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NALEŻĄCYCH DO ZWIĄZKU GMIN ZIEMI KOZIENICKIEJ

W starożytności Wisła była ważnym 
szlakiem handlowym i osadniczym. 
Właśnie tędy – wzdłuż osi rzeki – napły-
wali przybysze z Mazowsza w kierunku 
Pilicy, Radomki i dalej na południe. Na 
terenach między ujściem Pilicy i Radom-
ki zachowało się niewiele pozostałości 
osadnictwa z przełomu er.

W 1999 roku, na północ od Wilczkowic 
Dolnych, odkryto interesujące stanowiska 
kultury przeworskiej, tworzące kompleks 
osadniczy składający się z dużego osiedla 
i cmentarzyska ciałopalnego. Podczas badań 
w Nowej Żelaznej prowadzonych przez Mu-
zeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, 
pod kierunkiem mgr Małgorzaty Cieślak 
– Kopyt, w latach 2007 – 2008 odsłonięto 
fragment nekropoli, odkryto 22 obiekty kul-
tury przeworskiej: 20 grobów jamowych, 
1 grób popielnicowy, 1 skupisko ceramiki 
oraz czworokątny obiekt rowkowy (unika-
towy na naszym terenie zespół pochówków 
ograniczony czworokątnym rowem), dato-
wany na początki naszej ery. Jest on częścią 
większego założenia grobowego znanego 
z terenów zajętych przez Celtów, gdzie takie 
obiekty były interpretowane jako pochów-
ki rodzinne. Nowożelazna nekropola była 
użytkowana przez kilka stuleci (II w p.n.e 
– III w n.e), w związku z czym możemy tu 
prześledzić zmiany w obrządku ciałopalnym 
plemion zamieszkujących tereny nad środ-
kową Wisłą na przełomie er. 

Wielofazowość nekropoli i unikatowy 
obiekt archeologiczny: czworokątny obiekt 
rowkowy pochodzenia celtyckiego, nadają 
jej wyjątkowy charakter. Dotychczas zba-
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Powiatowe Forum Organizacji Po-
zarządowych Mazowieckiej Sieci Edu-
kacyjnej odbyło się w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Ursynowie 
w gminie Głowaczów. Zostało zorganizo-
wane ramach projektu „Mazowiecka Sieć 
Edukacyjna” współfi nansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki. 

23 czerwca do Ursynowa przyjechało 
52 osoby, 14 organizacji pozarządowych 
(stowarzyszeń i fundacji). W spotkaniu 
udział wzięli również przedstawiciele sa-
morządu powiatowego i gminnych Janusz 
Stąpór Starosta Powiatu Kozienickiego, 
Józef Grzegorz Małaśnicki Wójt Gminy 
Głowaczów, Teresa Sujkowska Sekre-
tarz Gminy Sieciechów, Krzysztof Postek 

Zastępca Wójta Gminy Głowaczów oraz 
dyrektorzy szkół, a także reprezentanci 
jednostek oświaty z gmin. Kozienickiego 
Parku Krajobrazowego .

Mazowiecka Sieć Edukacyjna to spo-
łeczność organizacji pozarządowych 
z Mazowsza, które prowadzą szeroko ro-

zumianą działalność edukacyjną, a także 
szukają wzajemnych możliwości i ob-
szarów współpracy, chcą usuwać bariery 
ograniczające rozwój organizacji i re-
gionu, chcą uczyć się od siebie. Jako cel 
stawiają sobie integrację edukacyjnych 
inicjatyw pozarządowych na terenie wo-
jewództwa mazowieckiego i nadanie im 
rozmachu, co spowoduje zmianę trady-
cyjnego postrzegania edukacji i uznanie 
jej za narzędzie rozwoju regionu. Celem 
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spotkania było pogłębienie wzajemnych 
kontaktów reprezentantów organizacji po-
zarządowych, umożliwienie im poznania 
się, a także zacieśnienie relacji pomiędzy 
stowarzyszeniami i fundacjami w ramach 
Mazowieckiej Sieci Edukacyjnej. Uczest-
nicy mogli się poznać, przedstawić swoje 

cele, pochwalić się swoimi osiągnięcia-
mi i nawiązać współpracę. Chcą działać 
wspólnie oraz wspierać się w swoich 
działaniach. Ważna jest komunikacja wy-
miana telefonów, adresów e-mail. Wspól-
nie łatwiej jest rozwiązywać problemy, 
dzielić się doświadczeniami, uczyć się 
i budować nową rzeczywistość. 

Nasze Kozienickie FORUM powstało 
z projektu Federacji Inicjatyw Oświato-
wych (FIO). Jest to organizacja wspie-
rająca działania edukacyjne szkół znana 
jest również z akcji ratowania „Małych 
Szkół”. Liderką tej akcji jest Alina Koziń-
ska-Bałdyga. FIO to również organizacja 
Forów Oświatowych w Sejmie RP. Obec-
nie wspiera i współtworzy Mazowiecką 
Sieć Edukacyjną (MSE). Organizacją 
wspierającą projekt jest Fundacja Civis 
Polonus. Przy wsparciu tej ostatniej może 

uda się stworzyć pierwszą młodzieżową 
stronę www Rady Gminy. 

Do Ursynowa przybyły – dwie orga-
nizacje prowadzące placówki oświato-
we: Stowarzyszenie Na Rzecz Ekoroz-
woju Wsi Nasze Dzieci i Stowarzyszenie 
Na Rzecz Rozwoju Gminy Głowaczów; 
3 stowarzyszenia powstałe by wspierać 
własne placówki oświatowe: Stowarzy-
szenie Inicjatyw Lokalnych „Pokolenia” 
z Rozniszewa, Stowarzyszenie Rozwo-
ju Wsi Kociołki i Okolic, Stowarzysze-
nie „Słowik” Stare Słowiki Gmina Sie-
ciechów; organizacje, których jednym 
z celów jest edukacja historyczna: Ko-
zienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznych, Fundacja Obrońców Oj-
czyzny Pancerze i Skrzydła ze Studzia-
nek Pancernych i Stowarzyszenie Przy-
jaciół Garbatki w Garbatce-Letnisko, 
a także Stowarzyszenie Kobiet Ziemi 
Kozienickiej zajmujące się między in-
nymi edukacją artystyczną, edukacją 
fi nansową i ABC przedsiębiorczości 
oraz Stowarzyszenie RENKA i Kuźnia 
Talentów AIAX Radom.

Państwo wypełniacie niesłychanie 
ważną niszę, bo rząd jest daleko i nie 
zawsze wszystkimi sprawami się zajmie, 
samorząd też nie jest w stanie czasami 
– z różnych względów: fi nansowych, or-
ganizacyjnych – zajmować się jakimiś 
drobnymi wycinkami działalności na-
szych mieszkańców, a właśnie Wy tę lukę 
wypełniacie. Jest to właśnie forma zago-
spodarowania chęci, umiejętności. Poza 
tym rozwiązujecie bardzo ważne proble-
my. I teraz chyba najważniejszą rzeczą 
jest, aby w jakiś sposób skoordynować 

nasze działania. Chcemy w większym 
stopniu, lepiej, pełniej, wydajniej współ-
pracować z organizacjami pozarządowy-
mi. Wy reprezentujecie ludzi, którzy mają 
określone potrzeby, robią określone rze-
czy. Ja z podziwem patrzę na niektóre 
stowarzyszenia działające na naszym te-
renie i na to, co robią, w co się angażują 
– tak o roli stowarzyszeń mówił Janusz 
Stapór starosta powiatu kozienickiego.

Na spotkaniu obecny był również 
Krzysztof Sawicki koordynator główny 
projektu przedstawiciel Zarządu Federa-
cji Inicjatyw Oświatowych, który wręczył 
staroście oraz wójtowi dyplom Przyjacie-
la Mazowieckiej Sieci Edukacyjnej. Dzię-
ki prezentacji multimedialnej zobrazował 
cel projektu, którym jest stworzenie na 
Mazowszu silnej, zintegrowanej społecz-
ności edukacyjnej, świadomej swoich 
potrzeb i zasobów, działającej na rzecz 
realizacji celów swoich członków, jak 
i celów wspólnych w wymiarach krótko 
i długookresowych.

Podczas spotkania mogliśmy zobaczyć 
improwizację teatralną przygotowaną 
przez młodzież z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Ursynowie, obejrzeć fi lm 
edukacyjny pokazujący walory przyrod-
nicze Puszczy Kozienickiej i pośpiewać 
z Zespołem RELAKS. 

 Organizatorem spotkania było Sto-
warzyszenie Kobiet Ziemi Kozienickiej. 
Partnerem, który wynajął salę i przygo-
tował catering było Stowarzyszenie Na 
Rzecz Ekorozwoju Nasze Dzieci z Ur-
synowa w Gminie Głowaczów. Dzięki 
temu przedsięwzięciu stowarzyszenie 
z Ursynowa mogło pozyskać pieniądze, 
które przydadzą się na kolejne inwestycje 
w szkole. Koordynatorem projektu była 
Barbara Gontarek, której pracę wspierało 
dwóch animatorów Dyrektor ZSO w Ur-
synowie Marzena Rusinek i wiceprezes 
Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Kozieni-
ckiej Mirosława Wójcicka.

Jako organizatorzy FORUM chce-
my by to spotkanie zaowocowało dalszą 
współpracą w obszarze edukacji tej sze-
roko rozumianej, a nawiązane kontakty 
przerodziły się w długotrwała współpra-
cę. Wstępnie ustalono, że powinno odbyć 
się kolejne forum, decyzja o jego terminie 
i miejscu podjęta zostanie po wakacjach. 

BaRBaRa GOntaREK
Prezes stowarzyszenia Kobiet 

Ziemi Kozienickiej

Informacje 
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dano jedynie centralną partię cmentarzyska, 
gdzie odkryto wiele pochówków zniszczo-
nych przez rabusiów grobowych. 

Na początku lipca 2015 roku na stanowi-
sko w Nowej Żelaznej powrócili archeolo-
dzy. Muzeum Regionalne im. prof. Tomasza 
Mikockiego w Kozienicach i Muzeum im. 
Jacka Malczewskiego w Radomiu podpisały 
deklarację współpracy przy realizacji pro-
jektu naukowego „Śladami Celtów. Cmen-
tarzysko ciałopalne kultury przeworskiej 
w Nowej Żelaznej, pow. Kozienice, woj. ma-
zowieckie”. Kierownikiem badań na stano-
wisku jest Małgorzata Cieślak-Kopyt z Mu-
zeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, 
ze strony Muzeum Regionalnego im. prof. 
Tomasza Mikockiego w Kozienicach udział 
w badaniach bierze dwóch archeologów: 
Aleksandra Jarosz-Panek oraz Dorota Pogo-
dzińska. Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Warszawskiego, na mocy porozumienia pod-
pisanego za Starostwem Powiatowym w Ko-
zienicach w 2013 roku, umożliwił studentom 
odbycie praktyk wykopaliskowych na stano-
wisku. Opiekunem praktykantów z ramienia 
Uniwersytetu jest prof. Joanna Kalaga.

Na początkowym etapie badań z po-
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mocą archeologom przybyli strażacy 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmie-
lewie z komendantem Arturem Mazurem 
na czele. Już w drugim tygodniu prac na 
stanowisku pojawiły się pierwsze obiekty. 
Materiały pozyskiwane w trakcie badań 
są na bieżąco opracowywane i analizowa-
ne przez archeologów. Prace na stanowi-

sku w Nowej Żelaznej potrwają do końca 
lipca 2015.

Tegoroczne wykopaliska odbywają 
się dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
i nieustannemu wsparciu wójta gminy 
Magnuszew Marka Drapały oraz pomocy 
Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

aLEKsanDRa JaROsZ-PanEK

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje pracodawców oraz osoby bezrobotne, że przyjmowane są wnioski na 
realizację staży, szkoleń oraz na przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Powyżej wymie-
nione formy wsparcia są realizowane w ramach dwóch projektów współfi nansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pierwszy projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i w ramach tego projektu ofe-
rujemy: staże, szkolenia indywidualne oraz środki na założenie fi rmy. Ze wsparcia tego mogą skorzystać osoby bezrobotne poniżej 
30 roku życia, które są bezrobotne oraz aktualnie nie uczestniczą w formach podnoszenia kwalifi kacji (tzw. młodzież NEET – mogą 
tu brać udział studenci zaoczni jeśli spełniają założenia projektu).

Drugi projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020. Wsparciem objęte będą tu osoby bezrobotne, które ukończyły 30 rok życia (osoby z tzw. grup defaworyzowanych). Osoby te 
będą mogły skorzystać ze staży oraz środków na założenie fi rmy.

Ze względu na fakt, że rekrutacja do projektów musi uwzględniać zróżnicowane założenia wynikające z dokumentów progra-
mowych to wszystkie osoby bezrobotne (zarówno te poniżej jak i te powyżej 30 roku życia), które chcą skorzystać ze wsparcia, 
proszone są o kontakt z PUP w Kozienicach, ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice, pokój 10 – numer telefonu 48 614 66 81.

Jeśli ktokolwiek ma wątpliwości czy może skorzystać ze wspomnianego wsparcia proszony jest o kontakt z pracownikami 
Urzędu Pracy w Kozienicach, którzy na bieżąco pozyskują informacje w tym zakresie i udzielają informacji. W ramach w/w pro-
jektów wymagana jest minimum 3 miesięczna efektywność zatrudnieniowa (z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem). 

Osoby zainteresowane stażami niezbędne informacje uzyskają w pokoju nr 9. Szkolenia realizowane są przez pracowników 
w pokoju nr 7, a jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w pokoju nr 8. Telefon do PUP (centrala) – 48 614 66 99.

aRKaDiusZ nOwaKOwsKi 
Dyrektor Powiatowego urzędu Pracy w Kozienicach

Informacje 
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29 czerwca odbyła się IX Sesja 
Rady Powiatu Kozienickiego V kaden-
cji. Radni zapoznali się ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu Powiatu 
Kozienickiego za 2014 rok i sprawo-
zdaniem finansowym. Przedstawio-
na została opinia Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie Zespół 
Zamiejscowy w Radomiu w sprawie 
przedłożonego sprawozdania z wy-
konania budżetu powiatu za 2014 rok 
i w sprawie wniosku Komisji Rewizyj-
nej o udzielenie absolutorium Zarzą-
dowi Powiatu Kozienickiego.  

Za przyjęciem uchwały w sprawie 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawo-
zdania z wykonania budżetu powiatu 
kozienickiego za 2014 rok i sprawo-
zdania finansowego oraz w sprawie 
absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu powiatu kozienickiego za 
2014 rok głosowało 16 radnych, jeden 
radny był przeciw.

