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4 lipca w sali konferencyjnej Pensjonatu Ośrodka Rekreacji i Turystyki KCRiS
w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Tomasza
Michułki, odbyło się uroczyste pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji
w Kozienicach insp. Stanisława Kondei,
który odszedł na zasłużoną emeryturę.
Komendant Wojewódzki obowiązki
szefowania w Kozienicach powierzył dotychczasowemu Naczelnikowi Wydziału
Prewencji KWP zs. w Radomiu mł. insp.
Tomaszowi Cybulskiemu.
Podczas uroczystości Komendant Wojewódzki Policji insp. Tomasz Michułka
podziękował odchodzącemu na emeryturę komendantowi za trud i poświęcenie
związane z wieloletnią służbą, a Nowemu Szefowi kozienickich policjantów
życzył dużo sukcesów na zajmowanym
stanowisku.

W maju rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadań publicznych wspieranych przez samorząd
w zakresie I Promocji kultury, sztuki,
ochrony dóbr dziedzictwa narodowego,
turystyki i krajoznawstwa, Zadanie 1 –
Wykorzystanie Światowych Dni Młodzieży do Promocji Powiatu Kozienickiego, w szczególności jego walorów
kultury, sztuki ochrony dóbr dziedzictwa narodowego oraz turystycznych
i krajoznawczych.
Samorząd Powiatowy przeznaczył
na ten cel kwotę 15.000,00 zł. W konkursie mogły uczestniczyć organizacje
pozarządowe nie nastawione na zysk

Gratulacje nowemu Komendantowi
oraz podziękowania dla dotychczasowego Komendanta złożył również Andrzej

Jung Starosta Powiatu Kozienickiego.
sierż. szt. ILONA TARCZYŃSKA

prowadzące działalność w zakresie zadań konkursowych oraz osoby prawne
i jednostki organizacyjne działające na
podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków
wyznaniowych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
w zakresie zadań konkursowych.
Swoją ofertę złożyła jedna organizacja: Fundacja „Młodzi Radom”, której po ocenie przez komisję konkursową
Zarząd Powiatu przyznał dofinansowanie
w kwocie 15.000,00 zł.
Komisja konkursowa oceniając

ofertę brała pod uwagę wartość merytoryczną i walory promocyjne projektu, koszt jego realizacji, w tym rodzaj
i celowość planowanych kosztów,
wysokość wkładu własnych środków
finansowych, osiągnięcia i doświadczenia w realizacji przedsięwzięć
o podobnym charakterze i zasięgu,
a także możliwość realizacji zadania
przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych i rzeczowych.
Wyniki konkursu wywieszone zostały
na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kozienicach oraz opublikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej.
MONIKA WIRASZKA

Informacje

27 czerwca 2016 r. odbyła się XX
Sesja Rady Powiatu Kozienickiego
V kadencji.
Na początku Sesji Andrzej Jung
Starosta Powiatu Kozienickiego oraz
Włodzimierz Stysiak Przewodniczący
Rady Powiatu Kozienickiego wręczyli listy gratulacyjne odchodzącemu na
emeryturę insp. Stanisławowi Kondei
– Komendantowi Powiatowemu Policji
w Kozienicach oraz kończącemu pełnienie obowiązków Gminnego Komendanta OSP Witoldowi Adamskiemu.
Następnie podjęto uchwały w sprawach:
– rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu
kozienickiego za 2015 r. i sprawozdania finansowego,
– absolutorium z tytułu wykonania
budżetu powiatu kozienickiego za
2015 r.,
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata
2016 – 2028,
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2016 r.,

– uchwalenia Powiatowego Programu
Zapobiegania Przestępczości oraz
Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli
i Porządku Publicznego,
– zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdro-

wotnej w Kozienicach za 2015 r.,
– wyrażenia pozytywnej opinii n/t
Strategii Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach na rok 2016
i lata następne.
MONIKA WIRASZKA

Centrum ŚDM w Kozienicach przygotowywało się do tego wydarzenia
rok i osiem miesięcy poprzez apele
młodych, posługę u chorych, którzy
otaczali dzieło modlitwą.
Aktywnie w dzieło włączyła się grupa wolontariuszy z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach. Wielkim duchowym
przeżyciem była peregrynacja Krzyża
i Ikony Salus Populi Romani w kwietniu ubiegłego roku w Kozienicach.
W każdą niedzielę na nabożeństwie

o godz. 17.30 Kozieniczanie modlili się
w intencji Światowych Dni Młodzieży
w parafii pw. Św.
Krzyża.
Owocem
przygotowań
jest
grupa 58 osób młodych, którzy udadzą
się do Krakowa na
spotkanie z Ojcem
Świętym Franciszkiem.
Równolegle
z przygotowaniami
naszej
młodzieży
trwało przygotowanie Kozienic do przyjęcia młodzieży
z Ukrainy z diecezji kamieniecko-podolskiej, gdzie posługuje nasz rodak
Ksiądz Biskup Radosław Zmitrowicz. Dzięki Starostwu Powiatowemu
i Urzędowi Miejskiemu stało się możliwym, aby grupa młodzieży z Ukrainy w liczbie 97 osób mogła mieć swój
przystanek przed Krakowem właśnie
w Kozienicach w ramach Dni w Diecezjach. Ich przyjazd nastąpił w dniu
20 lipca.

Pragniemy bardzo Serdecznie Podziękować Starostwu Powiatowemu
w Kozienicach, Urzędowi Miasta
i Gminy Kozienice, Kozienickiej Radzie Rycerzy Kolumba, Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych – Nadleśnictwu Kozienice, Gminom Gniewoszów, Głowaczów, Magnuszew,
PKS Sp. z o.o., Januszowi Kultysowi,
Marianowi Jabłońskiemu – naszym
Przewoźnikom, którzy zadbali o to,
aby nasi Pielgrzymi dotarli z przejścia granicznego w Medyce i mogli
być przywiezieni do miejscowości,
w których odbywają Dni w Diecezjach.
Dziękujemy Służbom Porządkowym:
Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach, Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i wszystkim, którzy pomogli nam
w realizacji tego przedsięwzięcia, nie
pomijając nikogo, a dziękując wszystkim. Ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowania.
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Szpital Powiatowy w Kozienicach zaprasza wszystkie osoby zainteresowane możliwością wykonania odpłatnych badań RTG
i Tomografii Komputerowej. Badania te są
świadczone niezależnie od usług bezpłatnych
oferowanych w ramach kontraktu z NFZ.
Zapewniamy Państwu nowoczesny
sprzęt, umożliwiający przeprowadzenie
precyzyjnych badań oraz wykwalifikowany personel gwarantujący wysoką jakość
świadczonych usług. Oferujemy przystępne ceny oraz krótki czas oczekiwania
na wykonanie badania i jego wynik.
Szczegółowe informacje na temat badań dostępne są pod nr tel. 48 38 28 771
oraz na stronie internetowej www.szpitalkozienice.pl
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług!
Dyrekcja SPZZOZ w Kozienicach

7 sierpnia (niedziela) w Mniszewie
oraz Studziankach Pancernych odbędą
się uroczyste obchody 72. rocznicy Bitwy pod Studziankami i walk na przyczółku warecko – magnuszewskim.
Uroczystości rozpoczna się o godz.
10:00 na terenie Skansenu Bojowego 1. Armii Wojska Polskiego
w Mniszewie. Dalsza część uroczystości odbędzie się przy pomniku – mauzoleum w Studziankach Pancernych
o godz. 12:00. Będzie to część oficjalna z udziałem m.in. asysty honorowej
1. Warszawskiej Brygady Pancernej
im. Tadeusza Kościuszki oraz orkiestry wojskowej.
Po uroczystościach oficjalnych na
polach studziankowskich oraz na terenie Muzeum w Studziankach Pancernych odbędą się pokazy czołgów oraz
piknik historyczny.
W sobotę 6 sierpnia odbędzie się
między innymi rajd pojazdów historycznych, wystawa sprzętu wojskowego oraz wieczór historyczny i projekcja
filmu.
Organizatorzy serdecznie zapraszają delegacje pocztów sztandarowych, delegacje z kwiatami oraz
wszystkich zainteresowanych do
udziału w uroczystościach. Plakat
wraz ze szczegółowym programem
obchodów 72. Rocznicy Bitwy pod
Studziankami na okładce Biuletynu.
MONIKA WIRASZKA
www.kozienicepowiat.pl
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28 sierpnia Starostwo Powiatowe
w Kozienicach oraz Gmina Magnuszew
we współpracy z pozostałymi gminami
powiatu: Garbatka-Letnisko, Głowaczów,
Gniewoszów, Grabów nad Pilicą, Kozienice, Sieciechów organizują XIII Dożynki Powiatu Kozienickiego „Magnuszew
2016”. Jak co roku uroczystości rozpocznie Msza Święta, następnie odbędą się
tradycyjne obrzędy dożynkowe oraz występy artystyczne. W programie znajdą się
również konkursy z nagrodami, a imprezie towarzyszyć będą wystawy twórców
regionalnych.
W związku z tym zachęcamy do włączenia się w organizację przedsięwzięcia
poprzez wystawienie swojego stoiska
firmowego lub stoiska z wyrobami artystycznymi.
Szczegółowych informacji udzielają
pracownicy Wydziału Promocji i Kultury
Starostwa Powiatowego w Kozienicach,
ul. Kochanowskiego 15, tel. 48 382 05 66,

e-mail: redakcja@kozienicepowiat.pl
Plakat wraz ze szczegółowym programem uroczystości zamieszczony zostanie

w sierpniowym numerze Biuletynu Informacyjnego „Nasz Powiat” i na stronie internetowej www.kozienicepowiat.pl
MONIKA WIRASZKA

24 czerwca w Domu Pomocy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej
w Kozienicach zorganizowany został piknik rodzinny mający na celu integrację
społeczności mieszkańców Domu z ich
bliskimi i środowiskiem lokalnym.
W pikniku oprócz pensjonariuszy,
ich rodzin uczestniczyli również m. in.
Urszula Kowalik dyrektor PCPR w Kozienicach, dyrektorzy zaprzyjaźnionych
Domów Pomocy Społecznej z terenu Mazowsza oraz członkowie Stowarzyszenia
Klub Seniora „Radosna Jesień”.
Mimo bardzo upalnego popołudnia
uczestnicy pikniku z werwą i uśmiechem
korzystali z przygotowanych atrakcji.
Zebrani mieli okazję podziwiać występy
pensjonariuszy Domu, którzy śpiewem
i skeczami umilali spotkanie.
Organizatorzy przygotowali również
dla wszystkich poczęstunek, na który złożyły się potrawy z grilla oraz tradycyjny,
polski bigos.
Uśmiech na twarzach mieszkańców
DPS w Kozienicach oraz ich radość płynąca ze spotkania z bliskimi, sprawiają, iż
tego typu imprezy zamieniają się w wyjątkowe, niezapomniane wydarzenia.
SABINA SEMENIUK
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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W dniach od 27 do 30 lipca rozegrana zostanie 59. edycja
Międzynarodowego Kolarskiego Wyścigu „Dookoła Mazowsza”. 28 lipca odbędzie się kozienicki etap wyścigu,
podczas którego rozegrany zostanie Memoriał Marka Łuczyńskiego i Janusza Stąpora.
Etap ten liczył będzie 165 km. Start i meta zlokalizowane zostaną w Kozienicach na ul. Legionów przy Krytej Pływalni „Delfin”. Swój udział w wyścigu już teraz zapowiedzieli czołowi kolarze zeszłorocznych zmagań m.in. Stefan
Poutsma, a także mający polskie korzenie mistrz Europy
w torowej konkurencji omnium i mistrz świata z 2015 roku
w wyścigu scratch Lucas Liss.
Program kozienickiego etapu 59. Międzynarodowego
Wyścigu Kolarskiego „Dookoła Mazowsza”:
11.30 – zbiórka zawodników, Kozienice ul. Legionów 4
12.00 – prezentacja ekip
12.50 – start honorowy
13.00 – start ostry, Kozienice ul. Piastowska
16.30 – przyjazd na metę, Kozienice ul. Legionów 4
17.00 – ceremonia nagradzania zwycięzców
Trasa przebiegać będzie przez: Kozienice ul. Legionów
– ul. Piłsudskiego – Aleja 11 Listopada – ul. Strumykowa
– Nowiny – Stanisławice – Działki Brzóskie – Stanisławów
– Ursynów – Brzóza – Sewerynów – Nowy Łuczynów – Kozienice ul. Głowaczowska, ul. Sportowa, ul. Warszawska,
ul. Legionów.
To już kolejny rok, kiedy na terenie powiatu kozienickiego mieszkańcy będą mogli podziwiać zmagania kolarzy. Zapraszamy do kibicowania na trasie wyścigu!
MONIKA WIRASZKA

Niemczyk. Słynny aktor i legendarny
kurier podziemia. Ich skomplikowane
losy, ukazane na tle równie skomplikowanych czasów, są niczym fascynujący
film. Obydwaj bracia w czasie II wojny światowej należeli do podziemnych
struktur i walczyli o wolność ojczyzny.
Po wojnie Ludwik z narażeniem życia
organizował ucieczki przez zieloną
granicę. Podczas jednej z nich na zachód postanowił uciec Leon. Jednak
podczas próby przekroczenia granicy
bracia zostali aresztowani.

