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9 czerwca w sali konferencyjnej 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego w Radomiu odbyło 
się spotkanie, podczas którego podpisa-
na została umowa dotycząca unijnego 
dofinansowania projektu modernizacji  
i rozbudowy systemu teleinformatyczne-
go Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozieni-
cach. Podpisania umowy dokonali Rafał 
Rajkowski Członek Zarządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego oraz Jarosław Paw-
lik Dyrektor Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Kozienicach. W spotkaniu uczestniczył 
także Jarosław Chlewicki sekretarz Po-
wiatu Kozienickiego.

Jak czytamy w notatce prasowej 
Urzędu Marszałkowskiego, „...dzię-
ki środkom unijnym w Samodzielnym 
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Kozienicach wdrożony zostanie system 
Elektronicznej Dokumentacji Medycz-
nej, który umożliwi lekarzowi dostęp do 
pełnej dokumentacji o przebiegu leczenia  

i pozwoli szybciej ocenić stan zdrowia 
pacjenta. Elektroniczne usługi umożliwią 
również szybszą komunikację pacjenta 
ze szpitalem i kontakt z lekarzem. Cho-
rzy będą mogli w każdej chwili przez in-
ternet podejrzeć historię swojej choroby, 
zalecenia, recepty, wyniki badań, a także 
umówić się na wizytę u specjalisty, bez 
konieczności wychodzenia z domu.Sys-

tem przyśpieszy również wymianę danych 
z innymi placówkami. To ważne, ponie-
waż projekt realizowany będzie w partner-
stwie z SPZOZ Przychodnie Kozienice, 
SPZOZ w Gniewoszowie, SPZOZ w Gra-
bowie nad Pilicą, SPZOZ Gminy Tczów  
i SPZOZ w Policznie”.

Mazowsze ma zagwarantowane po-
nad 8 mld zł unijnego wsparcia w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Mazowieckiego 
2014 – 2020, skierowanego głównie do 
biznesu, administracji, sektora naukowe-
go i organizacji pozarządowych. Maksy-
malne dofinansowanie wynosi 80 proc. 
wartości projektu. Na 2017 rok zaplano-
wano ponad 40 konkursów na przeszło  
1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tego-
rocznych konkursach dostępne są na stronie  
www.funduszedlamazowsza.eu

SABINA SEMENIUK

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

W dniach 30 i 31 maja na stadionie 
kozienickim zorganizowane zostały 
XVIII już Mistrzostwa Województwa 
Mazowieckiego w Sporcie Pożarni-
czym dla jednostek organizacyjnych 
Państwowej Straży Pożarnej. 

W tegorocznych zmaganiach spor-
towych wzięło udział 89 zawodników 
reprezentujących jednostki z Ciecha-
nowa, Kozienic, Łosic, Płońska, Prusz-
kowa, Siedlec, Sokołowa Podlaskiego, 
Warszawy oraz Zwolenia. Uczestni-
cy turnieju musieli wykazać się dużą 
sprawnością fizyczną i wytrzymało-
ścią podczas dwóch intensywnych dni  
turnieju.

Ostatecznie kolejność czołowych 
miejsc w poszczególnych konkuren-
cjach XVIII Mistrzostw Wojewódz-
twa Mazowieckiego w Sporcie Pożar-
niczym Państwowej Straży Pożarnej 
przedstawia się następująco:

I. Pożarniczy tor przeszkód – 100 m in-
dywidualnie:

1. Dawid Kacperski KP PSP Zwoleń
2. Mateusz Daniluk KP PSP Łosice
3. Albert Krupa KP PSP Pruszków

W klasyfikacji zespołowej pożarni-
czego toru przeszkód kolejność trzech 
pierwszych miejsc jest następująca:
1. KP PSP Zwoleń
2. KP PSP Łosice
2. KP PSP Sokołów Podlaski

II. Wspinanie przy użyciu drabiny ha-
kowej na II piętro wspinalni indy-
widualnie:

1. Dawid Kacperski KP PSP Zwoleń
2. Paweł Żylak KP PSP Sokołów Podlaski
3. Mateusz Bańkowski KM PSP Warszawa

W klasyfikacji zespołowej tej kon-
kurencji: 
1. KP PSP Sokołów Podlaski
2. KP PSP Zwoleń
3. KM PSP Siedlce

III. Sztafeta pożarnicza 4x100 z prze-
szkodami:

1. KM PSP Siedlce
2. KP PSP Zwoleń
3. KP PSP Płońsk

IV. Pożarnicze ćwiczenia bojowe:
1. KP PSP Ciechanów
2. KP PSP Płońsk
3. KM PSP Siedlce

W klasyfikacji indywidualnej  
w dwuboju pożarniczym pierwsze 
miejsce wywalczył Dawid Kacperski  
z KP PSP Zwoleń, na 2 miejscu upla-
sował się Mateusz Daniluk z KP PSP 
Łosice, trzecie miejsce zaś zdobył Pa-
weł Żylak z KP PSP Sokołów Podlaski.

W klasyfikacji drużynowej XVIII 
Mistrzostw Województwa Mazowiec-
kiego w Sporcie Pożarniczym Pań-

stwowej Straży Pożarnej 3 miejsce 
zdobyła reprezentacja KP PSP Łosice, 
drugie miejsce zajął zespół z KM PSP 
Siedlce, natomiast Mistrzostwo Woj. 
Maz. zdobyła drużyna KP PSP ze Zwo-
lenia.

Dwudniowe Mistrzostwa zakoń-
czyła uroczysta dekoracja zwycięzców 
poszczególnych konkurencji, której 
dokonali st. bryg. Bogdan Łasica Za-
stępca Mazowieckiego Komendan-
ta Wojewódzkiego PSP, brygadier 
Krzysztof Zyzek Komendant Powiato-
wy PSP w Kozienicach, Andrzej Jung 
Starosta Powiatu Kozienickiego oraz 
Marcin Zmitrowicz Dyrektor Kozie-
nickiego Centrum Rekreacji i Sportu.

Tego dnia nie zabrakło słów uzna-
nia, gratulacji i podziękowań skie-
rowanych zarówno do  zawodników, 
jak również do tych, którzy w sposób 
szczególny przyczynili się do rozwo-
ju kadry mazowieckiej w sporcie po-
żarniczym ze st. bryg. Zbigniewem 
Szczygłem na czele, pod którego kie-
rownictwem reprezentacja wojewódz-
twa mazowieckiego zdobywała mi-
strzostwo Polski w latach: 2010, 2012, 
2013, 2016.

Uroczystego zamknięcia XVIII 
edycji Mistrzostw dokonał st. bryg. 
Bogdan Łasica Zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej.

SABINA SEMENIUK
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1 czerwca w Kozienicach zorga-
nizowane zostały obchody 35 – lecia 
Domu Pomocy Społecznej im. Kazi-
miery Gruszczyńskiej w Kozienicach. 
Uroczystości rozpoczęła msza święta 
w Kościele pw. Św. Krzyża w Kozie-
nicach w intencji mieszkańców i pra-
cowników DPS. Dalsza część obcho-
dów odbyła się w Sali Widowiskowej 
Kozienickiego Centrum Kulturalno-
-Artystycznego. Po oficjalnym powi-
taniu przybyłych gości, wśród których 
oprócz organizatorów Andrzeja Junga 
Starosty Kozienickiego, Elżbiety Cza-
pli Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 
w Kozienicach, byłych i obecnych pra-
cowników placówki, jej mieszkańców, 
dyrektorów zaprzyjaźnionych Domów 
Pomocy Społecznej z terenu Mazow-
sza i nie tylko, znaleźli się także: ks. 
kan. Kazimierz Chojnacki Proboszcz 
Parafii pw. Św. Krzyża w Kozienicach, 
Zbigniew Gołąbek Radny Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego, Edyta 
Węglicka Kierownik Oddziału Polity-
ki Społecznej Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Radni Rady Powia-
tu Kozienickiego i Rady Miejskiej  
w Kozienicach, Urszula Kowalik Dy-
rektor PCPR w Kozienicach, Krzysz-
tof Stalmach Wicestarosta Kozienicki, 
Jadwiga Kręcisz Skarbnik Powiatu, 
Tomasz Śmietanka Burmistrz Gminy 
Kozienice, Małgorzata Bebelska Za-
stępca Burmistrza Gminy Kozienice, 
przedstawiciele gmin powiatu kozie-
nickiego, przedstawiciele jednostek 
organizacyjnych powiatu i gmin po-
wiatu, służb mundurowych, naczelnicy  
i pracownicy Starostwa Powiatowego 
w Kozienicach oraz dyrektorzy pla-
cówek oświatowych z terenu gminy 
Kozienice, wyświetlony został film 
prezentujący Dom Pomocy Społecznej  
im. Kazimiery Gruszczyńskiej w Ko-
zienicach, przygotowany przez Wy-
dział Promocji i Kultury Starostwa Po-
wiatowego w Kozienicach.

Istotnym punktem jubileuszowych 
uroczystości było wręczenie odznaczeń  
i medali pamiątkowych pracownikom, 
którzy na co dzień zapewniają opiekę  
i dbają o bezpieczeństwo podopiecznych 
Domu Pomocy Społecznej w Kozieni-
cach, a także osobom, które na przestrzeni 
lat wspierały działalność placówki, poma-
gały i przyczyniały się do jej rozwoju.

Na wniosek Starosty Kozienickiego 
Andrzeja Junga, za wybitne zasługi oraz 
całokształt działalności na rzecz Woje-

wództwa Mazowieckiego Medalem Pa-
miątkowym Pro Masovia Marszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego Adam Struzik 
wyróżnił Elżbietę Czaplę wieloletnią Dy-
rektor Domu Pomocy Społecznej im. Ka-
zimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach. 
Wręczenia medalu dokonał Zbigniew Go-
łąbek Radny Sejmiku Województwa Ma-
zowieckiego. Przekazał on także list gra-
tulacyjny od Marszałka Adam Struzika.

W dalszej części uroczystości wręczo-
ne zostały medale pamiątkowe za długo-
letnią i pełną poświęcenia pracę na rzecz 
Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 
przyznane przez Starostę Powiatu Kozie-
nickiego i Dyrektor Domu Pomocy Spo-
łecznej. Projekt medalu pamiątkowego 
wykonała Edyta Marczak.

W pierwszej kolejności wyróżnieni 
zostali: Roman Wróblewski Kierownik 
Działu Administracyjno-Gospodarcze-
go Domu Pomocy Społecznej w Kozie-
nicach, pracownik o najdłuższym stażu 
pracy oraz Jadwiga Bernacik i Alina Żak 
pierwsze dyrektorki kozienickiego Domu 
Pomocy Społecznej. W imieniu Jadwigi 
Bernacik medal odebrała córka Danuta 
Bernacik kierownik Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Przewozie.

Wszyscy przemawiający tego dnia 
zgodnie podkreślali, iż praca na rzecz 
chorych i potrzebujących Mieszkań-
ców Domu Pomocy Społecznej w Ko-
zienicach to ciężkie, pełne wyrzeczeń 
powołanie, które pracownicy tej pla-
cówki realizują w sposób wzorowy,  
z zaangażowaniem płynącym prosto  
z serca. Nie zabrakło także podzięko-
wań skierowanych do osób i instytu-
cji, które na przestrzeni lat wspierały 

Kozienicki DPS oraz Lucyny Domań-
skiej-Stankiewicz Naczelnika Wy-
działu Promocji i Kultury Starostwa 
Powiatowego w Kozienicach, którego 
pracownicy zaangażowani byli w orga-
nizację obcchodów 35-lecia Placówki.

Część oficjalną obchodów Jubileuszu 
35-lecia Domu Pomocy Społecznej im. 
Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozieni-
cach zakończył koncert w wykonaniu 
nauczycieli i uczniów Szkoły Muzycznej 
I Stopnia w Kozienicach. Przed zgroma-
dzonymi zaprezentował się Zespół Per-
kusyjny pod kierunkiem Mateusza Skur-
kiewicza oraz Kozienicka Mlodzieżowa 
Orkiestra Dęta Furioso pod kierunkiem 
Kamila Żarneckiego.

Po koncercie wszyscy uczestnicy 
obchodów zostali zaproszeni na Tort Ju-
bileuszowy oraz do obejrzenia Wystawy 
prac mieszkańców DPS w Kozienicach, 
prezentowanej w galerii „Na Rogu” Cen-
trum Kulturalno-Artystycznego w Kozie-
nicach.

Patronat nad obchodami 35-lecia 
Domu Pomocy Społecznej im. Kazi-
miery Gruszczyńskiej w Kozienicach 
sprawował Adam Struzik Marszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego. Organizato-
rami Jubileuszu byli Starostwo Powiatowe  
w Kozienicach oraz Dom Pomocy Spo-
łecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej  
w Kozienicach.

SABINA SEMENIUK

Materiał filmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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Najnowsze prognozy Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) wskazu-
ją, że wdrożenie pakietu polityk zde-
cydowanie ograniczających użycie 
tytoniu – zgodnie z postanowieniami 
Ramowej Konwencji Światowej Orga-
nizacji Zdrowia o Ograniczaniu Użycia 
Tytoniu (Ramowej Konwencji WHO) 
– przyniesie państwom członkowskim 
Europejskiego Regionu WHO znaczą-
ce korzyści zdrowotne zarówno w per-
spektywie krótkoterminowej, jak i dłu-
goterminowej.

Rozpowszechnienie palenia tytoniu 
wśród dorosłych w Polsce w 2013 r. wy-
nosiło 29,4%, w tym 25,2% kobiet i 34% 
mężczyzn.

Na świecie, każdego roku ponad  
7 milionów ludzi umiera z powodu pa-
lenia tytoniu. Jeśli nie podejmiemy in-
tensywnych działań to liczba ta może 
wzrosnąć do roku 2030 powyżej 8 mi-
lionów. Używanie tytoniu jest groźne 
dla każdego, niezależnie od płci, wie-
ku, rasy, pochodzenia kulturowego czy 
edukacji. Przynosi cierpienie, chorobę 
i śmierć, zubożenie zarówno rodzin  
i gospodarek narodowych. 

„Ograniczanie użycia tytoniu sta-
nowi jeden z najskuteczniejszych spo-
sobów zmniejszenia o jedną trzecią do 
2030 r. liczby przedwczesnych zgonów 
z powodu chorób niezakaźnych w skali 
całego świata, co jest zgodne z Agen-
dą Zrównoważonego Rozwoju 2030”, 
stwierdziła dr Zsuzsanna Jakab, Dy-
rektor Regionalny WHO na Europę. 
„Prognozy opracowane na podstawie 
modelu ograniczania użycia tytoniu 
stanowią narzędzie do wykorzystania 
przez decydentów politycznych, spe-
cjalistów z zakresu zdrowia publiczne-
go i innych zainteresowanych. Pozwa-
lają ocenić, które z projektowanych 
rozwiązań przyniosą największe efek-
ty, jak również dostarczają przekonują-
cych argumentów za ich przyjęciem.” 

Odpowiednie interwencje z zakre-
su ograniczania użycia tytoniu mogą 
przyczynić się do znacznego zmniejsze-
nia rozpowszechnienia palenia. Są to 
przede wszystkim: 
• ochrona przed wtórnym dymem tytonio-

wym poprzez wprowadzenie bardziej 

rygorystycznych przepisów o zakazie 
palenia;

• zwiększenie dostępu do świadczeń z za-
kresu zaprzestania palenia;

• umieszczanie ostrzeżeń na opakowa-
niach papierosów i prowadzenie in-
nych programów medialno-edukacyj-
nych;

• egzekwowanie zakazu reklamy, promo-
cji i sponsoringu;

• zwiększenie cen papierosów poprzez 
podniesienie opodatkowania wyro-
bów tytoniowych.
Konieczne jest podjęcie bardziej 

zdecydowanych działań ograniczają-
cych użycie tytoniu.

