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Zarząd Powiatu Kozienickiego od 8 
kwietnia powierzył zarządzanie Szpi-
talem Powiatowym w Kozienicach Ro-
manowi Wysockiemu.

Roman Wysocki wybrany został na sta-
nowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego 
w Kozienicach w drodze postępowania kon-
kursowego. Do 29 marca kandydaci mogli 
składać swoje oferty. Ostatecznie do konkur-
su oferty nadesłało 4 kandydatów: Bogusław 
Budziński, Eligiusz Mich, Andrzej Suro-
wiecki i Roman Wysocki. 3 kwietnia odbyło 
się posiedzenie Komisji Konkursowej ds. 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Ze-
społu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ko-
zienicach. Komisja konkursowa w składzie: 
Tomasz Trela – Przewodniczący, Kamil Ba-
naś, Marek Kucharski, Zbigniew Sitkowski, 
Jerzy Śmiech, Waldemar Witkowski, Miro-
sław Górka stwierdziła, że konkurs został 
rozstrzygnięty, a w wyniku przeprowadzenia 
procedury konkursowej kandydatem na sta-
nowisko dyrektora SP ZZOZ w Kozienicach 
został Roman Wysocki.

8 kwietnia nowy Dyrektor wraz ze 
Starostą Powiatu Kozienickiego Andrze-
jem Jungiem oraz Wicestarostą Józefem 
Grzegorzem Małaśnickim spotkali się 
w placówce z kierownikami poszczegól-
nych Oddziałów i działów Szpitala.

Po dokładnym zapoznaniu się z do-
kumentacją Dyrektor Roman Wysocki  

8 kwietnia nowy Dyrektor wraz ze przedstawi plan działań zmierzających do 
poprawy sytuacji placówki.

MONIKA WIRASZKA

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

Od 14 do 21 marca 2019 roku 
w Abu Dhabi podczas XV Światowych 
Igrzysk Olimpiad Specjalnych rywali-
zowało 64 polskich sportowców, wśród 
których znalazły się cztery zawodnicz-
ki Klubu Olimpiad Specjalnych ,,Sza-
rotka” działającego przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Opactwie. Marta Wójcik, Klaudia 
i Katarzyna Starzyk znalazły się w dru-
żynie 7-osobowej żeńskiej piłki noż-
nej. Drużyna ta po zaciętych pojedyn-

kach grupowych i finale z Białorusią 
wróciła do kraju ze złotymi medala-
mi. Magdalena Czerwiec znalazła się 
w gronie trzech badmintonistów, któ-
rzy reprezentowali Polskę w Zjedno-
czonych Emiratach Arabskich. Magda 
swymi dwoma srebrnymi medalami 
(gra pojedyncza i mikstowa) udowod-
niła, że należy do najlepszych zawod-
niczek w tej dyscyplinie tak w kraju 
jak i na świecie. Nasze zawodniczki 
po raz kolejny udowadniają, że silna 

wola i determinacja pozwala przezwy-
ciężać wszelkie trudności, osiągać suk-
cesy i spełniać swoje marzenia.

1 kwietnia uczennice Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Opactwie i jednocześnie medalist-
ki XV Światowych Igrzysk Olimpiad 
Specjalnych w Abu Dhabi gościły na 
posiedzeniu Zarządu Powiatu Kozie-
nickiego. Podczas spotkania zarówno 

Dokończenie na str 2
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zawodniczkom, trenerowi, jak również 
Pani Dyrektor wręczone zostały dyplo-
my uznania oraz nagrody i upominki. 
W spotkaniu uczestniczyli Starosta Ko-
zienicki Andrzej Jung, Wicestarosta Jó-
zef Grzegorz Małaśnicki, Członkowie 
Zarządu Powiatu: Marek Kucharski, 
Waldemar Banaś, Małgorzata Siekut, 
Przewodniczący Rady Powiatu Kozie-
nickiego Włodzimierz Stysiak, Prze-
wodniczący Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu, Turystyki i Promocji Rady Po-
wiatu Kozienickiego Tomasz Trela, Se-
kretarz Jarosław Chlewicki i Skarbnik 
Powiatu Kamil Banaś.

3 kwietnia 2019 r. małżonka Prezy-
denta RP Agata Kornhauser-Duda, pa-
tron honorowy Olimpiad Specjalnych 
Polska, powitała oficjalnie Polską Re-
prezentację Olimpiad Specjalnych na 
Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad 
Specjalnych, Abu Dhabi 2019. Zawod-
nicy z dumą prezentowali 69 medali 
Igrzysk oraz wspominali swój udział 
w Igrzyskach. W uroczystości uczest-

Dokończenie ze str. 1

20 marca 2019 r. na terenie gmi-
ny Kozienice odbyły się ćwiczenia 
pod kryptonimem „PEGAZ 2019” dla 
jednostek PSP i OSP z terenu powia-
tu kozienickiego, których celem było 
doskonalenie umiejętności praktycz-
nych oraz zarządzania dużą ilością sił 
i środków podczas różnego rodza-
ju zdarzeń. Na początku ćwiczeń 
wszystkie jednostki przybyły na plac 
Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Kozienicach, gdzie 
przeprowadzono szkolenie teoretycz-
ne. Następnie dyżurny Stanowiska 
Kierowania w Kozienicach otrzymał 
zgłoszenia dotyczące trzech różnych 
wypadków, rozpoczynając ćwiczenia 
praktyczne, w których wzięło udział 
17 zastępów OSP z terenu powiatu ko-
zienickiego oraz siły z Komendy Po-
wiatowej PSP w Kozienicach. 

Epizod I ćwiczeń to symulacja du-
żego pożaru budynków gospodarczych 
wypełnionych słomą i sianem. Zadanie 
to polegało głównie na przepompowy-
waniu wody na duże odległości przy 
użyciu zlokalizowanego w pobliżu cie-
ku wodnego.

Epizod II to zagrożenie chemiczne, 
które polegało na pomocy osobom po-
szkodowanym narażonym na działanie  
nieznanej substancji oraz na zlokalizo-
waniu i zneutralizowaniu zagrożenia. 

Epizod III to wypadek komunika-

cyjny powstały w wyniku wypadku 
dwóch samochodów osobowych, któ-
rymi podróżowało osiem osób. Wszy-
scy uczestnicy wypadku posiadali róż-
nego rodzaju obrażenia, co wymagało 
od ratowników nie tylko umiejętności 
ewakuowania poszkodowanych, ale 
również udzielania im kwalifi kowanej 
pierwszej pomocy.

Wszystkie te zdarzenia były koor-
dynowane przez powstały na miejscu 
sztab. 

Po przeprowadzeniu ćwiczeń pod-
sumowania dokonał Komendant Powia-
towy Państwowej Straży Pożarnej mł. 

cyjny powstały w wyniku wypadku bryg. Kamil Bieńkowski oraz Zastępca 
Burmistrza Gminy Kozienice Mirosław 
Pułkowski.

Ćwiczenia zakończyły się wspól-
nym posiłkiem, a następnie wszystkie 
zastępy udały się do macierzystych 
jednostek. 

mł. bryg. PAWEŁ KOWALSKI
Ofi cer Prasowy

KP PSP w Kozienicach

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

niczyła Prezes Olimpiad Specjalnych 
Polska Anna Lewandowska.

Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad 
Specjalnych w Zjednoczonych Emi-
ratach Arabskich były największym 
sportowym i społecznym wydarzeniem 
na świecie w 2019 roku i największą 
sportową imprezą w historii Bliskiego 

Wschodu. 
Do Zjednoczonych Emiratów Arab-

skich przybyło ponad 7,5 tysiąca sportow-
ców z ponad 190 krajów. W Igrzyskach 
wzięło też udział ponad 2,6 tysięcy trene-
rów, 6 tysięcy członków rodzin oraz ponad 
20 tysięcy wolontariuszy z całego świata. 