Wybitna pisarka w szczytowej formie i prawdziwa historia, która zapiera dech w piersiach. Leon i Ludwik
www.kozienicepowiat.pl

Po krótkim pobycie w więzieniu
Leon wyszedł na wolność. Rozpoczął
aktorską karierę i w ciągu niemal półwiecza zagrał w 550 filmach m.in.
w nominowanym do Oscara „Nożu
w wodzie” Romana Polańskiego. Kochały go kobiety i uwielbiali kinomani. Jawił się jako istny król życia.
Ludwik przeżył sześcioletnią gehennę
w lochach UB, a po wyjściu z nich pod-

jął rozpaczliwą próbę ucieczki i wraz
z żoną przedostał się do zachodniego
raju, rzekomo pełnego nadziei, gdzie
dożył sędziwego wieku.
Bracia po raz ostatni widzieli się
podczas nieudanej próby ucieczki. Do
końca życia każdy z nich zastanawiał
się, kto zdradził. I czy zdrajcą nie był
brat. Nigdy tych podejrzeń nie zweryfikowali. Nigdy nie stanęli twarzą
w twarz...
„Bohaterowie są zmęczeni” to barwna opowieść o ludzkich losach w nieludzkich czasach. To również studium
mechanizmów rządzących powojenną
Polską, kraju gdzie dobro było karane,
a zło – nagradzane.
Dyskusyjny Klub Książki
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach jako
jedno z pierwszych zawarło porozumienie o patronacie i współpracy naukowej
z Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu.
WSH w Radomiu już od kilku lat zawiera
porozumienia patronackie ze szkołami ponadgimnazjalnymi w regionie radomskim.
Współpraca uczelni i szkół średnich umożliwia młodzieży uczestniczenie w interesujących zajęciach w WSH w Radomiu oraz prowadzenie przez wykładowców tejże uczelni
zajęć w szkołach patronackich. Wspólnie realizowane projekty służą kształceniu młodzieży
oraz promocji nauki. W bieżącym roku szkolnym 2015/2016 szczególnie dobrze układała
się współpraca Wyższej Szkoły Handlowej
w Radomiu z I Liceum Ogólnokształcącym
im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach.
W ramach porozumienia podpisanego
w czerwcu 2013 r., w obecnym roku szkolnym młodzież liceum uczestniczyła 9 marca
br. w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
pt. „Bezpieczeństwo kobiet – kobiety bezpieczeństwa”, której organizatorami byli:
Wydział Studiów Strategicznych i Technicznych WSH, Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Securitas” oraz
Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu.
Uczniowie mogli dowiedzieć się o miejscu
i roli kobiety w systemie bezpieczeństwa zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, poznać i zrozumieć ciężką pracę kobiety policjantki, żołnierza czy celnika
straży granicznej. Nie zabrakło również ujęcia
tego tematu na tle historycznym, gdzie była
ukazana służba kobiet w wojsku w czasie II
Wojny Światowej.

Czym jest cyberprzemoc? Na to pytanie
uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im.
Stefana Czarnieckiego w Kozienicach mogli otrzymać odpowiedź w czasie spotkania
w dniu 13 kwietnia z dr Marcinem Bednarczykiem, wykładowcą w WSH w Radomiu
i biegłym sądowym z listy Sądu Okręgowego w Radomiu. Zjawisko cyberprzemocy
definiuje się jako przemoc z użyciem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, głównie internetu i telefonów
komórkowych. Charakterystyczną cechą tego
zjawiska – jak mówił dr Bednarczyk – jest
jego ciągłość trwania. Ważne jest więc informowanie młodych ludzi o zagrożeniach, jakie
mogą na nich czyhać z tej strony. Zajęcia odbyły się w ramach godziny wychowawczej,
która miała na celu realizację jednego z punktów szkolnego programu profilaktyki. Z kolei
20 maja licealiści z Kozienic uczestniczyli
w IV Dniu Bezpieczeństwa zorganizowanym przez radomską uczelnię, nt. „Prewencja
i walka z terroryzmem”. Młodzież miała oka-

zję wysłuchać wykładu wybitnego specjalisty od spraw walki z terroryzmem Jerzego
Dziewulskiego oraz uczestniczyć w zajęciach
praktycznych pt. „Szkolenie z technik pierwszej pomocy”. Była to niezwykła lekcja przeprowadzona w plenerze i bardzo ważna przed
Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie.
Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im.
Stefana Czarnieckiego w Kozienicach gościli
w murach swojej szkoły także przedstawicieli
WSH w Radomiu.
Jak mówi dyrektor I LO Ewa Malec: podejmowanie działań patronackich i współpraca liceum z uczelnią służą urozmaiceniu
zajęć edukacyjnych w szkole, rozwojowi
zainteresowań uczniów oraz podniesieniu
jakości nauczania i wyników w placówce. Należy zaznaczyć, że korzyści z takiej
współpracy są obopólne i wspierają działania dydaktyczne obu instytucji.
MAŁGORZATA KUŚMIERCZYKBALCEREK

Bieżąca ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach, 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 2015 r., poz. 1412), art. 163 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
– Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.469 z późn.zm.), § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r.
w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2011 r. Nr 86, poz.
478 z późn.zm.) – po rozpatrzeniu informacji zawartych w protokole pobrania próbki wody nr 1/Z/Koz/2016 z dnia 21.06.2016 r., oraz
sprawozdania z badania mikrobiologicznego jakości wody w MWdK, wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi, przez Oddział
Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu nr 9/K/S z dnia 24.06.2016 r.,
stwierdza, że woda w miejscu wykorzystywanym do kąpieli Ośrodka Wypoczynkowego „Polanka” w Garbatce – Letnisko,
jest przydatna do kąpieli.
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach, 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 2015 r., poz. 1412 ), art. 163 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
– Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.469 z późn.zm.), § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r.
w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2011r. Nr 86, poz.
478 z późn.zm.), po rozpatrzeniu informacji z kontroli urzędowej przeprowadzonej w dniu 09.06.2016 r. dot. wizualnego nadzorowania wody w „Kąpielisku Kozienice” Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu w Kozienicach ul. Boh. Studzianek 30, zawartych
w protokole pobrania próbki wody nr 52/Koz/2016 r. z dnia 09.06.2016 r., oraz sprawozdania z badań mikrobiologicznych jakości wody
w/w kąpielisku, wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi, przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu nr 1/K/ z dnia 14.06.2016 r.
stwierdza, że woda w „Kąpielisku Kozienice” jest przydatna do kąpieli.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kozienicach
www.kozienicepowiat.pl
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10 czerwca wyruszył z placu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana
Kochanowskiego w Garbatce – Letnisku
II Nocny Rajd po Puszczy Kozienickiej
„W poszukiwaniu kwiatu paproci”, tym
razem w liczniejszym składzie, prawie
dwa tygodnie przed nocą świętojańską
i końcem roku szkolnego 2015/2016.
Zaczęło się podobnie jak w roku
ubiegłym – symbolicznym aktem tymczasowego rozstania się z oficjalną tożsamością i wejściem w krąg słowiańszczyzny. Na wyjątkowe oznakowanie
uczestników rajdu złożyło się drewienko na sznurku ze słowiańskim imieniem wyciągnięte losowo z koszyka na
zbiórce cztery godziny przed północą
i pamiątkowe naklejki z logo II Nocnego Rajdu po Puszczy Kozienickiej,
pasujące rozmiarami do przyklejenia
z tyłu na drewienku.
Orszak Słowian w różnym wieku
w barwnych strojach ruszył po dźwiękach
sygnałówek Koła Sygnalistów z Technikum Leśnego w Garbatce. Od ulicy
Lewandowicz przez Zalewy „Polankę”
i „Budowę”, Rezerwat „Krępiec”, okolice wsi Molendy, „Cypelek” aż po „Starą
Strzelnicę” szedł między innymi Bogudać, Lesław, Grzymisław, Siemomysł
obok Zbysławy, Witosławy.
Na pierwszym przystanku na „Budowie” ustawieni w szeregu rajdowicze przystąpili do konkursu na
najładniejszy wianek. Po uważnym
obejrzeniu osiemnastu zgłoszonych
wianków spontanicznie wyłonione
jury miało duże trudności z jego wyborem, dlatego ustaliło, że werdykt
pozostawi siłom natury. Tradycyjnym
zwyczajem wianki rzucano na wodę
z tamy na „Budowie”. Wygrał wianek,
który pierwszy do niej dopłynął. Zaraz
za „Budową” już w puszczańskiej strefie robiło się coraz ciemniej. Światła
latarek zastępowały robaczki świętojańskie.
Drugi przystanek: rozwidlenie dróg
na „Polankę” i „Krępiec”, poszukiwanie
rzeźby przedstawiającej dzwonki kwiatu
paproci – podświetlone totemy Wiesława
Jelonka – praca z lipca 2011 roku powstała na IV Międzynarodowym Plenerze
Ekspresji Twórczej „Inspiracje Garbatka
– Letnisko”.
Zakręt w prawo, wędrówka na „Krępiec”, gdzie na trzecim przystanku
wybrano najatrakcyjniejszy totem drużyny, uwzględniający najwięcej elementów nawiązujących do kultury słowww.kozienicepowiat.pl

wiańskiej. Przy wrotach na „Krępiec”
– drewnianych balach z figurami Krępa
i Anki, postaciami z legendy „Krępowy
skarb” autorstwa kierownika rajdu Mirosława Dziedzickiego, latarki zaprowadziły najbardziej spragnionych wody
z „Krępca” do źródła na dole.
Z „Krępca” trasa wiodła do wsi
Molendy w pobliżu łąk nad Brzeźniczką. Czwarty przystanek: krzyż powstańców z 1863 roku na skraju lasu
i o nim historyczna narracja. Stąd krótka marszruta do piątego przystanku na
„Cypelku”. Przeprawę przez zawalony
mostek harcerski pilotował Tomasz Lewikowski i Łukasz Majewski, nauczyciele garbackiego Zespołu Szkół. Na
„Cypelku” konkurs: kto znajdzie przy
rzeczce pomnik Światowida, totem
upamiętniający III Sprzątanie Garbatki
z 6 czerwca 2009 roku? O natychmiastowym finale konkursu przesądziło
sprawne posługiwanie się latarkami
i oczy Światowida – z białego marmuru. Następnie pod górę, leśną ścieżką
wzdłuż Wąwozu Brzeźniczki, w lewo
przez „Piaskową Górę” na Molendy
z innej strony. Przejście przez szosę
ponownie w las.
Ostatni, szósty przystanek: polana na „Starej Strzelnicy” – miejscu
„Rykowiska” Technikum Leśnego
i Drzewnego. Ognisko, grill nie tylko
z kiełbaskami, gorący napój ziołowy
z mięty. Konkursy na szukanie kwiatu
paproci, na śpiewanie piosenek, gra terenowa „Świetlik”, wybór i koronowanie Króla i Królowej II Nocnego Rajdu

po Puszczy Kozienickiej. Uroczysta
przysięga Króla i Królowej, którą ułożył i przeprowadził Michał Lenard, nauczyciel przedmiotów zawodowych na
profilu penitencjarnym i policyjnym
w garbackim liceum.
Jeśli podczas jednej z najkrótszych
w roku nocy ktoś nie znalazł kwiatu paproci, może zobaczył pierwszy raz czy
przypomniał sobie, jak wygląda puszcza
od zmierzchu do rana, kiedy świt wybudza ptaki, a one wybudzają świat. Jak
płyną wianki rzucane na wodę, szumią
knieje, płonie ognisko.
Organizatorami II Nocnego Rajdu po
Puszczy Kozienickiej „W poszukiwaniu
kwiatu paproci” były: Szkoła Drzewna
i Leśna z Garbatki – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego oraz Zarząd Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Schronisk
Młodzieżowych „Ziemia Radomska”
w Radomiu.
W rajdzie uczestniczyli uczniowie
z: Publicznej Szkoły Podstawowej
w Kociołkach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbicy, Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 31 z Radomia
(trzy grupy), Publicznego Gimnazjum
w Sieciechowie, Ośrodka Wychowawczego w Goździkowie i Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisku.
Jeszcze tydzień później wianki z II
Nocnego Rajdu pływały przy tamie na
„Budowie”.
ELŻBIETA DZIEDZICKA
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W czwartek 3 czerwca w Specjalnym
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Opactwie odbył się II Festyn Rodzinny
pod hasłem „Bawmy się razem”.
Podczas imprezy uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie,
taneczne i muzyczne. Kółko teatralne
„Bajka” wystąpiło z przedstawieniem pt.
„Czerwony Kapturek inaczej”, a formacja „Vir” zatańczyła. Uczniowie recytowali wiersze z cyklu „Piękna nasza Polska cała”, śpiewali piosenki o rodzinie.
Z przedstawieniem wystąpili również zaprzyjaźnieni z naszą placówką uczniowie
z Liceum Lotniczego w Dęblinie. Zostały
wręczone dyplomy i nagrody za udział
w zorganizowanym przez nasz Ośrodek
konkursie międzyszkolnym pt. „Moja rodzina”. Podczas festynu w naszej placówce gościli Janusz Patkowski – Naczelnik
Wydziału Zdrowia, Edukacji i Sportu
Starostwa Powiatowego w Kozienicach,
Tomasz Śmietanka – Burmistrz Gminy
Kozienice oraz dyrektorzy i nauczyciele
z sąsiednich placówek.
Po części artystycznej nastąpiła część
rekreacyjno – sportowa, w której można
było uczestniczyć m.in. w grach i zabawach sportowych, zabawach ruchowo – tanecznych, w Zumbie – jako jednej z form
fitness, przejechać się bryczką, obejrzeć
strażacki wóz bojowy oraz wyposażenie
samochodu policyjnego. Jak przystało na
Festyn nie zabrakło loterii fantowej, waty
cukrowej, balonów, malowania włosów,
twarzy oraz tatuaży. Można było także

