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3 lipca 2017 roku rozpoczął się ko-
lejny sezon prac archeologicznych na 
stanowisku Nowa Żelazna gm. Magnu-
szew. Badania prowadzą Małgorzata 
Cieślak-Kopyt z Muzeum im. Jacka Mal-
czewskiego w Radomiu oraz Aleksandra 
Jarosz-Panek i Dorota Pogodzińska z Mu-
zeum Regionalnego im. prof. Tomasza 
Mikockiego w Kozienicach. Tegorocz-
ne wykopaliska potrwają cały miesiąc, 
a przedmiotem badań nadal pozostaje 
cmentarzysko kultury przeworskiej. Ba-
dania nie ograniczają się do prac tereno-
wych, stanowi je również dokumentacja: 
opisowa, rysunkowa i fotograficzna.

Archeologom pomagają praktykujący 
studenci z Instytutu Archeologii Uniwer-
sytetu Warszawskiego, których opieku-
nem jest dr Joanna Kalaga.

Prace na stanowisku nie odbyłyby 
się bez ogromnej pomocy Starostwa Po-
wiatowego w Kozienicach. Uczestnicy 
dziękują również Markowi Drapale Wój-
towi Gminy Magnuszew oraz dyrekcji 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Chmielewie.

23 lipca na terenie Skansenu Bojo-
wego I Armii Wojska Polskiego w Mni-
szewie odbył się Piknik Archeologiczny. 
Wśród atrakcji były między innymi za-
bawy dla dzieci i rodziców, poszukiwa-
nie skarbów, lepienie naczyń z gliny, czy 
emisja filmów archeologicznych.

ALEKSANDRA JAROSZ-PANEK

Materiał filmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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Rak piersi w naszym kraju stanowi około 
20% wszystkich zachorowań na nowotwory 
złośliwe. W ciągu ostatnich kilku lat zachoro-
walność wzrosła o około 4 – 5%. Rak piersi 
jest najczęściej występującym nowotworem 
złośliwym u kobiet w Polsce. Z danych staty-
stycznych wynika, że rocznie z powodu raka 
piersi umiera w Polsce ponad pięć tysięcy ko-
biet. Żeby uniknąć tej tragicznej choroby nale-
ży badać piersi profilaktycznie. Podstawowe 
badania to usg piersi i mammografia.

W szpitalu kozienickim pracownia 
mammografii została uruchomiona w poło-
wie 2008 roku, kiedy to służący do wyko-
nywania badań mammograf został zakupio-
ny w ramach Narodowego Programu Walki  
z Rakiem Piersi, dzięki środkom finanso-
wym przekazanym przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Mazowieckiego.

Mammografia to radiologiczne badanie 
piersi. Polega na prześwietleniu obu piersi 
małą dawką promieni RTG. Najpierw jedną, 
a potem drugą pierś układa się na specjalnej 
płycie i dociska drugą płytą. Badanie nie wy-
maga znieczulenia. Następnie kontrolowaną 
pierś ustawia się nieco ukośnie i prześwietla. 
To samo robi się z drugą piersią. Na mam-
mografię najlepiej wybrać się w drugiej po-
łowie cyklu, czyli po owulacji. Tradycyjnym 
aparatem można wykryć guzki wielkości od 
trzech milimetrów. Mammografy cyfrowe 
pozwalają rozpoznać milimetrowe zmiany.

Jak informuje lekarz radiolog Marek Kuź-
miński: W szpitalu w Kozienicach realizowa-
ny jest etap diagnostyki podstawowej, polega-
jący na ocenie mammografów wykonywanej 
przez dwóch niezależnych lekarzy. Jeżeli wy-

kryte zostaje coś budzącego niepokój i wątpli-
wości, wtedy pacjentka zostaje skierowana do 
etapu diagnostyki pogłębionej, podczas której 
zapadają ostateczne diagnozy.

Według zaleceń profilaktycznych raka 
piersi, kobiety w wieku 50 – 69 lat powinny 
wykonywać badanie mammograficzne co 24 
miesiące. Badając się w takim odstępie cza-
su nie muszą mieć skierowania od lekarza. 
Natomiast wszystkie inne kobiety chcące 
wykonać badanie muszą przedstawić skiero-
wanie od ginekologa lub lekarza specjalisty.

Niestety ze statystyk wynika, iż na prze-
strzeni kilku ostatnich lat ilość kobiet zgłasza-
jących się na badanie w powiecie kozienickim 
znacząco się zmniejszyła. Wśród przyczyn 
słabej zgłaszalności polskich kobiet na mam-
mografię przesiewową wymienia się: lęk 
przed chorobą nowotworową i kojarzenie jej 
z „wyrokiem śmierci”, zbyt niską wiedzę na 

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

temat profilaktyki i możliwości skutecznego 
leczenia raka, lekceważenie swojego zdrowia 
oraz brak dobrych nawyków zdrowotnych.

Wiele kobiet nie wie, że onkologia 
zrobiła ogromne postępy i obecnie wie-
lu chorych na raka można wyleczyć, pod 
warunkiem, że zostanie on wykryty wcze-
śnie i od początku jest właściwie leczony.

Pracownia mammografii w Szpitalu 
Powiatowym w Kozienicach czynna jest 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 9 do 14. Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać dzwoniąc do rejestracji RTG 
pod numer 48 38 28 771.

SABINA SEMENIUK

Szpital Powiatowy w Kozienicach zaprasza wszystkie osoby zainteresowane możliwością wykonania odpłatnych badań labo-
ratoryjnych oraz odpłatnych badań RTG i Tomografii Komputerowej. Badania te są świadczone niezależnie od usług bezpłatnych 
oferowanych w ramach kontraktu z NFZ.

Zapewniamy Państwu nowoczesny sprzęt, umożliwiający przeprowadzenie precyzyjnych badań oraz wykwalifikowany per-
sonel gwarantujący wysoką jakość świadczonych usług. Oferujemy przystępne ceny oraz krótki czas oczekiwania na wykonanie 
badania i jego wynik.

Laboratorium Analityczne Centralne – tel. 48 38 28 719
Świadczymy usługi z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Wykonujemy badania: hematologiczne, koagulologiczne, 

biochemiczne, immunochemiczne, analityki ogólnej, serologii i mikrobiologii.

Godziny otwarcia Punktu Pobrań:  poniedziałek – piątek 7.00 – 11.00 i 12.00 – 19.00
     sobota, niedziela, święta 8.00 – 10.00

Pracownia Radiologii i USG – tel. 48 38 28 771
Wykonujemy badania RTG, USG, Tomografii Komputerowej (TK) i Mammografii
Rejestracja czynna: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.05
Szczegółowe informacje na temat badań znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.szpitalkozienice.pl Serdecznie 

zapraszamy do korzystania z naszych usług.
MARZENA WALCZYK

specjalista ds. marketingu
SPZZOZ w Kozienicach

Informacje
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6 sierpnia w Studziankach Pancernych 
i Mniszewie odbędą się uroczyste obcho-
dy 73. rocznicy Bitwy pod Studziankami 
i walk na przyczółku warecko – magnu-
szewskim.

Część oficjalna rozpocznie się  
o godz. 10:00 na terenie Pomnika Mau-
zoleum w Studziankach Pancernych. 
Dalsza część uroczystości odbędzie 
się o godz. 12.00 na terenie Skansenu 
Bojowego I Armii Wojska Polskiego  
w Mniszewie. 

Po uroczystościach oficjalnych od-
będą się Pikniki Historyczne na terenie 
Muzeum w Studziankach Pancernych  
i Skansenu Bojowego w Mniszewie. 

Serdecznie zapraszamy delegacje 
pocztów sztandarowych, delegacje  
z kwiatami oraz wszystkich zainte-
resowanych do udziału w uroczysto-
ściach. Plakat wraz ze szczegółowym 

programem obchodów 73. Rocznicy 
Bitwy pod Studziankami zamiesz-
czamy na okładce Biuletynu.

ORGANIZATORZY

27 sierpnia Starostwo Powiatowe  
w Kozienicach oraz Gmina Garbatka-Let-
nisko we współpracy z pozostałymi gmi-
nami powiatu: Głowaczów, Gniewoszów, 
Grabów nad Pilicą, Kozienice, Magnu-
szew, Sieciechów organizują XIV Do-
żynki Powiatu Kozienickiego „Garbatka 
– Letnisko 2017”. Jak co roku uroczysto-
ści rozpocznie Msza Święta w Kościele 
pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Garbatce – Letnisku, następnie 
na terenie stadionu odbędą się tradycyjne 
obrzędy dożynkowe oraz występy arty-
styczne i zabawa taneczna. W programie 
znajdą się również konkursy z nagrodami,  
a imprezie towarzyszyć będą wystawy 
twórców regionalnych.

W związku z tym zachęcamy do włą-
czenia się w organizację przedsięwzięcia 
poprzez wystawienie swojego stoiska 
firmowego lub stoiska z wyrobami arty-
stycznymi, co uatrakcyjni przebieg po-
wiatowego święta plonów.

Szczegółowych informacji udzie-
lają pracownicy Wydziału Promocji 
i Kultury Starostwa Powiatowego  
w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 
15, tel. 48 382 05 66, e-mail: redak-
cja@kozienicepowiat.pl

Plakat wraz ze szczegółowym progra-
mem uroczystości zamieszczony zostanie 
w sierpniowym numerze Biuletynu Infor-
macyjnego „Nasz Powiat”.

ORGANIZATORZY

Informacje
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27 czerwca br. Dyrektor Mazowiec-
kiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ 
ogłosił wykaz świadczeniodawców za-
kwalifikowanych do poszczególnych 
poziomów systemu podstawowego 
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń 
opieki zdrowotnej (PSZ) na terenie wo-
jewództwa mazowieckiego. Wykaz ten 
obowiązywał będzie od 1 października  
2017 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. Pla-
cówki, które znalazły się w sieci szpitali, 
zostały podzielone na kilka poziomów: 
szpitale I stopnia, szpitale II stopnia, 
szpitale III stopnia, szpitale pediatryczne, 
szpitale onkologiczne, szpitale pulmono-
logiczne i szpitale ogólnopolskie.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakła-
dów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach 

znalazł się w sieci szpitali II stopnia. Ta-
kich placówek na Mazowszu jest zaled-
wie siedem, większość szpitali powiato-
wych to szpitale I stopnia. Świadczy to  
o wysokiej randze naszej placówki  
w systemie ochrony zdrowia. Zgodnie  
z ogłoszonym wykazem SPZZOZ w Ko-
zienicach realizować będzie świadczenia 
zdrowotne we wszystkich dotychczas 
realizowanych zakresach świadczeń: 
choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, 
pediatria, położnictwo i ginekologia, neo-
natologia, szpitalny oddział ratunkowy 
(SOR), anestezjologia i intensywna tera-
pia, ortopedia i traumatologia narządu ru-
chu, choroby zakaźne, neurologia, otola-
ryngologia, urologia. Ponadto w Zespole 
Poradni Specjalistycznych udzielane będą 

porady specjalistyczne z zakresu chirurgii 
ogólnej, chorób zakaźnych, diabetologii, 
endokrynologii, kardiologii, neonatolo-
gii, onkologii, ortopedii i traumatologii 
narządu ruchu, otolaryngologii, położnic-
twa i ginekologii, preluksacji, urologii. 
Szpital będzie także realizował świadcze-
nia ambulatoryjnej opieki specjalistycz-
nej w zakresie tomografii komputerowej 
i badań endoskopowych przewodu po-
karmowego (gastroskopii i kolonoskopii) 
oraz świadczenia nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej.

System sieci szpitali zacznie obowią-
zywać od października br.

MARZENA WALCZYK
specjalista ds. marketingu

SPZZOZ w Kozienicach

7 lipca oddany został do użytku 
chodnik w ciągu drogi powiatowej 
nr 1727W Kozienice – Śmietanki, na 
odcinku od Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Janikowie do drogi gminnej  
w Janowie. Inwestycja polegała na 
wykonaniu chodnika o długości około  
170 m i szerokości 2 m. W ramach ro-
bót zostały także wyprofilowane skar-
py, umocnione ażurami tak, aby spływ 
wód opadowych i odwodnienie drogi 
były prawidłowe.

Inwestycja ta ma ogromne znacz-
nie dla zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców, ze względu na to, że 
chodnik łączy bardzo niebezpieczne 
przejście przez tory. Wykonany został 
labirynt, co w dużym stopniu zwiększa 
bezpieczeństwo.
– O ten przejazd – bezpieczne przejście 

do szkoły dzieciom – staraliśmy się 
kilka lat. Mieszkańcy są teraz bardzo 
zadowoleni – mówi Stanisław Bielas 
Sołtys Wsi Janów.

– Jest to bardzo ważna rzecz, bo za-
pewnia bezpieczeństwo dla naszych 
mieszkańców: osób starszych, do-
rosłych, ale przede wszystkim dla 
dzieci (…) W chwili obecnej mamy 
porządnie wykonaną inwestycję  
i bardzo dobrze zagwarantowane 
bezpieczeństwo – dodaje Artur Gac 
Sołtys Wsi Janików.
Wykonawcą inwestycji było 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlo-
we MARKBRUK Marcin Jakubczyk  
z Przysuchy. Marcin Łopuszański Dy-
rektor Zarządu Dróg Powiatowych  

w Kozienicach zaznacza, że firma wy-
kazała się znajomością i fachowością 
robót. Przetarg mieliśmy w lutym, wy-
konanie do końca czerwca, firma się 
wyrobiła. Pierwszym etapem robót 
było darninowanie, wywożenie nad-
miaru ziemi, później postawienie kra-
wężnika, obrzeża, wykonanie chodni-
ka, umocnienie dna rowów, wykonanie 
barier przy przejeździe kolejowym.

Protokół odbioru inwestycji pod-
pisali: Jacek Śmietanka – Przewod-
niczący Komisji Odbiorowej, Beata 
Krześniak i Tomasz Dróżdż – Człon-
kowie Komisji, Sławomir Boryczka 
– inspektor nadzoru, a także: Andrzej 
Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, 

Robert Wojcieszek Radny Rady Powia-
tu, Włodzimierz Kowalski Radny Rady 
Miejskiej w Kozienicach, Stanisław 
Bielas Sołtys Wsi Janów, Artur Gac 
Sołtys Wsi Janików, Marcin Jakubczyk 
– Wykonawca Przedsiębiorstwo Han-
dlowo-Usługowe Markbruk.