JACEK SZKODA

Wydarzenia
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28 marca Andrzej Jung Starosta Po-
wiatu Kozienickiego, Józef Grzegorz 
Małaśnicki Wicestarosta oraz Kamil 
Banaś Skarbnik Powiatu uczestniczyli 
w spotkaniu w Starostwie Powiatowym 
w Garwolinie, którego najważniejszym 
punktem było podpisanie wniosku ws. 
dofi nansowania budowy przeprawy mo-
stowej w ramach rządowego programu 
„Mosty dla Regionów”. Wniosek podpi-
sany został przez władze Powiatu Garwo-
lińskiego, jako Lidera Inwestycji. Dodat-
kowo samorządy powiatu kozienickiego 
i garwolińskiego oraz partnerzy, czyli 
samorządy Gmin Kozienice i Maciejo-
wice podpisały porozumienie w sprawie 
przekazania zarządzania odcinkiem drogi 
powiatowej nr 1718W i planowanej drogi 
dojazdowej do budowy przeprawy mo-
stowej na rzece Wiśle.

Wszyscy obecni na spotkaniu po 
raz kolejny zadeklarowali współpracę 
w przedmiotowej sprawie oraz poinfor-
mowali o zabezpieczeniu w budżecie 
środków fi nansowych na ten cel. Szacun-
kowy koszt budowy mostu z drogami do-
jazdowymi to kwota 650 mln zł.

Przeprawa mostowa najprawdopodob-
niej zlokalizowana będzie w okolicach 
miejscowości Świerże Górne, łącząc po-
wiat kozienicki z powiatem garwolińskim.

Wniosek ws. budowy mostu na rze-
ce Wiśle w okolicy Świerży Górnych 
i Antoniówki Świerżowskiej, złożony 

przez samorządy Powiatu Garwoliń-
skiego, Powiatu Kozienickiego, Gminy 
Maciejowice i Gminy Kozienice zna-
lazł się na 6 miejscu listy rankingowej, 
wśród 7 rekomendowanych przez Mi-
nisterstwo Inwestycji i Rozwoju loka-
lizacji. Oznacza to, że wnioski te będą 
rozpatrywane i oceniane w pierwszej 
kolejności. Do Ministerstwa wnioski 
złożyło 75 samorządów.

Formalna i merytoryczna ocena 
wniosków przeprowadzona zostanie 
przez Komisję złożoną przez przed-
stawicieli Ministerstwa Inwestycji 
i Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury 
i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

przez samorządy Powiatu Garwoliń- i Autostrad. Pierwszych decyzji spo-
dziewać można się w połowie roku.

Przypominamy, iż działania zwią-
zane z budową przeprawy mostowej, 
na wniosek Starosty Kozienickiego 
Andrzeja Junga, samorządy rozpoczęły 
już w 2016 roku i od samego początku 
wspierane są one również przez Toma-
sza Śmietankę – obecnie Radnego Sej-
miku Województwa Mazowieckiego.

SABINA SEMENIUK

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

Historia, przyroda, zabytki, miej-
sca pamięci narodowej, integracja 
i dobra zabawa – to hasła przewodnie 
cyklicznego, rowerowego przedsię-
wzięcia, które od 2011 roku organi-
zowane jest przez Wydział Promocji 
i Kultury Starostwa Powiatowego 
w Kozienicach. Powiatowy Rajd Ro-
werowy „Śladami Historii” w bie-
żącym roku będzie miał już swoją 
DZIEWIĄTĄ edycję! Startujemy 
25 maja!

W tym roku uczestnicy poznają 
historyczne tereny powiatu kozienic-
kiego. Dlatego też wyruszając z Gnie-
woszowa – udamy się aż do Janowca 
– malowniczej miejscowości z zam-
kiem na nadwiślańskim wzgórzu. Po-
nadto przejedziemy również fragment 
szlaku rowerowego śladami rodzin 
Skłodowskich i Boguskich wyznaczo-

nego i oznakowanego przez Gminę 
Gniewoszów. Trasa tegorocznego raj-
du liczyć będzie 70 km. Regulamin, 
karta zgłoszeń i klauzula informacyj-
na dostępne będą od 6 maja na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl, 

natomiast zgłoszenia przyjmować bę-
dziemy od 7 maja w Wydziale Promo-
cji i Kultury Starostwa Powiatowego 
w Kozienicach (ul. Kochanowskiego 
15, I piętro, pokój nr 12).

MONIKA WIRASZKA

nego i oznakowanego przez Gminę natomiast zgłoszenia przyjmować bę-

Wydarzenia/Informacje
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Oddział PTTK w Kozienicach był 
organizatorem eliminacji powiatowych 
XXVII Ogólnopolskiego Młodzieżo-
wego Konkursu Krajoznawczego „Po-
znajemy Ojcowiznę”. Jest to konkurs 
dla dzieci i młodzieży szkolnej orga-
nizowany przez Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze. Uczniowie 
wykonują prace pisemne lub multime-
dialne, których tematyka nawiązuje do 
ich małych ojczyzn. Konkurs cieszy się 
od kliku lat coraz większym zaintereso-
waniem wśród uczniów szkół powiatu 
kozienickiego.

Uroczyste ogłoszenie wyników elimi-
nacji powiatowych odbyło się 12 marca  
w Centrum Kulturalno-Artystycznym  
w Kozienicach. Przybyli na nie uczestnicy 
konkursu wraz ze swoimi opiekunami oraz 
goście: Dorota Stępień Zastępca Burmi-
strza Gminy Kozienice, Grzegorz Wroni-
kowski Przewodniczący Komisji Oświaty 
Rady Miejskiej w Kozienicach, Janusz 
Patkowski Naczelnik Wydziału Zdrowia, 
Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowe-
go w Kozienicach oraz Elwira Kozłowska 
Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury.

Na tegoroczne eliminacje powiato-
we wpłynęło łącznie 41 prac z 16 szkół,  
w tym:
• 22 prace w kategorii szkół podstawo-

wych (11 indywidualnych, 7 zespoło-
wych, 4 multimedialne), 

• 12 prac w kategorii gimnazjów (3 in-
dywidualne, 1 zespołowa, 8 multime-
dialnych),

• 7 prac w kategorii szkół ponadgimna-
zjalnych (3 indywidualne, 4 multime-
dialne).
Prace przygotowywało łącznie 71 

uczniów pod opieką 19 nauczycieli.
Prace oceniało Jury w składzie: Lu-

cyna Mańkowska – członek Zarządu Od-
działu, przewodnicząca Rady Programo-
wej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK; 
Maria Gola – członek Zarządu Oddziału, 
członek Zarządu Mazowieckiego Forum 
Oddziałów PTTK; Wiesława Choroś – 
nauczyciel historii, członek PTTK; Kamil 
Kultys – student, dwukrotny laureat etapu 
centralnego konkursu „Poznajemy Ojco-
wiznę”.

W każdej kategorii wiekowej Jury 
oceniało oddzielnie prace indywidualne, 
prace zespołowe oraz prace multime-
dialne. Po obradach Jury postanowiło 
przyznać następujące nagrody (prace po-
grubione – kwalifikacja do etapu woje-
wódzkiego).