Podjęte zostały także uchwały w na-
stępujących sprawach:
– zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

fi nansowego Samodzielnego Publicz-
nego Zespołu Zakładów Opieki Zdro-
wotnej w Kozienicach za 2014 r. oraz 
pokrycia straty fi nansowej,

– stanowiska w sprawie wysokości kon-
traktu Szpitala Powiatowego w Kozie-
nicach SP ZZOZ z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia,

– udzielenia pomocy fi nansowej Gminie 
Grabów n/Pilicą na realizację zadania 
pn.: „Ujęcie wody w Grabowie n/Pilicą”,

– udzielenia pomocy fi nansowej Gminie 
Magnuszew na realizację zadania pn.: 
„Modernizacja oczyszczalni ścieków 
w Magnuszewie – projekt”,

– udzielenia pomocy fi nansowej Gminie 
Magnuszew na realizację zadania pn.: 
„Modernizacja stacji uzdatniania wody 
w Magnuszewie”,

– udzielenia pomocy fi nansowej Gminie 
Magnuszew na realizację zadania pn.: 
„Dokumentacja projektowa na budowę 
sieci wodociągowej i kanalizacji sani-
tarnej”,

– udzielenie pomocy fi nansowej Gminie 
Magnuszew na realizację zadania p.n.: 
„Modernizacja oczyszczalni ścieków 
w Mniszewie – projekt”,

– zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej powiatu kozienickiego na 
lata 2015-2028,

– wprowadzenia zmian w budżecie po-
wiatu kozienickiego na 2015 r.,

– zmiany uchwały Nr VI/32/2015 
z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie 
określenia zadań i wysokości środ-
ków Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych 
z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych w Powiecie Ko-
zienickim na 2015 rok,

– ustanowienia służebności przesyłu na 
nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Kozienickiego położonej 
w Kozienicach przy ul. Kochanow-
skiego 28,

– przystąpienia Powiatu Kozienickiego do 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działa-
nia „Puszcza Kozienicka”.

Danuta DELEKta

Wakacje już się rozpoczęły. Pogoda 
sprzyja jak najbardziej wyjazdom tym 
krótkim i tym dłuższym. Zarówno do 
wyjazdów jak i wypoczynku trzeba się 
dobrze przygotować, tak aby tylko, 
kapryśna aura była naszym jedynym 
zmartwieniem. 

Jeżeli wybieramy się w dalsza podróż, 
pamiętajmy o tym aby być dobrze wypo-
czętym przed podróżą, sprawdźmy czy 
nasz samochód jest sprawny, czy mamy 
aktualne OC i czy czasem nie „wyszły” 
nam badania techniczne pojazdu. 

Przypominam również, że niektóre 
prawa jazdy mają czasową ważność doty-
czy to wszystkich tych, którzy noszą stale 
okulary korekcyjne. 

Zaplanujmy podróż tak, aby 
uwzględnić w niej chociaż dwa przy-
stanki, na odpoczynek i rozprostowanie 
kości. Nie spieszmy się, pamiętajmy, 

że okres wakacji to wzmożona praca 
policjantów. Jest więcej patroli ruchu 
drogowego i z pewnością częściej zda-
rzy nam się kontrola drogowa. 

Zabezpieczmy również nasze miesz-
kanie na czas naszej nieobecności, żeby 
po powrocie nie czekała nas niemiła 
niespodzianka. Poprośmy kogoś z ro-
dziny czy znajomego, a jeżeli takowych 
nie mamy na miejscu to najlepszego 
stróża czyli sąsiada, o to by doglądał 
naszego dobytku. Niech zaświeci świat-
ło wieczorem, na dzień otworzy okna, 
przy okazji podleje kwiaty. Będziemy 
mieć pewność, że dom, mieszkanie jest 
dobrze pilnowane.

Jeżeli wybieramy się na krótki 
wyjazd połączony ze zwiedzaniem 
i pozostawimy samochód na parkin-
gu, pamiętajmy, żeby nie zostawiać 
w samochodzie torebek, dokumentów, 

drobnych pieniędzy. Dobrze zamknij-
my pojazd i w miarę możliwości wy-
bierajmy strzeżone parkingi. 

A kiedy będziemy leniwie wygrze-
wać się na plaży, pamiętajmy o pilno-
waniu naszych podręcznych rzeczy. 
Dla bezpieczeństwa nich ktoś zostanie 
na leżaku kiedy inni będą chłodzić się 
w wodzie, czy pójdą zakupić kilka drob-
nych rzeczy. 

Dbajmy o nasz dobytek, ale prze-
de wszystkim dbajmy o siebie, dzieci 
i najbliższych bo tego nie trzeba przypo-
minać.

Wspaniale gorących i pięknych waka-
cji życzę Państwu.

asp. PatRycJa ZaBOROwsKa 
Ofi cer Prasowy KPP Kozienice 

Informacje
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Szpital w Kozienicach znajduje się 
w niezwykle trudnej sytuacji fi nansowej. 
Obciąża go skumulowane z poprzednich lat 
zadłużenie w wysokości 42 mln zł. Obsłu-
ga tego zadłużenia jest bardzo kosztowna. 
Ponadto, brak zapłaty za wykonane usługi 
i dostarczone towary powoduje ogromne 
trudności w bieżącym funkcjonowaniu 
szpitala. Firmy nie chcą bowiem współpra-
cować z partnerem, który nie płaci.

Co więcej, zbyt niskie i źle wycenio-
ne kontrakty z Narodowym Funduszem 
Zdrowia powodują, że strata szpitala nadal 
narasta. Pewne jest, że doszliśmy do kresu 
możliwości dalszego zadłużania się szpi-
tala i musimy zrobić wszystko, aby fi nanse 
SP ZZOZ zaczęły się bilansować. Na dzień 
dzisiejszy szpital płaci jeszcze na bieżąco 
wynagrodzenia, ale działania niezaspokojo-
nych wierzycieli mogą to znacznie utrudnić.

Prowadzimy szereg działań, które dają 
oszczędności oraz zwiększają przychody. 
Udało się poważnie zrestrukturyzować labo-
ratorium szpitalne, wprowadzone jest ścisłe 
budżetowanie leków i materiałów medycz-
nych, tworzymy nową ofertę badań laborato-
ryjnych dla poradni rodzinnych w powiecie 
kozienickim, oraz wiele innych przedsię-
wzięć. Ale działania te są niewystarczające. 
Dlatego zamówiony został zewnętrzny au-
dyt szpitala, który, jak mamy nadzieję, wska-
że sposoby poprawienia sytuacji fi nansowej 
SP ZZOZ. Samodzielnie przygotowujemy 
też własne pomysły na obniżenie kosztów 
i zwiększenie zysków. 

Jesteśmy w trakcie wypracowywania 
różnych koncepcji przeprofi lowania nie-
których oddziałów szpitala. Także doty-
czących lepszego wykorzystania łóżek 
i kadry medycznej.

Trzeba jednak powiedzieć, że bez 

zmian zarówno w otoczeniu prawnym 
i ekonomicznym szpitala, jak i w samym 
SP ZZOZ trudno będzie utrzymać zakres 
i standard usług medycznych. SP ZZOZ 
musi albo zlikwidować część usług, które 
przynoszą największe straty, albo uzyskać 
dodatkowe fi nansowanie, czy to poprzez 
zwiększenie kontraktów z NFZ, czy też 
poprzez dofi nansowanie z innych źródeł.

Szpital ma też wiele innych trudności, któ-
re są i będą na bieżąco rozwiązywane, np. wy-
stępujące okresowo braki kadry medycznej.

sP ZZOZ
w Kozienicach

Jak dodaje Janusz Stąpór Starosta Po-
wiatu Kozienickiego:

Sytuacja Szpitala w Kozienicach jest 
podobna do sytuacji innych szpitali w re-
gionie, a w porównaniu z niektórymi na-
wet lepsza. Cały system ochrony zdrowia 
w kraju nie działa sprawnie, wymaga no-
wych rozwiązań. Dyskusja na ten temat trwa 
bardzo długo, efektów jednak nie widać.

Samorządy prowadzące szpitale mogą 
zrobić wiele, ale nie są w stanie naprawić 
wadliwie funkcjonującego systemu. Kupują 
sprzęt, nowoczesne wyposażenie, rozbudo-

wują, remontują, szukają pieniędzy ze źródeł 
zewnętrznych, poręczają kredyty zadłużając 
własne budżety. Wszystkie te działania ob-
ciążone czasem sporym ryzykiem dają efekt, 
ale na krótko – później długi zaczynają zno-
wu narastać. Taka sytuacja nie może długo 
trwać, samorządy są za słabe ekonomicznie, 
by udźwignąć taki ciężar. To do rządu i par-
lamentu należy rozwiązanie systemowe. Mu-
simy wreszcie się dowiedzieć, w którą stronę 
zmierzamy i gdzie ma nas to doprowadzić. 
Jesteśmy gotowi ponosić ogromne koszty, 
bo ochrona zdrowia naszych mieszkańców 
jest jednym z najważniejszych naszych obo-
wiązków. Ale boimy się, żeby nasze wysiłki 
nie zostały zmarnowane. Ściśle współpra-
cując z dyrekcją szpitala próbujemy znaleźć 
oszczędności i zwiększyć przychody. Jeste-
śmy w trakcie audytu zewnętrznego zleco-
nego przez powiat. Szpital jest potrzebny 
i dobrze pracuje, trudno sobie wyobrazić, 
żeby go zabrakło. Tym bardziej, że rozszerzył 
w ostatnich latach swoją ofertę z korzyścią 
dla mieszkańców. My jesteśmy gotowi na 
dalsze wysiłki. Czekamy na rozwiązania cen-
tralne – dla nas kluczowe.

Działając na podstawie art. 4 ust. 
1 pkt 1 Ustawy z dnia 14.03.1985 r. 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 212, 
poz. 1263 z późn. zm.), art. 163 ust. 
1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. – Prawo wodne (jednolity tekst 
Dz. U. z 2012 r. Nr 145 z późn. zm.), 
§ 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie pro-
wadzenia nadzoru nad jakością wody 
w kąpielisku i miejscu wykorzystywa-
nym do kąpieli (Dz. U. z 2011 r. Nr 86, 
poz. 478), w oparciu o wyniki badań 
wód z kąpielisk przeprowadzonych 

w miesiącu czerwcu 2015 r. Państwo-
wy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Kozienicach informuje, iż na terenie 
naszego powiatu woda jest przydat-
na do kąpieli w czterech zbiornikach 
wodnych:
1. Kąpielisko w Kozienicach
2. Miejsce wykorzystywane do kąpieli 

w Janikowie
3. Miejsce wykorzystywane do kąpieli 

w Garbatce-Letnisko „Polanka”
4. Miejsce wykorzystywane do kąpieli 

w Garbatce-Zbyczyn

Przypominamy, iż nie należy kąpać 

się w zbiornikach wodnych w okresie 
masowego rozwoju glonów z uwagi na 
ryzyko wystąpienia chorób i odczynów 
alergicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Kozienicach zastrzega 
sobie prawo zmiany podanych wyżej 
ustaleń, w przypadku negatywnych 
wyników badania wody.

PaństwOwy POwiatOwy 
insPEKtOR sanitaRny 

w KOZiEnicach 

Kozienice, dnia 08.07.2015
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I Liceum Ogólnokształcące im. Stefa-
na Czarnieckiego w Kozienicach
„Do mety przybywa się tylko po to, 

aby wyruszyć znowu dalej.”
Ostatni dzień roku szkolnego to świę-

to uczniów, nauczycieli i rodziców, czas 
radości z promocji do następnej klasy 
i odniesionych sukcesów. To dzień koń-
czący rok intensywnej pracy, a jedno-
cześnie oznaczający początek upragnio-
nych wakacji – czasu beztroski, swobody, 
przygody. Młodzież może już odetchnąć 
z ulgą – żadnych klasówek, sprawdzia-
nów, wezwań do odpowiedzi przez całe 
dwa miesiące! Jeszcze tylko rozdanie 
świadectw i można powiedzieć: „Witaj-
cie wakacje”. Uroczystość zakończenia 
roku szkolnego 2014/2015 w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. S. Czarnieckiego 
w Kozienicach przebiegała w miłej i wa-
kacyjnej atmosferze. Wzięli w niej udział: 
Starosta Powiatu Kozienickiego Janusz 
Stąpór, Przewodnicząca Rady Rodziców 
Aldona Bernaś, grono pedagogiczne, ro-
dzice oraz uczniowie.

Dyrektor szkoły Ewa Malec w swoim 
przemówieniu dokonała podsumowania 
roku szkolnego, podziękowała nauczy-
cielom, wychowawcom, personelowi 
administracyjnemu i pomocniczemu oraz 
władzom samorządowym za współpracę 
i zaangażowanie. Podkreśliła te wyda-
rzenia, które miały szczególny wpływ na 
życie szkoły. Zwróciła uwagę na bardzo 
liczne sukcesy uczniów w konkursach 
i zawodach o zasięgu lokalnym i ogól-
nopolskim oraz olimpiadach przedmio-
towych. Przypomnijmy niektóre z nich: 

Michał Kuźmiński został fi nalistą III Ma-
zowieckiej Olimpiady Poliglotów; Piotr 
Tasak uzyskał tytuł fi nalisty XLV Olim-
piady Literatury i Języka Polskiego oraz 
laureata 4. miejsca w XI Ogólnopolskim 
Konkursie Polonistycznym „Z poprawną 
polszczyzną na co dzień”; Mateusz Bie-
nias uzyskał tytuł fi nalisty 56. Olimpiady 
Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 
oraz zajął II miejsce w etapie okręgowym 
VI edycji Konkursu „Czuję się Obywa-
telem Rzeczpospolitej Polskiej” pod ho-
norowym patronatem Prezesa Trybunału 
Konstytucyjnego; Marcin Śmietanka zo-
stał zwycięzcą w projekcie edukacyjnym 
„Przedszkole Filmowe Andrzeja Wajdy”
 i zaproponowano mu roczną praktyczną 
i teoretyczną edukację fi lmową; Artur 
Marszałek zakwalifi kował się do fi nału 
XXXII Regionalnego Konkursu Chemicz-
nego; Daria Wrzosek i Martyna Pającz-
kowska zostały fi nalistkami VIII Ogól-
nopolskiego Konkursu Polonistycznego 
„Z ortografi ą na co dzień”; Kinga Kraw-
czyk, Gabriel Cwil i Karolina Kurek zajęli 
czołowe miejsca w mistrzostwach Polski 
w sportach walki; Dawid Nowakowski 
zajął III miejsce w Międzypowiatowym 
Konkursie Wiedzy Językowej w kategorii 
język angielski; Adam Śmietanka otrzy-
mał tytuł TAON w Polsko – Ukraińskim 
Konkursie Fizycznym „Lwiątko” oraz zo-
stał laureatem Konkursu Języka Angiel-
skiego Gitfed&Talented zorganizowanym 
przez Instytut Komunikacji Społecznej 
i Interkulturowej Uniwersytetu Warszaw-
skiego; Filip Chrapek zajął II miejsce na 
dystansie 50 m i III miejsce na dystansie 

100 m w Ogólnopolskich Integracyjnych 
Zawodach Pływackich; Anna Soboń za-
jęła I miejsce, a Adrianna Glegoła otrzy-
mała wyróżnienie w etapie diecezjalnym 
XXV Olimpiady Teologii Katolickiej; 
Łukasz Konder zajął I miejsce, a Sylwia 
Purchała III miejsce w powiatowej edy-
cji XXXVIII Ogólnopolskiego Konkursu 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”, Oliwia Chołuj i Daniel Kuciak 
zajęli II miejsce w Konkursie Fizyczno- 
Informatycznym organizowanym przez 
MODN; Adrianna Glegoła i Izabela Po-
tent wzięły udział w obradach XXI Sesji 
Sejmu Dzieci i Młodzieży; Nina Gos za-
jęła III miejsce, a Magdalena Augustyniak 
i Paulina Piątkowska otrzymały wyróż-
nienie w VI edycji Konkursu Historycz-
nego „Historia multimedialnie”; Alek-
sandra Bernaś otrzymała wyróżnienie 
w VI edycji Konkursu Geologiczno-Śro-
dowiskowego. Szkoła otrzymała również 
nagrody, dyplomy i podziękowania dla: 
grupy medycznej – za I, II i III miejsce 
w XXIII Rejonowych Mistrzostwach 
Pierwszej Pomocy PCK, III miejsce 
w XXIII Ogólnopolskich Mistrzostwach 
Pierwszej Pomocy PCK oraz pokazy 
podczas warsztatów z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej w PSP 
Nr 3 i Gimnazjum Nr 1 w Kozienicach; 
zespołu muzycznego- za zajęcie III miej-
sca w półfi nale Mazowieckiego Festiwalu 
Piosenki Obcojęzycznej; wolontariuszy 
z Klubu Szansa – za udział w 23. Finale 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Liceum otrzymało po raz drugi certy-
fi kat Wiarygodna Szkoła 2014/2015 oraz 
po raz czwarty certyfi kat Liceum Roku 
2014 – platynowe godło.

