 r., Chodkowie – pomnik 
upamiętniający potyczkę oddziału 
mjra Henryka Dobrzańskiego „Huba-
la” 1 października 1939 r., Ryczywo-
le – pomnik upamiętniający oddziały 
polskie walczące o „przedmoście ma-
ciejowickie”, oraz czołgistów pole-
głych w Ryczywole 13 września 1939 
r., Łaszówce – mogiła dwóch żołnierzy 
z oddziału „Hubala” poległych w po-
tyczce w Woli Chodkowskiej, Czterech 
Kopcach – pomnik i mogiła żołnierzy 
31 pułku Strzelców Kaniowskich i in-
nych jednostek Wojska Polskiego pole-
głych we wrześniu 1939 r., Augustowie 
(gm. Pionki) – pomnik upamiętniający 
31 pSK, który w okolicy tego miejsca 
został rozbity 18 września 1939 r. 

W sobotę, na odcinku Studzian-
ki Pancerne-Basinów-Chodków-Wola 
Chodkowska, w marszu uczestniczy-
ła ponad 80. osobowa grupa uczniów 
wraz z opiekunami ze szkół z terenu 
powiatu kozienickiego: PSP nr 3 im. 
Jana Kochanowskiego w Kozienicach, 
PSP im. Stefana Czarnieckiego w Woli 
Chodkowskiej, PSP im. mjr. Henryka 
Dobrzańskiego „Hubala” w Przydwo-
rzycach, PSP im. 76 Pułku Piechoty 
w Augustowie, a także Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza z OSP Wola Chod-
kowska. Podczas tego odcinka grupa 
uczniów miała okazję zobaczyć rów-
nież, specjalnie przygotowaną dla nich 

przez rekonstruktorów niespodziankę 
– mały pokaz historyczny nawiązu-
jący do potyczek oddziałów polskich 
w okolicy w 1939 r. Na zakończenie 
pierwszego dnia marszu zorganizo-
wano wspólne ognisko z kiełbaskami 
oraz konkursy wiedzy z nagrodami 
dla młodzieży szkolnej. Każdy uczest-
nik otrzymał egzemplarz publikacji 
pt. „Wrześniowe wspomnienia porucz-
nika Janiaka”, która jest wojennym 
pamiętnikiem dowódcy 7. kompanii 
strzeleckiej 31 pSK. Wydanie wspo-
mnień por. Janiaka to wspólna inicja-
tywa Stowarzyszenia Historycznego 
„Strzelcy Kaniowscy” i Kozienickiego 
SRH, pod redakcją Bolesława Rosiń-
skiego, Macieja Bednarka i Krzysztofa 
Zająca.

Na zakończenie drugiego dnia mar-
szu, w niedzielę 22 września zorgani-
zowano uroczystość patriotyczną przy 
pomniku upamiętniającym 31. pułk 
Strzelców Kaniowskich w Augustowie 
(wjazd na Królewskie Źródła), a tak-
że inscenizację historyczną ukazującą 
ostatnie walki 31 pSK w okolicy Ko-
zienic i Augustowa, gdzie pułk został 
rozbity przez siły niemieckie. 

Na początku uroczystości wszyscy 
zgromadzeni wysłuchali i odśpiewa-
li Hymn Polski, po czym modlitwę 
za walczących i poległych odmówił 
proboszcz parafii pw. św. Stanisława 
w Stanisławicach ks. Rafał Kopacz. Po 
tym głos zabrali: prof. Marek Wierz-
bicki z delegatury IPN w Radomiu, 
który przedstawił tło historyczne wy-
darzeń sprzed 80. lat; Radny Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego To-
masz Śmietanka, który mówił o róż-
nych wymiarach współczesnego, lo-
kalnego i narodowego patriotyzmu; 
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Grzegorz Maciejczyk – przedstawi-
ciel Starosty Kozienickiego Andrzeja 
Junga przeczytał okolicznościowy list 
do organizatorów oraz uczestników 
uroczystości; Przewodniczący Rady 
Gminy Pionki – Dariusz Gonciarz oraz 
sołtys sołectwa Augustów – Konrad 
Fila wspominali o wysiłku lokalnych 
mieszkańców w upamiętnieniu boha-
terów wrześniowych walk w Puszczy 
Kozienickiej, które zaowocowały m.in. 
powstaniem w 2009 r. pomnika w Au-
gustowie, jak również opowiedzieli po-
krótce o walkach 31. pułku Strzelców 
Kaniowskich w okolicy. Po tym przed-
stawiciele poszczególnych delegacji 
złożyli kwiaty i zapalili znicze przy 
pomniku. Dokonali tego: Radny Sejmi-
ku Województwa Mazowieckiego To-
masz Śmietanka z delegacją Starosty 
Kozienickiego, w imieniu Burmistrza 
Gminy Kozienice Piotra Kozłowskiego 
kwiaty złożyli Marianna Włodarczyk 
z Radnym Rady Miejskiej Arkadiu-
szem Molendą; Przewodniczący Rady 
Gminy Pionki Dariusz Gonciarz z Rad-
nym Rady Gminy Pionki Piotrem Kra-
kowiakiem; Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Kozienice – Tomasz Sot z delegacją; 
przedstawicielki Kozienickiego Par-
ku Krajobrazowego; przedstawiciele 
sołectwa Stanisławice, sołectwa Au-
gustów; delegacja Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Augustowie, a także 
Kozienickie Stowarzyszenie Rekon-
strukcji Historycznych wraz ze Sto-
warzyszeniem Historycznym „Strzelcy 
Kaniowscy” i GRH im. 31 pSK. Na 
zakończenie uroczystości wystąpił Ze-
spół „Półborzanki” z Augustowa, który 
zaśpiewał kilka pieśni patriotycznych. 
Poza wymienionymi uczestnikami 
udział w uroczystościach wzięli także 
harcerze Związku Harcerstwa Rzeczy-
pospolitej z 1. Pionkowskiej Drużyny 
Harcerzy „Czarna Jedynka” im. Józefa 
Piłsudskiego.