Akcja „Młody Bohater” to nowa
inicjatywa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, która
służy nagradzaniu i promowaniu
godnych naśladowania postaw wśród
dzieci i młodzieży. Nagroda „Młody
Bohater” będzie wręczana dzieciom,
które ocaliły, bądź aktywnie przyczyniły się do ocalenia życia innych
osób. Niezależnie od tego, czy udzieliły one pomocy osobie nieprzytomnej, wezwały służby ratunkowe, czy
po prostu zaalarmowały o niebezpieczeństwie, ich dzielność i opanowanie zasługują na nagrodę.
Każdy laureat nagrody otrzyma
unikalny, numerowany medal i zostanie wpisany do rejestru młodych bohaterów na stronie internetowej MSWiA, gdzie będzie można poznać jego
historię.
Znasz Młodych Bohaterów z tere-
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oglądać wystawę konkursowych prac plastycznych oraz rękodzielniczo – dekoratorskich uczniów. Nie zabrakło też małej
gastronomii a w menu były: bigos, pajda
chleba ze smalcem i ogórkiem kiszonym,
desery, zimne napoje, kiełbaski z grilla.
Serdeczne podziękowania należą się
wszystkim ludziom dobrego serca, firmom i instytucjom, które w jakikolwiek
sposób przyczyniły się do pomocy w organizacji festynu. Są to: Marian Zbigniew
Czerski – Wójt Gminy Sieciechów, Bogdan Nawrotek z firmy AGBO, „Market”
(dawniej ,,Carrefour”) z Kozienic, Piekarnia ,,Babula” z Kozienic, Piekarnia
,,Milenka” Zachariusza Marka Madej-

nu powiatu kozienickiego? Nie zwlekaj – zgłoś go do akcji! Jego postawa
zasługuje na nagrodę. Kandydatem
do nagrody może być osoba, która
w dniu zdarzenia, będącego podstawą
do zgłoszenia nie miała ukończonych
18 lat. Dziecko do nagrody może zgłosić rodzic, opiekun prawny lub dyrektor
szkoły, do której uczęszcza dziecko.
Kandydatów do nagrody można zgłosić do MSWiA za pośrednictwem formularza, który dostępny
jest na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach pod adresem www.kwp.radom.
pl/akcja-mlody-bohater,pa21,27982,0/
jednostka/komenda-powiatowa-policji-w-kozienicach a także bezpośrednio do Komendy Powiatowej Policji
w Kozienicach do Zespołu Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii
tel. 48 614 97 23.

skiego z Gniewoszowa, Zakład Mięsny
,,Nowopol” z Garbatki-Letnisko, Justyna
Kupczyk instruktorka ,,Zumby”, Pizzeria
,,77” z Dęblina, Sklep Biedronka z Kozienic, Firma „Zibi” z Kozienic, Leszek
Molenda z Bierdzieży.
Tego typu impreza pozwala integrować nasze dzieci i młodzież oraz ich rodziców w środowisku gminnym i powiatowym, dając im dużo radości i świetnej
zabawy.
NAUCZYCIELE SOSW W OPACTWIE
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Na wyżej wymienionej stronie internetowej dostępny jest także Regulamin Akcji „Młody bohater”
Źródło: www.kwp.radom.pl

www.kozienicepowiat.pl
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Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach realizuje projekt Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających
bez pracy w powiecie kozienickim (I). Powyższy Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój
rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup
defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim. Projekt będzie realizowany do końca
2016 roku.
W ramach projektu wsparciem obejmowane są osoby bezrobotne (kobiety i mężczyźni) w wieku 30 lat
i powyżej, zarejestrowane w PUP w Kozienicach. Mogą to być osoby, dla których określono I lub II profil pomocy.
W roku bieżącym aktywizowane są tu przede wszystkim osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotne powyżej 12
miesięcy) oraz osoby powyżej 50 roku życia. W roku 2016 zaplanowano realizację staży, jednorazowych środków na
podjęcie działalności gospodarczej oraz szkoleń indywidualnych.

W roku 2016 PUP realizuje również projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
kozienickim (II). Projekt ten jest wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –
2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez
pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okresem realizacji projektu są lata 2016 – 2017. Skierowany jest on do bezrobotnych kobiet i mężczyzn
poniżej 30 roku życia należących do kategorii NEET (osoby, które nie pracują, nie szkolą się i nie uczestniczą
w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym – dokładna definicja osoby z kategorii NEET zawarta jest
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój). Zaplanowane w ramach projektu formy wsparcia to
staże, szkolenia indywidualne oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Do udziału
w projekcie w sposób szczególny zapraszamy osoby niepełnosprawne.
Celem głównym projektu jest Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających
bez pracy w powiecie kozienickim.
W 2016 roku PUP rozpoczął również realizację Programu Regionalnego „Mazowsze 2016”, który jest skierowany do osób długotrwale bezrobotnych z terenów wiejskich nie posiadających wykształcenia średniego. Program ten
jest finansowany ze środków Funduszu Pracy, a formy wsparcia zaplanowane w programie to staże i szkolenia.
W roku bieżącym Powiatowy Urząd Pracy wdraża nowy instrument adresowany do osób młodych. Jest to
refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.
Efektem działań realizowanych przez PUP ma być osiągnięcie jak najwyższej efektywności zatrudnieniowej
(by jak największa liczba osób aktywizowanych przez PUP podjęła zatrudnienie). Dlatego też wskazane jest, aby
pracodawcy korzystający z różnorakiego wsparcia PUP byli skłonni zatrudniać osoby bezrobotne po zakończeniu wsparcia finansowanego przez Urząd Pracy.
Programy i projekty realizowane przez PUP wymagają doboru uczestników wedle zróżnicowanych reguł. Dlatego
też pod numerem telefonu 48 614 66 81 można uzyskać szczegółowe informacje na temat działań realizowanych przez
PUP w Kozienicach. Informacje na ten temat można uzyskać również na stronie www.pupkozienice.pl, a także w siedzibie PUP – ul. Zdziczów 1 w Kozienicach.
ARKADIUSZ NOWAKOWSKI
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Kozienicach
www.kozienicepowiat.pl
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26 czerwca w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego
2015/2016. Dla każdego ucznia jest to
chwila niezwykle radosna, niosąca za
sobą trud dziesięciu miesięcy nauki,
jednocześnie rozpoczynająca okres
dwumiesięcznego odpoczynku i beztroski. Dyrektor Ewa Malec podzięko-

wała uczniom i nauczycielom za wysiłek włożony w proces dydaktyczny.
Życzyła też zebranym udanych i bezpiecznych wakacji. Wyraziła nadzieję,
że czas odpoczynku pozwoli zregenerować siły i z jeszcze większą ochotą
na nowo podjąć trud nauki w następnym roku szkolnym.
Uroczystość uświetnił swoją obecnością Starosta Powiatu Kozienickiego
Andrzej Jung, który zaznaczył, że jest
absolwentem tej szkoły. W dalszej części uroczystości miało miejsce najprzyjemniejsze wydarzenie – wręczenie
świadectw z wyróżnieniem dla najsumienniej pracujących. Podziękowania
i nagrody odebrali też uczniowie, którzy osiągnęli spektakularne sukcesy
w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Dyrektor nie zapomniała również o tych, którzy poświęcali swój czas na pracę pozalekcyjną
na rzecz klasy, szkoły i środowiska
lokalnego.
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Ostatni dzień roku szkolnego to
czas na podsumowanie i przypomnienie sukcesów osiągniętych przez uczniów w wielu konkursach, olimpiadach
i zawodach.
Szkoła otrzymała wiele dyplomów
i podziękowań m.in.:
1. Podziękowania od Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. ks.
Franciszka Siarczyńskiego za pracę
włożoną w wychowanie młodych
ludzi oraz rozbudzanie miłości do
rodzimej kultury wśród uczniów
naszej szkoły. Szczególne podziękowania otrzymała Weronika Stochmal
i Marcin Tasak za udział w Narodowym Czytaniu zorganizowanym
przez bibliotekę w dniu 5 września
2015 r.
2. od Przedszkoli z Gminy Kozienice
za coroczne organizowanie Festynu
Ekologicznego oraz za interaktywne
zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla przedszkolaków przeprowadzone przez Szkolną Grupę
Medyczną
3. za nadzwyczajne zaangażowanie
w akcję „Wspólnie przeciw białaczce” od Fundacji DKMS /Dawcy Komórek macierzystych/ oraz
za koordynację międzynarodowego
projektu edukacyjnego „Nienawiść
jestem przeciw” od Centrum Edukacji Obywatelskiej.
4. Szkolna Grupa Medyczna otrzymała
podziękowania za przeprowadzenie
warsztatów z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej
od Publicznego Gimnazjum Nr 1
w Kozienicach, Przedszkola Nr 1
„Pod topolą” oraz przedszkola Nr 6
w Świerżach Górnych
5. za udział w „Akcji Żonkil”, którego
celem było pozyskanie funduszy na
powstanie Hospicjum stacjonarnego
oraz propagowanie idei wolontariatu
oraz za udział w IV edycji konkursu „Szkoła przyjazna Honorowemu
Krwiodawstwu”
6. od Komendy Powiatowej Policji
w Kozienicach oraz Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. bp. Jana
Chrapka w Świerżach Górnych za
udział w bloku inicjatyw profilaktycznych w ramach ogólnopolskiego
Głosu profilaktyki 2016 skierowa-

nego do młodzieży powiatu kozienickiego
7. za udział w akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile zorganizowanej z okazji
73. Rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim
8. Otrzymaliśmy po raz trzeci certyfikat Wiarygodna Szkoła 2015/2016
oraz po raz piąty certyfikat Liceum
Roku na rok szkolny 2016/2017–
kontynuacja platynowego godła
Dyrektor Ewa Malec gratulowała wyników uczniom z najwyższą średnią:
1. Bartłomiej Matracki z klasy 2b 5,67 –
Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę
o zgłoszeniu Bartka do stypendium
Prezesa Rady Ministrów.
2. Śmietanka Piotr klasa 1a 5,56
3. Tasak Marcin klasa 1a 5,37
4. Kuciak Daniel klasa 2a 5,33
5. Nowakowski Dawid klasa 2a 5,33
6. Stochmal Weronika klasa 2b 5,33
7. Traczyk Bartłomiej klasa 2a 5,33
8. Depo Kinga klasa 2c 5,22
9. Kania Aleksandra klasa 2b 5,2
10. Augustyniak Magdalena klasa 2b
5,11
11. Krawczyk Dominika klasa 1b 5,06
12. Małysa Paulina klasa 1a 5,06
13. Zawada Justyna klasa 1a 5,06
14. Babula Patryk klasa 2b 5,00
15. Bernaś Aleksandra klasa 2a 5,00
16. Flakiewicz Julia klasa 1a 5,00
17. Mazur Magdalena klasa 2a 5,00
18. Świerczyńska Emilia klasa 2a 5,00
19. Boryczka Natalia klasa 2b 4,88
20. Mazur Magdalena klasa 2b 4,88
21. Gregorczyk Olga klasa 1b 4,87
22. Jaśkiewicz Kinga klasa 1b 4,87
23. Krześniak Katarzyna klasa 1a 4.87
24. Wolszczak Zuzanna klasa 1a 4,81
25. Kowalska Korina klasa 2b 4,78
26. Tofil-Kaszewiak Natalia klasa 2a
4,78
27. Wrzosek Daria klasa 2b 4,78
28. Purchała Sylwia klasa 2c 4,77
29. Czerski Mateusz klasa 1c 4,75
30. Karsznia Bartłomiej klasa 1a 4,75
31. Kwaczyński Piotr klasa 2c 4,75
Dokończenie na str. 11
www.kozienicepowiat.pl
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32. Piotrowski Jakub klasa 1b 4,75
33. Seremak Natalia klasa 1a 4,75
34. Witkowska Magdalena klasa 2a 4,75
Ewa Malec Dyrektor I LO serdecznie
dziękowała wszystkim nauczycielom
za sukcesy, przygotowanie uczniów do
konkursów i olimpiad, wysokie wyniki nauczania i zaangażowanie w pracę
dydaktyczną i wychowawczą. Złożyła
gratulacje Edycie Stajniak, która już
po raz drugi zdobyła tytuł Belfra Roku
w konkursie organizowanym przez
Echo Dnia. W tym samym plebiscycie
trzecie miejsce zajęła Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek.
Następnie były podziękowania za
dobre serce i pracę Wolontariuszom,