Był to rok bogaty w imprezy i zajęcia 
łączące naukę z rozrywką, takie jak: za-
jęcia integracyjne, Festyn Ekologiczny, 
festiwal SanLOremo, konkursy szkolne, 
warsztaty ze studentami, wykłady pra-
cowników naukowych Politechniki War-
szawskiej. Wszystkie te działania wzbo-
gaciły proces edukacyjny i przyczyniły 
się do rozwoju szkoły.

Cieszy wysoka średnia ocen końco-
wych wszystkich klas – 4,0. W tym roku 
58 uczniów uzyskało średnią ocen 4,75 
i wyższą i otrzymało  świadectwo z wy-
różnieniem, nagrody książkowe oraz 
pamiątkowe dyplomy za udział w kon-
kursach, osiągnięcia naukowe i sporto-
we, działalność w wolontariacie i grupie 
medycznej. Najwyższą średnią w kla-

Dokończenie na str. 7
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sach trzecich uzyskał Marcin Śmietanka 
– 5,78, w klasach drugich Adam Śmie-
tanka – 5,33, a w klasach pierwszych 
Bartłomiej Traczyk – 5,44, który został 
zgłoszony jako kandydat do stypendium 
Prezesa Rady Ministrów. Szkoła wystą-
piła również z wnioskiem o stypendium 
Ministra Edukacji Narodowej dla Piotra 
Tasaka i Mateusza Bieniasa.

Warto zauważyć, że młodzież bardzo 
ambitnie i odpowiedzialnie podchodzi do 
swoich obowiązków. Wyróżnieni ucznio-
wie godnie reprezentowali naszą szkołę, 
wpisali się w jej historię i przyczynili się 
do rozpowszechniania jej dobrego imie-
nia. Rodzice i nauczyciele mogą być 
z nich dumni.

i LO im. s. czarnieckiego 
w Kozienicach

Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów 
Polskich w Kozienicach

W piątek 26 czerwca 2015 roku od-
było się uroczyste zakończenie roku 
szkolnego w Zespole Szkół Nr 1 im. 
Legionów Polskich w Kozienicach. Rok 
szkolny zakończyło 8 klas licealnych, 12 
klas technikum i 12 klas zasadniczych. 
109 uczniów klas zasadniczych ukończy-
ło szkołę zawodową. Uroczystość zakoń-
czenia roku szkolnego zaszczycili swoją 
obecnością: poseł na Sejm RP Czesław 
Czechyra, Naczelnik Wydziału Zdrowia, 
Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowe-
go w Kozienicach Janusz Patkowski, kie-
rownik Wydziału Mechanicznego ENEA 
Wytwarzanie spółka z o.o. Krzysztof Wię-
sek, ks. Mariusz Sułek i przewodniczący 
Rady Rodziców Jacek Grabiec. Wszyscy 

zaproszeni goście życzyli nauczycielom 
i uczniom wakacji pełnych słońca i wy-
poczynku. Dyrektor szkoły Ryszard Zając 
w swoim przemówieniu podziękował na-
uczycielom i uczniom za wytrwałą pracę 
i życzył dobrego i bezpiecznego wypo-
czynku podczas wakacji. 

Najlepsi uczniowie otrzymali, oprócz 
świadectwa z czerwonym paskiem, na-
grody książkowe, dyplomy wzorowego 
ucznia, a ich rodzice listy gratulacyjne. 

Najlepszą uczennicą liceum jest Anna 
Bocheńska z klasy 1 B (średnia ocen 
5,37), a najlepszym uczniem technikum 
jest Mateusz Adamiec z klasy II techni-
kum elektrycznego (średnia ocen 5,13). 

Podczas apelu opiekunki Samorządu 
Uczniowskiego podziękowały uczniom 
zaangażowanym w prace Samorządu 
Uczniowskiego.

Nagrody otrzymali też uczniowie, któ-
rzy zajęli I miejsce w etapie centralnym 
konkursu „Poznajemy ojcowiznę”. Przed-
stawicielka PCK Maria Hajduk wręczyła 
najlepszym krwiodawcom świadectwa 
dojrzałości za honorowe oddawanie krwi.

Przedstawiciele samorządu uczniow-
skiego podziękowali w imieniu całej 
społeczności szkolnej wszystkim nauczy-
cielom za ogromne poświęcenie włożone 
w przekazanie wiedzy i życzyli udane-
go wypoczynku, aby w pełni sił wrócić 
w nowym roku szkolnym do czekających 
obowiązków.

Po uroczystym apelu odbyły się spot-
kania klas z wychowawcami, gdzie zosta-
ły wręczone pozostałe świadectwa.

Zs nr 1 im. Legionów Polskich 
w Kozienicach 

Dokończenie ze str. 6

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Garbatce – Letnisku

26 czerwca w auli Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Garbatce – Letnisku 
odbyło się uroczyste zakończenie roku 
szkolnego 2014/ 2015. 

Dyrektor Szkoły Drzewnej i Leśnej 
Mirosław Dziedzicki powitał bohaterów 
dnia, uczniów i nauczycieli, personel 
szkoły, zaproszonych gości – Krzysztofa 
Stalmacha, wicestarostę Powiatu Kozieni-
ckiego, Zenona Kurkowskiego, emeryto-
wanego dyrektora Szkoły Drzewnej, Sta-
nisława Gałązkiewicza, leśnika, inżyniera 
nadzoru, następnie przeczytał gratulacje 
i życzenia, okolicznościową korespon-
dencję na koniec roku. 

Wręczenie nagród książkowych 
i listów pochwalnych uczniom wyróż-
niającym się w nauce oraz działalności 
szkolnej nastąpiło po części artystycznej 
połączonej z uczczeniem pamięci patrona 
szkoły, którym od 19 czerwca 1992 roku 
jest Jan Kochanowski.

Odczytanie wybranych i podzielonych 
na działy fraszek Mistrza z Czarnolasu 
– o pijaństwie, duchowieństwie, o miłości 
i kobietach, refl eksyjno – fi lozofi cznych 
– poprzedziło słowo wstępne konferan-
sjera Mateusza Jobczyka, ucznia klasy II 
Technikum Leśnego, podkreślające rangę 
życia oraz twórczości poety uznawanego 
w historii polskiej literatury za najwybit-
niejszego do czasów Adama Mickiewicza. 

Jako pieśń na wejście i wyjście wyko-
rzystano „Pieśń świętojańską o Sobótce” 
z motywem „Wsi spokojna, wsi wesoła” 
w wykonaniu aktorki Stanisławy Celińskiej, 
wziętą z ubiegłorocznych „Imienin Pana 
Jana” organizowanych przez Bibliotekę 
Narodową w Warszawie, a także „Psalmy” 
Jana Kochanowskiego w interpretacji Pau-
liny Ceremużyńskiej do muzyki Mikołaja 
Gomółki, również z 2014 roku. 

Obok wystawionej na scenie rzeźby 
w drewnie z popiersiem Kochanowskiego 
o patronie szkoły opowiadały ponadto po-
kazywane na ekranie prezentacje. Przygo-
towali je pierwszoklasiści – Daria Kęsik, 
Iza Kozicka, Mateusz Charzewski.

Podsumowując miniony rok szkolny, 
dyrektor życzył udanego wypoczynku. 
Apelował o zachowanie rozwagi. 
– A teraz ten jedyny dzwonek, na dźwięk 

którego wszyscy się uśmiechają – po-
wiedział. I tradycyjnym dużym ręcz-
nym dzwonkiem z drewnianą rączką 
oznajmił, że są już wakacje.

ELżBiEta DZiEDZicKa
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I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana 
Czarnieckiego w Kozienicach

Nauczyciele I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Stefana Czarnieckiego w Ko-
zienicach mogą się cieszyć z wyników 
egzaminów maturalnych swoich uczniów, 
gdyż z roku na rok są one coraz wyższe. 
Obowiązkowe egzaminy w części ustnej 
z języka polskiego i wybranego języ-
ka obcego nowożytnego zdali wszyscy. 
Obowiązkowe egzaminy pisemne z języ-
ka polskiego także zdali w 100%. Nie ma 
żadnego ucznia, który nie zdał więcej 
niż jednego egzaminu. Do egzaminów 
maturalnych w maju 2015 r. przystąpiło 
109 tegorocznych absolwentów oraz 21 
absolwentów z lat ubiegłych w celu pod-
wyższenia wyniku. Świadectwa dojrzało-
ści otrzymało 105 absolwentów, a 4 osoby 
przystąpią do poprawki z matematyki. 

Średni wynik szkoły z przedmiotów 
obowiązkowych wynosi 74%. Najwyższą 
średnią uzyskała klasa 3a – 82%. 11 osób 
otrzymało  wynik powyżej 90%, a 36 po-
wyżej 80%. Najwyższą średnią z przed-
miotów obowiązkowych uzyskali: Artur 
Marszałek z klasy 3b – 98%, Michał Kuź-
miński – 97%, Milena Chmielewska – 97%, 
Marcin Śmietanka – 96%, Agata Janeczek 
– 96%, Wioleta Domaszczyńska – 95%.

Każdy absolwent – zgodnie z zasa-
dami przeprowadzenia egzaminu matu-
ralnego w nowej formule, obowiązującej 
od 2015 r. – obowiązkowo przystąpił 
również do egzaminu maturalnego z jed-
nego wybranego przedmiotu na poziomie 
rozszerzonym. Wyniki z geografi i, języka 
polskiego, matematyki, historii, wiedzy 
o społeczeństwie są na wielu świade-
ctwach powyżej 80%, wielu uczniów 
uzyskało także wynik 100% z poszczegól-
nych przedmiotów. Absolwenci wybierali 
na maturze także przedmioty, które nie są 
nauczane w naszej szkole. Wynik z języka 
hiszpańskiego – 98%, języka rosyjskiego 
– 100%. W roku szkolnym mieliśmy fi na-
listów XLV Olimpiady Literatury i Języka 

Polskiego i 56. Olimpiady Wiedzy o Pol-
sce i Świecie Współczesnym. Otrzymanie 
tytułu fi nalisty zwalnia ucznia z egzami-
nu z tych przedmiotów i automatycznie 
otrzymuje on 100% na świadectwie.

i LO w Kozienicach

Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów 
Polskich w Kozienicach

W roku szkolnym 2014/2015 do klas 
maturalnych w Zespole Szkół Nr 1 im. 
Legionów Polskich uczęszczało: do Li-
ceum Ogólnokształcącego 133 uczniów, 
a do Technikum 71 uczniów. 

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 
132 absolwentów II Liceum Ogólnokształ-
cącego i 71 absolwentów Technikum. 

Świadectwo dojrzałości uzyskało 120 
absolwentów Liceum Ogólnokształcące-
go co stanowi 91% zdających. Dla po-
równania na Mazowszu świadectwo doj-
rzałości otrzymało 81%, a w Polsce 80% 
zdających w Liceach Ogólnokształcących. 
Pozostałych 12 absolwentów przystąpi 
w sierpniu do egzaminu poprawkowego 
z matematyki.

W Technikum świadectwo dojrzałości 
uzyskało 56 absolwentów co stanowi 79% 
zdających (w Polsce 64%, na Mazowszu 
61%). Spośród pozostałych 15 osób 8 nie 
zdało z jednego przedmiotu i przystąpi 
do sesji sierpniowej, a 7 osób nie zdało 
z dwóch przedmiotów.

Wyniki egzaminów są jak co roku wy-
sokie.

W II LO obowiązkowe egzaminy z ję-
zyka polskiego i języka angielskiego zda-
li wszyscy absolwenci. 

Wyniki z przedmiotów zdawanych jako 
obowiązkowe były wyższe niż na Mazow-
szu, w Polsce i w powiecie kozienickim. Na 
szczególną uwagę zasługuje wynik z mate-
matyki (średnio 64,4%) wyższy o 7 punk-
tów procentowych od wyniku na Mazow-
szu, 9 punktów procentowych od wyniku 
ogólnopolskiego i 8 punktów procentowych 
wyższy niż w liceach ogólnokształcących 

w powiecie kozienickim. 
Sześciu uczniów uzyska-
ło maksymalny wynik 
100% z tego przedmiotu. 
Około 1/4 uczniów uzy-
skało wynik 90% i wię-
cej, a około 2/3 wynik 
powyżej średniego wyni-
ku na Mazowszu (średni 
wynik 57%), w Polsce 
(średni wynik 55%) 
i powiecie kozienickim 
(średni wynik 56,4%).

Każdy tegorocz-
ny absolwent przystą-

pił również do przynajmniej jednego 
egzaminu dodatkowego na poziomie 
rozszerzonym. Najczęściej wybierany-
mi przedmiotami były: język angielski, 
matematyka, geografi a, fi zyka. Również 
z tych przedmiotów uczniowie uzyski-
wali wyniki powyżej średniej na Mazow-
szu, w Polsce i w powiecie kozienickim. 
Wielu uczniów uzyskało wyniki z tych 
przedmiotów powyżej 90 centyla (ozna-
cza to, że uzyskali wynik plasujący ich 
wśród 10% najlepszych wyników w całej 
Polsce; 11 z matematyki, 5 z geografi i, 5 
z fi zyki, 4 z języka angielskiego oraz kilka 
osób z biologii, wos-u, historii, informa-
tyki). Do egzaminu przystąpiło również 
24 absolwentów z poprzednich lat, którzy 
podwyższali wyniki egzaminów.

W Technikum obowiązkowe egza-
miny z języka polskiego zdali wszyscy 
absolwenci. 

Wyniki osiągnięte przez zdających 
były na poziomie średnich wyników 
w Polsce i na Mazowszu i wyższy niż 
w powiecie kozienickim. Na szczegól-
ną uwagę zasługuje wynik z matematy-
ki (średnio 51%) wyższy o 11 punktów 
procentowych od wyniku na Mazowszu 
(średni wynik 40%), 8 punktów procento-
wych od wyniku ogólnopolskiego (średni 
wynik 43%) i 7 punktów procentowych 
od wyniku w powiecie kozienickim (śred-
ni wynik 44%).

Siedmiu uczniów uzyskało wynik po-
wyżej 80%, a ponad 2/3 uczniów wynik 
co najmniej na poziomie średniego wyni-
ku na Mazowszu. Absolwenci Technikum 
przystępowali również do egzaminów 
dodatkowych. Najczęściej wybieranym 
przedmiotem była geografi a.

Do egzaminu przystąpiło również 
23 absolwentów z poprzednich lat, którzy 
podwyższali wyniki egzaminów

Zs nr 1 w Kozienicach

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Garbatce Letnisku

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-
Letnisku w Technikum Leśnym do ma-
tury przystąpiło 14  tegorocznych absol-
wentów, zdało 4, poprawki w sierpniu ma 
4 (matematyka). Absolwenci z lat po-
przednich: przystąpiło 10, zdało 2, po-
prawki w sierpniu 4 (matematyka).

