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Dożynki Województwa
Mazowieckiego Kozienice 2012

26 sierpnia 2012 roku w Kozienicach
odbędą się Dożynki Województwa Mazowieckiego. Organizatorami dożynek
są: Biskup Diecezji Radomskiej Henryk
Tomasik, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wojewoda
Mazowiecki Jacek Kozłowski, Starosta
Kozienicki Janusz Stąpór i Burmistrz
Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka.
Część liturgiczna rozpocznie się w Kościele pw. Świętej Rodziny w Kozienicach,
po czym Korowód Dożynkowy przejdzie
ulicą Głowaczowską i Sportową na stadion
KCRiS, gdzie odbędzie się część oficjalna
i artystyczna. Gwiazdą wieczoru będzie
Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „MAZOWSZE” im. Tadeusza Sygietyńskiego.
W uroczystościach wezmą udział
przedstawiciele parlamentu RP, Sejmiku
i Zarządu Województwa Mazowieckiego, Wojewody Mazowieckiego oraz delegacje – w tym wieńcowe - wszystkich
powiatów województwa mazowieckiego,
a także instytucji i firm związanych z rolnictwem.
Przygotowaniem dożynek zajmują się
Departament Rolnictwa i Modernizacji
Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, Urząd Miejski oraz
Starostwo Powiatowe w Kozienicach.
Głównym Koordynatorem Dożynek jest
Józef Grzegorz Małaśnicki – Wicestarosta Powiatu Kozienickiego.
Dożynki Województwa Mazowieckiego odbyły się już w Kozienicach 10 lat
temu, w roku 2002. Stały się impulsem

do organizowania dożynek powiatowych.
Uroczystości te na stałe wpisały się do
kalendarza imprez powiatu kozienickiego. Pierwsze powiatowe dożynki odbyły
sie w 2003 roku w gminie Głowaczów,
w roku 2004 gospodarzem dożynek była
gmina Sieciechów. Gmina Grabów nad
Pilicą gościła uczestników III Dożynek
Powiatowych w 2005 roku. W 2006 roku
dożynki odbyły się w gminie Gniewoszów, a Dożynki Powiatowe „Magnuszew
2007” zorganizowano w Rozniszewie.
Zaszczytna rola gospodarza VI Dożynek
Powiatowych 2008 przypadła gminie Kozienice. VII Dożynki Powiatowe w roku
2009 odbyły się w gminie Garbatka – Letnisko. W 2010 roku gmina Grabów nad
Pilicą po raz drugi była gospodarzem Dożynek Powiatowych, podobnie jak gmina
Sieciechów, która w 2011 roku ponownie
gościła uczestników IX już powiatowego
święta plonów. W bieżącym roku odbędą
się tylko Dożynki Województwa Mazowieckiego Kozienice 2012.
Tradycyjnie uroczystościom tym, które są uhonorowaniem całorocznego trudu
rolników i ich rodzin towarzyszyć będą
ekspozycje gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych, firm i przedsiębiorstw, konkursy i prezentacje twórców
ludowych z Mazowsza. Jest to również
dobra okazja do nagrodzenia rolników
i osób związanych z rolnictwem.
Dożynki Województwa Mazowieckiego są doskonałą okazją do prezentacji
i promocji firm. Zapraszamy Państwa do
wzięcia udziału w obchodach tegorocznego Święta Plonów.
Mamy nadzieję, że tegoroczne Dożynki będą niepowtarzalną formą promocji
Ziemi Kozienickiej i całego Mazowsza.
Szczegółowych informacji dotyczących organizacji Dożynek udzielają
pracownicy Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach tel. 48 611-73-44, 48 611-73-40,
48 611-73-42; e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl; fax. 48 611-73-41
Lucyna domańska-stankiewicz

Plebiscyt „Urząd
Przyjazny Mediom
i Społeczeństwu”
Warszawska Grupa Doradców PR
pod patronatem Związku Miast Polskich
i Polskiego Stowarzyszenia Public Relations zorganizowała Plebiscyt „Urząd
Przyjazny Mediom i Społeczeństwu”.
Gala Plebiscytu odbyła się 31 maja
w Centrum Konferencyjnym „Kopernik” w Warszawie. W uroczystości wzięło udział 130 samorządowców: prezydentów miast, starostów, burmistrzów
i wójtów. W Plebiscycie na Najlepszego Starostę w 2011 roku na Mazowszu
Wyróżnienie Specjalne otrzymał Janusz
Stąpór – Starosta Powiatu Kozienickie-

go. Zadaniem plebiscytu jest poprawa
kontaktów urzędów z mediami, a za ich
pośrednictwem ze społecznościami lokalnymi mazowieckich gmin. Była to
pierwsza tego typu inicjatywa o zasięgu regionalnym. Nigdy wcześniej nie
nagradzano samorządowców za współpracę z mediami lokalnymi i komunikację ze społeczeństwem.
radosław majewski

Wydarzenia

DNI PUSZCZY KOZIENICKIEJ 2012
Dni Puszczy Kozienickiej zazwyczaj odbywające się na przełomie maja
i czerwca w Kozienicach, to przedsięwzięcie, na które składają się występy
artystyczne, Zlot Bliźniaków Puszczy
Kozienickiej, przedstawienia teatralne,
wystawy, koncerty muzyki poważnej, ludowej i rozrywkowej, kiermasze książki regionalnej oraz prac
artystycznych, wystawy twórców
regionalnych, zawody sportowe,
a także liczne konkursy oraz gry
dla najmłodszych. W tym roku
w ramach Dni Puszczy Kozienickiej odbyły się dodatkowo także
VIII Ogólnopolskie Prezentacje
Artystyczne Osób Niepełnosprawnych „Szukamy Siebie” i koncert
Galowy XIX Konkursu Tanecznego Music – Dance.
Tegoroczne obchody Dni Puszczy Kozienickich rozpoczęło widowisko folklorystyczne „Nasze kozienickie
wesele” zorganizowane 27 maja przez
Bibliotekę Publiczną im. ks. Franciszka
Siarczyńskiego w Kozienicach, podczas
którego widzowie mogli podziwiać barwne stroje ludowe, a także poznać tradycje weselne i obrzędy takie jak zrękowiny,
rozpleciny, oczepiny opatrzone muzyką
ludową, śpiewem i tańcem.
1 czerwca w Zespole Szkół Nr 1 im.
Legionów Polskich w Kozienicach odbył się VII Międzypowiatowy Festiwal
Piosenki Obcojęzycznej, na którym młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mogła zaprezentować swoje
umiejętności wokalne i muzyczne. Tego
dnia na terenie „Ogrodu Jordanowskiego” w Kozienicach, w związku z przypadającym Dniem Dziecka, zorganizowane
zostały: XXI Przegląd Artystyczny przedszkoli „Z uśmiechem na buzi” i festyn rodzinny. Wydarzeniom tym towarzyszyły
zajęcia zorganizowane przez KP PSP
w Kozienicach. Rodzice mogli również
zasięgnąć porady u specjalistów na temat szczepień przeciwko meningokokom

Nasz Powiat * 

i pneumokokom. Zorganizowana została także poplenerowa wystawa malarska
uczniów szkół z terenu powiatu kozienickiego. Ten dzień obchodów Dni Puszczy
Kozienickiej zakończył piknik rodzinny
w Amfiteatrze nad jeziorem kozienickim,

podczas którego odbyły się prezentacje
artystyczne uczniów PSP nr 1, PG nr 2,
I LO i Szkoły Muzycznej I stopnia
w Kozienicach oraz PSP w Wólce Tyrzyńskiej. Podczas pikniku wystąpiły na
scenie zespoły „Złota Jesień” oraz „Relax”, odbyły się także Koncert Finałowy
VII Ogólnopolskich Prezentacji
Artystycznych Osób Niepełnosprawnych „Szukamy Siebie”
i koncert Kamila Borucha.
2 czerwca, podczas kolejnego
dnia obchodów Dni Puszczy Kozienickiej, na Stadionie Sportowym w Kozienicach odbyły
się XX Okręgowe Mistrzostwa
Pierwszej Pomocy Polskiego
Czerwonego Krzyża. Ognisko
Pracy Pozaszkolnej „Ogród
Jordanowski”
zorganizowało
Kozienicki Dwubój Królewski
Symultana Szachowa z Królem Zygmuntem. Ponad to tego dnia na
terenie Ośrodka Rekreacji nad jeziorem
kozienickim można było zapoznać się
z wydawnictwami regionalnymi, a także
obejrzeć wystawę zatytułowaną „Polska
w Europie”, która
została
opracowana
z okazji polskiej prezydencji w Radzie
Unii
Europejskiej
i prezentowana była
już w Berlinie, Brukseli, Dublinie, Madrycie, Moskwie i Nikozji. Swoje stoiska
mieli również twórcy
regionalni:
Marlena
i Andrzej Zielińscy,

Zbigniew Kurasiewicz, Leokadia Styś
i Barbara Drachal.
Zwiedzający mogli obejrzeć także stoiska Kozienickiego Parku Krajobrazowego i Biblioteki Publicznej w Kozienicach.
Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu przygotowało ekspozycję
sprzętu treningowego.
Trudne warunki atmosferyczne tego dnia spowodowały
małą frekwencję, ale jednocześnie sprawiły, że wszystkie
atrakcje były dla chętnych dostępniejsze. Najwięcej atrakcji
w sobotę 2 czerwca przygotowano dla dzieci. Najmłodsi mogli uczestniczyć m. in.
w grach i zabawach zorganizowanych przez KCRiS. Dużym
zainteresowaniem cieszyła się
trampolina, łowienie rybek
w basenie, hula-hop. Nie zabrakło chętnych
do malowania na chodniku. Na uczestników zabaw i konkursów czekały nie tylko
nagrody, ale i słodkie poczęstunki w postaci lizaków. Odważniejsze dzieci mogły
zmierzyć się z chodzeniem po wodzie
w kuli pneumatycznej, co pozornie łatwe,

okazało się bardzo trudnym zadaniem.
Obecni na obchodach Dni Puszczy
Kozienickiej 2 czerwca na terenie Ośrodka Rekreacji nad jeziorem kozienickim
mogli skorzystać również z atrakcji przygotowanych przez Akademicki Klub Kajakowy HABAZIE. Ponieważ pogoda nie
dopisała, amatorów sportów wodnych
było niewielu, ale dla chętnych przygotowane zostały kajaki górskie, które jako
mniejsze zostały przez organizatorów
wybrane również z myślą o dzieciach,
aby i one mogły spróbować swoich sił
w tej dziedzinie sportu.
Tego dnia można było również obejrzeć zmagania uczestników
poszczególnych zawodów.
Dokonczenie na str. 3
www.kozienicepowiat.pl

