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BIULETYN ZAWIERA INFORMACJE GMIN POWIATU KOZIENICKIEGO 
NALEŻĄCYCH DO ZWIĄZKU GMIN ZIEMI KOZIENICKIEJ

11 listopada w Kozienicach dbyły się  
uroczyste obchody 100-lecia Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości połączone 
z odsłonięciem Pomnika Niepodległości.

Uroczystości rozpoczęły się na cmen-
tarzu parafi alnym w Kozienicach, gdzie 
złożone zostały wiązanki kwiatów przy 
kwaterach poległych żołnierzy.

Msza Święta w intencji Ojczyzny od-
prawiona została w Kościele pw. Św. Ro-
dziny, a przewodniczył jej ksiądz biskup 
Henryk Tomasik Ordynariusz Diecezji 
Radomskiej.

Po Mszy Świętej wszyscy uczest-
nicy obchodów w uroczystym prze-
marszu, prowadzonym przez Ułanów 
z 22. Pułku Ułanów Podkarpackich 
z Garbatki-Letnisko, udali się pod Po-
mnik Niepodległości, umiejscowiony 
na placu przy zbiegu ulic Warszawskiej 
i Sportowej w Kozienicach. Po ode-
graniu hymnu państwowego nastąpiło 
uroczyste odsłonięcie Pomnika, które-
go dokonała symboliczna para pokole-
niowa kombatant Stanisław Kucharski 
i harcerka Ada Kobylska, przy asyście: 
Tomasza Śmietanki Burmistrza Gmi-
ny Kozienice, Piotra Kozłowskiego 
Burmistrza Elekta, Mariusza Praw-
dy Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Kozienicach, Mariana Śledzia Prze-
wodniczącego Społecznego Komite-
tu Budowy Pomnika Niepodległości, 
Marka Gozdery Sekretarza Społecz-
nego Komitetu, Krzysztofa Reczka 
Członka Zarządu Społecznego Komi-
tetu, Andrzeja Junga Starosty Powiatu 
Kozienickiego oraz Mirosława Górki 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
Kozienickiego.

Następnie ks. Biskup Henryk Tomasik 

dokonał poświęcenia pomnika i odmówił 
modlitwę za poległych.

Kolejnym punktem uroczystości był 
Apel Pamięci, odczytany przez Krzysz-
tofa Zająca z Kozienickiego Stowarzy-
szenia Rekonstrukcji Historycznych przy 
udziale Jednostki Strzeleckiej „Strzelec” 
1442 Kozienice.

W dalszej części obchodów oko-
licznościowe przemówienia wygłosili 
przedstawiciele samorządów powia-
towego i gminy Kozienice oraz Spo-
łecznego Komitetu Budowy Pomnika 
Niepodległości w Kozienicach. An-
drzej Jung Starosta Kozienicki mówił 
o wielkim znaczeniu powstałego po-
mnika, jako o symbolu, miejscu pamię-
ci o tych wszystkich, którzy walczyli 
o niepodległość, a także tych, którzy 
przez lata budowali więź patriotyczną 
i społeczną. Wiedzieli – podkreślał sta-

rosta, tak jak i my wiemy, że dla narodu 
polskiego, dla każdego Polaka, najważ-
niejszą rzeczą jest wolne, suwerenne 
i niepodległe Państwo.

Po przemówieniach 60 delegacji zło-
żyło kwiaty przy pomniku Niepodległości 
w hołdzie tym, którzy walczyli i ginęli za 
polską sprawę.

Na zakończenie ofi cjalnych uroczysto-
ści Orkiestra Dęta OSP z Kozienic odegra-
ła wiązankę pieśni żołnierskich.

Dalsza część obchodów Narodo-
wego Święta Niepodległości odbyła 
się w sali kameralnej Centrum Kultu-
ralno-Artystycznego w Kozienicach, 
gdzie zorganizowany został IX koncert 
muzyki polskiej „Niepodległa Nuta” 
w wykonaniu uczniów, absolwentów 
i nauczycieli Szkoły Muzycznej I stop-

Dokończenie na str. 2
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nia w Kozienicach.
Zainteresowani mogli również wziąć 

udział w pikniku historycznym na pla-
cu przyległym do Pomnika Niepodle-
głości oraz obejrzeć wystawę Ojcowie 
Niepodległości” prezentowaną w patio 
Centrum Kulturalno-Artystycznego 
w Kozienicach.

W uroczystych obchodach Narodo-
wego Święta Niepodległości w Kozie-
nicach wzięło udział 30 pocztów sztan-
darowych, przedstawiciele środowisk 
kombatanckich, władz państwowych 
i samorządowych, policji, straży po-
żarnej, szkół i placówek oświatowych, 
organizacji, stowarzyszeń i przedsię-
biorstw oraz mieszkańcy powiatu ko-
zienickiego.

Organizatorami obchodów 100-le-
cia Odzyskania przez Polskę Nie-
podległości byli Gmina Kozienice, 
Społeczny Komitet Budowy Pomnika 
Niepodległości oraz Starostwo Powia-
towe w Kozienicach. Partnerami uro-
czystości natomiast: Parafia pw. Św. 
Rodziny w Kozienicach, Kozienicki 
Dom Kultury im. Bogusłwa Klimczuka 
w Kozienicach, Kozienickie Stowarzy-
szenie Rekonstrukcji Historycznych, 

Dokończenie ze str. 1

Szkoła Muzyczna I stopnia w Kozie-
nicach, Biblioteka Publiczna Gminy 
Kozienice im. ks. Franciszka Siar-
czyńskiego, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Kozienicach, Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej w Kozie-
nicach, Komenda Powiatowa Policji, 
Kozienicka Gospodarka Komunalna, 
Związek Harcerstwa Rzeczypospoli-
tej Okręg Staropolski, 24 Kozienicka 
Drużyna Harcerek „Doba”, Jednostka 

Strzelecka „Strzelec” 1442 Kozienice 
oraz 22. Pułk Ułanów Podkarpackich 
z Garbatki-Letnisko.

SABINA SEMENIUK

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

Początek listopada to czas kiedy 
w sposób szczególny wspominamy tych, 
którzy odeszli. Jak co roku Starosta Ko-
zienicki Andrzej Jung wraz z delegacją 
odwiedził groby zmarłych samorządow-
ców: Radnych Rady Powiatu, Starosty, 
pracowników Starostwa oraz tych, którzy 
czynnie uczestniczyli w życiu społecz-
nym Powiatu Kozienickiego.

Tamara Rzuchowska
„Święto zmarłych”

Dzień pamięci, 
nie rozpamiętywania, 

chwila zadumy, 
nie ran rozdrapywania, 

dzień wspólnoty, 
duszy westchnienia, 

o zmarłych 
miłych chwil wspomnienia. 
Kto żyw do mogił podąży, 
należny oddać szacunek, 
wieczny ogień zapalić, 

kwiat złożyć, 
w modlitwie znaleźć 
dla duszy ratunek. 

I choć dzień to smutny, 
nie do końca pozbawiony radości, 

Oni odeszli tam, 

zostawili tu wszystkie miłości. 
I nie można powiedzieć, że 
Bóg odebrał nam wszystko, 

Oni zawsze tu są, 
Czujesz w sercu i duszy Ich bliskość. 

I nie można powiedzieć, że 
skoro nie ma Ich pośród żywych, 
to świat uczuć przekazany nam, 

nie jest światem uczuć prawdziwych. 
Wszak obdarzyli nas wiarą, 

ogrom wiedzy i uczuć darowali 
i nie znaczy, 

zostawili tu wszystkie miłości. że skoro Ich brak, 
nie będziemy o Nich pamiętali. 

Wrócimy tu jeszcze nie raz, 
z żywym w sercu obrazem, 

znów zaświecimy znicz, 
pacierz zmówimy razem.

SABINA SEMENIUK

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

Wydarzenia
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Drodzy Mieszkańcy 
Powiatu Kozienickiego, 
Szanowni Państwo,

Przed nami VI Kadencja Rady Po-
wiatu Kozienickiego. Na I Sesji Rady 
Powiatu 19 listopada zostały wybrane 
władze Powiatu, a ja po raz kolejny 
dostałem największy mandat zaufania 
i pełnił będę funkcję Starosty Kozie-
nickiego. To dla mnie wielki zaszczyt, 
a jednocześnie duże wyzwanie i cięż-
ka praca. Praca, którą wykonywał będę 
wspólnie z Wicestarostą, Zarządem, 
Radnymi Rady Powiatu oraz pracow-
nikami Starostwa i jednostek organi-
zacyjnych Powiatu, wsłuchując się 
w Wasze głosy. Bo jak wielokrotnie już 
wspominałem spokój i rozmowa z ludźmi są dla mnie najważniejsze i służą do wyznaczania kierunków działania.

Jednocześnie serdecznie gratuluję Burmistrzowi i Wójtom gmin powiatu kozienickiego i wszystkim Radnym Rady Miejskiej 
i Rad Gmin, zaufania społecznego, którym obdarzyli Was mieszkańcy. Wyrażam nadzieję na efektywną współpracę samorządu 
powiatowego z samorządami gminnymi w rozpoczętej już kadencji. Wszyscy tworzymy jedną wspólnotę, która dążyć powinna 
do dalszego rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców powiatu kozienickiego.

Jeszcze raz dziękuję i zapraszam do współpracy.
ANDRZEJ JUNG

STAROSTA KOZIENICKI

19 listopada odbyła się I Sesja Rady 
Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Przed 
rozpoczęciem obrad Radni otrzymali z rąk 
Przewodniczącego Powiatowej Komisji 
Wyborczej Janusza Maciąga zaświadcze-
nia o wyborze.

Sesję, według porządku ustalonego przez 
Komisarza Wyborczego w Radomiu rozpo-
czął Radny Senior Waldemar Witkowski. Po 
odczytaniu porządku obrad wszyscy Radni 
złożyli ślubowanie, następnie Komisja Skru-
tacyjna, w skład której weszli Radni Rady 
Powiatu Kozienickiego przeprowadziła gło-
sowanie mające na celu wybór Przewodni-
czącego. Zgłoszono tylko jednego kandyda-
ta – Włodzimierza Stysiaka, który w wyniku 
tajnego głosowania wybrany został Prze-
wodniczącym Rady Powiatu Kozienickiego, 
otrzymując 12 głosów za i 7 przeciw.

Po przyjęciu odpowiedniej uchwały 
Włodzimierz Stysiak przejął prowadzenie 

obrad Sesji, po czym rozszerzono porzą-
dek obrad o wybór Wiceprzewodniczących 
Rady, Starosty i Wicestarosty Powiatu Ko-
zienickiego oraz trzech członków Zarządu. 
Wiceprzewodniczącymi, wybranymi rów-
nież w tajnym głosowaniu, zostali Małgo-
rzata Bebelska i Mirosław Górka.

Na stanowisko Starosty zgłoszono 
dwóch kandydatów: Andrzeja Junga – do-
tychczasowego Starostę i Zbigniewa Sit-
kowskiego. Radni zdecydowali, że funkcję 
Starosty nadal pełnił będzie Andrzej Jung, 
za wyborem którego głosowało 12 Rad-
nych. Zbigniew Sitkowski uzyskał 4 głosy 
poparcia. Nowo wybrany Starosta zapropo-
nował, by funkcję Wicestarosty pełnił Józef 
Grzegorz Małaśnicki. Przy 13 głosach za i 5 
przeciw Radni w głosowaniu tajnym zdecy-
dowali o jego wyborze na to stanowisko.

Ostatnim punktem obrad był wybór 
3 członków Zarządu Powiatu Kozienic-

kiego. Decyzją Radnych w Zarządzie za-
siadać będą: Marek Kucharski, Waldemar 
Banaś i Małgorzata Siekut. Na tym obra-
dy zakończono.

I Sesja Rady Powiatu Kozienickiego 
trwała ponad 5 godzin. Materiał TV „Nasz 
Powiat” z wręczenia zaświadczeń o wybo-
rze Radnym Rady Powiatu Kozienickiego 
VI kadencji dostępny jest na kanale Po-
wiatu Kozienickiego w serwisie youtube, 
podobnie jak nagranie całych obrad. Jed-
nocześnie informujemy, że również na tym 
kanale śledzić będzie można NA ŻYWO 
relacje z kolejnych Sesji Rady Powiatu.

MONIKA WIRASZKA

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

19 listopada odbyła się I Sesja Rady obrad Sesji, po czym rozszerzono porzą- kiego. Decyzją Radnych w Zarządzie za-

Informacje
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Przez cały 2018 r. Biblioteka Pu-
bliczna Gminy Kozienice (jednocze-
śnie biblioteka powiatowa) podejmo-
wała zadania mające na celu uczczenie 
100. Rocznicy Odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości. Były to lekcje 
biblioteczne prowadzone od kwietnia 
przez wszystkie placówki, dwa kon-
kursy o zasięgu powiatowym: fotogra-
ficzny i literacki pod wspólnym ha-
słem „Wolność kocham i rozumiem”, 
wielkoformatowa wystawa „Ojcowie 
niepodległości”. W maju zorganizo-
waliśmy szkolenie tematyczne dla 
wszystkich bibliotekarzy z powiatu, 
prowadzone przez Edytę Gulę z Insty-
tutu Pamięci Narodowej w Warszawie, 
na temat jak bibliotekarze mogą pro-
wadzić edukację historyczną i patrio-
tyczną, posługując się pakietami edu-
kacyjnymi opracowanymi przez IPN 
„Polak mały” i „Baśka Murmańska”.

Kulminacyjnym elementem naszych 
działań była w dniu 8 listopada sesja na-
ukowa, ale jednocześnie popularna, czyli 
taka, gdzie rzetelna wiedza o walce o nie-
podległość przekazana została w sposób 
prosty, bez naukowego sztafażu.

Patronat nad wydarzeniem objęli 
Starosta Powiatu Kozienickiego An-
drzej Jung, Burmistrz Gminy Kozie-
nice Tomasz Śmietanka oraz prof. dr 
habilitowany Jerzy Eisler Dyrektor 
Instytutu Pamięci Narodowej Oddział 
w Warszawie, bowiem naukę histo-
ryczną podczas sesji reprezentowało 
trzech pracowników – edukatorów IPN 
Marcin Łaszczyński i Piotr Jaźwiński 
z oddziału IPN Warszawa oraz dr Mar-
cin Chorązki z oddziału IPN w Kra-
kowie. Kolejnym prelegentem była 
dr Ewa Kurek.

Sesja popularnonaukowa została 
przygotowana z myślą o młodzieży szkół 
średnich i gimnazjalnych, aby poszerzyli 
wiedzę w odmiennych od codziennych 
warunkach dydaktycznych i o nauczy-
cielach w celu wsparcia ich nauczania 
i wzbogacenia warsztatu pracy, a także 
o seniorach uczestniczących w kursach 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wygłoszone prelekcje wprowadzi-
ły słuchaczy w główne uroczystości 
niepodległościowe jakie miały miejsce 
w Kozienicach w dniu 11 listopada, do-
kładnie w 100 lat od daty, którą przyjęło 
się uważać za moment odrodzenia pol-
skiej państwowości.

Po powitaniu przez Elżbietę Stąpór 
Dyrektora Biblioteki, Małgorzaty Be-

belskiej Zastępcy Burmistrza oraz Piotra 
Kozłowskiego burmistrza elekta, swo-
ją prezentację „Rogate dusze – udział 
młodzieży w walkach o odzyskanie 
niepodległości” wygłosił M. Łaszczyń-
ski z Warszawy. Wykład został z zain-
teresowaniem przyjęty przez młodzież, 
opowiadał o życiu, ofi erze krwi, zdro-
wia i życia ich rówieśników sprzed stu 
lat. Następny prelegent dr M. Chorązki 
z Krakowa skupił się na etosie ziemiań-
skiej części polskiego społeczeństwa 
i wkładzie ziemian w odbudowę, ukształ-
towanie granic i organizację państwa. 
Kolejny wykład wygłosiła dr Ewa Kurek 
z Lublina specjalizująca się w historii 
stosunków polsko-żydowskich od wcze-
snego średniowiecza do czasów współ-
czesnych, autorka kilkunastu książek 
o tej tematyce. Dr Kurek omówiła stosu-
nek Żydów do zaborców i do odradzają-
cego się państwa.