Szkoły podstawowe – prace indywidualne
1 miejsce 
• Kamila Basiewicz (Zespół Szkolno-

-Przedszkolny im. Kazimierza Ośki 
w Starych Słowikach) za pracę Po-
wrót do Ojczyzny, opiekun Bożena 
Szczur

• Maria Zuzanna Mieczyńska (Publicz-
na Szkoła Podstawowa im. Królo-
wej Jadwigi w Garbatce-Letnisku) 
za pracę Z szuflady biurka pradziad-
ka Bolka, opiekun Irena Cieloch

2 miejsce 
• Wiktoria Uzdowska (Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Brzeźnicy) za pracę 
Wiktoria w turystycznym mrowisku, 
opiekun Tadeusz Pomorski 

• Andżelika Sznajder (Publiczna Szko-
ła Podstawowa w Stanisławicach) za 
pracę Śladami moich bliskich na Fior-
dach Norwegii, opiekun Anna Tasak

3 miejsce 
• Maja Maćkula (Zespół Szkolno-Przed-

szkolny im. Kazimierza Ośki w Sta-
rych Słowikach) za pracę Cienie  
i blaski życia Urszuli Kobus, opiekun 
Bożena Szczur

• Kacper Gryszko (Publiczna Szkoła Pod-
stawowa im. Stefana Czarnieckiego  
w Woli Chodkowskiej) za pracę Zie-
mia Radomska oczami Radomki, opie-
kun Mirosław Mazur

4 miejsce 
• Oskar Krupa (Zespół Szkolno-Przed-

szkolny im. Kazimierza Ośki  
w Starych Słowikach) za pracę Moje 
wędrówki dalekie i bliskie, opiekun 
Renata Głuszek

• Wiktor Kurpiel (Zespół Szkolno-Przed-
szkolny im. Kazimierza Ośki w Sta-
rych Słowikach) za pracę Moja Para-
fia, opiekun Justyna Kurpiel

wyróżnienie
• Dominika Nowak (Zespół Placówek 

Oświatowych im. Armii Krajowej  
w Sieciechowie) za pracę Czy boks to 
bezpieczny sport dla kobiet, opiekun 
Wioletta Dziosa-Wojtasik

• Weronika Czerska (Zespół Placówek 
Oświatowych im. Armii Krajowej  
w Sieciechowie) za pracę Z pamiętni-
ka mojej prababci…, opiekun Wiolet-
ta Dziosa-Wojtasik

• Katarzyna Janeczek (Zespół Placówek 
Oświatowych im. Armii Krajowej  
w Sieciechowie) za pracę Moja mała 
Ojczyzna, opiekun Wioletta Dziosa-
-Wojtasik.

Szkoły podstawowe – prace zespołowe
1 miejsce 
• Maja Kęska, Zuzanna Świątek (Pu-

bliczna Szkoła Podstawowa w Bo-
gucinie) za pracę Wszędzie, gdzie las, 
jest nasza ojczyzna, opiekun Mariola 
Gębska

2 miejsce 
• Zuzanna Boczkowska Gabriela Dmo-

chowska (Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Michałowie) za pracę 
Michałów – Miejsce Bliskie Memu 
Sercu, opiekun Anna Jasińska

• Zuzanna Strzelczyk, Maja Słomska 
(Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
Tadeusza Kościuszki w Głowaczo-
wie) za pracę Moja Ojcowizna czyli 
historia jednej miejscowości, opie-
kun Katarzyna Piech

3 miejsce 
• Natalia Krześniak, Gabriela Mycek, 

Piotr Balcerzak, Adam Ośka (Publicz-
na Szkoła Podstawowa im. Stefana 
Czarnieckiego w Woli Chodkowskiej) 
za pracę Od dzieciaka do strażaka, 
opiekun Mirosław Mazur

wyróżnienie
• Dominika Fryc, Julia Zalewska, Mag-

dalena Gontarz (Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi im. Jana Kochanowskiego  
w Kozienicach) za pracę Gmina Ko-
zienice, opiekun Joanna Kusio

• Sylwia Marchewka, Karolina Jasik (Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa im. Tade-
usza Kościuszki w Głowaczowie) za 
pracę Historyczne pomniki i figurki, 
opiekun Katarzyna Piech

• Emilia Wiśniewska, Julia Skiba (Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa im. Tade-
usza Kościuszki w Głowaczowie) za 
pracę Moja Ojcowizna, opiekun Kata-
rzyna Piech.

Szkoły podstawowe – prace multimedialne
1 miejsce
• Adam Maciąg (Publiczna Szkoła Pod-

stawowa w Stanisławicach) za pra-
cę Spacerkiem po Brzózie, opiekun 
Anna Tasak

2 miejsce
• Nina Brzuskiewicz (Publiczna Szkoła 

Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II 
w Kozienicach) za pracę Bogusław 
Klimczuk – wybitny Kozieniczanin, 
opiekun Grzegorz Kocyk

wyróżnienie
• Michał Michalczak, Oliwia Bekasiń-

ska, Piotr Trzański, Kacper Kłosie-

Informacje
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wicz (Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Michałowie) za pracę W hołdzie 
Poległym, opiekun Anna Jasińska

• Amelia Wójcik, Marcel Wojciechowski, 
Oskar Krawczyk (Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Janikowie) za pracę 
Nie ma przyszłości bez przeszłości, 
opiekun Piotr Maciejewski

Gimnazja – prace indywidualne
1 miejsce
• Weronika Bieniek (Publiczna Szkoła 

Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła 
II w Kozienicach) za pracę Historia 
strzelectwa w Kozienicach, opiekun 
Maria Rytko

2 miejsce
• Alicja Maćkula (Publiczne Gimna-

zjum im. Armii Krajowej w Siecie-
chowie) za pracę Losy wojennych 
dzieci, opiekun Hanna Borowiec

3 miejsce 
• Sandra Kocyk (Publiczna Szkoła Pod-

stawowa Nr 4 im. Jana Pawła II 
w Kozienicach) za pracę List z Austra-
lii, opiekun Grzegorz Kocyk

Gimnazja – prace zespołowe
1 miejsce 
• Jakub Kordas, Bartosz Tęczarski, 

Filip Wiśniewski (Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła 
II w Kozienicach) za pracę Pasieka 
moja miłość, opiekun Grzegorz Ko-
cyk

Gimnazja – prace multimedialne
2 miejsce 
• Katarzyna Maciąg (Publiczna Szko-

ła Podstawowa Nr 2 im. Zygmunta 
Starego w Kozienicach) za pracę Od 
świeczki do żarówki, opiekun Beata 
Marszałek

• Wiktoria Łukasiewicz, Emilia Popis, 
Weronika Seroka (Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II 
w Kozienicach) za pracę Cmentarz 

żydowski w Kozienicach, opiekun 
Grzegorz Kocyk

3 miejsce
• Julia Pachocka, Anna Tokarczyk (Pu-

bliczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. 
Jana Pawła II w Kozienicach) za pracę 
Żydzi w Kozienicach, opiekun Grze-
gorz Kocyk

wyróżnienie
• Julia Pachocka (Publiczna Szkoła 

Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II 
w Kozienicach) za pracę Jak to kiedyś 
bywało, opiekun Grzegorz Kocyk

• Zuzanna Tokarczyk, Karolina Różańska, 
Martyna Górniak (Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II 
w Kozienicach) za pracę Przeszłością 
po Janikowie, opiekun Grzegorz Kocyk

• Weronika Krupa, Amelia Worobiec, 
Natalia Skiba, Zuzanna Chrapek (Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. 
Jana Pawła II w Kozienicach) za pracę 
Kazimiera Gruszczyńska założycielka 
zakonu Sióstr Franciszkanek, opiekun 
Grzegorz Kocyk

• Julia Pachocka (Publiczna Szkoła Pod-
stawowa Nr 4 im. Jana Pawła II w Ko-
zienicach) za pracę Marek Łuczyński 
– opiekun kozienickich sportowców, 
opiekun Maria Rytko