W Technikum Drzewnym do egzaminu 
maturalnego przystąpiło 2 tegorocznych 
absolwentów, zdał 1, poprawkę w sierpniu  
ma 1 osoba (matematyka). Absolwenci 
z lat poprzednich przystąpiło 3, zdało 0, 
poprawki w sierpniu są 3 (matematyka).

ZsP Garbatka – Letnisko

Informacje
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W tym roku uroczyste obchody 71. Rocznicy Bitwy pod Studziankami wyjątkowo rozpoczną się w Studziankach Pancernych 
przy pomniku–mauzoleum 9 sierpnia o godzinie 10.00. Będzie to część ofi cjalna z udziałem m.in. asysty honorowej 1. Warszaw-
skiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki. 

Dalsza część uroczystości odbędzie się na cmentarzu parafi alnym w Magnuszewie przy pomniku w kwaterze poległych 
1939 – 1944 również w asyście Kompanii Honorowej i orkiestry wojskowej.

O godzinie 13.00 na błoniach nad jeziorem w Magnuszewie (kierunek Latków) odbędzie się dynamiczny pokaz bojowy plutonu 
czołgów PT-91 „Twardy” i pokaz sprzętu wojskowego 1. Warszawskiej Brygady Pancernej.

Serdecznie zapraszamy delegacje pocztów sztandarowych, delegacje z kwiatami i wszystkich zainteresowanych kultywo-
waniem rodzimej historii do udziału w uroczystościach. 

Program uroczystości na okładce Biuletynu. 
ORGANIZATORZY

Generator budowanego nowego 
bloku o mocy 1075 MW przypłynął do 
portu w Gdyni. To największa jednost-
ka wytwarzająca energię elektryczną 
w Polsce i jedna z większych w Europie. 
Został przetransportowany drogą kole-
jową na plac budowy w Świerżach Gór-
nych, gdzie rozpoczął się jego montaż.

Generator przypłynął z fabryki w Ja-
ponii. Jego produkcja trwała ponad rok, 
a podróż z Japonii do Polski dwa miesią-
ce. Potężna konstrukcja waży 490 ton, 
jest długa na 14 i pół metra, a średnica 
tego kolosa wynosi ponad 4 metry.

Generator jest jednym z najważniej-
szych elementów wyposażenia nowego 
bloku. Jego zadaniem będzie wytwarza-
nie energii elektrycznej poprzez zamianę 
energii kinetycznej napędzającej go tur-
biny. Producentem urządzenia jest fi rma 
Mitsubishi Hitachi Power System. 

W Świerżach Górnych trwa realizacja 
kluczowej inwestycji Grupy Enea – bu-

dowy bloku 1075 MW. Projekt realizo-
wany jest zgodnie z przyjętym harmono-
gramem. Zaawansowanie prac w ujęciu 
procentowym osiągnęło już 59%. Na 
początku maja chłodnia kominowa nowe-
go bloku osiągnęła docelową wysokość 
185 metrów. 

To jedna z największych tego typu bu-
dowli w Europie. 

Zakończono również montaż wieży 
nośnej kotła, trwa montaż ekranów pio-
nowych i części konwekcyjnej kotła. Pla-
nowane zakończenie tych prac to przełom 
2015 i 2016 r. Gotowa jest też już kon-
strukcja główna budynku maszynowni. 

Nowy blok zostanie przekazany do 
eksploatacji w II połowie 2017 r. i będzie 
to największa i jednocześnie najspraw-
niejsza jednostka wytwórcza opalana 
węglem kamiennym w historii krajowej 
energetyki

aGata REED
Rzecznik Prasowy Enea wytwarzanie

Informacje
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Po ponad 20 latach od zuchwałej kra-
dzieży, udało się sprowadzić do kościoła 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
rii Panny w Opactwie (gm. Sieciechów) 
zagrabiony w marcu 1994 r. zabytkowy, 
XVII-wieczny kielich mszalny. 

Łupem złodziei, którzy włamali się 
1 marca 1994 r. do kościoła w Opactwie 
padły dwa niemalże identyczne kielichy oraz 
puszka na komunikanty. Jeden z kielichów, 
sygnowany herbem  arcybiskupa lwowskie-
go Jana Andrzeja Próchnickiego, udało się 
odzyskać już w 2005 r. Znajduje się on w 
depozycie Zamku Królewskiego w Warsza-
wie. Drugi kielich odnaleziono w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie w styczniu 2014 r. zo-
stał wystawiony na licytacji w domu aukcyj-
nym Doyle w Nowym Jorku. O tym fakcie 
oraz podejrzeniu nielegalnego pochodzenia 
przedmiotu poinformowała Polka mieszkają-
ca w USA, która zawiadomiła kierownictwo 
Zamku Królewskiego na Wawelu. Następnie 
zawiadomienie przekazano do Narodowego 
Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 
(NIMOZ), gdzie posiłkując się „Krajowym 
wykazem zabytków skradzionych lub wy-
wiezionych za granicę niezgodnie z prawem” 
stwierdzono, że kielich jest poszukiwanym 
zabytkiem. Wspólne działania Komendy 
Głównej Policji, amerykańskiego FBI, Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
NIMOZ, służb dyplomatycznych oraz kurii 
diecezji radomskiej oraz proboszcza parafi i 
Opactwo, doprowadziły i zwrotu kielicha 
prawowitemu właścicielowi. 

17 maja br. zabytek wrócił do Polski, a 9 
czerwca na Zamku Królewskim w Warsza-

wie ofi cjalnie przekazano kielich władzom 
kościelnym. Spotkanie miało uroczysty 
charakter, a  uczestniczyli w nim m.in: mi-
nister kultury Małgorzata Omilanowska, 
ambasador USA w Polsce Stephen Mull, 
dyrektor Narodowego Instytutu Muzealni-
ctwa i Ochrony Zbiorów Piotr Majewski, 
zastępca dyrektora Biura Służby Krymi-
nalnej KGP insp. Andrzej Naperty, a także 
kanclerz Kurii Diecezji Radomskiej ks. pra-
łat Edward Poniewierski i proboszcz parafi i 
pw. WNMP w Opactwie ks. Henryk Kowal-
czyk. Podczas ceremonii kielich od przed-
stawiciela FBI odebrał pracownik NIMOZ, 
który po spełnieniu koniecznych formalno-
ści przekazał zabytek proboszczowi parafi i 
pw. Wniebowzięcia NMP w Opactwie. Po-
nad 400-letni kielich mszalny szczęśliwie 
wrócił we właściwe miejsce. Tam jest już 
pieczołowicie przechowywany, zabezpie-
cza go między innymi nowa kasa pancerna 
ufundowana specjalnie do przechowywania 
zabytkowych ruchomości kościelnych. 

Według opisu konserwatorskiego urato-
wany, późnorenesansowy kielich mszalny 
pochodzi z 1608 r. Jest on wykonany ze sre-
bra i złocony z trybowanymi zdobieniami, 
jego wymiary to 23,3 cm wysokości, 9 cm 
szerokości, średnica stopy to 11,5 cm. Stopa 
kielicha jest na planie koła, kołnierz zdobio-
ny jest palmetkami i stylizowanymi liśćmi. 
Na górnym brzegu stopy znajdziemy dwa 
rzędy perełek, trzon zdobiony jest listwa-
mi, na nim znajduje się również herb Topór 
z gwiazdą. Nodus, czyli zgrubienie na trzonie 
łączącym czarę ze stopą kielicha, jest jajowa-
ty, puklowany, ujęty czterema przewiązkami. 

Na czaszy jest ażurowy koszyczek z moty-
wem heraldycznych lilii, perełek, owoców 
oraz emblemat IHS. Na odwrocie stopy 
znajduje się ryty napis: Sumptibus Monaste-
rii Sieciechoviensis A.D. 1608. 

Unikatowe naczynie liturgiczne posia-
da przede wszystkim wartość historyczną 
i artystyczną. Stanowi świadectwo kun-
sztu artystycznego, jest także niemym 
świadkiem wielowiekowej historii naj-
piękniejszej zabytkowej świątyni powiatu 
kozienickiego, perły architektury rokoko 
na Mazowszu, kościoła z pobenedyktyń-
skiego zespołu klasztornego w Opactwie. 

KRZysZtOF ZaJĄc

Dokończenie na str 11

19 czerwca w Ognisku Pracy Poza-
szkolnej „Ogród Jordanowski” odbyła 
się debata na temat bezpieczeństwa 
zorganizowana przez Komendę Powia-
tową Policji w Kozienicach. 

Spotkanie w Kozienicach dotyczące 
bezpieczeństwa lokalnego odbyło się 
w ramach trzeciej edycji konsultacji 
pod hasłem „Wspólnie bezpieczniej”. 
Ich celem jest koordynacja działań po-
licji, administracji rządowej i samorzą-
dowej oraz organizacji pozarządowych 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego.

Podczas tegorocznego cyklu spot-
kań nacisk jest położony na bezpie-
czeństwo osób starszych oraz part-
nerstwo w tym obszarze z młodzieżą. 
W trakcie konsultacji omawiane są 
działania profilaktyczne i edukacyjne. 
Debata obejmuje również ocenę sta-

nu bezpieczeństwa na terenie danego 
powiatu. 

O stanie bezpieczeństwa na terenie 
powiatu kozienickiego poinformował Sta-
nisław Kondeja Komendant Powiatowy 
Policji. Przedstawił skalę przestępczości 
na terenie powiatu w latach 2010 – 2014 
na podstawie postępowań wszczętych, 
przybliżył również dynamikę przestęp-
czości na przestrzeni ostatnich lat, a tak-
że działania podjęte przez Policję wobec 
przemocy w rodzinie dotyczące proce-
dury „Niebieskiej Karty” w latach 2013 
– 2014. Według przedstawionych danych 
osoby dotknięte przemocą to 153 kobie-
ty, 35 mężczyzn oraz 5 małoletnich, do-
minuje przemoc psychiczna. Komendant 
przedstawił ponadto stan bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym na terenie powiatu 
w latach 2013 – 2014. Dane wskazują na 
wzrost liczby kolizji drogowych, głównie 

z udziałem zwierząt, a  na spadek liczby 
wypadków, w tym wypadków ze skutkiem 
śmiertelnym. Omówione zostały również 
działania Policji – ściganie sprawców, 
inicjowanie działań, wzmacnianie pozy-
tywnych postaw i zachowań, interwencje 
w obliczu patologii i problemu, wykrywa-
nie sprawców, zapobieganie, profi laktyka.

Ilona Tarczyńska z KPP w Kozieni-
cach opisała natomiast działania profi -
laktyczno – edukacyjne dedykowane se-
niorom, a także działania profi laktyczno 
– edukacyjne skierowane do młodzieży 
i działania międzypokoleniowe. Wśród 
tych trzech obszarów znalazły się realizo-
wane na terenie powiatu kampanie takie 
jak „Bezpieczny Senior”; „Mazowiecka 
Akademia Seniora”; bezpieczeństwo se-
niorów w ruchu drogowym; dziecko bez-

Zabytki/Informacje
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Od pierwszej połowy br. trwają pra-
ce konserwatorsko-remontowe przy za-
bytkowym kościele pw. Najświętszej 
Marii Panny Królowej Różańca Święte-
go w Wysokim Kole. W ramach obec-
nych prac przeprowadzana jest izolacja 
oraz osuszanie murów metodą iniekcji 
krystalicznej, natomiast jedna z koś-
cielnych kopuł nad kaplicą Matki Bożej 
uzyskała nową stolarkę i pokrycie da-
chowe wykonane z blachy miedzianej. 
Kościół wymagał szybkiego remontu, 
ponieważ wiernym w niedługim cza-
sie mogły wewnątrz świątyni zagrażać 
m.in. spadające elementy. 

Na wspomniane wyżej prace para-
fi a otrzymała dofi nansowanie w wyso-
kości 500 000 zł z działania „Odnowa 
i rozwój wsi” w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskch na lata 2007–
2013, łączny koszt operacji wynosi 
669 032,09 zł. Administrator parafi i 
ksiądz proboszcz Szymon Mucha nie 
ukrywa, że całe sanktuarium wysoko-
kolskie potrzebuje jeszcze wiekszych 
nakładów na remonty i prace konser-
watorskie. W kolejności oczekują m.in. 
tynki wewnątrz oraz elewacje zewnętrz-
ne świątyni, ponadto wymiana i impre-
gnacja więźby dachowej, wymiana po-
krycia dachowego, remont i wymiana 
stolarki architektonicznej, ocieplenie 
sklepień. Ostatni znaczny remont wy-
konano w latach 70. XX wieku.

Początki wysokokolskiej świątyni da-
tuje się na rok 1681. Pierwszym funda-
torem był Stanisław Witowski, jednak to 
Jan hrabia Wielopolski – właściciel dóbr 
Regowskich, kanclerz wielki koronny, 

przyjaciel i powinowaty króla Jana III So-
bieskiego ukończył budowę monumental-
nego kościoła i drewnianych zabudowań 
klasztornych. W 1694 r. biskup krakowski 
konsekrował świątynię pw. Najświętszej 
Marii Panny Różańcowej. Majestatyczny, 
trzynawowy kościół w stylu barokowym 
i renesansu włoskiego, z cegły palonej 
i kamienia wapiennego, jest otynkowany 
i pobielony. Ma formę wydłużonego 
czworoboku o wymiarach 29 na 22 m. 
Po obu stronach fasady stoją dwie wieże, 
w których wiszą dzwony z 1720 i 1717 r. 
Dwie boczne kaplice ozdobiono kopuła-
mi. W jasnym wnętrzu świątyni na tle bia-
łych ścian lśnią złocone ołtarze i niewielka 
ambona. Na ścianach zachowały się m.in. 
fragmenty barokowych polichromii oraz 
portrety fundatorów i zakonników. Nad 
wejściem w górnej części nawy środko-
wej wznosi się okrągły chór z 16-głoso-
wymi organami. Oryginalnym elementem 
kościoła jest również piętrowe zakończe-
nie naw bocznych. Na parterze znajdują 
się zakrystia i skarbiec, rozmieszczone 
po dwóch stronach prezbiterium. W lewej 
nawie jest kaplica św. Józefa, z prawej 
znajduje się kaplica z cudownym obra-
zem Matki Boskiej Wysokolskiej.

Sanktuarium Maryjne w Wysokim 
Kole jest miejscem docelowym pielgrzy-
mek i pątników z całej Polski. Historia 
świętego obrazu sięga połowy XVII w. 
wskazując, że był on podarowany Marian-
nie Kalinowskiej przez cara Aleksandra. 
Dzięki niej obraz Matki Bożej trafi ł na zie-
mie polskie i znalazł się w rękach rycerza 
i ziemianina Bębnowskiego, dzierżawcy 
wsi Zarudzie k. Zamościa. Podobno już 

wtedy właściciele obrazu doznawali wy-
jątkowych łask. Obraz poświęcono przed 
cudownym obrazem Matki Bożej Sokal-
skiej i przywieziony do Zarudzia. Do Wy-
sokiego Koła Bębnowski przekazał obraz 
po wyprawie wiedeńskiej, gdzie walczył 
pod dowództwem króla Sobieskiego. 
Obraz uroczyście wprowadzono do koś-
cioła 6 lipca 1684 r. Szczególny rozkwit 
kultu Matki Bożej Różańcowej nastąpił 
w XVIII w. Po zbadaniu objawów kultu, 
zebraniu dowodów i zeznań zaprzysiężo-
nych osób wizerunek Madonny Wysoko-
kolskiej został uznany za cudowny obraz. 
Współczesny obraz jest XIX-wieczną ko-
pią wcześniejszego wizerunku. 