Sesję zamknął znany już w Kozieni-
cach ze spotkań autorskich w bibliotece 
Piotr Jaźwiński z Warszawy, autor trzech 
książek o koniach i kawalerzystach II 
Rzeczpospolitej oraz sagi rodzinnej pt. 
„Wołynianki” . W br. Pan Jaźwiński prze-
prowadził badania archiwalne na temat 
Komendy Grupy Legionów Polskich płk. 
Zygmunta Zielińskiego, stacjonującej 
w Kozienicach w latach 1916 – 17, napi-
sał na ten temat książkę opatrzoną wielo-
ma dotychczas nieznanymi dokumentami, 
która wkrótce ma być wydana przez IPN.

W przerwie pomiędzy wykłada-
mi został podsumowany powiatowy 
międzyszkolny konkurs fotografi czny 
„Wolność kocham i rozumiem”, orga-

nizowany pod patronatem Starosty Po-
wiatu Kozienickiego i Burmistrza Gmi-
ny Kozienice przez Mediatekę. Tę część 
spotkania uświetnił Starosta Andrzej 
Jung, który ufundował nagrodę za za-
jęcie II miejsca oraz trzy wyróżnienia. 
Pogratulował on nagrodzonym uczniom 
oraz mówił o znaczeniu wolności i nie-
podległego bytu państwowego. Dodać 
należy, że wszyscy uhonorowani nagro-
dami są uczniami Zespołu Szkół Nr 1 
im. Legionów w Kozienicach.

W imieniu własnym i prelegentów 
dziękuję za współpracę dyrektorom ko-
zienickich szkół: Ewie Malec, Ryszar-
dowi Zającowi, Andrzejowi Boryczce 
i Tomaszowi Treli za taką organizację 
zajęć, która umożliwiła uczniom wy-
słuchanie interesujących wykładów. 
Przez 5 godzin w sesji uczestniczyło 
ponad 300 osób. Dziękuję wszystkim 
słuchaczom, przedstawicielom władz, 
uczniom i prelegentom. Dzięki konfe-
rencji o historii naszego narodu, pań-
stwa i historii lokalnej wiemy więcej. 
Prezes Zarządu Towarzystwa Miło-
śników Ziemi Kozienickiej Lech Wi-
śniewski zadeklarował, iż wygłoszone 
wykłady będą opublikowane w najbliż-
szym wydaniu periodyku „Ziemia Ko-
zienicka”. Dziękuję również TMZK za 
pomoc w finansowaniu przedsięwzię-
cia.

A naszemu państwu, naszej coraz 
piękniejszej Ojczyźnie życzę kolejnych 
lat w pokoju i kolejnych świetnych jubi-
leuszy.

ELŻBIETA STĄPÓR
Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice

belskiej Zastępcy Burmistrza oraz Piotra nizowany pod patronatem Starosty Po-

Wydarzenia
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Listopad to miesiąc pamięci, reflek-
sji nad sensem życia, przemijaniem...
To czas szczególny dla nas Polaków. 
Zadumie, wspomnieniom poświęco-
nym naszym bliskim, którzy odeszli 
towarzyszy także refleksja dotycząca 
dziejów naszej Ojczyzny, wspomnienie 
wielu pokoleń Polaków, którzy marzyli 
o wolnej Polsce i o tę Polskę walczy-
li. Częściej niż zwykle zastanawiamy 
się na polskością, istotą współczesne-
go patriotyzmu, wolnością, która jest 
wyjątkową wartością, darem, ale i obo-
wiązkiem, odpowiedzialnością.

11 listopada tego roku to data 
szczególna, symboliczna. Towarzyszy 
nam nie tylko melancholijna zaduma 
nad sensem dziejów, losem naszej Oj-
czyzny, ale także radość wynikająca 
z faktu, że dane nam jest celebrować 
setną rocznicę odzyskania niepodle-
głości po 123 latach zaborów.

W świadomości zbiorowej Po-
laków odzyskanie niepodległości 
w 1918 r. funkcjonuje jako jedno z naj-
ważniejszych wydarzeń w naszej hi-
storii. Dlatego przypadające na 2018 r. 
stulecie odzyskania niepodległości jest 
symbolem trwałości pamięci, okazją 
do świętowania, ale także do refleksji 
nad przeszłością oraz zachętą do budo-
wania wspólnej przyszłości. Taka idea 
przyświecała całej społeczności szkol-
nej Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów 
Polskich w Kozienicach. W godny 
i różnorodny sposób chcieliśmy zaak-
centować tę wyjątkową okoliczność. 
W procesie dydaktyczno-wychowaw-
czym zwracamy szczególną uwagę na 
kształtowanie postaw patriotycznych 
i obywatelskich. Szczególnie bliskie są 
nam idee naszego Patrona – Legionów 
Polskich. Dlatego chcieliśmy w wyjąt-
kowy sposób  świętować tę rocznicę. 
I tak 8 listopada nasza szkoła włączyła 
się w organizację biegu upamiętniają-
cego odzyskanie przez Polskę niepod-
ległości. Aktywy udział w tej imprezie 
wzięli nauczyciele naszej placówki na 
czele z dyrektorem szkoły Ryszardem 
Zającem. W sztafecie naszej szkoły 
pobiegli: Anna Łapińska, Beata Krze-
śniak, Sylwia Śmietanka, Magdalena 
Wójcik, Aneta Żak-Wojcieszek, Ry-
szard Zając, Marek Grzelczak, Tomasz 
Staluszka, Michał Wrochna. Imprezę 
poprowadziła Elżbieta Rosołowska-
-Zmitrowicz.

Szczególnie różnorodny charakter 
miały uroczystości, które odbywały 
się w naszej szkole 9 listopada. Spo-
łeczność szkolna zaangażowana była 

w obchody „Dnia Patrona Szkoły”. Bo-
gata oferta imprez, w które obfitował 
ten dzień wynikała z zaangażowania 
i współpracy nauczycieli i uczniów. 
Motyw legionowy pojawił się na oko-
liczność konkursu plastycznego „Le-
giony Polskie”, za który odpowiedzial-
ni byli Jadwiga Szymaniak i Benedykt 
Janaszek. Powstało wiele interesują-
cych prac, które można było podziwiać 
na wystawie pokonkursowej. Zainte-
resowani historią Legionów Polskich 
mogli uczestniczyć w prezentacji ksią-
żek poświęconych tej problematyce. 
Wystawę tę w szkolnej świetlicy przy-
gotowały Dorota Adamiak i Jadwiga 
Szymaniak. Dużym zainteresowaniem 
uczniów cieszył się „Konkurs Wiedzy 
o Patronie”. Jest on dedykowany przede 
wszystkim uczniom klas pierwszych. 
Nad sprawną organizacją konkursu 
czuwała Iwona Stępień, nauczycielka 
historii. Niesłabnącą popularnością 
wśród młodzieży cieszy się gra eduka-
cyjna „Nie iGRAj z Marszałkiem”. Tak 
też było i w tym roku. Świętowanie na 
wesoło przygotowała Dorota Lis i Sa-
morząd Uczniowski. Legiony Polskie 
to także „żołnierska nuta”. W związku 
z tym uczniowie naszej szkoły uczest-
niczyli w plenerowej prezentacji pieśni 
legionowych. Wspólny śpiew to także 
rodzaj szczególnego, zbiorowego prze-
życia o charakterze patriotycznym i es-
tetycznym. Za tę część obchodów od-
powiedzialna była Magdalena Jasiuk.

O różnorodnym charakterze obcho-
dów stulecia odzyskania niepodległo-
ści w naszej szkole świadczą kolejne 
inicjatywy. W czytelni szkolnej od-
było się spotkanie z Marianem Gwar-
diakiem, który zaprezentował swoje 

prace malarskie. Ponadto Elżbieta 
Wit przygotowała wystawę planszową 
„100 lat niepodległości Polski”, a Do-
rota Adamiak i Monika Burkat wysta-
wę pokonkursową laureatek konkursu 
fotograficznego „Wolność kocham 
i rozumiem”. Z kolei Hanna Boryczka 
przygotowała dla uczniów klas matu-
ralnych pokaz filmowego widowiska, 
jakim z pewnością jest „Potop” w reży-
serii Jerzego Hoffmana, który uchwy-
cił to, co ważne dla prozy Henryka 
Sienkiewicza. Dla lubiących wyzwania 
intelektualne Henryk Motyka i Jacek 
Szczygieł przygotowali symultanę sza-
chową...

Szczególnie wzruszający moment  
nastąpił o godzinie 11.11, kiedy to cała 
społeczność  szkolna odśpiewała czteroz-
wrotkowy hymn w ramach projektu „Re-
kord dla Niepodległej”.

Artystycznym i emocjonalnym 
podsumowaniem obchodów był mon-
taż słowno – muzyczny przygotowany 
z przez uczniów klasy 1BLO. Opiekę 
artystyczną nad młodzieżą sprawowa-
ły Renata Kurek i Izabela Kęska-Cie-
ślik. Oprawą muzyczną zajął się Mar-
cin Mizak wraz ze szkolnym zespołem 
wokalno-instrumentalnym. Widowisko 
stanowiące swoistą puentę obchodów 
stulecia odzyskania niepodległości 
było poetycką, historyczną, refleksyj-
ną, muzyczną wędrówką, której mo-
tywem przewodnim było umiłowanie 
wolności i myśl, że Polska kiedyś i te-
raz, w zniewoleniu i w chwale miała 
„wiernych synów i wierne córki” dla-
tego jest...

IZABELA KĘSKA-CIEŚLIK

w obchody „Dnia Patrona Szkoły”. Bo- prace malarskie. Ponadto Elżbieta 
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12 października w liceum odbył się turniej piłki nożnej. 
W zawodach uczestniczyli uczniowie wszystkich klas 

szkoły, pod czujnym okiem Leszka Adamiaka. I miejsce zdo-
były klasy III A, B, C, II miejsce zdobyły klasy IIA, B, C, III 
miejsce zdobyła klasa IA. Wygranym gratulujemy!

15 października odbyła się uroczystość z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej – święta nauczycieli, uczniów 

i wszystkich pracowników oświaty. Oficjalną część uro-
czystości rozpoczęła Dyrektor Ewa Malec, witając szkolną 
społeczność oraz przybyłych gości. Podziękowała nauczy-
cielom za trud codziennej pracy pedagogicznej i życzy-
ła dalszych sukcesów w wychowaniu młodych pokoleń. 
W kolejnej części uroczystości zabrał głos przedstawiciel 
Starostwa Powiatowego w Kozienicach Janusz Patkowski 
przekazując życzenia i gratulacje wszystkim nauczycielom 
i pracownikom szkoły. Następnie przedstawiciele Samorzą-
du Uczniowskiego Julia Urbaniak oraz Adam Dąbrowski, 
złożyli życzenia dyrekcji szkoły wręczając kwiaty. Dyrektor 
szkoły poinformowała o srebrnych medalach za długoletnią 
pracę przyznanym nauczycielom oraz wręczyła Nagrody 
Dyrektora nauczycielom oraz pracownikom szkoły. Uczen-
nica klasy IIB Zuzanna Mazur zaprosiła wszystkich zgro-
madzonych gości na część artystyczną przygotowaną przez 
uczniów IIIA pod kierunkiem Edyty Tarczyńskiej, Sylwii 
Milczarczyk oraz Bożeny Stępień.

15 października rozpoczęła się wycieczka tematyczna pn. 
„Krakowskie inspiracje”, w której wzięli udział ucznio-

wie klas: IB, IA, IIIA i IIIC pod opieką Beaty Smykiewicz-
-Różyckiej i Eweliny Buszko. W Krakowie uczestnicy spędzili 
3 dni. Po wspólnym zwiedzaniu miasta, wzięli udział w grze 
miejskiej, którą sfi lmowali. Mieszkali w Poroninie, skąd wybra-
li się nad Morskie Oko. Pogoda dopisała. W Zakopanem od-
wiedzili Willę Harendę, w której mieści się muzeum Jana Ka-
sprowicza. Odwiedzili również Jaszczurówkę, gdzie podziwiali 
zakopiański styl witkiewiczowski. „Krakowskie inspiracje” – to 
również młodopolskie inspiracje. Wycieczka trwała do 19 paź-
dziernika.

18 października w kozienickim Centrum Kulturalno-Arty-
stycznym odbyło się wręczenie stypendiów dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych. Wśród wyróżnionych znalazły się 
następujące osoby: Kamila Wolska, Dawid Redmerski, Zuzanna 
Polanowska, Katarzyna Tyśkiewicz, Wiktoria Zawodnik, Wik-
toria Rytko, Julia Telbusiewicz, Patrycja Kępińska, Julia Gnyś, 

Wioletta Płaza. Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzy-
my kolejnych sukcesów!!!

19 października w Auli Głównej Uniwersytetu Technolo-
giczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 

w Radomiu odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwo-
wych, resortowych i nagród przyznanych z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Uroczystość odbyła się z udziałem Aurelii Michałow-
skiej – Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Za wybitne osiągnięcia 
w pracy zawodowej zostały uhonorowane nauczycielki naszego 
liceum. Anna Liwocha otrzymała Medal Komisji Edukacji Naro-
dowej, a Marzanna Chołuj i Justyna Kwaśnik – Medale Srebrne 
za Długoletnią Służbę. Serdecznie gratulujemy!!!

22 października nauczyciele bibliotekarze w ramach Mię-
dzynarodowego Święta Bibliotek Szkolnych zorgani-

zowali quiz „Cytaty…” dla wszystkich chętnych uczniów 
odwiedzających naszą bibliotekę. Konkurs związany był 
z tegorocznym hasłem święta „Książka to przyszłość” i za-
wierał cytaty książek z ponadczasowymi przesłaniami. Po-
nadto, już kilka dni wcześniej na holu szkolnym umieszczo-
no gazetkę nawiązującą do tegorocznego hasła oraz tablicę 
z informacjami dotyczącymi tego święta. Konkurs cieszył się 
dużym zainteresowaniem uczniów, największą frekwencję 
zaprezentowali uczniowie klasy IIA. Wszystkim uczestnikom 
dziękujemy i zapraszamy do udziału w następnych tego typu 
przedsięwzięciach. 

30 października Szkolna Grupa Medyczna gościła w przed-
szkolu mieszczącym się w murach PSP Nr 4. Spotkanie 

odbyło się w celu promocji akcji ,,Mały Ratownik – pomaga Ci 
pomagać”. Uczniowie przybliżyli dzieciom podstawowe zagad-
nienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 
i zapobiegania wypadkom. Objaśnili pojęcia: łańcuch ratunko-
wy, numery alarmowe, wyposażenie apteczki. Przeprowadzili 
zajęcia praktyczne z resuscytacji krążeniowo – oddechowej, 
bandażowania i postępowania podczas omdlenia i zadławienia.

31 października uczniowie klasy IB wzięli udział w grze lo-
gicznej Escape Room w wydaniu halloweenowym w na-

szej zaprzyjaźnionej instytucji – Mediatece.

31 października został rozstrzygnięty konkurs ekologicz-
ny pod tytułem „Jeśli chcesz żyć długo, zdrowo – pal 

człowieku w piecu z głową”. Jury przyznało trzy nagrody: 
I miejsce – IIC, II miejsce – IA, III miejsce – IB. Zwycięzcom 
gratulujemy!