Wzmocnienie prowadzonej w Pol-
sce polityki ograniczania użycia tytoniu 
przyczyni się do osiągnięcia większej 
ochrony ludności przed szkodliwymi 
skutkami zdrowotnymi palenia. 

Światowy Dzień bez Papierosa 
2017 – działania na rzecz ogranicza-
nia użycia tytoniu wspierają zrówno-
ważony rozwój.

31 maja 2017 r., czyli w Świato-
wym Dniu bez Papierosa, WHO wzy-
wała państwa do nadania działaniom 
na rzecz zmniejszenia użycia tytoniu 
statusu priorytetowego i przyspiesze-
nia ich wdrażania w ramach realizacji 
Agendy Zrównoważonego Rozwoju 
2030, a w szczególności Celu Zrów-
noważonego Rozwoju 3.4,dotyczącego 
zmniejszenia przedwczesnej umieral-
ności z powodu chorób niezakaźnych.

Wszystkie państwa odnoszą korzy-
ści z wprowadzenia skutecznych roz-
wiązań ograniczających epidemię pale-
nia tytoniu przede wszystkim poprzez 
ochronę własnych obywateli przed 
szkodami spowodowanymi używaniem 
tytoniu oraz zmniejszenie związanych 
z tym obciążeń ekonomicznych pono-
szonych przez gospodarkę. Podstawo-
wym założeniem Agendy Zrównowa-
żonego Rozwoju i 17 globalnych celów 
jest zadbanie o to, aby „nikt nie został 
w tyle za innymi”. Cel 3.A zobowiązu-
je państwa członkowskie WHO do bar-
dziej zdecydowanego wdrożenia po-
stanowień Ramowej Konwencji WHO 
w ramach działań zmierzających do 
realizacji nadrzędnych celów wskaza-
nych w Agendzie.

Koszt używania tytoniu dla gospo-
darek krajów jest ogromny, między 

innymi poprzez wzrost kosztów opie-
ki zdrowotnej i obniżoną produktyw-
ność. Zwiększa nierówności w zdrowiu  
i ubóstwo, ponieważ ludzie biedniejsi 
wydają mniej na podstawowe potrzeby 
jak jedzenie, edukację i zdrowie.

Uprawa tytoniu wymaga zasto-
sowania dużych ilości pestycydów  
i nawozów, które mogą być toksyczne  
i zanieczyszczać wodę. Każdego roku 
uprawa tytoniu zużywa 4,3 mln hekta-
rów ziemi, co powoduje globalne wy-
lesienie między 2% a 4%. Produkcja 
tytoniu wytwarza również ponad 2 mi-
liony ton odpadów stałych. 

Ramowa Konwencja Światowej 
Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu 
Użycia tytoniu (WHO FCTC) wyzna-
cza globalną walkę z epidemią tytoniu. 
WHO FCTC jest traktatem międzyna-
rodowym obejmującym 180 stron (179 
krajów i Unia Europejska). Dzisiaj po-
nad połowa krajów świata, reprezentu-
jąca blisko 40% światowej populacji 
(2,8 miliardów osób), wdrożyła co naj-
mniej jedno z najbardziej efektywnych 
pod względem kosztowych działań 
zwalczających użycie tytoniu. Coraz 
większa liczba krajów tworzy sku-
teczne bariery, aby uniknąć ingerencji 
przemysłu tytoniowego w rządową po-
litykę kontroli tytoniu. 

Poprzez zwiększenie podatków na 
papierosy na całym świecie o 1 USD, 
można uzyskać kwotę 190 miliardów 
dolarów i przeznaczyć ją na rozwój. 
Wysokie podatki od tytoniu przyczy-
niają się do generowania przychodów 
dla rządów, ograniczają zapotrzebowa-
nie na tytoń i oferują istotny dochód na 
finansowanie działań rozwojowych.

WHO wspiera państwa i społeczeń-
stwa obywatelskie w zwalczaniu po-
dejmowanych przez branżę tytoniową 
ingerencji politycznych i we wdraża-
niu rozwiązań zdecydowanie ograni-
czających użycie tytoniu. Zachęca za-
równo partnerów, instytucje publiczne 
jak i ogół społeczeństwa do większej 
partycypacji w działaniach krajowych, 
regionalnych i globalnych zmierza-
jących do wypracowania i wdrożenia 
strategii, nadających tego typu inicja-
tywom priorytetowy status.

Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna

w Kozienicach 

Informacje
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19 czerwca odbyła się XXXI Se-
sja Rady Powiatu Kozienickiego V  
kadencji.

Po rozpatrzeniu sprawozdania  
z wykonania budżetu Powiatu Kozie-
nickiego za 2016 r. oraz sprawozdania 
finansowego podjęta została uchwała 
w sprawie absolutorium z tytułu wyko-
nania budżetu Powiatu Kozienickiego 
za 2016 rok. Za udzieleniem absolu-
torium głosowało 18 radnych, 1 radny 
wstrzymał się od głosu.

Następnie podjęte zostały uchwały  
w sprawach:
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej Powiatu Kozienickiego na lata 
2017 – 2028,

– wprowadzenia zmian w budżecie po-
wiatu kozienickiego na 2017 r.,

– udzielenia pomocy finansowej Gmi-
nie Grabów nad Pilicą na realizację 
zadania pn. „Budowa oczyszczalni 
przydomowych w miejscowości 
Cychrowska Wola, Lipinki, Celi-
nów, Dziecinów, Edwardów, Łę-
kawica, Paprotnia, Zwierzyniec, 
Koziołek, Nowa Wola, Strzyżyna  
i Budy Augustowskie”,

– udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Gniewoszów na realizację zadania 
pn. „Termomodernizacja budynku 
po Szkole Podstawowej w Regowie 
Starym”,

– udzielenia pomocy finansowej Gmi-
nie Gniewoszów na realizację za-
dania pn. „Przebudowa zbiornika 
na wodę o poj. 100 m³ w ujęciu  
w Oleksowie”,

– udzielenia pomocy finansowej Gmi-
nie Kozienice na realizację zadania 
pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicz-
nego na terenie Gminy Kozienice na 
energooszczędne”,

– udzielenia pomocy finansowej Gmi-
nie Kozienice na realizację zadania 
pn. „Przebudowa dróg w m. Ko-
zienice wraz z budową kanalizacji 
deszczowej: Jesionowa, Dębowa, 
Zdziczów, os. Skarpa”,

– udzielenia pomocy finansowej Gmi-
nie Sieciechów na realizację za-
dania pn. „Budowa kanalizacji 
sanitarnej podciśnieniowej z ruro-
ciągiem przesyłowym tłocznym dla 
m. Sieciechów gm. Sieciechów – 
Etap I”,

– udzielenia pomocy finansowej Gmi-
nie Garbatka-Letnisko na realizację 
zadania pn. „Termomodernizacja 
budynku użyteczności publicznej 
w miejscowości Bąkowiec, Gmina 

Garbatka – Letnisko”,
– udzielenia pomocy finansowej Gmi-

nie Garbatka – Letnisko na realiza-
cję zadania pn. „Poprawa gospo-
darki wodno-ściekowej na terenie 
Gminy Garbatka – Letnisko”,

– udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Magnuszew na realizację 
zadania pn. „Przebudowa i mo-
dernizacja oczyszczalni ścieków  
w Magnuszewie”,

– udzielenia pomocy finansowej Gmi-
nie Magnuszew na realizację zada-
nia pn. „Zakup nowego średniego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Magnuszewie”,

– zatwierdzenia rocznego sprawozda-

nia finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Kozienicach 
za 2016 r. i pokrycia straty netto  
SP ZZOZ w Kozienicach,

– nadania Statutu Samodzielnemu Pu-
blicznemu Zespołowi Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Kozienicach,

– wyrażenia woli przekazania prowa-
dzenia Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Garbatce – Letnisko 
Województwu Mazowieckiemu,

– przekazania skargi Jana i Haliny 
Sulima na Geodetę Powiatowe-
go do załatwienia przez Starostę  
Kozienickiego.

MONIKA WIRASZKA

Podziękowanie

W imieniu Zarządu Powiatu Kozienickiego serdecznie dziękuję Rad-
nym Rady Powiatu za udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budże-
tu Powiatu Kozienickiego za 2016 rok.

Wykonanie budżetu to wielka odpowiedzialność i ciężka praca wielu 
osób. Dlatego swoje podziękowania kieruję do Skarbnika Powiatu, służb 
finansowo-budżetowych i wszystkich pracowników Starostwa Powiato-
wego w Kozienicach i jednostek organizacyjnych Powiatu. Dziękuję za 
Wasze zaangażowanie i dobrą współpracę z Zarządem Powiatu, bo tylko 
wspólne działania mogą przynieść efekty w dążeniu do celu.

Andrzej Jung
Starosta Powiatu Kozienickiego

Informacje
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Błękitne niebo i słońce powitały ran-
kiem 27 maja uczestników VII Powiatowe-
go Rajdu Rowerowego „Śladami Historii”,  
w tym roku również pod hasłem „Więc 
chodź, zabiorę Cię do przeszłości”. Punk-
tualnie o godz. 8 – 60 uczestników zgroma-
dziło się na placu przy Publicznej Szkole 
Podstawowej w Wysokim Kole, gdzie po 
rejestracji w Biurze Rajdu wszystkich powi-
tali: Starosta Kozienicki Andrzej Jung, Rad-
na Rady Powiatu Kozienickiego Barbara  
Woszczyk,Wójt Gminy Gniewoszów Mar-
cin Szymon Gac, Dyrektor PSP w Wysokim 
Kole Joanna Kowalczyk, Danuta Błażyńska 
z Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewo-
szowie oraz koordynatorzy przedsięwzię-
cia z Wydziału Promocji i Kultury na czele  
z Lucyną Domańską-Stankiewicz – Naczel-
nikiem Wydziału.
– Bardzo się cieszę, że rozpoczęcie i za-

kończenie tego Rajdu są na terenie 
Gminy Gniewoszów. Życzę Państwu 
na trasie dużo sił i chciałbym, żeby-
ście Gminę Gniewoszów zapamiętali 
bardzo dobrze, także rozglądajcie się, 
bo jest co oglądać – zachęcał Marcin 
Gac Wójt Gminy Gniewoszów.

– Życzę Państwu wspaniałej pogody, sze-
rokiej drogi i najmilszych wrażeń – do-
dał Andrzej Jung Starosta Kozienicki.
Po sprawdzeniu rowerów, wyposażeni 

w elementy odblaskowe z logo organizato-
ra i mapę, mogliśmy wyruszyć w trasę, by 
podziwiać walory krajobrazowe, odwiedzić 
miejsca przesycone historią oraz poznać 
historię zabytków. W czerwcu 2016 roku 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął 
uchwałę, w której rok 2017 ustanowił Ro-
kiem Rzeki Wisły. Wpisując się w te ob-
chody staraliśmy się tak zaplanować trasę 
rajdu, by pokazać uroki królowej polskich 
rzek na terenie powiatu kozienickiego.

Czekała nas bardzo urozmaicona 
trasa. W asyście funkcjonariuszy poli-
cji wyruszyliśmy z placu szkolnego. Już  
w Wysokim Kole odwiedziliśmy trzy 
miejsca. Zaczęliśmy od cmentarza z okre-
su I wojny światowej, gdzie pochowani są 
żołnierze armii austriackiej, niemieckiej 
oraz rosyjskiej, którzy w październiku 
1914 roku toczyli boje o Twierdzę Dęblin. 

Po chwili zadumy przeszliśmy na dru-
gą stronę drogi, by na cmentarzu parafial-
nym zatrzymać się na chwilę przy grobie 
cichociemnego kapitana Jana Serafina 
pseudonim „Czerchawa”, który zginął tra-
gicznie w wyniku nieotworzenia się spa-
dochronu podczas zrzutu na placówkę od-
biorczą „Jaśmin” w okolicach Opatkowic.

Będąc w Wysokim Kole nie mogliśmy 
nie zatrzymać się przy Sanktuarium NMP 
Królowej Różańca Świętego, w którym 
znajduje się łaskami słynący cudowny 
obraz Matki Bożej Wysokolskiej. Na 
spotkanie z nami wyszedł kustosz Sank-

tuarium ks. kan. Szymon Mucha, by po-
błogosławić nam na dalszą drogę.

Kolejnym punktem naszej trasy był 
punkt widokowy na królową polskich 
rzek Wisłę zlokalizowany w Regowie 
Starym. Dotarliśmy tam niezwykle ma-
lowniczo przebiegającą, bo wśród mazo-
wieckich wierzb, drogą. 

Cały czas jadąc drogami przywałowy-
mi dotarliśmy do Borku, gdzie najpierw 
zatrzymaliśmy się na wiślanej tamie,  
a następnie zwiedziliśmy ruiny wybudo-
wanego pod koniec XIX wieku Fortu nr 
V, będącego elementem umocnień dę-
blińskiej Twierdzy. Fort wysadzony został  
w 1915 r. w momencie opuszczenia przez 
Rosjan lewego brzegu Wisły.

Następnie dotarliśmy do Zajezierza, 
gdzie poznaliśmy historię Pomnika-
-Krzyża ustawionego na pamiątkę pobytu  
w miejscowości Józefa Piłsudskiego oraz 
pomnika upamiętniającego 28 Pułk Arty-
lerii Lekkiej, znajdującego się na terenie 
dawnych koszar, a obecnie w przyko-
ścielnym parku. Byliśmy także przy za-
bytkowym drewnianym budynku dworca 
kolejowego.

Przez Głusiec, Przewóz i Kępice do-
tarliśmy do Sieciechowa. Znaleźliśmy 
się na ulicy Paryż przy kościele pw. św. 
Wawrzyńca, wybudowanym w latach 
1710 – 1769.

Nad największym w powiecie kozie-
nickim jeziorem – Jeziorem „Czaple” 
mogliśmy chwilę odpocząć, by nabrać sił 
na pokonywanie kolejnych kilometrów 
trasy.

Ścieżką biegnącą wzdłuż torów do-
tarliśmy do cmentarza z okresu I wojny 
światowej w Bąkowcu, zlokalizowanego 
na piaszczystej wydmie.

Stąd częściowo leśnymi drogami, 
które wymagały większego wysiłku,  
a częściowo ulicą dotarliśmy na skwerek  
w Garbatce-Letnisku, gdzie mogliśmy 
skosztować słodkich bułek. Po chwili wy-
ruszyliśmy dalej. W Molendach odwie-
dziliśmy dwa cmentarze z okresu I wojny 
światowej, zatrzymaliśmy się przy krzyżu 
upamiętniającym powstańców stycznio-
wych, a także na skraju Rezerwatu „Krę-
piec”, utworzonego w 1994 roku.

Po przejechaniu kolejnych kilome-
trów trasy dotarliśmy do Pomnika-Mau-
zoleum Legionistów Polskich w Żytko-
wicach. Spoczywają tu żołnierze polegli 
w walce o niepodległość pod Anielinem  
i Laskami w październiku 1914 roku.

Dokończenie na str. 7

Wydarzenia
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W Brzustowie zatrzymaliśmy się przy 
pomniku partyzanckim upamiętniającym 
Benedykta Drożdża, pseudonim „Dzik” – 
żołnierza oddziału „Orła”, zgrupowania 
„Zagończyka”, a także przy przydrożnej 
kapliczce „Małej Golgocie”, ufundowa-
nej w roku 2000 przez księdza Tadeusza 
Jędrę w podzięce za ocalenie go od śmier-
ci w czasie wojny oraz szczególną opiekę 
Matki Bożej.

Z Brzustowa leśną drogą dojecha-
liśmy do Policzny, gdzie na skraju lasu 
zlokalizowany jest cmentarz, na którym 
spoczywają żołnierze armii austro-wę-
gierskiej, w tym Polacy „Krakowskie 
Dzieci-Staszki”, polegli podczas I wojny 
światowej.