Koszt inwestycji wyniósł 106 tysię-
cy złotych i współfinansowany został ze 
środków Powiatu Kozienickiego oraz 
Gminy Kozienice. 

MONIKA WIRASZKA

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

Informacje
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Na scenie Kozienickiego Domu 
Kultury im. Bogusława Klimczuka  
8 czerwca 2017 r. odbyła się XII już edy-
cja Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej 
zorganizowanego przez Zespół Szkół Nr 
1 im. Legionów Polskich w Kozienicach 
przy wsparciu Kozienickiego Domu 
Kultury im. Bogusława Klimczuka  
i MODN w Radomiu z siedzibą w Iłży.

MFPO – organizowany przez nauczy-
cieli ZS Nr 1, na stałe wpisał się w kalen-
darz kulturalnych imprez tej szkoły i na-
szego miasta. Pomysłodawcą imprezy jest 
Zofia Dolińska – doradca metodyczny.

Stały patronat nad festiwalem sprawu-
ją: Adam Struzik Marszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego, Andrzej Jung Staro-
sta Powiatu Kozienickiego oraz Tomasz 
Śmietanka Burmistrz Gminy Kozienice.

MFPO to młodzieżowa impreza, która 
wyrosła z potrzeb motywowania uczniów 
do nauki języków obcych, a staje się z roku 
na rok coraz większym wydarzeniem mu-
zycznym w środowiskach wokalnie uta-
lentowanej młodzieży w różnych miastach 
Mazowsza. Finał festiwalu poprzedziły 
eliminacje półfinałowe przeprowadzone 
w ZS Nr 1 w Pionkach, ZSP w Solcu nad 
Wisłą i ZSP Nr 4 w Mławie.

Jak twierdzą jurorzy wśród uczestników 
festiwalu nie było osób przypadkowych,  
a przybyło ich 44. Wielu wykonawców 
reprezentowało naprawdę wysoki poziom. 
Byli nimi wokaliści w dwóch kategoriach 
wiekowych: licealiści i gimnazjaliści.  
A wszyscy utalentowani muzycznie i wo-
kalnie. Dlatego jurorzy mieli duży problem 
wybrać najlepszych spośród najlepszych, 
podczas kilkugodzinnych eliminacji finało-
wych. W eliminacjach finałowych wystąpili 
reprezentanci powiatów: szydłowieckiego, 
lipskiego, radomskiego, kozienickiego, 
opatowskiego, ostrowieckiego, mławskie-

go, pułtuskiego, wyszkowskiego, ciecha-
nowskiego, przysuskiego, a nawet z Anno-
pola i z Ostrowii Mazowieckiej. 

Warto było posłuchać „New York, 
New York” w wykonaniu Olgi Sobolew-
skiej z Gimnazjum „Wyspianum” w Mła-
wie o przepięknej, niskiej barwie głosu, 
która wykonała ten utwór po mistrzowsku 
i wzbudziła podziw publiczności. Olgę za-
pewne usłyszymy jeszcze nie raz. Uznanie 
jurorów zdobyły również gimnazjalistki: 
Alicja Stypik (Ciechanów), Gabriela Papaj 
(Ostrowiec Świętokrzyski), Natalia Siwiec 
(Mława) i Julia Fydrych (Iłowa).

W kategorii wiekowej: szkoły po-
nadgimnazjalne serca słuchaczy zdo-
była Anna Bębenek (Szydłowiec). To 
ona została wybrana przez publiczność 
„Gwiazdą V MFPO” i okazała się główną 
faworytką jury. W jej niepowtarzalnym 
wykonaniu usłyszeliśmy piosenkę Mi-
chała Buble „Feeling good”. Podziwiali-
śmy też Karolinę Kunę (Lipsko) i „The 
climb” w jej interpretacji. Pozostali lau-
reaci w tej kategorii to: Patrycja Banaś, 
Beata Goryszewska i znana nam już do-
brze z poprzednich festiwali egzotyczna  

i piękna Aisha Traore z Wyszkowa.
Wokalne i muzyczne popisy uczestni-

ków festiwalu były oceniane przez profe-
sjonalne jury, w skład którego weszli mu-
zycy i wokaliści w osobach: Mirosławy 
Wójcickiej z Kozienic, Marka Ditrycha 
z Pionek i Pawła Stawińskiego z Mławy.

Koncert finałowy festiwalu otworzyła 
Julia – 6-latka z Kozienic. Pięknym, czy-
stym głosem, bez cienia tremy zaśpiewała 
po włosku „Colombinę”. Koncert wzbo-
gacił Paweł Stawiński (laureat Szansy na 
Sukces) dając mini recital, czym wzbudził 
zasłużony aplauz publiczności. Podziwia-
liśmy jego popisy wokalne, a było co, 
bo wokalista potrafi sprawnie operować 
swoim głosem (śpiewa kontratenorem 
altowym oraz sopranem) od wysokich 
po niskie tony. Wielką niespodzianką dla 
publiczności był występ Kai Klimkiewicz 
Miss Poland Word 2016 i ubiegłorocz-
nej maturzystki. Kaja dwukrotnie przy-
jeżdżała na festiwal do Kozienic i jak 
sama mówi tu rozpoczęły się jej pierwsze 
publiczne występy.

Zakończył się festiwal, przebrzmiała 
muzyka, ucichły radosne głosy.

Organizatorom festiwalu pozostaje 
jeszcze tylko serdecznie podziękować 
wszystkim uczestnikom za ich naprawdę 
piękne występy i niezapomnianą atmos-
ferę i przyznać się, że pozostał pewien 
niedosyt – mieliśmy za małą publiczność 
i coś z tym należy zrobić w przyszłości. 
Kochani – nic nie byłoby bez Was.

Wierzymy, że znów za rok spotkamy 
się w jeszcze większym składzie, być 
może w sali widowiskowej zapełnionej 
po brzegi, czego sobie i Wam serdecznie 
życzymy z całego serca!

A więc do zobaczenia za rok!

Organizatorzy Festiwalu

Wydarzenia
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6 czerwca w Specjalnym Ośrodku Szkol-
no – Wychowawczym w Opactwie odbył się 
już po raz trzeci tzw. festyn rodzinny pod ha-
słem ,,Z Rodziną po zdrowie!”. W tym roku 
miał on nieco inny charakter niż zazwyczaj, 
bo połączony został z festynem zdrowia. 
Wiązało się to m.in. z przystąpieniem do VI 
edycji ogólnopolskiego konkursu ,,Czas na 
zdrowie” organizowanego przez Fundację 
Banku Ochrony Środowiska pod honorowym 
patronatem m.in. Ministra Edukacji Naro-
dowej, Ministra Zdrowia, Ministra Sportu  
i Turystyki, a także Rzecznika Praw Dziecka. 
Głównym celem projektu była powszechna 
edukacja w zakresie zdrowego odżywia-
nia i zdrowego stylu życia oraz promocja 
wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego. 
Miał on charakter międzyszkolnej rywaliza-
cji zespołowej. Składał się z dwóch etapów 
– tzw. ,,Rozgrzewki” i ,,Festynu Zdrowia”.  
I etap polegał na powołaniu 10 – osobowego 
zespołu uczniów, którzy po zdobyciu wie-
dzy z zakresu rolnictwa ekologicznego mieli 
za zadanie wypromować ją wśród całej spo-
łeczności szkolnej i lokalnej. W pierwszym 
etapie uczestnicy mieli również przygotować 
do II etapu, scenariusz planowanego Festynu 
Zdrowia oraz zdobyć wolontariuszy (uczniów, 
rodziców, nauczycieli) do pomocy w promo-
cji wydarzenia w społeczności lokalnej. Nasz 
zespół nosił nazwę ,,Specjalnie Zieloni”. Do 
projektu przystąpiliśmy już w marcu! Po speł-
nieniu obowiązkowych wymagań (m.in. zbu-
dowaniem zespołu, zapoznaniem się z tematy-
ką rolnictwa ekologicznego, przygotowaniem  
i zaprezentowaniem prezentacji multimedial-
nej dotyczącej tegoż rolnictwa, przygotowa-
niem scenariusza Festynu Zdrowia, napisaniu 
i umieszczeniu na naszym facebooku i stronie 
internetowej Ośrodka artykułu ,,Ekożyw-
ność na zdrowie?”, przygotowaniem ulotek 
propagujących zdrowy styl życia, promocją  

w środowisku szkolnym i lokalnym), na-
pisaniu i przesłaniu raportów zdobyliśmy  
12 miejsce na 506 szkół podstawowych i po-
nadpodstawowych z całej Polski, które wzięły 
udział w tym konkursie!!! Na 400 punktów 
uzyskaliśmy 385 punktów!!! Uważamy to 
za wielkie osiągnięcie i sukces!!! Tym bar-
dziej, że jesteśmy szkołą specjalną!

To właśnie zorganizowanie Festynu 
Zdrowia było II etapem konkursu ,,Czas 
na zdrowie”. Na imprezę zaproszeni zosta-
li przedstawiciele Starostwa Powiatowego 
w Kozienicach, Anna Witosław kierownik  
Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego 
Oddział Sieciechów, Stanisława Kowalczyk 
właścicielka gospodarstwa agroturystyczne-
go ,,Obykole”, Stefan Siek założyciel Izby 
Historycznej Ziemi Sieciechowskiej, za-
przyjaźniony z naszym Ośrodkiem. Zapro-
szeni zostali także dyrektorzy, nauczyciele  
i uczniowie zaprzyjaźnionych szkół i instytu-
cji np. ,,Panda” w Kozienicach oraz oczywi-
ście rodzice! Niestety, nie wszyscy zaproszeni 

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

goście nam dopisali. Podczas festynu nasi 
uczniowie mogli zaprezentować swoje umie-
jętności artystyczne na scenie i na wystawie 
prac plastyczno-rękodzielniczych. Wręczo-
ne zostały nagrody, dyplomy i wyróżnienia  
w organizowanym przez nas II Międzyszkol-
nym Konkursie Plastycznym ,,Moja Rodzina 
jest aktywna!”. Uczestnicy festynu mogli 
podegustować zdrowe, ekologiczne potrawy 
oraz przetwory owocowo – warzywne przy-
gotowane przez uczniów, nauczycieli i pra-
cowników Ośrodka, poznać niektóre produkty 
pochodzące z rolnictwa ekologicznego, obej-
rzeć filmy z cyklu ,,Śmietnik w mojej głowie”, 
zobaczyć przygotowaną prezentację pani 
dietetyk Małgorzaty Gorzel z  Dietetycznego 
Centrum Naturhause w Dęblinie i Puławach, 
a potem dokonać pomiaru tkanki tłuszczowej 
i płynów metabolicznych w organizmie. Ze-
spół ,,Specjalnie Zieloni” rozdawał wszyst-
kim ulotki dotyczące zdrowego odżywiania  
i aktywności fizycznej. Można było zapoznać 
się bliżej z możliwościami wozu strażackiego 
i jego wyposażenia oraz wozu policyjnego. 
Na festynie nie mogło zabraknąć waty cu-
krowej, malowania twarzy i robienia tatuaży, 
loterii fantowej i … owsianych zdrowych ra-
cuchów!

Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy 
festynu byli zadowoleni, a przede wszyst-
kim ,,wyedukowani zdrowotnie”. Chcemy 
nadmienić, że wyniki za II etap konkursu – 
organizacja ,,Festynu Zdrowia”, będą zna-
ne w sierpniu br. Aktualnie nasz raport jest  
w trakcie oceniania! Czekamy na nie z nie-
cierpliwością!

Specjalny Ośrodek Szkolno –  
Wychowawczy w Opactwie

Wydarzenia
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Już po raz  dziewiąty 8 czerwca  
na boisku Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Opactwie odbył 
się Mazowiecki Turniej Bocce Olimpiad 
Specjalnych, na który przybyli zawod-
nicy z klubów ,,Sokół” Grójec, ,,Fiszor” 
Gaj, ,,Tęcza” Radom, ,,Dom” Warszawa, 
,,Eskimosi” Piastów, ,,Odrębna” War-
szawa, ,,Ignasie” Ignaców, ,,Szarotka”  
Opactwo.

Klub z Opactwa reprezentowało je-
denastu zawodników, którzy zmagania 
ukończyli z czterema złotymi, jednym 
srebrnym i dwoma brązowymi medala-
mi. Złoci medaliści zapewnili sobie udział  
w przyszłorocznych Ogólnopolskich Let-
nich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, 
które odbędą się w Katowicach.

Już dziś myślimy o organizacji dzie-
siątego turnieju bocce i nadchodzą-
cych zawodach sportowych, w których 
wystartują nasi zawodnicy. Goteborg  
w Szwecji, Bydgoszcz, Trzcianka  

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

i oczywiście Kozienice to miejsca, gdzie 
już wkrótce zawodnicy Szarotki Opac-
two walczyć będą o medale.

JACEK SZKODA

W roku 2017 przypada 150. rocz-
nica urodzin Marszałka Polski Jó-
zefa Piłsudskiego, dlatego też Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej pod koniec 
minionego roku podjął uchwałę, któ-
rą rok 2017 ustanowił rokiem Józefa 
Piłsudskiego.

26 Maja 2017 r. w Kozienicach 
został zarejestrowany Związek Pił-
sudczyków Rzeczypospolitej Polskiej 
– Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsud-
skiego. Prezesem Zarządu został Ma-
rian Śledź, Z-cą Prezesa Paweł Kibil, 
Sekretarzem Róża Chabraś, Skarbni-
kiem Genowefa Śledź, Członkiem Za-
rządu Marek Gozdera. 

W swojej działalności kultywować 
będziemy pamięć o Józefie Piłsud-
skim, za jego dokonania w odzyskaniu 
przez Polskę w 1918 r. niepodległości.

Będziemy strzec naszej wolności, 
suwerenności, pamięci narodowej, 
kultywować nasze tradycje, propago-
wać patriotyczne postawy. Integrować 
społeczeństwo, którego interes i dobro 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Pol-
skiej powinno być ponad różnicami 
politycznymi, światopoglądowymi, na-
rodowościowymi i grupowymi. Współ-
pracować będziemy z każdą siłą poli-
tyczną, z każdym ruchem społecznym, 
które w życiu, myślach i dokonaniach 

Pierwszego Marszałka Polski widzi 
inspiracje dla narodu polskiego. Mu-
simy bronić tego, o co na przestrzeni 
dziejów naszej Ojczyzny walczyli nasi 
przodkowie. 