Red. I LO
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Dzień 11 listopada to dla każdego ma-
łego i dużego Polaka ważna data – sym-
bol miłości Ojczyzny, walki o wolność, 
symbol wiary i zwycięstwa. Patriotyczne 
święto skłania nas do refl eksji nad war-
tością wolności i niepodległości stano-
wiącymi istotny składnik narodowej toż-
samości. Dla upamiętnienia tej ważnej 
rocznicy uczniowie ze SOSW w Opac-
twie pod kierunkiem nauczycieli przy-
gotowali uroczysty apel ,,Świętujemy 
wspólnie 100-lecie Niepodległej Polski”, 
podczas którego nie zabrakło wierszy 
i pieśni patriotycznych. 9 listopada zyskał 
miano „Dnia dla Niepodległej”. To wła-
śnie tego dnia o symbolicznej godzinie 
11.11 w placówkach oświatowych nie 
tylko w Polsce i za granicą, ale i w na-
szym ośrodku rozbrzmiewał „Mazurek 
Dąbrowskiego”. Dołączyliśmy się do ak-
cji ,,Rekord dla Niepodległej” i wspólnie 
zaśpiewaliśmy 4 zwrotki hymnu naro-
dowego. Wszystko po to, aby wszczepić 
w młode serca uczniów niepełnospraw-
nych intelektualnie uczucia do własne-
go kraju i przedstawić trudną drogę do 
odzyskania wolności. Wszyscy zgro-
madzeni uczniowie, nauczyciele i pra-
cownicy ośrodka z zaciekawieniem 
wysłuchali apelu. Dzięki takiej lekcji 
patriotyzmu najmłodsze pokolenia miały 
okazję uświadomić sobie, że również dziś 
mamy obowiązek kultywować pamięć 

o przodkach, interesować się historią, 
a fl aga, godło oraz Hymn Polski są od 
wieków najpiękniejszymi symbolami na-
szej polskości, dumy i tożsamości.

Ostatnim punktem uroczystego ape-
lu było wręczenie przez dyrektor ośrod-
ka Annę Grzesik dyplomów za udział 
uczniów w szkolnym konkursie plastycz-
nym ,,Kocham Polskę… Niepodległa” 
z okazji 100-lecia Niepodległej Polski 
zorganizowanego dla dzieci i młodzieży 
naszej placówki. Komisja konkursowa  
jednogłośnie stwierdziła, że wszystkie 

o przodkach, interesować się historią, prace były na bardzo wysokim poziomie, 
zachwycały różnorodnością technik i po-
mysłowością. Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom konkursu i ich opiekunom. 

RENATA OPACKA, 
JANUSZ ZAWADZAK

nauczyciele SOSW w Opactwie

Szanowni Państwo,
Już po raz czwarty chcemy zaprosić Państwa do udziału w konkursie na najlepsze produkty 

Ziemi Kozienickiej.
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

a) produkt materialny – wszystkie materialne rzeczy wytworzone przez producentów, twórców 
z obszaru powiatu kozienickiego,

b) produkt – usługa – usługi świadczone przez podmioty działające na obszarze powiatu kozie-
nickiego.
Celem Konkursu jest promocja zasobów Ziemi Kozienickiej oraz wspieranie przedsiębior-

czości i inicjatyw społecznych.
Udział w zabawie polega na nominowaniu – zgłaszaniu, za pomocą kart zgłoszeń najlepszych w Państwa opinii produktów 

wytwarzanych w naszym regionie.
Karty zgłoszeń można składać osobiście w biurze LGD „Puszcza Kozienicka” (Kozienice, ul. M. Kopernika 8/17) drogą pocz-

tową lub elektroniczną na adres biuro@lgdkozienice.pl. Liczba zgłoszeń nie jest ograniczona. Jedna osoba może zgłosić wiele 
produktów lub usług.

Zgłoszeń można dokonywać do dnia 21.12.2018 r. do godz. 17.00.
Kapituła konkursu dokona oceny produktów zgłoszonych i wybierze laureatów nagrody głównej w obu kategoriach.
Wytwórcy nagrodzonych produktów zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi po 1000 zł w danej kategorii, uzyskają prawo 

do posługiwania się godłem – „Regionalny Znak Jakości”, w odniesieniu do nagrodzonych produktów, otrzymają tablicę informa-
cyjną z lokalnym znakiem jakości oraz promocję w naszych mediach.

Rozstrzygnięcie konkursu z podaniem do publicznej wiadomości nastąpi 11.01.2019 r.
Regulamin, formularze zgłoszeń dostępne są na stronie www.lgdkozienice.pl oraz w biurze stowarzyszenia. Wszelkie infromacje 

dostępne są również pod numerami tel. 48 366 18 99, 793864252.
LGD „Puszcza Kozienicka”

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

Wydarzenia/Informacje
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4 listopada odbył się I Kozienicki 
Ultramaraton Niepodległości, o ini-
cjatywie, śmiałkach, którzy przebie-
gli 100 km, przygotowaniach i samej 
trasie biegu rozmawiałam z Krzysz-
tofem Zającem z Kozienickiego Sto-
warzyszenia Rekonstrukcji Histo-
rycznych.
Monika Wiraszka: I Kozienicki 
Ultramaraton Niepodległości to no-
watorski pomysł na terenie powiatu 
kozienickiego. Jak i kiedy narodziła 
się inicjatywa zorganizowania tego 
wymagającego przedsięwzięcia? Kto 
był jego pomysłodawcą?
Krzysztof Zając: Inicjatywa zrodzi-
ła się podczas jednej z przebieżek po 
terenie powiatu kozienickiego na po-
czątku 2018 roku, gdy zastanawiałem 
się, jak można w sposób wyjątkowy 
uczcić 100. Rocznicę Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Od lat 
razem z Kozienickim Stowarzysze-
niem Rekonstrukcji Historycznych 
uczestniczymy w uroczystościach 
oraz przeprowadzamy wiele lekcji 
historycznych na ten temat. Tym ra-
zem, dodatkowo chciałem, by również 
w inny sposób oddać cześć oraz ho-
nor przeszłym pokoleniom Polaków, 
którzy walczyli i ginęli za niepodległą 
Ojczyznę oraz tym, którzy odbudowy-
wali państwowość polską. Pomysłem 
przebiegnięcia 100 km na 100-lecie 
odzyskania niepodległości zaintereso-
wałem początkowo kilku biegających 
kolegów. Wielokrotnie rozmawialiśmy 
na temat możliwości zorganizowania 
biegu i przebiegnięcia tak wymagają-
cego dystansu – 100 km. Dla wielu, 
nawet regularnie biegających osób taki 
dystans jest trochę abstrakcyjnym dy-
stansem do jednorazowego pokonania.
MW: Ile osób ostatecznie wzięło udział 
w biegu i czym zajmują się one na co 
dzień?
KZ: Była to grupa 10 śmiałków: Jerzy 
Borkowski, Krzysztof Cieślak, Krzysz-
tof Cywka, Krzysztof Podsiadły, Michał 
Podsiadły, Szymon Podsiadły, Grzegorz 
Rusinowski, Łukasz Subocz, Sergiusz 
Wróblewski i ja Krzysztof Zając. Naj-
młodszy z nas ma 34 lata, a najstarszy 
67. Część z tych osób prowadzi własną 
działalność gospodarczą, część pracuje 
w instytucjach samorządowych, han-
dlu, czy usługach. Wszystkich nas łączy 
pasja biegowa. Można powiedzieć, że 
jesteśmy doświadczonymi biegacza-
mi, mającymi na swoim koncie udział 
w wielu półmaratonach i maratonach 

biegowych. Ponad połowa brała już 
udział w ultramaratonach, biegach dłuż-
szych niż maraton, 42,195 m. Zależało 
mi by uczestnicy biegu byli związani 
z Kozienicami, ziemią kozienicką. Je-
dynie dwóch biegaczy było spoza Ko-
zienic, reprezentowali Radom i Zwoleń. 
Można powiedzieć, że „wskoczyli” oni 
w miejsce biegaczy z Kozienic, któ-
rzy ostatecznie zrezygnowali z udziału 
w biegu.
MW: Tak długi bieg jest zapewne 
ogromnym wysiłkiem dla organizmu. 
Jak zatem należy przygotować się do 
tak długiego dystansu? I jak później 
w trakcie biegu dostarczać organi-
zmowi energii?
KZ: Można powiedzieć, że całe nasze 
dotychczasowe, wieloletnie doświad-
czenia biegowe były przygotowaniem 
do tego wyjątkowego przedsięwzięcia. 
Natomiast bezpośrednie przygotowa-
nia do takiego biegu trwają minimum 
pół roku. Jest to zarówno przygotowa-
nie ogólnosprawnościowe, jak i wy-
trzymałościowe organizmu. Należy 
biegać kilka razy w tygodniu po mini-
mum 15 km i raz w tygodniu dłuższe 
wybieganie powyżej 20 km i więcej. 
Jednak najważniejsze w przypadku bie-
gów ultra jest przygotowanie mentalne 
i psychiczne. Bardzo ważna jest głowa 
i odpowiednie nastawienie, ponieważ 
takie dystanse pokonuje się nogami 
i głową. Na tak długiej, wyczerpującej 
trasie przychodzą kryzysy, momenty 

zniechęcenia – nieraz myśli wołają: 
„stań, odpuść sobie”. Dlatego tak ważne 
jest przygotowanie, duch walki i żela-
zna psychika.

Taki bieg jest ogromnym wysił-
kiem dla organizmu, poza tym w każ-
dej chwili może przydarzyć się jakaś 
kontuzja, która wykluczy biegacza 
z dalszego uczestnictwa w ultramarato-
nie. Dlatego też niezwykle istotne jest 
dostarczanie odpowiedniej ilości łatwo 
przyswajalnej energii w postaci węglo-
wodanów: makarony i zupy, banany, 
cukier, czekolady, napoje izotoniczne 
i żele energetyczne, a także zwykła 
woda. W związku z tym na całej tra-
sie biegaczom towarzyszyło niezbędne 
zaplecze żywieniowo-techniczne i me-
dyczne, które tworzyli m.in. Tomasz 
Pakuła i Mariusz Krześniak z KSRH, 
a także na rowerach Tomasz Baranow-
ski z UKS „Olimp” i ratownik medycz-
ny Arkadiusz Sosiński.
MW: Jak ułożona została trasa?
KZ: W związku z obchodzonym Jubi-
leuszem 100-lecia Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości chciałem, żeby 
trasa obfitowała w miejsca bitew, pa-
mięci narodowej, mogiły, cmentarze 
wojenne i pomniki upamiętniające wal-
czących o wolność Polski. Ze względu 
na charakter terenu powiatu kozienic-
kiego chciałem również wykorzystać 
naturalne walory krajobrazowe powia-
tu kozienickiego, czyli biec wzdłuż 
Wisły oraz przez lasy Puszczy Kozie-

biegowych. Ponad połowa brała już zniechęcenia – nieraz myśli wołają: 

Wydarzenia
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nickiej i Stromieckiej. Ponadto waż-
ne było, by unikać dróg publicznych  
o dużym natężeniu ruchu. Wystartowa-
liśmy ze stadionu sportowego w Kozie-
nicach i ruszyliśmy przez Wójtostwo  
i Przewóz oraz Holendry Kozienickie 
w kierunku królowej polskich rzek – 
Wisły. Dalej wzdłuż wału wiślanego 
przez Samwodzie, Kępeczki, Staszów, 
Łoje i Przewóz dotarliśmy do Kępic, 
gdzie zapaliliśmy znicz przy pomniku 
upamiętniającym poległych podczas 
pacyfikacji mieszkańców Kępic. Po 
tym udaliśmy się do Sieciechowa, dalej 
do Bąkowca. Tam na cmentarzu wojen-
nym z I wojny światowej zapaliliśmy 
znicz. Następnie pokonując leśne ostę-
py wzdłuż linii kolejowej dobiegliśmy 
do Garbatki-Letnisko, gdzie zapalili-
śmy znicz przy Pomniku Ku Czci Ofiar 
Oświęcimia. Po pokonaniu 36 km 
trasy, na skwerze Jana Pawła II mieli-
śmy chwilę odpoczynku oraz posiłek 
regeneracyjny. Z Garbatki-Letnisko 
przez Ponikwę dobiegliśmy do pomni-
ka-mauzoleum Legionistów Polskich 
w Żytkowicach, Następnie udaliśmy 
się do kolejnego miejsca związanego 
z tą bitwą, czyli do Lasek, gdzie na 
terenie Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
znajduje się głaz upamiętniający pobyt 
Józefa Piłsudskiego i jego sztabu pod-
czas legionowej bitwy. Dalsza część 
trasy w większości wiodła już leśnymi 
ostępami Puszczy Kozienickiej i Stro-
mieckiej. Przez Januszno i Rezerwat 
Brzeźniczka, po pokonaniu 55 kilome-
trów, dotarliśmy na polanę przy Kró-
lewskich Źródłach, gdzie był kolejny 
punkt regeneracyjny. Następnie przez 
Augustów i Cztery Kopce dotarliśmy 
do Woli Chodkowskiej.

Stąd udaliśmy się pod pomnik  
w Chodkowie, który upamiętnia po-
byt i potyczkę z Niemcami oddziału 
majora Henryka Dobrzańskiego „Hu-
bala”. Dalej biegnąc m.in. równole-
gle do rzeki Radomki dotarliśmy na 
rynek w Ryczywole. Z Ryczywołu 
przez Wilczkowice Górne dobiegliśmy 
do „Elektrowni Kozienice”. Ostat-
nim odwiedzonym miejscem pamię-
ci był cmentarz z I wojny światowej  
w Świerżach Górnych. Ostatnie kilo-
metry przebiegliśmy przez Nową Wieś, 
Holendry Piotrkowskie, Opatkowice 
oraz kozienicki Zdziczów i część osie-
dla Energetyki.
MW: Czy podczas biegu wszystko 
przebiegło, tak, jak się tego spodzie-
waliście? Czy były niespodzianki? Czy 
ktoś potrzebował pomocy?
KZ: Na szczęście nikt nie potrzebo-

wał pomocy. Okazało się, że każdy  
z nas dobrze przepracował okres przy-
gotowawczy. Wszystko przebiegało 
zgodnie z planem, wcześniej podczas 
przygotowań do biegu pokonywaliśmy 
również różne odcinki trasy, wiedzie-
liśmy czego możemy się spodziewać. 
Pogoda dopisała i była dla nas łaska-
wa, na szczęście nie padało, nie było 
ani zbyt ciepło, ani za zimno. Pogoda 
była optymalna dla biegaczy. Najwięk-
szą niespodzianką były pozytywne re-
akcje mieszkańców poszczególnych 
miejscowości, które mijaliśmy oraz 
doping, z którym spotkaliśmy się na 
trasie. Dużą niespodzianką było też 
przyjęcie nas w poszczególnych miej-
scowościach. W Sieciechowie zawitali-
śmy do Izby Historycznej Stefana Sie-
ka, który wraz z małżonką serdecznie,  
z tradycyjną polską gościnnością przy-
jął nas w swoich progach. W Rezerwa-
cie „Królewskie Źródła” czekali na nas 
kibice, w tym rodziny i bliscy, a także 
przedstawiciele Nadleśnictwa Kozieni-
ce. Piękne przywitanie i doping przygo-
towali mieszkańcy Woli Chodkowskiej, 
a także nauczyciele oraz uczniowie Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej im. Ste-
fana Czarnieckiego. Taki doping oraz 
możliwość odpoczynku i spożycia re-
generacyjnego posiłku dodały nam sił  
i optymizmu przed ostatnimi, wyczer-
pującymi 22 kilometrami trasy. Nato-
miast na mecie czekała na nas również 
piękna oprawa przygotowana przez 
organizatorów, partnerów i kibiców – 
medale wręczała nam Paulina Maziarz, 
Miss Kozienic i Polski 2016, a podarun-
ki i pamiątki wręczał Piotr Kozłowski 
– burmistrz-elekt Kozienic z przedsta-
wicielem KCRiS. Serdecznie dziękuje-
my wszystkim za żywiołowy doping na 
poszczególnych etapach trasy.
MW: Czy na trasie przyłączali się inni 
biegacze?
KZ: Już na starcie o godz. 4 rano wybie-
gło z nami w trasę kilku biegaczy, którzy 
pokonali dystans od 10 do 24 km. Ponad-
to na Królewskich Źródłach dołączyło do 
nas kilkunastu biegaczy z kozienickiej 
grupy „Biegam Bo Lubię”, którzy z nami 
pokonali od kilku do kilkunastu kilome-
trów.
MW: Czy wszyscy dotarli do mety?
KZ: Wszyscy, którzy wystartowali do 
biegu – 10 biegaczy – dotarło razem 
do mety. To nie był wyścig, na trasie 
liczyła się solidarność, pomoc i wspar-
cie w trudnych chwilach, dzięki czemu 
wszystkim ultramaratończykom udało 
się dobiec do końca 100 kilometrowej 
trasy. Ostatnie kilkaset metrów poko-
naliśmy biegnąc z pięciometrową flagą 