Wydarzenia
Dokończenie ze str. 2

DNI PUSZCZY KOZIENICKIEJ 2012
W zawodach kajaków jedynek w kategorii open mężczyzn I miejsce zajął Jakub
Grzegorzewski, II miejsce Michał Łasek,
III miejsce Paweł Poprawa, natomiast
w kategorii open kobiet I miejsce zdobyła
Ewa Kościuk, zaś Agacie Kacperek zostało przyznane wyróżnienie.
W zawodach łodzi smoczych I miejsce
zajęła drużyna nauczycieli wychowania
fizycznego – Piranie, na II miejscu uplasowała się drużyna starostwa, która przegrała zaledwie dwoma sekundami, zaś
III miejsce zajęła drużyna wolontariuszy,
czyli Skrzydlate Mróweczki. Wręczenie pucharów i dyplomów zwycięzcom

zawodów łodzi smoczych i kajaków na
jeziorze kozienickim odbyło się podczas
pikniku rodzinnego w Amfiteatrze.
Podczas pikniku odbył się także

Koncert Galowy VIII Ogólnopolskich Prezentacji Artystycznych Osób Niepełnosprawnych
„Szukamy
Siebie”. I miejsce zajął Łukasz Baruch z Dąbrowy Górniczej, a nagrodę wręczył mu
Józef Grzegorz Małaśnicki
wicestarosta powiatu kozienickiego. Nagrodę GRAND
PRIX zdobyła Zuzanna
Osuchowska z Żyrardowa
otrzymując ją z rąk Janusza
Stąpóra Starosty Powiatu
Kozienickiego.
Odbył się
także Koncert Galowy XIX
Konkursu Muzyczno – Tanecznego
MUSIC-DANCE, w którym wzięły udział
dzieci oraz młodzież z terenu powiatu kozienickiego.
Na zakończenie wieczoru wystąpił Szymon Wydra
i Carpe Diem, którego koncert wzbudził największe
zainteresowanie wśród młodzieży.
Ostatniego dnia obchodów Dni Puszczy
kozienickiej dla najmłodszych Kozienicki
Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
przygotował poranek teatralny pt. „Świat

magii na wesoło – czarodziej i wróżka”.
Zainteresowani odrobiną szaleństwa i przygody mogli wziąć udział w Rodzinnych
Spływach kajakowych rzeką Radomką
„Płyń po zdrowie” zorganizowanych przez
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów
Kajakarstwa. Spływ propagował nie tylko
sport, ale również wspólne spędzanie czasu
i walory przyrodnicze rzeki.
Dni Puszczy Kozienickiej to uroczystość współfinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
oraz Powiatu Kozienickiego w ramach
projektu „Powiat Kozienicki Stolica Kultury Mazowsza 2012”.
Agnieszka Gajda

Doświadczenie górą
Zofia Kucharska, poetka ludowa, zwyciężyła w II Kozienickim Slamie Poetyckim. Impreza odbyła się w sobotnie
popołudnie, 9 czerwca w Kozienickim
Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka. Do rywalizacji zgłosiło się czworo
uczestników.
– W takiej rywalizacji brałam udział
pierwszy raz i przeżywałam bardzo, ale
głównie z powodu uczestnictwa, bo to
świetna zabawa – powiedziała po zakończeniu Zofia Kucharska.
W pierwszej rundzie każdy był oceniany
według dziesięciopunktowej skali, w kolejnych publiczność wskazywała zwycięzcę
bezpośredniej rywalizacji. W finale imprezy po raz drugi znalazł się Piotr Piechota,
uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im.
Stefana Czarnieckiego w Kozienicach.
– Przed wejściem na scenę zawsze się
denerwuję, oczekiwanie jest trudniejsze
od samego występu – mówił po występie
Piotr Piechota. – Mały żal z powodu drugiej porażki z pewnością jest, ale rywalizacja z takimi osobami jak Marek Kiełbiński (zwycięzca pierwszego Slamu)
www.kozienicepowiat.pl

czy z panią Zosią jest dla mnie
wielkim wyróżnieniem. Już teraz mogę zapewnić, że wezmę
udział w kolejnym slamie.
Konkurs słowa mówionego jest nową propozycją dla
autorów. To połączenie poezji
i performance`u stawiające na
pierwszym miejscu kontakt
poety z odbiorcami jego twórczości. Publiczność ocenia na
bieżąco zarówno treść utworów, jak i umiejętności oratorskie poety oraz pomysł na autoprezentację.
Gościem II Kozienickiego
Slamu Poetyckiego był Sławomir Tomczyk. Wokalista zespołu C.B.A. Blues Rock Band
z Warszawy zagrał i zaśpiewał
autorskie kompozycje, a także
utwory Wolnej Grupy Bukowina, Starego Dobrego Małżeń- Finaliści Slamu: Zofia Kucharska i Piotr Piechota
stwa czy Boba Dylana. Podczas
proszeni do Kozienic z chęcią u nas wykoncertu zdradził, że zespół kończy prace stąpią.
nad płytą i zapewnił, że jeśli zostaną za-
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VI Plener Nadwiślański w PSP w Ryczywole
31 maja w Publicznej Szkole Podstawowej im. chor. Jana Szymańskiego w Ryczywole odbyła się VI edycja Pleneru Nadwiślańskiego dla młodzieży szkolnej, którego
głównym celem jest rozwijanie wyobraźni
twórczej, uwrażliwianie na piękno przyrody
naszej Małej Ojczyzny. Udział w plenerze
jest także okazją do promowania piękna powiatu kozienickiego, rozwijania zdolności
artystycznych oraz zachęcenia do rozwoju
zainteresowań plastycznych. Jak co roku
w plenerze mogli uczestniczyć uczniowie
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
średnich z terenu powiatu kozienickiego.
Uczestnicy oceniani byli w czterech kategoriach: kategoria pierwsza – uczniowie klas I
– III; kategoria II – uczniowie klas IV – VI
szkół podstawowych, kategoria III – młodzież gimnazjalna oraz kategoria IV – młodzież ze szkół średnich. Każda szkoła mogła
zgłosić po dwóch uczestników z kategorii I
i II oraz po trzech z kategorii III i IV. W tym
roku do udziału w plenerze zgłosiło się 40
uczestników z 10 placówek oświatowych.
Już od godziny 9 rano wszyscy uczestnicy pleneru nadwiślańskiego tworzyli swoje
prace plastyczne wykorzystując do tego różne techniki m.in. pastele suche i olejne, kredki, farby plakatowe oraz olejne.
Komisja w składzie: Danuta Wojciechowska, Urszula Pawlak oraz Benedykt
Janaszek oceniała prace uczniów pod kątem walorów estetycznych, kompozycji,
doboru kolorystyki i tematu. Po burzliwych
obradach przyznała: w kategorii I – pierwsze miejsce Weronice Bieniek z PSP nr 1
w Kozienicach, drugie miejsce Kindze Ośce

z PSP w Ryczywole,
a trzecie Aleksandrze
Jakubczak
z PSP w Przydworzycach. W tej kategorii przyznano także dwa wyróżnienia
dla Pauliny Ośki
z PSP w Przydworzycach i Moniki
Sobolewskiej z PSP
w Piotrkowicach.
W kategorii II,
a więc klasy IV –
VI szkół podstawowych na pierwszym
miejscu uplasowała
się Julia Kopyt z PSP nr 1 w Kozienicach,
na drugim Łukasz Skręciak z PSP w Nowej
Wsi i na trzecim Zofia Kudła z PSP nr 1
w Kozienicach. Również w tej kategorii przyznano wyróżnienia dla Beaty Baran z PSP
w Woli Chodkowskiej i Dominiki Ośki z PSP
w Ryczywole. W kategorii III, czyli gimnazja
– pierwsze miejsce zajęła Patrycja Utnicka
z PG nr 2 w Kozienicach, drugie Paulina
Kulik z PG w Świerżach Górnych, a trzecie Kamila Obrębowska z tej samej szkoły. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała
Kinga Krawczyk z PG nr 2 w Kozienicach.
W ostatniej kategorii – szkoły średnie nagrodę otrzymała Michalina Luśtyk z ZS nr 1
w Kozienicach, natomiast wyróżnienie przyznano Paulinie Karaś z tej samej szkoły. Dyplomy z podziękowaniami otrzymali także
nauczyciele uczniów biorących udział w VI
edycji Pleneru Nadwiślańskiego.

Na zakończenie uroczystego podsumowania pleneru Lucyna Domańska – Stankiewicz Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach
przekazała Mariannie Fusiek Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ryczywole
obraz, który został wykonany podczas IV
Powiatowego Pleneru Malarskiego „Piękno
Koni i Kozienickiej Stadniny” przez uczestniczki ubiegłorocznej edycji Pleneru Nadwiślańskiego. Udział w IV Powiatowym Plenerze był dla uczennic – laureatek nagrodą
za prace wykonane podczas Pleneru Nadwiślańskiego w 2011 roku.
Tegoroczny plener w PSP w Ryczywole został zorganizowany w ramach
projektu „Powiat Kozienicki Stolica Kultury Mazowsza 2012”.

ALEKSANDRA PAJDA

NA SKRAJU PUSZCZY – PODSUMOWANIE KONKURSU 2012 R.
1 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Kozienicach odbyło się
podsumowanie konkursu przyrodniczego
z cyklu „Na skraju puszczy” pt. „Wiosenne spotkania w puszczy z poetką ludową
Panią Zofią Kucharską”.
Do konkursu zgłoszone zostały prace
uczniów z 14 placówek oświatowych z terenu Gminy Kozienice. Konkurs obejmo-
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wał dwie dziedziny twórczości: plastykę
i literaturę. Prace oceniane były w czterech
kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe klasy I – III, i klasy IV – VI
oraz gimnazja.
Spośród 73 prac plastycznych i 18 prac
literackich komisja wyłoniła prace, za które
przyznała nagrody i wyróżnienia. Dodatkowo przyznane zostały dyplomy dla opiekunów i placówek oświatowych.
Wśród nagrodzonych znaleźli
się między innymi Oliwia Tylus,
Marcel Kacperek, Paweł Orłowski, Igor Wasiński, Wiktoria Klimowicz, Paulina Woźniak, Oskar
Rakoczy, Oliwia Faustman, Oliwia Bogumił, Kamila Narojczyk,
Anna Ośka, Emilia Babula, Łukasz Bogumił, Dominika Słowińska, Dagmara Hubisz, Zuzanna
Wolszczak, Agata Oliwa.
Tegoroczna edycja konkursu