Z Policzny w pełnym słońcu doje-
chaliśmy do Czarnolasu, gdzie mogliśmy 
chwilkę odpocząć. Wciąż pełni wigoru, 
jadąc dalej wśród pól i lasów dotarliśmy 
do Zwoli, Markowoli, a następnie Bo-
guszówki, gdzie znajduje się zabytkowy 
dworek i park z XIX wieku.

Stąd mieliśmy już tylko kilkaset me-
trów do końca naszej trasy – czyli Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim 
Kole, gdzie odbyło się oficjalne zakoń-
czenie VII edycji Powiatowego Rajdu 
Rowerowego „Śladami Historii”.

82 km trasy, 60 uczestników, ponad 20 
miejsc pamięci, zabytków i punktów wi-
dokowych, 9 godzin jazdy rowerem, zwie-
dzania i poznawania historii. To wszystko 
po to, by na zakończenie zobaczyć, mimo 
że już trochę zmęczone, to uśmiechnięte 
Wasze twarze – twarze rajdowiczów – pa-
sjonatów jazdy rowerem i poznawania co 
roku nowych zakątków powiatu kozienic-
kiego. Byli wśród Was zarówno ucznio-
wie, jak i emeryci, pracownicy urzędów 

powiatowych, miejskich i gminnych, 
szkół, instytucji i przedsiębiorstw, miesz-
kańcy powiatów: kozienickiego, zwoleń-
skiego, białobrzeskiego, radomskiego,  
a nawet podkrakowskiej Rudawy. Cieszy 
nas fakt, że z tak dużym zaangażowaniem 
pokonywaliście kolejne kilometry, miej-
scami niełatwej i wymagającej trasy.

Niestraszne Wam było piekące  
w twarz słońce, trudne kamieniste pod-
jazdy, wysokie trawy, czy piaszczyste 
leśne ścieżki. Niestraszne usterki rowe-
rów: przebite opony i zerwane łańcuchy. 
Wszyscy dotarliście do mety. Gratuluje-
my! Jesteśmy z Was dumni. Szczególne 
słowa uznania należą się najmłodszemu 
uczestnikowi rajdu – 12-letniemu Miko-
łajowi, który pod opieką rodziców dziel-
nie znosił trudy ponad 80-kilometrowej 
trasy i pełen wigoru ukończył cały Rajd.

Na zakończenie, po odpoczynku przy 
ognisku i pieczeniu kiełbasek, każdy  
z uczestników otrzymał znaczek rajdowy, 
folder z mapą i opisem trasy rajdu, folder 
„Szlakiem bitew, potyczek i miejsc pa-
mięci narodowej Gminy Kozienice” oraz 
nagrodę – niespodziankę ufundowaną 
przez naszych partnerów.

Chętni mogli wziąć udział w Konkur-
sie z nagrodami, poprowadzonym przez 
Jolantę Tabor z Kozienickiego Parku 
Krajobrazowego. Funkcjonariusze Komi-
sariatu Policji w Gniewoszowie dokonali  
z kolei znakowania rowerów.

Wyrazy podziękowań kierujemy do 
naszych partnerów, którymi w tym roku 
byli: Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Wysokim Kole, Komenda Powiatowa 
Policji w Kozienicach, Gmina Garbatka-
-Letnisko, Gmina Gniewoszów, Gmina 
Policzna, Centrum Ubezpieczeń i Usług 

Dokończenie ze str. 6

Finansowych Marzena Lesiak, Kozie-
nickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznych, Fenix Robert Rakoczy, 
Multi-Smak Mieczysław Miśkiewicz, 
WITAMINA – Mirosław Szczypek, Za-
kład Piekarniczy Tomasz Potacki, Za-
kład Piekarniczo-Cukierniczy „Milenka”, 
Mleczarnia Obory, ROWMOT, Klub Ak-
tywnej Kobiety FOREMKA, Nadleśnic-
two Zwoleń, Kozienicki Park Krajobra-
zowy, Gospodarstwo sadownicze Mariola 
i Mirosław Krech.

Dziękujemy również Panu Wojcie-
chowi Stankiewiczowi, który od początku 
organizacji cyklu rajdów pomaga w wy-
znaczaniu trasy rowerowej. Koordyna-
torem i organizatorem VII Powiatowego 
Rajdu Rowerowego „Śladami Historii” 
był Wydział Promocji i Kultury Starostwa 
Powiatowego w Kozienicach. O historii 
w poszczególnych punktach trasy opo-
wiadał Krzysztof Zając.

Podczas siedmiu edycji Rajdu przeje-
chaliśmy ponad 530 km. Zatrzymaliśmy 
się w ponad 100 miejscach, w których 
poznawaliśmy historię lub podziwialiśmy 
walory krajobrazowe powiatu kozienic-
kiego. Odwiedziliśmy także sąsiednie 
powiaty: radomski, grójecki, zwoleński. 
Dziękujemy uczestnikom wszystkich 
Rajdów za wytrwałość i uśmiechy na twa-
rzach. Do zobaczenia na szlakach i ścież-
kach rowerowych!

MONIKA WIRASZKA

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

Wydarzenia
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„Bezpieczna kąpiel” – pod takim ha-
słem, 20 czerwca 2017 r. w Kozienicach 
odbył się festyn dla dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych, poświęcony bezpieczeństwu 
podczas letniego wypoczynku, który zo-
stał przygotowany przez Wydział Pre-
wencji KWP zs. w Radomiu i Komendę 
Powiatową Policji w Kozienicach. Inau-
gurację bezpiecznego sezonu nad wodami 
Mazowsza swoim patronatem objął Ko-
mendant Główny Policji nadinsp. dr Ja-
rosław Szymczyk, Starosta Powiatu Ko-
zienickiego Andrzej Jung oraz Burmistrz 
Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka.

Za kilka dni początek wakacji, słoneczna 
pogoda i ciepłe dni będą zachęcać do wypo-
czynku nad wodą. Musimy jednak pamiętać 
z czym wiąże się taki czas. Jest to nie tylko 
przyjemność i zabawa, niestety gdy wyka-
żemy się lekkomyślnością może pojawić się 
zagrożenie mogące doprowadzić do tragedii.

W ubiegłym roku na Mazowszu utonęło 
49 osób. Najczęściej wypadki te powodowa-
ne są lekkomyślnością, niejednokrotnie połą-
czoną u osób dorosłych z alkoholem. Groźne 
jest również korzystanie z nielegalnych i nie-
strzeżonych kąpielisk. W trakcie festynu or-
ganizatorzy starali się uświadomić i uczulić 
na wszystkie niebezpieczeństwa, aby wypo-
czynek nad wodą był tylko przyjemnością.

Policjanci Wydziału Prewencji i Ruchu 
Drogowego KWP zs. w Radomiu oraz ko-
zieniccy funkcjonariusze w ramach działań 
„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” opo-
wiadali uczestnikom festynu jak bezpiecznie 
wypoczywać podczas wakacji. Wręczyli też 
dzieciom mnóstwo materiałów profilaktycz-
nych właśnie o tym, jak uniknąć zagrożeń 
podczas letniego wypoczynku. Przygotowa-
no atrakcyjne pokazy umiejętności służb ra-
townictwa wodnego. Każdy chętny mógł też 
nauczyć się, jak wyciągnąć z wody tonącego  
i jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycz-
nej. Zademonstrowano działania pościgowe 

policji wodnej, podczas których policjanci na 
łodziach motorowych pokazali, jak zatrzymu-
je się jednostki pływające, stwarzające zagro-
żenie na wodzie. WOPR zaprezentował style 
pływania oraz przeprowadził akcję ratowni-
czą przy użyciu specjalistycznego sprzętu, 
zarówno podręcznego, jak i sprzętu ciężkiego,  
w tym skutera. Swoje umiejętności zaprezen-
towali także kozieniccy strażacy wykorzy-
stując do działań wodnych płetwonurka. Nie 
odbyło się także bez prezentacji tresury psów 
policyjnych oraz akcji gaszenia pożaru po-
przez zrzut wody z samolotu dromader, który 
został zaprezentowany przez Regionalną Dy-
rekcję Lasów Państwowych w Radomiu.

Każdy z pokazów był szczegółowo omó-
wiony przez specjalistów, a dzieci ochoczo 
przyłączały się do dyskusji na temat bez-
piecznego zachowania. Pokazy wspólnie 
z uczestnikami festynu oraz zaproszonymi 
gośćmi obserwował Wojewoda Mazowiecki 
Zdzisław Sipiera, Mazowiecki Komendant 
Wojewódzki Policji insp. Tomasz Michuł-
ka wraz z I Zastępcą insp. Markiem Świsz-
czem i Szefem Komendy Powiatowej Policji  
w Kozienicach mł. insp. Tomaszem Cybul-
skim. Umiejętności prezentujących podziwiał 
także m.in. Starosta Powiatu Kozienickiego 
Andrzej Jung, Burmistrz Gminy Kozieni-
ce Tomasz Śmietanka, Zastępca Burmistrza 
Gminy Kozienice Małgorzata Bebelska, Dy-

rektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego 
w Kozienicach Robert Boryczka, Naczelnicy 
Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej 
Policji zs. w Radomiu podinsp. Witold Kraw-
czyk oraz podinsp. Agnieszka Guza, Zastępca 
Komendanta Powiatowego Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Kozienicach bryg. Paweł Po-
tucha, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno 
– Epidemiologicznej w Kozienicach Krystyna 
Wilkowska, Prezes Środowiskowo – Lekar-
skiego WOPR Andrzej Grabkowski, Starszy 
Ratownik Kierownik Drużyny WOPR Ko-
zienice Radosław Gola, Kierownik Zespołu 
ds. Promocji i Mediów Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Radomiu Edyta No-
wicka, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice 
zs. w Pionkach Tomasz Sot, Dyrektor Pol-
skiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejono-
wy w Kozienicach Bogumiła Iskra, Dyrektor 
Ośrodka Profilaktyki Uzależnień w Kozieni-
cach Krzysztof Karczmarski, Wiceprzewod-
niczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP 
Województwa Mazowieckiego Robert Król 
oraz Wojciech Bieniek, Dyrektor Kozienic-
kiego Centrum Rekreacji i Sportu w Kozieni-
cach Marcin Zmitrowicz, Kapelan Policji ks. 
Tomasz Pastuszka. Pokazy zaszczycili swoją 
obecnością sponsorzy tego wydarzenia Wice-
przewodniczący Zarządu Enea Wytwarzanie 
Jan Mazurkiewicz, Kierownik Biura Komu-
nikacji Zarządu Enea Wytwarzanie Piotr Kut-
kowski oraz Wolontariusze z Wolontariatu 
Pracowniczego Enea Wytwarzanie. 

„Kozienice Idealne na Szczęście” 
pokazy nad Jeziorem w Kozienicach na 
długo pozostaną w pamięci zaproszo-
nych gości jak i dzieci, które do tej pory 
nigdy nie oglądały tak pięknego pokazu.

Komenda Powiatowa Policji w Ko-
zienicach jeszcze raz życzy wszystkim 
dzieciom, młodzieży i mieszkańcom  
z powiatu kozienickiego bezpiecznych  
i szczęśliwych wakacji.

mł. asp. ILONA TARCZYŃSKA
Materiał filmowy na wyżej wymie-

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

Wydarzenia
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W dniach 17 – 18 czerwca odbyła się  
II edycja kampanii społeczno-charytatyw-
nej Ida Czerwcowa. Stop rakowi piersi 
połączonej z piknikiem rodzinnym, zor-
ganizowana przez Fundację Energia-Dzia-
łanie z Kozienic. Patronat honorowy nad 
imprezą sprawowali: Starosta Powiatu Ko-
zienickiego Andrzej Jung oraz Burmistrz 
Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka.

Kampania sponsorowana przez Eneę Wy-
twarzanie, Enap S.A. oraz Esselte odbywała 
się w tym roku dwutorowo: w sobotę na tere-
nie trzech kozienickich szkół: I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Stefana Czarnieckiego, 
Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła 
II w Kozienicach, Publicznej Szkoły Podsta-
wowej  Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi im. Jana 
Kochanowskiego w Kozienicach, rozgrywał 
się maraton matematyczny. Puchary zwycięz-
ców, wręczone podczas koncertu finałowego 
w amfiteatrze przez Starostę Powiatu Kozie-
nickiego Andrzeja Junga, trafiły do: Adama 
Lenarczyka z Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Brzeźnicy (kat. klasy I – III), Wiktora 
Krawczyka z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Janikowie (kat. klasy IV – VI), Kacpra Ko-
walczyka – ucznia Publicznego Gimnazjum 
im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych 
oraz Karola Sitkowskiego z Zespołu Szkół 
Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach 
(kat. szkoły ponadgimnazjalne). Dodatkowo,  
w gimnazjum, miał miejsce I Konkurs Wie-
dzy Olimpijskiej Młodzieży Szkolnej Powiatu 
Kozienickiego zorganizowany i przeprowa-
dzony przez mistrza świata oraz brązowego 
medalistę z Atlanty, kajakarza – Piotra Mar-
kiewicza przy udziale Jacka Szczygła, trenera 
paraolimpijczyków zrzeszonych w Radom-
skim Stowarzyszeniu Sportu i Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych Start Radom.

Nasz olimpijczyk wręczył puchar 
zwycięzcy konkursu oraz podarował jego 
uczestnikom pamiątki olimpijskie. Puchar  
Mistrza Olimpijskiego trafił do Jakuba Bal-
cerzaka, ucznia I Liceum Ogólnokształcą-
cego im. S. Czarnieckiego w Kozienicach. 
Po konkursie uczniowie i nauczyciele 
uczestniczyli w spotkaniu z mistrzem, który 
opowiadał o swej karierze sportowej.

Jednocześnie na Krytej Pływalni Delfin 
odbywała się sztafeta pływacka zorganizo-
wana przez Radosława Golę trenera UKS 
Aquator Kozienice, w której udział wzię-
li: policjantki i policjanci z Komendy Po-
wiatowej Policji w Kozienicach, strażacy  
z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej  
w Kozienicach oraz zawodnicy Aquatora.  
W maratonie pod hasłem: „Płyniemy dla 
kobiet z Ziemi Kozienickiej” zawodnicy 
przepłynęli w sumie ponad 12.000 metrów, 
solidaryzując się w ten sposób ze zmagają-

cymi się z nowotworem kobietami, popula-
ryzując jednocześnie pływanie, jako dyscy-
plinę sportową, która można uprawiać przez 
całe życie.

Na boisku za restauracją Kaskada odby-
wał się turniej siatkówki plażowej mężczyzn 
o Puchar Prezesa Enap S.A. Został on zor-
ganizowany przez Tomasza Trelę Dyrektora 
Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Paw-
ła II w Kozienicach, szkoły będącej partne-
rem fundacji. W szeregach siatkarzy znalazł 
się Paweł Kaczorowski, siatkarz grający  
w sezonie 2013-2014 w Plus Lidze, co nie 
tylko zwiększyło atrakcyjność turnieju, ale 
przyczyniło się do zdobycia przez drużynę 
Tomasza Treli Pucharu Prezesa Enap S.A., 
który w imieniu nieobecnego Fundato-
ra – Dariusza Drabiuka, wręczyła podczas 
koncertu finałowego Beata Smykiewicz-
-Różycka, reprezentująca Fundację Energia-
-Działanie.

Niedziela, 18 czerwca, upłynęła pod zna-
kiem loterii fantowej, która miała miejsce  
w Centrum Kulturalno-Artystycznym. Włą-
czyli się w nią uczestnicy Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Przewozie, Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Ro-
dzin Sami Sobie w Przewozie, opiekunowie  
i podopieczni Placówki Socjalizacyjnej PAN-
DA, będącej partnerem fundacji, wolontariu-
sze skupieni w klubie wolontariusza Szansa, 
działającym w I Liceum Ogólnokształcącym 
im. S. Czarnieckiego, nauczycieli i pracow-
ników liceum oraz starostwa.