KRZysZtOF ZaJĄc

pieczne w rodzinie i szkole; Profi laktyka 
a Ty; „Seniorzy dla Młodości – Młodość 
dla Seniorów”.

Zastępca Komendanta Powiatowego 
PSP w Kozienicach Paweł Potucha zapre-
zentował podejmowane przez  PSP w Ko-
zienicach przedsięwzięcia przeciwdziała-
jące zagrożeniu pożarowemu na terenie 
powiatu. Mówił także  o potrzebie zin-
tensyfi kowania działań profi laktycznych, 
bowiem dane są niepokojące. Przykładem 
mogą być chociażby pożary traw. W ubie-
głym roku było ich 147, w bieżącym już 
192. Niepokojące są również dane doty-
czące pożarów w budynkach oraz osób 
poszkodowanych w wyniku pożarów, 
również przypadków śmiertelnych oraz 

osób poszkodowanych w wyniku zatrucia 
tlenkiem węgla.

W spotkaniu udział wzięli poza miesz-
kańcami powiatu kozienickiego oraz 
przedstawicielami organizacji i stowa-
rzyszeń działających na terenie powia-
tu wicewojewoda mazowiecki Dariusz 
Piątek oraz I Zastępca Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Komendanta Policji 
inspektor Marek Świszcz. Powiat Ko-
zienicki reprezentował wicestarosta 
Krzysztof Stalmach, a gminę Kozienice 
zastępca burmistrza Małgorzata Bebel-
ska. Tegoroczne debaty organizowane 
są od marca i dotychczas odbyły się już 
w 27 miejscowościach – m.in. w Rado-
miu, Węgrowie, Makowie Mazowieckim, 

Garwolinie, Ostrołęce, Żurominie, Pło-
cku, Siedlcach, Ostrowi Mazowieckiej, 
Przasnyszu, Pułtusku, Mławie, Gostyni-
nie, Zwoleniu i Żyrardowie. Ich celem 
jest przybliżenie problemów związanych 
z oszustwami wobec osób starszych, za-
grożeniami w ruchu drogowym, przemo-
cą w rodzinie. Te problemy, poruszane 
podczas debat społecznych na Mazowszu, 
to sprawy ważne dla służb czuwających 
nad bezpieczeństwem, jak i społeczności 
lokalnych. 

Debaty społeczne służą zdiagnozo-
waniu potrzeb mieszkańców w zakresie 
poprawy bezpieczeństwa, zgłaszaniu lo-
kalnych oczekiwań i wspólnemu wypra-
cowywaniu rozwiązań.  

aGniEsZKa GaJDa

Dokończenie ze str. 10

Zabytki/Informacje
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15 lipca w sali konferencyjnej Staro-
stwa Powiatowego w Kozienicach od-
było się spotkanie dotyczące problemu 
z dopalaczami. 

Dopalacze, jako substancje psychoak-
tywne są, oprócz narkotyków, jednym z naj-
większych zagrożeń. Uzależnienie od nich 
stanowi bardzo duży problem ze względu 
na brak świadomości wśród społeczeństwa, 
że są one tak samo groźne jak narkotyki. 

Naszym celem jest zacieśnienie współ-
pracy między wszystkimi instytucjami, 
które się tutaj znajdują oraz wymiana 
informacji. Bo to jest najistotniejsze. Mu-
simy ze sobą współpracować – zaznaczył 
Starosta.

W spotkaniu udział wzięli Janusz Stą-
pór Starosta Kozienicki, Krzysztof Stal-
mach Wicestarosta i Małgorzata Bebelska 
Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice, 
przedstawiciele Komendy Powiatowej 
Policji, Samodzielnego Publicznego Ze-
społu Zakładów Opieki Zdrowotnej, Sa-
modzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie”, 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej, Ośrodka Profi laktyki Uzależnień, 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Kozienickiego Centrum Re-
kreacji i Sportu oraz pracownicy Urzędu 
Miejskiego i Starostwa Powiatowego.

Jarosław Pawlik Dyrektor Samodziel-
nego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Kozienicach poin-
formował, że jak do tej pory szpital nie 
ma udokumentowanego przypadku zatru-
cia dopalaczami. Zaznaczył jednak, że nie 
oznacza to, że ich nie było. W ciągu tego 
roku w szpitalu odnotowano 17 przypad-
ków, w których badano pacjentów testem 
na obecność narkotyków. Nie wykazały 
one jednak ich obecności.

Jak powiedziała Krystyna Wilkowska 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitar-
ny w Kozienicach do tej pory na terenie 
powiatu kozienickiego również sanepid 

nie odnotował podejrzeń posiadania sub-
stancji  psychoaktywnych, ani przypad-
ków zatrucia. Nie zgłoszone zostały rów-
nież żadne zawiadomienia o sprzedaży lub 
rozpowszechnianiu dopalaczy. Zapewniła 
jednak, że systematycznie prowadzone są 
kontrole, czy na terenie powiatu dopalaczy 
nie wprowadza się do obrotu.

Patrycja Zaborowska Ofi cer Prasowy 
Komendy Powiatowej Policji w Kozieni-
cach poinformowała m.in. o prowadzonych 
przez policję akcjach edukacyjnych oraz 
doszkalaniu funkcjonariuszy na temat do-
palaczy, a przede wszystkim skutków ich 
działania, a także o aktualnie prowadzonych 
działaniach: Na chwilę obecną prowadzimy 
7 postępowań, gdzie została ujawniona 
substancja. Jest ona w badaniach, więc na 
dzień dzisiejszy nie możemy stwierdzić jed-
noznacznie, co to  było. 11 lipca policjanci 
w trakcie kontroli osobistej ujawnili 15 wo-
reczków z substancją niewiadomego pocho-
dzenia, bez oznaczeń, bez nazwy produktu, 
bez składu chemicznego, wszystko zostało 
wysłane do badań. Czekamy na opinię, co 
te substancje zawierały.

Działania edukacyjne prowadzi tak-
że Ośrodek Profi laktyki Uzależnień 
w Kozienicach. Krzysztof Kaczmarski 
Kierownik Ośrodka poinformował, że 
w ubiegłym roku wprowadzony został 
program profi laktyczny „Nie daj się oszu-
kać. Dopalacze też narkotyki” dla ucz-
niów klas gimnazjalnych. W ramach tej 
akcji w gimnazjach na terenie Gminy Ko-
zienice przeprowadzona została ankieta, 
a następnie zajęcia, nie tylko z młodzieżą, 
ale także z rodzicami i nauczycielami.

Podsumowując spotkanie ustalono, że 
w okresie wakacyjnym mimo ciągle rea-
lizowanych akcji profi laktycznych należy 
zintensyfi kować działania prowadzące 
do uświadomienia społeczeństwa, jak nie 
paść ofi arą dopalaczy. Zaznaczono, że 
szczególny nacisk należy położyć na edu-
kację młodzieży.

Pamiętajmy, że wbrew powszechnej 
opinii dopalacze nie są łagodniejszą wersją 
narkotyków. Niejednokrotnie niosą ze ze 
sobą jeszcze większe zagrożenie nie tylko 
dla zdrowia, ale i dla życia ludzkiego. 

MOniKa wiRasZKa

Jak głoszą podania mieszkańców ka-
pliczka słupowa tzw. „Jagiełłowa”, zlo-
kalizowana w Wysokim Kole po prawej 
stronie drogi wojewódzkiej 738 prowa-
dzącej do Góry Puławskiej, pamięta jesz-
cze czasy Władysława Jagiełły. Pełniła 
prawdopodobnie funkcję słupa milowe-
go na dawnym „Trakcie Królewskim”. 
Zniszczona w wyniku wypadku drogowe-
go została w bieżącym roku odbudowana. 
Przedstawiamy Państwu zdjęcie nowej 
kapliczki Jagiełłowej. 

Więcej informacji zamieszczone zo-
stanie w jednym z kolejnych numerów 
Biuletynu Informacyjnego „Nasz Powiat” 
na stronach Gminy Gniewoszów. 

MOniKa wiRasZKa

Informacje
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30 sierpnia Starostwo Powiatowe 
w Kozienicach i Gmina Głowaczów 
we współpracy z pozostałymi gmina-
mi powiatu organizują XII Dożynki 
Powiatu Kozienickiego „Głowaczów 
2015”. Jak co roku uroczystości roz-
pocznie Msza Święta, następnie odbę-
dą się tradycyjne obrzędy dożynkowe, 
a także występy artystyczne. W pro-
gramie znajdą się również konkursy 
z nagrodami, a imprezie towarzyszyć 
będą wystawy twórców regionalnych. 
W związku z tym zachęcamy do włącze-
nia się w organizację przedsięwzięcia 
poprzez wystawienie swojego stoiska 
fi rmowego lub stoiska z wyrobami ar-
tystycznymi, co uatrakcyjni przebieg 
powiatowego święta plonów. 

Szczegółowych informacji udziela 
Wydział Promocji i Kultury Starostwa 
Powiatowego w Kozienicach, ul. Ko-
chanowskiego 15, tel. 48 382 05 66, 

Po raz ósmy, tradycyjnie, w połowie lipca rozpoczął się w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Garbatce – Let-
nisku Międzynarodowy Plener Ekspresji Twórczej Malarstwa i Rzeźby „Puszcza Kozienicka. Inspiracje Garbatka 
– Letnisko”.

W tegorocznym plenerze uczestniczą artyści z Izraela, Macedonii, Tadżykistanu, Ukrainy, Włoch, Hiszpanii, Słowacji, Czech, 
Wielkiej Brytanii oraz z Polski. Uroczyste zakończenie i otwarcie wystawy poplenerowej odbędzie się 1 sierpnia o godzinie 
17  w garbackim Zespole Szkół.

W dniach 28 lipca – 1 sierpnia 
2015 roku odbędzie się 58. Między-
narodowy Wyścig Kolarski „Dookoła 
Mazowsza”. Głównym organizatorem 
zawodów jest Stowarzyszenie Wspie-
rania i Rozwoju Sportu „Mazovia 
Team”, w jego organizację już po raz 
kolejny włączy się także Starostwo Po-
wiatowe w Kozienicach. 31 lipca kola-
rze 11 ekip zagranicznych i 7 polskich 
zmierzą się na ponad 150-kilometrowej 
trasie biegnącej ze Zwolenia do Kozie-
nic. Zawodnicy przejeżdżać będą tego 
dnia m.in. przez cztery gminy powiatu 
kozienickiego: Gniewoszów, Garbat-
ka-Letnisko, Sieciechów oraz Kozie-
nice i takie miejscowości jak: Sarnów, 
Gniewoszów, Bąkowiec, Słowiki, 
Brzeźnicę i Janików. Następnie 6 razy 
pokonają pętlę w okolicach Kozienic 
i dojadą na metę zlokalizowaną na 
ul. Legionów około godz. 17:00. 

W tym roku uroczyste zakończe-

nie 58. Międzyna-
rodowego Wyścigu 
Kolarskiego „Do-
okoła Mazowsza” 
odbędzie się w po-
wiecie kozienickim. 
1 sierpnia zakoń-
czy go ponad 160-
kilometrowy etap 
ze startem i metą 
w Kozienicach. 
Tego samego dnia 
około godz. 16.30 
odbędzie się przed 
basenem ceremonia 
nagrodzenia zwy-
cięzców. 

Wszystkich sym-
patyków kolarstwa 
serdecznie zapra-
szamy do kibico-
wania na trasach 
wyścigu! MOniKa wiRasZKa

e-mail: redakcja@kozienicepowiat.pl.
Plakat oraz szczegółowy program 

uroczystości zamieszczony zostanie 

w sierpniowym numerze Biuletynu In-
formacyjnego „Nasz Powiat”.

Informacje
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Mszą Św. w Kościele N.N.M.P. roz-
poczęły się 12 lipca br. uroczyste obcho-
dy 73 Rocznicy Pacyfi kacji Garbatki. We 
Mszy Św. odprawianej przez Ks. Kano-
nika Augustyna Rymarczyka uczestni-
czyli kombatanci, radni i licznie przybyli 
mieszkańcy Gminy pragnący upamiętnić 
tragiczne wydarzenia z przeszłości. Nie 
zabrakło pocztów sztandarowych:
– Związku Kombatantów RP i Byłych 

Więźniów Politycznych
– Światowego Związku Żołnierzy AK 

Koło Kozienice
– Powiatowego Związku Weteranów 

i Rezerwistów wojska Polskiego w Ko-
zienicach

– Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbat-
ce-Letnisko

– Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Partyzantów Ziemii Kozienickiej 
w Garbatce-Letnisko

– Publicznego Gimnazjum im. Królowej 
Jadwigi w Garbatce-Letnisko
Po zakończeniu Mszy Św. delegacje 

udały się pod Pomnik Ofiar Oświęci-
mia, gdzie złożono wiązanki i wieńce 
oraz zapalono znicze. Wiązanki złożyli 
delegacja Związku Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycznych O/ 
Garbatka z Bolesławem Warchołem 
oraz w imieniu władz gminnych: Rad-
ni Rady Gminy: Irena Piechocińska 
i Tadeusz Cieloch oraz Aneta Pacocha 
z Gminnego Centrum Rekreacji, Spor-
tu i Promocji w Garbatce-Letnisko.

GcRsiP

Jedno z najstarszych kół wędkarskich radomskiego Okręgu 
PZW obchodziło w czerwcu br. jubileusz 60 lecia.

W ramach obchodów jubileuszu zorganizowano towarzyskie za-
wody w Mozolicach oraz spotkanie okolicznościowe w Gminnym 
Centrum Rekreacji, Sportu i Promocji w Garbatce-Letnisko. Tym 
razem najważniejszą ideą zawodów nie były wyniki, lecz spotkanie 
nad wodą kilku pokoleń wędkarzy i sympatyków Koła z Garbatki. 
Najlepsze wyniki osiągnęli: Mariusz Wiraszka, Andrzej Pajączkow-
ski oraz Mateusz Hołuj. Kolejne miejsca zajęli: Damian Dziuba oraz 
Jakub Makuch. Wśród kobiet zwyciężyła Danuta Kwaśnik natomiast 
wśród juniorów najlepszy okazał się Przemysław Kubasiewicz.

Spotkanie w Gminnym Centrum rozpoczęło się od minuty ciszy po-
święconej zmarłym wędkarzom z Garbatki. Odczytano historie Koła, 
po których jubilaci otrzymali życzenia od Zarządu Okręgu, zaprzyjaź-
nionych Kół PZW z Kozienic, Zwolenia i Sieciechowa oraz obecnych 
na uroczystości Wójta Gminy Roberta Kowalczyka oraz Przewodni-
czącego Rady Gminy Włodzimierza Mazura. Dalsza część spotkania 
upłynęła na dyskusjach i wspomnieniach wyczynów wędkarskich, ja-
kie miały miejsce na przestrzeni tych wielu lat działalności Koła. 

GcRsiP

GMINA GARBATKA-LETNISKO
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Na stadionie sportowym Legionu 
w Głowaczowie dniu 05.06.2015 r. 
rywalizowało dziewięć drużyn senior-
skich i cztery drużyny młodzieżowe. 
Druhowie zmagali się w dwóch konku-
rencjach: sztafecie pożarniczej z prze-
szkodami oraz ćwiczeniach bojowych, 
a ich zmagania sędziowali zawodowcy 
z Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Kozienicach. Sędzią 
głównym zawodów był st. kap. Jacek 
Wejman oraz pomocnicy: st. kap. Da-
niel Jastrzębski, asp. Artur Suwała, 
mł. asp. Rafał Grabowski, mł. ogn. 
Łukasz Sadowski, st.sekc. Grzegorz 
Grzebalski. 