polską, z którą razem wbiegliśmy na 
metę. Telebim ze stoperem, który nie-
ustannie od godz. 4.00 rano, wybijał 
kolejne sekundy, minuty i godziny bie-
gu zatrzymał się wskazując łączny czas 
ultramaratonu 13 godzin i 48 minut.
MW:Czy będą kolejne tego typu inicja-
tywy?
KZ: Chcielibyśmy, by ten ultrama-
raton stał się biegiem cyklicznym ze 
zwiększającym się co roku kilome-
trażem w stosunku do kolejnej rocz-
nicy Odzyskania przez Polskę Nie-
podległości. Byłby to chyba jedyny 
tego typu bieg w Polsce. Myślimy 
nad rozszerzeniem formuły biegu, 
zwiększeniem ilości biegaczy, zapi-
sami otwartymi dla każdego chętnego  
z całej Polski i ze świata. Jednak zdaję 
sobie sprawę z różnych przeszkód or-
ganizacyjnych, na które można się na-
tknąć przy organizacji takiego przed-
sięwzięcia. I Kozienicki Ultramaraton 
Niepodległości był projektem, który 
zrodził się z pasji do biegania oraz chę-
ci upamiętnienia Jubileuszowego Roku 
Stulecia Odzyskania przez Polskę Nie-
podległości. Liczę, że pomysł i jego re-
alizacja odbił się pozytywnym echem 
i w przyszłych latach, przy wsparciu 
dotychczasowych i nowych partnerów 
i organizatorów będzie kontynuowany 
w poszerzonej formule.

Organizatorzy – Kozienickie Sto-
warzyszenie Rekonstrukcji Historycz-
nych – w imieniu własnym i biega-
czy serdecznie dziękują wszystkim 
partnerom i patronom oraz kibicom, 
którzy wsparli organizację i przebieg 
I Kozienickiego Ultramaratonu Nie-
podległości 100 km na 100-lecie Od-
zyskania przez Polskę Niepodległości. 
Wydarzenie objęte zostało Patronatem 
Narodowym Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej Andrzeja Dudy w Stule-
cie Odzyskania Niepodległości. Bieg 
Patronatem Honorowym objęli Sta-
rosta Powiatu Kozienickiego Andrzej 
Jung oraz Burmistrz Gminy Kozienice 
Tomasz Śmietanka. Partnerami wyda-
rzenia byli: Gmina Kozienice, Powiat 
Kozienicki, Nadleśnictwa Dobieszyn, 
Kozienice, Zwoleń, Kozienickie Cen-
trum Rekreacji i Sportu, Kozienicki 
Dom Kultury im. B. Klimczuka, UKS 
Olimp Kozienice, BBL Kozienice. 
Przedsięwzięcie zorganizowano dzię-
ki dotacji Gminy Kozienice w ramach 
otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych oraz wsparciu fi-
nansowemu Fundacji ENEA.

Rozmawiała: MONIKA WIRASZKA

Wydarzenia
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4 listopada, w całej Polsce w gminach 
i miastach, w których żaden kandydat nie 
uzyskał powyżej 50% poparcia, odbyła 
się druga tura wyborów samorządowych. 
Na terenie powiatu kozienickiego ponow-
ne głosowanie przeprowadzono w trzech 
gminach: Głowaczów, Magnuszew i Sie-
ciechów.

W Gminie Głowaczów zmierzyli 
się Józef Grzegorz Małaśnicki i Hubert 

Czubaj. Pierwszy z nich uzyskał 1496 
głosów, natomiast drugi 2016 i to on bę-
dzie pełnił funkcję Wójta Gminy Głowa-
czów przez 5 kolejnych lat. Frekwencja 
w Gminie Głowaczów wyniosła 58,72%.

W Gminie Magnuszew natomiast 
zmierzyli się Marek Drapała i Bernard 
Marian Wdowiak. Mieszkańcy zdecydo-
wali, że funkcję Wójta Gminy Magnu-
szew będzie pełnił Marek Drapała zdo-

bywając 1808 głosów, Bernard Marian 
Wdowiak natomiast uzyskał 1562 głosy. 
Frekwencja wyniosła 59,81%.

Natomiast w Gminie Sieciechów no-
wym Wójtem został Arkadiusz Paweł 
Guba zdobywając 929 głosów. Jego kon-
trkandydat Jacek Krzysztof Bogucki uzy-
skał 841 głosów. Frekwencja w Gminie 
Sieciechów wyniosła 54,15%.

KAROLINA URBAŃSKA

W ostatniej dekadzie października 
br. wydzielone pododdziały 6 Mazo-
wieckiej Brygady OT ćwiczyły współ-
działanie z jednostkami Sił Powietrz-
nych. Terytorialsi z południowego 
Mazowsza, w których stałym rejonie 
odpowiedzialności znajduje się infra-
struktura lotniskowa, ćwiczyli tworze-
nie oraz wzmacnienie systemu ochrony 
kluczowych obiektów, np.: wysunię-
tych punktów dozbrajania i uzupełnie-
nia paliwa, czy też wieży kontroli lotów.

Współdziałania lotników z terytorial-
sami miało miejsce podczas tegorocznej 
edycji ćwiczeń Rybołów oraz Myszołów 
organizowanych przez 3 Skrzydło Lot-
nictwa Transportowego oraz 4 Skrzydło 
Lotnictwa Szkolnego. Z racji dyslokacji 
jednostek tych związków taktycznych na 
terenie południowego Mazowsza, 6 Ma-
zowiecka Brygada OT jest ich natural-
nym partnerem do współdziałania. Były 
to pierwsze tego typu ćwiczenia z udzia-
łem żołnierzy WOT. 

Do najważniejszych zadań kompo-
nentu Wojsk Obrony Terytorialnej wy-
dzielonego do ćwiczeń należało tworze-
nie oraz wzmocnienie systemu ochrony 
kluczowych obiektów, np.: wysuniętych 
punktów dozbrajania i uzupełnienia pa-
liwa, czy wieży kontroli lotów.  Zadanie 
to realizowane było poprzez tworzenie 
posterunków obserwacyjnych, patroli 
pieszych i z wykorzystaniem quadów. 
W ramach symulowanego pilnego 
wzmocnienia sił w rejonie działania gru-
pa żołnierzy 6 MBOT została przerzuco-
na śmigłowcem Mi-8 z rejonu Warszawy 
do miejsca działania. 

Najważniejszym zagadnieniem 
z punktu widzenia pododdziałów lekkiej 
piechoty, realizowanym w trakcie ćwi-
czenia, był bojowy patrol rozpoznawczy 
skierowany przeciwko potencjalnej gru-
pie dywersyjno – rozpoznawczej prze-
ciwnika. Żołnierze 6 MBOT umożliwili 
przerwanie ataku przeciwnika i dzięki ich 
działaniom możliwe było m.in. zabezpie-

czenie lądowiska oraz przeprowadzenie, 
drogą powietrzną, sprawnej ewakuacji 
medycznej poszkodowanych. 

Ćwiczący komponent WOT dyspono-
wał nowoczesnym wyposażeniem takim 
jak: noktowizyjne i termowizyjne środki 
obserwacyjne, których użycie skutecz-
nie uniemożliwiało potencjalnemu prze-
ciwnikowi zbliżenie się do chronionych 
obiektów.

Po zerwaniu bezpośredniego kontaktu 
ogniowego, pododdział lekkiej piechoty 
wezwał grupę wsparcia. Po opanowaniu 
sytuacji taktycznej Terytorialsi zabezpie-
czyli lądowisko oraz wezwali ewakuację 
medyczną drogą lotniczą. Radiooperatorzy 
złożyli meldunek MEDEVAC łącząc się 
z centrum dowodzenia, a medycy opatry-
wali rannego i wypełniali kartę triażową. 
Wezwane śmigłowce – m.in. z 2 Grupy 
Poszukiwawczo – Ratowniczej z Mińska 
Mazowieckiego naprowadzane były przez 
żołnierzy do lądowania, a po lądowaniu 
ratownik z załogi śmigłowca odebrał ra-
port od starszego medyka. Ranni zostali 
załadowani na pokład śmigłowca i prze-
transportowani do punktu medycznego na 
lotnisku Okęcie w Warszawie. 

Sam udział w ćwiczeniu taktycz-
nym poprzedzało szkolenie taktycz-
ne – w tym działania w nocy z użyciem 

gogli noktowizyjnych, a także szkolenie 
w zakresie bezpieczeństwa współpracy 
ze śmigłowcami oraz zasad przerzutu 
śmigłowcowego. Procedury stosowa-
ne w szkoleniu zostały określone przez 
byłych żołnierzy jednostek specjalnych 
z Mobilnych Zespołów Szkoleniowych 
WOT. Szkolenia te prowadzili żołnierze 
zawodowi 6MBOT, ratownicy 2GPR oraz 
instruktorzy z Kawalerii Powietrznej, 
a w ich trakcie wykonano wiele lotów 
szkoleniowych. Realizowano je z wyko-
rzystaniem śmigłowców Mi-8 oraz W-3 
Sokół w oparciu o bazę szkoleniową 2GPR 
w Mińsku Mazowieckim. Trenowano 
również sytuacje awaryjne. 

Podczas ćwiczenia z 4SLSz naprowa-
dzenie i lądowanie było przeprowadzone 
skutecznie i bezpiecznie pomimo bardzo 
trudnych warunków pogodowych (tem-
peratura ok. 2 stopni Celsjusza, deszcz 
i wiatr w porywach do 60 km/h). 

Działanie Terytorialsów zostało bar-
dzo pozytywnie ocenione przez kierow-
nictwo ćwiczenia, ale również przez 
ćwiczących. W planach 6MBOT jest pro-
wadzenie kolejnych szkoleń i ćwiczeń we 
współpracy z lotnictwem.

Komunikat
6 Mazowieckiej Brygady 

Obrony Terytorialnej

czenie lądowiska oraz przeprowadzenie, gogli noktowizyjnych, a także szkolenie 
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Pod koniec października Starostwo 
Powiatowe w Kozienicach wydało zak-
tualizowaną Mapę Turystyczno-Admi-
nistracyjną Powiatu Kozienickiego. 
I mapa ukazała się w 2009 roku.

W związku z tym, że wyczerpany 
został nakład pierwszej Mapy podjęta 
została decyzja o ponownym wydaniu. 
Mapa, oprócz kartograficznej strony, na 
której oznaczone są miejsca pamięci, 
kościoły, zabytki, szlaki turystyczne, 
punkty widokowe itp., zawiera stronę 
tekstową (na rewersie) z opisem Gmin, 
imprez cyklicznych, informacji doty-
czących turystyki i rekreacji, walorów 
przyrodniczych, a także historii Po-
wiatu Kozienickiego. Mapa opatrzona 
jest także licznymi fotografiami, które, 
mamy nadzieję, zachęcą turystów oraz 
mieszkańców powiatu do odwiedzenia 
szczególnych miejsc zlokalizowanych 
na terenie Ziemi Kozienickiej. Znaleźć 
na niej można również dane teleadreso-
we jednostek organizacyjnych Powiatu 
Kozienickiego, Służb, Inspekcji i Stra-
ży, Jednostek Kultury, Hoteli i Restau-

racji oraz Parafii z terenu powiatu.
Mapa przekazana została do zbio-

rów Biblioteki Powiatowej, Bibliotek 
Gminnych z terenu powiatu kozienic-
kiego, bibliotek szkolnych I LO im. 
Stefana Czarnieckiego i Zespołu Szkół 

Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozie-
nicach. Przeznaczona będzie również 
na upominki w wielu konkursach orga-
nizowanych w powiecie kozienickim.

MONIKA WIRASZKA

W dniach od 6 do 8 listopada Powia-
towy Urząd Pracy w Kozienicach włączył 
się w organizację Europejskich Dni Pra-
codawców 2018. W ramach tej inicjatywy 
zorganizowano konsultacje z pracowni-
kami Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu 
Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. W spotkaniach tych wzięli 
udział zarówno pracodawcy jak i mło-
dzież ze szkół średnich. Dopełnieniem 
tych wydarzeń był zorganizowany w dniu 
8 listopada Dzień Otwarty w Urzędzie 
Pracy. Dzięki organizacji Europejskich 
Dni Pracodawców osoby zainteresowa-
ne współpracą z Publicznymi Służbami 
Zatrudnienia mogły bliżej poznać ofertę 
Urzędu Pracy, a także przekazać swoje 
oczekiwania co do realizowanych przez 
PUP usług i instrumentów rynku pracy. 
Pracodawcy mogli również uzyskać bie-
żące informacje z zakresu współpracy 
z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych.

Europejskie Dni Pracodawców są już 
kolejnym wydarzeniem organizowanym 
przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozie-
nicach na rzecz wspierania rozwoju lo-
kalnego rynku pracy. PUP w Kozienicach 
zaprasza pracodawców i inne zaintereso-
wane osoby do współpracy wspierającej 
przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia 

Europejskie Dni Pracodawców są już oraz wzmacniającej potencjał lokalnych 
pracodawców. 

W Europejskich Dniach Pracodaw-
ców wzięło udział prawie sto osób. 

ANDRZEJ SPYTEK
Naczelnik Centrum 

Aktywizacji Zawodowej
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach

W dniach od 6 do 8 listopada Powia-

racji oraz Parafii z terenu powiatu. Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozie-
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Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Kozienicach
         Zbigniew Sitkowski informuje:
I. Pieniądze na tworzenie grup i organizacji producentów 

Od 15 listopada do 21 grudnia 2018 r. oddziały regionalne ARiMR przyjmują wnioski o przyznanie pomocy na „Two-
rzenie grup producentów i organizacji producentów”. Można je złożyć osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby 
lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku wniosek o przyznanie 
pomocy jest rozpatrywany, jeżeli wpłynie do oddziału regionalnego Agencji w ciągu 30 dni od zakończenia terminu składa-
nia wniosków. Zasady ubiegana się o takie wsparcie zostały podane do publicznej wiadomości 15 października przez Pre-
zesa ARiMR. Pomoc na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” jest finansowana z budżetu Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, a dotychczas przeprowadzone zostały trzy nabory wniosków o takie 
wsparcie. 