• Julia Pachocka, Anna Tokarczyk (Publicz-
na Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana 
Pawła II w Kozienicach) za pracę Po-
wiat Kozienice, opiekun Maria Rytko

Szkoły ponadgimnazjalne – prace indy-
widualne
2 miejsce
• Artur Gawrysiak (I Liceum Ogólno-

kształcące im. Stefana Czarnieckie-
go w Kozienicach) za pracę Udział 
mojego pradziadka w historii pol-
skiej niepodległości, opiekun Joanna 
Kuźmińska

wyróżnienie

• Aleksandra Grzybek (I Liceum Ogólno-
kształcące im. Stefana Czarnieckiego 
w Kozienicach) za pracę Moja ojcowi-
zna. Miejsca pamięci w gminie Policz-
na, opiekun Joanna Kuźmińska

• Olga Marczewska (II Liceum Ogólno-
kształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. 
Legionów Polskich w Kozienicach) 
za pracę Wywiad z Panią z Wołynia, 
opiekun Mirosław Mazur

Szkoły ponadgimnazjalne – prace multi-
medialne
2 miejsce 
• Adam Gorzkowski (II Liceum Ogól-

nokształcące w Zespole Szkół Nr 1 
im. Legionów Polskich w Kozieni-
cach), Julia Telbusiewicz, Wiktoria 
Zawodnik (I Liceum Ogólnokształ-
cące im. Stefana Czarnieckiego 
w Kozienicach) za pracę Wspomnie-
nie minionych lat, opiekun Małgo-
rzata Kuśmierczyk-Balcerek

• Mikołaj Maciejewski, Grzegorz Ma-
ciejewski (II Liceum Ogólnokształ-
cące w Zespole Szkół Nr 1 im. Le-
gionów Polskich w Kozienicach) 
za pracę Benedykt Dróżdż ps. Dzik, 
opiekun Mirosław Mazur

wyróżnienie
• Julia Maria Gnyś (I Liceum Ogólno-

kształcące im. Stefana Czarnieckie-
go w Kozienicach) za pracę Śladami 
Jana Kochanowskiego, opiekun Joan-
na Kuźmińska

• Zuzanna Polakowska, Natalia Pietrzyk 
(I Liceum Ogólnokształcące im. Ste-
fana Czarnieckiego w Kozienicach) 
za pracę Pronit – Zakład Tworzyw 
Sztucznych w Pionkach, opiekun Jo-
anna Kuźmińska.
Łącznie na etap wojewódzki zostało 

przekazanych 15 prac.

MIROSŁAW MAZUR

wicz (Publiczna Szkoła Podstawowa żydowski w Kozienicach, opiekun • Aleksandra Grzybek (I Liceum Ogólno-
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W marcu br. realizując urzędową 
misję działalności pracownicy Powia-
towego Urzędu Pracy w Kozienicach 
odwiedzili szkoły ponadpodstawowe na 
terenie powiatu kozienickiego. W szko-
łach spotkali się z uczniami klas matu-
ralnych I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Stefana Czarnieckiego (18 marca 
br.), Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów 
Polskich w Kozienicach (26 marca) 
oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Garbatce-Letnisku (28 marca). 

Podczas spotkań z licznym gronem 
przyszłych maturzystów przedstawi-
ciele PUP w Kozienicach informowali 
o możliwościach współpracy, w tym 
o funduszach na otwarcie i prowadzenie 
własnego biznesu, a także o najpopu-
larniejszych usługach i instrumentach 
rynku pracy jakimi dysponuje nasz 
urząd. Ponadto zachęcali uczniów do 

rozważania na temat ich przyszłej ka-
riery zawodowej, a także uwrażliwia-
li, że droga do wymarzonej pracy, czy 
zajęcia bywa wyboista, lecz dzięki na-
uce, wytrwałości i pracowitości każ-
dy może osiągnąć sukces. To ważne, 
ponieważ wielu z tegorocznych matu-
rzystów niedługo stanie przed jednym 
z ważniejszych egzaminów w swoim 
życiu, który może mieć duży wpływ 
na ich dalszą karierę zawodową. Każ-
dy z łącznie około 350 uczniów, którzy 
wzięli udział w spotkaniach otrzymał 
pakiet materiałów, w skład których 
wchodził m.in. specjalny poradnik dla 
młodzieży przygotowany przez Po-
wiatowy Urząd Pracy w Kozienicach. 
Uczniowie mogli również zadawać 
konkretne pytania na tematy związane 
z funkcjonowaniem i oferowanymi 
usługami urzędu. W spotkaniach ze 
strony PUP uczestniczyli: Magdalena 
Banaś, Mariola Brzezińska-Krupa, An-
drzej Spytek, Jolanta Węsek, Wioletta 
Więsyk, Krzysztof Zając. 

Warto również wspomnieć, że 29 
marca nasz urząd odwiedziła grupa 
uczniów 7 i 8 klasy z nauczycielami 
z Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Kazimierza Ośki w Starych Słowikach. 

W marcu br. realizując urzędową 

Uczniowie zostali zapoznani z cha-
rakterem pracy Powiatowego Urzędu 
Pracy w Kozienicach przez Andrze-
ja Spytka. Opowiedział on młodzieży 
o specyfi ce działalności, głównych ce-
lach i zadaniach urzędu, po czym opro-
wadził po całej instytucji. Dzięki temu 
uczniowie ze Słowik mieli okazję „od 
wewnątrz” poznać m.in. zróżnicowaną 
i wielokierunkową działalność skiero-
waną do klientów: osób bezrobotnych 
i poszukujących pracy, pracujących, pra-
codawców, a także osoby – pracowni-
ków Powiatowego Urzędy Pracy – które 
na co dzień współpracują z klientami 
urzędu oraz te, które obsługują działania 
merytoryczne urzędu.

To były ważne spotkania dla obu 
stron, podczas których młodzież mogła 
nabyć nowej wiedzy na temat jednego 
z lokalnych urzędów, zaś pracownicy 
PUP przyjrzeć się mogli młodzieżowej 
perspektywie i ich spojrzeniu oraz potrze-
bom i oczekiwaniom względem urzędu 
oraz rynku pracy. 

KRZYSZTOF ZAJĄC
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

w Kozienicach

Zarząd Komisaryczny Polskiego Związku Niewidomych Koło w Kozienicach uprzejmie informuje osoby niepełno-
sprawne z dysfunkcją wzroku o znacznym i umiarkowanym stopniu, tj. dawne II i I grupa inwalidztwa oraz ich opiekunów, 
że biuro Zarządu znajdujące się w Kozienicach przy ul. Radomskiej 36 (były budynek WKU) jest czynne w każdy ponie-
działek w godz. 11:00 – 13:00 oraz każdą środę i czwartek w godz. 9:00 do 12:00.

Praca naszego Koła PZN jest nadzorowana przez Okręg Mazowiecki PZN w Warszawie. Dla członków PZN oferujemy 
turnusy rehabilitacyjno-szkoleniowe w zakresie informacji przestrzennej, posługiwania się białą laską, czynności dnia 
codziennego, obsługi komputera, telefonu komórkowego z systemem mówionym.

Szkolenia wyjazdowe przeprowadzane są w ośrodkach Polskiego Związku Niewidomych.
Szczegółowe informacje zainteresowani otrzymają dzwoniąc na numer 512 131 033 i 501 276 779.