W upalny piątkowy poranek
24 czerwca 2016 r. cała społeczność
Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach zebrała się na placu apelowym, aby wspólnie świętować
uroczyste zakończenie roku szkolnego
2015/2016.
Rok szkolny ukończyło 8 klas licealnych, 12 klas technikum i 11 klas zasadniczych, w tym 5 klas kończących
szkołę. Na uroczystość zakończenia
roku szkolnego przybyli zaproszeni
goście: Naczelnik Wydziału Zdrowia,
Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kozienicach Janusz Patkowski, ks. kanonik Władysław Sarwa,
przewodniczący Rady Rodziców Włodzimierz Pujanek. Wszyscy zaproszeni
goście życzyli nauczycielom i uczniom
dobrego wypoczynku podczas wakacji
i powrotu w pełni sił we wrześniu.
Dyrektor szkoły Ryszard Zając
w swoim przemówieniu podziękował
nauczycielom i uczniom za wytrwałą pracę, gratulował wysokich osiągnięć i zdobytych nagród oraz życzył
bezpiecznego wypoczynku podczas
wakacji. Najlepsi uczniowie, oprócz
świadectw z czerwonym paskiem,
otrzymali nagrody książkowe, dyplomy wzorowego ucznia, a ich rodzice
– listy gratulacyjne.
Najlepszymi uczniami liceum są:
Maciej Kutyła i Michał Wójtowicz
www.kozienicepowiat.pl

a wszystkim uczniom za godne reprezentowanie szkoły, za duże i małe
sukcesy, które są powodem do dumy
nauczycieli i rodziców, stanowią dla
wszystkich ogromną wartość i motywują do wytężonej pracy oraz podziękowania dla rodziców, personelu
administracyjnego i pomocniczego
za zaangażowanie w pracę na rzecz
szkoły.
W czasie uroczystości Beata Smykiewicz-Różycka, prezes Fundacji
Energia-Działanie – nauczycielka liceum – przekazała dyrektor, wolontariuszom, koordynatorom i opiekunom
uczniów dyplomy za pracę w kampanii
społeczno-charytatywnej „Ida Czerw-

cowa. Stop Rakowi Piersi”.
Po części oficjalnej zaprezentowana
została krótka część artystyczna przygotowana przez klasę II c pod kierunkiem
Marioli Worobiec.
Po spotkaniu ogólnym, uczniowie
poszczególnych klas udali się wraz
z wychowawcami do sal lekcyjnych,
by we własnym gronie podsumować
mijający rok, podzielić się wakacyjnymi planami i życzyć sobie udanego
wypoczynku. Wychowawcy wręczyli
też w salach świadectwa pozostałym
uczniom.
MARIOLA WOROBIEC

– średnia ocen 5,55, a najlepszym uczniem technikum Konrad Klimowicz ze
średnią 5,15.
Podczas apelu opiekunki Samorządu Uczniowskiego podziękowały
uczniom zaangażowanym w pracę na
rzecz szkoły. Nagrody otrzymali również uczniowie za zwycięstwo w konkursie „Na wszystko jest przysłowie”,
kategoria: język angielski i język niemiecki. Nagrodzono również najlepszych czytelników szkoły.
W imieniu całej społeczności ucz-

niowskiej prowadzący podziękowali
nauczycielom za ogromne poświęcenie i pracę, jaką włożyli w przekazanie
wiedzy oraz życzyli udanego wypoczynku.
Po uroczystym apelu odbyły się
spotkania klas z wychowawcami, podczas których zostały wręczone pozostałe świadectwa.
Zespół Szkół Nr 1
Dokończenie na str. 12
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Kiedy 24 czerwca o godzinie 9 poczet
sztandarowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego
w Garbatce – Letnisku wrócił z miejscowego kościoła po Mszy świętej na zakończenie roku szkolnego, rozpoczęła się
w auli przy ul. Lewandowicz 4 uroczystość
kończąca naukę w roku 2015 – 2016.
Zebranych uczniów, rodziców, nauczycieli i gości, między innymi Krzysztofa Stalmacha, wicestarostę Powiatu Kozienickiego i księdza proboszcza parafii
Garbatka – Letnisko Augustyna Rymarczyka, powitał Mateusz Zamorski, zawodowy szkolny konferansjer w mundurze
leśnika, jak przystało na ucznia Technikum Leśnego (kl. III).
Po oficjalnym wprowadzeniu sztandaru szkolnego, odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” oddał głos dyrektorowi Mirosławowi Dziedzickiemu, który podsumował
odchodzący rok szkolny, wręczył nagrody
uczniom wyróżniającym się w nauce i zachowaniu. Ponadto symboliczną statuetką z
drewna z logo garbackiego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego uhonorował rodziców promujących,
a także wspomagających szkołę – Marka
Sobonia i Bożenę Bossy.
Przemawiający później ksiądz proboszcz Augustyn Rymarczyk, przekazał
wszystkim obecnym moc krzepiących
słów, szczególnie zapraszając uczniów na
zbliżające się w lipcu w Krakowie Światowe Dni Młodzieży i spotkanie z papieżem

Franciszkiem. Gratulacje z powodu końca
roku, najlepsze życzenia dalszych sukcesów i rozwoju otrzymała szkoła również
od wicestarosty Krzysztofa Stalmacha.
Część artystyczna połączona była z obchodami święta patrona szkoły. W sztuce
„Wakacje z duchami na imieniny Pana Jana”
zaprezentował się Kabaret „Składak”: Trzy
Gracje – uczennice klasy penitencjarno – policyjnej (kl. I LO) – Paulina Mikusek, Sandra Bossy, Sandra Śpiewak oraz Mateusz
Jobczyk – uczeń Techniku Leśnego (kl. III),
w którego głos wcielił się duch Jana Kocha-

26 czerwca odbyło się uroczyste
poświęcenie nowo odbudowanej kaplicy w Cudowie. Uroczystościom, które zgromadziły liczną grupę parafian,
samorządowców oraz przedstawicieli
instytucji, organizacji i stowarzyszeń
przewodniczył Ordynariusz Diecezji
Radomskiej Ksiądz Biskup Henryk Tomasik.
Podczas uroczystości poświęcona została także tablica upamiętniająca odbudowę kaplicy.
Jak wspomina ks. kan. Kazimierz
Chojnacki historia starej, drewnianej kaplicy, wzniesionej na początku
XVIII wieku ściśle wiązała się z przekonaniem miejscowej ludności o objawieniach Matki Bożej, która wybrała
sobie to miejsce i upodobała. Drewniana kaplica przetrwała zarówno czasy

I, jak i II wojny światowej,
jednak w 2009
roku
spłonęła
w
nieznanych
okolicznościach.
Odbudowa
kaplicy
rozpoczęła się w 2013
roku i trwała
3 lata. Jej wystrój
zaprojektowała
oraz wykonała
Gizela Klaryska
z Torunia.
W
okresie
maj – czerwiec oraz wrzesień – październik w
nowo odbudowanej kaplicy w Cudo-
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nowskiego, opowiadający o swoim życiu
i twórczości. Na jego prośbę w finale Trzy
Gracje odczytały kwestię Panny 12 z „Pieśni
Świętojańskiej o Sobótce”, a jako pieśń na
wyjście odtworzono „Psalm” 20 Jana Kochanowskiego do muzyki Mikołaja Gomółki.
Dyrektor przestrzegł przed zagrożeniami, życzył udanych wakacji. I po
„Hymnie Szkoły” tradycyjnym już zabytkowym ręcznym szkolnym dzwonkiem
ogłosił ich początek.
ELŻBIETA DZIEDZICKA

wie o godzinie 16.00 sprawowana jest
Eucharystia.
MONIKA WIRASZKA
www.kozienicepowiat.pl
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Dokończenie artykułu zamieszczonego w nr 6/2016 (czerwiec)
Dobrowolne OC: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych,
osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych lub prowadzenia ksiąg rachunkowych, wykonujących zawód w służbie zdrowia, nauczycieli, wychowawców
i innych pracowników pedagogicznych,
członków władz spółek kapitałowych, osób
prowadzących strzeżone parkingi samochodowe, jednostek organizacyjnych sprawujących funkcję zarządu drogi publicznej,
użytkowników jachtów śródlądowych,
przewoźników drogowych w ruchu międzynarodowym – osób fizycznych, osób
prawnych lub jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej,
przewoźników drogowych w ruchu krajowym – osób fizycznych, osób prawnych lub
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz działalnością „niegospodarczą” (tzw. ubezpieczenia
OC w życiu prywatnym) np. właściciele lokali mieszkalnych, czy też najemcy lokali.
Zasady dotyczące OC dobrowolnego określone są nie w przepisach prawa,
ale w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU.) Dlatego przed zawarciem
umowy zapoznajmy się dokładnie z jej
warunkami. Dzięki temu dowiemy się,
przed czym jesteśmy ubezpieczeni i do
jakiej kwoty zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność.
W każdym przypadku, gdy zostanie
się poszkodowanym przez jakąś osobę lub
przedsiębiorcę, należy wzywać od razu Policję lub pogotowie ratunkowe w przypadku
szkody na osobie. Może to nie być przyjemne dla sprawcy, ale nigdy nie ma pewności,
czy nie będzie on potem kłamał. Policja
i pogotowie mają obowiązek sporządzić protokół na okoliczność zniszczenia mienia lub
uszkodzenia ciała. Należy ustalić czy sprawca ma zawartą umowę ubezpieczenia. Udzielenie takiej informacji jest zawsze w interesie tego sprawcy. Następnie należy zgłosić
szkodę w zakładzie ubezpieczeń, w którym
sprawca ma polisę OC. Zgłoszenie następuje na specjalnym druku danego ubezpieczyciela. Termin na zgłoszenie szkody wynosi
w zasadzie 3 lata, ale im prędzej tym lepiej.
Należy postarać się być podczas oględzin uszkodzonego mienia przeprowadzanych przez likwidatora szkód i sprawdzić,
www.kozienicepowiat.pl

czy w protokole oględzin zostały wpisane
wszystkie uszkodzenia (przed oględzinami nie należy niczego naprawiać).
W razie, gdy podczas napraw ujawnią się
kolejne uszkodzenia, niezwłocznie należy zawiadomić o tym zakład ubezpieczeń
i do czasu powtórnych oględzin wstrzymać te naprawy. W przypadku, gdy zaoferowana kwota odszkodowania jest
za niska, należy zażądać szczegółowego
kosztorysu, który stanowił podstawę wyliczenia tej kwoty.
Trzeba zbierać wszelkie dokumenty,
które mogą pomóc w wykazaniu rozmiaru szkody (np. fakturę za naprawę, wszelkie inne rachunki). Gdy dochodzi się odszkodowania za przedmioty uszkodzone
w wypadku, dodatkowo należy okazać
te przedmioty lub napisać oświadczenie,
że były tak zniszczone, że od razu zostały
wyrzucone – lepiej tego nie robić, gdyż
ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa
na poszkodowanym.
Ubezpieczyciel z zasady musi wypłacić odszkodowanie najpóźniej w terminie
30 dni od dnia zgłoszenia szkody, chyba
że istnieją poważne wątpliwości, których
sam wyjaśnić nie może lub ogólne warunki dobrowolnego ubezpieczenia OC mówią
inaczej. Każdą kwotę wypłacaną tytułem
odszkodowania należy naturalnie przyjąć,
nie podpisując przy tym żadnej ugody,
w której następuje zrzeczenie się dalszych
roszczeń. W przypadku, gdy kwota odszkodowania jest niesatysfakcjonująca należy
złożyć odwołanie zgodnie z pouczeniem do
nadrzędnej jednostki organizacyjnej danego
zakładu ubezpieczeń. Gdy to nie poskutkuje
czyli po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej

przed podmiotem rynku finansowego można złożyć wniosek (skargę/zażalenie) do
Rzecznika Finansowego. Biuro Rzecznika
Finansowego Al. Jerozolimskie 87, 02-001
Warszawa.
Dyżur telefoniczny ekspertów z zakresu ubezpieczeń gospodarczych (ubezpieczenia komunikacyjne; na życie; NNW;
domów; mieszkań; turystyczne; kredytów; małych i średnich przedsiębiorstw;
rolnych etc.) odbywa się pod nr telefonu
22 333 73 28, od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 – 18.00; łącznie 10 godzin dziennie.
Do Rzecznika Finansowego można
także zwrócić się w sytuacji, gdy podmiot
rynku finansowego nie udzielił w obowiązującym go terminie odpowiedzi na reklamację, albo też nie wykonał czynności
wynikających z reklamacji uwzględnionej
zgodnie z wolą klienta, jak również wtedy,
gdy podmiot ten nie dopełnił innych obowiązków wynikających z ustawy o rozpatrywaniu reklamacji (np. nie zamieścił
w umowie informacji dotyczących procedury składania i rozpatrywania reklamacji, czy nie przekazał wymaganych informacji w odpowiedzi na reklamację).
W przypadku ubezpieczenia OC,
ubezpieczyciela o szkodzie powiadamia nie posiadacz ubezpieczenia, ale
poszkodowany. Niestety poszkodowany
dochodzący odszkodowania od sprawcy nie jest konsumentem w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego i Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie może
występować w jego sprawie.
Opracowanie: STANISŁAW GĄSIOR
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
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GMINA GARBATKA-LETNISKO

3 lipca na boisku sportowym w Zajezierzu odbyły się zawody sportowo-pożarnicze dla drużyn jednostek
ochotniczych straży pożarnych z Gminy: Garbatka-Letnisko, Gniewoszów
i Sieciechów. W zawodach udział wzięło
10 drużyn męskich oraz 3 Młodzieżowe
Drużyny Pożarnicze. Zawody zostały
rozegrane w dwóch konkurencjach sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenie bojowe.
Sędzią głównym zawodów był mł. bryg.
mgr inż. Paweł Potucha.
Mimo niesprzyjającej aury rywalizacja przebiegała bardzo sprawnie
i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
Najlepszą drużyną strażaków ochotników z Gminy Garbatka-Letnisko
okazała się OSP Garbatka-Letnisko
z wynikiem 107,77 pkt. Drugie miejsce
zajęła OSP Garbatka Nowa z wynikiem
136,66 pkt, a trzecie miejsce zajęła OSP
Bąkowiec z wynikiem 142,85 pkt.
Pozostałe wyniki:
I miejsce Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza żeńska Garbatka-Letnisko