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się nowe grupy producentów rolnych, uznane od 29 grudnia 2017 r., składające się z osób 
fizycznych, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Ponadto o wsparcie mogą starać 
się grupy, które spełniają następujące warunki:
• zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie planu 

biznesowego,
• łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji produ-

centów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie 
działalności ze środków Unii Europejskiej po 1 maja 2004 r. w ramach działań i mechanizmów określonych w rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r.,

• w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa powyżej oraz osoby powiązane bezpośrednio 
z nimi kapitałowo lub osobowo,

• zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia. 
Ze wsparcia wyłączeni są producenci drobiu oraz mięsa lub jadalnych podrobów drobiowych. 
Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy liczonych od dnia jej uznania. Wysokość pomocy 

finansowej, jaką może otrzymać grupa zależy od wartości przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy pro-
duktów, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach. Ważne jest, że odbiorcami produktów nie mogą być osoby 
należące do grupy producentów, współmałżonkowie takich osób, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo w sposób bezpo-
średni lub pośredni z beneficjentem lub jego współmałżonkiem. 

Wysokość wsparcia wynosi:
• w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto,
• w drugim roku – 8 proc. przychodów netto,
• w trzecim roku – 6 proc. przychodów netto,
• w czwartym roku – 5 proc. przychodów netto,
• w piątym roku – 4 proc. przychodów netto. 
Limit wsparcia to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania pomocy i pozostaje na niezmienionym 

poziomie w kolejnych latach. 
Złożone wnioski o pomoc poddawane są ocenie. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przy-

znawania pomocy. 

II. ARiMR uruchomiła nowy portal do rejestracji zwierząt
Ruszył przygotowany przez ARiMR nowy Portal IRZplus. Dzięki niemu rolnicy i przedsiębiorcy z terenów wiejskich, którzy 

posiadają oznakowane bydło, owce, kozy czy świnie, mogą szybko i wygodnie dokonywać przez internet zgłoszeń o zdarzeniach 
dotyczących zwierząt gospodarskich, np. o ich urodzeniu, kupnie, wywozie lub uboju. 

Obowiązek dokonywania zgłoszeń, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności, nakłada ustawa o systemie identy-
fikacji i rejestracji zwierząt.   

Korzystanie z Portalu IRZplus znacznie ułatwia składanie zgłoszeń przemieszczeń zwierząt, np. kupno-sprzedaż. Jeśli jedna 
strona złoży zgłoszenie za pośrednictwem IRZplus, to druga strona będzie widziała na swoim koncie tę informację i wystarczy, że 
potwierdzi – również za pośrednictwem Portalu IRZplus – prawidłowość zawartych w niej danych. Nie będzie konieczności wypeł-
niania nowego zgłoszenia przemieszczenia. 

Za pośrednictwem IRZplus można także bez wychodzenia z domu złożyć zapotrzebowanie na numery kolczyków dla bydła, 
owiec i kóz oraz ich duplikaty, a także zamówić duplikaty paszportów dla bydła. Dla hodowcy zwierząt stworzona w Portalu 
baza danych o ich stadzie będzie pomocnym narzędziem. Będzie można w każdej chwili sięgnąć po zgromadzone w niej potrzebne 
informacje, sprawdzić złożone przez siebie zgłoszenia lub złożyć nowe. 

Posiadacze zwierząt, którzy chcą korzystać z Portalu IRZplus, uzyskają do niego dostęp rejestrując się w aplikacji e-Wnio-
sekPlus w celu utworzenia nowego konta. Jeśli natomiast mają już dostęp do tej aplikacji, mogą w łatwy sposób, podczas logo-
wania, rozszerzyć posiadane uprawnienia o dostęp do Portalu IRZplus lub skorzystać z posiadanego dostępu do dotychczasowej 
aplikacji CK IRZ. 

Skrót artykułów ze strony: www.arimr.gov.pl.
Więcej informacji również 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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Istota i skutki stresu
Stresu doświadczamy, gdy sytuacja 

stawia przed nami duże wymagania, a my 
nie wiemy, co zrobić, nie jesteśmy pewni 
swoich możliwości, sądzimy, że mamy 
nie dość wiedzy, umiejętności czy sił na 
to, by sobie z nią poradzić.

Przeżywaniu sytuacji stresowej towa-
rzyszą objawy somatyczne i psychiczne.

Objawy somatyczne są zwykle po-
dobne. Zdarzenie wywołuje stres, jeśli 
spostrzegane jest jako zagrożenie. Inter-
pretacja zdarzenia dokonuje się w mó-
zgu. Jeśli zdarzenie zostanie ocenione 
jako zagrażające mózg wysyła sygnały, 
które sprawiają, że uwalniane są pewne 
hormony i inne substancje chemiczne. 
Te z kolei wpływają na niektóre orga-
ny wewnętrzne. Do krwi wydzielane są 
adrenalina – zwana hormonem stresu  
i noradrenalina – zwana hormonem wal-
ki, które powodują np.: spadek ciśnienia, 
obniżenie temperatury ciała, a następ-
nie, wskutek zadziałania mechanizmów 
obronnych, reakcje przeciwne: podwyż-
szenie ciśnienia, przyspieszenie oddechu, 
który staje się krótki, powierzchowny 
oraz przyspieszenie tętna, wzrost napię-
cia mięśniowego. Przy często powtarza-
jącej się trudnej sytuacji (lub utrzymują-
cej się zbyt długo), odporność załamuje 
się i dochodzi do fazy wyczerpania.

Psychiczne objawy stresu są bardziej 
zróżnicowane. Zależą od sytuacji, którą 
postrzegamy jako zagrażającą, a także od 
właściwości osoby, która przeżywa stres. 
Objawy te są zazwyczaj odczuwane jako 
przykre doznania. Są to np.:
– uczucie niepokoju, strach, przerażenie,
– gniew,
– poczucie pustki w głowie,
– trudności w koncentracji uwagi,
– kłopoty ze snem,
– trudności w podejmowaniu decyzji,
– poczucie bezradności.

O tym czy stres wystąpi decyduje ze-
spół różnych czynników:
• pesymizm, przewidywanie porażki, 

zbyt niska samoocena,
• zniekształcenia percepcyjne i myślowe, 

prowadzące do błędnej oceny sytuacji 
i ludzi,

• nierealnie wysoki poziom aspiracji,
• przemęczenie lub choroba,
• obiektywna lub subiektywna niemoż-

ność ucieczki,
• załamanie się systemu wartości,
• tragiczny splot wydarzeń,
• brak wsparcia.

Skuteczne metody radzenia sobie ze 
stresem

W sytuacji stresowej ludzie stosują 
rozmaite środki zaradcze, w różny sposób 
starają się pomóc sobie rozwiązać stojący 
przed nimi problem.

Różnorodność ta wynika zarówno  
z istoty samych kłopotów, z jakimi przy-
chodzi im się borykać, jak i różnorodno-
ści ludzkich usposobień, cech charakteru 
i osobowości, dotychczasowych doświad-
czeń życiowych.

Sposobów radzenia sobie ze stre-
sem jest tyle, ilu jest ludzi. Najczęściej 
wyodrębnia się trzy strategie działania: 
skoncentrowanie na problemie, skoncen-
trowanie na własnych emocjach, skon-
centrowanie na unikaniu.
• Skoncentrowanie na problemie to np.

– analiza sytuacji (samodzielna lub z po-
mocą),

– rozpoznanie przyczyny problemu,
– szukanie sposobów rozwiązania pro-

blemu.
• Skoncentrowanie na emocjach (nie 

rozwiązuje samego problemu, ale do-
starcza ulgi emocjonalnej, rozładowu-
je napięcie towarzyszące stresowi)

– płacz,
– krzyk, uderzenie pięścią w stół (powo-

duje wyrzucenie z siebie złości),
– wyładowanie nagromadzonej energii 

(np. poprzez szybki spacer),
– tłumienie nieprzyjemnych do prze-

żywania uczuć np. za pomocą leków 
uspokajających.
Te działania pozwalają nabrać dystan-

su do trudnych spraw, wyciszają. Jeżeli są 
wstępem do innych, bardziej racjonalnych 
działań to spełniają skutecznie swoją rolę.
• Skoncentrowanie na unikaniu (to ta-

kie działania zastępcze, które odwra-
cają uwagę od źródła stresu)

– intensywne zajęcia domowe,
– uczestniczenie w życiu towarzyskim,
– hobby.

Stosując tą strategię minimalizuje się 
doznawanie przykrych emocji, ale nie 
rozwiązuje się problemu.

Wśród wielu metod do najczęściej 
stosowanych należą techniki relaksacyj-
ne, a wśród nich:
– medytacja,
– relaksacja neuromięśniowa,
– kontrola oddychania.

Inne metody to:
– planowanie własnego czasu na aktywny 

odpoczynek i relaks, własny rozwój 
psychiczny i duchowy, nieprzewidzia-

ne wydarzenia,
– chromoterapia i fito-

terapia,
– hydroterapia i aromatoterapia,
– muzykoterapia,
– terapia śmiechem,
– automasaż,
– dieta antystresowa,
– wybór stylu życia.

Redukcja stresu – praktyczne wska-
zówki

Redukuj stres, wpływając na swoje 
otoczenie:
• rozpoznawaj i eliminuj stresory ze swo-

jego otoczenia,
• poszukuj wsparcia u innych osób – 

twórz dobre relacje z przyjaciółmi  
i rodziną,

• zapewnij sobie miejsce i czas na odpo-
czynek.
Redukuj stres, odprężając ciało i eli-

minując napięcie emocjonalne:
• zwracaj uwagę na napięcie mięśni  

i oddech,
• naucz się odprężać ciało, stosując tre-

ning relaksacyjny,
• stosuj ćwiczenia fizyczne (tradycyjne 

lub harmonizujące ciało i umysł, ta-
kie jak joga lub ćwiczenia kinezjolo-
giczne),

• oddaj się raz na jakiś czas jakiejś for-
mie medytacji lub odprężającej wizu-
alizacji,

• uodparniaj się na stres stosując procedu-
rę odwrażliwiania.
Redukuj stres, odwołując się do rozu-

mu i twórczej wyobraźni:
• przygotuj się w wyobraźni do trudnych 

sytuacji,
• kontruj swoje negatywne myśli,
• odrzucaj nieracjonalne przekonania na 

swój temat, na temat ludzi i świata,
• stawiaj sobie jasne cele,
• planuj systematycznie swoje działania,
• organizuj swój czas, nie zdawaj się na 

przypadek,
• sprawdzaj efekty swoich działań,
• rozwijaj się, nabywając nowe umiejęt-

ności.
Redukuj stres, poznając siebie:
• rozpoznawaj swoje możliwości i ogra-

niczenia,
• skupiaj się na tym co możliwe do 

zmiany,
• zastanów się nad swoją misją zawodową 

i celami życiowymi.

mgr EWA JAROSZ
Psycholog

Informacje
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Październik br. był bardzo łaskawy 
dla druhów działających w Ochotniczych 
Strażach Pożarnych na terenie Gmi-
ny Garbatka-Letnisko. 29 października 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Garbatka-Letnisko odbyło się bowiem 
uroczyste przekazanie sprzętu ratow-
nictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Garbatce-Letnisku za łączną kwotę 
11.459,00 zł. Zakup współfi nansowany 
został w kwocie 11.344,41 zł ze środków 
Funduszu oraz wkładu własnego z bu-
dżetu Gminy w kwocie 114,59 zł. Sprzęt 
został nieodpłatnie przekazany umową 
darowizny. W uroczystości udział wzię-
li: nowo wybrany Wójt Gminy Garbat-
ka-Letnisko Teresa Fryszkiewicz oraz 
przedstawiciele obdarowanej jednostki – 
Wiceprezes Robert Grygiel i Gospodarz 
OSP Sylwester Dela. Jednostka OSP włą-
czona do Krajowego Systemu Ratownic-
twa Gaśniczego otrzymała: zestaw węży 
hydraulicznych o długości 10 m, detektor 
napięcia – szt. 2, detektor wielogazowy 
(min. TLEN, CO, LEL) – szt. 1 oraz para-
wan do osłony miejsca wypadku i zasła-
niania ofi ar wypadków – szt. 1.

Marszałek Województwa Mazowiec-
kiego Adam Struzik również pamięta 
i docenia pracę naszych druhów. Doposa-
żył on trzy jednostki Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych z terenu Gminy Garbatka-
-Letnisko w nowy, profesjonalny sprzęt 

i ubiór do celów ratowniczych. Dzięki 
przychylności władz wojewódzkich OSP 
Garbatka-Letnisko oraz OSP Bąkowiec 
otrzymały po 6 par hełmów ratowni-
czych, strażackich z latarkami, buty oraz 
rękawice strażackie, natomiast OSP Gar-
batka Nowa zyskała nowy agregat prądo-
twórczy. Uroczystego przekazania sprzę-
tu obdarowanym druhom dokonali Radny 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
Zbigniew Gołąbek, Przewodniczący 

16 października w Przedszkolu Sa-
morządowym w Garbatce-Letnisku „Pod 
Sosnową Szyszką” odbyło się spotkanie 
autorskie Wiesława Drabika z przedszko-
lakami. Organizatorem wydarzenia była 
Gminna Biblioteka Publiczna w Garbat-
ce-Letnisku, a spotkanie sponsorowała 
Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice 
im. ks. Franciszka Siarczyńskiego, która 
pełni funkcję biblioteki powiatowej dla 
powiatu kozienickiego.

Wiesław Drabik to autor ponad stu 
książeczek dla dzieci ukazujących się od 
1995 r. w wydawnictwach: Skrzat, Sied-
mioróg, Debit, Wilga i Pascal. Są to pełne 
humoru, wierszowane bajeczki chętnie 
czytane i oglądane przez najmłodszych. 
Najbardziej znane książeczki to: „Baj-
ka o Smoku i Kraku i o tym jak powstał 
Kraków”, „Awantura na podwórku”, 
„Łakomczucha”, „Kocie łakocie”, „Mała 
Mysz skacze, czyli myszomania”.

Autor czytał oraz barwnie recytował 
fragmenty swoich tekstów. Opowiedział 
również w jaki sposób powstają książki 

oraz ilustracje do nich przytaczając przy 
tym wiele zabawnych anegdot. Bawił się 
z dziećmi w odgadywanie rymów i zaga-
dek, a prawidłowe odpowiedzi nagradzał 
drobnymi upominkami. Najaktywniejsi 
uczestnicy spotkania – Nina Gwardys, 

oraz ilustracje do nich przytaczając przy Weronika Starzyk oraz Jacek Szczur 
otrzymali książki z autografem autora. 
Na zakończenie spotkania przedszkolaki 
wręczyły Panu Wiesławowi podziękowa-
nie oraz kwiaty.

MAŁGORZATA MARKOWSKA

i ubiór do celów ratowniczych. Dzięki Rady Gminy Garbatka-Letnisko Włodzi-
mierz Mazur oraz Sekretarz Gminy Gar-
batka-Letnisko Teresa Fryszkiewicz. 

Jesteśmy pewni, ze przekazany sprzęt 
specjalistyczny, niezbędny do udzielenia 
pomocy poszkodowanym, zwiększy wy-
dajność działań jednostek OSP w akcjach 
ratowniczych, a co za tym idzie wpłynie 
na zwiększenie bezpieczeństwa wśród na-
szych mieszkańców.

GRAŻYNA WASZKIEWICZ

GMINA GARBATKA-LETNISKO
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9 listopada w Publicznej Szkole 
Podstawowej im. Królowej Jadwigi 
w Garbatce-Letnisku odbyła się ko-
lejna wieczornica z okazji odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. W tym 
roku nasze spotkanie miało wyjątko-
wy charakter, ponieważ świętujemy 
100. rocznicę tego niezwykłego wy-
darzenia. W pięknie udekorowanej 
przez Renatę Strzałkowską-Jędrasek 
i Agatę Styczyńską sali gimnastycznej 
zgromadziło się ponad 200 gości, któ-
rzy mieli okazję wysłuchać wzruszają-
cych pieśni i wierszy patriotycznych. 
Program, przygotowany przez Monikę 
Bernacik, Bernadetę Basaj i Agnieszkę 
Rygiel, poprowadziły dyrektor szko-
ły Agnieszka Babańca i wicedyrektor 
Ewelina Piecyk-Kowalska. Recytato-
rzy: Kacper Gola, Filip Matejszczak, 
Olga Karaś, Zofia Bolesławska, Oskar 
Łyjak, Kacper Strzelecki, Ewa Krygier 
i Maria Bernacik oraz Amelia Hołuj 
przenieśli nas w czasy odległej i nieco 
bliższej historii. Solówki Krzysztofa 
Boryczki, Pawła Kibila, Natalii Ski-
by, Oliwii Sałek i Aniki Kęski m.in. 
„Matczynych rąk”, „Ojczyzno ma”, 
„Dziś do ciebie przyjść nie mogę”, czy 
„Białego krzyża” nie tylko wzruszyły, 
ale też skłoniły do zastanowienia nad 
tym, jakie znaczenie mają dziś dla nas 
takie pojęcia jak Ojczyzna, wolność 
i patriotyzm.