Zapraszamy do współpracy.
Zarząd Komisaryczny

PZN Koło Kozienice

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

27 marca odbyła się VI Sesja Rady Po-
wiatu Kozienickiego VI kadencji. Po spra-
wozdaniu Starosty z prac Zarządu, Radni 
wysłuchali informacji na temat funkcjono-
wania Placówki Socjalizacyjnej PANDA, 
działalności Domu Pomocy Społecznej im. 
Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach 
oraz realizacji zadań przez Komendę Powia-
tową Państwowej Straży Pożarnej w Kozie-
nicach i przez Komendę Powiatową Policji 

w Kozienicach.
Następnie podjęte zostały uchwały 

w sprawach:
– przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jed-

nolitego uchwały Rady Powiatu 
Kozienickiego w sprawie uchwale-
nia Statutu Powiatu Kozienickiego,

– powierzenia Powiatowi Garwolińskie-
mu zadania publicznego w zakresie 
zarządzania drogami powiatowymi,

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej powiatu kozienickiego na lata 
2019 – 2032,

– wprowadzenia zmian w budżecie po-
wiatu kozienickiego na 2019 r.

MONIKA WIRASZKA 

Informacje



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 7

Oferta Edukacyjna



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 8 www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 8

Oferta Edukacyjna



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 9

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” pragnie poinformować, iż na miesiąc czerwiec 2019 r. 
zaplanowane zostały kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy ze środków Unii Europejskiej.
Wnioski można będzie składać w ramach następujących działań:
• Podejmowanie działalności gospodarczej – limit dostępnych środków: 100 000 zł.
• Rozwój działalności gospodarczej – limit dostępnych środków: 300 000 zł.
• Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, drogowej i dzie-

dzictwa lokalnego – limit dostępnych środków: 620 000 zł.
Szczegółowe informacje w sprawie naborów już niedługo pojawią się na naszej stronie.
Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działań wraz z instrukcją wypełniania oraz kryteria wyboru operacji 

przyjęte do ww. działań znajdują się na stronie internetowej LGD „Puszcza Kozienicka” www.lgdkozienice.pl, w zakładce Nabory.
Wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wypełnienia wniosków o przyznanie pomocy udzielane są w Biu-

rze Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka” – Kozienice, ul. M. Kopernika 8/17, za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
biuro@lgdkozienice.pl oraz pod numerami tel. 793 864 252, (48) 366 18 99.

IRENA BIELAWSKA
Prezes Zarządu 

Zaprasza uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz 
ze sprzężeniami (autyzm i inne) do:
• Szkoły Podstawowej
• Szkoły Przyspasabiającej do Pracy
• Zespołu Rewalidacyjno – Wychowawczego

Uczniowie mogą korzystać z zakwaterowania w internacie.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifi kowaną kadrę pe-

dagogiczną zapewniającą uczniom naukę, opiekę i bezpie-
czeństwo.

OFERUJEMY:
• Prace w małych zespołach 
• Indywidualne podejście do każdego ucznia
• Pomoc w dowozie uczniów do szkoły
• Rodzinną atmosferę
• Bogatą ofertę zajęć rozwijających zainteresowania (sporto-

we, teatralne, artystyczne, turystyczno-krajoznawcze, fo-
tografi czne, czytelnicze)

PROWADZIMY TERAPIĘ:
• AAC
• Behawioralną
• Sensoryczną (SI)
• Polisensoryczną (Sala Doświadczania Świata)
• EEG Biofeedback  

ZAPEWNIAMY POMOC: psychologa, pedagoga, logope-
dy, 
Udział w imprezach integracyjnych (wycieczki, rajdy, obozy 
sportowe, zawody).

POSTAW NA DOBRO SWOJEGO DZIECKA I JEGO 
LEPSZE JUTRO!

DLA NAS KAŻDY JEST WYJĄTKOWY!

www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 9

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Opactwie
Opactwo 18

26-922 Sieciechów
tel./fax. 48 621-60-03
www.soswopactwo.pl

e-mail: sosw_opactwo@poczta.onet.pl
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DIY – „do it yourself” (po polsku 
„zrób to sam”) to wyrażenie coraz czę-
ściej używane.

Termin DIY wszedł do użycia już 
w latach 50 ubiegłego stulecia i nakłaniał 
wtedy ludzi do samodzielnego urządzania 
swoich domów. Obecnie odnosi się on do 
wielu innych dziedzin życia. Wiąże się 
też z ochroną środowiska. Zakłada bo-
wiem samodzielne tworzenie, przerabia-
nie już istniejących rzeczy, często także 
recykling, a nie kupowanie nowych. Czę-
sto używany jest w stosunku do ubrań, 
przedmiotów domowych i zabawek. 
Tworzone rzeczy są wyjątkowe i niepo-
wtarzalne. DIY oparte jest na aktywności 
własnej, która w różnych formach towa-
rzyszy człowiekowi przez całe życie. Tę 
metodę, jako formę edukacji warto wy-
korzystać również w pracy z dziećmi. 
Może być to dla nich doskonała zabawa 
i przyjemność. Często nie zdajemy sobie 
sprawy jakie znaczenie, dla prawidłowe-
go rozwoju dziecka, mogą mieć zabawy 
twórcze, manualne i prace plastyczne. 

Wraz z wiekiem coraz większą rolę 
zaczynają odgrywać wykorzystywane                        
w zabawie przedmioty, które często sym-
bolizują określone rzeczy, rozwijają wy-
obraźnię i wspomagają procesy myślenia. 
Wśród pozostałych korzyści wymienić 
można także doskonalenie sprawności 
umysłowej, wzbogacanie osobowości, 
rozwój zdolności manualnych oraz roz-

wój samoobsługi. 
Prace plastyczne, twórcze i manualne 

to nie tylko kartka papieru w formacie A4 
i kredki, ale to tysiące możliwości tworze-
nia ze wszystkiego co znajdziemy wokół. 

Przydatne mogą być materiały:
– przyrodnicze: żołędzie, kasztany, owo-

ce, warzywa, szyszki, kora, suszone 
trawy, liście, kwiaty, kamyki, 

– papiernicze: karton, serwetki stołowe, 
papier gazetowy, ksero, papier śniada-
niowy, bibuła, tektura, karton, papier 
kolorowy, papierowe talerze, kubecz-
ki, różne pudełka,

– włókiennicze: skrawki materiałów, 
wstążki, tasiemki, sznurki, wełna, 
nici, fi ranki, serwetki,

– tworzywa sztuczne: folia aluminiowa, 
kapsle, butelki, nakrętki, gumki recep-
turki, słomki, 

– drewno i materiały drewnopodobne: de-
ski drewniane, listwy, kijki, patyczki, 
zapałki.
Wykorzystać można także m.in.: róż-

norodne masy (solna, porcelanowa, pa-
pierowa, plastelina, modelina, ciastolina, 
piankolina, czeko-ciasto lina, piasek ki-
netyczny), barwniki spożywcze, druciki 
kreatywne, balony, kredę, taśmy (deko-
racyjne, klejące, dwustronne, kolorowe 
taśmy izolacyjne), klamerki do bielizny. 

Różnorodność wykorzystywanych 
materiałów, formatów prac, narzędzi 
i technik pozwala uatrakcyjnić, a także 

zaspokoić potrzeby 
aktywności ruchowej 
i ekspresji plastycznej, rozbudzić cie-
kawość poznawczą. Zastosowanie róż-
norodnych ćwiczeń i zadań wskazuje 
dzieciom możliwości wypływające z za-
stosowania różnych technik plastycznych, 
z użycia różnych materiałów i wykorzy-
stania różnych narzędzi. Podstawową for-
mą aktywności jest twórcza praca, praca 
zgodna z indywidualnymi zdolnościami, 
wrażliwością, pomysłowością oraz wła-
snym, dziecięcym widzeniem świata.