Legioniści na Ziemi Kozienickiej 
uczestniczyli czynnie w odzyskaniu 
przez Polskę Niepodległości. Pusz-
cza Kozienicka, była miejscem zacię-
tych długotrwałych walk pozycyjnych 
pomiędzy Austriakami a Rosjanami,  
w których legiony Piłsudskiego brały 
czynny udział, jako oddzielna jednost-
ka sprzymierzona z Austrią. Bliskość 
rosyjskiej Twierdzy Iwangorod znaj-
dującej się w Dęblinie była przyczyną 
toczących się walk.

W najbliższym czasie obchodzić 
będziemy dwa najważniejsze wydarze-
nia w historii naszej ojczyzny, jest to 
100. rocznica odzyskania przez Polskę 
Niepodległości (11.11.1918 r.) oraz 
100. rocznica Bitwy Warszawskiej 
(13.08. – 25.08.1918 r.).

Powołane Koło Piłsudczyków  
w Kozienicach już na pierwszym spo-
tkaniu wyborczym podjęło uchwałę 
wspierającą ideowo i czynnie, decyzję 
o budowę w Kozienicach – Pomnika 
Niepodległości. Informacja o inicja-
tywie budowy pomnika ukazała się  
w Nr 11/2016 Biuletynu Informacyjne-

go „Nasz Powiat”.

Zwracamy się jednocześnie z go-
rącą prośbą do wszystkich, którzy po-
siadają cenne informacje lub pamiątki 
związane z legionistami kozienickimi 
o kontakt z naszym Związkiem (były 
budynek WKU). Próba odświeżenia 
pamięci o tamtych czasach jest jednym 
z najważniejszych punktów naszego 
programu.

MARIAN ŚLEDŹ
Prezes Zarządu Koła w Kozienicach 

Związku Piłsudczyków RP – TPJP

Wydarzenia/Informacje
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Poroża jeleni, egzotycznych zwie-
rząt, cietrzew i inne ptaki, głowa wilka, 
pantera… Najważniejszym punktem 
zakończenia roku szkolnego 2016 – 2017 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – 
Letnisku było otwarcie Sali Tradycji Ło-
wieckiej imienia Andrzeja Jana Kumora.

23 czerwca 2017 roku okazał się waż-
ną datą w historii Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego 
w Garbatce – Letnisku. Tego dnia w po-
łudnie rozpoczęło się w auli zakończenie 
roku szkolnego 2016 – 2017, wyróżnia-
jące się od dotychczasowych otwarciem 
zbiorów myśliwskich – Sali Tradycji Ło-
wieckiej imienia Andrzeja Jana Kumora.

Oficjalne udostępnienie ekspozycji 
prywatnych okazów łowieckich zapla-
nowano w finale szkolnych uroczystości, 
których początkiem było okolicznościowe 
przemówienie dyrektora szkoły Mirosła-
wa Dziedzickiego, witającego zaproszo-
nych gości, wkrótce również przemawia-
jących. Byli  nimi: Krzysztof Kumor aktor 
teatralny i filmowy, były Prezes Związku 
Artystów Scen Polskich, reprezentujący 
nieobecnego brata, Leszek Ruszczyk Po-
seł na Sejm RP, Stanisław Malec Prezes 
Polskiego Klubu Safari, Janusz Patkowski 
Naczelnik Wydziału Zdrowia, Edukacji  
i Sportu Starostwa Powiatowego w Kozie-
nicach, Zbigniew Gołąbek Radny Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego, Przewod-
niczący Komisji Edukacji, Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, Lidia Zaczyńska z Nad-
leśnictwa Kozienice, Marcin Guz i Jakub 
Mucha z Nadleśnictwa Zwoleń.

Krzysztof Kumor przełamał powagę 
chwili i wręczył dyrektorowi do kolekcji ło-
wieckiej nowy eksponat – ogon słonia. Zbi-
gniew Gołąbek wręczył z kolei Krzysztofo-
wi Kumorowi przeznaczoną dla Andrzeja 
Jana Kumora Odznakę Honorową „Zasłu-
żony dla Mazowsza”. Patron Sali Tradycji 
Łowieckiej w Garbatce – Letnisku dostał 
zaszczytne wyróżnienie od Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego za szczególne 
zasługi dla regionu. W pierwszej części 
akademii, poświęconej wręczeniu uczniom 
najlepszym w nauce świadectw „z czer-
wonym paskiem”, nagród dla aktywnych  
w kołach zainteresowań, tytuł Honorowego 
Przyjaciela Szkoły otrzymał Leszek Rusz-
czyk oraz wspierający szkołę rodzice – Ma-
rek Soboń i Krzysztof Ryć.

Na przewidzianą po niej część ar-
tystyczną złożyły się symboliczne ob-
chody „Imienin Pana Jana” – patrona 
miejscowego Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych. Występujący w Kabarecie 

„Składak” wystrojeni w wianki z polnych 
kwiatów uczcili pamięć o poecie z Czar-
nolasu odczytaniem czterech fragmentów 
jego Pieśni Świętojańskiej o Sobótce. 
Przestrzeń wypełniła renesansowa muzy-
ka z piękną polszczyzną Kochanowskiego 
w wykonaniu Panny I – Katarzyny Ryć (II 
LO), Panny VI – Zuzanny Żarłak (I TL) 
i Panny XII. Nie przeszkadzało, że jako 
ta, pojawił się na końcu Patryk Kondej (II 
TD) ze słowami „Wsi spokojna, wsi we-
soła”, czy na początku ze wstępem Pieśni 
Błażej Janeczek (II LO).

Dalej była retrospektywa. Możliwość 
obejrzenia na ekranie prezentacji pod-
sumowującej miniony rok szkolny wraz  
z narracją towarzyszących lektorów (Ryć 
– Janeczek).

I by nikogo nie pozostawić bez wie-
dzy o bohaterze dnia – Andrzeju Janie 
Kumorze, jak i jego młodszym bracie 
Krzysztofie, konferansjer Mikołaj Czy-
szek (I TD) zaprosił do zapoznania się  
z  ich biografiami. Wyświetlony do kom-
pozycji Andrzeja Kurylewicza z serialu 
telewizyjnego Polskie drogi pokaz slaj-
dów (lektorzy Żarłak – Czyszek), z cen-
nymi zdjęciami, archiwalnymi dokumen-
tami, wycinkami z prasy, opowiedział  
o „polskich drogach” zasłużonej dla Gar-
batki rodziny Kumorów.

Rodzice Andrzeja Jana i Krzysztofa 
– Stanisława i Łukasza Kumorowie – na-
uczyciele w tutejszej Szkole Podstawo-
wej, poza pracą zawodową angażowali się 
w działalność społeczną. Łukasz Kumor 
zainicjował i prowadził harcerstwo, po 
wybuchu II wojny światowej jako zastęp-
ca komendanta Obwodu Kozienice ZWZ 
AK Romana Ludwika Bielawskiego włą-
czył się w walkę z hitlerowskim okupan-
tem. W nocy z 11 na 12 lipca 1942 roku 
podczas masowych aresztowań w Garbat-
ce schronił się w polu na gruszce sąsia-
dów. Niemcy wzięli jego żonę (córkę le-
śniczego Leśnictwa Molendy Stanisława 
Sztobryna i Balbiny z domu Ziemskiej). 
Stanisława Kumor zginęła w wieku 29 
lat jeszcze tego roku, 21 października,  
w niemieckim obozie koncentracyjnym  
w Oświęcimiu.

O tamtych wydarzeniach Andrzej Jan 
Kumor napisał w swojej książce Z żabiej 
perspektywy (KAW, Warszawa 2001). 
Jest to jedyna w jego dorobku pozycja 
wspominająca miejsca  urodzenia i dzie-
ciństwa, a także pacyfikację Garbatki, tra-
gicznie wpisującą się w rodzinną historię.

Prowadzący część artystyczną pod-
kreślił, że bracia Kumorowie przyczynia-
ją się do podtrzymywania pamięci o pa-

cyfikacji, pamiętają o Garbatce, promują 
ją. Poinformował, że w Sali Tradycji Ło-
wieckiej imienia Andrzeja Jana Kumora 
znajduje się na stałe nota biograficzna  
o darczyńcy kolekcji: inżynierze budow-
nictwa lądowego, doktorze nauk tech-
nicznych, członku zwyczajnym Akademii 
Inżynierskiej w Polsce, prowadzącym 
własne przedsiębiorstwo wieloletnim 
kierowniku budów obiektów przemysło-
wych, gmachów użyteczności publicznej, 
budynków mieszkalnych w kraju i za 
granicą. Prezesie i założycielu Polskiego 
Klubu Safari, podróżniku i myśliwym. 
Poza myślistwem i podróżami miłośni-
ku zabytków architektury, malarstwa, te-
atru, opery. Autorze książek podróżniczo 
– łowieckich wydanych w Warszawie, 
w Bibliotece Beletrystyki Łowieckiej: 
Wspomnienia afrykańskie (1998), Wy-
prawy po złote runo (1999), Od Kalahari 
do Kamczatki (2003), zbioru opowiadań  
o psie Kimie Psia przyjaźń (Wydawnic-
two „Stopa”, Kościan 2006).

Honorowym Przyjacielu Szkoły, któ-
ry 21 maja 2017 r., w domu w Łomian-
kach w obecności brata, przekazał własne 
trofea myśliwskie garbackiej szkole, od 
ponad dziesięciu lat kształcącej w zawo-
dzie leśnika.

Symbolicznemu przecięciu wstęgi  
w Sali Tradycji Łowieckiej imienia An-
drzeja Jana Kumora (sala numer 69) to-
warzyszyły trąbki Szkolnego Koła Sy-
gnalistów pod kierunkiem nauczyciela 
przedmiotów leśnych Krzysztofa Giedyka.

Sala tworzy małe muzeum. Wydaje 
się, że jedyne w Garbatce – Letnisku.

ELŻBIETA DZIEDZICKA

Wydarzenia
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Na przełomie maja i czerwca sześcio-
ro uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Le-
gionów Polskich pod opieką Anny Gol-
lasch oraz Pawła Boryczki uczestniczyło  
w międzynarodowych zawodach Era-
smus+ „Maths Together”, warsztatach 
i wycieczkach w okolicach Cittadelli  
w regionie Wenecji Euganejskiej.

Organizatorzy międzynarodowego spo-
tkania przygotowali trening matematyczny 
30 maja oraz właściwe zawody matema-
tyczne 1 czerwca. Oprócz tego odbyły się 
warsztaty, m. in. dotyczący tworzonego 
e-booka, warsztat „Polar Sciences”, warsz-
tat przygotowujący do prezentacji rozwią-
zań zadań z zawodów oraz prezentacja roz-
wiązań z zawodów. Wielką niespodzianką 
dla zagranicznych gości był uroczysty 
koncert muzyki klasycznej dla uczestników 
międzynarodowego spotkania projektowe-
go, który odbył się w przepięknym 200-let-
nim „Teatro Sociale”. W koncercie udział 
wzięli również licznie przybyli mieszkańcy 
okolic Cittadelli.

Przed rozpoczęciem koncertu głos za-
brał koordynator projektu prof. Stelvio An-
dreatta, który przypomniał ideę projektu, 
działania oraz swoje refleksje, a także przed-
stawił zaproszonym gościom z Cittadelli na-
uczycieli i szkoły realizujące projekt. Piękne 
słowa na temat naszej europejskiej współ-
pracy padły też z ust dyrygenta orkiestry. 
Program spotkania projektowego był bardzo 
bogaty. Nie zabrakło w nim czasu na zwie-
dzanie średniowiecznych murów miejskich 
Cittadelli, galerii malarstwa w Wenecji oraz 
górską wycieczkę do Dolomitów – Tre Cime 
di Lavaredo (2990 m n. p. m.).

Wszyscy uczniowie mieszkali u swych 
włoskich kolegów. Dzięki temu mieli 
możliwość poznania Włoch z innej per-
spektywy. Dzięki temu mogli doskonalić 
znajomość języków obcych, ale również 
nawiązać trwałe przyjaźnie. Uczniowie 
przekonali się o wielkiej gościnności wło-
skich rodzin oraz poznali wiele specjałów 
wspaniałej włoskiej kuchni.

Projekt Erasmus+ „Maths Together” 
jest realizowany od 1 września 2014 r.  
i jego realizacja zakończy się 31 sierpnia 
2017 r. Spotkanie w Cittadelli było 6. mię-
dzynarodowym spotkaniem projektowym. 
Poprzednie odbyły się w Kozienicach, 
Heanor w Wielkiej Brytanii, Fürstenfeld-
bruck k. Monachium, Budapeszcie oraz 
Lens we Francji. Wielkie podziękowania 
należą się dla wszystkich włoskich na-
uczycieli z Liceo Tito Lucrezio Caro, któ-
rzy perfekcyjnie przygotowali spotkanie 
projektowe. Ogrom pracy przy organizacji 

tego wydarzenia wykonał włoski koordy-
nator projektu prof. Stelvio Andreatta.

Projekt Erasmus+ „Maths Together” 
został sfinansowany ze środków Komsji 
Europejskiej.

Więcej informacji o projekcie moż-

na znaleźć na polskiej witrynie projektu: 
mato.zslp.edu.pl oraz na stronie fb pro-
jektu https://www.facebook.com/erasmu-
smato/.

PAWEŁ BORYCZKA

Wydarzenia
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I LO IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W KOZIENICACH  
– Z ŻYCIA SZKOŁY…

• Z przyjemnością informujemy, że uczennica kl. I a Zuzanna 
Radziejewska pod opieką Grażyny Ambroziewicz zajęła  
I miejsce i została laureatką III Ogólnopolskiego Kon-
kursu ,,Savoir – vivre na co dzień”. Gratulujemy sukcesu!

• 1 czerwca 2017 roku w naszym liceum nie zabrakło atrakcji. 
Tego dnia odwiedzili nas przedstawiciele Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu.