Wieczornicę uświetnił występ chóru 
(„zasilonego” licznie przez absolwent-
ki) pod kierunkiem Tomasza Kubiaka. 
Goście wspólnie z chórzystami śpiewali 
„Rotę”, „Pierwszą Brygadę” i hymn pań-
stwowy. 

Po zakończeniu części oficjalnej 
mogliśmy obejrzeć i wysłuchać wspo-
mnienia o zmarłym tragicznie 24 paź-
dziernika nauczycielu muzyki Dariu-
szu Rodakowskim. Jego podopieczni 
przygotowali prezentację, deklamo-
wali wiersze i śpiewali piosenki, które 
już na zawsze kojarzyć nam się będą 
z Dariuszem. 

Po zakończeniu uroczystości dy-
rektor placówki Agnieszka Babańca 
zaprosiła wszystkich zebranych na 
poczęstunek i zachęciła do wspólne-
go śpiewania. Wierzymy, że spotkanie 
w murach naszej szkoły było okazją do 
przypomnienia sobie najważniejszych 
faktów z historii oraz dowodem na to, 
że w ważnych dla naszego kraju chwi-
lach potrafimy być wspólnotą.

AGNIESZKA RYGIEL

Nasz Powiat * 15
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Za nami III kwesta Komitetu Spo-
łecznego „Nasze Dziedzictwo” utwo-
rzonego w celu ratowania zabytkowych 
nagrobków na cmentarzach w Gło-
waczowie oraz Brzózie. Tegoroczna 
kwesta była przeprowadzona w dniach 
1 – 2 listopada 2018 roku. Uczestniczy-
li w niej uczniowie, nauczyciele oraz 
rodzice z Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im. Wojciecha Bartosza Głowac-
kiego w Brzózie, a także Radne Rady 
Gminy Głowaczów Anna Prątnicka 
i Ewa Głogowska, druhowie z OSP 
w Lipie, uczniowie z Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 
w Głowaczowie oraz wolontariusze.

Dzięki dużemu zaangażowaniu 
osób biorących udział w akcji oraz wo-
lontariuszy tegoroczna kwesta zgro-
madziła pokaźną sumę pieniędzy, tj.: 
8680 zł, która pozwoli dokończyć roz-
poczęte w ubiegłym roku prace kon-
serwatorskie, a także rozpocząć nowe. 
Dzięki poprzednim kwestom udało się 
odrestaurować dwa nagrobki – pierw-
szy to nagrobek Pauliny Janiszewskiej 

w Brzózie oraz 
Konstantego Bo-
skiego w Głowa-
czowie.

Komitet Spo-
łeczny dziękuje za 
współpracę i wspar-
cie Wójtowi Gminy 
Głowaczów Józe-
fowi Grzegorzowi 
Małaśnickiemu, pra-
cownikom Urzędu 
Gminy w Głowaczo-
wie, Dyrektorowi 
PSP w Brzózie Da-
riuszowi Pronobi-
sowi, Dyrektor PSP 
w Głowaczowie 
Magdalenie Wilko-
wicz, Zastępcy Wój-
ta Gminy Głowa-
czów Krzysztofowi 
Postkowi, wszyst-
kim nauczycielom, uczniom i rodzicom, 
druhom z OSP w Lipie i wolontariuszom.

Przewodnicząca Komitetu serdecz-

Trampkarze UKS-u Jastrząb Gło-
waczów 3 listopada zapewnili so-
bie awans do 1 Ligi Mazowieckiej. 
W pierwszej lidze radomskiej, z któ-
rej uzyskaliśmy awans rywalizowa-
ło 8 drużyn, wśród których znaleźli 
się UKS Jastrząb Głowaczów, Ajax 
Radom, Broń Radom, AP Szydło-
wiec, KS Potworów, Beniaminek Ra-
dom, Lider Lipsko i Legion Radom. 
Do rozegrania było 14 kolejek (mecz 
i rewanż). Nasz zespół wygrał 11 me-
czów, 1 zremisował i dwa przegrał, co 
w rezultacie dało nam 34 pkt. i stosu-
nek bramkowy 77:11. Jest to drugi taki 
awans po roczniku 1992/93 w histo-
rii klubu. Ja bardzo się cieszę z tego 
awansu, ponieważ chłopcy walczyli 
do końca, a różnice pierwszej trójki 
były minimalne. Wielkie brawa należą 
się dla całej drużyny, ponieważ to oni 
trenują ciężko trzy razy w tygodniu, 
poświęcają swój wolny czas w week-
endy na mecze, czy turnieje. Myślę, 
że zaprocentował tu udział drużyny 
na różnych turniejach rozgrywanych 
w Warszawie, czy Zakopanem. Zdo-
byte tam doświadczenie chłopaki wy-
korzystali w meczach z czołówką ligi. 
Należy też podkreślić wsparcie Gminy 

Głowaczów w postaci transportu na 
wszystkie wyjazdy. Bez pomocy takie 
sukcesy byłyby niemożliwe.

Skład drużyny: Maciej Słowikow-
ski, Oliwier Giza, Bartłomiej Woź-
niak (kapitan), Igor Głogowski, Jakub 
Świątkowski, Wiktor Cieślak, Antek 

Stępień, Jakub Przerwa, Paweł Ćwiek, 
Karol Olczak, Sebastian Durajczyk, 
Oliwer Wojas, Grzegorz Borowski, 
Błażej Gudkiewicz, Karol Trociński, 
Dawid Boryczka. Trener drużyny: 
Piotr Bolek. 

PIOTR BOLEK

nie dziękuje Katarzynie Stępień i Darii 
Brodowskiej za współpracę i zaangażo-
wanie.

GABRIELA NIKORZEWSKA

GMINA GŁOWACZÓW
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100. Rocznica Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości w całym kraju 
była obchodzona bardzo uroczyście. 
W naszej gminie również odbyły się 
uroczystości upamiętniające to ważne 
w dziejach naszego kraju wydarzenie. 
Obchody rozpoczęto uroczystą Mszą 
Świętą w Kościele pw. Św. Wawrzyń-
ca w Głowaczowie w asyście pocztów 
sztandarowych z jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych z terenu 
Gminy Głowaczów oraz szkół z Gło-
waczowa i Brzózy. Liturgii w intencji 
Ojczyzny przewodniczył ks. Mariusz 
Przybycień. 

W obchodach uczestniczyli przedsta-
wiciele władz gminnych – Wójt Gminy 
Głowaczów Józef Grzegorz Małaśnicki, 
Zastępca Wójta Krzysztof Postek, Prze-
wodniczący Rady Gminy i jednocześnie 

Wójt elekt Hubert Czubaj, radni, sołtysi, 
pracownicy Urzędu Gminy, uczniowie 
wraz z dyrekcją i gronem pedagogicznym, 
druhowie gminnych jednostek Ochotni-

czych Straży Pożar-
nych, mieszkańcy 
gminy oraz goście. 

Po uroczysto-
ściach w Kościele 
zebrani przeszli 
w uroczystym or-
szaku pod Pomnik 
Józefa Piłsudskie-
go w Głowaczo-
wie, gdzie Wójt 
Gminy przywitał 
wszystkich przy-
byłych oraz został 
odśpiewany Polski 
Hymn Narodowy, 
następnie delegacje 
złożyły kwiaty oraz 

Mamy przyjemność przedstawić 
Państwu fotografi ę ukazującą efekty 
prac związanych z budową pierwszego 
gminnego żłobka w historii powiatu ko-
zienickiego na terenach wiejskich, które 
rozpoczęły się w lipcu. 13 listopada teren 
inwestycji wizytował Wójt Gminy Gło-
waczów Józef Grzegorz Małaśnicki. 

Żłobek w Głowaczowie budowany 
w systemie „zaprojektuj i buduj” po-
mieści 23 dzieci. Dzięki tej inwestycji 
rodzice będą mogli pogodzić pracę za-
wodową z obowiązkami rodzinnymi. 
Żłobek będzie zapewniać dzieciom 
opiekę w warunkach jak najbardziej 
zbliżonych do warunków domowych, 
a odpowiednio przygotowana kadra za-
dba o ich prawidłowy rozwój. Wartość 
kontraktu wynosi 750 000 zł, w tym 

Wójt elekt Hubert Czubaj, radni, sołtysi, 

dofi nansowanie z Ministerstwa Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej w kwo-
cie 460 000 zł z programu „Maluch+”. 

Umowny termin zakończenia robót 
ustalono na dzień 30.11.2018 r.

MAGDALENA KONOPKA

znicze pod Pomnikiem.
Wójt Gminy w swoim przemówie-

niu podkreślał przede wszystkim zna-
czenie tego święta w kształtowaniu po-
stawy patriotycznej wśród obywateli 
oraz podziękował wszystkim za uczest-
nictwo w uroczystości. Rys historycz-
ny przedstawiła Agnieszka Olczak, 
natomiast Jan Chryzostom Czachowski 
Prezes Związku Piłsudczyków Oddzia-
łu w Głowaczowie odczytał Odezwę 
do Narodu wygłoszoną 100 lat temu 
przez Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Na zakończenie Wójt w geście 
wdzięczności przekazał na ręce Jana 
Chryzostoma Czachowskiego album 
„Niepodległa Polska – 100 Rocznica 
Odzyskania Niepodległości” oraz Flagę 
przekazaną przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

MICHALINA WOLSKA

czych Straży Pożar-
nych, mieszkańcy 
gminy oraz goście. 

ściach w Kościele 
zebrani przeszli 
w uroczystym or-
szaku pod Pomnik 
Józefa Piłsudskie-
go w Głowaczo-
wie, gdzie Wójt 
Gminy przywitał 
wszystkich przy-
byłych oraz został 
odśpiewany Polski 
Hymn Narodowy, 
następnie delegacje 
złożyły kwiaty oraz 
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Pod takim hasłem 26 października 
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
w Gniewoszowie odbył się II Gminny 
Przegląd Piosenki Patriotycznej, Po-
wstańczej i Żołnierskiej, którego organi-
zatorem był Marcin Szymon Gac Wójt 
Gminy Gniewoszów oraz Stowarzyszenie 
„NASZ BOREK”.

Gośćmi tegorocznego przeglądu byli 
przedstawiciele Dęblińskiego Oddzia-
łu Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa 
Wojskowego RP Anna Sawińska – skarb-
nik oraz kpt. pil. Andrzej Kalinowski. 

Celem naszego przeglądu jest popula-
ryzowanie wśród dzieci i młodzieży daw-
nej i współczesnej pieśni patriotycznej, 
budzenie patriotyzmu, kształtowanie po-
czucia tożsamości narodowej, regionalnej 
i lokalnej oraz integracja mieszkańców. 
W przeglądzie mogą uczestniczyć nie 
tylko uczniowie, ale chętni bez względu 
na wiek. 

W tym roku na scenie zabrzmiało wie-
le pięknych utworów takich jak: „O mój 
rozmarynie”, „Biały krzyż”, czy „Ojczy-
zno ma”, w wyjątkowych i niepowtarzal-
nych aranżacjach.

W II Gminnym Przeglądzie Piosenki 
Patriotycznej, Powstańczej i Żołnierskiej 
Gniewoszów 2018 wzięło udział 8 so-
listów, 2 zespoły (od 2 do 5 osób) oraz 
3 chóry, łącznie 39 osób.

Komisja w składzie:
– Marcin Szymon Gac – Wójt Gminy 

Gniewoszów,
– Monika Wiraszka – Stowarzyszenie 

„NASZ BOREK”,
– Anna Sawińska – Dębliński Oddział 

Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa 
Wojskowego RP,

– Piotr Telka – Radny Gminy Gnie-
woszów,

po wysłuchaniu prezentacji dokonała oce-
ny i ustaliła wyniki przeglądu.

W kategorii soliści:
I miejsce – Aleksandra Ziemska za pio-
senkę „Ojczyzno ma”
– wyróżnienia
– Zofi a Kamionka za piosenkę „Wojenko, 

wojenko”
– Paulina Chmielewska za piosenkę 

„Miejcie nadzieję”
W kategorii zespoły:

I miejsce – Zofi a Pawelec i Maria Ka-
mińska za piosenkę „Serce w plecaku”
– wyróżnienie
– Agata Kobiałka i Katarzyna Mizak za 

piosenkę „O mój rozmarynie”
W kategorii chóry:

I miejsce – chór pierwszoklasistów 

z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Gniewoszowie za piosenkę „Przybyli 
ułani pod okienko”
– wyróżnienia
– chór przedszkolaków z Zespołu Szkol-

no – Przedszkolnego w Gniewoszo-
wie również za piosenkę „Przybyli 
ułani pod okienko”

– chór Klubu Seniora za piosenkę „My-
śmy są wojsko”.
Dodatkowo w kat. soliści przyznano 

wyróżnienia ufundowane przez Dębliń-
skie Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa 
Wojskowego RP, które otrzymały:
– Julia Sadownik za piosenkę „Przybyli 

ułani pod okienko”,
– Agata Kobiałka za piosenkę „11 Listo-

pada”,
– Katarzyna Ziemska za piosenkę „O mój 

rozmarynie”,
– Aleksandra Szymańska za piosenkę 

„Kolęda warszawska”,

– Amelia Majewska za piosenkę „Biały 
krzyż”.
Gratulacje i podziękowania należą 

się opiekunom uczestników przeglądu: 
Bożenie Sykut, Marii Witek, Katarzynie 
Szewczyk, Longinie Tkaczyk-Komosa, 
które wspaniale ich przygotowały, a także 
rodzicom, którzy wspierali młodych wy-
konawców.

Po wręczeniu nagród i wyróżnień nie 
zabrakło wspólnego śpiewu, pamiątko-
wej fotografi i oraz słodkiego poczęstun-
ku, który przygotowały Panie ze Stowa-
rzyszenia „Lepsza Gmina Gniewoszów”, 
„NASZ BOREK” oraz Klubu Seniora.

Jeszcze raz gorąco i serdecznie dzię-
kuję wszystkim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania tegorocznego II Gminne-
go Przeglądu Piosenki Patriotycznej, Po-
wstańczej i Żołnierskiej. Już dziś zapra-
szamy za rok.

DANUTA BŁAŻYŃSKA

GMINA GNIEWOSZÓW
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11 listopada 2018 roku w 100. 
Rocznicę Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości uroczystą Mszą Św. 
w Sanktuarium Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Różańca Świętego 
w Wysokim Kole rozpoczęły się para-
fialno – gminne obchody tego wyjątko-
wego święta.

O godz. 9:00 wprowadzeniem pocz-
tów sztandarowych Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Gniewoszowie 
i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnie-
woszowie oraz pocztu flagowego, 
rozpoczęła się Msza Św. w intencji 
Ojczyzny koncelebrowana przez pro-
boszcza parafii ks. kan. Szymona Muchę 
i ks. Arkadiusza Bernata. W wyjąt-
kowej homilii ks. kanonik podkreślał 
ważną rolę jedności w rodzinie i w na-
rodzie.