Akademię Przedszkolaka Mały Geniusz 
poprowadzoną przez: Marcina Śmietankę, 
Wojciecha Kuszewskiego, Artura Jagusie-
wicza (pokazy robotyczno-elektroniczne) 
oraz Justynę Karpińską Nauka Jest Fajna 
(laboratorium fizyczno-chemiczne) od-
wiedziło niemal 80 przedszkolaków, które  
z zachwytem podziwiały zdobycze nauki.

Wykładu dr Katarzyny Pogody onko-
loga z Centrum Onkologii-Instytutu im. 

M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie wy-
słuchało wiele pań, wśród których obecna 
była również Małgorzata Bebelska Za-
stępca Burmistrza Gminy Kozienice. Wi-
tając prowadzącą wykład oraz zebranych  
w sali kameralnej szkoły muzycznej słucha-
czy zapewniła, dołączając tym samym do 
Starosty Powiatu Kozienickiego Andrze-
ja Junga, iż dołoży wszelkich starań, aby 
wesprzeć Fundację Energia – Działanie we 
wdrażaniu programu pilotażowego mają-
cego na celu diagnostykę populacji kobiet  
w wieku 18 – 49 lat w kierunku raka piersi.

Kozieniczanki wzięły również udział  
w warsztatach z samobadania piersi popro-
wadzonych przez wolontariuszki ze Stowa-
rzyszenia Amazonki Warszawa – Centrum.

Zwieńczeniem atrakcji mających 
miejsce w gościnnym Centrum Kultu-
ralno-Artystycznym był charytatywny 
koncert przybyłego z Kołobrzegu zespołu 
Cisza Jak Ta.

I Regaty Kajakowe Młodzieży Szkolnej 
Powiatu Kozienickiego, to kolejna forma 
aktywności proponowana przez Fundację 
Energia-Działanie oraz Kozienickie Cen-
trum Rekreacji i Sportu w Kozienicach. 
Regaty zorganizował i przeprowadził Piotr 
Markiewicz, wspomniany wcześniej olim-
pijczyk, przybyły do Kozienic z podlaskie-
go Augustowa. Wsparli go Radosław Gola 
wraz z ratowniczkami: Magdą Marczak, 
Wiktorią Wróbel, Moniką Cieślińską oraz 
Edytą Wójcik, a także Agnieszka Żarłak 
wraz z wolontariuszami z Kozienickiego 
Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka 
Skrzydła, którzy prowadzili biuro zawodów.

Puchar Prezesa Enei Wytwarzanie trafił 
do dwójki kajakowej: Moniki Sochaj oraz 
Filipa Kowalczyka – uczniów I Liceum 
Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego, 
którzy odebrali nagrodę w trakcie koncertu 

Dokończenie na str. 10
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9 czerwca w Świerżach Górnych ko-
menda Wojewódzka Państwowej Straży 
Pożarnej na polecenie Komendanta Głów-
nego PSP zorganizowała ćwiczenia prze-
ciwpowodziowe. Odbyły się one w celu 
zweryfikowania procedur, sprawdzenia 
czasów reakcji na nieprzewidziane zagroże-
nia, przygotowania obsad jednostek ratow-
niczych i przygotowania sprzętowego.

W Starostwie Powiatowym w Kozieni-
cach Starosta Andrzej Jung zwołał w trybie 
alarmowym posiedzenie Powiatowego Ze-
społu Zarządzania Kryzysowego, w którym 
oprócz przedstawicieli Powiatu brali udział 
również przedstawiciele Wojewódzkiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  
dr Małgorzata Góralczyk oraz Regionalne-
go Zarządu Gospodarki Wodnej Arkadiusz 
Tylus. Ponadto wydane zostało ćwiczebne 
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia alarmu 
przeciwpowodziowego na obszarze powiatu 
kozienickiego oraz uruchomiono Stały Dyżur 
Starosty Kozienickiego.

Ćwiczenia praktyczne obejmowały m.in. 
ewakuację ludności z zalanych posesji, wy-
pompowywanie wody, czy dostarczanie 
żywności, i lekarstw do ludności, która zo-
stała w swoich domach. Oprócz strażaków 
powiatu kozienickiego w ćwiczeniach brali 
udział również druhowie z powiatów: pia-
seczyńskiego, radomskiego i zwoleńskie-
go. Aktywny udział brał również Samorząd 

Gminy Kozienice, a w stan pogotowia po-
stawiono również pozostałe nadwiślańskie 
gminy powiatu kozienickiego: Magnuszew, 
Sieciechów i Gniewoszów. Zaangażowane 
zostały również jednostki policji, które dbały 
o porządek i bezpieczeństwo w bezpośred-
nim otoczeniu akcji ratunkowej.  

Ćwiczenia pozwoliły na sprawdze-
nie procedur wzmacniania sił ratunko-
wych przez wojsko, procedur związanych  
z uzupełnianiem zasobów powiatu  

w wyposażenie i sprzęt niezbędny do 
prowadzenia akcji przeciwpowodziowej,  
a także procedur dotyczących uzupełnia-
nia i prowadzenia dokumentacji.

Ćwiczenia praktyczne obserwowali 
rozjemcy z Komendy Wojewódzkiej PSP. 
Pokazały one wysoki poziom przygoto-
wania merytorycznego i dużą skuteczność 
służb przewidzianych do reagowania w sy-
tuacji zagrożenia przeciwpowodziowego.

MONIKA WIRASZKA

finałowego z rąk Prezesa Enei Wytwarza-
nie Krzysztofa Figata.

Nagrody odebrali również zawodnicy 
SpIDball, czyli laserowego paintballa, którzy 
zorganizowali Dyed Wolves – duet młodych 
przedsiębiorczych licealistów rozwijających 
się pod skrzydłami fundacji: Piotr Śmietanka 
i Franciszek Kudła. Puchary otrzymali: Naj-
lepszy Zawodnik- Artur Graczyk oraz Naj-
lepszy Snajper-Mateusz Babula.

Oprócz zmagań sportowców, w cza-
sie niedzielnego popołudnia kozieniczanie 
mogli podziwiać zabytkowe samochody  
i motocykle, których kierowcy w geście so-
lidarności z chorującymi na raka kobietami, 
przejechali ulicami miasta z flagą symboli-
zującą ideę kampanii (koordynator-Michał 
Jaworski-germanista z I Liceum Ogólno-
kształcącego im. S. Czarnieckiego). Moż-
na było także sprawdzić swe siły w swo-
bodnym zwisie na drążku (organizatorzy: 
Przemysław Boryczka i Bartłomiej Karsz-
nia-wolontariusze z wyżej wymienionego 
liceum), pojeździć konno pod czujnym 

Dokończenie ze str. 9

okiem Wiktora Basaja, czy tez posilić się na 
grillu obsługiwanym przez wolontariuszy  
z Placówki Socjalizacyjnej PANDA.

Wieczór w amfiteatrze należał do zespo-
łów: Ostatni w Raju oraz Rastamaniek &Ku-
dłatySoundSystem &Żywe Instrumenty.

Cały czas na ulicach były rzesze wo-
lontariuszy z I Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Stefana Czarnieckiego w Ko-
zienicach, Publicznego Gimnazjum Nr 1 
im. Jana Pawła II w Kozienicach, Klubu 
Młodzieżowego Wolontariatu „Skrzydła”, 
Wolontariatu „Szansa”, a także pracowni-
cy ENEA Wytwarzanie.

Dochód ze zbiórki publicznej wyniósł: 
9.722,34 zł. Z loterii fantowej: 970 zł.

W sumie uzyskano: 10.692,34 zł. Ze-
brane pieniądze przeznaczone zostaną  
w połowie na wsparcie 4 kobiet, które zwró-
ciły się z prośbą o pomoc do fundacji oraz na 
badania profilaktyczne USG piersi kobiet w 
przedziale wiekowym 18 – 49 lat (grupa nie-
objęta programem profilaktycznym NFZ).

BEATA SMYKIEWICZ-RÓŻYCKA

Wydarzenia/Informacje
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W sobotę, 10 czerwca w amfiteatrze nad 
Jeziorem Kozienickim odbyła się czwarta 
już edycja Ogólnopolskiego Turnieju Tańca 
Break Dance „Kozienice City Breakers”. 
Do Kozienic zawitali bboys i bgirls z całej 
Polski, aby zmierzyć się w czterech katego-
riach: Kids Battle 2vs2 do lat 11, Kids Bat-
tle 2vs2 w przedziale wiekowym 12 – 15 
lat, Power Moves Contest i bitwy ekip 3vs3 
(bez ograniczeń wiekowych).

Turniej, jak co roku, rozgrywany był  
w systemie pucharowym, a występy oceniali 
doświadczeni jurorzy: Hefo (Ready To Bat-
tle, Octagon) i Wezyr (Nasa) z Polski oraz 
Beetle (Zames Crew) z Kaliningradu. W su-
mie w kategorii Kids Battle zaprezentowało 
się w tym roku 25 ekip, w tym także tance-
rze z Kozienic z grupy Kids in Action dzia-
łającej w Kozienickim Domu Kultury pod 
okiem trenera break dance Michała Wójcika. 
I tak: I miejsce w kategorii Kids Battle do lat 
11 zajął zespół Kids Team Young z Katowic 
w składzie bboy Kancik i bboy Głośny, na-
tomiast w przedziale wiekowym 12 – 15 lat 
zespół Coolkids Flavour 1 z Krakowa: bboy 
MadMax i bboy Axel. W kategorii Power 
Moves Contest najlepszy okazał się bboy 
Kiru z Białej Podlaskiej. Natomiast w czwar-
tej, najważniejszej kategorii, czyli w bitwach 
ekip 3vs3, w której do wygrania były atrak-
cyjne nagrody finansowe, zmierzyły się 22 
ekipy. Najlepszą ekipą w tej kategorii oka-
zał się zespół Mommentum Crew z War-
szawy w składzie: bboy Saga, bgirl Marti  
i bboy Brus. Największa wygrana – 3000 

zł – powędrowała właśnie do nich. Statuetki, 
dyplomy i nagrody zarówno finansowe, jak 
i rzeczowe wręczali laureatom dyrektor Ko-
zienickiego Domu Kultury Elwira Kozłow-
ska, dyrektor Wydziału Promocji, Kultury  
i Sportu w Urzędzie Miejskim Jarosław Tra-
czyk, sędziowie oraz współorganizator i in-
struktor break dance Michał Wójcik. Impre-
zę poprowadził doskonały freestyle’owiec 
Rufin MC, a oprawę muzyczną turnieju za-
pewnili DJ Zielak, Jarek Kulik oraz Dominik 
Trębski. Po zakończeniu tanecznych bitew 
sceną zawładnęli muzycy. Na scenie amfite-
atru wystąpił kultowy zespół nurtu hip-hop 
KALIBER44, a supportowali go Spalto, Fu 
oraz DJ 600V.

Organizatorami sobotniego wydarze-
nia byli: Gmina Kozienice oraz Kozienicki 
Dom Kultury im. Bogusława Klimczu-
ka, natomiast partnerem było Kozienickie 
Centrum Rekreacji i Sportu. Patronat Ho-
norowy nad imprezą sprawował Tomasz 
Śmietanka – Burmistrz Gminy Kozienice. 
Głównym sponsorem IV Ogólnopolskiego 
Turnieju Tańca Break Dance „Kozienice 
City Breakers” była ENEA Wytwarzanie.

Wydarzeniem towarzyszącym całej 
imprezie był X Ogólnopolski Zlot BMW 
serii 3 pod hasłem „BMW 3er FEST Ko-
zienice 2017”.

Kozienicki Dom Kultury 
im. Bogusława Klimczuka

Ogłoszenie!!!
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zaprasza bezrobotne kobiety i mężczyzn, a także pracodawców do korzystania  

z usług i instrumentów rynku pracy. 
W sposób szczególny zapraszamy do korzystania ze: szkoleń indywidualnych, staży, jednorazowych środków na podję-

cie działalności gospodarczej oraz refundacji wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy. Szczegóły dotyczące oferowanego 
wsparcia możecie Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 48 614 66 99, a także w siedzibie PUP w Kozienicach:

• staże – pokój 9
• szkolenia – pokój 7
• jednorazowe środki na podjęcie działalności oraz wyposażenia stanowiska pracy – pokój 8

Powyższe  wsparcie oferowane jest zarówno w ramach środków krajowych, jak i w ramach projektów współfinansowanych  
z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Do korzystania z form aktywizacji szczególnie zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami.

ARKADIUSZ NOWAKOWSKI
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach

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

Wydarzenia/Informacje
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Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Warszawie Beata Kalinowska 
oraz Kierownik Biura Powiatowego w Kozienicach Zbigniew Sitkowski informują:

A. Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” rusza od 29 czerwca
W 2017 roku będzie można ubiegać się o pomoc na inwestycje w rozwój produkcji mleka krowiego w ramach 

„Modernizacji gospodarstw rolnych”.
Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnio-

ski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w go-
spodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:
• rozwojem produkcji prosiąt – maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;
• rozwojem produkcji mleka krowiego – wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
• rozwojem produkcji bydła mięsnego – wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł.
W przypadku tych w/w operacji (§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. b ww. rozporządzenia) pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów 

związanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażaniem, lub adaptacją innych istnie-
jących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażaniem, lub budową lub modernizacją magazynów 
paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem oraz kosztów ogólnych.

Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosz-
tów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być 
wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników. 

Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji 
inwestycji. Można je również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do takiego OR. Dokumenty aplika-
cyjne można składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej. W przypadku 
osób wspólnie wnioskujących wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu 
na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących, przy czym jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej 
niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw, za 
wyjątkiem sytuacji, w których realizacja operacji obejmuje inwestycje budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego lub 
inwestycje związane z zakładaniem sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat 
(zakładanie sadów nie jest jednak objęte wsparciem w ramach ogłoszonych ww. naborów tematycznych). 

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa mają ściśle określoną wielkość ekonomiczną. I tak w przypadku inwestycji 
w produkcję prosiąt (obszar A) wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi być nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 250 tys. 
euro. Natomiast jeżeli rolnik planuje inwestycje związane z produkcją mleka krowiego (obszar B) czy bydła mięsnego (obszar C) wielkość 
ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób 
wspólnie wnioskujących. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 10 tys. euro, 
przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, 
wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników osiągnie wartość co najmniej 10 tys. euro. 

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejno-
ści przysługiwania pomocy. Pod uwagę będzie brane m.in. zwiększenie liczby zwierząt, których inwestycja dotyczy. Punkty będzie 
można też otrzymać za  uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości żywności. Przy czym trzeba będzie wykazać zwią-
zek pomiędzy planowaną inwestycją, a systemem, w którym rolnik uczestniczy. W przypadku uczestnictwa w systemie rolnictwa 
ekologicznego trzeba dodatkowo doprowadzić do tego, aby suma powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych i pastwisk trwa-
łych w gospodarstwie objętych tym systemem stanowiła co najmniej 50% sumy wszystkich powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk 
trwałych i pastwisk trwałych w tym gospodarstwie. 

W terminie 90 dni od dnia zakończenia naboru wniosków zostaną opublikowane listy kolejności przysługiwania pomocy. 
B. Informacja dla rolników, którzy podlegają dywersyfikacji upraw 

ARiMR informuje, że w związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozpo-
rządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6 marca 2015 r. w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywer-
syfikacji upraw (Dz. U. poz. 340, z późn. zm.) przesunięciu ulega rozpoczęcie okresu obliczania udziału różnych upraw z 15 maja 
na 1 czerwca, a zakończenia z 15 lipca na 31 lipca.