ściśle była związana z artystką regionalną
Zofią Kucharską, której wiersze, chociaż
pozbawione gwary, wywodzą się z nurtu
poezji ludowej i są w niej mocno zakorzenione. Poezja Zofii Kucharskiej jest prosta,
pisana prosto z serca, „z natchnienia Boga”
– jak to określa sama poetka, która urodziła się we wsi Dębniak jako piąte z jedenaściorga dzieci w rodzinie chłopskiej.
Poetka, która bardzo lubi spotykać się
z dziećmi i młodzieżą szkolną przygotowała kilka swoich wierszy, które wyrecytowała
z wielkim zapałem przy niemniejszym aplauzie obecnych. Za pomocą swojej poezji opowiedziała zebranym z wielkim uczuciem
o pięknie puszczy kozienickiej, wartościach
przyrody, bogactwie lasu, szczęściu, jakie
może znaleźć człowiek w kontaktach z naturą.
Posługując się swoją twórczością opowiedziała o swojej rodzinnej chatce, nawiązała również do zanieczyszczenia środowiska i krzywDokończenie na str. 7
www.kozienicepowiat.pl
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Tytuł finalisty X Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki
dla Marcina Rybaka z Zespołu Szkół
Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach
Misyjna Olimpiada Znajomości
Afryki jest olimpiadą tematyczną organizowaną przez Uniwersytet Kar-

dynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obejmuje wiedzę z zakresu
geografii, historii, etnografii i misjologii dotyczącą kontynentu afrykańskiego.
Uczniowie z Zespołu
Szkół Nr 1 w Kozienicach biorą udział
w tej olimpiadzie od
kilku lat i osiągają
znaczące sukcesy. Tytuł laureata lub finalisty uzyskało łącznie
8 osób. Do tego grona
dołączył w bieżącym
roku Marcin Rybak z
klasy 3 G LO, który

awansował, po wygraniu etapu wojewódzkiego, do ścisłego 35-osobowego
finału Olimpiady. W I etapie olimpiady
wzięło udział ponad 4 tysiące uczniów
z całego kraju.
Jako finalista Marcin może skorzystać z szerokiej oferty studiów dziennych na UKSW, czy Uniwersytecie Warszawskim. Miłym zaskoczeniem był list
od rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z gratulacjami za uzyskanie tytułu
finalisty i zaproszeniem do studiowania
na tej uczelni. Szkoła natomiast uzyskała punkty do rankingu szkół ponadgimnazjalnych.

Sukces uczennic z Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich
w Kozienicach
W dniach od 31 maja do 03 czerwca
odbył się finał centralny Ogólnopolskiego
Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego. Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich reprezentowany był przez
drużynę w składzie: Agata Maciejewska
i Aleksandra Jaskulak z klasy 2 G LO oraz
Angelika Zielona z klasy 3 F LO. Dziewczyny bez problemu przebrnęły etap rejonowy
i okazały się bezkonkurencyjne na etapie
wojewódzkim w Warszawie. Na finał centralny jechały, jako reprezentacja województwa mazowieckiego w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. W klasyfikacji końcowej
drużyna ZS Nr 1 zajęła 3 miejsce w Polsce.
Warto dodać, że wśród szkół podstawowych
województwo mazowieckie reprezentował
zespół z PSP w Janikowie, który w finale zajął 5 miejsce.
Turniej organizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze został
rozegrany w tym roku po raz 40. W zmaganiach biorą udział trzyosobowe zespoły reprezentujące szkoły, kluby turystyczne i drużyny harcerskie. Rywalizacja jest wyjątkowo
wszechstronna i wymaga od uczestników
zarówno bardzo dużej wiedzy, jak również
sprawności fizycznej i orientacji w terenie.
Finał Turnieju rozgrywany był w Świeradowie Zdroju. Uczestnicy zostali bardzo
gościnnie przyjęci przez organizatorów,
a zakwaterowanie i większość konkurencji
zlokalizowane zostały w obrębie kompleksu
uzdrowiskowego. W pierwszym dniu zmagań uczestnicy musieli wykazać się wiedzą
w teście krajoznawczym, obejmującym
znajomość atrakcji turystycznych Polski
i województwa dolnośląskiego oraz teście
wiedzy turystycznej i topograficznej, doty-
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czącym m.in. zasad
zdobywania odznak
turystycznych oraz
praktycznych umiejętności posługiwania się mapą. Kolejną konkurencją była
samarytanka, czyli
praktyczne i teoretyczne sprawdzenie
znajomości zasad
udzielania pierwszej
pomocy. Tę konkurencję dziewczyny
z Kozienic wygrały.
Dużej sprawności
wymagał rowerowy
tor przeszkód, na
który złożyło się aż
11 przeszkód terenowych. Tę konkurencję uzupełniał test ze znajomości zasad
ruchu drogowego. Ostatnie zmagania turniejowe w pierwszym dniu odbywały się
pod hasłem „Turystyczne ABC”. Złożyły
się na nie: rozkładanie namiotu na czas,
rozpoznawanie roślin i zwierząt Sudetów,
rozpoznawanie zabytków Dolnego Śląska,
przejście po linie i pakowanie plecaka.
W drugim dniu odbył się turystyczny
marsz na orientację, który zadecydował
o ostatecznej klasyfikacji, ponieważ po
pierwszym dniu różnice punktowe w czołówce były niewielkie. Agata, Aleksandra
i Angelika wywalczyły w klasyfikacji
końcowej III miejsce, co jest najlepszym
osiągnięciem w dotychczasowych startach uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w finałach centralnych Turnieju.

Po trudach dwudniowej rywalizacji
wszyscy uczestnicy wzięli udział w kilkugodzinnej wyprawie w Góry Izerskie,
która rozpoczęła się od wjazdu nową koleją gondolową na Stóg Izerski.
W niedzielę 3 czerwca, w hali spacerowej Domu Zdrojowego w Świeradowie odbyło się uroczyste podsumowanie
40. Jubileuszowego Finału Centralnego
OMTTK. Licznie obecni byli przedstawiciele władz województwa dolnośląskiego,
samorządów powiatowych i gminnych
oraz naczelne władze PTTK. Wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody
książkowe, zaś czołowe zespoły – puchary i nagrody rzeczowe w postaci wysokiej
klasy sprzętu turystycznego.
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„W Krainie Opery, Operetki i Musicalu”
Inauguracja II-go Kozienickiego Muzycznego Lata

W ostatnią sobotę maja, o godz. 19.00,
kozienicki Zespół Pałacowo – Parkowy
zmienił swoje oblicze. Z przygotowanej
specjalnie na tę okazję sceny ze świetlną
scenografią przed Urzędem Miejskim
w Kozienicach zgromadzona publiczność
wysłuchała artystów z Polskiej Opery
Kameralnej pod dyrekcją Kazimierza
Kowalskiego. Po ubiegłorocznym – znakomitym – debiucie imprezy przedstawiciele samorządu Gminy Kozienice, Starostwa Powiatowego w Kozienicach oraz
Elektrowni „Kozienice S.A. kolejny raz
podjęli inicjatywę organizacji tego wydarzenia. Dodatkowego prestiżu tegorocznej
Inauguracji Kozienickiego Muzycznego
Lata dodaje fakt, iż Polskie Radio objęło
ją swoim patronatem medialnym.
Wybitni soliści: Roma Ambroziewicz – Owsińska, Dorota Wójcik, Alek-

sandra Wiwała,
Agnieszka Makówka, Wiesław
Bednarek, Andrzej Niemierowicz, Mirosław
Niewiadomski
wspierani przez
chór i orkiestrę
pod dyrekcją Kazimierza Wiencka
wykonali
najpopularniejsze
arie
operowe,
utwory operetkowe i musicalowe
wprowadzając wspaniałą kozienicką publiczność w niesamowity nastrój, atmosferę elegancji i dostojności. Całości dopełniła przygotowana przez organizatorów

niespodzianka – kilkuminutowy pokaz
sztucznych ogni, który wśród zgromadzonych na sobotnim koncercie pozostawił
niezatarte wspomnienia mile spędzonych
chwil.

Sopran liryczno-koloraturowy Roma Ambroziewicz-Owsińska
w Szkole Muzycznej w Kozienicach
Rodowita kozieniczanka Roma
Ambroziewicz-Owsińska należy do
najwybitniejszych polskich śpiewaczek operowych o międzynarodowej
sławie. Jest absolwentką łódzkiej Akademii Muzycznej Wydziału Wokalno-Aktorskiego, a także uzyskała dyplom Państwowej Szkoły Muzycznej
w Kielcach na Wydziale Instrumentalnym. Współpracowała z wieloma orkiestrami symfonicznymi takimi jak
Jerusalem Symphony Orchestra, Artur
Rubinstein Philharmonic Orchestra, Orkiestra Kameralna Agnieszki Duczmal
czy Sinfonia Varsovia oraz wielkimi
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dyrygentami jak: Krzysztof Penderecki, Tadeusz Wojciechowski, Roberto
Benzi, Shinik Halm, Choo Hoey czy
Jean Fournet. Ma także na swoim koncie wiele nagranych płyt CD i programów telewizyjnych. W 2011 roku Roma
Ambroziewicz-Owsińska
otrzymała
w uznaniu dokonań wzbogacających
kulturę i za całą działalność artystyczną
Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis
przyznawany przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Świętokrzyską Nagrodę Kultury .
Ta wspaniała śpiewaczka gościła
13 czerwca w Szkole Muzycznej I Stop-

nia w Kozienicach wraz ze Stefanem
Kutrzebą polskim pianistą i pedagogiem
specjalizującym się w tzw. Metodzie
Chopina. Podczas tego koncertu zaprezentowali arie i pieśni takich kompozytorów jak: Fryderyk Chopin, Stanisław
Moniuszko, Mieczysław Karłowicz,
Karol Szymanowski, Rudolf Sieczyński,
Grażyna Bacewicz, Francois Poulenc,
Franz Lehar, Nico Dostal czy Vincenzo
di Chiara. Roma Ambroziewicz-Owsińska powiedziała nam m.in. „od dziecka
wiedziałam, że zostanę śpiewaczką operową. Tak kiedyś oznajmiłam swoim rodzicom, swoim siostrom. Wprawdzie zaczęłam uczyć się grać na instrumentach
nie śpiewać, bo śpiewu można się uczyć
dopiero od 15 – 16 roku życia, ale najpierw właśnie była instrumentalistyka,
a potem co ma wisieć nie utonie. Więc
ten śpiew cały czas ze mną był, krążył,
był we mnie”. Oprócz arii operowych
z powodzeniem wykonuje również utwory z muzyką symfoniczną, oratoryjną,
kameralną, a także arie operetkowe.
Swój koncert w Kozienicach artystka
zadedykowała mamie, która zaszczyciła
wszystkich swoją obecnością. A wśród
gości znaleźli się także: wiceburmistrz
Gminy Kozienice Małgorzata Bebelska,
przedstawicielki Rady Miejskiej, grono pedagogiczne ze Szkoły Muzycznej
oraz przyjaciele i znajomi śpiewaczki
z czasów dzieciństwa. Brawom nie było
końca, a na zakończenie koncertu artyści rozdali wiele autografów.
ALEKSANDRA PAJDA
www.kozienicepowiat.pl
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MEDAL DLA STANISŁAWA GĄSIORA – POWIATOWEGO
RZECZNIKA KONSUMENTÓW W KOZIENICACH