Zawody strażackie zgromadziły na 
stadionie reprezentacje OSP oraz licz-
nych kibiców dopingujących zmagania 

swoich jednostek. 
Wójt Gminy Józef Grzegorz Ma-

łaśnicki wraz ze swoim Zastępcą 
Krzysztofem Postkiem na zakończenie 
podziękował zawodnikom za udział 
w zawodach oraz wręczył według ko-
lejności zajętych miejsc pamiątkowe 
dyplomy. Zwycięskie drużyny będą 
reprezentowały gminę na zawodach 
powiatowych.

Wyniki zawodów przedstawiają się 
następująco:

Seniorzy (drużyna męska)
I miejsce OSP Lipa
II miejsce OSP Głowaczów
II miejsce OSP Cecylówka – Brzózka
IV miejsce OSP Mariampol

V miejsce OSP Brzóza
VI miejsce OSP  Miejska Dąbrowa
VII miejsce OSP Bobrowniki
VIII miejsce OSP Ursynów

Seniorzy (drużyna żeńska)
I miejsce OSP Brzóza

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
MDP (żeńska) 
I miejsce OSP Brzóza
II miejsce OSP Lipa

MDP (męska)
I miejsce OSP Lipa
II miejsce OSP Brzóza

Monika tomczak

GMINA GŁOWACZÓW
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Na kompleksie sportowym przy Pub-
licznym Gimnazjum w Głowaczowie 
12 lipca odbył się Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Prezesa „Orlik Cup 2015“ zorga-
nizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Gminy Głowaczów. Turniej 
rozpoczął prezes Stowarzyszenia Krzysz-
tof Wolski, który zabrał głos w imieniu 
organizatorów, powitał wszystkich spor-
towców i licznie zgromadzonych kibi-
ców, na czele z Wójtem Gminy Głowa-
czów Józefem Grzegorzem Małaśnickim. 
Po krótkiej części ofi cjalnej otwierającej 
imprezę nadszedł czas sportową na wal-
kę na boisku. W turnieju wzięło udział 
14 zespołów – miłośników piłki nożnej. 
Zespoły z wszystkich stron rejonu ra-
domskiego: Jastrzębi, Jedlni Kościelnej, 
Grabowa, Kozienic i gminy Głowaczów.  

Zespoły podzielone na 3 grupy wal-
czyły początkowo o zwycięstwo gru-

powe, bowiem do fi nału awansowali 
zwycięzcy grup .W fi nałowej walce 
o puchary, medale i nagrody indywidual-
ne, zmierzyły się dwie drużyny z Głowa-
czowa i jedna z Marianowa: Głowacze-
wiaki, Playboysi i FC Albatrosi. Puchar 
Prezesa zdobyła drużyna FC Albatrosi 
z Marianowa. Drugie miejsce Głowacze-
wiaki, trzecie Playboysi. Królem strzel-
ców został Kamil Piasek, a najlepszym 
bramkarzem Olczak Radosław. Podczas 
rozgrywek piłkarskich na bocznych 
boiskach kompleksu sportowego człon-
kowie Stowarzyszenia prowadzili gry 
i zabawy dla najmłodszych. Niezależnie 
od płci i wieku wszyscy chętni mogli 
spróbować swych sił m.in. w rzutach do 
tarczy, do kosza, żonglerce czy strzałach 
na bramkę. Wszyscy uczestnicy byli 
nagradzani słodkimi upominkami. Przy 
towarzyszącej pięknej pogodzie mecze 

i konkurencje cieszyły się ogromnym za-
interesowaniem zawodników oraz sku-
piły wokół boisk liczne grono kibiców. 
Organizacja Turnieju nie byłaby możli-
wa bez pomocy sponsorów, w których 
stronę kierujemy serdeczne podzięko-
wania: Tadeusza Hynka Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Gminy Głowaczów, 
anonimowego sympatyka  piłki nożnej, 
wielbiciela talentu Rafała Wolskiego, li-
czącego na to, że takie turnieje pobudzą 
młodych adeptów piłki nożnej do syste-
matycznego uprawiania tej gry zespoło-
wej i przyczynią się do odnalezienia ko-
lejnych perełek w małych środowiskach 
wiejskich. Dzięki tym osobom zostały 
wręczone nagrody.

Pełni piłkarskich wrażeń i emocji, któ-
re towarzyszyły turniejowi czekamy na 
kolejne edycje Turnieju „Orlik Cup”.

KRZysZtOF wOLsKi
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Oświata rolnicza.
Na podstawie dekretu PKWN z dnia 16 I 1946 r. Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Ministra Obro-

ny Narodowej z 15 III 1947 r. na terenie gminy Gniewoszów uruchomiono Szkołę Przysposobienia Rolniczego w Oleksowie. 
Do zorganizowania tej placówki oświatowej przyczynili się działacze ludowi, a w szczególności członkowie Związku Młodzieży 
Wiejskiej”Wici”. Informację tę potwierdza imienny wykaz 50 uczniów w Szkole Przysposobienia Rolniczego w Oleksowie (APR, 
syg.225) zgodnie, z którym wszyscy uczniowie byli członkami „Wici”. Program nauczania obejmował przedmioty ogólnokształcą-
ce (język polski, wychowanie obywatelskie, matematykę, fizykę, chemię) i przedmioty zawodowe (uprawa roślin, chów zwierząt, 
mechanizacja rolnictwa, zajęcia praktyczne w gospodarstwach rolnych). Przedmiotów ogólnokształcących nauczali nauczyciele 
zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Oleksowie, a przedmiotów zawodowych pracownicy służby rolnej z odpowiednim przygo-
towaniem specjalistycznym. Na podstawie dostępnych akt osobowych ustalono, że w latach 1966 – 1968 jako nauczycielka SPR 
w Oleksowie pracowała Wiesława Pora, absolwentka Technikum Rolniczego w Bałtowie. Od 1.09. 1968 r. do 30.04. 1970 r. Maria 
Prus – zatrudniona w gminnej służbie rolnej. 

Od 1.09. 1970 r. Do 31.08. 1973 r. w SPR w Oleksowie pracował Eugeniusz Majdak absolwent Technikum Rolniczego w Zwo-
leniu. Zajęcia dydaktyczne SPR w Oleksowie odbywały się w Domu Ludowym, który wybudowany został w 1928 r. na użytek 
gromadzki, dzięki aktywności Koła Młodzieży Wiejskiej „Wici”.Przy budowie tego domu zasłużyli się: Jan Banaś syn Ignacego  
z Oleksowa i nauczyciel miejscowej szkoły Józef Płachta. W domu tym odbywały się różne imprezy dla całego powiatu, jak święto 
żniwne, rozgrywki sportowe, kursy oświatowe, narady” (Bronisław Nować „Jesion”, Wspomnienia z lat wojny i okupacji, Radom 
1998) Dom Ludowy przetrwał do chwili obecnej.

Z powodu braku naboru kandydatów SPR w Oleksowie zamknięto. Decyzję o likwidacji szkoły dnia 31.08. 1973 r. podpisał 
inspektor szkolny Dobrzeniecki. 

Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Wysokim Kole 
SPR w Wysokim Kole funkcjonowała od 1. 09. 1965 r. do 31.08. 1974 r. Zajęcia dydaktyczne odbywały się w budynku Szkoły 

Podstawowej w Wysokim Kole, a zajęcia praktyczne w PGR w Boguszówce. Od 1 IX 1965 r. do 31 VIII 1971 r. nauczycielką przed-
miotów zawodowych była Lucyna Kowalska, absolwentka Technikum Rolniczego w Izbicku i SN w Busku – Zdroju. 

Od 16 VIII 1971 r. do 31 VIII 1974 r. na stanowisko nauczyciela przedmiotów zawodowych zatrudniono Eugeniusza Majdaka. 
Przez okres istnienia tej szkoły ukończyło ją 132 absolwentów.

W kronice szkoły dyr. Kazimierz Łyszcz zanotował: „Dużo absolwentów podjęło pracę we własnych gospodarstwach rolnych  
i stali się wzorowymi rolnikami”. Notatka ta doskonale koresponduje z tablicą fundacyjną na budynku Szkoły Podstawowej  
w Wysokim Kole i wzbogaca tradycje szkoły. 

Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Gniewoszowie
ZSR w Gniewoszowie funkcjonowała od 01.09.1973 roku do 09.06.1978 roku, co potwierdzają zachowane arkusze ocen.
Zajęcia dydaktyczne (język polski, język rosyjski, wychowanie obywatelskie, matematyka, fizyka, chemia) odbywały się w bu-

dynku Szkoły Podstawowej w Gniewoszowie. Natomiast zajęcia z zakresu przygotowania do zawodu rolnika prowadzono na bazie 
maszynowej SKR w Regowie Nowym i w wybranych gospodarstwach rolnych. Obejmowały one takie przedmioty jak: uprawa 
roślin, chów zwierząt, mechanizacja rolnictwa, organizacja gospodarstw rolnych, zajęcia praktyczne w gospodarstwach rolnych. 
Nauczycielami przedmiotów zawodowych byli: Eugeniusz Majdak od 01.09.1973 roku do 16.03.1977 roku, Daniela Kęczkowska: 
od 15.03.1977 roku do 09.06.1978 roku (uprawa roślin, chów zwierząt), Mirosław Molenda: od 15.03.1977 roku do 09.06.1978 
roku prowadził zajęcia z mechanizacji rolnictwa.

Zasadniczą Szkołę Rolniczą w Gniewoszowie ukończyło 41 absolwentów. W przeważającej większości podjęci oni pracę we 
własnych gospodarstwach rolnych.

Dokończenie na str. 19
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Lato to czas nie tylko wytężonej i cięż-
kiej pracy, ale również czas imprez kul-
turalnych, grillowania i festynów. Także  
w Gniewoszowie w niedzielę 21 czerwca od-
był się na boisku szkolnym „Festyn rodzin-
ny” .Pierwszym punktem programu były 
występy dzieci i młodzieży szkolnej naszej 
gminy. Jako pierwsi zaprezentowali się ucz-
niowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  
z Gniewoszowa, członkowie grupy tanecz-
nej. Występowali w 3 grupach wiekowych, 
bardzo podobali się publiczności, która 
gorąco i serdecznie przyjęła ich występ. 
Szczególnie miłą niespodziankę sprawiła 
swoim występem mała Agatka, która bez 
podkładu muzycznego zaśpiewała piosenkę 
o lalce Zuzi. Następnie zaśpiewały utalento-
wane uczennice Ola Dobrowolska i Paulina 
Chmielewska ze Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Wysokim Kole oraz uczennice  
z Publicznego Gimnazjum w Gniewoszo-
wie Maja Kowalczyk i Aleksandra Ziemska. 
Wszystkich nagrodzono gromkimi brawami 
oraz słodkościami i talonami do „wesołego 

miasteczka” ufundowanymi przez Urząd 
Gminy. Najmłodszych bawili aktorzy z Ło-
dzi spektaklem „Jaś i Małgosia”. Wójt Gmi-
ny Gniewoszów Wiesław Pawlonka wraz  
z Piotrem Delą Przewodniczącym Rady 
Gminy powitali przybyłych gości oraz miesz-
kańców, oficjalnie ogłosili rozpoczęcie festy-
nu i życzyli dobrej zabawy. Całość imprezy 
prowadził Andrzej Dąbrowski z Radomia.  
I tak uczestnicy festynu biesiadowali z ze-
społem ‘Radomskie muzykanty”, do udziału 
w swoim występie zapraszał licznych wi-
dzów kabaret „Paka”, a rozśpiewana i roz-
tańczona „Cyganeria” poruszyła nogi wielu 
widzom. Młodzież natomiast żywo uczestni-
czyła w występach zespołów: „SPIKE” oraz 
„THE COVER”. Oprócz atrakcji na scenie 
na uczestników czekało szereg innych przy-
jemności, między innymi degustacja wina, 
grochówka, grill. Pogoda, bogaty program 
festynu oraz dyskoteka kończąca imprezę 
zapewniły mieszkańcom naszej gminy oraz 
gościom kulturalną rozrywkę. Mam nadzieję, 
że takie imprezy będą odbywać się w naszej 

gminie częściej, przynajmniej raz do roku. 
Danuta BłażyńsKa 

serdeczne podziękowania kierujemy do 
naszych sponsorów. Bez ich pomocy nie 
byłoby możliwe zapewnienie mieszkańcom 
zabawy na tak wysokim poziomie:
– Wójt Gminy Gniewoszów – Wiesław 

Pawlonka
– Urząd gminy Gniewoszów
– Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działa-

nia „Puszcza Kozienicka”
– Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Pu-

ławach, Oddział w Gniewoszowie
– Zbigniew Kamionka – KAMIONKA s.c 

Zajezierze
– Jarex – Jarek i Leszek Pawlonka – Ma-

ciejowice
– Gminna Spółdzielnia Samopomoc – 

Chłopska w Gniewoszowie
– Zachariasz Madejski – Piekarnia Milen-

ka, Regów Nowy
– Firma „‘Ma – Ga’” – Maciej Gabryś

Rok szkolny Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba nauczycieli uwagi
1999/2000 67 3 12
2000/2001 141 6 15
2001/2002 207 9 19
2002/2003 208 8 20
2003/2004 185 7 19
2004/2005 174 6 17
2005/2006 172 6 18
2006/2007 161 6 19
2007/2008 180 7 18
2008/2009 176 7 18
2009/2010 185 7 19
2010/2011 163 6 18
2011/2012 133 5 20
2012/2013 114 5 17
2013/2014 94 5 16
2015/2016 101 6 16

Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2014/2015 posiadają wyższe wykształcenie mgr i wymagane przygotowanie 
specjalistyczne.

Publiczne Gimnazjum w Gniewoszowie zajmuje drugie piętro budynku szkolnego przy ul. Konopnickiej 19. Dysponuje 10 
salami lekcyjnymi o wymiarach 8 m x 5 m. wyposażone jest w pracownię komputerową (10 stanowisk dla uczniów) z dostępem 
do internetu, w świetlicę internetową, cztery tablice multimedialne, siedem projektorów, cztery laptopy, bibliotekę szkolną, gabinet 
pedagoga, salę gimnastyczną. Uczniowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej oraz mają zapewnioną opiekę pielęgniarki szkolnej. 
Na wyposażeniu szkoły znajdują się trzy telewizory, trzy odtwarzacze DVD, projektor multimedialny, skaner, trzy drukarki, pięć 
magnetofonów, sprzęt nagłaśniający z mikrofonami bezprzewodowymi, mikroskopy. Do prowadzenia zajęć dydaktycznych wyko-
rzystywane są plansze dydaktyczne,mapy, programy multimedialne, filmy edukacyjne.

W szkole prowadzone są koła zainteresowań z języka angielskiego, języka niemieckiego, koło historyczne, fizyczne, matematyczne. 
Praca ta zaowocowała dobrymi wynikami uczniów w konkursach organizowanych przez resort oświaty. W ramach prac nadobowiąz-
kowych szkoła organizuje dla uczniów imprezy szkolne jak: choinka, walentynki, Dzień Dziecka, Dzień Wolności, Dzień Wiosny.

Organizowane są też wycieczki szkolne, wyjazdy do kina, wyjazdy do teatru. Publiczne Gimnazjum w Gniewoszowie swoją 
pracą dobrze służy środowisku naszej Gminy. Dyrektorką szkoły od początku jej istnienia jest mgr Elżbieta Łyszcz. 

stanisława BachanEK

Publiczne Gimnazjum w Gniewoszowie 
Od 01.09.1999 roku funkcjonuje Gimnazjum w Gniewoszowie.