ARiMR zwraca uwagę, że wskazywany w legislacji okres obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw nie 
oznacza dla rolników obowiązku utrzymania upraw na polu w tym okresie oraz nie rodzi dla rolników żadnych dodatkowych obcią-
żeń, gdyż nie ingeruje w proces produkcji rolnej.

Obowiązek stosowania dywersyfikacji upraw dotyczy rolników posiadających co najmniej 10 ha gruntów ornych, z uwzględ-
nieniem gruntów ornych nie deklarowanych do jednolitej płatności obszarowej.

Praktyka dywersyfikacji upraw polega na utrzymaniu odpowiedniej liczby i powierzchni upraw na gruntach ornych w gospodar-
stwie rolnym w danym roku.

W przypadku, gdy grunty orne zajmują:
• od 10 do 30 ha gruntów ornych – wymagane są minimum 2 różne uprawy na gruntach ornych, w tym uprawa główna nie powinna 

zajmować więcej niż 75 proc. gruntów ornych;
• powyżej 30 ha gruntów ornych – wymagane są minimum 3 uprawy na gruntach ornych; w tym uprawa główna nie może zajmować 

więcej niż 75 proc. gruntów ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą zajmować  więcej niż 95 proc. gruntów ornych.
Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl i w punktach informacyjnych ARiMR m. in. Biura Powiatowego w Kozienicach, 

ulica Warszawska 72 (wejście od ulicy Zdziczów).
ZBIGNIEW SITKOWSKI

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR

Informacje
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Rozwój poznawczy to są wszystkie 
umiejętności, które służą człowiekowi do 
orientacji w rzeczywistości. Dzięki nim zdo-
bywamy informacje i budujemy swoją wie-
dzę o nas samych i otaczającym nas świecie. 

Procesy poznawcze to umiejętność per-
cepcji (odbieranie wrażeń i informacji), za-
pamiętywania (przechowywanie informacji) 
i myślenia (przetwarzanie informacji). Jed-
nym z ważniejszych osiągnięć rozwojowych 
dziecka jest także opanowanie mowy. Dzię-
ki niej może ono swobodnie wyrażać swoje 
myśli, budować wypowiedzi, formułować 
pytania, polecenia, wyrażać własne opinie. 

Metody wspierania rozwoju poznawcze-
go dziecka zależą od jego wieku. Pierwsze 
lata życia dziecka to „złoty” okres w jego roz-
woju, dlatego jego stymulowanie rozpoczy-
namy już od urodzenia. W pierwszym roku 
życia dziecko uczy się myśleć przez działanie. 
Nie wystarczy wytłumaczyć, trzeba pokazać 
jak coś zrobić, jak coś działa, wspólnie zasto-
sować przedmiot w „praktyce”. 

W wieku przedszkolnym dziecko podej-
muje głównie działania służące osiągnięciu 
konkretnych celów. Ta cecha dziecięcego 
myślenia powoduje, że różnorodność po-
dejmowanych przez dziecko aktywności 
stymuluje poznawanie świata. Pamiętając 
o tej właściwości należy tak organizować 
zajęcia z dziećmi, aby angażowały je do 
działania. Wielokrotnie podejmowane pró-
by rozwiązywania podobnych problemów 
powodują, że dziecko coraz sprawniej radzi 
sobie ze znanymi zadaniami. Uczy się pla-
nować działania i przewidywać ich skutki.

Procesy poznawcze dziecka w wieku 
szkolnym charakteryzuje dynamiczny rozwój, 
który dokonuje się w kierunku wyodrębniania 
i usamodzielniania czynności umysłowych. 
Dużą rolę odgrywa tu nauczanie oraz szersze 
uczestnictwo dziecka w życiu społecznym  
i kulturowym. Najważniejsze zmiany dotyczą 
sfery myślenia, ma ono charakter pojęciowy, 
abstrakcyjny, symboliczny. 

Dla prawidłowego rozwoju poznawcze-
go dziecka, ważna jest stymulująca rola śro-
dowiska wychowawczego. To od rodzica 
zależy, co uzna za istotne w rozwoju swoje-
go malucha. Uważna obserwacja własnego 
dziecka pomoże we właściwej ocenie, na co 
w danym momencie warto zwrócić uwagę. 

Poniżej przedstawiono praktyczne 
wskazówki w postaci propozycji ćwiczeń 
wspierających rozwój poznawczy dziecka.

Stymulowanie funkcji wzrokowych 
(spostrzeżeniowych):
– odnajdywanie na obrazkach drobnych 

szczegółów, 
– odnajdywanie podobieństw i różnic  

w prezentowanych obrazkach o tej sa-
mej tematyce, 

– dobieranie par jednakowych obrazków 
(np. gra „memory”), 

– układanie elementów wg. wzoru (kloc-
ki, puzzle), 

– składanie obrazka pociętego na części, 
– wyodrębnianie figury i tła,
– rysowanie kompozycji z figur geome-

trycznych za pomocą szablonów,
– rysowanie demonstrowanych przedmio-

tów (np. samochodu, domku, drzewa),
– spostrzeganie zmian w układaniu elemen-

tów (dół, góra, prawa, lewa strona itd.),
– klasyfikowanie przedmiotów według 

rodzaju, kształtu, ilości, koloru, 
– rysowanie po śladzie (łączenie kresek  

w linie tworzące element).
W ramach oddziaływań stymulujących 

pamięć i myślenie można wykorzystywać:
– czytanie dziecku książeczek, prowadze-

nie rozmów dotyczących ich treści, 
stosowanie pytań o postaci, fakty, sy-
tuacje, sprawdzanie rozumienia tekstu,

– prowadzenie zabaw z wykorzystaniem 

gier dydaktycznych 
rozwijających my-
ślenie (krzyżówki, 
rebusy, zagadki)

– zadawanie pytań co trzeba zrobić żeby… 
np. upiec ciasto, zrobić sobie kanapkę 
(dziecko ma wymienić następujące po 
sobie czynności),

– wykorzystywać układanki obrazkowe 
tworzące historyjkę,

– prowadzenie zabaw uczących klasyfikacji 
rozpoznawania podobieństw i różnic, 
tworzenia zbiorów, liczebników porząd-
kowych, dodawania i odejmowania,

– nauka wierszyków, piosenek.
Na koniec warto dodać, że to rodzice 

mają istotny wpływ na rozwój poznawczy 
dziecka i mogą go w różny sposób stymu-
lować, nie ograniczając się jedynie do zajęć  
w żłobku, przedszkolu i szkole. Najważniej-
sze jest to, jak zostaną wykorzystane pierw-
sze lata życia dziecka, ponieważ wtedy przy-
swaja ono najwięcej informacji, a rodzice są 
dla niego idealnym przewodnikiem. 

DOROTA MARUT
psycholog

Informacje
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Radni jednogłośnie podjęli w piątek 
uchwałę o udzieleniu absolutorium Wój-
towi Gminy Garbatka–Letnisko Rober-
towi Kowalczykowi. Była to pierwsza  
z tegorocznych sesji absolutoryjnych  
w naszym regionie.

W piątek 26 maja w lokalu po Gmin-
nym Centrum Rekreacji, Sportu i Promo-
cji w Garbatce–Letnisku odbyła się XXV 
Sesja Rady Gminy Garbatka–Letnisko VII 
kadencji. Wśród uchwał zaplanowanych 
na to posiedzenie znalazła się również ta 
dotycząca absolutorium. Radni po zapo-
znaniu się z opiniami Regionalnej Izby 
Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej 
zdecydowali o jednogłośnym udzieleniu 
absolutorium za wykonanie budżetu za rok 
2016 wójtowi Robertowi Kowalczykowi.
Świetny wynik finansowy

Gospodarz gminy podkreślił wzorową 
współpracę z radnymi. – Ta współpraca 
układa się bardzo dobrze na każdej płasz-
czyźnie – podkreślał, dodając: – Podsu-
mowanie wykonania budżetu to również 
dobra okazja do refleksji i omówienia wy-
ników finansowych, a te wyglądają bardzo 
dobrze. Na koniec roku 2016 zadłużenie 
gminy spadło poniżej 30 procent. Takiego 
wyniku nie było bardzo dawno, to obec-
nie jest wręcz rzadkością w samorządach. 
Co trzeba podkreślić, dzięki odpowiednim 
decyzjom udaje się połączyć nowe in-
westycje, które się regularnie pojawiają  
z jednoczesnym oszczędzaniem, co najle-

piej obrazują coraz lepsze wskaźniki.
Wysoko w rankingach

O tym, że rezultaty osiągane przez Gmi-
nę Garbatka–Letnisko wyglądają świetnie, 
mówi szereg różnych rankingów. Warto 
przypomnieć chociażby ostatni Ranking 
Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Sa-
morządu Terytorialnego, który późną jesie-
nią zaprezentował prof. dr hab. Eugeniusz 
Sobczak, wykładowca na Wydziale Admi-
nistracji i Nauk Społecznych Politechniki 
Warszawskiej. Ranking przygotowywany 
jest od kilkunastu lat i uwzględnia wszyst-
kie polskie miasta i gminy, a profesor opiera 
swoje zestawienie na 15 wskaźnikach.

Chodzi m.in. o wydatki na projekty 

inwestycyjne na mieszkańca, liczbę osób 
pracujących na 1000 mieszkańców, liczbę 
podmiotów gospodarczych na 1000 miesz-
kańców, saldo migracji, liczbę absolwentów 
szkół ponadgimnazjalnych na 1000 miesz-
kańców czy odsetek mieszkańców objętych 
usługami wodociągowymi oraz korzystają-
cych z oczyszczalni ścieków. Całość dotyka 
trzech obszarów rozwoju: społecznego, go-
spodarczego i ochrony środowiska.

Na 1563 gminy wiejskie w całej Polsce 
Garbatka zajęła wysokie 318. miejsce, dale-
ko wyprzedzając inne gminy wiejskie z na-
szego powiatu. Kolejny Grabów nad Pilicą 
był 833., a pozostałe w trzeciej pięćsetce.

UG Garbatka-Letnisko

W dniach 26 – 27 maja w Gminie Gar-
batka–Letnisko w G.O.W. Polanka odby-
ła się III edycja Rock Letnisko. Gwiazdą 
wieczoru był zespół K.S.U.

Na scenie „Grzybka” można było 
usłyszeć także takie grupy jak: Rot, Boob 
Sucker, Jah Motorcyle Squad, Raggabara-
banda, Distinct Way, Patologia, jak rów-
nież F16 i Gorgonzolla. Festiwal cieszył 
się dużym zainteresowaniem fanów mu-
zyki o mocnym brzmieniu.

Organizatorami tegorocznej edycji 
Rock Letnisko byli: Stowarzyszenie Rock 
Letnisko oraz Wójt Gminy Garbatka-Let-
nisko Robert Kowalczyk.

Młodzież skierowała do Wójta po-
dziękowania za wsparcie, pomoc oraz 
stworzenie wspaniałego festiwalu. Po-
dziękowała również wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego, żeby ten koncert 
mógł się odbyć.

To już III Rock Letnisko, które może-
my wpisać do historii. Festiwal odbył się 

pod znakiem wspaniałej atmosfery i do-
brej zabawy.

AGNIESZKA DZIEWICKA

GMINA GARBATKA-LETNISKO
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Tereny obok Przedszkola Samorządo-
wego „Pod Sosnową Szyszką” i komplek-
su boisk sportowych „Orlik” w Garbat-
ce–Letnisku staną się bardziej atrakcyjne 
i zarazem bezpieczniejsze, a to za sprawą 
inwestycji realizowanej przez gminę.

Chodzi o remont drogi gminnej sta-
nowiącej odcinek ul. Zofii Sztobryn. 
Obecny stan nawierzchni „pozosta-
wia wiele do życzenia”, a wręcz stwa-
rza zagrożenie dla pieszych i pojazdów 
poprzez występowanie licznych dziur  
i nierówności. Remont tego odcinka jest 
niezwykle istotny ze względu na potrze-
bę zapewnienia bezpieczeństwa dojazdu 
dzieci do przedszkola oraz mieszkań-
com korzystającym z przyległej bazy 
sportowej. Dlatego też w połowie maja 

ruszyły prace pole-
gające na wykonaniu 
nowej konstrukcji i na-
wierzchni jezdni wraz  
z krawężnikami i cią-
giem pieszym. W ra-
mach zadania prze-
widziana jest również 
rozbudowa oświetlenia. 
Całość inwestycji reali-
zowana jest ze środków 
własnych budżetu gmi-
ny, a jej szacowany koszt wynosi około 
210.000,00 zł.

Zapewnienie bezpieczeństwa na te-
renie gminy, a szczególnie w miejscach 
bezpośredniego dojazdu do obiektów 
użyteczności publicznej jest priorytetem 

władz gminnych, ale to nie jedyna ko-
rzyść wynikająca z rzeczonej inwestycji. 
Remont drogi wpłynie również pozytyw-
nie na poprawę ładu przestrzennego i wi-
zerunku miejscowości, a co za tym idzie 
przysłuży się promocji gminy.

OLGA JASEK-SIWECKA

28 maja w Gminie Garbatka–Letni-
sko, w G.O.W. Polanka, dzieci świętowa-
ły Dzień Dziecka.

Festyn rozpoczęły dziecięce zawody 
wędkarskie, następnie odbyło się ich roz-
strzygnięcie. Pierwsze miejsce zajął Kac-
per Wiraszka, drugie – Kacper Ziemka, 
natomiast dwa trzecie miejsca zajęli Niko-
la Janicka oraz Igor Paprocki. Wręczenia 
nagród dokonali: Wójt Gminy Garbatka–
Letnisko Robert Kowalczyk, Przewod-
niczący Rady Gminy Włodzimierz Ma-
zur oraz Wiceprezes Koła Wędkarskiego  
w Garbatce–Letnisko Waldemar Łukasik. 
Nagrody w konkursie zostały ufundowane 
przez Wójta Gminy Roberta Kowalczyka.

Kolejnym punktem festynu był boga-
ty program artystyczny, podczas którego 
obejrzeć można było m.in. teatrzyk dla 
dzieci „Calineczka”. Nie zabrakło także 
zabaw, konkursów, animacji, malowa-
nia twarzy i wesołego miasteczka. Były 
też gry i zabawy sportowe zorganizowa-
ne przez Zespół Szkół Samorządowych  
w Garbatce–Letnisko. Na każde dziecko 
w tym dniu czekał słodki poczęstunek.

Dodatkową atrakcją były przejażdżki 
konne oraz bryczką, zorganizowane przez 
Stowarzyszenie Kawaleryjskie 22 Pułk 
Ułanów Podkarpackich, a także pokazy 
strażackie w wykonaniu druhów OSP  
w Garbatce–Letnisko. Dzieci podczas 
swojego święta mogły się cieszyć wspa-
niałym pokazem balonowym.

VII Gminny Dzień Dziecka już za nami. 
Można go uznać za bardzo udany. Organi-
zatorami przedsięwzięcia byli: Wójt oraz 
Rada Gminy Garbatka–Letnisko.

AGNIESZKA DZIEWICKA
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Na terenie Gminy Głowaczów realizowane są inwestycje pu-
bliczne, których wartość przekracza 15 mln zł, w tym z budżetu 
gminy zainwestowano ponad 8 mln zł (środki własne oraz pozyska-
ne dotacje zewnętrzne). Dzięki dobrej współpracy gminy z innymi 
podmiotami w naszej gminie swoje inwestycje realizują również: 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych oraz Powiat Kozienicki, który poza inwestycjami drogo-
wymi wsparł budowę gminnych wodociągów kwotą 450.000,00 zł.