17 maja 2012 roku Powiatowy Rzecznik
Konsumentów w Kozienicach Stanisław
Gąsior podczas Ogólnopolskiej Konferencji w Tarnowie, poświęconej 50-leciu Praw
Konsumentów uhonorowany został okolicznościowym medalem przyznanym przez
Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów.
Jest to jednocześnie wyróżnienie naszego Powiatu. Instytucja Rzecznika istnieje
w Polsce od 1 stycznia 1999 roku, a Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kozienicach
broni konsumentów od 2000 roku, czuwając
nad przestrzeganiem ich praw.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów jest
jedyną instytucją w Polsce chroniącą indywidualne interesy konsumentów zamieszkujących teren danego powiatu. Wyróżnienie
dla Stanisława Gąsiora jest docenieniem
działalności całego powiatu. Jest wyrazem
uznania dla władz naszego powiatu za wzorowe realizowanie praw konsumentów. Medalem zostało uhonorowanych jedynie czterech Rzeczników Powiatowych oraz m.in.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Ubezpieczonych oraz Krajowa Rada Rzeczników. Powiatowy Rzecznik
Konsumentów w Kozienicach został doceniony i uhonorowany medalem jako jedyny
z południowego Mazowsza.
Stanisław Gąsior – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kozienicach przypomina, czym są prawa konsumentów i jaka
jest ich historia:
– Podstawę dla współczesnego modelu
ochrony konsumentów dało wystąpienie
prezydenta USA Johna F. Kennedy’ego
z 15 marca 1962 roku do Kongresu w sprawie uchwalenia „Consumers Bill of Roghts”. Stwierdził wtedy, że wszyscy jesteśmy
konsumentami. W akcie tym zawarto najważniejsze prawa konsumenta: prawo do
bezpieczeństwa, prawo wyboru towarów
i usług o odpowiadającej cenie i jakości,
prawo do rzetelnej informacji, prawo do
tego, by głos konsumenta był słyszany oraz

prawo do środowiska naturalnego odpowiadającego wymaganiom ludzkiego organizmu
i wysokiej jakości życia. Władze
Wspólnot Europejskich dopiero
w 1975 przyjęły katalog praw
konsumenta, a w 1992 w Traktacie z Maastricht został zapisany
sposób działania Wspólnoty na
rzecz ochrony konsumentów.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów przypomina również o przełomowym wydarzeniu, jakim były przyjęte
jednogłośnie (również przez
Polskę) w kwietniu 1985 roku
„Wytyczne
Zgromadzenia
Ogólnego Narodów Zjednoczonych w sprawie ochrony
konsumentów”. Stanisław Gąsior wymienia niektóre z tych
wytycznych:
– m.in.: popieranie wzrostu etyki producentów i sprzedawców, pomoc
w zwalczaniu nieuczciwych praktyk biznesu dotykających konsumentów, ułatwienie
rozwoju niezależnego ruchu konsumenckiego, rozszerzenie międzynarodowej
współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów, czy też popieranie takiego wzrostu gospodarczego, który zapewni konsumentom większy wybór towarów i usług
przy niższych cenach.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
przypomina, że ochrona konsumentów została zapisana w naszej Konstytucji w art.
76, który stanowi: „Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich
zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz
przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.
Zakres tej ochrony określa ustawa”
Pierwsze przejawy ochrony praw konsumentów pojawiły się jednak już w Kodeksie
Hammurabiego. Natomiast w Polsce pierw-

sze postulaty dotyczące konieczności ochrony konsumentów znaleźć można w dziele
Andrzeja Frycza-Modrzewskiego „O poprawie Rzeczypospolitej”.
Warto pamiętać o tym, że prawa konsumentów są deklaratywne. Na ich podstawie
nie można konstruować ani skargi konstytucyjnej, ani dochodzić roszczeń w sądzie.
Rzecznik Stanisław Gąsior zwrócił
również uwagę na to, że: – Konsumenci
muszą wiedzieć, że te ich podstawowe
prawa są transponowane do codziennej praktyki poprzez akty prawne unijne
i krajowe i tylko one stanowią podstawę
dochodzenia roszczeń.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Stanisław Gąsior przyjmuje interesantów
w każdy wtorek i czwartek w godzinach
10:30-15:30 w Starostwie Powiatowym
w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28,
I piętro, p. 26. Kontakt mailowy: rzecznik@kozienicepowiat.pl
MONIKA WIRASZKA
Dokończenie ze str. 4

NA SKRAJU PUSZCZY – PODSUMOWANIE KONKURSU 2012 R.
dy, jaką człowiek wyrządza przyrodzie.
Na zakończenie dzieci usłyszały bajkę
autorstwa poetki ludowej, której wysłuchały w wielkim skupieniu. Gromkie brawa i liczne podziękowania udowodniły, jak
miłym była gościem i z jaką sympatią jest
witana przez dzieci i w progach szkoły.
Do przyrody nawiązali również uczniowie, którzy przygotowali część artystyczną. Dzieci pokazały, jak ważne jest
życie w zgodzie z naturą i w poszanowaniu jej praw. W przedstawieniu pojawiło
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się proste, ale bardzo wyraźne i ważne
przesłanie, że to ludzie są największym
zagrożeniem dla przyrody i Ziemi, która
przecież jest naszym domem. Przedstawienie osnute na kanwie bajki o Czerwonym Kapturku wykreowało postać Eko
– Kapturka, który wspólnie z babcią i wilkiem próbuje odpowiedzieć na pytanie,
dlaczego ludzie tak strasznie zaśmiecają
środowisko, w którym żyją oni,i zwierzęta. Efektem zanieczyszczenia była między innymi choroba babci, a lekarstwem

okazał się zdrowy styl życia w otoczeniu
zieleni. Dzieci wyraźnie pokazały, że Ziemię i cały świat należy po prostu kochać
mimo jego wad. Tak też brzmią słowa zaśpiewanej piosenki.
Na zakończenie dyrektor szkoły przypomniał o Dniu Dziecka, z którym zbiegło się podsumowanie konkursu i wszyscy dostali słodki poczęstunek. Dzieci
cukierkami obdarowała również Zofia
Kucharska, gość honorowy.
Agnieszka Gajda
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Dni pełne muzyki
Zuzanna Osuchowska z Żyrardowa
wyśpiewała Grand Prix VIII Ogólnopolskich Prezentacji Artystycznych „Szukamy Siebie”. W piątek, podczas koncertu
finałowego, na scenie kozienickiego amfiteatru wystąpiło 21 wokalistów i jeden
duet. Dzień później na scenie wystąpili
finaliści i wyróżnieni, a tegoroczne Dni
Puszczy Kozienickiej zakończył Szymon
Wydra z zespołem Carpe Diem.
– Nie było rewelacji, ale myślę, że
było w porządku – powiedziała po swoim
piątkowym występie późniejsza zwyciężczyni Zuzanna Osuchowska. Licealistka
z Żyrardowa, która do naszego miasta
przyjeżdża od wielu lat zaśpiewała Round
Midnigt z repertuaru Elli Fitzgerald oraz
SOS, kompozycję Jerzego Wasowskiego
i Jeremiego Przybory. – W Prezentacjach
biorę udział po raz szósty, poziom był bez
porównania wyższy, niż w latach ubiegłych. Lubię przyjeżdżać do Kozienic ze
względu na wspaniałą atmosferę i przyjaciół, z którymi dzięki takim konkursom
mogę się spotykać.
Komisja artystyczna tegorocznych
prezentacji w składzie: Agnieszka Kowalska, wokalistka formacji Sugar Jazz,
flecistka, nauczyciel śpiewu, wykładowca
w studiu wokalnym im. Jerzego Wasowskiego w Warszawie. Iwona Skwarek,
wokalistka jazzowa, pedagog, nauczyciel
śpiewu i Jarosław Piątkowski, kompozytor, muzyk, aranżer, dyrektor artystyczny
OKP „Wygraj sukces” pierwsze miejsce
postanowiła przyznać debiutującemu
w Kozienicach Łukaszowi Baruchowi,
drugie Katarzynie Nowak, a trzecie Michałowi Karolowi Wiśniewskiemu.
– Po raz pierwszy w historii Prezentacji otrzymaliśmy rekordową liczbę zgłoszeń i konieczne było przeprowadzenie
eliminacji wstępnych. To świadczy o wysokim i bardzo wyrównanym poziomie

– podsumowała tegoroczną imprezę Elwira Kozłowska, dyrektor Kozienickiego
Domu Kultury. – Warto również podkreślić, że wielu z wykonawców pojawiło się
w Kozienicach po raz pierwszy co świadczy o tym, że o naszej imprezie jest coraz
głośniej w całej Polsce.
Podobnie wykonawców ocenił juror
Jarosław Piątkowski, który po raz pierwszy miał okazję oceniać śpiewających
niepełnosprawnych wokalistów.
– Większość śpiewała na bardzo wysokim poziomie. Jednak kilka osób postawiło sobie poprzeczkę bardzo wysoko, zarówno pod względem doboru repertuaru
jak i interpretacji i myślę, że wśród nich
znajdą się tegoroczni zwycięzcy – mówił
przed rozpoczęciem obrad jury Jarosław
Piątkowski.
Gwiazdą tegorocznych Dni Puszczy
był Szymon Wydra z zespołem Carpe
Diem. Podczas koncertu publiczność wyśpiewała wraz z Szymonem większość
przebojów.
– W Kozienicach po raz pierwszy
wystąpiliśmy bodaj w 1997 roku – mówił wokalista zespołu Carpe Diem, który