Należy pamiętać, że każde dziecko 
jest inne i rozwija się we własnym tem-
pie. Dla dzieci w tym samym wieku róż-
ne zabawy mogą być atrakcyjne, łatwe 
lub trudne. Warto starać się uwzględniać 
upodobania i zdolności dziecka oraz pa-
miętać, że nauka poprzez zabawę ma być 
przyjemna i atrakcyjna. 

Pomysły i inspiracje, jak kreatywnie 
i aktywnie spędzać czas, w co i jak się 
bawić, żeby rozwijać potencjał każdego 
dziecka znajdą Państwo na wielu blogach  
parentingowych, m. in.: 
– Moje Dzieci Kreatywnie,
– Mama Inspiruje,
– Liliowe Projekty, 
– Kreatywnie w domu. 

Życzę wspaniałych pomysłów i do-
brej zabawy. 

mgr MAŁGORZATA KOWALCZYK 
pedagog

I. Wsparcie na tworzenie grup i organizacji producentów
Od 15 kwietnia do 31 maja 2019 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmowały wnioski o przy-

znanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Można je złożyć osobiście, 
za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Pol-
skiej. W tym ostatnim przypadku wniosek o przyznanie pomocy jest rozpatrywany, jeżeli wpłynie do od-
działu regionalnego Agencji w ciągu 30 dni od zakończenia terminu składania wniosków. Zasady ubiegana 
się o takie wsparcie zostały podane do publicznej wiadomości 15 marca przez Prezesa ARiMR.
II. Wnioski o wsparcie na inwestycje w produkcję: prosiąt, mleka krowiego lub bydła mięsnego 

Od 29 marca do 27 maja 2019 r. rolnicy mogą ubiegać się o pomoc na inwestycje w „Modernizację gospodarstw rolnych” 
związane z produkcją prosiąt (obszar A), produkcją mleka krowiego (obszar B), czy produkcją bydła mięsnego (obszar C). 

Wnioski o przyznanie pomocy przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. 
Można je również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do danego OR (wniosek, złożony za pośred-
nictwem biura zostanie niezwłocznie przekazany do właściwego OR ARiMR). Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, 
przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej. W przypadku osób wspólnie ubiegają-
cych się o pomoc wniosek należy złożyć w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie ich gospodarstw. 
Jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, 
w którym jest położona największa część tych gospodarstw. 

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

rolnicy mogą ubiegać się o pomoc na inwestycje w „Modernizację gospodarstw rolnych” 

Informacje
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Zgodnie z §34.1 Uchwały Nr XLIV/282/2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 września 2018 r. zmieniającej uchwa-
łę w sprawie statutu Powiatu Kozienickiego w Biuletynie Informacyjnym „Nasz Powiat” zamieszcza się treść interpelacji 
i zapytań radnych oraz udzielonych odpowiedzi na interpelacje oraz zapytania.

Interpelacje/Zapytania
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Interpelacje/Zapytania
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Interpelacje/Zapytania
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4 kwietnia 2019 roku na terenie 
Lasów Państwowych Nadleśnictwa 
Kozienice odbyły się biegi przełajowe 
zorganizowane przez Uczniowski Klub 
Sportowy „Orlik” oraz Nadleśnictwo 
Kozienice z siedzibą w Pionkach. Re-
prezentacja Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Garbatce-Letnisku liczyła 
43 uczniów pod opieką nauczycieli wy-
chowania fi zycznego Andrzeja Suwały 
oraz Waldemara Langi.

Miło nam poinformować, że w biegu 
na 500 metrów chłopców 2 miejsce zajął 
Dominik Szmidt, a Oskar Łyjak uzyskał 
3 lokatę na dystansie 1000 metrów. Na-
grody w postaci statuetek ufundowało 
Starostwo Powiatowe w Radomiu.

Jak co roku trasa przebiegała przez 
tereny leśne i dostosowana była do wie-
ku uczestników biegu. Uczniowie klas 
czwartych i piątych rywalizowali na 
dystansie 500 metrów, szóstych i siód-
mych na 600 metrów, a klas ósmych 
i trzecich gimnazjum na odległości 
1000 metrów. Zawody zgromadziły 
ponad 200 sympatyków Lekkiej Atlety-

ki. Byli to uczniowie wszystkich pion-
kowskich szkół oraz dzieci i młodzież 
z Garbatki-Letnisko, Sławna i Zakrze-
wia.

Gratulujemy oraz życzymy dalszych 

Szczypta adrenaliny, trochę luzu 
i mnóstwo dobrej zabawy – czyli „Mo-
tocyklowa Pogoń za Wiosną”. W so-
botę 13 kwietnia br. już po raz VII, 
na terenie Siedliska „Gnysiówka”, 
znajdującego się w Garbatce-Zbyczyn 
odbył się niesamowity rajd motocy-
klowy. Zawodnicy do pokonania mieli 
47 kilometrów trasy, po niełatwym 
i zróżnicowanym terenie. W rajdzie 
wzięło udział 55 uczestników, którzy 
przemierzali Gminę Garbatka-Letni-
sko oraz Gminę Policzna. Pierwszym 
etapem, z którym musieli się zmierzyć 
była na pozór łatwa jazda na orienta-
cję w terenie. Tu zawodnicy musieli 
wykorzystać własne umiejętności na-
wigacyjne i sprawnościowe. Zadanie to 
polegało na odnalezieniu przez uczest-
ników wyznaczonych punktów.

Tuż po nim na nieustraszonych 
uczestników czekał „Odcinek Specjal-
ny”, czyli specjalnie przygotowana for-
ma przygody dla najbardziej żądnych 
przygód fanów. Podczas tej konkuren-
cji zawodnicy zmierzyli się z przeszko-
dami terenowymi typu podjazdy, kole-
iny i piach. Nie zabrakło też zeskoków 
przez  samochód, czy opony.

Uczestnikom towarzyszyła dobra 
zabawa, zdrowa rywalizacja oraz dużo 
emocji. Pierwsze miejsce w tegorocz-
nej „Pogoni” zdobył Bartosz Banaś, 
drugie Daniel Madejski, natomiast 
trzecie Grzegorz Staniak. Na zwycięz-
ców czekały nagrody. Jak co roku or-
ganizatorami tegorocznego rajdu byli 
Sekcja Motocyklistów LKS Plon we 
współpracy z Extreme Endurocross 

sukcesów!
Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. Królowej Jadwigi 
w Garbatce-Letnisku 

oraz Wójtem  Gminy Garbatka-Letni-
sko i Wójtem Gminy Policzna. Samo-
rządowcy byli również sponsorami pu-
charów dla zwycięzców oraz koszulek, 
które otrzymał każdy uczestnik. 

MARTA KOCHOWSKA

GMINA GARBATKA-LETNISKO
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7 kwietnia br. odbyły się obcho-
dy 75. Rocznicy Bitwy pod Molen-
dami. Tego dnia jak co roku, pamięć 
o przeszłości nakazała nam spotkać się 
w miejscowości Molendy, aby przypo-
mnieć bardzo ważną datę. 7 kwietnia 
1944 roku bowiem, oddziały Bata-
lionów Chłopskich i Armii Krajowej 
pod dowództwem Józefa Abramczyka 
„Tomasza” i „Gryfa”, otoczone we 
Wsi Molendy przez przeważające siły 
niemieckie, stoczyły zaciętą bitwę, 
wyrywając się zarazem z okrążenia. 
Była to największa Bitwa Partyzanc-
ka w całym Obwodzie Kozienickim, 
podczas II Wojny Światowej. Kto wie 
jak potoczyłyby się losy Naszego Na-
rodu, gdyby nie bohaterstwo poległych 
w walce. Niestety nie ma już wśród nas 
żadnego ze świadków tych tragicznych 
wydarzeń. W roku 2018 odszedł od nas 
kapitan Eugeniusz Siwiec. Dlatego też 
naszym lokalnym, a przede wszystkim 
narodowym obowiązkiem jest krze-
wienie pamięci o bohaterach, dzięki 
którym my dzisiaj żyjemy w wolnym 
kraju.