Przygotowali oni dla naszych uczniów specjalne zajęcia 
i pokazy. Młodzież miała okazję uczestniczyć w szkoleniu 
dotyczącym bezpieczeństwa, prawidłowego poruszania się 
po drodze zarówno w roli pieszego, rowerzysty oraz kierow-
cy pojazdu.

Zajęcia te były dobrą lekcją dla przyszłych, ale i obecnych 
kierowców. Uczniowie zdobyli nową wiedzę i umiejętności, 
które pomogą im w bezpiecznym poruszaniu się po drodze.

• 5 czerwca 2017 r. odbył się dalszy etap Krajowego Konkur-
su Wiedzy Olimpijskiej dla uczniów szkół: podstawowych, 
gimnazjum, ponadgimnazjalnych oraz w kategorii otwartej 
– open „Letnie Igrzyska Olimpijskie Rio de Janeiro 2016” 
w Białymstoku.

Uczeń kl. II b I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana 
Czarnieckiego w Kozienicach Jakub Balcerzak pomyślnie 
przeszedł eliminacje, test online i zakwalifikował się do II 
etapu konkursu, który odbył się w Białymstoku w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza i polegał na 
rozwiązaniu pisemnego testu. Oprócz poprawności odpo-
wiedzi liczył się również czas rozwiązania testu z eliminacji.

Jakub poradził sobie i z tym etapem. Zakwalifikował się 
do ścisłego finału.

Z każdej kategorii weszło do finału tylko 6 zawodników.
Ścisły finał rozegrany został w gmachu Filharmonii Pod-

laskiej. Emocje były niesamowite, pytania o różnym pozio-
mie trudności. Jakub radził sobie fantastycznie i zajął 5 miej-
sce w Polsce wyróżnione pucharem i dyplomem.

• 22 czerwca 2017 roku naszą szkołę odwiedziła 24-osobowa 
delegacja Australijczyków pochodzenia żydowskiego.

Fundacja Forum Dialogu jest organizacją pozarządową 
zajmującą się działalnością na rzecz zbliżenia pomiędzy 
Polakami i Żydami. Fundacja realizuje swoje cele poprzez 
organizowanie wystaw, konferencji i programów edukacyj-
nych. Jednym z czołowych programów Fundacji jest pro-
gram „Szkoła Dialogu”. Celem programu jest poszerzenie 
wiedzy uczniów na temat wielowiekowej obecności Żydów 

w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny  
i gospodarczy naszego kraju. Oparty jest on na przekonaniu, 
że wiedza, zrozumienie i dialog mogą prowadzić do przeła-
mywania barier i uczenia tolerancji. Uczestniczące w projek-
cie szkoły otrzymują tytuł SZKOŁY DIALOGU. We wtorek 
11 kwietnia 2017 r. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach rozpoczęli warsz-
taty w ramach „Szkoły Dialogu”. Podobnego rodzaju warsz-
taty odbyły się dotychczas, z ogromnym sukcesem, w ponad 
290 szkołach w 190 miejscowościach całej Polski, a I LO 
przystąpiło już po raz drugi do projektu.

Podczas czterech warsztatów uczniowie poznali szereg 
zagadnień związanych z kulturą i tradycją żydowską, a na-
stępnie pod opieką trenerów Forum i nauczycielki Małgo-
rzaty Kuśmierczyk-Balcerek przygotowali między innymi 
trasę wycieczki po naszym mieście, upamiętniającej historię 
ludności żydowskiej z Kozienic. Efekty pracy zostały zapre-
zentowane gościom z Australii, którzy 22 czerwca 2017 r. 
odwiedzili I LO im. Stefana Czarnieckiego. Organizatorem 
wyjazdu Australijczyków do Polski był Paul Fargosz. Wśród 
gości znalazł się również dr hab. Marcin Grynberg z War-
szawy, którego żydowscy przodkowie pochodzą z Kozienic.  
W części oficjalnej wzięli również udział Andrzej Jung Sta-
rosta Powiatu Kozienickiego, Małgorzata Bebelska Zastępca 
Burmistrza Gminy Kozienice oraz Mariusz Prawda Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach. Warto nadmie-
nić, że goście z dalekiej Australii otrzymali drobne upominki 
przedstawiające logo naszego miasta, zaś Starosta Kozienic-
ki wręczył naszym gościom piękną i cenną książkę „Memo-
rial book of Kozienice”.

Był to niezwykły i na pewno niezapomniany dzień. Mło-
dzież naszego liceum mogła tworzyć i jednocześnie uczest-
niczyć w nietypowej lekcji historii, a także miała możliwość 
szlifowania języka angielskiego, gdyż wszystkie rozmowy 
odbywały się właśnie w tym języku. Przybyli goście niejed-
nokrotnie zadawali dość trudne pytania, z którymi uczniowie 
świetnie poradzili sobie językowo, w razie potrzeby korzy-
stając z pomocy nauczycielki j. angielskiego Marioli Woro-
biec.

Sprawozdanie z projektu będzie zgłoszone do konkursu, 
którego zwycięzcy zostaną ogłoszeni na początku marca 
2018 r. podczas uroczystej Gali „Szkoły Dialogu” w Teatrze 
Wielkim w Warszawie.

Red. I LO

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

ZALESIANIE – sukcesja naturalna.
Pierwsza premia pielęgnacyjna do gruntów z sukcesją naturalną (część 1/2)
Beneficjenci. Premia pielęgnacyjna do gruntów z sukcesją naturalną, na których, zgodnie z planem zalesienia, 
nie jest wymagane wykonanie zalesienia przyznawana jest osobie fizycznej albo osobie prawnej, bez względu 
na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo rolne jest poło-
żone na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz które prowadzą działalność rolniczą. 
Warunki kwalifikowalności. Premia może być przyznana rolnikowi, jeżeli:
• został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 

rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
• zobowiązał się do pielęgnacji zalesienia występującego na gruncie z sukcesją naturalną, zgodnie z wymogami planu zalesienia, 

przez 5 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej.
Premia jest przyznawana rolnikowi do gruntów:
• wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne, stanowiących grunty z sukcesją naturalną,
• przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, gdy 

zalesienie tych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy, a w przypadku braku tego planu oraz tego studium, gdy dla tych gruntów została wydana decyzja o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu,

• stanowiących własność rolnika albo własność jego małżonka,
• o powierzchni co najmniej 0,1 ha i szerokości większej niż 20 m, przy czym wymagania, które dotyczy szerokości gruntu, nie 

stosuje się, jeżeli grunty te graniczą z lasem lub obszarem zalesionym,
• położonych poza:

o obszarami Natura 2000 lub obszarami znajdującymi się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), chyba że planowane wykonanie zalesienia nie jest 
sprzeczne z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów albo w przypadku braku planów ochrony lub 
planów zadań ochronnych, gdy zalesianie nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów;

o obszarami rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarami ich otulin, chyba że planowane 
wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów.

Premia pielęgnacyjna jest przyznawana do gruntów z sukcesją naturalną, tj. do gruntów:
1. na których występują drzewa lub krzewy pochodzące z sukcesji naturalnej, należące do rodzimych gatunków lasotwórczych, 

w tym drzewa lub krzewy gatunków rodzimych, wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania 
„Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 655, z późn. zm.), zwanego rozporządzeniem zalesieniowym,

2. drzewa gatunków rodzimych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia zalesieniowego występują w kępach o po-
wierzchni co najmniej 5 arów, a ich liczba na hektar:

1. wynosi nie mniej niż 50% liczby sadzonek drzew na hektar określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia zalesieniowego  
w odniesieniu do poszczególnych gatunków drzew - w przypadku drzew o średniej wysokości do 0,5 m,

2. wynosi nie mniej niż 30% liczby sadzonek drzew na hektar określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia zalesieniowego  
w odniesieniu do poszczególnych gatunków drzew - w przypadku drzew o średniej wysokości powyżej 0,5 m,

3. powierzchnia kęp, o których mowa w pkt 2, na której występują drzewa wyrosłe w wyniku sukcesji naturalnej, stanowi nie 
mniej niż 10% powierzchni gruntu,

4. średni wiek drzew lub krzewów wyrosłych w wyniku zaprzestania użytkowania rolniczego nie przekracza 20 lat.
Premia pielęgnacyjna może być przyznana jednemu rolnikowi do powierzchni nie większej niż 20 ha. 
Do gruntów z sukcesją naturalną nie przysługuje premia zalesieniowa, a wsparcie na zalesienie przysługuje, jeżeli na tych 
gruntach, zgodnie z planem zalesienia, jest wymagane wykonanie zalesienia.
Sporządzenie planu zalesienia. Beneficjenci ubiegający się o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją 
naturalną są zobowiązani do wcześniejszego złożenia wniosku o sporządzenie planu zalesienia do Nadleśniczego Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwego ze względu na położenie gruntów. Premia pielęgnacyjna jest przyznawana do 
gruntów, dla których opracowany jest plan zalesienia przez nadleśniczego. Plan zalesienia powinien obejmować grunty graniczące 
ze sobą, tworzące jeden kompleks gruntów z sukcesją naturalną oraz powinien być sporządzony przy uwzględnieniu stanu faktycz-
nego gruntu z sukcesją naturalną, których granice są oznakowane w terenie. 
Zasady przyznawania pierwszej premii pielęgnacyjnej. Wnioski o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z suk-
cesją naturalną, na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia podlegają weryfikacji spełnienia 
kryteriów wyboru operacji. 
Pierwsza premia pielęgnacyjna może zostać przyznana, jeżeli zostaną spełnione kryteria wyboru operacji. Pomoc przysługiwała bę-
dzie według kolejności sumy punktów uzyskanych przez rolnika i ustalonej przy zastosowaniu kryteriów (podajemy je w części 2). 
Ciąg dalszy w części 2 w następnym numerze.

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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1. Dokumenty 
Przed rozpatrywaniem ofert wypo-

czynku sprawdź czy wszyscy w rodzi-
nie, którzy mają wyjechać na letni wy-
poczynek mają ważne dokumenty na 
podróż. Dziecko też musi mieć własny 
paszport. 
2. Nie kupuj „kota w worku” – sprawdź 

biuro podróży.
Wejdź na: www.turystyka.gov.pl  

i sprawdź biuro podróży, z którym chcesz 
wyjechać na wakacje.

Uważnie przeczytaj umowę zanim 
ją podpiszesz. Zwróć uwagę na punk-
ty umowy i inne informacje napisane 
„drobnym” drukiem. Gdy nie możesz 
ich przeczytać zażądaj ich powiększe-
nia np. na ksero albo złóż zastrzeżenie 
o nieczytelności tej części umowy. 
Umowę należy zawrzeć na piśmie. 
Patrz nie tylko na cenę, ale na: godziny 
wylotu i przylotu, standard i położenie 
hotelu, wycieczki fakultatywne, ubez-
pieczenie. Gdy się zmienią, możesz 
zrezygnować z wyjazdu i odzyskać 
wpłacone pieniądze. Do umowy nale-
ży dołączyć katalog z opisem miejsca 
pobytu, ale przed podpisaniem umowy 
warto porównać opis w katalogu z in-
formacjami i opiniami innych turystów 
zamieszczonych w Internecie. Wyjaśnij 
zwroty, takie jak: blisko plaży, zacisz-
na okolica, spokojny hotel. Dla ciebie 
i biura podróży mogą to być zupełnie 
inne określenia. Przed podpisaniem 
umowy zażądaj informacji o wymaga-
nych dokumentach uprawniających do 
przekraczania granicy (paszport i jego 
termin ważności, wizy, dowód osobi-
sty w Unii) i otrzymaną informację po-
równaj z punktem 1. 
3. Nie bój się „last minute”.

Jest to pełnowartościowa oferta. 
Mamy prawo do wszelkich świadczeń  
i standardów z oferty pierwotnej. Jeżeli 
nie zostały wypełnione warunki umowy 
możesz reklamować wycieczkę „last mi-
nute” tak jak każdą inną.
4. Sprawdź dokładnie opcję „All inc-

lusive”.
Opcja „All inclusive” nie jest opcją 

objętą jakimś standardem. W każdym 
hotelu może oznaczać coś innego, np. 
w jednym hotelu otrzymamy cało-
dzienne wyżywienie, alkohole między-

narodowe, przekąski pomiędzy posił-
kami i napoje bezalkoholowe na plaży, 
fitness, saunę, ale w innym może to 
oznaczać tylko 3 główne posiłki dzien-
nie plus lokalne napoje.
5. Nie licz na gwiazdki (hotelowe). 

3*** w Tunezji nie równają się 
3*** w Hiszpanii. Standard hotelu 
określany jest według przepisów lokal-
nych, dlatego różni się między regio-
nami świata. Ponadto niektórzy orga-
nizatorzy turystyki nieraz mają swoje 
oznaczenia gwiazdkami hoteli. Należy 
dokładnie zapoznać się z opisem stan-
dardów hoteli zawartym w katalogu.
6. Ubezpieczenie ma znaczenie. 

Przed podpisaniem umowy zapo-
znaj się z warunkami ubezpieczenia 
oferowanym przez biuro podróży. 
Dowiedz się, jaki rodzaj opieki ono 
gwarantuje i jaka jest kwota odpowie-
dzialności ubezpieczyciela. Najczę-
ściej są to standardowe warunki, nie 
pokrywające kosztów leczenia w szpi-
talu osoby z przewlekłą chorobą (np. 
alergie, choroby serca i inne wcześniej 
zdiagnozowane, na które leczymy się 
lub leczyliśmy się) oraz leczenia skut-
ków wypadków spowodowanych upra-
wianiem sportów ekstremalnych np. 
nurkowanie, surfing itp. Jeżeli mamy 
zdiagnozowane choroby przewlekłe 
lub chcemy uprawiać sporty w trakcie 
pobytu wypoczynkowego musimy za-
wrzeć dodatkowe ubezpieczenie obej-
mujące te przypadki albo u ubezpie-
czyciela, który nas ubezpiecza zgodnie 
z umową imprezy turystycznej lub  
u innego ubezpieczyciela. Także  
w tych przypadkach musimy przekal-
kulować maksymalną kwotę, na jaką 
jest oferowane ubezpieczenie i czy 
nie należy ubezpieczyć się na wyższą 
sumę. Pamiętaj, że jeżeli koszty le-
czenia, transportu do kraju przekroczą 
sumę na jaką jesteśmy ubezpieczeni, 
różnicę będziemy musieli pokryć ze 
środków własnych. Te zasady doty-
czą wszystkich członków rodziny wy-
jeżdżających razem w ramach jednej 
umowy. Bezwzględnie należy prze-
czytać wszystkie wyłączenia, tj. za 
co ubezpieczyciel wyłącza swoją od-
powiedzialność. To nie tylko sporty 
ekstremalne, ale także zamachy ter-

rorystyczne czy wypadki, w których 
turysta jest pod wpływem alkoholu. 
Warto do ubezpieczyć się na takie 
wypadki.