w tym roku będzie świętować jubileusz
20-lecia powstania. – Nie jest żadną kurtuazją jeśli powiem, że tutejsza publiczność jest niezwykle muzykalna, reagująca
bardzo spontanicznie. Każdemu artyście
życzę takich wrażeń.
Koncert Szymona Wydry i Carpe
Diem był jedną z wielu atrakcji tegorocznych Dni Puszczy Kozienickiej. W piątek
i sobotę na scenie kozienickiego amfiteatru występowali finaliści XIX Konkursu
Muzyczno-Tanecznego „Music Dance”,
zaśpiewały chóry seniora „Złota Jesień”
i „Relaks”, chór „Bell Canto” oraz zespół
muzyczny i akordeoniści ze Szkoły Muzycznej I-go Stopnia, a dzieci i młodzież
ze szkół podstawowych: numer 1 z Kozienic, z Wólki Tyrzyńskiej oraz gimnazjum
numer 1 w Kozienicach przedstawiły
programy artystyczne. Piątkowy wieczór
zakończył koncert Kamila Borucha z zespołem.
Podczas sobotniego pikniku rozdano
także nagrody uczestnikom I konkursu
„Czy znasz swoją gminę?” oraz zwycięzcom zawodów kajakowych i smoczych
łodzi.
Zwycięzcy „Szukamy Siebie”
Grand Prix – Zuzanna Osuchowska
I miejsce – Łukasz Baruch
II miejsce – Katarzyna Nowak
III miejsce – Michał Karol Wiśniewski
Wyróżnienia:
– Katarzyna Rudnik i Arkadiusz Tarnawa
– nagroda Marszałka
– Anna Natalia Kłos – nagroda posła Czesława Czechyry
– Krzysztof Sałapa – nagroda starosty Janusza Stąpóra
– Armand Perykietko - nagroda burmistrza Tomasza Śmietanki
Nagroda pozaregulaminowa Dariusza Piwońskiego – Katarzyna Nowak
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Wystawa Józefa Wilkonia w Rozniszewie
Już po raz drugi w rozniszewskiej Galerii „Na piętrze” zawisły prace Józefa
Wilkonia. Ponad cztery lata temu można tu
było obejrzeć słynny, przywieziony prosto
z warszawskiej „Zachęty”, „Zwierzyniec”.
Teraz są to „Autowidoki”. Ten znakomity,
ceniony w najlepszych galeriach świata
artysta, przez znawców nazywany księciem ilustratorów, chętnie udostępnia swoje dzieła rozniszewskiej społeczności i jak
sam mówi, z przyjemnością przyjeżdża do
miejscowej szkoły. Dyrektor placówki Agnieszka Suska oraz opiekun galerii – Leszek
Owczarczyk, pielęgnują od lat serdeczną
znajomość z panem Józefem.
Wernisaż „Autowidoków” odbył się
1 czerwca. Jak zaznaczyła podczas uroczystego powitania pani dyrektor – to specjalny prezent z okazji Dnia Dziecka. Klimat artystycznego spotkania zbudował na wstępie krótki
koncert akordeonowy w wykonaniu absolwenta rozniszewskiej szkoły – Arkadiusza
Cholewy. Widownia z uznaniem oklaskiwała
znakomitą technikę gry i wyjątkową wrażliwość młodego muzyka. Tę wrażliwość dostrzegł także główny bohater wernisażu. Pan
Wilkoń zauważył, że melodyka oraz barwa
brzmienia instrumentu doskonale wpisują się
w poetykę prezentowanych prac.

„Autowidoki”
Józefa Wilkonia
to cykl rzeczywiście bardzo poetyckich obrazów,
choć
wszystkie
narodziły
się
w mało poetyckim
fotelu samochodu
osobowego. Ten
prosty pomysł, aby
notować na gorąco
w szkicowniku impresje z podróży
polskimi drogami,
zaowocował obrazami, które ogląda
się tak, jakby czytało się wiersze. Niektóre
są elegancko liryczne, czasem nawet nieco
smutne, inne budzą niepokój, ale są też wesołe i pogodne, choć rzadko malowane jasnymi
barwami. Wszystkie są pełne wilkoniowej
wrażliwości i delikatności. Dzieci mówią,
że to są „dobre” obrazy. Ale mają na myśli
nie tylko sprawność warsztatową. Dla nich to
są obrazy, z którymi można się zaprzyjaźnić
i polubić jak kogoś bliskiego.
Galeria „Na piętrze” od lat wystawia
prace najlepszych polskich plastyków. Ma

też najlepszą, bardzo wyrobioną artystycznie widownię. To wierna widownia młodych miłośników sztuki, która codziennie,
tygodniami, podziwia, komentuje, krytykuje i podpatruje. Ten rodzaj kontaktu ze sztuką nie ma nic wspólnego z półgodzinnym
przelotem przez sale muzealne w ramach
wycieczki szkolnej. To raczej permanentne
wychowywanie przez sztukę i bezbolesne
kształtowanie gustów.
Leszek Owczarczyk

IV ZLOT BLIŹNIAKÓW
W ostatnią sobotę maja, już po raz
czwarty, odbył się Zlot Bliźniaków Puszczy Kozienickiej, na którym mogły spotkać się rodzeństwa bliźniacze oraz ich
rodziny i znajomi.
Mottem tegorocznego zlotu było hasło
„Niedaleko pada jabłko od
jabłoni”. Ponieważ termin
Zlotu Bliźniaków zbiegł się
z Dniem Matki, to właśnie
mamy, zaraz po tym jak
usłyszały gromkie „Sto
lat”, musiały zmierzyć się
ze swoimi dziećmi w licznych konkurencjach. Musiały udowodnić, że nadają
się na kibiców przy okazji
EURO 2012. Musiały również wykazać się zręcznością podczas obierania jabłka
plastikowym nożykiem, czy
jednoczesnym karmieniem
swoim pociech utartym jabłkiem. Mnóstwo śmiechu
było podczas odpowiedzi dzieci, które
wykazywały się znajomością zainteresowań i upodobań swoich mam. Podczas tej
konkurencji dowiedzieliśmy się np. jakie
jest ulubione czasopismo mam, czego nie
lubią wykonywać, jaki jest ich ulubiony
www.kozienicepowiat.pl

kolor, zwierzątko, program telewizyjny
czy potrawa.
Ponieważ na tegorocznym zlocie było
wiele małych dzieci, w odpowiedziach
pomagali im tatusiowie. Okazali się jednak mniej spostrzegawczymi obserwato-

rami od swoich pociech.
Jak co roku wybierana była para o bezwzględnym podobieństwie, czyli takim
jak przysłowiowe dwie krople wody. Według obecnych największym podobieństwem odznaczają się Emilia i Natalia

Anyszkiewicz. Nowością natomiast był
wybór pary o wyraźnym zróżnicowaniu.
Tutaj wybór padł na Julię i Mikołaja Brodowskich.
Prawdziwą niespodzianką okazał tort.
Słodki poczęstunek przykuł uwagę dzieci, a sztuczne ognie stanowiły dodatkową atrakcję.
A atrakcji nie zabrakło. Poza
konkurencjami dla mam
i ich pociech, organizatorzy
zaproponowali wspólne tańce
oraz lepienie z gliny drobiazgów upamiętniających IV
Zlot Bliźniaków Puszczy Kozienickiej oraz chwilę wspomnień, podczas której można
było zobaczyć, jak wszyscy
urośli i wydorośleli.
Tę rodzinną imprezę,
której najmłodsi uczestnicy mieli zaledwie 2 latka,
a najstarsi już 12 zakończyło
rozdanie certyfikatów i upominków. Nowością w tym roku okazały
się legitymacje bliźniacze, które każdy
z uczestników dostanie przy odbiorze
wypalonego upominku własnoręcznie
ulepionego z gliny.
Agnieszka Gajda
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TO WARTO BYŁO PRZEŻYĆ!
Stało się już tradycją, że na początku
czerwca ZS NR1 w Kozienicach staje
się na kilka godzin stolicą piosenki obcojęzycznej. W bieżącym roku dominowała piosenka wykonywana w języku
angielskim. Wcześniejszy zamysł pomysłodawczyni festiwalu (nauczycielki – Zofii Dolińskiej), aby wystąpienie
w festiwalu piosenki motywowało młodzież do nauki języków obcych nie
spełnia już swojej funkcji, zdewaluował się. Bo młodzież coraz swobodniej
komunikuje się w języku angielskim.
Kilka lat wcześniej, jednym z kryteriów
wykonywanej piosenki była poprawność językowa. Dziś, zdarza się, że nasi
uczniowie do własnych kompozycji instrumentalnych piszą teksty po angielsku – to cieszy.
VII już Międzypowiatowy Festiwal
Piosenki Obcojęzycznej zgromadził
liczną grupę wykonawców. Przybyli
tutaj z 21 szkół, z całego byłego województwa radomskiego, między innymi:
z Solca nad Wisłą, Przysuchy, Iłży, Białobrzegów, Zwolenia, Wsoli, Makowca,
Pionek, Przytyka, Jedlińska i Garbatki.
Liczną grupę stanowiła oczywiście nasza kozienicka młodzież – reprezentowana przez uczniów gimnazjów i szkół
pondgimnazjalnych.
Poziom festiwalu z roku na rok zdaje
się wzrastać. Jury miało nie lada kłopot,
aby z pośród 23 wykonawców ze szkół
ponadgimnazjalnych i 13 wykonawców
z gimnazjów wyłonić najlepszych, którzy
mieli zaśpiewać w koncercie finałowym.
Bo ci najlepsi reprezentowali poziom naprawdę wysoki. Utwory prezentowane
przez wykonawców miały bardzo zróżnicowany charakter, w większości umiejętnie dobrany do możliwości wokalnych,
temperamentu i osobowości wykonawcy.
Oj, ci młodzi ludzie dali czadu. Ściany
dużej sali gimnastycznej, która pełniła
rolę sali koncertowej drżały w posadach,
rozbrzmiewała muzyką i śpiewem cała
okolica szkoły.
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Wśród wykonawców
ze
szkół ponadgimnazjalnych prym
wiodło Liceum
Ogólnokształcące z Iłży – zdobyli wszystkie
3 pierwsze miejsca. Sądzę, że
w dużej mierze do sukcesu
wykonawców
przyczyniła się
Inna
Myszka
(nauczycielka
LO w Iłży), która doskonale zna tajniki choreografii i potrafi zastosować je
w praktyce. Dlatego wystąpienia wykonawców z Iłży były niemal profesjonalne. 16-letni Piotr Marcula z barwnym
irokezem na głowie i w odpowiednio
dobranym stroju, piosenką Anarchy in
the UK wraz ze swoim zespołem wprowadził licznie zgromadzoną publiczność w klimaty z Jarocina. Pewny siebie solista nie czekał nawet na werdykt
jury, chwile potem jego ojciec wiózł go
dalej, na kolejny koncert do Warszawy.
18 – letnia Milena Kusztal z towarzyszącym jej zespołem instrumentalnym,
w piosence Run to the hills, emanowała ogromnym dynamizmem, skalą
i siłą głosu, aż trudno było uwierzyć, że
to uczennica II klasy. Naładowała ona
publiczność ogromną dozą pozytywnej
energii. Nawet sam dyrektor Ryszard
Zając, gdyby nie powaga stanowiska
pewnie dałby popis swoich umiejętności tanecznych. Nie wszystkie utwory
były oczywiście tak energetyzujące, ale
wszystkie wyzwalały w publiczności
całą gamę emocji – zachwyt, dreszcze,
zdumienie, że ci młodzi ludzie tyle potrafią dokonać swoim głosem.
Anita Kęska z PG w Garbatce, wiotkie dziewczę ubrane w czarną, długą,
prawie ascetyczną sukienkę i czarne
długie rękawiczki zachwyciła nas
wszystkich
piosenką
Rebecca
(z musicalu Rebecca napisanego
w 2006 r. przez
Michaela Kunza)
wykonywaną w języku niemieckim.
Jej cudowny, dojrzały głos o dużej
skali urzekł nas