22 czerwca w Świetlicy przy ul. Kochanowskiego 135 w Garbatce-Letnisku odbyła się wystawa prac plastycznych, których autorami byli uczestnicy
zajęć prowadzonych w naszej Gminie
przez Tomasza Wróblewskiego. Zajęcia
podzielone były na trzy etapy: rysunek,
malarstwo i rzeźbę.
Uczestnikami zajęć były dzieci ze
szkoły podstawowej oraz osoby dorosłe. Na wystawie znajduje się ponad
250 prac malarskich i ok. 200 innych
prac plastycznych. Tematem z rysunku
i malarstwa były: martwa natura, prace
z wyobraźni, jak również pejzaż i architektura. Obrazy wykonane są różnymi
technikami: ołówek, pastele suche, pastele olejne, farby plakatowe, tempera, farby akrylowe. Prace przestrzenne
wykonane zostały z masy solnej, gliny,
plasteliny, patyków i papieru.
– W zajęciach uczestniczyło kilkadziesiąt osób i mam nadzieję, że spełniłem oczekiwania wszystkich uczestników, jak również Wójta, który
udzielił mi kredytu zaufania powierzając właśnie mi prowadzenie tych
zajęć. Wszystkie spotkania przyniosły mi ogromną radość i satysfakcję
patrząc na zaangażowanie i postępy
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z wynikiem 160,23 pkt
I miejsce Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza męska Garbatka-Letnisko
z wynikiem 142,07 pkt
Po ogłoszeniu wyników Przewodniczący Rady Gminy Garbatka-Letnisko
Włodzimierz Mazur podziękował star-

tującym drużynom za udział w zawodach i wręczył zwycięzcom puchary
i nagrody ufundowane przez Wójta Roberta Kowalczyka.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za
udział w zawodach.
GRAŻYNA WASZKIEWICZ

wszystkich uczestników zarówno
najmłodszych i tych starszych. Kolejny raz doszedłem do wniosku, że
warto to robić. Mam nadzieję, że
nasz wspólny wysiłek nie pójdzie na
marne i wszyscy Państwo będziecie
kontynuować swą twórczą pracę.
Serdecznie gratuluję wszystkim au-

torom i bardzo dziękuję za wspólnie
spędzone chwile, Pani Kindze za
wsparcie w organizowaniu wystawy, Pani Monice za pomoc podczas
montażu, a Panu Wójtowi za umożliwienie mi podzielenia się moją pasją jaką jest sztuka.
TOMASZ WRÓBLEWSKI
www.kozienicepowiat.pl

21 czerwca młodzież Zespołu Szkół Samorządowych wzięła udział w happeningu ekologicznym „Czysta Garbatka – miłe
letnisko” zorganizowanym pod patronatem
wójta gminy Roberta Kowalczyka i firmy
TÖNSMEIER. Akcja rozpoczęła się od
zbierania śmieci w wyznaczonych wcześniej
miejscach przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Wszyscy przykładali się
do zadania, ponieważ na klasę, która zapełni największą liczbę worków czekała
nagroda – lody!
Następnie na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Polanka” odbyła się
część artystyczna imprezy, którą poprowadziły: Zuzanna Rokita, Zuzanna Mazur i Beata Seremak. Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych w Garbatce
– Letnisko, Publicznej Szkoły Podstawowej
w Bogucinie oraz maluchy z Publicznego
Przedszkola Samorządowego wystąpili
na scenie „Grzybka” z przedstawieniami,
pokazem ekologicznej mody, piosenkami
i układami tanecznymi dotyczącymi ochrony
środowiska. Wszystkie występy spotkały się
z ciepłym przyjęciem publiczności.
W przerwie między pokazami dzieci mo-

gły skosztować pysznych hot-dogów i ugasić
pragnienie owocowymi sokami. Ale to jeszcze nie wszystkie atrakcje- można było także
popływać kajakiem pod opieką nauczycieli
wychowania fizycznego. A ponieważ pogo-

da wyjątkowo tego dnia dopisała, chętnych
było wielu. Festyn był doskonałym połączeniem przyjemnego z pożytecznym, dlatego
czekamy na następne takie spotkanie za rok.
AGNIESZKA RYGIEL

Gmina Garbatka – Letnisko kupiła
ciągnik FARMTRAC 685 o mocy silnika
86 KM wyposażony w kosiarkę bijakową
tylno-boczną, służąca do koszenia rowów
i poboczy oraz pług do odśnieżania.

Zakup przyczyni się do zwiększenia
efektywności działań jednostek porządkowych w zakresie utrzymania czystości
w gminie, będzie służył m.in. do utrzymania dobrego stanu rowów i poboczy oraz
zieleni przydrożnej, wykorzystany zostanie do prowadzenia działań pielęgnacyjnych na zielonych obszarach gminy. Pług
przydatny będzie w sezonie zimowym.
Łączna wartość ciągnika i osprzętu to
168.915,90 zł. Zakup zrealizowany został ze środków własnych budżetu Gminy
Garbatka-Letnisko.
MARZENA MULARSKA
www.kozienicepowiat.pl
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GMINA GŁOWACZÓW

Szkolna Kasa Oszczędności działająca
w Publicznym Gimnazjum w Brzózie została po raz czwarty laureatem konkursu
„SKO w SGB”.

Nagrodę przyznano za największą aktywność w ramach programu SKO w SGB
w kategorii szkół do 150 uczniów. Szkoła udowodniła, że propagowanie oszczędzania i upowszechnianie wiedzy o pieniądzu i bankach
może przyjąć ciekawe formy m.in. poprzez:
apele, inscenizacje, wystawy, turnieje wiedzy,
łamigłówki, prezentacje multimedialne oraz

Żyj zdrowo bez nałogów na sportowo. Dzień profilaktyki na sportowo pod takim hasłem 14 czerwca
w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Brzózie odbył się III Dzień Profilaktyki. Młodzież szkolna miała okazję do
wykazania się swoją sprawnością fizyczną zarówno indywidualnie, jak też
zespołowo.
Wśród konkurencji indywidualnych
znalazły się: rzut piłką lekarską, skok
przez skakankę, skok w dal z miejsca,
rzut oponą, rzut do kosza, odbicia piłką
siatkową, strzał do bramki piłką nożną. Natomiast zespołowo uczniowie
rywalizowali w następujących konkurencjach: bieg przełajowy z balonem
z wodą, sztafeta biegowa z obiegnięciem pachołka. gaszenie pożaru, rowerowy tor przeszkód.
Ponadto odbył się również Bieg
przełajowy o Puchar Dyrektora Szkoły,
finał turnieju piłki nożnej dla uczniów
PG przygotowany i przeprowadzony
przez Tadeusza Cieślaka oraz pokazy
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całą moc konkursów plastycznych, literackich
i matematyczno-ekonomicznych.
SKO w PG w Brzózie działa bardzo
prężnie. Opiekunem tej organizacji od 15 lat
jest Mariola Kowalska, która dzięki dużemu
zaangażowaniu potrafiła zainspirować młodzież gimnazjalną do różnorodnych działań
ekonomicznych. Tradycją jest prowadzenie
przez uczniów gimnazjum zajęć o oszczędzaniu wśród przedszkolaków.
Dnia 23 czerwca na uroczystym zakończeniu roku szkolnego klas trzecich gimnazjum przedstawiciel Banku Spółdzielczego

w Głowaczowie Rafał Bernaciak (dyrektor
oddziału BS w Grabowie nad Pilicą) rozdał
nagrody zarówno dla szkoły jak i indywidualne dla uczniów, którzy wyróżnili się w oszczędzaniu. Nagroda dla szkoły (karta prezentowa
EMPIK) przekazana została na ręce Dariusza
Pronobisa dyrektora ZSO w Brzózie.
Nagrodami dla uczniów były torby
turystyczne na ramię, które bardzo przydadzą się na wycieczkach pieszych i rowerowych podczas wakacji.
MARIOLA KOWALSKA
ZSO w Brzózie

strażackie przygotowane i przeprowadzone przez młodzieżową drużynę
strażacką dziewcząt PG.
Uczniowie z wielkim zaangażowaniem wzięli udział w zmaganiach
sportowych. Świetnej zabawie towarzyszyła zdrowa rywalizacja. Uczestnicy uroczystości spędzili dzień na
rowerach, biegając, skacząc, rzucając
– uczyli się, że czas wolny można doskonale zorganizować i dobrze się bawić bez komputera, czy innych uzależnień.
Na zakończenie imprezy Dyrektor Dariusz Pronobis wręczył nagrody
wszystkim uczniom, którzy uzyskali
najlepsze wyniki w poszczególnych
konkurencjach. Podziękował organizatorom za przygotowanie uroczystości
– Annie Charęzie, Halinie Kańskiej,
Jolancie Żak i Kindze Ząbek – Wilk
oraz wszystkim nauczycielom zaangażowanym w przeprowadzenie rywalizacji sportowych. Fundatorem nagród
w poszczególnych konkurencjach spor-

towych była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Głowaczowie.
HALINA KAŃSKA
JOLANTA ŻAK
ANNA CHARĘZA
KINGA ZĄBEK-WILK
www.kozienicepowiat.pl

Upragnione i wyczekiwane, gorące i słoneczne – to oczywiście wakacje. To czas,
w którym dzieci pragną odpocząć od nauki i obowiązków. Jednak dzieci z naszej
szkoły nie chciały się rozstawać z jej murami. „Bezpieczne lato” – pod takim hasłem
w PSP w Cecylówce-Brzózkiej w dniach
27.06. – 01.07.2016 r. zorganizowane zostały
półkolonie dla dzieci z naszej szkoły i okolicznych miejscowości. Zajęcia zostały przeprowadzone dzięki finansowemu wsparciu
Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Głowaczowie.
Opiekę nad dziećmi sprawowali społecznie
nauczyciele tutejszej szkoły. Celem akcji było
pokazanie różnych form spędzania wolnego
czasu, bezpiecznie, zdrowo, bez sięgania po
używki. Zadbaliśmy, aby program półkolonii
był atrakcyjny i przygotowany tak, by każde
dziecko mogło w nim znaleźć coś dla siebie.
Zajęcia rozpoczęły się od przywitania
uczestników oraz przedstawienia programu.
Pierwszy dzień zaplanowany został w ten sposób, aby uczestnicy lepiej się poznali i przebiegał pod hasłem „Nasza szkolna gromada”.
Zabawy integracyjne, a zwłaszcza z chustą
animacyjną budziły ogromne zainteresowanie i wyzwalały wiele pozytywnych emocji.
Dzieci poznawały pozytywne, wzajemne relacje w szkole i rodzinie, zagrożenia wynikające z agresywnych zachowań. Uczyły się jak

przeciwdziałać agresji. Miały również okazję
do rozwijania zdolności plastycznych wykonując prace na temat „Jak nie być obojętnym
na agresywne zachowania kolegów”.
Aby wypoczynek dzieci podczas wakacji
przebiegał bezpiecznie we wtorek odwiedziliśmy komendę Państwowej Straży Pożarnej
w Pionkach, gdzie uczestnicy półkolonii zapoznali się z pracą strażaka. Uczyli się, jak
należy postępować w przypadku pożaru,
ulatniania się gazu czy zadymienia. Uczestniczyli w zajęciach „Pierwsza Pomoc”.
Dzięki temu uzyskali wiedzę o bezpiecznych
i skutecznych sposobach reagowania i udzielania pomocy oraz podnieśli swój poziom
ostrożności i wyobraźni o konsekwencjach
nieprzemyślanych działań. Po tak ogromnej
dawce wiedzy dzieci relaksowały się na basenie „Delfin” w Kozienicach.
Hasłem przewodnim trzeciego dnia było
„Życie bez nałogów”. Zaproszona pielęgniarka środowiskowa z Ośrodka Zdrowia
w Brzózie przeprowadziła pogadankę na temat „Bez nałogów można żyć”. Jej celem
było propagowanie życia bez nałogów oraz
uświadomienie skutków różnych uzależnień.
Kolejnego dnia postanowiliśmy zostać
„Małymi ekologami”, dlatego też wyjechaliśmy do Pionek do siedziby Nadleśnictwa
Kozienice. Podążając, wraz z Lidią Zaczyńską, ścieżką dydaktyczno-przyrodniczą

poznawaliśmy faunę i ﬂorę naszej okolicy.
W ramach zajęć ekologicznych dzieci uczyły się, jak dbać o swoje środowisko, jak sortować śmieci i prowadzić ekologiczny styl
życia. Na zakończenie zajęć opracowaliśmy
„Kodeks Młodego Ekologa”.
Punktem kulminacyjnym naszych półkolonii było piątkowe spotkanie przebiegające
pod hasłem „Żyj zdrowo i kolorowo”. Dzień
ten był pełen niespodzianek. Dzieci zapoznały
się z zasadami zdrowego żywienie, rozpoznawały różne zdrowe produkty, samodzielnie
tworzyły piramidę żywieniową, wykorzystując naturalne produkty, które mogły poznawać
różnymi zmysłami. Brały udział w warsztatach kulinarnych przygotowując sałatki owocowe i warzywne. W ostatnim dniu naszych
spotkań odwiedziła nas Przewodnicząca
Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Marzena Rusinek
oraz przedstawiciele telewizji „Nasz Powiat”.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe oraz degustowali przygotowane zdrowe smakołyki.
Ten wakacyjny czas był okazją do wzajemnych spotkań, zabaw i nauki o bezpieczeństwie. Duża frekwencja na zajęciach,
pozytywne reakcje dzieci i ich rodziców
wskazują, iż należy kontynuować i rozszerzać tego typu działania w latach przyszłych.
NINA BRODOWSKA-WOJDAK
ELŻBIETA DESZCZKA