Uroczystości upamiętniające bitwę 
we wsi Molendy, walczących tam żoł-
nierzy i poległych mieszkańców, roz-
poczęły się od uroczystej mszy świętej 
w kościele pod wezwaniem Nawie-
dzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Garbatce-Letnisku. Homilię od-
prawił proboszcz tutejszej parafii ks. 
Dziekan Augustyn Rymarczyk oraz ks. 
Prałat Robert Gołębiowski.

Dalsza część uroczystości odbyła 
się pod Pomnikiem Ofi ar Pomordowa-

nych w miejscowości Molendy, gdzie 
uroczyście zabrzmiał Hymn Narodowy. 
Następnie Wójt Teresa Fryszkiewicz 
wygłosiła przemówienie, w którym po-
witała wszystkich gości, podziękowała 
również za pamięć oraz liczne przyby-
cie. Zostały także odczytane listy gra-
tulacyjne od gości niemogących brać 
udziału w obchodach.

Przedstawiony został zarys minio-
nych wydarzeń przez ucznia Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Garbatce-Let-
nisku Kacpra Golę. Głos zabrali rów-
nież przybyli goście m.in.: Wicemar-
szałek Senatu RP Adam Bielan, Lucyna 
Abramczyk wnuczka uczestnika walk, 
Zbigniew Gołąbek, przedstawicielka 
Światowego Związku Żołnierzy AK 
w Pionkach Bożena Teperska oraz Pro-

boszcz Parafi i Rzymskokatolickiej 
w Zajezierzu ks. kan. Piotr Andrzej Firlej.

Podczas tegorocznych  uroczysto-
ści odbyło się wręczenie odznaczeń 
„za szczególne zasługi w kultywowa-
niu pamięci o walce o niepodległość 
Rzeczypospolitej Polskiej” – Pro Pa-
tria. Z rąk przedstawiciela Urzędu ds. 
Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych odznaczenie otrzymało 14 osób, 
którzy swoim życiem i działalnością 
szerzą wartości patriotyczne. Medale 
trafiły  m.in. do kombatanta i uczest-
nika walk o niepodległość Bolesława 
Warchoła, Przewodniczącego Rady 
Gminy Garbatka-Letnisko, a zarazem 
wieloletniego pedagoga i wychowaw-
cy Włodzimierza Mazura oraz Preze-
sa 22. Pułku Ułanów Podkarpackich 
w Garbatce-Letnisku Pawła Kibila.

Następnie mjr Rafał Łyżwa odczytał 
Apel Poległych, po czym nastąpiła sal-
wa honorowa. Jak co roku, aby uczcić 
pamięć o poległych przybyłe delegacje 
złożyły kwiaty pod pomnikiem. W uro-
czystości udział wzięli przedstawiciele 
organizacji wojskowych, służb mun-
durowych, parlamentarzyści, samorzą-
dowcy, przedstawiciele partii politycz-
nych, szkół, środowisk kombatanckich 
oraz poczty sztandarowe.

Całość uroczystości poprowadził 
Prezes 22. Pułku Ułanów Podkarpac-
kich w Garbatce-Letnisku Paweł Ki-
bil. Uroczystą oprawę zagwarantował 
udział 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego 
w Radomiu oraz Orkiestry wojskowej.

MAGDALENA MARSZAŁEK
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12 marca 2019 r. w sali konferencyj-
nej Urzędu Gminy Głowaczów odbyło 
się spotkanie Wójta Gminy Głowa-
czów z sołtysami. Zebranie rozpoczęło 
się od uroczystego podziękowania dla 
sołtysów, którzy zakończyli kadencję 
2014 – 2018. Wyróżnienia i szczególne 
wyrazy wdzięczności skierowane zo-
stały do dwóch sołtysów, którzy funk-
cję społeczną pełnili najdłużej: Henryk 
Mikos – sołtys wsi Stawki przez 45 lat 
oraz Tadeusz Bus – sołtys wsi Emilów 
przez 40 lat.

Wójt Hubert Czubaj razem z Prze-
wodniczącym Rady Gminy Piotrem 
Markiem wręczyli pamiątkowe tablice 
dwunastu sołtysom, którzy zakończyli 
kadencję. 

W spotkaniu uczestniczyła również 
prezes Stowarzyszenia Kobiet Ziemi 
Kozienickiej Barbara Gontarek, która 
po krótkiej promocji publikacji książki 
autorstwa Anny Dreli pt. „Na rubieżach 
dawnego Mazowsza. Brzóza – Głowa-
czów. Monografia gminy”, wręczyła 
wszystkim sołtysom powyższe opraco-
wanie.

Urząd Gminy Głowaczów

Narodowy Instytut Wolności Cen-
trum Rozwoju Społeczeństwa Oby-
watelskiego, w ramach Funduszu Ini-
cjatyw Obywatelskich – Edycja 2019, 
realizowanego za pośrednictwem LGD 
„Puszcza Kozienicka”, zakwalifikował 
do dofinansowania wniosek zainicjo-
nowany przez Wójta Gminy Głowa-
czów Huberta Czubaja, a realizowany 
przez Stowarzyszenie „Wesołe Sło-
neczka z Cecylówki”. Jego rozstrzy-
gnięcie ogłoszono 29 marca 2019 r. 
Wpłynęło 3276 ofert. Nasz wniosek 
został sklasyfikowany na 85 miejscu 
i otrzymał dofinansowanie w wyso-

kości 143 175,00 zł na rok 2019 oraz 
120 235,00 zł na rok 2020.

W ramach „2 priorytetu aktywne 
społeczeństwo”, do którego zakwa-
lifikował się wniosek Stowarzysze-
nia „Wesołe Słoneczka z Cecylówki”, 
projekty powinny być realizowane 
w różnych formach i angażować oby-
wateli, dając im możliwość aktywnego 
działania oraz łączenia aktywności ze 
zdobywaniem wiedzy w sferze działań 
obywatelskich.

W zakresie projektu zorganizowane 
zostaną półkolonie dla 115 dzieci ze 

szkół z terenu gminy Głowaczów. Za-
planowano szereg warsztatów (ręko-
dzieło), zajęć profilaktycznych, 3 – 4 
dniowy obóz wyjazdowy, nasadzanie 
roślin i krzewów, zajęcia mały majster-
kowicz, zajęcia językowe, zabawa mi-
kołajkowa, gry terenowe. Dla uczestni-
ków zorganizowano szereg wyjazdów, 
m.in. do Centrum Nauki Kopernik, 
Muzeum Powstania Warszawskiego 
oraz Parku w Bałtowie. 

W ramach uczestnictwa przewidziane 
jest również dożywianie.