wszystkich, zaczarował na kilka minut,
wprowadził w klimaty minionego stulecia lat 30 – tych. A jury po raz pierwszy
w tym roku miało ogromny problem. Niektórzy z jego członków stwierdzili, że
w przyszłości należy zmienić regulamin
festiwalu i nie dopuszczać do uczestnictwa w nim uczniów, którzy douczają się śpiewu czy muzyki poza szkołą.
Ale czy słusznie? To tak jakby zabronić
młodzieży pobierać korepetycje z innych przedmiotów. O ile uczestnicy ze
szkół ponadgimnazjalnych, kipieli nadmiarem energii, to gimnazjaliści zafundowali nam ekstremalnie inne nastroje.
Zespół instrumentalno – wokalny z PG
Nr 2 w Kozienicach (Kalina Leśniak
– wokal, Aleksandra Krupa – saksofon,
Kacper Majewski – pianino elektryczne) wprowadził nas w niezapomniane
liryczne nastroje Franka Sinatry i Louisa Armstronga zdobywając ex aequo
z Aniką Kęską I miejsce w swojej kategorii wiekowej.
Puchary Starosty Kozienickiego
i Burmistrza oraz nagrody Dyrektora
szkoły i Posła zostały wręczone, dyplomy rozdane, a w murach szkoły zda się,
że słychać jeszcze echa przebrzmiałych
piosenek i skoczne nuty polki kowbojki,
którą z werwą odtańczyła grupa przedszkolaków z PP Nr 4 w Kozienicach.
W ciągu tych siedmiu lat Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej okrzepł, rozwinął się i pora,
aby nadać mu inny wymiar i rangę. Ale
to dopiero za rok! A już dziś, festiwal
piosenki wpisał się na stałe w kalendarze imprez kulturalnych naszego powiatu i miasta i warto było go przeżyć, bo
wykonawcy piosenek czerpią wzorce
z najlepszych.
Zofia Dolińska
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Jak wybrać zawód? –
poradnik dla gimnazjalisty
„Wybierz zawód który kochasz, a już do końca życia nie będziesz musiał pracować”
Konfucjusz
Przede wszystkim wybieraj z głową!
Od tej decyzji zależy, czy kolejny etap
nauki będzie szansą na rozwój własnych
talentów, czy zmarnowanym czasem.
Często zdarza się, że przy wyborze szkoły decydująca jest moda lub brak pomysłu
na siebie i swoją przyszłość, a nie własne
preferencje i oczekiwania dotyczące profilu kształcenia.
Warto więc aby uczniowi mogli zastanowić się jakich informacji im brakuje
i czego od edukacji i przyszłej pracy
oczekują. Następnie zebrali informacje
o sobie, o zawodach, o ścieżkach kształcenia i rynku pracy.
Gimnazjalisto!
Znać siebie to znaczy znać swoje: zainteresowania, uzdolnienia, temperament,
umiejętności, osobowość, a także stan
zdrowia, poziom wiedzy szkolnej oraz
mocne i słabe strony.
Pojawia się pytanie w jaki sposób
można poznać siebie? Dobrym sposobem
jest zastanowienie się nad tym, co lubisz
robić w wolnym czasie, a co cię szybko
zniechęca. Warto również przeanalizować oceny szkolne z ulubionych przedmiotów.
Zastanów się czy wolisz analizować
wykresy i tabele, czy pisać wypracowania. Może masz jakieś pasje i umiesz
coś więcej niż rówieśnicy? W grupie
rówieśniczej wykazujesz inicjatywę
i jesteś przedsiębiorczy? A może twoją
mocną stroną jest umiejętność radzenia
sobie z częstymi zmianami i łatwość
z jaką ci przychodzi komunikowanie się
z innymi? Warto też pomyśleć o tym,
czy potrafisz kontrolować swoje emocje w trudnych sytuacjach oraz łagodzić
konflikty?
Powyższe refleksje podpowiedzą
ci, czy twoja aktywność jest bardziej
kierownicza, związana ze współpracą
z ludźmi, innowacyjna, kreatywna,
czy może wolisz w pracy więcej swobody lub przeciwnie, kierujesz się regułami. To w pewien sposób określa
rodzaj czynności, które będą dla ciebie atrakcyjne. Zastanów się, z jakimi
zawodami, które cię interesują wiążą
www.kozienicepowiat.pl

się te aktywności.
Zebrać informacje o zawodach
to znaczy poznać: świat zawodów
i ich podział, opisy zawodów, warunki
i środowisko pracy, zadania i czynności
zawodowe, narzędzia pracy, predyspozycje i przeciwwskazania do zawodów, perspektywy płacy i zatrudnienia.
Bądź aktywny w poszukiwaniu wiedzy
o swoim przyszłym zawodzie, zweryfikuj swoje marzenia. Musisz zdobyć jak
najwięcej informacji o zawodzie, który
cię interesuje.
Znać ścieżki kształcenia oznacza
poznać: typy szkół, sieć szkół, kryteria przyjęć i warunki naboru, przebieg
kształcenia w szkole/zawodzie, kwalifikacje absolwenta, możliwość kontynuowania nauki i podnoszenia kwalifikacji,
kursy, szkolenia uzupełniające.
Powyższe informacje możesz pozyskać w szkole, do której uczęszczasz,
w informatorach, na dniach otwartych organizowanych w szkołach średnich oraz
w Internecie.
Znać rynek pracy oznacza poznać:
trendy na rynku pracy, wskaźniki bezrobocia i zatrudnienia, sposoby poszukiwania pracy, wymagania pracodawców,
potrzebne umiejętności i kwalifikacje zawodowe, oferty pracy.
Źródła informacji
Kto może ci pomóc? Dobrym źródłem informacji jest rodzina. Pomocni
mogą być także rówieśnicy i znajomi.
Szkoła macierzysta oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna to instytucje wspierające proces planowania
przyszłości edukacyjno – zawodowej.
Media (RTV, prasa, Internet), informatory, książki, programy komputerowe,
instytucje, urzędy pracy, przedstawiciele zawodów to także ciekawa forma
zdobywania potrzebnych wiadomości.
Jaki jest absolwent gimnazjum:
• potrafi określić swoje mocne strony,
• jest świadomy swoich ograniczeń,
• ma wgląd w swoje zainteresowania,
• potrafi wskazać swoje umiejętności
i uzdolnienia,
• wie jaki ma temperament,
• umie podejmować decyzje,
• zna pojęcie zawodu, pracy,

kwalifikacji zawodowych,
• posiada informacje o funkcjonowaniu
rynku pracy,
• zna podstawowe podziały zawodów,
• jest zorientowany, gdzie szukać informacji o zawodach i jak je poznać,
• wie, gdzie szukać pomocy w wyborze
zawodu, szkoły i planowaniu kariery
zawodowej,
• zna różne drogi osiągania celu,
• potrafi realnie ocenić swoje możliwości pracy w danym zawodzie,
• posiada umiejętności uczenia się,
• zna system kształcenia,
• potrafi sporządzać dokumenty określone procedurą ubiegania się o pracę,
• umie zanalizować ogłoszenia o pracy,
• potrafi adaptować się do wymagań nowej szkoły i nowej rzeczywistości,
• reprezentuje pozytywną postawę wobec pracy.
Kluczem do podjęcia dobrej decyzji
zawodowej jest pasja. Tam gdzie jest
pasja, jest też swoboda. To znaczy, że
jeśli coś przychodzi ci bez wysiłku, to
przede wszystkim czerpiesz z tego radość i potrafisz poszerzać tę wiedzę
w sposób naturalny. To cię bawi,
w związku z tym, więcej czytasz, interesujesz się, szperasz w Internecie. Jeśli
jesteś super w danej dziedzinie, to na
rynku pracy również stajesz się ekspertem. Jesteś efektywny, atrakcyjny
dla pracodawcy, ponieważ robisz coś
z pasją i nie trzeba tobą kierować. To
automatycznie powinno przekładać się
na karierę zawodową.
mgr Katarzyna Olechowska – Olma
pedagog, doradca zawodowy
źródło:
www.wp.pl
www.perspektywy.pl

Nasz adres:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
26-900 Kozienice
Al. Władysława Sikorskiego 8a
Tel/fax: (48) 614-89-36
e-mail: poradnia_psych_ped@poczta.
onet.pl
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„Nasze kozienickie wesele”
27 maja ogród przy
Bibliotece Publicznej
Gminy Kozienice im.
ks. Franciszka Siarczyńskiego stał się
miejscem
zabawy,
śpiewu i tańców. A to
za sprawą widowiska
folklorystycznego
„Nasze kozienickie
wesele” osnutego na
fragmentach książki
Janusza Karasia „Jak
to kiedyś bywało”, do
której autor wykorzystał prawdziwą historię zamążpójścia
Heli i Bolka z Kajzerówki w gminie Kozienice. Zmówiny, zrękowiny, rozpleciny czy oczepiny to obrzędy weselne,
które przed drugą wojną światową były
najbardziej rozbudowanymi obrzędami
rodzinnymi. Mieszkańcy Kozienic po
raz pierwszy mieli okazję być świadkami tradycyjnych zwyczajów i obrzędów
ludowych wywodzących się jeszcze
z czasów pogańskich, które od lat towarzyszyły uroczystościom obchodzonym
na terenach pradawnej Puszczy Kozienickiej.
Dawniej decyzje o zawarciu związku małżeńskiego przez młodych podejmowali ich rodzice kierując się głównie
względami majątkowymi. Role pośredników pełnili swatowie, którzy udawali
się w towarzystwie młodego do domu
młodej przedstawiając jej rodzicom
propozycję małżeństwa. Na potwierdzenie zawieranej umowy małżeńskiej
tradycyjnie przepijano przyniesioną
przez swatów wódką. Następnie odbywały się zrękowiny, na których omawiano sprawy majątkowe oraz kwestie
dotyczące organizacji wesela. W dzień
ślubu młody ze swoim orszakiem weselnym musiał się wykupić za prawo
wejścia do domu młodej. Ważnym elementem była ceremonia błogosławieństwa, po której wszyscy udawali się do
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kościoła. Po uroczystościach kościelnych rodzice młodej witali małżonków
chlebem i solą. W czasie wesela cały
czas przygrywała kapela, a spożywaniu
posiłku towarzyszyły przyśpiewki. Zakończeniem obrzędów związanych z zaślubinami były oczepiny panny młodej.
Tradycyjne wesele trwało od soboty do
piątku następnego tygodnia.
Widowisko rozpoczęło obchody Dni
Puszczy Kozienickiej, a było współfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach
projektu „Powiat Kozienicki Stolica
Kultury Mazowsza 2012” oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej
w ramach realizacji zadania publicznego dofinansowanego przez Gminę
Kozienice. Wykonawcami widowiska
folklorystycznego „Nasze kozienickie
wesele” byli: uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II
w Kozienicach pod kierunkiem nauczycielek
Wiesławy
Kucharskiej
i Danuty Słowińskiej, Klub Seniora
„Złota Jesień” z Kozienic pod kierunkiem Genowefy Puszczeckiej-Basaj
z towarzyszącymi muzykami: Romanem Krześniakiem i Tadeuszem Nowakowskim – harmonia, Piotrem Tarczyńskim – skrzypce, Tadeuszem Koralem
– bęben i śpiew oraz Januszem Purchałą – śpiew i choreografia. Jako narrator
wystąpił Janusz Karaś autor książki „Jak
to kiedyś bywało”. Za
adaptację i scenariusz
odpowiedzialna
była
Wiesława
Jurkowska
z Klubu Seniora „Złota
Jesień”, natomiast melodie zostały zaczerpnięte
z Zespołu Obrzędowego
w Strykowicach Górnych, którego założycielką jest Wanda Krawiec.
ALEKSANDRA PAJDA