Półkolonie w Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Głowaczowie
zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Pokolenia”
i Gminę Głowaczów w ramach realizacji
zadania „Akademia Młodego Pokolenia” finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Ponadto projekt jest realizowany
w Gminie Garbatka – Letnisko, Kozienice
i Magnuszew. W projekcie uczestniczy 200
uczniów, w tym 40 z naszej gminy.
Każdego dnia dla uczestników półkolonii były przygotowane różne atrakcje,
jedną z nich był wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i zwiedzanie
Warszawy z przewodnikiem.
Dyrektorzy szkół do dyspozycji uczniów oddali 4 sale lekcyjne – trzy w szkole podstawowej i jedną w gimnazjum,
dwie sale gimnastyczne i boisko. Uczniowie korzystali również z placu zabaw.
Zajęcia były urozmaicone i organizowane w grupach różnowiekowych. Za-

równo dla uczniów, jak i dla nauczycieli
było to nowe doświadczenie. Dzięki takiemu rozwiązaniu zajęcia były bardziej
atrakcyjne, uczniowie podczas realizacji
różnych wyzwań mogli nawzajem się
uzupełniać i uczyć się od siebie.
Były improwizacje teatralne, plastyczne do wierszy Tuwima i Brzechwy, maj-

sterkowanie, edukacja finansowa, konkurs
„Mam talent”, „Familiada” i wyprawy do
lasu i nad rzekę. Obiady dostarczała nam
firma cateringowa z Warki.
Najlepszą odpowiedzią na pytanie czy
półkolonie były udane są uśmiechnięte
buzie uczniów.
BARBARA GONTAREK

www.kozienicepowiat.pl
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GMINA GNIEWOSZÓW

12 lipca 2016 r. odbyła się XVII
sesja Rady Gminy w Gniewoszowie
kadencji 2014 – 2018. Uroczysta sesja Rady Gminy Gniewoszów została zwołana w drodze Postanowienia
Komisarza Wyborczego w Radomiu
z dnia 5 lipca 2016 r. Jednocześnie Komisarz Wyborczy ustalił porządek sesji Rady Gminy. Przewidywał on tylko
dwa punkty: wręczenie zaświadczenia
o wyborze oraz złożenie ślubowania
przez nowo wybranego Wójta Gminy
Gniewoszów.
Uroczystą sesję poprowadził Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr
Telka. Z wielkim wzruszeniem powitał
Wójta elekta Marcina Szymona Gaca
oraz przybyłych gości. Obrady sesji
zaszczycili swoją obecnością: Andrzej
Jung – Starosta Powiatu Kozienickiego,
Józef Cytryniak – pełniący obowiązki
Wójta Gminy Gniewoszów, Barbara
Woszczyk i Grzegorz Sotowski – Radni Powiatu Kozienickiego, Tomasz
Cybulski – Komendant Powiatowy Policji w Kozienicach, Jarosław Szczypiór – Komendant Komisariatu Policji
w Gniewoszowie, Grzegorz Skomra
– Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Kozienicach, Przewodnicząca i Członkowie Gminnej Komisji
Wyborczej w Gniewoszowie, sołtysi,
dyrektorzy poszczególnych jednostek
organizacyjnych Gminy Gniewoszów
oraz pracownicy Urzędu Gminy. Nie
zabrakło również licznie przybyłych
mieszkańców Gminy, którzy osobiście
chcieli pogratulować nowemu Wójtowi. Wśród zebranych obecny był ojciec
Wójta, Władysław Gac. W tym szczególnym dniu nie zabrakło lokalnej telewizji „Kronika Kozienicka”.
Uroczystość rozpoczęła się od
przekazania na ręce Wójta – elekta zaświadczenia o wyborze. Zaświadczenie
wręczyła Maria Witek Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej, po czym
nastąpił najważniejszy punkt ceremonii – akt złożenia ślubowania przez
nowo wybranego Wójta Gminy. Wiceprzewodniczący Rady Gminy poprosił
Wójta o powtarzanie roty ślubowania:
Obejmując urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności
prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego
i pomyślności mieszkańców gminy. Po
wypowiedzeniu słów roty Wójt Gminy
Gniewoszów dodał słowa: Tak mi dopomóż Bóg. Podpisując rotę ślubowa-
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nia Marcin Szymon Gac objął oficjalnie urząd Wójta Gminy Gniewoszów
i włodarza Gminy na okres ponad
dwóch lat. Złożenie podpisu pod dokumentem zostało przyjęte gromkimi
brawami.
Następnie nadszedł czas na życzenia i gratulacje. Życzenia owocnej
pracy na rzecz małej ojczyzny, realizacji stawianych sobie celów i składanych obietnic, podejmowania licznych
przedsięwzięć przynoszących rozwój
społeczny i gospodarczy oraz deklaracje o współpracy popłynęły z ust:
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Piotra Telki, Starosty Andrzeja Junga,
pełniącego obowiązki Wójta Gminy
Józefa Cytryniaka.
Podczas sesji nie zabrakło również
słów podziękowań i uznania skierowanych pod adresem Józefa Cytryniaka wyznaczonego do pełnienia funkcji
Wójta Gminy Gniewoszów przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej po
śmierci dotychczasowego Wójta ś.p.
Wiesława Andrzeja Pawlonki.
Na zakończenie głos zabrał nowy
włodarz Gminy Gniewoszów. W słowach skierowanych do radnych, sołtysów, gości i mieszkańców Gminy wyraził wdzięczność swoim wyborcom
i ufność w to, że ich nie zawiedzie.
Nie zapomniał o głosach oddanych na
kontrkandydata. Powiedział, że szczególnie one będą silną motywacją do
podejmowania działań, dzięki którym
w ciągu najbliższych dwóch lat przekona ich do swojej osoby. Wójt zaznaczył,
że w swojej pracy będzie kierował się
wartościami chrześcijańskimi, na któ-

rych został wychowany przez swoich
rodziców. Podziękował wszystkim za
obecność, a zwracając się do Starosty
wyraził nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie umocnieniem współpracy
obydwu samorządów, podkreślając, że
na szczególną uwagę w tej dziedzinie
zasługuje: infrastruktura drogowa oraz
ochrona przeciwpowodziowa.
Słowa Wójta Gminy spotkały się
z ciepłym i życzliwym przyjęciem.
Marcin Szymon Gac urodził się
26 października 1980 r. w Kozienicach,
mieszka w Zalesiu, gdzie prowadzi niewielkie gospodarstwo rolne. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Gniewoszowie dalszą naukę kontynuował
w Technikum Mechanizacji Rolnictwa
w Radomiu, a później na Akademii
Rolniczej w Lublinie, której absolwentem stał się w 2008 r. Swoją karierę zawodową rozpoczął pracując w Biurze
Powiatowym Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Kozienicach, a następnie pracował w Biurze Powiatowym Warszawa Zachód.
W związku z osobistą potrzebą rozwoju i zainteresowaniami związanymi
z działaniami lokalnych samorządów
w roku 2009 rozpoczął pracę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Mazowieckiego w Warszawie. Podczas
ośmioletniej pracy w Departamencie
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich zajmował się środkami unijnymi skierowanymi na obszary wiejskie,
wdrażał i uczestniczył w realizacji
programu LEADER 2007 – 2013 oraz
LEADER 2014 – 2020.
MONIKA GOGACZ
www.kozienicepowiat.pl

Uczniowie mogą już odetchnąć z ulgą.
Nadszedł czas wypoczynku, bez klasówek, sprawdzianów i testów. W dniu
24 czerwca 2016 roku uroczyście zakończono rok szkolny 2015/2016 w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym.
Uroczystość ta zgromadziła w ten dzień
wielu gości. Obecny był Józef Cytryniak wyznaczony do pełnienia funkcji Wójta Gminy
Gniewoszów oraz Izabela Kierasińska – Sekretarz Gminy. Przybyli również rodzice, by
wspólnie ze swoimi dziećmi cieszyć się z ich
sukcesów. Bo to dzieci cały rok pracowały
i właśnie ta uroczystość to przede wszystkim
okazja do nagrodzenia najlepszych uczniów.
Zanim jednak uczniowie otrzymali nagrody,
klasa VI zaprezentowała program artystyczny, którym pożegnała się ze szkołą i podziękowała nauczycielom za wszystkie lata
w niej spędzone.
Uczniowie z najwyższą średnią w szkole otrzymali dyplomy i nagrody ufundowa-

ne przez Gminę Gniewoszów i Radę Rodziców. Wśród nagrodzonych znaleźli się:
Natalia Wójcik – średnia 5,18
Jakub Bartosiewicz – średnia 5,09
Natalia Urbanek – średnia 5,09
Aleksandra Gołda – średnia 5,09
Natalia Haber – średnia 5,0
Julia Solecka – średnia 4,91
Maja Wojciechowska – średnia 4,9

Zuzanna Kowalczyk – średnia 4,9
Filip Wałęka – średnia 4,9
Adrian Grabiec –średnia 4,82
Wszystkim uczniom życzymy udanych
wakacji, pełnych wrażeń i słonecznej pogody, aby w trakcie ich trwania nabrali siły
i energii na nadchodzący rok szkolny.
TERESA FILIKS
Dyrektor ZSP w Gniewoszowie

Na ten upragniony dzień czekają wszyscy
uczniowie. Dzień, w którym zabrzmi ostatni
dzwonek, uczniowie otrzymają świadectwa,
opuszczą szkolne mury, by odpocząć po całorocznych trudach nauki i rozpocząć wakacje.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego rozpoczęło się Mszą Św. w kościele
w Gniewoszowie. Następnie zgromadzonych w sali gimnastycznej Publicznego
Gimnazjum w Gniewoszowie powitała dyrektor Elżbieta Łyszcz. Jak co roku, uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum zaprezentowali swoje umiejętności taneczne,
wykonując polski narodowy taniec – polonez. Stało się to już tradycją naszej szkoły.

Tegoroczni absolwenci również włożyli
wiele wysiłku i energii, aby wypaść jak najlepiej. Ich umiejętności taneczne, niezwykła muzyka i eleganckie stroje zrobiły duże
wrażenie na zgromadzonym na sali audytorium. Następnie dyrektor wręczyła nagrody
za wysokie wyniki w nauce, wzorową frekwencję, osiągnięcia sportowe, konkursy
itp. Były to nagrody książkowe i rzeczowe
ufundowane przez Radę Rodziców przy
Publicznym Gimnazjum w Gniewoszowie. Nagrodę Wójta Gminy Gniewoszów
za najwyższe wyniki w nauce otrzymali:
Eryk Lentas z klasy I b, Patrycja Murawska
z klasy I a i Natalia Szymańska z klasy III a.

Nie zabrakło również listów gratulacyjnych
i podziękowań dla rodziców, którzy przyczynili się do sukcesów swoich dzieci oraz
czynnie współpracowali ze szkołą.
Na zakończenie uroczystości uczniowie
klas trzecich przedstawili pożegnalny montaż słowno – muzyczny. Dziękowali tym samym za trud włożony w ich edukację i wychowanie. Były kwiaty, ciepłe słowa, wśród
których dominowało słowo ,,dziękujemy’’,
bo przecież ,,tyle razem dróg przebytych,
tyle ścieżek przedeptanych…” Z pewnością
takie chwile warto ocalić od zapomnienia.
ELŻBIETA ŁYSZCZ
Dyrektor PG w Gniewoszowie

Każdy przecież początek, to tylko ciąg dalszy, a karta zdarzeń otwarta w połowie…– te
słowa wybitnej polskiej poetki, laureatki Literackiej Nagrody Nobla – Wisławy Szymborskiej doskonale pasują do uroczystości
zakończenia roku szkolnego. Z jednej strony
kończy się rok szkolny, a z drugiej otwiera
nowy rozdział w życiu naszych uczniów. Dla
większości z nich był to rok wytężonej pracy
i tak jak w każdej dziedzinie ludzkiej działalności, tak i w nauce szkolnej włożona praca,
sumienność, systematyczność i wytrwałość
w dążeniu do celu przynoszą wymierne efekty. Jak zawsze po upływie kolejnych dziesięciu miesięcy nasi wychowankowie są bogatsi o zdobycze łatwe do określenia. Są nimi
wiedza, umiejętności, doświadczenie, przyjaźnie i wiele sympatycznych doznań, które
były ich udziałem. Zakończony rok szkolny

to czas wszechstronnego rozwoju intelektualnego, kulturalnego, osobowościowego
naszych podopiecznych, a także rozwoju ich
talentów, zdolności i zainteresowań.
Wszyscy nasi uczniowie w liczbie 65
byli klasyfikowani i promowani. Część
z nich otrzymało bardzo dobre i celujące
oceny z przedmiotów nauczania i otrzymało
promocje z wyróżnieniem. Byli to: Maciej
Madejski z klasy IV ze średnią 5,73, Wiktoria Pawłowska i Aleksandra Szymańska
z klasy VI ze średnią 5,64, Amelia Majewska
z klasy IV ze średnią 5,36, Paulina Chmielewska z klasy VI ze średnią 5,18, Marta
Szewczyk z klasy VI ze średnią 4,84. Wszyscy wymienieni wyżej oraz wyróżnieni przez
wychowawców klas młodszych uczniowie
otrzymali nagrody książkowe ufundowane
przez Radę Rodziców. Na uwagę zasługuje

również fakt, że w sprawdzianie na zakończenie szkoły podstawowej, mimo że był to
ostatni sprawdzian, nasi szóstoklasiści osiągnęli wyniki przewyższające średnie wyniki
gminy i powiatu, a z języka polskiego były
wyższe niż wynik województwa mazowieckiego. Mijający rok szkolny przyniósł
również sukcesy naszym wychowankom
w wielu konkursach międzyszkolnych. Spektakularnym sukcesem było pierwsze miejsce
naszej szkolnej drużyny w I Powiatowym
Przeglądzie Przyśpiewek Dyngusowych
i Pieśni Wielkanocnych.
Od 25 czerwca tak uczniowie, jak
i nauczyciele korzystają z uroków lata
i zażywają zasłużonego, wakacyjnego odpoczynku.
JOANNA KOWALCZYK
Dyrektor PSP w Wysokim Kole

www.kozienicepowiat.pl
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GMINA GRABÓW NAD PILICĄ