Dokończenie ze str. 18
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W roku szkolnym 2014/2015 w Zespole 
Szkół w Grabowie nad Pilicą był realizowany 
projekt edukacyjny „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe 
zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe 
– Moja przyszłość”, współfi nansowany ze 
środków Unii Europejskiej. Projekt ten rea-
lizowano w obydwu placówkach wchodzą-
cych w skład Zespołu Szkół – w szkole pod-
stawowej i w gimnazjum. 

Głównym celem projektu było wyrów-
nanie braków w wiedzy i umiejętnościach 
uczniów, które stanowią przyczynę trud-
ności szkolnych. Zajęcia były prowadzo-
ne w trzech obszarach: język obcy, zajęcia 
matematyczno – przyrodnicze, doradztwo 
zawodowe w łącznym wymiarze 20 godzin 
miesięcznie dla każdej grupy wiekowej.

Dodatkowe zajęcia dały możliwość 
uczniom wykorzystania zdobytej wiedzy 
teoretycznej w praktyce, w życiu codzien-
nym. Dzięki zajęciom z języka angielskiego 
mogli nawiązać kontakty z rówieśnikami 
z Francji, Łotwy, Grecji, Turcji i Finlan-
dii. Na zajęciach z przyrody doskonalili 
umiejętności wykonywania doświadczeń, 
prowadzenia obserwacji i wnioskowania. 
Zapoznali się z właściwościami metali ota-
czających ludzi w przyrodzie których obec-
ność i wykorzystanie jest nieuniknione. Pro-
jekt nie mógł pominąć „nauki wszystkich 
nauk” czyli zajęć z matematyki na których 
uczestnicy doświadczyli że wykorzystanie 

tych umiejętności jest powszechne przy 
niemal każdej wykonywanej czynności 
w otoczeniu społecznym. Zajęcia również 
umożliwiły dzieciom odkrycie własnych 
pasji i predyspozycji, dzięki przeprowadzo-
nym zajęciom z doradztwa zawodowego 
i organizacji wielu tematycznych wyjazdów.

Kiedy Zarząd Województwa Mazowie-
ckiego postanowił ogłosić konkurs na naj-
ciekawsze zajęcia realizowane w ramach 
projektu obydwie placówki podjęły trud 
przygotowania projektu konkursowego. Ce-
lem konkursu było wyłonienie i nagrodzenie 

15 najciekawszych sprawozdań ze zre-
alizowanych zadań przez ponad 600 szkół 
uczestniczących w projekcie.  

W dniu 22 czerwca w sali odczytowej 
Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warsza-

wie odbyła się Gala fi nałowa konkursu,
w której uczestniczyła grupa gimnazjalna 
wraz z opiekunami. W konkursie wzię-
ły udział 74 szkoły z terenu województwa 
mazowieckiego. Nasze Gimnazjum zajęło 
5 miejsce i otrzymało nagrodę pieniężną. 
Symboliczny czek na kwotę 6.000,00 zł 
został przekazany przez Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego Adama Struzi-
ka. Ponadto, uczestnicy otrzymali nagrody 
rzeczowe. 

Za otrzymane pieniądze uczniowie 
biorący udział w projekcie „Moja przy-
szłość” wyjadą na tygodniowy pobyt nad 
Morze Bałtyckie w okresie wakacyjnym.

EDyta LusaRcZyK
Dyrektor Zs w Grabowie nad Pilicą 

Po raz kolejny w Zespole Szkół 
w Grabowie nad Pilicą we współpracy 
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej i Urzędem Gminy zostały zorga-
nizowane dwutygodniowe półkolonie dla 
45 dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Zajęcia 
odbywały się w dniach od 29 czerwca 
do 10 lipca. W ramach tych zajęć dzieci 
w sposób kreatywny, twórczy i intensyw-
ny spędzały czas. Głównym zamierzeniem 
było: integracja dzieci, profi laktyka uza-
leżnień, umiejętność organizowania czasu 
wolnego, odkrywanie ciekawych miejsc 
najbliższej okolicy, zajęcia laboratoryjne, 
przyrodnicze, artystyczne i kulinarne.

Uczniowie uczestniczyli w dwóch wy-
cieczkach przyrodniczych, zwiedzając nową 
ścieżkę dydaktyczną w Parku Kazimierza 
Pułaskiego w Warce oraz biorąc udział 
w zajęciach w Izbie Przyrodniczej ze Szla-
kiem Królewskim w Augustowie na terenie 
Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

Dużym zainteresowaniem cieszyły 

się zajęcia artystyczne, podczas których 
dzieci poznawały tajniki decupage, fi lco-
wania, malowania na szkle oraz płótnie. 
Najciekawsze prace dzieci zostały prze-
kazane instytucjom wspierającym organi-
zację półkolonii.

Ogromną frajdą okazał się również 
dzień kuchcika. Dzieci samodzielnie przy-
gotowywały ciasto, formowały i ozdabiały 
ciasteczka, robiły także lody truskawkowe. 
Świetnie poradziły sobie z umiejętnością 
odczytywania przepisów, według których 
sporządziły pyszności. Na zakończenie 
dnia ciasteczkami częstowały gości.

Ze względu na wysokie temperatury 
dzieci dwukrotnie korzystały z kąpieli 
wodnych w basenach w Warce i w Kozie-
nicach oraz uczestniczyły w dwóch sean-
sach kinowych w Multikinie w Radomiu.

Zdaniem rodziców to wspaniała for-
ma letniego wypoczynku dla ich pociech, 
która umożliwiała atrakcyjne spędzanie 
czasu wśród rówieśników, uczyła akcep-

tacji siebie i innych, była przygotowaniem 
dzieci do samodzielnych wyjazdów kolo-
nijnych oraz nie obciążała ich fi nansowo. 
Są wdzięczni i zachwyceni, że ich dzieci 
korzystały z tak bogatej i ciekawej oferty.

Rodzice, uczniowie i dyrekcja Zespołu 
szkół w Grabowie nad Pilicą składają gorą-
ce podziękowania wszystkim osobom i insty-
tucjom, które przyczyniły się do wakacyjne-
go, pełnego radości i zabaw wypoczynku.

Dziękujemy Panu wójtowi Gminy 
Grabów nad Pilicą Panu Euzebiuszo-
wi strzelczykowi oraz Pani Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej 
Jolancie stefaniak. Dzięki takim dzia-
łaniom jak organizacja półkolonii dzie-
ci były szczęśliwsze, radośniejsze  i miło  
spędziły część wakacji. czekają na kolej-
ne tego typu zajęcia. Bo następne waka-
cje już za rok…….

Opiekunowie wypoczynku
E. Lusarczyk, a. Durajczyk, 

u. strzałkowska, M. żurawska-Janas

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
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Nadszedł długo wyczekiwany moment 
dla wszystkich uczniów.

26 czerwca br. ofi cjalnie zakończył się 
kolejny rok szkolny. Dla niektórych był on 
trudny, dla innych pełen wyzwań i sukce-
sów, nowych doświadczeń. Po raz ostatni 
w tym roku szkolnym dyrekcja, nauczy-
ciele i uczniowie spotykali się w pełnym 
składzie, aby uroczyście zakończyć minio-
ny rok oraz nagrodzić tych uczniów, któ-
rzy przez dziesięć miesięcy ciężkiej pracy 
zasłużyli na wyróżnienie.

Uroczystość zakończenia roku szkol-
nego rozpoczęła się od Mszy Świętej 
w kościele parafi alnym Świętej Trójcy 
w Grabowie nad Pilicą dla Zespołu Szkół 
w Grabowie n/P i dzień wcześniej w koś-
ciele pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
w Bożym dla Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Augustowie.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 
w ZS, rozpoczął taniec polonez w wykona-
niu klas III gimnazjum. Następnie uczniowie 
mogli wysłuchać montażu słowno – muzycz-
nego przygotowanego przez absolwentów 
szkoły podstawowej i gimnazjum. Po wystę-
pie uczniów głos zabrali wychowawcy klas, 
którzy wyróżnili najlepszych wychowanków 
za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe 
zachowanie wręczając im nagrody oraz sty-
pendia naukowe i sportowe. Łącznie przy-
znano 30 stypendiów w Publicznej Szkole 
Podstawowej i 35 w Publicznym Gimnazjum. 
Jak co roku uczniowie ze średnią powyżej 5,0 
otrzymali tytuł Prymusa Szkoły. Tytuł ten 
otrzymali: Paulina Ogrodzińska, Michał Ko-
złowski, Patrycja Kocyk, Wiktoria Gąsior, 
Aleksandra Dyga, Julia Maciejczak, Kacper 
Zaręba, Patrycja Stefaniak, Jakub Bojdziński, 
Ewa Szczygieł, Kinga Ogrodzińska, Anita 
Chrabąszcz, Aleksandra Kurbanowska, Mag-
dalena Chrząstek i Aleksandra Chrząstek. 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy 
Grabów nad Pilicą Euzebiusz Strzelczyk, 

który wręczył indywidualną nagrodę 
pieniężną za najlepszy wynik uzyskany 
z egzaminu gimnazjalnego uczennicy 
Aleksandrze Kurbanowskiej. Wyróżnieni 
uczniowie Szkoły Podstawowej otrzymali 
dyplomy i nagrody z rąk Sekretarz Gminy 
Zdzisława Karasia.

Na zakończenie spotkania słowa po-
dziękowania pod adresem rodziców skie-
rowała dyrektor Zespołu Szkół w Grabo-
wie nad Pilicą Edyta Lusarczyk, którym 
wręczyła listy gratulacyjne. Złożyła rów-
nież podziękowania i życzenia wszystkim 
uczestnikom uroczystości, życząc rados-
nych i bezpiecznych wakacji. 

Uroczyste zakończenie roku szkol-
nego w PSP również rozpoczęło się od 
części artystycznej uczniów klasy szóstej 
która serdecznie żegnała się z gronem 
pedagogicznym i młodszymi kolegami 
opuszczając mury tej szkoły ostatni raz. 

Szkoła mogła z dumą przyznać 8 sty-
pendiów naukowych wypracowanych przez 
Dagmarę Kuklińską, Serafi na Kuklińskiego, 

Magdę Plesiewicz, Adriana Bogumiła, Zu-
zannę Gut Zuzannę Maliszewska, Karola 
Kuklińskiego, Wiktorię Więckowską oraz 
7 sportowych dla dziewcząt za zajęcie II 
miejsca w zawodach powiatowych w tenisie 
stołowym dziewcząt przyznanych Milenie 
Leszczyńskiej, Zuzannie  Gut, Zuzannie Ma-
liszewskiej, Emilii Rębskiej i dla chłopców 
za zajęcie I miejsca w zawodach między 
powiatowych w tenisie stołowym chłopców 
przyznanych Dawidowi Zarębie, Adrianowi 
Bogumiłowi, Karolowi Kuklińskiemu.

Za sukcesy sportowe uczniowie otrzy-
mali nagrody rzeczowe ufundowane 
przez Wójta Gminy Grabów nad Pilicą. 
Najlepsi uczniowie natomiast otrzymali 
nagrody książkowe, a uczniowie oddziału 
przedszkolnego pamiątkowe książeczki.

Uczeń klasy szóstej Karol Kukliński 
otrzymał osobiście nagrodę Wójta Gminy 
Grabów nad Pilicą za najlepszy wynik na 
sprawdzianie szóstoklasisty, a uczennica 
Oliwia Plesiewicz otrzymała nagrodę dy-
rektora szkoły za osobowość roku szkol-
nego 2014/2015. 

Uroczystości zakończenia roku szkolne-
go są momentem wielkiej radości z osiąg-
niętych wyników sprawiających dumę nie 
tylko uczniom ale i rodzicom, pedagogom 
i władzom samorządowym oraz wielkich 
wzruszeń. Dzień ten dla niektórych jest ostat-
nim spędzonym w tej szkole, po wakacjach 
bowiem zaczynają oni nowy etap w innych 
murach, często oddalonych wiele kilome-
trów od rodzinnych stron. Przed nimi coraz 
trudniejsze wyzwanie dlatego na ten czas 
letniego odpoczynku życzymy wszystkim 
pogodnych dni, niezapomnianych wakacyj-
nych wrażeń i nabierania energii do pracy 
w roku szkolnym 2015/2016.

aGniEsZKa DuRaJcZyK
sławOMiR MaDEJ
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W sobotę, 13 czerwca po raz drugi 
na deskach amfi teatru nad Jeziorem 
Kozienickim królowali tancerze break 
dance z całej Polski, gwiazdy hip-hop’u 
i reggae. Ogólnopolski Turniej Tańca 
Break Dance „Kozienice City Brea-
kers” przyciągnął wielu miłośników.

Wydarzenie adresowane, przede wszyst-
kim do osób młodych, podzielone zostało 
na część turniejową i część koncertową. 
W turnieju tancerze zmierzyli się w czterech 
kategoriach: Kids Battle 2vs2 do 11 lat oraz 
12 – 15 lat, Power Moves Contest i bitwy 
ekip 3vs3. W przerwach natomiast zoba-
czyliśmy Longest Moves Contesty, czyli 
Headspin, Swipes, koła Thomasa, hand hops 
i bary. Turniej rozgrywany był w systemie 
pucharowym, a poszczególne występy oce-
niali doświadczeni bboye z Polski: dr Hefo 
(Ready To Battle, Octagon) i Wezyr (Nasa) 
oraz z Kaliningradu Beetle (Zames Crew). 

W sumie w kategorii Kids Battle zapre-
zentowało się ponad 20 ekip, w tym także 
tancerze z Kozienic z grupy Kids in Action 
działającej w KDK pod okiem trenera break 
dance Michała Wójcika: Zuzanna Orłowska, 
Paulina i Piotr Ośka, Jan Zieliński, Kata-
rzyna Klimowicz, Patryk i Oskar Rakoczy. 
Kozieniczanie nie zostali wprawdzie laurea-
tami tegorocznego turnieju, ale i tak świetnie 
się bawili. I miejsce w Kids Battle do 11 lat 
zajął zespół „Monster Munch” w składzie: 
Mateusz Józefkowicz i Klaudiusz Kowalski, 
natomiast I miejsce w Kids Battle 12 – 15 
lat zajął zespół „Break Kids 1” z Lipska 
w składzie: Kamil Wojarski i Dawid Pluta. 
W kategorii Power Moves Contest zobaczy-
liśmy 5 tancerzy z dużym doświadczeniem. 

Tutaj najlepszy okazał się bboy Mliko, czyli 
Kamil Marczyk z Radomska. 
– Postarałem się zaprezentować jak 

najdłuższą kombinację ruchów obroto-
wych, na tym polegają power moves’y 
– wyjaśnia bboy Mliko. – Sędziowie 
zdecydowali, że moja prezentacja była 
najlepsza, co mnie bardzo cieszy.
W czwartej najważniejszej kategorii, 

czyli bitwach ekip 3vs3, w której do wy-
grania były atrakcyjne nagrody fi nanso-
we, zmierzyło się 14 zespołów. I miejsce 
w tej kategorii zajął zespół „Breaknuts” 
w składzie: Paulina Starus, Joachim Ba-
rański i Mikołaj Savka. Zgarnęli najwięk-
szą wygraną, bo aż 2 tys. zł. 
– Impreza bardzo pozytywnie nas zasko-

czyła jeżeli chodzi o organizację, bo 
rzadko kiedy się zdarza, że tak dba się 
o tancerzy (…) a jeżeli chodzi o fi nał to 
jesteśmy bardzo szczęśliwi – mówi Pau-
lina Starus.