Przy wyjazdach do krajów należących 
do Unii Europejskiej należy też zabrać 
Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdro-
wotnego.
7. Uwaga na bagaż.

Dowiedz się o dopuszczalny limit ki-
logramów bagażu przypadający na jedną 
osobę. Pamiętaj, że za kilogramy bagażu 
ponad limit należy zapłacić i mogą to być 
nieraz dosyć wysokie sumy. 

Do bagażu podręcznego zabierane-
go na pokład samolotu nie wolno zabie-
rać ostrych przedmiotów ani buteleczek  
o pojemności powyżej 100 ml pojem-
ności.

Pamiętaj o oznakowaniu bagażu przy-
wieszką lub naklejką ze swoim nazwi-
skiem i adresem.

W razie zaginięcia bagażu lub jego 
zniszczenia musisz wypełnić na lotni-
sku protokół nieprawidłowości baga-
żowej tzw. PIR (Property Irregulari-
ty Report). Kopię zachowaj dla siebie 
i następnie złóż reklamację do linii lot-
niczej. Pamiętaj, bez dokumentu PIR 
reklamacja nie będzie rozpatrzona.
8. Stosuj zasadę ograniczonego zaufa-

nia.
Nigdy nie gódź się na oddanie przy-

sługi bez względu na argumentację  
i nie przyjmuj do przewozu rzeczy na-
leżących do innych osób. Zdarza się, 
że w ten sposób ktoś chce dokonać 
przemytu lub przewieźć zakazane rze-
czy np. lekarstwa, narkotyki, a w razie 
kontroli Ty poniesiesz konsekwencje 
prawne – często bardzo poważne.
9. Bądź świadom swoich praw. 

W razie opóźnienia czy odwołania 
lotu linie lotnicze zobowiązane są do 
udzielenia Ci informacji i opieki (bezpłat-
ne napoje, posiłki, a nawet zakwaterowa-
nie w sytuacji, gdy musisz oczekiwać na 
lot przez noc lub dłużej).

Gdy standard pokoju hotelowego 
lub inne świadczenia były inne niż  
w ofercie złóż reklamację u organiza-
tora imprezy turystycznej. Na Tobie 
ciąży obowiązek udowodnienia nie-

Dokończenie na str. 13

Informacje
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wywiązania się organizatora z umo-
wy – musisz zebrać dokumentację np. 
zdjęcia, potwierdzenie niezgodności  
u pilota czy rezydenta, co umożli-
wi potwierdzenie zasadności Twoich  
roszczeń.
10. Telefony kontaktowe miej pod ręką. 

Powinieneś mieć dane kontaktowe 
do konsulatu lub ambasady polskiej  
w danym kraju i numer paszportu. Po-
nadto musisz mieć zanotowane i prze-
chowywane w innym miejscu niż port-
fel telefony do:
• swojego banku, aby móc zastrzec kar-

tę kredytową lub debetową (banko-
matową) w razie jej kradzieży lub 
zagubienia,

• ubezpieczyciela, aby zgłosić incydent 
(wypadek, chorobę lub inne zdarzenie 
objęte ubezpieczeniem),

• osoby w kraju, która powinna być po-
wiadomiona w razie nieszczęśliwego 
wypadku.

SOS w razie problemów.
Kiedy wakacje okazały się nie do koń-

ca idealne … w dochodzeniu roszczeń po-
mogą:

• Europejskie Centrum Konsumenckie 
w razie problemów z zagranicznym 
biurem podróży, przewoźnikiem lub 
zagubieniem bagażu,

• Urząd Lotnictwa Cywilnego, gdy spra-
wa dotyczy opóźnienia, odwołania 
lotu, niewpuszczenia na pokład samo-
lotu,

• Urząd Transportu Kolejowego – pod-
stawowe prawa pasażerów oraz inne 
porady przydatne podczas wakacyj-
nych wypraw koleją,

• Wojewódzki Urząd Marszałkowski – 
kontrola działalności biur podróży za-
rejestrowanych w Polsce,

• Powiatowy Rzecznik Konsumentów  
w razie problemów z biurem podróży 
zarejestrowanym w Polsce.

Uwaga: Przed zwróceniem się do ww. 
instytucji należy najpierw wyczerpać 
tryb reklamacyjny czy to wobec biura 
podróży czy też wobec przewoźnika.

Pamiętajmy:
Masz prawo do reklamacji wtedy, 

gdy biuro podróży nie wywiązuje się  
z ustaleń zawartych w umowie czy  
w katalogu. Nieprawidłowości (pa-

Dokończenie ze str. 12

miętajmy o udokumentowaniu niepra-
widłowości) najlepiej zgłosić na miej-
scu rezydentowi  lub w ciągu 30 dni 
od powrotu organizatorowi wyjazdu  
w dowolnej formie – np. telefonicznie, 
mailowo, pisemnie, ale dla celów do-
wodowych najlepiej listem poleconym 
za potwierdzeniem odbioru na adres 
siedziby biura podróży.

Gdy składasz reklamację, żądaj 
obniżenia ceny za wyjazd. Jeżeli nie 
wiesz, o jaką obniżkę możesz się ubie-
gać, skorzystaj z Tabeli frankfurckiej. 
Przykładowo za brak balkonu może-
my żądać do 10 proc., za hałas w nocy 
do 40 proc., a za brak wyżywienia do 
50 proc. niższej ceny. Tabela frank-
furcka nie jest jednak dokumentem 
oficjalnym, ale jedynie pomocnym 
konsumentowi w oszacowaniu od-
szkodowania.
Opracował:

STANISŁAW GĄSIOR 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

w Kozienicach
(W artykule wykorzystano materiał Europej-
skiego Centrum Konsumenckiego)

27 czerwca oddana została do użytku 
ścieżka pieszo-rowerowa w ciągu dro-
gi powiatowej nr 1718W Świerże Gór-
ne – Nowa Wieś na terenie gminy Ko-
zienice. Długość nowej ścieżki wynosi  
1100 mb. Zakres prac obejmował wy-
konanie ścieżki pieszo – rowerowej  
o szer. 2,50 m obramowanej krawężnikiem  
i obrzeżem o nawierzchni bitumicznej 
na podbudowie tłuczniowej, wykonanie 
przeprofilowania jednego pasa jezdni dro-
gi na spadek jednostronny z wykonaniem 
warstwy ścieralnej oraz oznakowanie 
ścieżki pieszo-rowerowej. Koszt inwesty-
cji wyniósł prawie 380 tysięcy złotych.

Protokół odbioru podpisali Andrzej 
Jung Starosta Kozienicki, Janina Golik 
Radna Rady Powiatu Kozienickiego, An-
drzej Kowalski sołtys Nowej Wsi oraz 
Marian Jóźwiak przedstawiciel wyko-
nawcy inwestycji Przedsiębiorstwa Robót 
Drogowych w Zwoleniu.  

Komisję odbiorową tworzyli pra-
cownicy Zarządu Dróg Powiatowych  

w Kozienicach: Jacek Śmietanka prze-
wodniczący komisji oraz Beata Krześniak 
i Tomasz Dróżdż członkowie komisji.

Zadanie: „Budowa ścieżki pieszo – 
rowerowej w ciągu drogi powiatowej  
nr 1718W Świerże Górne – Nowa Wieś” 
zostało sfinansowane ze środków Gminy 

Kozienice oraz Powiatu Kozienickiego.
SABINA SEMENIUK

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

Informacje
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Dokończenie na str. 15

W dniach 15 – 16 lipca w G.O.W. Polan-
ka odbyło się „XXI Spotkanie Integracyjne 
Seniorów” oraz „XXXV Dni Garbatki”, 
które już na stałe wpisały się do kalendarza 
wydarzeń kulturalnych Gminy Garbatka – 
Letnisko. Każdego roku obydwie imprezy 
cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

15 lipca o godz. 13 odbyło się Integra-
cyjne Spotkanie Seniorów. Wszystkich przy-
byłych gości powitali gospodarze spotkania 
tj. Przewodnicząca Chóru Seniora „Wrzos” 
Krystyna Peterson oraz kierownik muzycz-
ny zespołu Renata Wałęka. Na spotkanie 
przybyło bardzo wiele zespołów i chórów. 
Jako pierwsi wystąpili gospodarze impre-
zy – Chór Seniora Wrzos. Swoim wystę-
pem przedstawili wszystkich przybyłych 
gości. Oprócz gospodarzy usłyszeć mogli-
śmy m.in. takie zespoły jak: „Barwy Życia”  
z Pionek, „Złoty Wiek” z Warki, „Relaks” 
Kozienice, „Klub Seniora” z Radomia, „Złota 
Jesień” z Kozienic, Zespół z Domu Kultury 
w Zwoleniu „Sobótka” z Czarnolasu, „Kon-
trast” z Pionek, „Pogodna Jesień” ze Zwole-
nia, „Klub Seniora” z Sycyny, „Półborzanki” 
z Augustowa, „Promyk Nadziei” z Pionek 
oraz delegacja chóru z Dęblina. Wszyscy 
artyści przedstawili swój program dobrany 
charakterem do profilu każdego zespołu. Po 
występach przyszedł czas na poczęstunek dla 
zespołów i zaproszonych gości.

Następnym punktem programu było 
rozstrzygnięcie  zawodów wędkarskich  
i wręczenie nagród. Pierwsze miejsce zdobył 
Karol Zaręba. Główną nagrodą była wędka. 
Dalszą część programu umilił niezwykły 
koncert Tadeusza Woźniakowskiego, wybit-
nego polskiego piosenkarza oraz kompozy-
tora muzyki rozrywkowej znanego z takich 
przebojów jak: „Matko moja”, „Ballada 
bieszczadzka” oraz „Mont Verde”.

16 lipca, w piękne niedzielne popołudnie 
mogliśmy podziwiać program artystyczny 
dla naszych najmłodszych „Lekcja Czar-
nej Magii”. Po programie artystycznym dla 
dzieci nastąpiło wręczenie statuetki „Szycha 
Garbacka”. Wyróżnienie to przeznaczone 
jest dla osób szczególnie zasłużonych dla 
gminy, które swą aktywnością przyczyniają 

GMINA GARBATKA-LETNISKO
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się do jej rozwoju i promocji. W tym roku 
tą wyjątkową statuetką został wyróżnio-
ny kombatant Bolesław Warchoł. Zostały 
również wręczone nagrody w konkursie na 
nadruk koszulki promocyjnej gminy Gar-
batka – Letnisko. Pierwszą nagrodę zdobył 
Krzysztof Baran, natomiast dwa wyróżnie-
nia zdobyli: Agata Szczechula oraz Karolina 
Dymińska. Tuż po wręczeniu nagród przy-
szedł czas na występ artystyczny kabaretu 
„Pirania”, twórców takich skeczy jak „Kunia 
znasz?” i „Wyższe Wykształcenie”. Na za-
kończenie imprezy swój występ zaprezento-
wał zespół Disco Polo „Spike”.

AGNIESZKA DZIEWICKA

12 lipca w Gminie Garbatka – Letni-
sko odbyły się obchody 75. Rocznicy Pa-
cyfikacji Garbatki.

Obchody rozpoczęły się uroczystą 
Mszą Świętą w Kościele pw. Nawiedze-
nia Najświętszej Marii Panny w Garbat-
ce – Letnisko o godz. 18.00. Podczas 
Eucharystii homilię wygłosił ks. kano-
nik Augustyn Rymarczyk, który nawią-
zał do tragicznych wydarzeń i wymienił 
nazwiska pomordowanych. We Mszy 
Świętej uczestniczyli: kombatanci, wła-
dze Gminy, mieszkańcy, rodziny osób 
pomordowanych oraz poczty sztanda-
rowe.

Po zakończonej Mszy Świętej wszy-
scy uczestnicy uroczystości udali się 
pod Pomnik Ku Czci Ofiar Oświęcimia, 
aby przypomnieć sobie wydarzenia, do 
których doszło 12 lipca 1942 roku. Tam 
odbyło się przemówienie oraz powitanie 
przybyłych gości przez Wójta Roberta 
Kowalczyka. Następnie Przewodniczący 
Rady Gminy Włodzimierz Mazur od-
czytał uchwałę o nadaniu nazwy Placowi  
12 lipca 1942 roku. Kolejno uczeń Kacper 
Gola odczytał rys historyczny o Pacyfika-
cji Garbatki, natomiast recytację wierszy 
pt. „Obóz”, „Jestem” oraz „Wspomnienia 
z Revensbruck” przedstawili uczennica 
Szkoły Podstawowej Zofia Bolesławska 
oraz Andrzej Zwolski.

W dalszej części uroczystości dokona-
no poświęcenia i odsłonięcia tablicy pa-
miątkowej. Prezes Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej Koło Kozieni-
ce Piotr Cybula wręczył Wójtowi Rober-
towi Kowalczykowi odznakę pamiątkową 
„Akcja Burza”.

Na zakończenie poszczególne de-

legacje złożyły wiązanki kwiatów pod 
Pomnikiem Ku Czci Ofiar Oświęcimia. 
Ta wyjątkowa rocznica była kolejną 
okazją, aby odświeżyć wydarzenia 

sprzed 75 laty i uczcić pamięć pomor-
dowanych.

AGNIESZKA DZIEWICKA

Dokończenie ze str. 14
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21 czerwca w Publicznym Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Głowaczowie 
młodzi piłkarze, rodzice i kibice mogli 
spotkać się z reprezentantem Polski i wy-
chowankiem UKS Jastrząb Głowaczów 
– Rafałem Wolskim. W spotkaniu udział 
wzięli także Wójt Gminy Głowaczów Jó-
zef Grzegorz Małaśnicki, Zastępca Wójta 
Krzysztof Postek oraz Sekretarz Gminy 
Piotr Kozłowski.