10 lipca 2016 r. na stadionie sportowym w Grabowie nad Pilicą odbyły się
coroczne gminne zawody sportowo – pożarnicze dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu naszej gminy.
Tegorocznym organizatorem była jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękawicy. Udział w zawodach wzięły 4 drużyny męskie oraz 2 drużyny młodzieżowe
kobiece. Strażacy rywalizowali w dwóch
konkurencjach: sztafecie pożarniczej 7 x 50
m z przeszkodami oraz ćwiczeniu bojowym.
Rozgrywane zawody sportowo – pożarnicze
były okazją do sprawdzenia przygotowania
kondycyjnego, mobilności i zaangażowania
strażaków poszczególnych jednostek oraz
sprawdzenia sprawności sprzętu, jaki znajduje się na ich wyposażeniu.
Nad prawidłowością przeprowadzenia
zawodów czuwała Komisja Sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego PSP
w Kozienicach w składzie: bryg. Tomasz Popis; st. kpt. Daniel Jastrzębski; mł. ogn. Piotr
Łęcki, sędzią głównym zawodów był – mł.
bryg. Paweł Potucha – Zastępca Komendanta
Powiatowego PSP w Kozienicach.
Komisja sędziowska po podsumowaniu wyników ustaliła następującą kolejność miejsc:
Klasyfikacja generalna:
Drużyny męskie – seniorzy:
I miejsce OSP Grabów nad Pilicą 108,63 pkt
II miejsce OSP Augustów 124,12 pkt
III miejsce OSP Łękawica 127,28 pkt
IV miejsce OSP Grabowska Wola 157,70 pkt
Drużyny kobiece – młodzieżowe:
I miejsce OSP Grabów nad Pilicą 132,37 pkt
II miejsce OSP Augustów 159,58 pkt
Sędzia główny ocenił, że zawody stały na wysokim poziomie organizacyjnym
i sportowym. Po podsumowaniu wyników
głos zabrał Euzebiusz Strzelczyk – Wójt
Gminy Grabów nad Pilicą, gratulując
strażakom osiągniętych wyników i doceniając wkład włożony w przygotowanie
tegorocznych zawodów. Życzył wszystkim powodzenia w kolejnych zawodach
oraz w codziennej pracy strażaka. Na
zakończenie wraz z sędzią głównym mł.
bryg. Pawłem Potuchą oraz honorowym
prezesem gminnym Stanisławem Potrzebowskim wręczył dowódcom drużyn puchary i pamiątkowe dyplomy.
Gminne zawody sportowo – pożarnicze to nie tylko rywalizacja, sprzyjają one
wspólnej integracji wszystkich gminnych
jednostek oraz mieszkańców. Często dzięki słonecznej pogodzie są okazją do piknikowania i aktywnego spędzania czasu
z dziećmi. Po zakończeniu generalnej czę-
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ści zawodów organizatorzy przygotowują
na kuchni polowej tradycyjną grochówkę
dla wszystkich przybyłych, można również przyjrzeć się z bliska wyposażeniu
jednostek, w tym roku głównym zainte-

resowaniem cieszył się nowy samochód
jednostki OSP Grabów nad Pilicą, który
otrzymała dzięki Wójtowi Gminy – Euzebiuszowi Strzelczykowi.
ANNA PLESIEWICZ

www.kozienicepowiat.pl

52 Ogólnopolski Harcerski Rajd
Radomski, trwający trzy dni, w tym
roku wybrał szlaki leżące na terenie
gminy Grabów nad Pilicą oraz Warki.
Wytyczone zostały cztery trasy: Zuchowa, Harcerska, Starszoharcerska
i Wędrownicza.
W wydarzeniu tym wzięło udział
ponad 100 harcerzy w różnym wieku,
z całego kraju. Zaplanowany w Cyberii nocleg był niezapomnianym przeżyciem dla lokalnej młodzieży, która
miała możliwość porozmawiać i poznać szeregi ZHP. Wieczór spędzony
przy ognisku, przygotowanym przez
wolontariuszy z naszej świetlicy, zintegrował uczestników rajdu. Wspólny
śpiew przy akompaniamencie gitarowym, zabawy animacyjne, nie tylko
z chusteczką, charakterystyczne dla
harcerzy, wprowadziły grupę w niezapomniany i niecodzienny klimat.
Uczestnicy Rajdu pokazali, że można
wspaniale spędzać wolny czas, bez
telefonu czy komputera. Nie zabrakło również pieczonej kiełbasy, która
tego wieczoru smakowała zupełnie
inaczej. Ogłoszona około godz. 23:00

Bożena Pisarek pochodzi z gminy Grabów nad Pilicą, urodziła się
27 czerwca 1949 roku, we wsi Broncin. Jest żoną od 47 lat, matką trojga
dzieci, babcią siedmiorga wnucząt.
Ukończyła Technikum Ekonomiczne
w Kozienicach i podjęła tam pierwszą pracę w Biurze Obsługi Ruchu
Turystycznego. Przez długie lata
była pracownikiem Lasów Państwowych. Początkowo w Nadleśnictwie
w Studziankach Pancernych następnie
w Daleszycach koło Kielc, Dobieszynie i w Radomiu. Prowadziła własną
działalność handlową oraz gospodarstwo rolne. Była ławnikiem w Sądzie Rejonowym w Kozienicach. Od
1971 roku jest zasłużonym członkiem
Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Na dzień dzisiejszy, będąc na emeryturze, działa społecznie w Banku Spółdzielczym oraz czynnie uczestniczy
w życiu kulturalnym. Jak sama przyznaje: mam „tak” odkąd pamiętam,
więc pewnie talent do rymów mam wrodzony. Jej twórczość jest pełna zabawnych anegdot, spisanych pod wpływem
emocji. Sarkastyczne utwory nie tylko
www.kozienicepowiat.pl

cisza nocna utuliła do snu zmęczonych
wędrówką młodych ludzi. Błogi sen
na karimatach jednak nie trwał długo.
O północy wszyscy zostali zbudzeni,
by śpiewająco przyjąć nowych dru-

hów w swe szeregi. Rankiem szybka
toaleta, odżywcze śniadanie i odprawa
na szlak. To była niezapomniana noc
w cybernetycznej przestrzeni. Czuwaj!
MAŁGORZATA SIEKUT

bawią, ale także uczą i zmuszają do
refleksji. Szlachetna w swej wymowie
forma wierszy sylabotonicznych jest
odbiciem radości i trosk dnia codziennego. Inspiracją dla jej twórczości są
także jubileusze, życzenia świąteczne
czy okazjonalne uroczystości. Napisała też teksty piosenek, na znane melodie ludowe. Są one śpiewane przez
koleżanki z Klubu Seniora, w którym
aktywnie uczestniczy. Radosne usposobienie, doświadczenie życiowe oraz
„nieskończony zapas rymów” sprawiły, iż jej prace zostały ocenione przez
Polskiego Krytyka Literackiego, Leszka Żulińskiego, jako wzorcowe.
Marzeniem Pani Bożeny jest wydanie
tomiku z własną twórczością i dzielenie
się swym dorobkiem artystycznym. Spełnienia marzeń Pani Bożeno!
MAŁGORZATA SIEKUT

lecz kto o tym myślał
gdy miał 21?

Na emeryturę
Żebym ja wiedziała gdym je opłacała,
że na stare lata będę ich szukała.
Gdy poszłam do ZUS-u
– Proszę RP7

Winny one leżeć lat pięćdziesiąt jeszcze,
lecz je zjadły myszy i rozmyły deszcze.
Jak nie ma papierów, potrzebni świadkowie.
Gdy ja byłam młoda, to oni dziadkowie.
Ja się postarzałam, pomarli mi świadki,
w ten prosty sposób, przepadły mi składki.
A i te przepisy, ciągle się zmieniają,
żeby nikt nie wiedział, czemu mu nie
dają.
Oj Emeryturo, gdybym Cię dostała,
bym sobie pożyła, chociaż będziesz mała.
Ale trudno zdobyć na Ciebie dowody,
Gromadź człeku dokumenty, chociaż jesteś młody.
Bo żeby otrzymać, te marne złotówki,
to trzeba harować, niemalże do stówki.
Bożena Pisarek
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GMINA KOZIENICE

Wraz z nadejściem wakacji po raz
kolejny Kozienice stały się Polską Stolicą Piękna. Wszystko za sprawą Półfinału Miss Polski i Finału Miss Polski
Nastolatek organizowanych w naszym
mieście już po raz szósty.
Pierwszą z imprez zorganizowano w piątek, 24 czerwca. Zgromadzonych powitała
prowadząca imprezę Paulina Sykut-Jeżyna.
Na scenie kozienickiego amfiteatru zaprezentowało się czterdzieści dziewcząt z całej Polski. Dziewczęta wystąpiły na scenie
w strojach kąpielowych, strojach dziennych,
sukienkach koktajlowych i sukniach wieczorowych. W trakcie półfinału można było
też obejrzeć nagrane wcześniej materiały ze
zgrupowania, prezentujące poszczególne
kandydatki. Wszystkie panie z uwagą obserwowało kilkunastoosobowe jury. Oprócz
osób bezpośrednio związanych z konkursami piękności czyli między innymi: prezesem
konkursu Miss Polski Gerhardem Parzutką
von Lipińskim i właścicielem Konkursu Miss
Polski Missland Lechem Daniłowiczem,
w jury zasiedli także przedstawiciele lokalnych władz: wiceburmistrz Gminy Kozienice
Małgorzata Bebelska i starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung, prezes Grupy Lactalis Piotr Walczak, przedstawiciele świata
mody i laureaci wcześniejszych konkursów
piękności. Do Finału Miss Polski zakwalifikowano 24 dziewczęta. Jedną z nich – Judytę Zapędzką z Siedliska wybrali widzowie.
Wyłoniono też Miss Kozienic. Została nią 19
letni Paulina Maziarz z Mostków w gminie
Zwoleń, a werdykt ogłosili Małgorzata Bebelska i Andrzej Jung.
– Bardzo jestem zaskoczona, ale też zadowolona, że będę mogła reprezentować to miasto – powiedziała nam Miss Kozienic.
Atrakcją wieczoru były nie tylko piękne
dziewczęta, ale także występy gwiazd: Moniki Lewczuk i Sławka Uniatowskiego.
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Dzień później, 25 czerwca w amfiteatrze nad Jeziorem Kozienickim odbył się
Finał Miss Polski Nastolatek. W trakcie sobotniego wieczoru spośród 24 kandydatek
wyłoniono tę najpiękniejszą. Zanim jednak
ogłoszono werdykt, dziewczęta prezentowały swoje wdzięki w różnych stylizacjach,
opowiadały o sobie, swoich zainteresowaniach i planach na przyszłość. Zgromadzeni na widowni mogli też obejrzeć nagrane
wcześniej materiały ze zgrupowania prezentujące poszczególne nastolatki. Tu podobnie
jak dzień wcześniej pretendentki do korony
z uwagą obserwowało specjalnie powołane
jury. Za tę najpiękniejszą wśród nastolatek
uznano 16 letnią Patrycję Pabis z Masłowa.
Koronę zwyciężczyni wręczyła Miss Polski
Nastolatek 2015 – Maja Sieroń.
– Cała ta gala, to zgrupowanie było dla mnie
wielką przygodą podczas której bardzo
dobrze się bawiłam, a ten werdykt był dla
mnie zaskoczeniem, ale bardzo miłym za-

skoczeniem – wyznała Patrycja Pabis.
Tytuł I Wicemiss przyznano Aleksandrze
Wilińskiej, II Wicemiss została Gabriela Wyszyńska, tytułem III Wicemiss uhonorowano
Martę Lisowską, a IV Wicemiss została Sandra Dorsz. II Wicemiss Gabrielę Wyszyńską
tego wieczoru okrzyknięto też Miss Jovi,
a informację tę ogłosił dyrektor marketingu
strategicznego Lactalis Polska – Aleksander Czepelewski. Gabriela zapytana o to, jak
osiągnąć taki sukces zdradziła: „Myślę że najważniejszy jest uśmiech i żeby być radosnym,
pewnym siebie i pokazać się z jak najlepszej
strony”. Tego wieczoru poza pięknymi dziewczętami, na scenie kozienickiego amfiteatru
wystąpili także artyści: Mateusz Ziółko i Kasia Moś. Całość poprowadził prezenter radiowy Kamil Baleja. Gospodarzami imprez były
Gmina Kozienice oraz Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.
Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka

www.kozienicepowiat.pl

www.kozienicepowiat.pl
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GMINA MAGNUSZEW