Zwieńczeniem dwudniowego Mar-
szu oraz uroczystości rocznicowych była 
kilkunastominutowa inscenizacja hi-
storyczna ukazująca ostatni akord walk 
31. pułku Strzelców Kaniowskich 
w Puszczy Kozienickiej. 

Organizatorzy serdecznie dziękują 
wszystkim, którzy wsparli finansowo 
i organizacyjnie oraz objęli patrona-
tem przedsięwzięcie. Patronat nad 
X Marszem Szlakiem Bojowym 31 Puł-
ku Strzelców Kaniowskich w Powiecie 
Kozienickim objęli: Andrzej Jung – 
Starosta Powiatu Kozienickiego i Piotr 
Kozłowski – Burmistrz Gminy Kozie-
nice. Organizatorami i Partnerami wy-
darzenia byli: Kozienickie Stowarzy-

szenie Rekonstrukcji Historycznych, 
Stowarzyszenie Historyczne „Strzelcy 
Kaniowscy”, GRH im 31. pSK z Msz-
czonowa, Gmina Kozienice, Starostwo 
Powiatowe w Kozienicach, Nadleśnic-
two Dobieszyn, Nadleśnictwo Kozieni-
ce, Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
Stefana Czarnieckiego w Woli Chod-

kowskiej, sołectwo Augustów, OSP ze 
Stanisławic i Czarnej. Przedsięwzięcie 
dofinansowano ze środków Gminy Ko-
zienice oraz Powiatu Kozienickiego 
w ramach otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych.

KRZYSZTOF ZAJĄC

Wydarzenia



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 20Nasz Powiat * 20

Już po raz trzeci, w Woli Klasztornej, 
zorganizowany został Piknik Stolarski. 
W dniach 2 – 3 sierpnia 2019 r. spotkali 
się amatorzy i profesjonaliści zakocha-
ni w ręcznej obróbce drewna. Prąd był 
używany tylko do oświetlenia warsztatu, 
bowiem wszyscy strugali, wiercili i dłu-
towali do późnych godzin nocnych. Nie-
którzy chyba nie spali! Jak zwykle, były 
to dwa dni pozytywnych emocji. Nie-
słabnący zapał został przywieziony przez 
24 osoby z różnych stron kraju: z Po-
znania, Koszalina, Częstochowy, Kielc, 
Chełma, Lublina, Warszawy i innych 
mniejszych miejscowości. 

Piknik stolarski, od samego początku 
organizowany jest z potrzeby dzielenia się 
pasją stolarstwa tradycyjnego, od niedaw-
na nazywanego zielonym stolarstwem 
„green woodworking”. Podczas zakoń-
czonego pikniku stolarze wymieniali się 
doświadczeniami, porównywali swoje 
narzędzia i sprawdzali ich poręczność. 
Narzędzia ręczne takie jak chociażby 
spusty, gładziki, równiaki, strugi kształto-
we, jak również korby, wybieraki, dłuta, 
płatnice, czy cykliny są niezbędnymi na-
rzędziami stolarza „unplugged”. Każdy 

z nas miał inny zestaw, inny uchwyt, inną 
markę, inne detale, zatem było co oglądać 
i było o czym rozmawiać analizując wady 
i zalety. A przy okazji testowania narzędzi 
niemal powstał stół stolarski. Wykonane 
zostały wszystkie elementy, jednak nie 
udało się go całkiem zmontować podczas 
pikniku, ale myślę, że niedługo skończę 

z nas miał inny zestaw, inny uchwyt, inną prace montażowe oraz wykończeniowe 
i będzie można go zobaczyć na mojej stro-
nie www lub na Facebooku. Na stronie 
znajduje się również obszerna fotorelacja 
z wydarzenia. Serdecznie zapraszam! 