Rafał w pierwszej części spotkania 
opowiedział o początkach swojej przygody  
z piłką nożną. Podzielił się swoją wiedzą  
i doświadczeniem. Zwrócił uwagę, jak waż-
na jest praca nad podstawami techniki, pa-
nowania nad piłką, jej czucia, prowadzenia, 
przyjęcia, właśnie na etapie początkowym, 
gdyż później w profesjonalnej piłce nie ma 
zbyt wiele czasu na doskonalenie swoich 
umiejętności, więcej czasu poświęca się na 
przygotowanie fizyczne, taktyczne zespo-
łu, a nie jednostki. Zachęcał do trenowania  
i realizacji swoich marzeń. Wyraził też za-
dowolenie, że trener Adam Nawałka powo-

łał go do reprezentacji na mecz z Rumunią 
i zapewnił, że zrobi wszystko, aby ten po-
wrót był na dłużej. Młodzi piłkarze chętnie 
zadawali Rafałowi pytania dotyczące jego 
kariery piłkarskiej oraz życia prywatnego. 
Każdy mógł sobie zrobić pamiątkowe zdję-
cie i otrzymać autograf od piłkarza. Wójt 
Gminy Józef Grzegorz Małaśnicki otrzymał 
również klubową koszulkę Lechii Gdańsk  
z autografem Rafała Wolskiego. Szczegól-

Niesamowitą przygodę przeżyli mło-
dzi zawodnicy UKS-u Jastrząb Głowa-
czów z rocznika 2005, wygrywając mię-
dzynarodowy turniej piłki nożnej Tatry 
Cup 2017.

Turniej odbywał się od 24 do 29 czerw-
ca 2017 r. w Zakopanem. Tatry Cup 2017 
to blisko 1500 dzieci, 124 drużyny repre-
zentujące swoje kluby z Polski, Ukrainy  
i Szkocji. Na czterech obiektach sportowych  
w Zakopanem, w ciągu 4 dni zostało ro-
zegranych ponad 600 meczów, w siedmiu 
kategoriach wiekowych. Nasz zespół ry-
walizował w roczniku 2005, w którym wy-
stąpiło 25 zespołów, podzielonych na dwie 
grupy 8 i jedną 9-drużynową. Sytuacja nie 
była prosta, ponieważ z grup 8-drużyno-
wych do ćwierćfinału wychodziło po 2 naj-

lepsze zespoły, a z 9 trzy, plus jedna z trze-
ciego z najlepszym bilansem. W grupach, 
rozgrywki toczone były systemem każdy 
z każdym. Nasz zespół stanął na wysoko-
ści zadania remisując tylko jeden mecz,  
a wszystkie kolejne wygrał i tym samym 
wywalczyliśmy sobie awans do ćwierćfina-
łu z pierwszego miejsca, w którym czekał 
już na nas zespół ze Strzelców Opolskich. 
Po bardzo dobrym meczu wygraliśmy go 
2:0 i cieszyliśmy się z półfinału. W półfinale 
zmierzyliśmy się z Notecianką Pakość, ale  
i tu pokazaliśmy swoją wyższość wygrywa-
jąc 2:1, co zaowocowało upragnionym fina-
łem. W finale przyszło nam grać z ubiegło-
rocznym finalistą Orłem Służewo. Nikt nie 
chciał przegrać, każdy zespół bardzo zmę-
czony grał zachowawczo, co dało remis 0:0. 

Sędzia zarządził rzuty karne, które lepiej 
wykonywaliśmy pokonując przeciwnika 
2:1. Zwycięstwo stało się faktem, wszyscy 
zawodnicy ze łzami w oczach gratulowali 
sobie tak wspaniałego wyniku. Emocji, któ-
re przeżyliśmy nie da się opisać słowami. 
Dodam, że Oliwier Wojas z 15 golami zo-
stał wyróżniony jako jeden z najlepszych 
zawodników turnieju. Ciężka praca przy-
nosi efekty, wszyscy zawodnicy pod okiem 
trenera Piotra Bolka ciężko pracują już po-
nad cztery lata. Rywalizacji przyglądał się 
sam selekcjoner Reprezentacji Polski Adam 
Nawałka, z którym mieliśmy przyjemność 
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Odwie-
dzili nas także takie sławy jak Piotr Świer-
czewski czy Paweł Skóra.

Skład drużyny: Maciej Słowikowski, 
Antek Stępień, Igor Głogowski, Bar-
tłomiej Woźniak, Tomasz Szczepaniak, 
Karol Olczak, Oliwier Wojas, Jakub 
Świątkowski, Maciej Pawlik, Hanna Ma-
jewska, Oliwier Giza, Sebastian Duraj-
czyk, Jakub Przerwa, Wiktor Cieślak, 
Bartłomiej Kłos, Karol Trociński, Paweł 
Ćwiek, Błażej Gudkiewicz.

Dzięki temu turniejowi mogliśmy ry-
walizować z zespołami z całej Polski oraz 
zwiedziliśmy Zakopane. To wszystko nie 
miałoby miejsca, gdyby nie sponsorzy, 
którym serdecznie w imieniu własnym  
i drużyny dziękuję.

PIOTR BOLEK

ne słowa podziękowania zostały skierowa-
ne do Krzysztofa Wolskiego, prywatnie taty 
Rafała, który był jego pierwszym trenerem. 
Pan Krzysztof był również organizatorem 
spotkania Rafała Wolskiego z młodymi za-
wodnikami, gdyż jak mówił ważna jest pra-
ca z dziećmi i młodzieżą oraz pokazywanie 
im, że dzięki wytrwałości mogą osiągnąć 
sukces.

KRZYSZTOF WOLSKI

GMINA GŁOWACZÓW
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„Do zabawy, gotowi – START!” – to 
słowa, które zainaugurowały dwutygodnio-
we półkolonie, odbywające się corocznie  
w ZSO im. Batalionów Chłopskich w Ursy-
nowie. Zajęcia prowadzone były od 10 do 
21 lipca 2017 r., od poniedziałku do piątku, 
w godzinach 9:00 – 14:00. Uczestniczyły 
w nich dzieci z całej Gminy Głowaczów  
i nie tylko. Tegoroczna edycja zajęć to cykl 
spotkań opierających się na dwóch przesła-
niach: „Uzależnieniom mówimy stop” oraz 
„Bezpieczny Internet – młodzież w świe-
cie komputerów”. Zatem bawiliśmy się, 
odpoczywaliśmy, ale również mówiliśmy  
o ważnych sprawach i uczyliśmy się, jak się 
bronić przed zagrożeniami.

W pierwszym tygodniu, blisko 40-oso-
bowa grupa uczestników świetnie bawiła 
się podczas integracyjnych gier i zabaw, 
sprawdzała swoje artystyczne i sportowe 
umiejętności, ale przede wszystkim wza-
jemnie się wspierała w pokonywaniu za-
dań przygotowanych przez prowadzące 
zajęcia: Iwonę Drążyk, Dorotę Kapciak 
oraz Małgorzatę Grzędę. Opiekunki, z nie-
strudzonym entuzjazmem i głową nowych, 
fantastycznych pomysłów, nie ustawały  
w codziennych obowiązkach i wymyślały 
dla podopiecznych nowe wyzwania. Pierw-
szy dzień zaskoczył dzieci zadaniem arty-
stycznym, ale również otwierającym serce 
na potrzeby innych ludzi. Młodzi uczestni-
cy wykonali kartki, które stanowią element 
pomocy dla chorego chłopca z Janikowa. 
Urodzinowym życzeniem małego Bartosza 
było otrzymanie z okazji 8 urodzin, któ-
re przypadają 16 sierpnia, jak największej 
liczby kartek z życzeniami. Ta „mała” proś-
ba chłopca poruszyła serca nas wszystkich, 
wiec nie trzeba było długo czekać na efekty. 
Piękne kartki z Ursynowa dotarły pocztą 
do domu Bartosza. Zachęcamy również in-
nych do przyłączenia się do tej akcji, która 
tak mało kosztuje, a tak wiele daje. Za nami 
również pełen fantazji, magii i nierealności, 
wyjazd do Farmy Iluzji, gdzie odkrywali-
śmy to, co nie odkryte.

Drugi tydzień zajęć, tym razem pod 
opieką Sabiny Kostrzewa – Makowskiej 
i Danuty Wasińskiej, przyniósł m.in. wy-
jazd do tajemniczego, pełnego telewizyj-
nych zagadek „Ojca Mateusza” i nie tylko 
– Sandomierza. Nie zabrakło oczywiście 
kreatywnych zabaw i ciekawych przygód.

Organizatorami tegorocznych zajęć 
półkolonii byli: Stowarzyszenie na Rzecz 
Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci”, Gmin-
na Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Głowaczowie oraz ZSO 
im. Batalionów Chłopskich w Ursynowie. 
Serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy 

Głowaczów Józefowi Grzegorzowi Mała-
śnickiemu, który wspiera nasze działania 
i pomaga w ich realizacji.

Zapraszamy zatem serdecznie do Ur-

synowa, czyli miejsca, gdzie każdy znaj-
dzie coś dla siebie, a przy okazji miło  
i z pomysłem spędzi czas…

ZSO w Ursynowie
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4 lipca 1934 r. we francuskim sana-
torium zmarła światowej sławy uczona, 
wspaniała Polka, dwukrotna noblistka 
Maria Skłodowska – Curie, która w cza-
sach swojej młodości odwiedzała Zwolę 
oraz okoliczne miejscowości. By upa-
miętnić te wydarzenia w 83. rocznicę jej 
śmierci odsłonięto tablicę informacyjną.

W obecności licznie przybyłych miesz-
kańców nie tylko Zwoli, ale i gminy oraz 
gości, wśród których nie zabrakło przed-
stawicieli Klubu Seniora z Gniewoszowa, 
Stowarzyszenia Miłośników Przeszłości 
„Gniewosz”, Dyrektora Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Gniewoszowie Teresy 
Filiks oraz Przewodniczącej Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych Marii Witek, Marcin Szymon Gac 
Wójt Gminy Gniewoszów oraz Marian 
Muniak sołtys wsi Zwola przecięli wstęgę, 
symbolicznie dokonując odsłonięcia tabli-
cy. Następnie z programem artystycznym 
wystąpili uczniowie Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego i Publicznego Gimnazjum 
w Gniewoszowie: Jakub Urbanek, Natalia 
Urbanek, Andżelika Banaś, Monika Oles, 
Natalia Wójcik, Nina Wrochna, Zuzanna 
Wójcik, Julia Solecka oraz Kamila Wój-
cik, których przygotowały nauczycielki 
Marta Słyk i Edyta Dajek.

Widzowie gromkimi brawami, zaś 
wójt drobnymi upominkami podziękowa-
li uczniom za wspaniały program przygo-
towany mimo wakacji. Rys historyczny 
dokładnie i pięknie, przytaczając słowa 
samej Marii, w ciekawy sposób przedsta-
wiła pani Stanisława Bachanek z Gnie-
woszowa – była pedagog i pasjonatka 
lokalnej historii, której długimi brawami 
podziękowali uczestnicy. Wójt Gminy 
Marcin Gac oraz radny Stanisław Gawron 
szczególne podziękowania skierowali do 

wszystkich, którzy przyczynili się do zor-
ganizowania tej uroczystości.

Po zakończeniu części oficjalnej, 
przy słodkościach przygotowanych przez 

21 czerwca 2017 r. przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gniewoszowie 

mieszkanki Zwoli i grillu, którego spon-
sorem był radny Zwoli, długo toczyły się 
wspominki i rozmowy.

DANUTA BŁAŻYŃSKA

przy współpracy z Wójtem Gminy Gnie-
woszów i Gminną Komisją Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych w Gniewo-
szowie zorganizowany został bieg, którego 
celem było: popularyzacja i upowszech-
nianie biegania jako najprostszej formy 
aktywności ruchowej, promocja Gminy 
Gniewoszów, rozbudzenie zainteresowań 
sportowych społeczeństwa – szczególnie 
wśród dzieci i młodzieży oraz propagowa-
nie zdrowego trybu życia.

Bieg otworzył Wójt Gminy Marcin 
Szymon Gac przecinając wstęgę, jed-

Dokończenie na str. 19

GMINA GNIEWOSZÓW
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nocześnie będąc honorowym uczest-
nikiem biegu. Cała trasa biegu liczyła 
6 kilometrów. W biegu wzięło udział 
6 drużyn – 51 zawodników/uczniów 
ZSP, PG i rodziców/. Uczestnicy star-
towali z Gniewoszowa, z ulicy Konop-
nickiej 19 przez Zdunków do Mariano-
wa. Przy trasie biegu znajdowały się 
punkty konsultacyjne, gdzie zespoły 
musiały rozwiązać zadania o tematyce 
uzależnień. Na ostatnim punkcie kon-
sultacyjnym uczestnicy mogli odpo-
cząć i nabrać sił, ponieważ w drodze 
powrotnej drużyny walczyły o najlep-
szy czas na mecie. Uczestnicy wyka-
zali się sportową postawą i dotarli do 
mety, gdzie kibice głośno ich dopingo-
wali. Wszystkie osoby biorące udział 
w biegu dostały upominki i zostały 
odznaczone medalami ufundowanymi 
przez Gminną Komisję Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych w Gnie-
woszowie.

Na mecie wszyscy chętni sportowcy 

i kibice mogli skorzystać z konsultacji 
dietetycznej, porozmawiać z eksperta-
mi z reedukacji żywieniowej. Następnie 
uczniowie wzięli udział w warsztatach  
z pierwszej pomocy przedmedycznej, 
przeprowadzonej przez Rafała Grabow-
skiego – przedstawiciela Zawodowej 

Straży Pożarnej w Kozienicach.
Organizatorzy składają podziękowa-

nia Komendzie Powiatowej Policji w Ko-
zienicach i Ochotniczym Strażom Pożar-
nym z Gniewoszowa i Sarnowa, którzy 
dbali o bezpieczeństwo uczestników.

MARIA WITEK

Dokończenie ze str. 18
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Projekt „Z nurtem wiedzy” realizo-
wany w Zespole Szkół w Grabowie nad 
Pilicą oraz Publicznej Szkole Podstawo-
wej w Augustowie zapewnia uczestnikom 
wieloaspektowy rozwój. Jedną z form 
osiągnięcia wskazanego celu był Piknik 
Naukowy zrealizowany dla wszystkich 
uczniów w Zespole Szkół. 