W 2017 r. Gmina Głowaczów realizuje niżej wymienione 
zadania inwestycyjne:
1. Budowa drogi gminnej ulicy Parcela w miejscowości Brzóza 

wraz z budową linii elektroenergetycznej nn oświetlenia 
drogowego – etap II o długości 1450 mb – wartość zadania 
966.626,00 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 602.338,00 zł 
– inwestycja zakończona w dniu 17.01.2017 r.

2. Budowa ulicy Nadrzecznej w miejscowości Brzóza, gmi-
na Głowaczów wraz z budową linii elektroenergetycznej 
nn oświetlenia ulicznego oraz przebudowa istniejącej linii 
elektroenergetycznej i istniejącej infrastruktury teleko-
munikacyjnej o długości 1493,35 mb – wartość zadania 
2.548.879,83 zł, w tym dotacja z UE ok. 1.615.437,00 zł, 
planowany termin zakończenia inwestycji 16.08.2017 r.

3. Budowa drogi gminnej w miejscowości Leżenice, gmi-
na Głowaczów o długości 758,65 mb – wartość zadania  
967.065,12 zł, w tym dotacja 50% z Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie, planowany termin zakończenia 
inwestycji 14.07.2017 r.

4. Przebudowa drogi gminnej ul. Olszyna w miejscowości Głowa-
czów o długości 156,04 mb – wartość zadania 223.976,72 zł, 
planowany termin zakończenia inwestycji 16.08.2017 r.

5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówki Grab-
nowolskie – etap II, odcinek o długości 531,3 mb – wartość 
zadania 191.373,99 zł, planowany termin zakończenia inwe-
stycji 30.09.2017 r.

6. Remont drogi wojewódzkiej nr 730 Skurów – Jasieniec – 
Warka – Głowaczów odcinek od km 37+110 do km 42+300, 
gmina Głowaczów – wartość zadania ok. 3.530.000,00 zł.

7. Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 48 (ul. Warecka 

i Aleja Lipowa) w Brzózie na odcinku 3035 mb – wartość 
zadania ok. 990.000,00 zł, planowany termin zakończenia 
inwestycji 15.11.2017 r.

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1704W Magnuszew – 
Moniochy w miejscowości Studzianki Pancerne – wartość 
zadania 685.863,15 zł, w tym udział Gminy Głowaczów 
450.000,00 zł.

9. Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania bu-
dynku remizy OSP w Lipie na budynek centrum kulturalno 
– rekreacyjne – wartość zadania 1.303.535,76 zł, planowany 
termin zakończenia inwestycji 31.05.2018 r.

10. Dobudowa sali gimnastycznej wraz ze stołówką przy Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących w Brzózie – wartość zadania 
ok. 3.000.000,00 zł, w tym etap II – 1.029.432,00 zł, (dota-
cja ok. 50%), planowany termin zakończenia drugiego etapu 
15.10.2017 r., natomiast zakończenie całej inwestycji – sier-

pień 2018 r.
11. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chodków  

o długości 4490 mb – wartość zadania 255.253,53 zł – inwe-
stycja zakończona w dniu 12.06.2017 r.

12. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów – Zie-
leniec o długości 4470 mb – wartość zadania 243.984,24 zł, 
planowany termin zakończenia inwestycji 30.07.2017 r.

13. Połączenie sieci wodociągowej Michałów – Grabnowola – 
Studzianki Pancerne – etap I Grabnowola – Studzianki Pan-
cerne o długości 2740 mb – wartość zadania 214.826,04 zł, 
planowany termin zakończenia inwestycji 30.06.2017 r.

14. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
dla zadania: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Brzóza 
Aleja Lipowa – Sewerynów – wartość zadania 39.975,00 zł, 
termin wykonania 31.05.2017 r.

15. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztoryso-
wej dla zadania: Budowa docelowa sieci zaopatrzenia  
w wodę dla miejscowości Brzóza – Mazury, Głowaczów  
ul. Rudki, Ignacówka Bobrowska, Stawki – wartość zada-
nia 31.500,00 zł, planowany termin zakończenia prac pro-
jektowych 30.06.2017 r. 

16. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
budowy drogi gminnej nr 170222W Mała Wieś – Lipa, 
odcinek o długości około 2500 mb – wartość zadania 
34.000,00 zł, planowany termin zakończenia prac projek-
towych 30.06.2017 r.

17. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
budowy drogi gminnej relacji Lipa – Jasieniec, na odcinku 
Lipa – Henryków o długości około 900 mb – wartość zada-
nia 20.000,00 zł, planowany termin wykonania prac projek-
towych 31.07.2017 r.

ANDRZEJ GLEGOŁA

GMINA GŁOWACZÓW
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W dniu 14 czerwca 2017 r. w Publicznym 
Gimnazjum w Głowaczowie miało miejsce nie-
zwykłe wydarzenie, Jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego dziesięciu par: 

Państwa Zofii i Stanisława Baran
Państwa Jolanty i Marka Brudnickich

Państwa Cecylii i Romana Bus
Państwa Ireny i Kazimierza Flak

Państwa Janiny i Józefa Grzegorzewskich
Państwa Janiny i Henryka Krześniak

Państwa Janiny i Tadeusz Padewskich
Państwa Teresy i Edwarda Sygockich
Państwa Janiny i Wiesława Szerszeń

Państwa Honoraty i Stanisława Węsków
Uroczystość rozpoczął Dyrektor Gimnazjum 

Krzysztof Wolski, witając Jubilatów oraz przy-
byłych gości: Krzysztofa Murawskiego Kierownika Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Placówki Zamiejscowej  
w Radomiu, Zbigniewa Gurtata Kierownika Oddziału Spraw Obywatelskich Delegatury MUW Placówki Zamiejscowej w Rado-
miu, Józefa Grzegorza Małaśnickiego Wójta Gminy Głowaczów, Krzysztofa Postka Zastępcę Wójta Gminy Głowaczów, Piotra Ko-
złowskiego Sekretarza Gminy Głowaczów, Stanisławę Okrój Kierownika USC Głowaczów, Grażynę Krupę Dyrektor Przedszkola 
w Głowaczowie oraz księdza Zdzisława Kałuzińskiego Proboszcza Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Głowaczowie.

Krzysztof Murawski i Zbigniew Gurtat przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego dokonali uroczystego aktu dekoracji Jubilatów 
medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, odznaczeniami Prezydenta RP dla par, które przeżyły w zgodnym i trwałym związku 
małżeńskim co najmniej 50 lat. Józef Grzegorz Małaśnicki Wójt Gminy wręczył okolicznościowe dyplomy, a Krzysztof Postek 
Z-ca Wójta kwiaty. Były życzenia i gratulacje. Wzniesiono toast odśpiewując 100 lat, po czym wszyscy zebrani skosztowali tortu.

Uroczystość uświetniły występy młodzieży z Publicznego Gimnazjum w Głowaczowie.
STANISŁAWA OKRÓJ

W dniu 1 czerwca na stadionie spor-
towym odbył się Gminny Dzień Dziecka 
Głowaczów 2017 pod hasłem „Wolni od 
uzależnień”.

Wszystkich uczestników przywitał 
Wójt Gminy Głowaczów Józef Grze-
gorz Małaśnicki, życząc dzieciom  
i młodzieży uśmiechu na twarzach  
i aby każdy dzień był wspaniałą przy-
godą, i niósł za sobą wiele pozytyw-
nych doświadczeń.

W programie imprezy przewidziano 
szereg atrakcji  m. in. rozstrzygnięcie 
konkursu dla uczniów szkół podstawo-
wych pt. „Policjant w oczach dziec-
ka”, organizowanego przez Komen-
dę Powiatową Policji w Kozienicach 
oraz dzielnicowych: mł. asp. Tomasza 
Trzebińskiego i sierż. sztab. Grzegorza 
Bartosiewicza.

Wręczono nagrody w konkursie dla 
młodzieży gimnazjalnej na spot re-
klamowy „Nałogom stanowczo NIE”. 
Pomysłodawcą była Biblioteka Pu-
bliczna Gminy Głowaczów Kierownik 
Agnieszka Ogonowska wraz z pracow-
nikami. Imprezie towarzyszyły wystę-
py taneczne uczniów PSP Głowaczów 
oraz wokalne uczennic ZSO w Brzózie.

Podczas imprezy uczniowie placó-
wek oświatowych mogli podziwiać sa-

mochody strażackie OSP Głowaczów, 
a także zapoznać się z udzielaniem 
pierwszej pomocy, którą wykonywali 
pracownicy SPZZOZ w Kozienicach. 
Oprócz tego dzieci i młodzież miały 
zapewnione bezpłatne atrakcje tj. za-
mek z piłeczkami, trampoliny, zamek 
zwykły, zjeżdżalnia i animatora dla 
najmłodszych, malowanie twarzy oraz 
zabawy i konkurencje sportowe przy-
gotowane przez nauczycieli ze szkół 
PSP Głowaczów, PG Głowaczów, ZSO 
Ursynów, ZSO Brzóza i PSP Cecylów-
ka – Brzózka.

Organizatorami Gminnego Dnia 
Dziecka Głowaczów 2017 pod hasłem 
„Wolni od uzależnień” była Gmina 
Głowaczów i Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych  
w Głowaczowie.

Wójt gminy Głowaczów Józef Grze-
gorz Małaśnicki dziękuje wszystkim 
sponsorom i partnerom Gminnego Dnia 
Dziecka Głowaczów 2017.

JUSTYNA BOJARSKA-SIĘBOR
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W niedzielę 4 czerwca 2017 roku na 
terenie boiska sportowego ZSP w Gnie-
woszowie odbył się Festyn z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Dziecka, połączony 
z I Spartakiadą Sołectw. Organizatorami 
spotkania byli: samorząd gminy Gnie-
woszów oraz Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”, 
przy współpracy ze szkołami gminy 
Gniewoszów oraz Biblioteką Publiczną 
Gminy Gniewoszów.

Od godz. 13 – przybyłe dzieci bawi-
li animatorzy Iskry. Następnie z progra-
mem artystycznym, w którym podziwiać 
mogliśmy popisy taneczne oraz wokalne, 
wystąpili uczniowie Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego i Publicznego Gim-
nazjum w Gniewoszowie, a wśród nich 
laureaci konkursu Music-Dance: Paulina 
Chmielewska i Aleksandra Dębowska. 
Uczniowie kl. I – III PSP w Wysokim 
Kole pięknie zatańczyli dwa tańce naro-
dowe.

Następnie gospodarz imprezy Marcin 
Szymon Gac Wójt Gminy Gniewoszów 
powitał przybyłych gości, mieszkań-
ców, a szczególnie dzieci, którym złożył 
życzenia z okazji ich święta. Następnie 
oficjalnie ogłosił rozpoczęcie I Spartakia-
dy Sołectw, życząc uczestnikom dobrej 
zabawy. Przed rozpoczęciem konkuren-
cji Danuta Błażyńska wyjaśniła zasady 
rywalizacji informując, że przez 4 lata 
każdego roku w Spartakiadzie będą brać 
udział 3 drużyny, składające się z jedne-
go, bądź kilku sołectw. W wielkim finale 
spotkają się zwycięzcy poszczególnych 
Spartakiad i rywalizować będą o Puchar 
Wójta Gminy Gniewoszów oraz nagrodę 
pieniężną dla sołectwa. W inauguracyjnej 
I Spartakiadzie Sołectw do współzawod-
nictwa przystąpiły: Oleksów, Regów Sta-

ry oraz Sławczyn z Zalesiem. Rozpoczęto 
smacznie, bo konkursem kulinarnym na 
najlepsze ciasto z jabłkami lub truskaw-
kami. Komisja w składzie Irena Bielaw-
ska, Elżbieta Łyszcz i Teresa Seredyn za 
najlepsze ciasto uznały tort w kształcie 
łubianki truskawek, które przygotowa-
ła Helena Stępień z Regowa Starego, II 
miejsce zajęło ciasto Bożeny Czerskiej 
ze Sławczyna, a III – ciasto z galaretką 
truskawkową, które przygotowała Beata 
Stępień z Oleksowa.

Tuż po konkursie kulinarnym rozpo-
częły się konkurencje sprawnościowe: 
obieranie jabłek na czas, szypułkowanie 
truskawek. Wielkie emocje wśród uczest-
ników i widzów wzbudziło przeciąganie 
liny, zarówno przez dzieci jak i dorosłych. 
Dobrą zabawą był także slalom rodzinny. 
Finałową konkurencją był rzut gumiakiem 
do kosza wiklinowego oraz na odległość 
w wykonaniu sołtysa lub przedstawiciela 
rady sołeckiej. Około godz. 17 ogłoszono 
wyniki. Po zaciętej i pełnej emocji rywa-
lizacji, ale też dobrej zabawie w I Sparta-
kiadzie Sołectw zwyciężyła drużyna po-
łączonych sołectw Sławczyn z Zalesiem 
(18pkt.), przed drużynami Oleksów i Re-
gów Stary (17pkt.), które zajęły II miejsce 

ex aequo. Medale i dyplomy zwycięskiej 
drużynie wręczył Marcin Szymon Gac 
Wójt Gminy Gniewoszów. Podziękował 
również wszystkim uczestnikom Sparta-
kiady za udział oraz wyrównaną rywali-
zację. W dalszej części festynu zebrani 
mogli wysłuchać przyśpiewek ludowych 
w wykonaniu Kapeli Ludowej z Końsko-
woli, a także odbył się pokaz kawalerzy-
stów 22 Pułku Ułanów Podkarpackich  
z Garbatki – Letnisko. Kolejno zebranych 
bawił kabaret PIRANIA oraz MR SEBII.

Imprezie towarzyszyły wystawy rę-
kodzieła: twórców z Kozienickiej Grupy 
Vena i Klubu Niteczka. Warsztaty wi-
kliniarskie prowadził Grzegorz Gordat, 
pszczelarze z naszego regionu na czele 
z Ryszardem Szewczykiem zachęcali 
do skosztowania tegorocznego miodu, 
piękne prace własnoręcznie wykonane 
prezentowała Aneta Piskała. Kierow-
nik biblioteki Paula Stępień, zapraszała 
uczestników festynu do odwiedzin bi-
blioteki, rozdawała kolorowe zakładki do 
książek. Panie z Klubu Seniora „Zawsze 
Aktywni” prezentowały swoje różnorod-
ne rękodzieło, zachęcały również do od-
wiedzenia ich stoiska i degustacji ciast 
oraz zdrowej żywności. Wśród straganów 
znaleźć można było stoisko LGD „Pusz-
cza Kozienicka”, przy którym rozdawano 
gadżety promocyjne, wydawnictwa oraz 
można było posmakować pysznego soku, 
tłoczonego ze świeżych owoców i wa-
rzyw. Dużym zainteresowaniem cieszyło 
się stoisko Stowarzyszenia Miłośników 
Przeszłości „Gniewosz”, które zgroma-
dziło sporo historycznych i archeologicz-
nych eksponatów.

Nie zapomniano o gorącym poczę-
stunku, jak zawsze czekała na chętnych 
grochówka.

Niestety przyroda okazała się niezbyt 
łaskawa dla uczestników festynu, po-
nieważ około godz. 20 burza przerwała 
świetną zabawę.

DANUTA BŁAŻYŃSKA

GMINA GNIEWOSZÓW
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27 maja 2017 roku w Oleksowie od-
były się „II Bezdroża Oleksowskie”. Za-
wody składały się z dwóch części: jazdy 
na orientację, której celem było odnale-
zienie 5 punktów kontrolnych w jak naj-
krótszym czasie oraz wyścigu na czas 
po odcinku specjalnym zbudowanym  
z opon, belek, szpulek, chopek i przepraw 
przez głębokie błotniste rowy. 40 uczestni-
ków postanowiło sprawdzić swoje umiejęt-
ności na orientację w terenie. Tylko połowa 
podjęła wyzwanie, jakie stawiał odcinek 
specjalny. Nie zabrakło jednak hartu ducha 
i sportowej rywalizacji podczas „II Moto-
crossowych Bezdroży Oleksowskich”.