ANETA KRZYŻAK
www.nietylkomeble.wordpress.com
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Zgodnie z §34 ust. 1 Uchwały Nr XLIV/282/2018 Rady 
Powiatu Kozienickiego z dnia 10 września 2018 r. zmieniają-
cej uchwałę w sprawie statutu Powiatu Kozienickiego w Biu-
letynie Informacyjnym „Nasz Powiat” zamieszcza się treść 
interpelacji i zapytań radnych oraz udzielonych odpowiedzi 
na interpelacje oraz zapytania.

Od 2 lat strażacka młodzież z powiatu kozienickiego 
zdecydowanie aktywniej uczestniczy w szkoleniach i za-
jęciach sportowo-turystycznych. W roku 2018 letni wypo-
czynek Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych miał miejsce 
w miejscowości Kąty Rybackie na Mierzei Wiślanej, 
a jesienią spacerowaliśmy na dwudniowym rajdzie „Szla-
kiem remiz” z Kozienic przez Garbatkę-Letnisko do 
Sieciechowa.

W roku bieżącym natomiast, 46 osób z MDP szkoliło się 
i odpoczywało w Stegnie na 14-dniowym obozie. Tematami 
szkoleń, jak w roku ubiegłym były głównie: taktyka i sprzęt 
pożarniczy, ratownictwo medyczne, łączność, prewencja 
p.poż., przeciwdziałanie uzależnieniom, promocja regio-
nu kozienickiego, sport pożarniczy i gry zespołowe oraz 
w roku bieżącym dodatkowo zajęcia zapoznawcze nurkowe. 
Były też oczywiście wycieczki, morskie kąpiele i plażowa-
nie. Niedawno – 30 sierpnia 2019 r. odbyła się pierwszy 
raz w historii piesza pielgrzymka Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych, która dołączyła do zmotoryzowanych stra-
żaków – pielgrzymów z terenu powiatu kozienickiego, po-
dążających do Sanktuarium w Wysokim Kole. Zwartą gru-
pą, liczącą około 25 uczestników – przedstawicieli MDP 
z miejscowości: Wola Chodkowska, Ryczywół, Świerże 
Górne, Sieciechów, Głowaczów, Wola Klasztorna i Zaje-
zierze, wyruszyliśmy z placu Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Kozienicach. Młodzież miała 
okazję porozmawiać i zobaczyć wyposażenie bojowe straży 
zawodowej. W pierwszy dzień rajdu pokonaliśmy dystans 
z Kozienic do Brzeźnicy, zatrzymując się nad stawem w Ja-
nikowie. Mimo tego, że najmłodszy uczestnik rajdu miał 
dopiero 7 lat grupa poruszała się szybko. W OSP w Brzeź-
nicy czekało na nas ognisko. Zgodnie z tradycją upiekli-
śmy kiełbaski. O bezpieczeństwo przy ognisku dbał druh 
Damian Mycek z żoną Karoliną z OSP Wola Chodkowska. 
Młodzież ochoczo śpiewała pieśni patriotyczne oraz tury-
styczne i biesiadne z akompaniamentem gitary druha Ro-
berta Grygla. Była to też okazja do odśpiewania hymnu 
obozu, który powstał w tym roku w Stegnie. Dużą atrakcją 
tego wieczoru był nocleg „pod gwiazdami”, oczywiście tyl-
ko dla chętnych. W drugim dniu rajdu wyruszyliśmy w dro-
gę po leśnych ścieżkach. Trochę odpoczęliśmy nad stawem 
w Garbatce-Zbyczyn, a po południu dotarliśmy do Gniewo-
szowa. Przed Mszą pielgrzymkową młodzież i opiekunowie 
uczestniczyli we wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych 
w przykościelnym ogrodzie, co oczywiście było związane 
z 80. rocznicą wybuchu II Wojny Światowej. Śpiew roz-
brzmiewał daleko, radując nie tylko uczestników rajdu, ale 
i przybyłych na uroczystości do sanktuarium pielgrzymów. 
Po mszy na uczestników rajdu czekali rodzice. Druh Robert 
Grygiel oraz druh Jarosław Różański podziękowali wszyst-
kim za udział i zachęcili do kolejnych wspólnych wypraw.

Należy dodać, że w finansowaniu ww. akcji letnich 
partycypują: firmy ubezpieczeniowe, Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Burmistrz i Wójtowie po-
szczególnych gmin oraz rodzice młodzieży z MDP, przy 
równoczesnym wsparciu Starosty Kozienickiego i Komen-
danta Powiatowego PSP. 

Zakończenie akcji letniej MDP odbyło się 15 września 
2019 r. na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, 

w których po raz pierwszy w kozienickiej historii rywalizo-
wały Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.

ALEKSANDRA REMBIELIŃSKA
wychowawca MDP
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