Festyn Gminny
w Magnuszewie
Tradycyjnie jak co roku w pierwszą niedzielę czerwca w Magnuszewie odbył się
Festyn Gminny z Okazji dnia Magnuszewa
i Gminnego Dnia Dziecka. Niestety tego roku
odrobinę okrojony. Z powodu złej pogody
w dni poprzedzające zaplanowaną plenerowa imprezę oraz złych prognoz na niedzielę,
niektóre punkty programu zostały przeniesione na inny termin, a występy artystyczne
zostały przeniesione do sali gimnastycznej.
W części programu poświęconej dzieciom na
scenie wystąpili uczniowie z Zespołu Szkół
i Placówek Oświatowych w Magnuszewie
przedstawiając krótki program artystyczny.
Swoje umiejętności zaprezentowały również
dzieci z kół zainteresowań prowadzonych
przez Gminną Bibliotekę Publiczną-Centrum Kultury w Magnuszewie. Dzieci z koła
teatralnego „Skrzat” przedstawiły spektakl
pt. „Dziwny sen Hani” natomiast członkowie

koła muzycznego „Nutka” wykonali koncert
instrumentalny. Dzieci chętnie uczestniczyły
w zabawach i konkursach organizowanych
przez młodzież z zaprzyjaźnionego z gminą
Magnuszew Stowarzyszenia „Aktywni dla
Stegien” z Warszawy. Niewątpliwą atrakcją
dla dzieci była możliwość przejażdżki konnej pod okiem profesjonalnych instruktorów
z Ciepielowskiego Klubu Jeździeckiego
„Jamka”.
Dla dorosłych wystąpiły dwa lokalne
zespoły „Melodia” i „Na chwilę” oraz zaproszeni goście Mirosława Wójcicka z Zespołem Relaks. Widzów skoczną, ludową
muzyką bawiła kapela „Sąsiedzi” z Tychowa Starego pod Starachowicami. Wszyscy
uczestnicy festynu mieli okazję skosztować
pysznej grochówki oraz potraw regionalnych
przygotowanych przez mieszkanki Wilczkowic Dolnych, Magnuszewa, Dębowoli
i Wólki Tarnowskiej. Imprezie towarzyszyła
wystawa sztuki artystów ze Stowarzyszenia
Twórców Ludowych z Kozienic. Tegoroczny festyn był organizowany w ramach projektu „Powiat Kozienicki Stolica Kultury
Mazowsza 2012” i współfinansowany ze
środków Powiatu Kozienickiego i Gminy
Magnuszew.

www.kozienicepowiat.pl
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KONKURS RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ 2012 R.
W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W GARBATCE-LETNISKU
Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej, jedna z czterech imprez, które
na stałe wpisały się w kalendarz imprez
szkolnych, nawiązuje do treści patriotycznych i historycznych, związanych
zwłaszcza z historią regionu.
Motto tegorocznej – jedenastej już
– edycji konkursu to słowa Józefa Piłsudskiego: „Kto nie szanuje i nie ceni swojej
przeszłości, ten nie jest godzien szacunku,
teraźniejszości ani prawa do przyszłości.”
W tegorocznej edycji konkursu wzięło
udział 21 uczestników z 8 szkół i placówek
oświatowych, wśród których było 7 szkół
i 1 przedszkole.
Recytatorzy deklamowali wiersze
o tematyce patriotycznej, nawiązującej
również do historii regionu. Wśród zaprezentowanych utworów znalazły się „Twój
dom” Wandy Chotomskiej, „Ziemia rodzinna” Ludmiły Mariańskiej, „Mazowsze” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,
„Pieśń o ziemi” Kazimierza Wysockiego,
„Polska” Antoniego Słonimskiego.
Poziom konkursu był bardzo wysoki,
a dobór repertuaru okazał się adekwatny
do możliwości głosowych oraz wrażliwości dzieci biorących w nim udział.
Komisja konkursowa, której przewodniczył Andrzej Jan Kumor, oceniła uczestników
w trzech kategoriach wiekowych. Pierwsza
z nich to przedszkola i klasy zerowe, drugą
kategorię stanowili uczniowie klas 1 – 3 szkoły podstawowej, trzecia kategoria to najstarsi

uczestnicy konkursu – uczniowie klas 4 – 6.
W kategorii I:
I Zofia Bolesławska
II Magdalena Wolszczak
III Wiktor Bartosiewicz
W kategorii II:
I Julia Serafin
II Dawid Rafa
III Igor Pacocha
W kategorii III:
I Ilona Sobczyk
II Aleksandra Goźlińska
III Iwona Miękus
Przyznane zostały również nagrody specjalne – albumy „Piękno Powiatu Kozienickiego w Fotografii” przedstawiające najpiękniejsze zakątki powiatu kozienickiego
i charakteryzujące każdą z jego gmin oraz
książka Andrzeja Jana Kumora „Z żabiej
perspektywy”, w której autor wspomina
wydarzenia tragicznej dla Garbatki nocy
12 lipca 1942 roku.
Popisy recytatorów uświetnił występ
Dziecięcego Zespołu Ludowego. 4 i 5 – letni wychowankowie Publicznego Przedszkola nr 1 w Pionkach zaprezentowali nie
tylko trudne układy taneczne lecz także
stroje szlacheckie i ludowe, które posiadają Atest Krajowej Komisji Artystycznej
i Etnograficznej „Cepelia – polska sztuka
i rękodzieło” w Warszawie dla strojów ludowych regionu radomskiego, potwierdzający ich autentyczność.
Po konkursie odbyło się spotkanie ucz-

niów szkoły podstawowej z Andrzejem
Janem Kumorem – inżynierem budownictwa, doktorem nauk technicznych, podróżnikiem, autorem książek.
Gość honorowy opowiedział uczniom
o swoich rodzicach, Garbatce i jej pacyfikacji, okrucieństwie wojny widzianej
oczyma dziecka. Opowieści towarzyszyła
prezentacja zdjęć, na których znaleźli się
m. in. jego rodzice – Stanisława i Łukasz
Kumor, Zofia Sztobryn, Zofia Paliszewska, Zygmunt Paliszewski, ksiądz Wincenty Wojtasiewicz.
Andrzej Kumor odpowiadał także na
pytania dzieci, które zaciekawione były
postacią jego matki i jej aresztowaniem.
Wśród pytań uczniów pojawiły się również
te o znajomość języków obcych, hobby,
zwierzęta, obszar działalności zawodowej.
Na zakończenie pełnych emocji wydarzeń w szkole, członkowie jury dostali
podziękowania i kwiaty wręczone przez
uczniów.
Konkurs, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem, zorganizowały
nauczycielki języka polskiego Karolina Matejszczak, Mariola Nowakowska
i Anna Śmietanka. Patronat nad konkursem objęli Agnieszka Babańca dyrektor
ZSS w Garbatce – Letnisku, Robert Kowalczyk Wójt Gminy Garbatka – Letnisko oraz Janusz Stąpór Starosta Powiatu
Kozienickiego.

REKULTYWACJA GMINNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW
W GARBATCE – ZBYCZYN
Na terenie Gminnego Składowiska Odpadów w miejscowości Garbatka – Zbyczyn
przeprowadzonych zostanie szereg działań
mających na celu jego rekultywację.
Rekultywacja jest końcowym etapem
eksploatacji każdego składowiska odpadów. Polega ona na nadaniu lub przywróceniu gruntom zdegradowanym albo
zdewastowanym wartości użytkowych
lub przyrodniczych poprzez właściwe
ukształtowanie terenu, poprawienie właściwości chemicznych i fizycznych gleby
oraz uregulowanie właściwych stosunków
wodnych z wykorzystaniem metod technicznych, biologicznych oraz zabiegów
zmierzających do optymalnego zagospodarowania docelowego terenu.
Zarządca składowiska zobligowany jest
do przeprowadzenia na własny koszt procesu jego rekultywacji, a proces ten musi
zostać zakończony w okresie 5 lat od daty
zaprzestania eksploatacji składowiska.
Wartość inwestycji w Garbatce – Zbywww.kozienicepowiat.pl

czyn to ponad 1 mln zł. Dofinansowanie ze
środków unijnych wyniesie ponad 600 tys.,
natomiast powiat dofinansuje ją w wysokości 236 tys. Dzięki rekultywacji składowiska
odzyskane zostanie blisko 0,70 ha obszaru,
który będzie obsiany trawą oraz nasadzony
drzewami i krzewami. Prace rekultywacyjne będą podzielone na 3 etapy. Pierwszym
z nich będzie rozbiórka drogi wykonanej
z płyt betonowych oraz usunięcie samosiewów. Zostanie również podwyższona
skarpa przylegająca do składowiska, a jego
bryła zostanie rozplantowana, zagęszczona
i ukształtowana. Podczas prac rekultywacyjnych teren korony środowiska zostanie
zabezpieczony odpowiednią okrywą przed
erozją wodną i wietrzną. Ponadto powierzchnia składowiska zostanie uszczelniona za
pomocą bentomaty, geowłókniny i warstwy
glebotwórczej z wierzchnią warstwą gleby
urodzajnej. Na zrekultywowanym terenie
będą nasadzone drzewa i założony trawnik.
Według Wicemarszałka Województwa

Mazowieckiego Leszka Ruszczyka rekultywacja składowiska odpadów oraz idąca za
nią poprawa stanu środowiska naturalnego
na terenie gminy to kolejny krok w kierunku
rozwoju Garbatki – Letnisko w miejscowość
letniskowo – turystyczną. Z tego faktu cieszy się także Wójt Gminy Garbatka – Letnisko Robert Kowalczyk, który podkreśla, iż
Garbatka – Zbyczyn jest położona w pięknym miejscu, na ładnym terenie z wieloma
zbiornikami wodnymi i dlatego tam właśnie
zaczyna się tworzyć baza turystyczna, zatem
warto ten teren odzyskać środowisku. Wysypisko temu terenowi niestety dobrej chwały
nie przysparzało. A dzisiaj, jeśli teren zrekultywujemy zgodnie z projektem, to z roku
na rok będziemy mieli tam czyściej, ładniej,
lepiej i myślę, że będzie można na tym terenie
inwestować w tę turystyczną część. I może
dzięki temu z powrotem Garbatka stanie się
Letniskiem – podkreśla wójt.