W tym roku zgodnie z sugestiami 
zawodników trasa na orientację została 
wydłużona i lepiej oznaczona, odcinek 
specjalny również został powiększony  
i przebudowany. Na budowę wydłużonego 
odcinka specjalnego przeznaczono wiele 
dni. Już po pierwszym próbnym przeje-
chaniu część zawodników zrezygnowała  
z udziału w rywalizacji, podjęto również 
decyzję o wprowadzeniu niewielkich mo-
dyfikacji w trasie przejazdu. Z trudnościa-
mi odcinka specjalnego postanowiło jed-
nak zmierzyć się 20 uczestników.

Tegorocznym zwycięzcą na orien-
tację w terenie został Michał Wiraszka, 
najlepszy na odcinku specjalnym okazał 
się Grzegorz Antoniak, natomiast w kate-
gorii quadów Piotr Skiba.

Organizatorem tegorocznych moto-
crossowych bezdroży był Roman Banaś, 
Kozienicki Klub Motorowy. Wydarzenie 
patronatem honorowym objął Wójt Gmi-
ny Gniewoszów. Patronem medialnym 
była redakcja Kozienice24.pl.

ROMAN BANAŚ
Serwis Motocyklowy MOTOSPEED
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Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy wszystko się zaczyna
ks. Jan Twardowski

Po długoletniej współpracy, trwającej łącznie 28 lat z grona pracowników Urzę-
du Gminy Grabów nad Pilicą na zasłużoną emeryturę odchodzi Pani Bożena Giezek 
– Skarbnik Gminy pełniąca służbę w latach 1990-2017. Od początku swojej ścieżki 
kariery zawodowej zajmowała się finansami, podwaliny zawodu uzyskała pracując  
w Banku Spółdzielczym, następnie zatrudniona została w tutejszym Urzędzie na stano-
wisku Kierownika Referatu Planowania i Finansów. W dobie reformy administracyjnej 
Rada Gminy, powołała Panią Bożenę na Skarbnika w dniu 20 lipca 1990 roku. Od tego 
czasu nieustannie zajmowała się tworzeniem i realizowaniem budżetu. W codziennej 
pracy wykazywała się fachowością i rzetelnością. Dzięki pełnemu zaangażowaniu na 
rzecz Gminy Grabów nad Pilicą, kompetencjom i wytrwałym dążeniem do założonych 
celów, gospodarka finansowa naszej „małej ojczyzny” w czasie dynamicznego rozwoju 
społecznego i gospodarczego prowadzona była profesjonalnie i odpowiedzialnie.

W dniu przejścia na emeryturę pragniemy serdecznie podziękować Pani Bożenie za 
wieloletnią efektywną pracę i troskę o finanse naszej Gminy, a także za dobre rady  
i wspólnie spędzony czas. Życzymy realizacji dalszych planów i zamierzeń, wspiera-
nych dobrym zdrowiem i zasłużoną satysfakcją z zawodowych dokonań oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Wójt Euzebiusz Strzelczyk
wraz z pracownikami Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych

Czy poeta od pierwszego swojego 
dzieła staje się prawdziwym mistrzem 
pióra? Czy cieszy się uznaniem, a na-
wet zachwytem? Czy jego sztuka może 
przetrwać dekady?

Wybitna poetka, błyskotliwa, nie-
szablonowa i utalentowana. Mieszkan-
ka Grabowa nad Pilicą. Maria Komor-
nicka. 

W wieku siedmiu lat już prowa-
dziła kronikę rodziną. Pobierała nauki 
od wybitnych profesorów, przebywała  
i tworzyła w środowisku literackim 
miedzy innymi z Wacławem Nałkow-
skim. Uporczywie starała się o zerwa-
nie powszechnych kanonów i przed-
miotowym traktowaniem kobiet. Stała 
się ikoną własnych poglądów za co zo-
stała potępiona i nazwana „obłąkaną”. 
Czy słusznie?

Biografia rodzimej literatki to jed-
na z najbardziej tajemniczych, tra-
gicznych i wzruszających historii  
w polskiej literaturze. Niewielu litera-
tów oraz krytyków podjęło próbę jej 
zbadania. Do czasu, kiedy magia inno-
ści Marii, zafascynowała Brygidę Hel-
big-Mischewski.

Spotkanie polskiej literaturoznaw-
czyni, autorki powieści Inna od siebie 
odbyło się 6 maja br. w Zespole Szkół 
w Grabowie nad Pilicą. Brygida Hel-
big-Mischewski jest także autorką na-
grodzonej monografii M. Komornic-

kiej Strącona bogini. Spotkanie miało 
niezwykły charakter. Przed słuchacza-
mi zasiadła mieszkająca w Niemczech 
kobieta, której nikt zgromadzony nie 
dorównuje w pasji i zainteresowa-
niu twórczością Komornickiej. Pani 
Brygida urzekła uczestników historią  
o nieznanych faktach z życia Marii Ko-
mornickiej. Jej opowieść poprzedzona 
została krótkim występem artystycz-
nym opartym na wspomnianej książce. 
Kulminacją spotkania była kawiarnia, 
gdzie pomiędzy przybyłymi uczestni-
kami, ujście znalazły refleksje po spo-
tkaniu, a także rodzinne wspomnienia 
o rodzie Komornickich.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że 
gdyby nie zainteresowanie ówczesnej 
dyrektor Zespołu Szkół w Grabowie 
nad Pilicą Grażyny Wnuk, odwadze 
uhonorowania Marii przez Wójta Eu-
zebiusz Strzelczyka i fascynacji profe-
sor Brygidy Helbig-Mischewski nadal 
twórczość Marii Komornickiej pozo-
stałaby zapomniana, a osoba zapamię-
tana jako „głupi Pietrek”. Spotkanie 
to, było kolejną próbą przywrócenia 
pamięci o rodzimej poetce i zwróce-
nia uwagi na wartość twórczości, która 
przetrwała już ponad sto lat od pierw-
szego jej debiutu.

ANNA PLESIEWICZ-TRZECIAK

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
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Szkoła jest nie tylko miejscem gdzie 
zdobywamy wiedzę. 

To właśnie w szkole młodzi ludzie 
zdobywają pierwsze doświadczenia 
w relacjach społecznych, zawierają 
prawdziwe przyjaźnie, wspierają się 
wzajemnie, przeżywają pierwsze mi-
łości i rozczarowania. Czasy szkol-
ne zawsze były  i na zawsze zostaną 
najczęstszym tematem wspomnień  
w życiu każdego człowieka... bo  
w końcu czas szkolny to czas beztro-
ski, za którym zawsze będziemy tęsk-
nili. Jedną z osób, która najlepiej zna 
historię szkoły w Grabowie nad Pilicą 
jest Ewa Grażyna Wnuk – wielolet-
nia dyrektor szkoły. W celu zachowa-
nia tych wspomnień przeprowadziłam  
z Panią Dyrektor wywiad.

Ile lat była Pani związana ze szkołą?
– W 1995 r. zostałam dyrektorem szko-
ły. Byłam nim przez 11 lat. Oczywiście 
wcześniej byłam nauczycielem języka 
polskiego.

Czy były inne propozycje dla patro-
na szkoły i dlaczego akurat wy-

brano „Żołnierzy Polskich spod Monte 
Cassino”? 
– Sądziłam, że największe prawo do 

decyzji w sprawie imienia szkoły 
powinni mieć uczniowie. Zapropo-
nowałam im, by wybrali imię dla 
swojej szkoły. Propozycje z pełnym 
uzasadnieniem, złożyło 10 klas. 
Propozycje były różne: imię Ma-
rii Komornickiej, Kazimierza Pu-
łaskiego, Janusza Korczaka oraz 
Żołnierzy Polskich spod Monte 

„Po wojnie dzieciaki biegały w to miejsce, aby pobawić się fundamentami w gruzach. Mówiły, idziemy „na pokoje”. Przed woj-
ną zapraszane tam były nieraz do ogrodu, choćby z okazji komunii pańskich, dostawały cukierki, łakocie, kakao. Potem zbudowano 
tam szkołę. I ta szkoła tam stoi…” (B. Helbig-Mischewski. Inna od siebie 2016)

Cassino, które ostatecznie zostało 
wybrane na imię naszej szkoły. Ar-
gumenty uczniów za nazwą „Szkoła 
Podstawowa im. Żołnierzy Polskich 
spod Monte Cassino” były nastę-
pujące: żołnierze walczący w tejże 
walce byli ludźmi, którzy dokonali 
rzeczy przerastającej możliwości 
innych narodów. Są dla nas auto-
rytetami. Ponadto z gminy Grabów 
nad Pilicą w armii generała Wła-
dysława Andersa walczyło 13 żoł-
nierzy.

Który rok był przełomowy w rozwo-
ju szkoły i dlaczego?

– Uważam, że właśnie rok, w którym 
nadano szkole imię był przełomo-
wy. Przygotowania trwały bar-
dzo długo, aż w końcu 22 maja  
1993 roku Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Grabowie nad Pilicą 
otrzymała imię Żołnierzy Polskich 
spod Monte Cassino. Cały ten nie-
zwykły dzień na zawsze pozostanie 
w pamięci całej społeczności szkol-
nej. Honorowymi gośćmi i cen-
tralnymi postaciami byli żołnierze  
z gminy Grabów: Józef Staszewski, 
Władysław Skwira, Antoni Komo-
rek, którzy walczyli o wzgórze Mon-
te Cassino. Szkoła zyskała wtedy 
swoją tożsamość.

Czy pamięta Pani jakąś zabawną hi-
storię, która wydarzyła się w szko-

le i którą miło Pani wspomina?
– Bardzo miło wspominam ognisko, które 

zorganizowałam wraz z absolwentami 
szkoły. Wszyscy razem mieliśmy oka-

zję spotkać się, porozmawiać oraz po-
wspominać stare czasy.

Czy jest jakiś projekt, który zreali-
zowała Pani w szkole i z którego 

jest Pani dumna?
– Było wiele projektów, które uwa-

żam za udane. Jednym z nich było 
wprowadzenie do szkoły sztanda-
rów. W czasie całej tej uroczysto-
ści odnosiłam wrażenie, że czynimy 
kolejny krok w dojrzałe życie na-
szej placówki. Ukoronowaniem tej 
uroczystości był wyjazd pocztu na 
uroczystości 50. rocznicy zdobycia 
wzgórza Monte Cassino, do Włoch. 
Drugim projektem było utworzenie 
izby pamięci. Była naszą dumą. 
Zgromadziliśmy w niej mnóstwo 
pamiątek związanych z armią gen. 
Władysława Andersa, zdobyciem 
wzgórza Monte Cassino oraz zwy-
czajami związanymi z imieniem 
szkoły.

Co Pani zdaniem w ciągu ostatnich 
20 lat zmieniło się na lepsze w na-

szej szkole?
– Zdecydowanie wygląd szkoły. Cała jej 

estetyka. Prowadzonych było na pew-
no wiele prac, aby szkoła mogła wy-
glądać tak jak wygląda dzisiaj.
Warto podkreślić, iż dzisiejszy wygląd 

i osiągnięcia szkoły są wynikiem ciężkiej 
pracy wykonanej na przełomie ostatnich 
20 lat oraz  działań osób, które ją kształ-
towały. Te piękne wspomnienia stanowią 
namiastkę historii naszej szkoły. 

PATRYCJA KOCYK
uczennica gimnazjum

Budynek Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Pilicą w latach 1973 – 1992 i obecnie
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„Dziennik Gazeta Prawna” przyznał 
prestiżowe wyróżnienia najlepszym samo-
rządom i samorządowcom w prowadzonym 
ogólnopolskim rankingu „Perły Samorządu”.  
Gmina Kozienice stanęła na podium, zajmu-
jąc zaszczytne II miejsce w Polsce, w kate-
gorii gmin miejsko-wiejskich, a Burmistrz 
Kozienic Tomasz Śmietanka po raz kolejny 
otrzymał wyróżnienie w kategorii „Włodarz 
Roku”. W świetle reflektorów, w atmosferze 
uznania organizatorów pamiątkowy dyplom 
– w imieniu Burmistrza Tomasza Śmietanki 
– odebrał w Gdyni Igor Czerwiński Zastępca 
Burmistrza ds. Technicznych. 
– Takie wyróżnienia cieszą, budują i moty-

wują, zwłaszcza, że oceny dokonują nie-
zależni eksperci. Zrównoważony rozwój 
Kozienic od lat ma tendencję wzrostową  
i wszyscy z radością możemy mówić, że je-
steśmy jedną z najlepszych polskich gmin, 
gminą idealną na…szczęście! – komentu-
je sukces Burmistrz Tomasz Śmietanka.
Ranking „Perły Samorządu” jest cieka-

wym, niezależnym i bezpłatnym konkursem. 
W tegorocznej edycji członkowie Ka-

pituły Rankingu oceniali cztery dziedziny: 
zarządzanie, usługi publiczne, przestrzeń 

i kapitał społeczny. W kategorii zarządza-
nie oceniana była wielkość pozyskanych 
środków zewnętrznych na dalszy rozwój, 
a także warunki tworzone potencjalnym 
inwestorom. Istotne były również doku-
menty strategiczne wyznaczające kierunki 
rozwoju. W zakresie usług publicznych bra-
ne były pod uwagę zagadnienia dotyczące 
m.in. edukacji, opieki nad dziećmi, polityki 
i pomocy społecznej, ochrony zdrowia czy 
gospodarki komunalnej. Kolejna oceniana 
kategoria to przestrzeń, czyli miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego, 
rewitalizacja i zarządzanie przestrzenią 
publiczną, a także podnoszenie jakości po-
wietrza. W ostatnim obszarze oceniane były 
działania samorządów mające na celu po-
budzenie kapitału społecznego i aktywności 
obywatelskiej. Oceniana była współpraca  
z organizacjami pozarządowymi, sposób 
prowadzenia konsultacji społecznych.

Ideą drugiej części rankingu było wy-
branie najlepszych prezydentów, burmi-
strzów i wójtów. W tym przypadku ocenia-
no osiągnięcia włodarzy skupione wokół 
czterech różnych obszarów ich aktywno-
ści, tj. włodarz jako menedżer, włodarz 

W dniach 2 – 5 czerwca br. przedsta-
wiciele Samorządu Gminy Kozienice na 
zaproszenie burmistrza Gminy Gὅllheim 
Dietera Hartmὓller udali się z roboczą 
wizytą do Niemiec. Reprezentowała nas 
czteroosobowa delegacja w składzie: Bur-
mistrz Tomasz Śmietanka, Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej – Mariusz Prawda oraz 
radni: Ewa Malec i Krzysztof Kowalczyk. 

Ideą spotkania był jubileusz 40 lat 
partnerstwa Gminy Gὅllheim oraz fran-
cuskiego miasta La Clayette.

Pierwszego dnia w Ratuszu odbyło 
się uroczyste spotkanie wszystkich zapro-
szonych gości z Francji, Włoch (przedsta-
wiciele  Marano Equo) i Polski z władza-
mi samorządowymi oraz mieszkańcami 
Gὅllheim. Wzięło w nim udział około 
osiemdziesięciu osób.

W kolejnym dniu wizyty burmistrz 
Dieter Hartmὓller prezentował miasto. 
Podczas zwiedzania zapoznał gości z no-
wymi rozwiązaniami w miejskiej infra-
strukturze, między innymi projektami no-
wych osiedli dla młodych ludzi. Oferuje 
się im działki budowlane za symboliczną 
cenę, jednak warunkiem jest wybudowa-
nie domu w ciągu pięciu lat. 