W czasie Pikniku pod czujnym 
okiem instruktorów firmy Mały Inży-

nier uczniowie odkrywali prawa fizyki 
i chemii, mieli możliwość samodziel-
nie przeprowadzać doświadczenia, 
badać i obserwować ciekawe zjawiska 
oraz korzystać z nowoczesnych tech-
nologii. Zaprezentowano interesującą 
wystawę zabawek fizycznych, takich 
jak m.in. silnik Stirlinga, radiometr, 
maszyna elektrostatyczna, przewrot-
ki, chodzący zwierzak. Była również 
energetyczna wystawa interaktywna, 
a na niej rowery do wytwarzania prą-
du, wyścigi samochodowe zasilane 
siłą mięśni uczniów – wyścigi na elek-

trycznym torze, działanie prądnicy. 
Kolejne stanowiska pokazowe doty-
czyły wykorzystania nowoczesnych 
technologii: druk 3D, sterowanie ru-
chem piłki za pomocą fal mózgowych, 
biometria, sterowanie komputerowe 
przy pomocy owoców. Duże zainte-
resowanie uczniów wzbudził pokaz 
robotów, na którym zaprezentowano 
roboty mobilne, humanoidalne, edu-
kacyjne, roboty lego, zawody puck 
collect, terenowe oraz robo-owady.  
W czasie pikniku przeprowadzono wie-
le pokazów chemicznych, wśród nich 
m.in. produkcję ogromnej ilości pa-
sty do zębów dla słonia, pokazy ognia  
o różnych barwach, pokazy z wykorzy-
staniem sztucznej krwi, zamiana wody  
w „sok” oraz „herbatę”, a następnie znów  
w wodę, a wszystko z aktywnym udzia-
łem uczniów. Niezwykle widowiskowe 
okazały się pokazy z suchym lodem, 
sublimacja, zmiana barw oraz pokazy 
z użyciem ciekłego azotu, wykonanie 
działa fizycznego, skroplenie powie-
trza. Wiele emocji wzbudziły pokazy 
sztucznej mgły oraz lewitacji diama-
gnetycznej. Uczniowie uczestniczyli  
w edukacyjnych warsztatach magicz-
nych mikstur, baniek mydlanych oraz 
elektryczności.

Wszystkie przygotowane atrakcje 
cieszyły się bardzo dużym zaintereso-
waniem. Poprzez zabawę i doświad-
czenia z łatwością zrealizowano głów-
ne cele imprezy tj.: popularyzację nauk 

ścisłych, zainteresowanie i poznawanie 
zjawisk przyrodniczych z wykorzysta-
niem eksperymentów i pokazów.

Inną zaproponowaną formą rozwo-
ju, w której celem było rozbudzenie  
w uczniach ciekawości świata i skło-
nienie do zadawania pytań był wyjazd 
do Centrum Nauki „Kopernik” w War-
szawie. Grupa uczniów miała możli-
wość zwiedzić najcenniejsze zabytki 
Starego Miasta w Warszawie, które 
są świadectwem tożsamości wszyst-
kich Polaków. Młodzież poznała fak-
ty z historii naszego kraju, tragiczną 
i chlubną przeszłość związaną z wy-
darzeniami II wojny światowej. Wiele 
obiektów, uzupełnionych o szczegóło-
wy komentarz przewodnika, uczniowie 
poznali z okien autokaru.

Najważniejszym punktem progra-
mu było wielkie boisko doświadczeń, 
jakim jest Centrum Nauki „Koper-
nik”. Po ciepłym posiłku, pełni ener-
gii i zapału uczniowie zmierzyli się  
z przygotowanymi dla nich atrakcja-
mi. Poruszając się po obiekcie w nie-
wielkich grupkach, służyli sobie radą 
i wsparciem, poznawali zjawiska fi-
zyczne, które rządzą na co dzień ota-
czającym ich światem. Ponadto mieli 
możliwość obejrzeć i sprawdzić około 
czterystu eksponatów, pogrupowanych 
tematycznie. Trasę zwiedzania wyzna-
czały tematyczne ścieżki, każdy mógł 

Dokończenie na str. 21

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
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Dokładnie 6 
grudnia 2016 roku, 
został ogłoszony 
przez MINISTER-
STWO RODZI-
NY, PRACY I PO-

LITYKI SPOŁECZNEJ, konkurs ASOS 
2017, na najlepsze projekty dofinansowy-
wane ze środków Rządowego Programu 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2014 – 2020.

Powstały w Grabowie nad Pilicą 
Klub Seniora „Zaciszna Przystań” przy 
wsparciu Urzędu Gminy oraz Lokalnej 
Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”, 
złożył swoją ofertę w konkursie. Wyni-
ki ogłoszono 28 lutego 2017 r. Ten dzień 
na długo pozostanie w pamięci seniorów  
z Grabowa nad Pilicą. Ponad 1,6 tys. ofert 
zgłosiły organizacje pozarządowe, ubie-
gające się o środki dla osób 60+.

Organizacje mogły uzyskać dofinan-

sowanie w ramach jednego z czterech 
priorytetów: 
1. Edukacja osób starszych,
2. Aktywność społeczna promująca inte-

grację wewnątrz i międzypokoleniową,
3. Partycypacja Społeczna,
4. Usługi społeczne dla osób starszych.

Każda oferta została oceniona przez 
dwóch niezależnych ekspertów. Na podsta-
wie ich ocen stworzona została lista rankin-
gowa. Komisja konkursowa rekomendowa-
ła do dofinansowania: 77 ofert z priorytetu 
I – na łączną kwotę niemal 7,5 mln zł, 116 
ofert z priorytetu II – na sumę 12 mln zł, 
70 ofert z priorytetu III – na sumę prawie  
7 mln zł, 99 ofert z priorytetu IV – na kwotę 
niemal 12 mln zł. Łączna suma dofinanso-
wania wyniosła 37 999 992,78 zł.

Klub Seniora uplasował się na 95 
miejscu z 339 ofert złożonych w prio-
rytecie IV uzyskując 112 700,00 zł na 
zrealizowanie programu. Umowa została 
podpisana 23 maja br. Jednocześnie zo-
stał ogłoszony nabór uczestników pro-
jektu, który zakończono 31 maja, mając 
na liście beneficjentów ponad 100 osób, 
deklarujących udział w projekcie.

Pierwsze zajęcia odbywające się  
w czerwcu, poświęcone były dla zdrowia. 
Na wykład z dietetykiem przybyli wszyscy 
zainteresowani. W lipcu, zgodnie z harmo-
nogramem, zorganizowane zostały kolejne 
wykłady z dietetykiem oraz zajęcia spor-
towe. Z dużą dawką pozytywnej energii, 
seniorzy ćwiczyli fitness i dobre nawyki 
żywieniowe. Na aktywną grupę seniorów 
z Grabowa nad Pilicą czekają jeszcze za-
jęcia z m. in.: informatykiem, prawnikiem, 
plastykiem, psychologiem, a także trzy-
dniowy wyjazd studyjny z zaplanowanym 
wyjściem do teatru i wiele innych.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki 
w Szkole Podstawowej w Augustowie 
oraz od wtorku do czwartku w Centrum 
Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Cy-

beria” w Grabowie nad Pilicą.
W projekt zaangażowanych jest wie-

lu wolontariuszy, których praca przynosi 
coraz większe efekty. Urząd Gminy jako 
partner nie tylko partycypuje w wydat-
kach, ale także dysponując kapitałem 
ludzkim, doświadczeniem oraz zasobami 
infrastruktury, pomaga w prawidłowej re-
alizacji zadania.

Planowane zakończenie realizacji 
projektu nastąpi 31 grudnia 2017 roku. 
Seniorom z Grabowa nad Pilicą serdecz-
nie gratulujemy i życzymy wytrwałości 
oraz dalszych sukcesów we wzajemnej 
aktywizacji.

MAŁGORZATA SIEKUT

wybrać spośród nich najciekawszą dla 
siebie, np. antropocentryczną, muzycz-
ną, wodną, świetlistą, lustrzaną i inne. 
Na wszelkie pytania dręczące zwiedza-
jących czekali animatorzy, którzy ob-
jaśniali zasady działania eksponatów.

Wszystkie założenia programu zo-
stały zrealizowane, uczestnicy wrócili 
pełni wrażeń i nowych doświadczeń.

Dokończenie ze str. 20

Cele projektu realizowane będą rów-
nież podczas wakacji poprzez organizo-
wane półkolonie.

„Z nurtem wiedzy” to projekt re-
alizowany przez Gminę Grabów nad 
Pilicą, współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego na lata 
2014 – 2020 w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa 
X „Edukacja dla Rozwoju Regionu”, 
Działanie 10.1 „Kształcenie i roz-
wój dzieci i młodzieży”, Poddziała-
nie 10.1.1 „Edukacja Ogólna (w tym  
w szkołach zawodowych)”.

ANNA WĄSIK
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Już po raz siódmy w Kozienicach 
gościły najpiękniejsze Polki. Wszystko 
za sprawą Półfinału Miss Polski 2017 
i Finału Miss Polski Nastolatek 2017. 
Jak co roku w ich organizację zaanga-
żowali się Gmina Kozienice oraz Ko-
zienicki Dom Kultury im. Bogusława 
Klimczuka, przy współpracy z KCRIS.

W trakcie Półfinału Miss Polski, któ-
ry odbył się 23 czerwca na scenie kozie-
nickiego amfiteatru tradycyjnie wybrana 
została Miss Kozienic. Werdykt ogłosi-
li Burmistrz Gminy Kozienice Tomasz 
Śmietanka i Starosta Powiatu Kozienic-
kiego Andrzej Jung.
– Kochani to już siódmy raz w Kozie-

nicach, siódemka jest szczęśliwa,  
a Kozienice są idealne na szczęście – 
takie jest nasze hasło. Tyle szczęścia  
i piękna w Kozienicach co dzisiaj to 
nie było już od dawna. Miss Kozienic 
zostaje numer 17, czyli Anna Matula-
niec – ogłosił burmistrz Śmietanka.
Ania to aktualna Miss Ziemi Radom-

skiej, ma 18 lat. Po ogłoszeniu werdyktu 
nie kryła zaskoczenia: „Zaskoczenie jest 
ogromne. Nigdy w życiu nie spodziewa-
łam się, że zostanę Miss Kozienic. Jest to 
dla mnie ogromny zaszczyt. Mieszkam 
niedaleko. Jak byłam młodsza często 
przyjeżdżałam do Kozienic. To dla mnie 
niesamowite wyróżnienie”. Miss Kozie-
nic obecnie uczy się w Liceum Języko-
wym w Radomiu, za rok czeka ją matura. 

W piątkowy wieczór, 23 czerwca  
wybrano także 24 finalistki Miss Polski 
2017. W tym gronie zabrakło niestety  
pochodzącej z naszej gminy Patrycji Goł-
dy, drugiej Wice Miss Ziemi Radomskiej.  
W gronie oceniającym kandydatki zna-
leźli się m.in. Burmistrz Gminy Kozie-

nice Tomasz Śmietanka, starosta Andrzej 
Jung, dyrektor KDK Elwira Kozłowska, 
właściciel agencji Missland Lech Daniło-
wicz, Miss Polski 2016 Paulina Maziarz  
i prezes konkursu Miss Polski Gerhard 
Parzutka von Lipiński, a także Miss 
Polski Nastolatek 2016 Patrycja Pabis,  
z Lactalis Polska Teodor Bryk oraz osoby 
związane ze światem mody. Podczas gali 
wręczono też tytuł Miss Internetu. Zosta-
ła nią Marta Pałucka – 25 latka z Sopotu. 
Atrakcją wieczoru były nie tylko piękne 
dziewczęta, ale także występy gwiazd. 
Na scenie amfiteatru wystąpili Marta Po-
dulka i zespół Feel. Półfinał poprowadził 
znany prezenter Krzysztof Ibisz.

Dzień później, 24 czerwca w amfite-
atrze odbył się Finał Miss Polski Nasto-
latek 2017. W trakcie sobotniego wieczo-
ru spośród 22 kandydatek wyłoniono tę 
najpiękniejszą. Zanim jednak ogłoszono 
werdykt, dziewczęta prezentowały swoje 

wdzięki w różnych stylizacjach, opowia-
dały o sobie, swoich zainteresowaniach 
i planach na przyszłość. Zgromadzeni 
na widowni mogli też obejrzeć nagra-
ne wcześniej materiały ze zgrupowania, 
prezentujące poszczególne nastolatki. Tu 
podobnie jak dzień wcześniej, preten-
dentki do korony, z uwagą obserwowało 
specjalnie powołane jury. Najpiękniejsze 
nastolatki ponownie oceniali: Lech Dani-
łowicz i Gerhard Parzutka von Lipiński, 
przedstawiciele władz lokalnych wice-
burmistrz Małgorzata Bebelska i starosta 
Andrzej Jung, w jury zasiadła też m.in. 
dyrektor KDK Elwira Kozłowska oraz 
Miss Nastolatek z 2015 i 2016 roku. Byli 
też reprezentanci świata mody i dyrektor 
marketingu strategicznego Lactalis  Pol-
ska – Aleksander Czepelewski. Podczas 
gali finałowej napięcie cały czas rosło. 
Najpierw spośród 22 finalistek wybrano 
10. W tym gronie znalazła się Miss Inter-
netu, którą została Kinga Kozioł 17-latka 
z Przecławia. Tytuł Miss Jovi otrzymała 
17-letnia Miss Podlasia Natalia Laszew-
ska i jak się chwilę później okazało zo-
stała ona także wybrana IV Wicemiss.  
Z kolei III Wicemiss została Sandra Pie-
karska 15-latka z Katowic, drugą 18-let-
nia Roksana Dutkiewicz z Piotrkowa 
Trybunalskiego, a pierwszą Patrycja 
Rzepka 15-latka z Puław. Kiedy emocje 
sięgnęły zenitu ogłoszono, że najpięk-
niejszą wśród nastolatek została Klaudia 
Kucharska 15-latka z Bielska – Białej. 
Tego wieczoru poza pięknymi dziewczę-
tami, na scenie kozienickiego amfiteatru 
wystąpili także Carmell i gwiazda muzy-
ki klubowej Tony T. Całość poprowadził 
Kamil Baleja. 

Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka

GMINA KOZIENICE
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

OGŁASZA
PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż  nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozienice, położonych w Kozienicach, Osiedle Borki II, dla któ-
rych Sąd Rejonowy w Kozienicach prowadzi Księgę Wieczystą RA1K/00021510/9.

Zgodnie z decyzją Nr 32/2016 z dnia 6.06.2016 r. o warunkach zabudowy nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną.

Nieruchomości niezabudowane, położone pomiędzy  ulicami: Leśną i Cichą w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane, zalesione.

Forma sprzedaży – własność. Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.
1. Nieruchomość oznaczona numerem działki 5513/7 o powierzchni 971 m2, cena wywoławcza 120 000,00 zł netto, wadium wy-

nosi 12 000,00 zł. Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Przetarg odbędzie 
się w dniu 10 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Kozienicach ul. Parkowa nr 5, sala 212.

2. Nieruchomość oznaczona numerem działki 5513/8 o powierzchni 572 m2, cena wywoławcza 80 000,00 zł netto, wadium wy-
nosi 8 000,00 zł. Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Przetarg odbędzie 
się w dniu 10 sierpnia 2017 r. godz. 10:30 w Urzędzie Miejskim w Kozienicach ul. Parkowa nr 5, sala 212.

3. Nieruchomość oznaczona numerem działki 5513/9 o powierzchni 519 m2, cena wywoławcza 70 000,00 zł netto, wadium 
wynosi 7 000,00 zł. Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Przetarg od-
będzie się w dniu 10 sierpnia 2017 r. godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Kozienicach ul. Parkowa nr 5, sala 212.

4. Nieruchomość oznaczona numerem działki 5513/10 o powierzchni 518 m2, cena  wywoławcza 70 000,00 zł netto, wadium  wy-
nosi 7 000,00 zł. Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Przetarg odbędzie 
się w dniu 10 sierpnia 2017 r. godz. 11:30 w Urzędzie Miejskim w Kozienicach ul. Parkowa nr 4, sala 212.
Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wniesienie na konto Urzędu Miejskiego w Kozienicach w PEKAO SA 

Oddz. Kozienice Nr 44 1240 5703 1111 0000 4904 2762 wadium we wskazanej wysokości, w pieniądzu najpóźniej do dnia  
7 sierpnia 2017 r. włącznie, odrębnie na każdą nieruchomość , za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaga-
nej kwoty na wskazany rachunek bankowy.

Pełna treść ogłoszenia i regulamin przetargu będą wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kozienicach, oraz 
zamieszczone na stronach internetowych www.kozienice.pl, www.bip.kozienice.pl i telewizji lokalnej „Kronika Kozienicka” Ko-
zienickiego Domu Kultury. 

Dodatkowe informacje o warunkach i regulaminie udziela tut. Urząd, pokój nr 3 tel. 48 611 71 32. 



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 24

Już po raz trzeci w Skansenie Bo-
jowym I AWP w Mniszewie odbył się 
Piknik Militarny. W tym roku impreza 
ta miała charakter trzydniowy.

Już wczesnym popołudniem w pią-
tek 7 lipca, uczestnicy pikniku zaczęli 
zjeżdżać na teren Skansenu. Jako pierw-
si przyjechali właściciele odrestaurowa-
nych pojazdów militarnych z Willys – 
Jeep Club Polska.

W sobotę 8 lipca ogromne zainte-
resowanie wzbudził czołg Leopard, 
przywieziony przez 1 Warszawską 
Brygadę Pancerną. Zwiedzający mogli 
nie tylko podziwiać czołg z zewnątrz, 
ale również wejść do środka i wypytać 
o wszystkie interesujące ich szczegóły. 
Ciekawie prezentowały się też samo-
chody wojskowe, które udostępnił dla 
zwiedzających 10 Warszawski Pułk 
Samochodowy.

Stoisko prezentujące profil jed-
nostki, wystawiła Wojskowa Komen-
da Uzupełnień w Radomiu. W Pikniku 
uczestniczyli także rekonstruktorzy 
oraz stowarzyszenia o charakterze 
militarnym: Stowarzyszenie Warecki 
Klub Strzelecki Warka, Grupa Rekon-
strukcji Historycznej Warka, Jędrze-
jowska Grupa Rekonstrukcji Histo-
rycznej, Stowarzyszenie Historyczno 
– Rekonstrukcyjne Normandia ‘44, 
Stowarzyszenie Kawaleryjskie Beli-
niak w barwach 4 Szwadronu 27 Pułku 
Ułanów im. Króla Stefana Batorego, 
Stowarzyszenie Historyczne Pionie-
rzy 40 Pułku Piechoty Dzieci Lwow-
skich, Stowarzyszenie Historyczne 
„Na Postronku”, Koneckie Stowarzy-
szenie im. Majora Hubala Końskie, 
Stowarzyszenie Ułanów im. Oddziału 
Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. 
Hubala, Stowarzyszenie Pamięci, Hi-
storii, Tradycji, Kultury i Rozwoju, 
prywatny kolekcjoner Stanisław Kali-
ciński oraz Związek Weteranów Woj-
ska Polskiego.

Po południu odbył się bardzo emo-

Wójt Gminy Magnuszew
Gminna Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Magnuszewie

zapraszają
na

II Spotkanie na Przyczółku
w dniach 5 – 6 sierpnia 2017 r.,

które odbędzie się w Skansenie Bojowym I AWP w Mniszewie

Dokończenie na str. 25

GMINA MAGNUSZEW
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cjonujący pokaz szarży kawaleryjskiej 
w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej 
Stowarzyszenie Kawaleryjskie imie-
nia 22 Pułku Ułanów Podkarpackich  
w Garbatce – Letnisku. Zaś w budynku 
Centrum Kultury i Tradycji Historycz-
nej można było posłuchać koncertu pie-
śni patriotycznych w wykonaniu zespo-
łu Scena 50+.

W ramach obchodów III Pikniku 
Militarnego miała miejsce pierwsza 
edycja Przeglądu Pieśni Patriotycznej 
w wykonaniu zespołów seniorów zie-
mi radomskiej. Udział wzięły w niej 
zespoły: Klub Seniora „Złota Jesień” 
z Kozienic, Stowarzyszenie Seniorów 
„Barwy Życia” Pionki, Klub Seniora 
„Promyk Nadziei” Pionki, zespół „Pół-
borzanki” z Pionek, Zespół „Sycyna” 
z Sycyny, Zespół „Relaks” z Kozienic, 
Zespół „Kontrast” z Pionek, Klub Se-
niora „Pogodna Jesień” ze Zwolenia, 
Zespół „Melodia” z Magnuszewa oraz 
solistka Janina Tęcza ze Zwolenia.

W niedzielę 9 lipca dojechali kolej-
ni uczestnicy Pikniku, byli to: 42 Baza 
Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, któ-
ra przywiozła ze sobą symulator lotów 
oraz strzelnicę, Muzeum Sił Powietrz-
nych w Dęblinie, Fabryka Broni Łucz-
nik – Radom, Muzeum 2 Korpusu Pol-
skiego w Józefowie k. Otwocka, Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej III Okręgu 
Policji Państwowej Komisariat w Ra-
domiu, Kozienickie Stowarzyszenie 
Rekonstrukcji Historycznych. Swoje 
stoiska zaprezentowali też twórcy re-
gionalni z powiatu kozienickiego.

Tegoroczny piknik był bardzo uda-
ny zarówno pod względem bogactwa 
wystaw, jak też  zainteresowania od-
biorców, którzy przyszli je obejrzeć. 
Widzowie, których liczba sięgnęła  
3 tys. osób, korzystając z pięknej sło-
necznej pogody, tłumnie odwiedzali 
Skansen i ku zadowoleniu wystawców 
byli autentycznie zainteresowani wy-
stawionymi na pikniku zbiorami.

Mamy nadzieję, że kolejne orga-
nizowane w Skansenie wydarzenia 
będą się cieszyły podobnym zainte-
resowaniem. Już dziś zapraszamy na 
„Spotkanie na Przyczółku”, w dniach 
5 – 6 sierpnia 2017 r. Będziemy go-
ścić rekonstruktorów, muzea, wojsko  
i pojazdy militarne, których rajd po te-
renie gminy Magnuszew odbędzie się  
5 sierpnia. Zapraszamy.

ORGANIZATORZY

Dokończenie ze str. 24
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22 czerwca br. odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy Sieciechów VII kadencji. Wśród uchwał zaplanowanych na to posiedze-
nie, znalazła się również ta, dotycząca absolutorium. Radni po zapoznaniu się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz 
Komisji Rewizyjnej zdecydowali o jednogłośnym udzieleniu absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2016 wójtowi Marianowi 
Zbigniewowi Czerskiemu.

Budżet Gminy Sieciechów na 2016 r. uchwalony został przez Radę Gminy Sieciechów uchwałą Nr XII/58/15 w dniu 18 grudnia 
2015 r. Zgodnie z tą uchwałą przyjęto budżet po stronie dochodów w wysokości 11 129 036,00 zł i po stronie wydatków w wyso-
kości 10 709 212,12 zł.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie w ciągu roku plan przewidywał realizację dochodów w kwocie 13 825 367,57 zł, natomiast 
wykonanie wyniosło 14 056 613,60 zł (101,67% planu). W stosunku do analogicznego okresu 2015 roku dochody zwiększyły się 
o kwotę 2 513 325,96 zł.

W wykonanej kwocie:
– 4 797 327,00 zł (34,12%) – subwencje ogólne z budżetu państwa;
– 3 613 410,59 zł (25,71%) – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej;
– 489 425,50 zł (3,48%) – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących;
– 5 156 450,51 zł (36,69%) – pozostałe dochody własne.
Dochody podatkowe przedstawiały się następująco:

podatek od nieruchomości 1 512 187,58 zł
podatek rolny 489 061,58 zł
podatek leśny 16 957,18 zł
podatek od środków transportowych 50 227,70 zł
podatek dochodowy osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 6 658,38 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych 64 919,00 zł
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 8 412,66 zł
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 890 134,00 zł

Po przeprowadzeniu zmian w ciągu roku plan wydatków zamknął się kwotą 13 875 543,69 zł, wykonanie wyniosło  
12 121 320,00 zł (87,35% planu).

W wydatkach budżetu największy udział miały wydatki dokonane w następujących działach:
– Oświata i wychowanie        4 181 005,01 zł
– Pomoc Społeczna         3 967 632,71 zł
– Administracja Publiczna        1 410 685,07 zł
– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          782 268,41 zł

Wydatki inwestycyjne w 2016 r. zostały zrealizowane na kwotę 119 474,08 zł. Plan 870 554,00 zł.
Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:
– Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów,– etap I. W ra-

mach tej inwestycji wybudowano stację trafo potrzebną do budowy kanalizacji. Natomiast nakłady na inwestycję w latach 
2017/2018 będą wynosiły 3.600.000 zł;

– Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Wojcieszkowska;
– Przebudowa ul. Rynek w Sieciechowie;
– Zakup kosiarki do rowów;
– Zakup kosiarki traktorowej samojezdnej;
– Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy.
Fundusz Sołecki udało się zrealizować w 99,61%.
Na dzień 31.12.2016 r. przychody budżetu wyniosły 1 908 854,63 zł, a rozchody budżetu – 419 823,88 zł, budżet zamknął się 

nadwyżką 1 935 293,60 zł.

HALINA WRONA 
Skarbnik Gminy Sieciechów

GMINA SIECIECHÓW
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W dniach 10 i 11 czerwca br. odby-
ła się wycieczka w Góry Świętokrzyskie 
zorganizowana z inicjatywy Przewod-
niczącego Rady Gminy, finansowana  
w całości przez jej uczestników.

Podczas wyjazdu zwiedziliśmy kolegia-
tę w Opatowie, zamek Krzyżtopór w Ujaz-
dowie, pełną magii i tajemniczości ruinę, 
będącą zabytkiem klasy międzynarodowej, 
zbudowanym przez wojewodę Krzysztofa 
Ossolińskiego w latach 1627 – 1644, nigdy 
w pełni nie ukończonym. Zwiedziliśmy 
również ogrodzone miasto Szydłów, zamek 
w Kurozwękach z hodowlą bizonów. Dru-
giego dnia odwiedziliśmy Park Miniatur  
w Krajno Zagórze. Sercem całego kom-
pleksu jest watykańska bazylika z Placem 
Świętego Piotra. Można także zobaczyć Ko-
loseum, krzywą wieżę w Pizie, wieżę World 
Trade Center, Statuę Wolności, obok której 
znajduje się kolejny symbol Stanów Zjed-
noczonych – Biały Dom, Wieżę Eiffla na tle 
Katedry Notre Dame i Łuku Triumfalnego, 
Bramę Brandenburską i wiele, wiele innych 
najsłynniejszych budowli świata. Weszliśmy 
także na Święty Krzyż oraz zwiedziliśmy 
Jaskinię Raj – jedną z najbardziej znanych 
atrakcji turystycznych Gór Świętokrzyskich 
i jedną z najpiękniejszych jaskiń krasowych 
naszego kraju.

W wycieczce wzięli udział radni, sołty-
si i chętni mieszkańcy naszej gminy. Mimo 
bliskości Gór Świętokrzyskich większość 
uczestników była na tym terenie po raz 
pierwszy i najprawdopodobniej nie ostatni, 
jednak ten wyjazd zostanie w Nas niezapo-
mniany.

KAZIMIERZ MASTALERZ

Zakończyła się budowa parkin-
gu dla samochodów osobowych na 
działce nr 328/9 w miejscowości  
Zajezierze.

Prace polegały na ułożeniu na-
wierzchni z kostki brukowej na podsyp-
ce betonowej. Parking ma powierzchnię 
1270 m2. Miejsca parkingowe zostały 
oddzielone kolorową kostką brukową. 
Na parkingu wyznaczono również miej-
sca dla osób niepełnosprawnych.

Wykonawcą zadania była Firma Ogól-
nobudowlana „SADAM” Dariusz Godek 
z Radomia. Całkowity koszt wykonania 
prac wyniósł: 149.223,56 zł.

Zadanie zostało sfinansowane ze 
środków własnych Gminy Sieciechów  
z udziałem miejscowości Zajezierze.

ZBIGNIEW HOŁDA
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