Agnieszka Gajda
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„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

PIKNIK RODZINNY W GNIEWOSZOWIE

31 maja 2012 roku w Gniewoszowie
odbył się piknik rodzinny połączony z obchodami Międzynarodowego Dnia Dziecka, przypadającego na dzień 1 czerwca.
Organizatorom pikniku przyświecało hasło: Kiedy śmieje się dziecko – śmieje się
cały świat.
Na boisku przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Gniewoszowie zgromadzili się uczniowie oraz nauczyciele wszystkich placówek oświatowych
z terenu gminy Gniewoszów. O godzinie 9.15 dyrektor Szkoły Podstawowej
w Gniewoszowie Teresa Feliks rozpoczęła festyn witając przybyłych gości: Wójta Gminy Gniewoszów Stefana Marka
Banasia, Sekretarz Gminy Gniewoszów
Izabelę Kierasińską, Przewodniczącą
Rady Gminy Gniewoszów Marię Halinę
Banaś, przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Kozienicach, dyrektorów szkół,
nauczycieli, rodziców oraz uczniów. Następnie poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy Stefana Marka Banasia, który
w krótkim wystąpieniu podziękował Starostwu Powiatowemu za pomoc w organizacji festynu i oficjalnie otworzył Piknik
Rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Gniewoszowie.
Profesjonalnego poprowadzenia im-

prezy podjął się objazdowy teatr Forma
z Białegostoku, który
pomimo chłodnej aury
sprawił, że nikomu nie
było zimno. Na początek aktorzy zainicjowali wspólną zabawę
w pociąg przy wtórze
piosenki
Ryszarda
Rynkowskiego. Liczne konkursy zapewniły dzieciom wiele
emocji i radości. Na
torze przeszkód, gdzie
rywalizowały ze sobą drużyna dziewcząt
oraz drużyna chłopców, zdecydowanie lepiej z hula-hop, skakanką i ringo poradziły sobie dziewczynki. Chłopcy z kolei dominowali w konkursie przeciągania liny.
Młodzi miłośnicy tańca również nie mogli się nudzić. Mogli zatańczyć grupowo
macarenę lub wziąć udział w konkursie
tańca z balonami. Pokaz tańca towarzyskiego był jedną z wielu atrakcji przygotowanych dla uczestników pikniku.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się
dmuchana zjeżdżalnia, do której ustawiały
się długie sznureczki dzieci, czekających
na swoją kolej. Dla młodzieży gimna-

50 LAT OSP W CECYLÓWCE-BRZÓZKIEJ
17 czerwca
2012 roku odbyły się obchody 50. rocznicy
powstania OSP
w Cecylówce
–
Brzózkiej.
Uroczystości
rozpoczęły się
przemarszem
z remizy do
kościoła, gdzie
odbyła się msza
w intencji strażaków. Główne
obchody miały
miejsce przed remizą, gdzie odznaczono wyróżniających się druhów. Swoje
słowa do zebranych skierowali Stanisław Bojarski Wójt Gminy Głowaczów,
Zbigniew Szczygieł Komendant Powiatowy PSP oraz Józef Grzegorz Małaśnicki wicestarosta Powiatu Kozienickiego. Wójt podkreślił szacunek, jakim
cieszy się OSP w Cecylówce Brzózkiej,
a który jest niewątpliwie zasługą ludzi,
którzy do niej należą od lat i znani są
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w gminie ze swojej ofiarności w walce z żywiołem, pracy społecznej, jak
i z umacniania samej jednostki.
Naczelnik OSP w Cecylówce
– Brzózkiej Józef Kapusta przybliżył
wszystkim uczestnikom uroczystości
historię jednostki oraz skierował słowa
podziękowania do wszystkich życzliwych osób wspierających jednostkę
w jej działalności. Obchody zakończył
festyn strażacki.

zjalnej przygotowane zostało dmuchane
bungee run. Uczniowie mogli również
liczyć na takie atrakcje jak: pokaz skręcania balonów, puszczanie baniek, malowanie twarzy, zawody sumo oraz tatuaże.
By nikt nie opuścił pikniku głodny organizatorzy przygotowali dla wszystkich
skromny poczęstunek w postaci kiełbaski
z grilla i napoju.
Organizatorem festynu był Zespół
Szkolno Przedszkolny w Gniewoszowie.
Piknik został dofinansowany z budżetu
powiatu kozienickiego i zrealizowany
w ramach projektu „Powiat Kozienicki
Stolica Kultury Mazowsza 2012”.
Monika Wiraszka

100 LAT MIESZKANKI
GLOWACZOWA
Pani Janina Węgielska 15 czerwca
2012 r. roku obchodziła 100. rocznicę urodzin. Przedstawiciele władz
samorządowych powiatu i gminy Józef Grzegorz Małaśnicki wicestarosta
Powiatu Kozienickiego oraz Piotr Kozłowski zastępca wójta Gminy Głowaczów przekazali Jubilatce najserdeczniejsze życzenia wraz z wiązankami
kwiatów. Wśród zaproszonych gości
była także Stanisława Okrój kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego w Głowaczowie oraz przedstawiciele Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych. Pani Janina urodziła 7 dzieci, ma 6 wnucząt,
11 prawnucząt i 2 praprawnucząt
Wójt Stanisław Bojarski mówi, że
Gmina Głowaczów to przyjazne miejsce do życia. W zeszłym roku mieliśmy
100-letniego mężczyznę, a w tym roku
oprócz Pani Janiny kolejna mieszkanka naszej Gminy będzie obchodziła
100 urodziny w grudniu.

www.kozienicepowiat.pl
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wybrane imprezy kulturalne W POWIECIE KOZIENICKIM
lipiec – sierpieñ

8 lipca – Kozienicki Dzień Ogórka to
impreza organizowana przez rolników
z terenu powiatu kozienickiego z udziałem gminy Kozienice. Organizatorzy
przewidzieli wiele atrakcji dla uczest-

w programie artystycznym: Biesiada sarmacka, rosyjska, góralska oraz przeboje
włoskie i latynoamerykańskie, a także
Kabaret Elita i Przegląd Szant. Imprezie
towarzyszą konkursy z nagrodami, wystawy prac lokalnych twórców, loteria
i wesołe miasteczko. Organizatorami są
Urząd Gminy i Gminna Świetlica w Garbatce-Letnisko.
27 lipca – Międzynarodowy wyścig
„Dookoła Mazowsza” Mazovia-Tour;
na szosach miasta i powiatu kozienickiego odbędzie się III etap wyścigu.
Jest to widowisko gromadzące na trasie
przejazdu setki sympatyków dwóch kó-

warzystwo

Fotograficzne.

Uczestni-

cy utrwalać będą niezwykłą przyrodę
i zabytki w gminie Grabów nad Pilicą
i Magnuszew.
12 sierpnia – Obchody 68. Rocznicy
Bitwy pod Studziankami tradycyjnie
rozpoczynają się w Magnuszewie pod
Pomnikiem Braterstwa Broni. Następnie liczne delegacje, poczty sztandarowe i wszyscy uczestnicy obchodów
spotykają się przy pomniku-mauzoleum

ników, w programie m.in. występy chórów seniora i zespołów ludowych, wystawy regionalnych twórców i konkursy
z nagrodami. Przewidziano również
specjalną część programu dla dzieci.
12 lipca – 70. rocznica pacyfikacji
Garbatki-Letnisko. W ramach tegorocznych uroczystości odbędzie się
msza święta celebrowana przez biskupa
łek. Wyścig organizuje Stowarzyszenie
Wspierania i Rozwoju Sportu „Mazovia
Team”, współorganizatorami są samorządy powiatów, miast i gmin, przez
które prowadzi trasa wyścigu.
28-29 lipca – III Kozienicki Festiwal
Jeździecki Impreza odbywa się na hipodromie Kozienickiej Stadniny Koni.
Uczestnicy startują m.in. w konkursie
o Puchar Starosty Kozienickiego, BurHenryka Tomasika, po której wszyscy
zgromadzeni przemaszerują pod pomnik upamiętniający aresztowanie i pacyfikację. Tam nastąpią okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości,
w tym rodzin ofiar tragedii. Uroczystości organizuje Gmina Garbatka-Letnisko
i Stowarzyszenie Przyjaciół Garbatki.
21-22 lipca – Dni Garbatki. W tym roku

mistrza Gminy Kozienice oraz w kilkunastu konkursach o różnym stopniu
trudności. Podczas festiwalu odbywają
się konkursy, pokazy, wystawy. Organizatorami są Stadnina Koni i Klub Jeździecki „Skarb”.
30 lipca – 8 sierpnia – Plener malarsko-fotograficzny. Organizatorem
V Powiatowego Pleneru jest Starostwo
Powiatowe w Kozienicach, natomiast
współorganizatorem Radomskie To-

www.kozienicepowiat.pl

w Studziankach Pancernych. Uroczystości uświetniają swoją oprawą m.in.
Kompania Honorowa 1. Warszawskiej
Brygady Pancernej oraz Orkiestra
Wojsk Lądowych.
24 – 25 sierpnia – X Festiwal Piosenki Polskiej im. B. Klimczuka; konkurs
poprzedzają kwalifikacje, do których
zgłasza się kilkunastu, a w niektórych
latach nawet kilkudziesięciu wykonawców. Wokaliści rywalizują o nagrody
pieniężne i rzeczowe. Najlepszy wykonawca zostaje laureatem Grand Prix
festiwalu. Podczas festiwalu odbywają
się również koncerty gwiazd polskiej
muzyki rozrywkowej. Koncert odbędzie się w amfiteatrze KCRiS. Organizatorem festiwalu jest Gmina Kozienice
i Kozienicki Dom Kultury.
26 sierpnia – Dożynki Województwa
Mazowieckiego Kozienice 2012.
Szczegółowe informacje o imprezach
na stronie www.kozienicepowiat.pl.
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Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Adres wydawcy:
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury.
ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
Przygotowanie i opracowanie tekstów: Danuta Delekta
tel. 48 611-73-44 fax. 48 611-73-41
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy
e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl
Uwagi prosimy kierować do Lucyny Domańskiej-Stankiewicz
Fotografia: Archiwum Starostwa Powiatowego
– Naczelnika Wydziału, tel. 48-611-73-42.
w Kozienicach
Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu.
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