W godzinach wieczornych w Domu 
Kultury miała miejsce oficjalna uroczystość 

z przemówieniami burmistrzów zaprzyjaź-
nionych gmin, starosty i przedstawicieli 
organizacji reprezentujących Nadrenię Pa-
latynat. Następnie odsłonięta została tablica 
upamiętniająca partnerstwo Gὅllheim, Ma-
rano Equo, La Clayette i Kozienic.

W niedzielę zaproszone delegacje wzięły 
udział we mszy świętej, a po nabożeństwie 
wspólnie degustowano potrawy związane z 
Zielonymi Świątkami. W godzinach popołu-

dniowych goście udali się do domu byłego 
burmistrza Hansa Appla, a także odbyli wy-
cieczkę po regionie zakończoną wizytą w pra-
cowni znanego rzeźbiarza Ulego Lampa.

W godzinach rannych, 5 czerwca, po 
transferze na lotnisko i zwiedzaniu Frank-
furtu nastąpił odlot delegacji Gminy Ko-
zienice do Warszawy. 

Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Kozienicach

jako koordynator, włodarz jako wizjoner, 
włodarz jako reprezentant. Istotnym kryte-
rium oceny była również wizja gminy, któ-
rą włodarz stara się realizować, by sprostać 
aktualnym trendom wpływającym na roz-
wój samorządu terytorialnego. 

Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Kozienicach

GMINA KOZIENICE
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Tradycyjnie, w pierwszy weekend 
czerwca Kozienice obchodziły swoje 
święto – „Dni Puszczy Kozienickiej”. In-
auguracji wydarzenia – w imieniu Bur-
mistrza Tomasza Śmietanki – dokonali 
wiceburmistrz Małgorzata Bebelska 
oraz prowadzący Wojciech Szymański. 

– Niejednokrotnie powtarzamy, że Ko-
zienice są idealne na szczęście. Dziś 
spełniamy marzenia. To szczęście, 
że na tej scenie gościmy takie gwiaz-
dy. Będzie się działo! – mówiła Mał-
gorzata Bebelska. I rzeczywiście, 
działo się... Program tegorocznej 
imprezy ułożony był nieco inaczej 
niż dotychczas. Pierwszego dnia 
kozienicki Ośrodek Turystyki i Re-
kreacji rozbrzmiewał dobrą muzy-
ką. Na deskach Amfiteatru wystąpili 
Szymon Wydra z Zespołem Carpe 
Diem oraz Kamil Bednarek z zespo-
łem Piąty Element. Koncerty były 

niesamowite. W powietrzu unosiła 
się pozytywna energia, a doskonale 
bawiąca się publiczność głośnym 
śpiewaniem wystawiła najwyższą 
ocenę Artystom. 
Drugi dzień (sobota) upłynął pod 

hasłem dobrego humoru i radosnej za-
bawy. Podobnie jak dzień wcześniej, 
od wczesnych godzin porannych na 
dzieci czekały dmuchańce, gumo-
we kule, trampoliny i skakańce, star-
szym oferowano udział w zawodach 
strzeleckich z broni pneumatycznej, 
a najbardziej aktywnym uczestnictwo  
w „Biegu Szlakiem Króla Zygmunta 
Starego” – sportowej imprezie organi-
zowanej już po raz siódmy przez Ko-
zienickie Centrum Rekreacji i Sportu. 

Przemiły wstęp do wieczornych 

wydarzeń zapewnili laureaci – orga-
nizowanego przez Kozienicki Dom 
Kultury im. Bogusława Klimczuka – 
XIV Konkursu Muzyczno-Tanecznego 
Music Dance. Zgromadzeni w amfite-
atrze widzowie mieli okazję posłuchać 
młodych wokalistów oraz zobaczyć 
efektowne układy tancerzy i występy 
cheerleaderek. Schodzącym ze sceny 
artystom gratulowała Burmistrz Mał-
gorzata Bebelska zapowiadając kolej-
ne atrakcje: 
– Dzisiaj drugi dzień Dni Puszczy Ko-

zienickiej 2017. Wczoraj było kon-
certowo, dziś będzie kabaretowo. 
Bardzo się cieszę, że możemy Pań-
stwa gościć: Kozieniczan i wszyst-
kich, którzy przyjeżdżają do nasze-
go miasta. Miasta, które ostatnio 
otrzymało nominację i odznaczenie 
Perły Samorządu. Mam nadzieję, że  
w Kozienicach będzie dzisiaj pań-
stwu z nami bardzo dobrze – mówiła 
wiceburmistrz. 
Czy było dobrze? Raczej tak, o czym 

świadczyły rozbrzmiewające do późnych 
godzin salwy śmiechu. Występujący na sce-
nie – znani z telewizyjnych show – Kaba-
ret Nowaki oraz kabaret Formacja Chatelet 
doskonałym, ponad dwugodzinnym progra-
mem rozbawili publiczność do łez. Świetna 
improwizacja artystów i współpraca z pu-
blicznością przyniosły wspaniały efekt.

Organizatorem Dni Puszczy Kozie-
nickiej była Gmina Kozienice, współ-
organizatorem Kozienicki Dom Kultury 
im. Bogusława Klimczuka, a partnerem 
Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu. 

Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Kozienicach

Od rana na terenie Ośrodka Turystyki i Rekreacji było gwarno, kolorowy plac zabaw 
przyciągał jak magnes – i oto chodziło!
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1 czerwca 2017 roku, w Skansenie Bojowym I Armii Wojska Polskie-
go w Mniszewie, odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej „Tajemni-
cza Wisła” autorstwa Jacka Matlakowskiego. Autor pięknie opowiadał  
o swojej pasji fotograficznej i żeglarskiej. Z połączenia tych dwóch zami-
łowań powstały wspaniałe zdjęcia Wisły zrobione nie z brzegów rzeki, ale 
z jej środka – wykonane z łodzi, którą pan Jacek żeglował po Wiśle.

Tego dnia odbyło się również rozstrzygnięcie konkursu fotograficz-
no-literackiego „Rok Rzeki Wisły” ogłoszonego przez Gminną Biblio-

tekę Publiczną – Centrum Kultury w Magnuszewie oraz wręczenie nagród. Zwyciężczynie otrzymały ramki cyfrowe, służące do 
odtwarzania zdjęć, muzyki i filmów. Bardzo serdecznie gratulujemy naszym finalistkom: Natalii Miśkiewicz, Paulinie Ośce – które 
zgłosiły na konkurs piękne zdjęcia oraz Aleksandrze Urawskiej – która napisała wiersz „Artystka Wisła”.

Wystawę fotograficzną można oglądać w budynku Centrum Kultury i Tradycji Historycznej w Skansenie w Mniszewie do końca 
sierpnia 2017 r. Równocześnie dostępna dla zwiedzających jest wystawa prac laureatek konkursu „Rok Rzeki Wisły”.

EDYTA STALUSZKA

20 maja 2017 r. odbyły się półfinały 
zawodów sportowych „O Puchar Wójta 
Gminy Magnuszew”. W turnieju tym bra-
ły udział dzieci z klas I – III szkół pod-
stawowych z terenu gminy Magnuszew. 
Wyniki tych zmagań prezentowały się 
następująco:

I miejsce PSP w Magnuszewie (opieku-
nowie: Bożena Kowalczyk – Pawlak, 
Marlena Kusio)

II miejsce PSP w Rozniszewie (opiekun: 

Małgorzata Kościńska)
III miejsce PSP w Przydworzycach 

(opiekun: Dorota Majewska)
IV miejsce PSP w Chmielewie (opie-

kunowie: Teresa Rybarczyk, Krystyna 
Piekarniak)

4 czerwca 2017 r., w dzień Festynu Gmin-
nego z okazji Dnia Magnuszewa oraz 
Gminnego Dnia Dziecka, odbył się finał 
zawodów pomiędzy dwoma najlepszymi 
drużynami z półfinałów, czyli drużynami 

z PSP w Magnuszewie oraz PSP w Roz-
niszewie. Zwycięzcami oraz zdobywcami 
Pucharu Wójta Gminy Magnuszew zosta-
li reprezentanci Szkoły w Magnuszewie. 
Wszyscy uczestnicy finałów otrzymali 
medale oraz pamiątkowe koszulki z lo-
giem Gminy Magnuszew, a zwycięska 
drużyna Puchar ufundowany przez Wójta 
Gminy Magnuszew.

Pracownicy GBP-CK w Magnuszewie

„Artystka Wisła”
„Chłodny wiatr w okna puka, słońce chowa się za chmury.
Nad Wisłą dziecko stoi i w dłonie chucha.
Patrzy na świat ponury.
Smutny chłopiec spoglądał na czarne obłoki.
Dostrzegł ręce rozglądając się na boki.
Ręce wystawały z Wisły błękitnej, pięknej, dumnej i przejrzystej (…)”
Fragment nagrodzonego wiersza autorstwa Aleksandry Urawskiej

GMINA MAGNUSZEW
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Sposób na integrację mieszkań-
ców według stypendystek programu 
IKEA Family „Na Rodzinę Można 
Liczyć”? Sąsiedzkie zajęcia sporto-
we! Uczennice z Sieciechowa w ra-
mach projektu „W zdrowym ciele 
zdrowy duch” przekonały lokalną 
społeczność do wspólnych aktywno-
ści fizycznych.

Namówienie mieszkańców Siecie-
chowa do porzucenia wygodnych ka-
nap i zachęcenie do wspólnego upra-
wiania sportu – takie niełatwe zadanie 
postawiły przed sobą stypendystki  
programu „Na Rodzinę Można Liczyć” 
IKEA Family i Fundacji Świętego Mi-
kołaja. Ich sposobem na jego realizację 
było zaproponowanie lokalnej społecz-
ności różnorodnych i ciekawych zajęć, 
które będą pretekstem do zadbania  
o swoje zdrowie, ale przede wszystkim 
okazją do integracji z sąsiadami.

Pierwszym etapem projektu  
„W zdrowym ciele zdrowy duch” było 
zorganizowanie zajęć z samoobrony, 
prowadzonych przez profesjonalnego 
instruktora, Łukasza Łuczyńskiego. 
Kurs spotkał się z dużym zaintereso-
waniem, a w zajęciach uczestniczyło 
wiele dziewcząt i kobiet. Dla stypen-
dystek ważne było, aby dzięki zaję-
ciom z samoobrony mieszkanki Siecie-
chowa mogły poczuć się bezpieczniej.

– Kolejnym naszym pomysłem były za-
jęcia nordic walking. W tym celu na-
wiązałyśmy współpracę ze znanym 
w naszej okolicy instruktorem, Hen-
rykiem Motyką. Dwugodzinne trasy 
marszu wytyczone były najczęściej 

po lesie, ponieważ wędrówki po 
urokliwych ścieżkach i podziwianie 
piękna lokalnej przyrody, najbar-
dziej podobały się ćwiczącym. Było 
to dodatkową zachętą, by w naszych 
zajęciach uczestniczyć – tłumaczy 
Julia, liderka projektu.

Dla amatorów „dwóch kółek” 
uczennice przygotowały rajd rowe-
rowy, którego celem było dotarcie do 
punktu widokowego Kępeczki, oddalo-
nego o ok. 25 km. Szczęśliwie wszyscy 
rowerzyści dojechali na metę, gdzie 
czekał na nich smaczny poczęstunek, 
wspólna gra w siatkówkę i spacery nad 
Wisłą.

Zwieńczeniem projektu był rodzin-
ny festyn dla wszystkich mieszkańców. 
W jego organizację włączyły się lokal-
ne instytucje, takie jak: Zespół Pla-
cówek Oświatowych w Sieciechowie, 
Rada Rodziców, straż pożarna oraz 
Urząd Gminy w Sieciechowie, który 

dodatkowo wsparł pomysł finansowo. 
Podczas imprezy wśród atrakcji nie 
zabrakło pokazu artystycznego dzieci  
i młodzieży ze szkoły w Sieciechowie, 
aktywności łączących pokolenia, kon-
certu kapeli ludowej, zajęć z animato-
rami dla dzieci, a także wielu innych 
atrakcji dla uczestników w każdym 
wieku.

– To niezwykle budujące doświadcze-
nie widzieć, że młodzież potrafi 
porwać do działania całą lokal-
ną społeczność. Zmiana nawyków  
i stylu życia mieszkańców z pew-
nością sprawi, że będą cieszyli się 
wspólnie spędzanym czasem, ale 
przed wszystkim zdrowiem. Jeste-
śmy dumni z naszych stypendystów, 
których pomysłowość nie ma końca 
– dodaje Katarzyna Dulko-Gaszy-
na, kierownik ds. zrównoważonego 
rozwoju IKEA Retail w Polsce.

Program „Na Rodzinę Można Li-
czyć” jest realizowany przez IKEA 
oraz Fundację Świętego Mikołaja od 
2012 roku. Jego celem jest między in-
nymi budowa aktywnego społeczeń-
stwa obywatelskiego, w tym wsparcie 
uzdolnionej i wrażliwej społecznie 
młodzieży. W pięciu edycjach pro-
gramu ze stypendiów skorzystało 729 
uczniów z blisko 200 szkół.

Lista zwycięskich projektów oraz 
więcej informacji o programie na 
IKEA.pl/Stypendia, natomiast wię-
cej o Fundacji Świętego Mikołaja:  
www.mikolaj.org.pl

MARCIN KOŁDEJ ORAZ ZESPÓŁ 
PROJEKTOWY PROGRAMU STY-
PENDIALNEGO „IKEA FAMILY” 
KAROLINA BACZKOWSKA, AN-

DŻELIKA GRZEBALSKA, OLIWIA 
LISIECKA, JULIA AMEREK

GMINA SIECIECHÓW
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Jestem uczennicą klasy II Publicz-
nego Gimnazjum im. Armii Krajowej 
w Sieciechowie. W roku szkolnym 
2016/17 pod opieką Marianny Lenar-
towicz uczestniczę w ,,Mazowieckim 
programie stypendialnym dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych – najlepsza 
inwestycja w człowieka”.

30 maja 2017 roku w sali konferen-
cyjnej Urzędu Gminy, podczas narady 
sołeckiej, przedstawiłam projekt w po-
staci prezentacji multimedialnej i wy-
stawy zdjęć pt. ,,Natura w obiektywie. 
Flora i fauna gminy Sieciechów”.

Moja praca nad projektem, to głównie 
zajęcia w terenie – fotografowanie roślin 
i zwierząt oraz ich oznaczanie.

W ramach stypendium brałam 
udział w kursie fotografii cyfro-
wej, laboratoriach z biologii i chemii  
w Centrum Nauki Kopernik w War-
szawie oraz pokazach chemicznych 
i fizycznych na Uniwersytecie Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Dzięki udziałowi w projekcie mo-
głam rozwijać swoje pasje i zain-
teresowania oraz pogłębiać wiedzę  
i umiejętności na temat fotografii, roz-
poznawania roślin i zwierząt oraz do-
skonalić sztukę autoprezentacji.

WERONIKA GOZDERA

10 czerwca 2017 r. w Zespole Pla-
cówek Oświatowych w Sieciechowie, 
uczniowie klas III Gimnazjum uro-
czyście żegnali się ze szkołą. W balu 
pożegnalnym uczestniczyli zaproszeni 
goście, grono pedagogiczne, rodzice  
oraz przedstawiciele klas młodszych.

Uczniowie rozpoczęli bal tradycyj-
nym polonezem. Następnie w pięknym, 
niezwykle wzruszającym programie 
artystycznym skierowali podziękowa-
nia pod adresem wychowawcy klasy 
Marianny Lenartowicz, nauczycieli, 
pracowników obsługi i przede wszyst-
kim rodziców.

Dla młodzieży gimnazjalnej był to 
udany debiut zakończony zabawą dys-
kotekową, po której pozostaną wspo-
mnienia i pamiątkowe zdjęcia.

ELŻBIETA KALBARCZYK
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