– Mieliśmy dość ciężkie walki i nasza dra-
binka była dość trudna (…) ale tak na-
prawdę nie byliśmy nastawieni na fi nał. 
Przyjechaliśmy się tutaj pobawić, spę-
dzić ze sobą czas, porozmawiać, dla-
tego też możliwe, że dzięki temu udało 
nam się dojść tak daleko – dodaje Joa-
chim Barański.
Puchary, dyplomy i nagrody zarówno 

fi nansowe, jak i rzeczowe wręczali laure-
atom dyrektor Kozienickiego Domu Kul-
tury Elwira Kozłowska, dyrektor Wydzia-
łu Promocji, Kultury i Sportu w Urzędzie 
Miejskim w Kozienicach Jarosław Traczyk 
oraz sędziowie. Podczas turnieju dodatko-
wymi atrakcjami dla widzów były pokazy 
umiejętności sędziów oraz warsztaty dla 
wszystkich. Całość brawurowo poprowa-
dził Rufi n MC z Piaseczna. A oprawą mu-
zyczną zajmował się DJ FIM. 

Po zakończeniu zmagań tanecznych 
sceną zawładnęli muzycy. Przed publicz-
nością wystąpili Bas Tajpan & Bob One, 
a supportowali ich Maikendo & DJ Baff 
Weed oraz Somp WPL & Chio EMB. 

Organizatorem wydarzenia była Gmi-
na Kozienice i Kozienicki Dom Kultury 
im. Bogusława Klimczuka. Organizatorzy 
serdecznie dziękują za wsparcie II Ogól-
nopolskiego Turnieju Tańca Break Dance 
„Kozienice City Breakers” wszystkim 
sponsorom, w tym sponsorowi głównemu 
ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka

Zwycięzcy tegorocznego turnieju w bitwach ekip 3vs3 BREaKnuts wraz z dyrek-
torem KDK Elwirą Kozłowską (czwarta od lewej), dyrektorem wydziału Promocji, 
Kultury i sportu w uM Jarosławem traczykiem (trzeci od prawej) oraz sędziami: 
bboy Beetle (pierwszy od lewej), bboy hefo (trzeci od lewej) i bboy wezyr (pierwszy 
od prawej)

Gwiazdą ii Ogólnopolskiego turnieju tańca Break Dance „Kozienice city Brea-
kers” byli Bas tajpan (z prawej) i Bob One

GMINA KOZIENICE
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W dniach 26 – 27 czerwca Kozie-
nice stały się prawdziwą stolicą pięk-
ności. Wszystko to za sprawą Fina-
łu Miss Polski Nastolatek 2015 oraz 
Półfinału Miss Polski 2015. Imprezy 
te organizowane są już od 5 lat w am-
fiteatrze nad Jeziorem Kozienickim. 

W trakcie piątkowego wieczoru 
spośród 23 kandydatek z całej Polski, 
wyłoniono tę najpiękniejszą. Z uwagą 
obserwowało ich kilkunastoosobowe 
jury, w którym zasiedli także przed-
stawiciele lokalnych władz m.in. Bur-
mistrz Gminy Kozienice Tomasz Śmie-
tanka i Starosta Powiatu Kozienickiego 
Janusz Stąpór. Miss Polski Nastolatek 
2015 została 14 – letnia mieszkan-
ka Łodzi Maja Sieroń. Koronę zwy-
ciężczyni wręczyła jej poprzedniczka 
Blanka Tichoruk. 
– Bardzo się cieszę, ale jednocześnie 

jestem bardzo zaskoczona, bo nie na-
stawiałam się na koronę – powiedzia-
ła tuż po ogłoszeniu wyników Maja. 
– Dla mnie była to przede wszystkim 
przygoda i zabawa. 
Wyłoniono także cztery wicemiss 

oraz Miss Jovi. Została nią Natalia Ku-
sińska. Imprezę poprowadził Robert 

„Mykee” Jarek, a gwiazdą muzyczną 
był zespół Kombii. 

Następnego dnia na scenie kozieni-
ckiego amfiteatru zaprezentowało się 
48 kandydatek do tytułu Miss Polski 
2015. Tylko 24 zakwalifikowały się 
do ścisłego finału, wśród nich znalazły 
się Miss Publiczności i Miss Kozienic. 
Tą pierwszą została Karina Pochwała 
z Koszalina, natomiast drugi tytuł 
powędrował do Kamili Wenderlich 
z Gdańska. Werdykt ogłosił burmistrz 
Tomasz Śmietanka. 
– Byłam bardzo zaskoczona, ale wi-

działam liczny doping ze strony pub-
liczności z Kozienic, także nadzieja 
była i okazało się, że się spełniła. 
Jestem bardzo szczęśliwa – powie-
działa po ogłoszeniu werdyktu nowa 
Miss Kozienic.
Sobotni wieczór występami uświet-

nili Biba, Michał Szpak oraz DJ Fiver 
& Monika Lewczuk. Zgodnie z tradycją 
imprezę poprowadził Krzysztof Ibisz. 
Gala Finałowa Miss Polski 2015 odbę-
dzie się w grudniu w Krynicy Zdroju. 

Gospodarzem „Festiwalu Piękna” była 
Gmina Kozienice oraz Kozienicki Dom 
Kultury im. B. Klimczuka.

Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka

Maja sieroń z łodzi – Miss Polski 
nastolatek 2015
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Ostania niedziela w Skansenie 
w Mniszewie wprowadziła zwiedzają-
cych w niezwykły klimat sprzed kil-
kudziesięciu lat. Przypomniała trudne, 
wojenne dzieje naszej ojczyzny, wyda-
rzenia, które dawno minęły, ale o któ-
rych nie wolno nam nigdy zapomnieć. 
Naszym obywatelskim obowiązkiem 
jest znać historię swojej ojczyzny 
i przekazywać ją następnym pokole-
niom. Edukacja w tym zakresie może 

odbywać się w rożny sposób. My ma-
jąc do dyspozycji wspaniałe warunki 
plenerowe, ścieżki spacerowe, okopy, 
eksponaty militarne, jakie znajdują się 
na terenie Skansenu Bojowego w Mni-
szewie, postanowiliśmy zorganizować 
edukacyjny piknik militarny. Zgodnie 

z planem 12 lipca 2015 roku, w Skanse-
nie Bojowym I Armii Wojska Polskie-
go w Mniszewie, odbył się pierwszy 
Piknik militarny, który mamy nadzieję 
stanie się imprezą cykliczną, mająca 
stałe miejsce w kalendarzu wydarzeń 
edukacyjno-kulturalnych na terenie 
gminy i powiatu. W ramach Pikniku w 
wielu miejscach Skansenu na widzów 
czekały ciekawe atrakcje i wydarzenia. 
W budynku muzeum można było zwie-
dzić wystawę zbiorów – eksponatów 
militarnych z okresu II wojny świato-
wej, odnalezionych na terenie przyczół-
ka warecko-magnuszewskiego, wziąć 
udział w spotkaniu z historykami-au-
torami publikacji Zapilcze1939-1945” 
oraz obejrzeć wystawę archeologiczną 

dotycząca badań wykopaliskowych od-
bywających się na terenie gminy Mag-
nuszew. Na pasjonatów historii w czę-
ści napowietrznej Skansenu, w pięknej 
i ciekawej scenerii wśród drzew, czeka-
ło wiele ciekawych ekspozycji i ludzie, 
którzy w bardzo ciekawy i atrakcyjny 
sposób je prezentowali.

W tegorocznym pikniku wzięło 
udział wielu wystawców, którzy przy-
gotowali ekspozycje pamiątek z okresu 
II wojny światowej. Wśród wystawio-
nych zbiorów znalazła się broń, umun-
durowanie, różne  elementy uzbrojenia 
oraz w pełni sprawne zabytkowe po-
jazdy wojskowe. 

Klimat militarny tworzyli również 
ludzie – rekonstruktorzy przebrani 
w mundury wojskowe różnych armii. 
Po terenie skansenu przechadzali się 
w mundurach żołnierze polscy, ro-

syjscy i niemieccy. Nie zabrakło też 
żołnierzy w pełnym umundurowaniu 
I Armii Wojska Polskiego, która 
w 1944 roku walczyła na terenie przy-
czółka warecko – magnuszewskiego.

Ogromną atrakcją okazały się poka-
zy nowoczesnego pola walki oraz szar-
ży ułańskiej. Zarówno uczestnicy grup 
ASG z replikami broni, jak również 
konie i jeźdźcy, pięknie się prezento-
wali i zgromadzili rzeszę widzów. 

Na tych którzy chcieli zapoznać się 
z bronią i wypróbować swoje zdolno-
ści strzeleckie czekała strzelnica ASG 
(ciesząca się przeogromnym powodze-
niem). Nie zabrakło tez pieśni żołnier-
skich i partyzanckich, które wykonali: 

Dokończenie na str. 25

GMINA MAGNUSZEW
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Dokończenie ze str. 24

zespół seniorów, aktorzy z koła teatral-
nego oraz młodzież. 

Piknik wzbudził ogromne zainte-
resowanie i aprobatę zwiedzających. 
Z różnych stron napływały pozytywne 
komentarze typu: „Wspaniały Piknik 
(…) Był świetnie zorganizowany, bar-
dzo edukacyjny. Serdecznie gratuluje-
my, to było naprawdę WYDARZENIE 
KULTURALNE ! „

Nie byłoby to możliwe bez udziału 
ludzi, którzy zaangażowali się w jego or-
ganizację.

W Pikniku było zaangażowanych 
wiele grup: Kozienickie Stowarzysze-
nie Rekonstrukcji Historycznych; Gru-
pa Rekonstrukcji Historycznej Warka; 
Muzeum Studzianki Pancerne – Paweł 
Bryś; Roman Fernandez; Willys Club 
Polsk; Grupa militarna Pilica; Etiop 
SX; „Siwy 4x4”; „Grupa Redberet Air-
soft-Warszawa”; ASG Dirty Rebels – 
Wilga”; „ASG S.K.O.T – Kozienice”; 
Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina 
Policyjna 1939r. Koło nr1 w Radomiu; 
Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 22 
Pułku Ułanów Podkarpackich Garbat-
ka – Letnisko; „Muzeum 2 Korpusu 
Polskiego z Józefowa k. Otwocka”; 
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec 
Pionki, nieformalna grupa młodzie-
ży „Moja i Twoja przyszłość”; zespół 
„Melodia”, aktorzy z amatorskiej gru-
py teatralnej, działającej przy GBP-CK 
w Magnuszewie, młodzież z terenu 
gminy Magnuszew.

Dzięki wielkim pasjonatom milita-
riów i ich bezinteresowności, to wyda-
rzenie było tak bogate we wszelkiego 
rodzaju atrakcje. Bez zaangażowania 
(w większości społecznego), nie uda-
łoby się pokazać tak wiele. Dzięku-
jemy szczególnie tym, którzy zrobili 
to bezinteresownie, nie oczekując nic 
w zamian. 

Zwracamy się równocześnie 
z prośbą do wszystkich posiadaczy mi-
litariów z okresu II wojny światowej, 
z propozycją przekazania ich do muze-
um przy Skansenie Bojowym w Mni-
szewie. Zapewniamy, że znajdą tam 
godne miejsce i będą źródłem edukacji 
dla przyszłych pokoleń.

ORGaniZatORZy
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W dniu 25 czerwca 2015 r. miało miej-
sce pierwsze spotkanie z przedstawicie-
lami przedsiębiorczości z terenu gminy 
Sieciechów. Spotkanie w przeważającej 
części miało charakter konsultacji spo-
łecznych LGD „Puszcza Kozienicka” 
w perspektywie fi nansowej Unii Europej-
skiej 2014 – 2020. Spotkanie otworzył Wójt 
Gminy Sieciechów Marian Zbigniew Czer-
ski, który powitał przybyłych gości: przed-
stawicieli przedsiębiorczości oraz Irenę 
Bielawską Prezesa LGD „Puszcza Kozieni-
cka”, pracowników Nadwiślańskiego Ban-
ku Spółdzielczego w Puławach fi lia w Sie-
ciechowie Dorotę Wróbel i Annę Witosław 
oraz przedstawicieli samorządu: Przewodni-
czącego Rady Gminy Sieciechów Kazimie-

rza Mastalerza, Zastępcę Przewodniczące-
go Rady Gminy Zofi ę Wójcik. Wójt Gminy, 
w swoim powitaniu zachęcił do współ-
pracy wszystkich przedsiębiorców, za-
pewnił o pomocy na tyle, na ile to będzie 
możliwe ze strony Urzędu. Następnie 
głos zabrała Prezes Irena Bielawska, któ-
ra przedstawiła założenia „LIDERA” 
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020, omówiła budżet oraz 
warunki jakie należy spełnić, aby otrzymać 
pomoc unijną. Przedstawiła również kilka 
przykładów korzystania z pomocy unijnej 
na terenie powiatu kozienickiego.

W kolejnej części spotkania wywią-
zała się dyskusja na temat warunków 
przyznawanych środków. Panie reprezen-

tujące Nadwiślański Bank Spółdzielczy 
w Puławach fi lia Sieciechów przekazały 
obecnym na spotkaniu ofertę banku dla 
klientów, zapewniając o otwartości na ne-
gocjacje.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy, 
zachęcił jeszcze raz do współpracy oraz 
poinformował o planach sprzedaży dzia-
łek i zaprosił na Dni Gminy Sieciechów, 
które odbędą się 9 sierpnia w Sieciecho-
wie. Spotkanie zakończyło się w miłej 
atmosferze. 

Organizatorzy planują następne spot-
kania licząc na większy udział lokalnych 
przedsiębiorców.

E.K.

W trakcie sesji Rady Gminy Siecie-
chów w dniu 25 czerwca 2015r medalem  
„Za Zasługi dla Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Politycznych” 
uhonorowani zostali: Wójt Gminy Sie-
ciechów Marian Zbigniew Czerski, 

Przewodniczący Rady Gminy Siecie-
chów Kazimierz Mastalerz, sołtys wsi 
Głusiec Aldona Klimowicz – Masta-
lerz oraz Naczelnik Ochotniczej Straży 
Pożarnej Zajezierze Stanisław Jan Ba-
chanek. Odznaczenia wręczył Prezes 

Związku Żołnierzy WP przy Wyższej 
Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych 
w Dęblinie st. chor. sztab. Mirosław 
Błażejczyk .

E.K.

GMINA SIECIECHÓW



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 27

W niedzielę 28 czerwca br. jednost-
ki OSP z Sieciechowa, Głuśca, Łojów 
i Zajezierza brały udział w międzyg-
minnych zawodach sportowo – pożar-
niczych, których gospodarzem tym ra-
zem była gmina Garbatka – Letnisko. 
Ogółem do współzawodnictwa stanęło 
11 drużyn strażackich. Zawody pro-
wadził mł. bryg. Paweł Potucha Z-ca 

Komendanta PSP z Kozienic. Władze 
samorządowe Gminy Sieciechów re-
prezentowała Teresa Sujkowska Sekre-
tarz Gminy.

Z terenu Gminy Sieciechów I miej-
sce zajęła drużyna z Sieciechowa osią-
gając wynik 115,26 s., na drugim miej-
scu uplasowała się drużyna z Głuśca 
osiągając wynik 121,12. Trzecie miej-

sce zajęła drużyna z Zajezierza z wyni-
kiem 141,35.

Wójt Gminy Sieciechów składa ser-
deczne gratulacje wszystkim uczest-
nikom za udział w zawodach oraz 
osiągnięcie wysokiego poziomu w wy-
szkoleniu.

E.K.
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