W liturgii uczestniczyli przedstawi-
ciele władz gminnych Marcin Szymon 
Gac Wójt Gminy Gniewoszów, pra-
cownicy urzędu gminy, radni, sołtysi, 
uczniowie placówek oświatowych na-
szej gminy, Dyrektor PSP w Wysokim 
Kole Joanna Kowalczyk, Komendant 
Komisariatu Policji w Gniewoszowie 
podinsp. Adam Kultys, druhowie gmin-
nych jednostek OSP oraz sąsiednich 
Opatkowic, mieszkańcy gminy oraz 
goście. Po błogosławieństwie odbyła 
się poruszająca akademia w wykona-
niu uczniów Zespołu Szkolno – Przed-

szkolnego w Gniewoszowie. Następ-
nie orszak uczestników uroczystości 
przemaszerował na cmentarz wojenny 
z 1914 roku.

Marcin Szymon Gac Wójt Gminy 
w swoim przemówieniu powiedział 
między innymi: „Powinniśmy być 
dumni, że jesteśmy Polakami, cieszyć 
się z wolności i pamiętać o bohaterach, 
którzy tę wolność dla nas wywalczyli”.

Następnie delegacje uczniów Ze-
społu Szkolno – Przedszkolnego 
w Gniewoszowie, władz gminy, dru-

szkolnego w Gniewoszowie. Następ- hów strażaków, Dyrektor Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Wysokim 
Kole, Stowarzyszenia „Lepsza Gmina 
Gniewoszów”, Stowarzyszenia „NASZ 
BOREK”, mieszkańcy poszczególnych 
miejscowości złożyły wieńce, wiązan-
ki i znicze pod krzyżem upamiętniają-
cym poległych.

Na zakończenie proboszcz parafi i 
ks. kan. Szymon Mucha podziękował 
wszystkim uczestnikom uroczystości 
za piękną patriotyczną postawę i udział 
w uroczystości.

DANUTA BŁAŻYŃSKA

29 października 2018 r. ucznio-
wie klas pierwszych Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Gniewoszowie 
przyjęci zostali do grona społeczności 
szkolnej. Ślubowanie oraz pasowanie 
na ucznia to jedno z najważniejszych 
wydarzeń w życiu każdego ucznia, 
dlatego uroczystość ta miała podniosły 
charakter.

Pierwszoklasiści ubrani na galo-
wo, zaprezentowali ciekawy program 
artystyczny, w którym wykazali się 
umiejętnością recytacji wierszy i śpie-
wu piosenek. Zaprezentowane utwory 
wykonywane przez dzieci tematycznie 
związane były z obowiązkami ucznia, 
bezpieczną zabawą, radością uczenia 
się i poznawania świata.

Rodzice dumni ze swoich pociech 
nagradzali dzieci gromkimi brawami. 
Jednym z zaproszonych gości był Marcin 
Szymon Gac Wójt Gminy Gniewoszów, 

który po krótkich życzeniach wrę-
czył pasowanym uczniom pamiątkowe 
upominki.

DANUTA BŁAŻYŃSKA
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19 października w Urzędzie Gmi-
ny w Grabowie nad Pilicą miało miej-
sce uroczyste spotkanie Wójta Gminy 
Euzebiusza Strzelczyka, Sekretarza 
Gminy Zdzisława Karasia oraz Prezesa 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP 
Zbigniewa Rozwadowskiego, na które 
zaproszono 10 druhów z OSP działa-
jących na terenie gminy Grabów nad 
Pilicą. Okazją do niego było wręcze-
nie listów gratulacyjnych otrzymanych 
od Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego Adama Struzika. Serdeczne 
gratulacje bohaterskiej postawy oraz 
wieloletnich zasług w działalności 
na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców gminy Grabów nad Pili-
cą oraz podziękowania za pełną odda-
nia służbę strażacką, a także niezłom-
ność, odwagę i ofiarność ze strażackim 
pozdrowieniem Marszałek skierował 
do druhów: Mariana Rodaka, Tadeusza 
Kapy, Władysława Parola, Tadeusza 
Cieślaka, Krzysztofa Malinowskiego 
– OSP Grabów nad Pilicą, Tadeusza 

Walencika – OSP Grabowska Wola, 
Stanisława Kowalczyka, Józefa Pod-
siadłego, Kazimierza Strzelczyka – 

Listopadowe długie wieczory sprzy-
jają integracji i nauce. 13 listopada br. 
Lokalna Grupa Działania „Puszcza Ko-
zienicka” zorganizowała w Centrum 
Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Cy-
beria” warsztaty rękodzieła dla Klubu 
Seniora „Zaciszna Przystań”. Przybyłe 
na zajęcia mieszkanki wykonały piękne 
stroiki Bożonarodzeniowe. Zajęcia w ra-
mach aktywizacji społecznej przeprowa-
dziły doskonale przygotowane instruk-
torki: Aleksandra Wieczorek oraz Izabela 
Śmietanka. Wspólnie spędzone chwile 
były doskonałą okazją, by wymienić się 
doświadczeniami i umiejętnościami fl o-
rystycznymi. Pięknie wykonane ozdoby 
świąteczne uczestniczki zajęć mogły za-
brać do domu.

MAŁGORZATA SIEKUT

Walencika – OSP Grabowska Wola, OSP Łękawica, Stanisława Stelmasz-
czyka – OSP Augustów. 

ANNA PLESIEWICZ-TRZECIAK 

21 listopada w Urzędzie Gminy 
w Grabowie nad Pilicą odbyła się zwo-
łana przez Komisarza Wyborczego 
w Radomiu II pierwsza Sesja Rady 
Gminy Grabów nad Pilicą. Do za-
przysiężenia przystąpili: Adamczyk 
Tomasz, Bogumił Barbara, Brynda 

Marcin, Cichowlas Sławomir, Giza 
Waldemar, Gos Aldona, Jodłowski 
Roman, Kucińska Anna, Niedziałek 
Halina, Petryka Grzegorz, Strzelczyk 
Wiesław, Trafisz Zdzisław, Urawski 
Wiesław, Wieczorek Renata, Wro-
na Cezary. Wobec Rady Gminy oraz 

w obecności sołtysów ślubowanie zło-
żył obejmujący stanowisko Wójt ka-
dencji 2018 – 2023 – Euzebiusz Strzel-
czyk. Na Przewodniczącego Rady 
Gminy wybrany został Marcin Brynda.

Materiał UG

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
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100. Rocznica Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości zasługuje na wyjątkowe cele-
browanie. 11 listopada 2018 r. w całym kraju 
świętowano Dzień Niepodległości, dlatego 
nie mogło być inaczej u nas. Pod patronatem 
Wójta Gminy Euzebiusza Strzelczyka w Ko-
ściele pw. Świętej Trójcy w Grabowie nad 
Pilicą o godzinie 16:00 odbyły się uroczy-
stości poświęcone temu szczególnemu wy-
darzeniu. Ksiądz wikariusz Paweł Laskow-
ski wraz z członkami scholi, grupy oazowej 
i swoimi uczniami przygotował montaż 
słowno-wokalny pod hasłem „MŁODZIEŻ 
DLA NIEPODLEGŁEJ 1918 – 2018”.

Młodzi artyści w swoim wystąpie-
niu przedstawili losy Polski w minionym 
100-leciu. Jednak nie była to zwyczajna 
lekcja historii. Chcieli pokazać, że za każ-
dym wydarzeniem dotyczącym losu na-
szego kraju krył się duch Polskości, wyra-
żony w piosence. Młodzież przypomniała 
zgromadzonym w jakich okolicznościach 
powstał „Mazurek Dąbrowskiego”, „Hej, 
hej ułani”, „Czerwone Maki” oraz wiele in-
nych odśpiewanych wspólnie utworów. Ten 
wieczór wprowadził w klimat zadumy, ale 
i radości z tego co mamy, radości z „Naszej 
Niepodległej” oraz radości, że potrafi my 
być razem jednym narodem. 

Mimo, że obecne pokolenia Polaków 
wychowały się i żyją w wolnej Polsce, 
trzeba wciąż na nowo uświadamiać je, że 
nie zawsze tak było. Uczyć młodych, że 
niezłomność, bohaterstwo i waleczność 
naszych przodków utorowały nam drogę 
do dzisiejszej Niepodległej Polski. Warto 
wspominać męstwo i heroiczną odwagę 
tych, którzy walczyli za wolność naszej 
Ojczyzny. Jako Polacy musimy o tym 
pamiętać i wychowywać nowe pokolenia 
w szacunku dla historii naszej Ojczyzny. 

Tak licznie zgromadzeni mieszkańcy 
gminy, swoją obecnością oraz postawą 
nie tylko złożyli hołd Niepodległej Pol-

Młodzi artyści w swoim wystąpie-

sce, ale dali przykład patriotyzmu mło-
dzieży, której dano żyć w czasach pokoju.

Organizatorzy



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 22

W dniach 22 – 25 października 
2018 r. w pensjonacie KCRiS odbyło 
się seminarium  zorganizowane przez 
Polską Federację Campingu i Carava-
ningu. Kozienicki Ośrodek Rekreacji 
i Turystyki po raz kolejny był gospoda-
rzem konkursu „Mister Camping”. 

PFCC jest organizacją społeczną 
będącą rzecznikiem rozwoju campingu 
i organizatorem turystyki campingo-
wej w naszym kraju. Inicjuje i współ-
działa w organizowaniu konkursu, na 
najlepsze campingi w Polsce (Mister 
Camping). Konkurs ten organizowany 
jest rokrocznie od 1967 r. i aktywizuje 
administrację campingów do podno-
szenia jakości usług, kultury obsługi, 
estetyki i czystości na campingach.

Rokrocznie pod koniec sezonu ogła-
szane są wyniki konkursu „Mister Cam-
ping”. Wybierane są najlepsze campingi 
w kategoriach uzależnionych od pojem-
ności.

Nasz camping kolejny raz został 
doceniony i nagrodzony. Po raz szósty 
(pierwszy raz w 1996 r.) zdobyliśmy tytuł 
„Mister Camping” w  kategorii – grupa 
powyżej 400 miejsc. 

Jest to najwyższe wyróżnienie 
w branży turystycznej. To dla nas bardzo 
duże wyróżnienie i motywacja do dalszej 
pracy. 

Odznakę za zasługi dla turystyki od 
Ministra Sportu i Turystyki, z rąk pre-
zesa PFCC – Michała Szeftela, otrzy-
mał dyrektor KCRiS – Marcin Zmitro-
wicz. Za działalność na rzecz rozwoju 

turystyki campingowej i caravaningo-
wej w 2018 r. wyróżniony został rów-
nież kierownik Wydziału Rekreacji 
i Turystyki – Leszek Wojtyna. Lau-
reaci konkursu otrzymali dyplomy, 
tablice, znaki rekomendacyjne oraz 
certyfikaty.

Kozienickie Centrum 
Rekreacji i Sportu

Nasz Powiat * 22
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W niedzielę, 11 listopada, w całym kra-
ju świętowano setną rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę. W Kozieni-
cach obchody rocznicowe miały wyjąt-
kową formę. Na skwerze przy ulicy War-
szawskiej uroczyście odsłonięto Pomnik 
Niepodległości, a wydarzenie to zgroma-
dziło rekordowo dużą liczbę kozieniczan. 

Odsłonięcie monumentu było jednym 
z wielu punktów bogatego programu obcho-
dów tego szczególnego święta. Uroczystości 
rozpoczęły się już o godz. 8. Na cmentarzu pa-
rafi alnym, przy kwaterach żołnierzy, tradycyj-
nie złożono kwiaty. Zrobiły to m.in. delegacje 
Gminy Kozienice i Starostwa Powiatowego 
z Burmistrzem Gminy Kozienice Tomaszem 
Śmietanką i Starostą Powiatu Kozienickiego 
Andrzejem Jungiem czy Społecznego Ko-
mitetu Budowy Pomnika Niepodległości 
w Kozienicach wraz z jego przewodniczącym 
Marianem Śledziem i burmistrzem-elektem 
Piotrem Kozłowskim.

Następnie uroczystości kontynuowane 
były w kościele pw. Świętej Rodziny w Ko-
zienicach, gdzie ksiądz biskup Henryk To-
masik, Ordynariusz Diecezji Radomskiej, 
odprawił mszę święta w intencji Ojczyzny. 
Podczas kazania mówił m.in. o różnych 
kierunkach starań Polaków, prowadzących 
do odzyskania niepodległości. Mowa była 
o wymodlonej i wywalczonej Ojczyźnie.

W nabożeństwie udział wzięło około 
30 pocztów sztandarowych. Były też asy-
sty Rycerzy Kolumba, Skautów Europy 
i Kozienickiego Stowarzyszenia Rekon-
strukcji Historycznych. Oprawę muzycz-
ną zapewniły schola parafi alna i Orkiestra 
Dęta OSP w Kozienicach.
Rekordowa frekwencja

Po mszy, zebrani przemaszerowali uli-
cami Głowaczowską i Sportową na plac 
pomnikowy. Orszak prowadzili kawale-
rzyści z 22. Pułku Ułanów Podkarpackich 
z Garbatki-Letniska oraz orkiestra OSP.

Licznie przybyłych mieszkańców 
Ziemi Kozienickiej przywitała prowadzą-
ca uroczystość Dyrektor Kozienickiego 
Domu Kultury Elwira Kozłowska. Warto 
podkreślić, że frekwencja była rekordowo 
duża. Były to z pewnością największe ob-
chody Święta Niepodległości w Kozieni-
cach, w ciągu ostatnich dwudziestu lat.

Następnie wszyscy wspólnie odśpiewali 
Hymn Państwowy, a przy mikrofonie stanął 
popularny aktor Jarosław Rabenda, który 
uświetnił kozienickie uroczystości. On też 
wygłosił krótkie słowo wstępne dotyczące 
tej szczególnej rocznicy i nowego pomnika.

Chwilę potem przyszła pora na histo-
ryczną chwilę, czyli odsłonięcie monumen-
tu. Zaszczyt ten przypadł kombatantowi 

Stanisławowi Kucharskiemu i harcerce 
Adzie Kobylskiej, a towarzyszyli im: Bur-
mistrz Gminy Kozienice Tomasz Śmietan-
ka, burmistrz-elekt Piotr Kozłowski, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach 
Mariusz Prawda, Przewodniczący Społecz-
nego Komitetu Budowy Pomnika Niepod-
ległości w Kozienicach Marian Śledź, se-
kretarz komitetu Marek Gozdera, członek 
zarządu komitetu Krzysztof Reczek, Sta-
rosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung 
oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Kozienickiego Mirosław Górka. 

Po zdjęciu symbolicznej szarfy, ksiądz 
biskup Henryk Tomasik poprowadził 
krótką modlitwę, po czym poświęcił po-
mnik. Kolejnym punktem obchodów był 
apel pamięci, który poprowadził Krzysz-
tof Zając z Kozienickiego Stowarzysze-
nia Rekonstrukcji Historycznych.
Pamięci wielu ludzi

Po apelu Orkiestra Dęta OSP w Kozie-
nicach odegrała „Rotę”, a chwilę potem 
przyszła pora na krótkie wystąpienia oko-
licznościowe. Jako pierwszy głos zabrał 
burmistrz Tomasz Śmietanka. Przypomniał 
zarówno wydarzenia z historii, jak i odwo-
łał się do współczesnych form patriotyzmu. 
Z kolei-burmistrz elekt Piotr Kozłowski 
odwołał się do radości, jaka towarzyszyła 
Polakom w chwili wyzwolenia.

Następnie przemawiał Przewodniczący 
Społecznego Komitetu Budowy Pomni-
ka Niepodległości w Kozienicach Marian 
Śledź, który mówił o idei powstania po-
mnika, a sekretarz komitetu Marek Gozdera 
przywołał szereg literackich tekstów z okre-
su zaborów i I Wojny Światowej. Na koniec 
głos zabrał jeszcze starosta Andrzej Jung, 
który mówił o symbolice tego pomnika.