W ostaniach latach obserwujemy
ogromny wzrost zainteresowania wszystkim, co wiąże się z historią obronności kraju. Rekonstrukcje wydarzeń historycznych
oraz uroczystości rocznicowe z udziałem
wojska gromadzą rzesze widzów.
Gmina Magnuszew, rejon o tragicznej
wojennej historii, jako nieliczna posiada
wyjątkową pamiątkę po wojennych wydarzeniach w postaci Skansenu Bojowego
I Armii Wojska Polskiego. W jego skład
wchodzi 8-hektarowy, piękny leśny teren,
na którym znajduje się prawdziwe uzbrojenie z okresu II Wojny Światowej, w tym
dwa czołgi T – 34, oraz infrastruktura
w postaci okopów, transzei i zasieków,
oraz nowo wybudowany budynek muzealny – Centrum Kultury i Tradycji Historycznej, w którym są gromadzone i wyeksponowane mniejsze eksponaty militarne.
Skansen jest miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów, zarówno tych indywidualnych, jak też przez grupy dzieci
i młodzieży. Ciekawość budzą zgromadzone eksponaty oraz ładnie ukształtowany sosnowy las, który jest idealnym miejscem do odpoczynku i spacerów.
Z myślą o turystach, miłośnikach militariów, staramy się wzbogacić ofertę Skansenu o ciekawe cykliczne wydarzenia. Na
stałe wpisał się w kalendarz działań Skansenu Piknik Militarny, który w niedzielę
3 lipca 2016 roku zorganizowany został
już po raz drugi. Patronat nad nim objął
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
w Warszawie płk Dariusz Kuleta.
Teren Skansenu w tym dniu stał się
wielkim obozowiskiem. Udział w nim
wzięło wielu ciekawych wystawców,
a wydarzenia działy się jednocześnie
w wielu miejscach. W budynku muzeum
stacjonowała grupa żołnierzy z 42 Bazy
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Lotnictwa Szkolnego z Radomia, z niezwykle atrakcyjną ekspozycją. Tu amatorzy lotnictwa mogli popróbować swych
sił na profesjonalnym symulatorze lotów
i spotkać się z pilotem wojskowym, akurat w tym przypadku panią pilot. Sekcja
spadochronowa służyła ciekawymi informacjami na temat budowy spadochronu
i bezpiecznych skoków spadochronowych
oraz możliwością przymiarki wojskowego
spadochronu. Największym jednak powodzeniem cieszył się „Cyklop” – urządzenie
treningowe do strzelania. Celnych strzałów
z profesjonalnej broni i z różnych pozycji
próbowali i dorośli i dzieci.
Drugą ciekawą atrakcją w muzeum
była obecność charakteryzatorki filmowej, na co dzień pracującej na planie filmowym w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie, która
wykonywała charakteryzacje wojenne
uczestnikom Pikniku. Wytwórnia Filmów
DiF przeprowadziła także w budynku
muzeum projekcję filmu „My Cichociemni. Głosy żyjących”, w reżyserii Pawła
Kędzierskiego.
Na terenie leśnym skansenu, stoisko
wystawowe poświęcone historii Cichociemnych i żołnierzom jednostki specjalnej GROM zaprezentowali muzealnicy
z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Znajdowały się na nim eksponaty
i pamiątki związane z historią Cichociemnych, jak również współczesne mundury
jednostki specjalnej GROM.
Piękną wystawą mundurów i pokazem
strzelających przedwojennych rowerów,
przyciągało widzów stoisko III Okręgu
Policji Państwowej z Radomia. A pokaz
szermierczy w ich wykonaniu wzbudził
zachwyt zarówno u dzieci jak i dorosłych.

Pokaz szarzy ułańskiej, przedstawiony przez 22 Pułk Ułanów Podkarpackich
z Garbatki Letnisko, tak jak w zeszłym
roku miał swoich wielbicieli. Nie brakowało również chętnych do przejażdżek
w ułańskim siodle.
Usytuowane w lesie obozowisko wojskowe Muzeum 2 Korpusu z Józefowa
Koło Otwocka, z namiotami, uzbrojeniem, szpitalem polowym, sztabem wojskowym i armatą polową, prezentowało
się tak realistycznie, jakbyśmy zatrzymali
się w czasie. Podobnie wiarygodnie wyglądali rekonstruktorzy z Kozienickiego
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej okopani w lesie, przykryci pałatkami
i brezentem przed padającym deszczem.
Odziani w Mundury Wojska Polskiego
z 1939 roku oraz mundury legionistów
i niemieckiej armii, uatrakcyjniali piknik
przewożeniem uczestników repliką niemieckiego motocykla z koszem na bazie
K 750.
Grupa Rekonstrukcji Historycznej
Warka, adekwatnie do miejsca, w którym się znaleźli wystąpiła w mundurach
i uzbrojeniu I Armii Wojska Polskiego,
której wiarygodności dodawał samochód wojskowy. W zielonych pelerynach
i hełmach, tworzyli niesamowity klimat
1944 roku.
Grupa Rekonstrukcji Historycznej,
która przyjechała aż z Jędrzejowa budziła ciekawość ze względu na oryginalne
mundury niemieckiego wojska z okresu II Wojny Światowej. Zainteresowani
mieli możliwość obejrzenia i dotknięcia
wystawionej przez kolekcjonerów: grupę
Rosomak i SWKS Warka, pięknie zachowanej broni czarnoprochowej oraz współDokończenie na str. 25
www.kozienicepowiat.pl

Dokończenie ze str. 24

czesnej i historycznej broni palnej długiej
i krótkiej.
Uzupełnieniem wystaw była ekspozycja samochodów wojskowych. Mogliśmy podziwiać w pełni sprawne, jeżdżące
po lesie, zabytkowe pojazdy militarne,
które chętnie zabierały na przejażdżkę
pasażerów.
Oprócz historycznego uzbrojenia
i umundurowania podczas Pikniku zaprezentowano pokaz nowoczesnego pola
walki. Grupy ASG Reedberet Warszawa
i Skot Kozienice, zainicjowały krótką
inscenizację, obrazującą odbijanie zakładnika z rąk terrorystów. Przedstawiły
też współczesne umundurowanie żołnierzy polskiej, amerykańskiej i rosyjskiej
armii.
Przez cały czas trwania Pikniku do
dyspozycji uczestników była strzelnica
ASG. Chętnych do strzelania do tarczy
nie brakowało.
Ciekawostką Pikniku był pokaz składania i startów rakiet modelarskich z silnikiem.
Do służby wojskowej, zachęcali Przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień z Radomia, którzy podczas Pikniku
wystawili swoje stoisko promocyjne,
i udzielali wszelkich informacji na temat
rekrutacji i przebiegu zawodowej służby
w Wojsku Polskim.
Klimat wojskowy podtrzymywały też
zespoły muzyczne. Gościnnie występujące Praskie Małmazyje oraz rodzima Melodia, przypomniały stare wojskowe pieśni, które śpiewali razem z nimi wszyscy
uczestnicy Pikniku. Całości obrazu dopełniali twórcy regionalni oraz wolontariuszka malująca na dziecięcych twarzach
wojskowy kamuﬂaż oraz panie z Klubu
Aktywnych Kobiet, zapraszające uczestników na pajdę żołnierskiego chleba ze
smalcem.
Tegoroczny Piknik mimo porannych
opadów deszczu był udany i bogaty
w atrakcje. Zapraszamy do odwiedzania Skansenu, a szczególnie w sobotę
6 sierpnia. Od godz.13.00 będzie można
oglądać wystawy broni, rekonstruktorów
i grupy paramilitarne, a o godz. 18.00 zapraszamy na emisję filmu „Karbala” reż.
Krzysztofa Łukaszewicza.
Informacja własna Urzędu Gminy
Magnuszew
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”
www.kozienicepowiat.pl
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GMINA SIECIECHÓW

24 maja 2016 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Kazimierza
Ośki w Starych Słowikach odbył się III
Festiwal Piosenki Biesiadnej. Dyrektor
– Bożena Wójcicka witając wszystkich
gości przypomniała, że biesiadowanie
to bardzo stary obyczaj wspólny całemu narodowi, a wesołemu posiedzeniu
przy potrawach towarzyszyła zawsze
muzyka i śpiew, grały skrzypeczki,
fujarki, bębenki i śpiewano o tym, co
sercu najdroższe.
– Zapraszamy wszystkich do wspólnej
biesiady, przenieśmy się na chwilę do
staropolskiej chaty, na gospodarskie
podwórze, posłuchajmy jak to młodzi
i starsi śpiewają o tym, co im w duszy
gra – zaproponowała dyrektor.
Młodzi
artyści
występowali
w trzech kategoriach wiekowych
i zgodnie z regulaminem w określonych
składach. Przybyli do nas z Ośrodka Socjalizacyjnego Panda w Kozienicach,
Publicznego Gimnazjum im. Królowej
Jadwigi w Garbatce Letnisko, Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego im kpt. Michała Okurzałego w Zajezierzu, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Armii
Krajowej w Sieciechowie oraz Gimnazjum w Puławach. Prezentowali piosenki ludowe i biesiadne pochodzące
z różnych regionów Polski, stare
i nieco zapomniane oraz te, które towarzyszą nadal biesiadnikom podczas
różnych uroczystości rodzinnych i towarzyskich. Nad przebiegiem konkursu
czuwał zespół nauczycieli: Małgorzata
Pachucy „dyrygent” konkursu, osoba
odpowiedzialna za oprawę muzyczną
i scenariusz, Marzanna Sztyber, która
przygotowała dekoracje, Małgorzata
Boryczka i Piotr Grzeszczyk dbający
o nagłośnienie i odpowiednie przygotowanie sceny oraz konferansjerzy
– uczniowie klasy VI: Marlena Pachocka, Natalia Ambroziak, Dawid Rafa.
Inni nauczyciele dbali o bezpieczeństwo i sprawny przebieg konkursu.
Nad końcowym werdyktem pracowało w pocie czoła powołane przez organizatora jury w składzie: Andrzej Kalamon
– akordeonista, wokalista, Tomasz Popis
– miłośnik muzyki oraz Łukasz Nowak
– perkusista i wokalista.
Naszych utalentowanych wykonawców oklaskiwały całe rodziny, zaproszeni nauczyciele, dyrektorzy szkół,
Burmistrz Gminy Kozienice Tomasz
Śmietanka, Wójt Gminy Sieciechów
Marian Zbigniew Czerski, Przewodniczący Rady Gminy pan Kazimierz
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Mastalerz, proboszcz parafii Brzeźnica
ks. kan. Julian Zając. Po wysłuchaniu
uczestników konkursu, przeszedł czas
na wspólną zabawę – rozśpiewana publiczność wykonała dla ducha kilka znanych biesiadnych przebojów, a dla ciała pokrzepiła się smacznym, swojskim
jadłem, które na tę okazję przygotowali rodzice i dziadkowie. Talentem wokalnym wykazał się również burmistrz,
który zaśpiewał (poza konkursem)
ukraińską dumkę. Wszyscy nagrodzeni
otrzymali statuetkę Słowika i pamiątkowe upominki.

Żegnając się dyrektor gratulowała
wszystkim talentu, dziękowała nauczycielom, pracownikom administracji,
rodzicom, uczniom i sponsorom: Wójtowi Gminy Sieciechów za ufundowanie statuetek, Radzie Rodziców, Dorocie Skuza reprezentującej Spółdzielnię
Mleczarską ARGO oraz firmie A&M
LAKTOMAR za pomoc w przygotowaniu konkursu, życzyła sukcesów
i zaprosiła do udziału w kolejnym IV
konkursie – za rok.
JOANNA ZAWODNIK

www.kozienicepowiat.pl

W niedzielę 3 lipca br. gmina Sieciechów była gospodarzem międzygminnych zawodów sportowo – pożarniczych. Zawody odbyły się na stadionie
w Zajezierzu.
Ogółem do współzawodnictwa stanęło 10 drużyn strażackich z gmin:
Garbatka-Letnisko,
Gniewoszów
i Sieciechów. Zawody prowadził Z-ca
Komendanta PSP z Kozienic mł. bryg.
Paweł Potucha. Władze samorządowe
gminy Sieciechów reprezentował Wójt
Gminy Sieciechów Marian Zbigniew
Czerski oraz Przewodniczący Rady
Gminy Sieciechów Kazimierz Mastalerz. Z terenu naszej gminy I miejsce
zajęła drużyna z Sieciechowa osiągając wynik 115,81 s, na drugim miejscu
uplasowała się drużyna z Głuśca osiągając wynik 125,97 s. Trzecie miejsce
zajęła drużyna z Łojów z wynikiem
129,52s.
Wójt Gminy Sieciechów pogratulował
wszystkim uczestnikom udziału w zawodach oraz osiągnięcia wysokiego poziomu w wyszkoleniu. Wręczono puchary
i nagrody za zajęcie I, II i III miejsca.
ELŻBIETA KALBARCZYK

OSP Sieciechów

OSP Zajezierze

OSP Łoje

OSP Głusiec

www.kozienicepowiat.pl
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