Ponadto prowadząca uroczystości El-
wira Kozłowska poinformowała, że na 
ręce organizatorów został przesłany list 

od Marszałka Województwa Mazowiec-
kiego Adama Struzika.

Po wystąpieniach, przybyłe delegacje 
złożyły kwiaty przed pomnikiem. W sumie 
wiązanki i znicze złożyło ponad 60 delegacji, 
w tym m.in. przedstawiciele Starostwa Po-
wiatowego, Gminy Kozienice, Społecznego 
Komitetu Budowy Pomnika Niepodległości 
w Kozienicach, okolicznych samorządów, 
instytucji rządowych i samorządowych, or-
ganizacji kombatanckich, politycznych, sto-
warzyszeń, związków zawodowych, w tym 
Enei Wytwarzanie, służb mundurowych, za-
kładów pracy i placówek oświatowych.

Na koniec tej części uroczystości or-
kiestra odegrała pieśń „My, Pierwsza 
Brygada”.
Radosne święto

Organizatorzy zadbali również o do-
datkowe atrakcje. Wszyscy chętni mogli 
zobaczyć wystawę broni z okresu I i II 
Wojny Światowej, odwiedzić Punkt Wer-
bunkowy Legionów Polskich, a także po-
silić się wojskową grochówką. Ponadto, 
w Centrum Kulturalno-Artystycznym cze-
kała wystawa „Ojcowie Niepodległości”. 

Zwieńczeniem obchodów roczni-
cowych był IX Koncert Muzyki Pol-
skiej „Niepodległa Nuta”, w wykona-
niu uczniów, absolwentów i nauczycieli 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozieni-
cach. Podczas koncertu nie mogło zabrak-
nąć wspólnego śpiewania hymnu, a także 
pieśni i piosenek wojskowych.

Organizatorami uroczystości były: 
Gmina Kozienice, Społeczny Komitet Bu-
dowy Pomnika Niepodległości w Kozie-
nicach oraz Starostwo Powiatowe w Ko-
zienicach. Koordynatorem kozienickich 
obchodów była Dyrektor Kozienickiego 
Domu Kultury Elwira Kozłowska.

Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka

Stanisławowi Kucharskiemu i harcerce od Marszałka Województwa Mazowiec-
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Rok 2018 jest rokiem szczególnej 
rocznicy – w tym roku mija 100 lat odkąd 
Polska jest znowu obecna na mapie świa-
ta. Z tej okazji w naszej gminie prze cały 
rok odbywały się przeróżne uroczysto-
ści o charakterze patriotycznym, w które 
włączyła się cała lokalna społeczność. 
Ich zwieńczeniem były Gminne Obchody 
Święta Niepodległości. Na uroczystości 
te składał się IV Gminny Przegląd Pieśni 
i Poezji Patriotycznej oraz Msza Święta 
w intencji Ojczyzny wraz z ceremonią na 
Cmentarzu Parafi alnym w Magnuszewie. 

IV Gminny Przegląd Pieśni i Po-
ezji Patriotycznej odbył się 9 listopada 
w Centrum Kultury i Tradycji Histo-
rycznej przy Skansenie Bojowym I Ar-
mii Wojska Polskiego w Mniszewie. 
W przeglądzie udział wzięli uczniowie 
ze wszystkich pięciu szkół z terenu gmi-
ny Magnuszew. Przed zgromadzoną pu-
blicznością wystąpiło 11 zespołów i 10 
solistów, w sumie 96 uczniów – od przed-
szkolaków do gimnazjalistów. 

Przegląd rozpoczął się i zakończył 
występem zespołu Melodia. Dzieci 
i młodzież, zgromadzone w Sali Cen-
trum Kultury i Tradycji Historycznej przy 
Skansenie, przygotowały na ten dzień 
bardzo różnorodny repertuar – usłyszeć 
można było stare, prawie już zapomnia-
ne piosenki, jak również nowe utwory, 
które powstały specjalnie, aby uczcić 
100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Wszyscy uczestnicy byli 
bardzo dobrze przygotowani do uczest-
nictwa w przeglądzie i piękne się zapre-
zentowali. Szczególne wzruszenie u słu-
chaczy wzbudzali najmłodsi wykonawcy, 
którzy z ogromnym przejęciem i dumą 
śpiewali patriotyczne pieśni.

Druga część uroczystych obchodów 
odbyła się 11 listopada w Magnuszewie. 
O godzinie 12.00 w Kościele Parafi al-
nym pw. Św. Jana Chrzciciela w Ma-
gnuszewie miała miejsce Msza Święta 
w intencji Ojczyzny, która rozpoczęła się 
wspólnym odśpiewaniem Hymnu Polski 
w ramach akcji „Niepodległa do Hymnu”. 
Aby uczcić tę specjalną rocznicę uczniowie 
z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych 
im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Magnu-
szewie, pod kierownictwem księdza Da-
niela Natorskigo oraz historyka Marka Ko-
złowskiego, przygotowali przedstawienie 
pt. „Pisk Białego Orła”, które dostarczyło 
wielu wzruszeń wszystkim zgromadzonym 
w Kościele. Podziw budziły zarówno śpie-

GMINA MAGNUSZEW
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wane pieśni patriotyczne, ciekawa sceno-
grafi a, jak też role odtwarzane przez zaan-
gażowaną do przedstawienia i inscenizacji 
młodzież. Po Mszy uczestnicy uroczyści 
wraz z Pocztami Sztandarowymi, przema-
szerowali na Cmentarz Parafi alny, gdzie 
nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów pod 
pomnikiem Orła w Kwaterze Poległych 
Żołnierzy – Obrońców Ojczyzny.

Kolejnym przedsięwzięciem upamięt-
niającym rocznicę odzyskania niepodległo-
ści w Gminie Magnuszew jest utworzenie 
Alei 100.lecia Odzyskania Niepodległości na 
terenie Skansenu Bojowego w Mniszewie. 
Przy alei zostały posadzone drzewa pamięci, 
z których siedem dębów nosi imiona ojców 
polskiej niepodległości – Józefa Piłsudskie-
go, Romana Dmowskiego, Ignacego Pade-
rewskiego, Wincentego Witosa, Ignacego 
Daszyńskiego, Wojciecha Korfantego, Jó-
zefa Hallera. Certyfi kowane sadzonki drzew 
przekazało na ten piękny cel Nadleśnictwo 
Dobieszyn. Współorganizatorami tej pa-
triotycznej inicjatywy są członkowie Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej Warka, którzy 
w listopadzie 2018 roku wspólnie z Wójtem 
Gminy Magnuszew, przedstawicielem Nad-
leśnictwa Dobieszyn dokonali uroczystego 
posadzenia drzew wraz z pamiątkowymi 
„Aktami posadzenia”, które będą źródłem 
wiedzy o tym wydarzeniu dla potomnych.

Ten szczególny rok, jest wspaniałą oka-
zją do spotkania się i kultywowania tra-
dycji narodowych oraz pamięci o naszych 
przodkach, jak również krwawej historii 
państwa polskiego. Wydarzenia o charakte-
rze patriotycznym są istotne nie tylko jako 
element dbania o tradycję, ale również jako 
żywa lekcja historii dla dzieci i młodzieży, 
która pomaga kształtować postawy patrio-
tyczne i miłość do Ojczyzny. 

Pracownicy GBP-CK w Magnuszewie

16 listopada br. w Urzędzie Gminy 
w Magnuszewie odbyła się ostatnia 
sesja Rady Gminy Magnuszew w ka-
dencji 2014 – 2018. Po zakończeniu 
sesji miała miejsce narada sołecka, 
a następnie Gminna Komisja Wybor-
cza dokonała uroczystego wydania 
zaświadczeń o wyborze na Wójta Gmi-
ny Magnuszew oraz na Radnego Rady 
Gminy Magnuszew. Spotkanie odbyło 
się w bardzo miłej atmosferze z udzia-
łem licznych społeczników – sołtysów 
Gminy Magnuszew. 

19 listopada natomiast odbyło się 
pierwsze inauguracyjne posiedzenie 
Rady Gminy Magnuszew ósmej ka-
dencji tj.: 2018 – 2023. Zgodnie z po-
stanowieniem Komisarza Wyborczego 
w Radomiu zasadniczym punktem po-

rządku obrad było złożenie ślubowania 
przez nowo wybranych Radnych oraz 
Wójta Gminy Magnuszew. Ponadto 
podczas tej sesji dokonano wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy w oso-
bie Radnego Michała Micha.

Informacja własna Urzędu Gminy 
Magnuszew
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Dzięki staraniom Wójta Gminy Sie-
ciechów Mariana Zbigniewa Czerskiego 
udało się pozyskać środki fi nansowe na 
zagospodarowanie terenu przy Jeziorze 
Czaple w Sieciechowie. Dofi nansowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich uzyskano za 
pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania 
„Puszcza Kozienicka”. W ramach zago-
spodarowania terenu przy jeziorze została 
wybudowana altana konstrukcji drewnia-
nej z ławkami i stolikami wewnątrz, pale-
nisko z kręgu betonowego obłożone ka-
mieniami. Na całej długości plaży został 
ułożony chodnik z kostki, zamontowano 
ławki oraz kosze. Plaża nad jeziorem zy-
skała nowy wymiar – została znacznie po-
większona i oświetlona. 

Jezioro w Sieciechowie jest najwięk-
szym jeziorem w powiecie kozienickim 
(17,32 ha), duża powierzchnia i czysta 
woda stwarzają wspaniałe warunki do 
wypoczynku i rekreacji. 

Teraz dzięki tej inwestycji zwiększy 
się również bezpieczeństwo mieszkań-
ców i turystów odpoczywających nad 
jeziorem, gdyż teren będzie oświetlony 
i monitorowany.

Całkowita wartość projektu wyniosła 
160 000 zł, z czego kwota 69 655,00 zł 
pochodziła z otrzymanej dotacji. Wyko-
nawcą była fi rma GLOB-K&Z Krzysztof 
Zientara z Warszawy.

ANNA BARYŁKA

Gmina Sieciechów informuje, że za-
danie pn. „Zakup sprzętu ratowniczego 
dla jednostek OSP z Gminy Sieciechów”, 
które współfi nansowano ze środków Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości w ramach 
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 
Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz 
Sprawiedliwości” zostało zrealizowane 
oraz zakończone 15 października 2018 r. 

W ramach dotacji jednostka OSP 
Sieciechów otrzymała zestaw narzędzi 
hydraulicznych WEBER, w skład które-
go wchodzi: agregat zasilający do narzę-
dzi hydraulicznych o modelu pracy min. 
ATO, rozpieracz ramieniowy z akcesoria-
mi, hydrauliczne nożyce do cięcia, cylin-
dry rozpierające z zestawem końcówek 
wymiennych o różnych długościach oraz 
zestaw węży hydraulicznych o długości 
min. 5m.

Jednostka OSP Zajezierze otrzymała 
zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 
szyny + deska, w skład którego wchodzi 

zakup torby medycznej, nosze typu deska 
oraz szyny typu Kramera.

Jednostka OSP Łoje oraz OSP Głu-

zakup torby medycznej, nosze typu deska siec otrzymała po 1 szt. pilarki spalinowej 
STHIL MS 231 – 35 cm 3/8” PMC3 1,3.

KOMOREK EWA

GMINA SIECIECHÓW
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28 października w Gminie Siecie-
chów zorganizowane zostały uroczy-
stości upamiętniające 75. Rocznicę Pa-
cyfikacji wsi Kępice. Rozpoczęły się 
Mszą świętą o godz. 12.00 w kościele 
pw. Wniebowzięcia NMP w Opactwie, 
odprawioną w intencji pacyfikowa-
nych mieszkańców Kępic oraz wszyst-
kich poległych żołnierzy Batalionów 
Chłopskich i Armii Krajowej z gminy 
Sieciechów. 

Po Mszy św. młodzież z Zespo-
łu Placówek Oświatowych im. Armii 
Krajowej w Sieciechowie przedstawiła 
montaż słowno-muzyczny, nawiązu-
jący do zbliżającego się Narodowego 
Święta Odzyskania Niepodległości. 
Montaż został przygotowany przez 
nauczycieli: Hannę Borowiec, Wiolet-
tę Dziosa-Wojtasik, Marcina Kołdeja 
i Dariusza Kwiecińskiego.

Dalsza część uroczystości odbyła 
się przy mogile zbiorowej pomordo-
wanych mieszkańców gminy Siecie-
chów w czasie II wojny światowej na 
cmentarzu parafialnym w Opactwie. 
Modlitwę w intencji pomordowanych 
i poległych partyzantów odmówił 
ks. Tomasz Kośla Proboszcz Para-
fii pw. Św. Wawrzyńca w Sieciecho-
wie. Symbolem pamięci były złożone 
kwiaty. Wartę honorową przy mogile 
pełnili żołnierze z Kompanii Repre-
zentacyjnej Sił Powietrznych z Dę-
blina. Uroczystość uświetnili również 
przedstawiciele Orkiestry Wojskowej 
z Radomia.

Kolejna część uroczystości odby-
ła się przy pomniku upamiętniającym 

pomordowanych żołnierzy BCH i AK 
w Kępicach. Zwieńczeniem uroczysto-
ści i hołdem dla bohaterskich miesz-
kańców Kępic był Apel Pamięci odczy-
tany przez kpt. Elżbietę Wojdat oraz 
salwa honorowa w wykonaniu kompa-
nii reprezentacyjnej Sił Powietrznych 
z Dęblina. 

Obchody zakończyły się złożeniem 
kwiatów pod pomnikiem upamiętnia-
jącym pomordowanych mieszkańców 
Kępic. Wśród przybyłych delega-
cji byli: Poseł RP Dariusz Bąk, Wójt 
Gminy Sieciechów Marian Zbigniew 
Czerski, przedstawicielka rodzin kom-
batanckich Marianna Bąk, delegacja 
Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej Koło Kozienice, delegacja 
Związku Kombatantów RP i Byłych 

Gmina Sieciechów informuje, że zadanie 
pn. „Odnowienie parku w sołectwie Zajezie-
rze” oraz „Odnowienie parku w sołectwie 
Sieciechów”, które współfi nansowano przy 
pomocy środków z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOW-
SZE 2018” zostało zrealizowane oraz zakoń-
czone 15 października 2018 r. 

W ramach dotacji w sołectwie Sie-
ciechów zostały zakupione krzewy, ro-
śliny ozdobne, grys biały do utwardzania 
alejek, włóknina czarna oraz odnowiono 
ławki parkowe i kosze na śmieci.

W sołectwie Zajezierze zakupiono 
grys biały do utwardzania alejek, szpilki 
do obrzeży, ziemię uniwersalną, korę so-
snową, podłoże do nasadzeń, krzewy, ro-
śliny ozdobne, ławki, byliny i kwiaty.

KOMOREK EWA

pomordowanych żołnierzy BCH i AK Więźniów Politycznych Oddział w Dę-
blinie, delegacja Związku Kombatan-
tów RP i Byłych Więźniów Politycz-
nych Oddział w Garbatce-Letnisku, 
Związek Weteranów i Rezerwistów 
Wojska Polskiego im. mjr. H. Do-
brzańskiego „Hubala” Oddział w Ko-
zienicach, delegacje uczniów ze szkół 
w Sieciechowie, Słowikach i Zajezierza 
oraz kombatanci i rodziny partyzantów 
i pomordowanych podczas pacyfikacji 
Kępic. Zwieńczeniem złożonych kwia-
tów była pieśń „Śpij kolego” zagrana 
przez sygnalistę z Orkiestry Wojsko-
wej. Na zakończenie wszyscy zostali 
zaproszeni na gorący poczęstunek do 
świetlicy wiejskiej w Kępicach.

ELŻBIETA KALBARCZYK
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