Urząd Gminy Głowaczów

GMINA GŁOWACZÓW
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W dniu 6 kwietnia 2019 r., kolej-
ny dobry występ zanotował UKS Ja-
strząb Głowaczów rocznik 2009. Tym 
razem w meczu wyjazdowym poko-
nał Energię Kozienice 10-1. Silny 
wiatr trochę przeszkadzał chłopcom 
w 2 pierwszych kwartach, kiedy to był 
sprzymierzeńcem gospodarzy. Jednak-
że dobre wyszkolenie techniczne po-
zwalało nam na granie piłką po ziemi 
i konstruowanie akcji, problem po-
jawiał się dopiero przy strzałach na 
bramkę. Mimo absencji 3 chłopców 
Filipa, Adama i Krzysia, godnie zastą-
pili ich adepci z rocznika 2010 – Kuba 
i Bartek, którzy bardzo dobrze radzi-
li sobie w grupie starszych kolegów 
i nie odpuszczali w walce o każdą pił-
kę. Mecz przebiegał spokojnie pod 
naszą kontrolą. Na słowa uznania za-
sługują akcje Matiego z Kacprem, 
z czego padły 2 bramki i bramka Mar-
cela, po strzale którego piłka wpadła 
w same okienko. Było jeszcze kil-
ka okazji niewykorzystanych, ale to 
wszystko wpisane jest w naukę i zdo-
bywanie doświadczenia na boisku. 
Bramki strzelali: Marcel 3, Kacper 2, 
Oskar 2, Mati, Kuba i Piotrek.

Skład zespołu: Gabryś Górka, Kac-

per Czarnecki, Patryk Podymniak, Ma-
teusz Brodowski, Marcel Wiśniewski, 
Oskar Kondeja, Piotr Frączyk, Kuba 
Piętosa, Franek Kuciński, Bartek Woj-
tyniak. 

Dobre występy zanotowały również 
roczniki UKS Jastrząb Głowaczów 
2010, który pokonał Jedlnię Dzieciom 

Od 1 do 3 kwietnia br. w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Gminy Głowaczów 
odbyły się warsztaty komputerowe zor-
ganizowane przez Lokalną Grupę Dzia-
łania „Puszcza Kozienicka”. Warsztaty 
otworzyła Prezes Stowarzyszenia Ire-
na Bielawska. Warsztaty były prowa-
dzone przez „Multimedialne Centrum 
Edukacji Lokalnej” – „Multicel” pro-
jekt Stowarzyszenia LGD „Puszcza 
Kozienicka”, realizowany w ramach 
podziałania 19.3 „Przygotowanie i re-
alizacja działań w zakresie współpracy 
z lokalną grupą działania objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020, którego celem są 
szkolenia dla mieszkańców powiatu 
kozienickiego, między innymi również 
Gminy Głowaczów w zakresie obsługi 
komputera. Szkolenie skierowane było 
dla osób powyżej 50 roku życia oraz 
bezrobotnych. Udział w projekcie był 
bezpłatny.

Urząd Gminy Głowaczów

7-0 i rocznik 2011 wygrał również 
z zespołem Jedlnia Dzieciom 3-2. Wi-
dać więc, że praca z dziećmi w Gło-
waczowie idzie w dobrym kierunku, 
zapraszamy chętnych na treningi.

Urząd Gminy Głowaczów
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21 marca 2019 r. w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Gniewoszowie odbyła 
się już po raz 10 akcja promująca zdro-
wy styl życia pod hasłem: „Warzywno – 
owocowy zawrót głowy”. 

Od godzin rannych rodzice uczniów 
i uczniowie przygotowywali owocowo – 
warzywne smakołyki: szaszłyki, koreczki 
oraz sałatki.

Samodzielnie wykonane potrawy 
w przerwach warsztatowych uczniowie 
mogli degustować.

Całe wydarzenie rozpoczął Dyrektor 
szkoły Jarosław Walasek, który powitał 
zaproszonych gości oraz podał harmono-
gram dnia.

Następnie uczniowie podzieleni na 
grupy warsztatowe pod opieką wycho-
wawców uczestniczyli w zajęciach.

Warsztaty „Coś na ząb” prowa-
dzone były przez kucharzy „Szkoły na 
widelcu”. Grzegorz Łapanowski Prezes 
Fundacji „Szkoła na widelcu” działa na 
rzecz poprawy jakości odżywiania dzieci 
w szkołach oraz ma na celu krzewienie 
świadomości w zakresie zdrowego od-
żywiania wśród dzieci, ich rodziców, na-
uczycieli i personelu kuchennego.

Patrycja Pietraszek wraz z koleżan-
ką wyjaśniły dzieciom czym jest dobre 
jedzenie oraz wspólnie z nimi tworzyły 
zdrowe potrawy i szejki.

Warsztaty „Coś dla urody” prowa-
dziła trenerka fi tness Ewelina Tadasie-
wicz.  Forma aktywnego wypoczynku, 
jaką są zajęcia fi tness, stanowi naturalny 
sposób poprawy postawy ciała i zdoby-
cia kondycji. 

Energetyczny wspólny trening, super 
zabawa, fantastyczna energia – tym tętni-
ła cała szkoła.

Warsztaty „Coś dla podniebienia” 
prowadziły panie z Lokalnej Grupy 
Działania „Puszcza Kozienicka”, które 
wspólnie z uczniami przygotowywały 
witaminowe bomby w postaci soków 
i koktajli zrobionych ze świeżych wa-
rzyw i owoców.

Warsztaty „Coś dla ciała” prowa-
dzone były przez trenera fi t Michała 
Sawincew. Systematyczna aktywność 
fi zyczna pozytywnie wpływa zarówno 
na kondycję fi zyczną jak i psychicz-
ną. Ruch pobudza krążenie krwi, wraz 
z którą wyekstrahowane z jedze-
nia składniki odżywcze docierają do 
wszystkich tkanek i odżywiają je. Głę-
boki oddech pobudza układ nerwowy, 

trawienie i usuwanie toksyn z orga-
nizmu. Dzięki temu dzieci są silne, 
zwinne, zdrowe i lepiej poradzą sobie 
ze stresem. Dlatego trener zachęcał 
wszystkich do ćwiczeń i aktywności fi -
zycznej.

Warsztaty „Coś dla oka” prowa-
dzone były przez Agnieszkę Leonhard. 
Zadbała ona o estetykę i piękno serwo-
wanych przysmaków, tworząc dekoracje 
i piękne oprawy do różnych potraw.

Warsztaty „Witaminy w obiekty-
wie” poprowadził zawodowy fotograf 
Franciszek Subocz i Danuta Błażyńska. 
Zapoznali oni uczniów z tajnikami do-
brej fotografi i, zaciekawili robieniem 
zdjęć z różnych miejsc. Uczniowie mo-
gli sami zrobić zdjęcie profesjonalnym 
aparatem i zobaczyć jego efekt.

Warsztaty „Coś dla mózgu” popro-
wadziła Maryla Markiewicz. Uczniowie 
w czasie tych zajęć zdobywali wiedzę 
na temat jak należy prawidłowo się od-
żywiać i jaki tryb życia prowadzić, aby 
mózg funkcjonował prawidłowo. Efek-
tem były zespołowe prace projektowe 
zarówno rysowane jak i słowo pisane na 
powyższy temat.

Warsztaty „Pięknie i estetycznie” 
prowadzone przez Edytę Gogacz to ku-
linarny savoir – vivre. Zasady dotyczące 
jedzenia nie są związane tylko z samym 
podawaniem i spożywaniem potraw, ale 
również z nakrywaniem do stołu. Sposób 
nakrycia stołu zależy głównie od tego, czy 
podajemy codzienny posiłek, czy wydaje-
my uroczyste przyjęcie. Jednak zarówno 
w pierwszym jak i drugim przypadku 

bardzo ważna jest estetyka. Uczniowie 
uczyli się nakrywania stołu, układania ta-
lerzy zależnie od przewidzianego zestawu 
potraw oraz układania sztućców. Dużym 
zainteresowaniem cieszyło się składanie 
papierowych serwetek.

W dniu tym nie brakowało owoców 
pod różną postacią, wszyscy chętnie po 
wysiłku się częstowali.

Uczniowie przygotowywali owocowo 
– warzywnego stworka na konkurs. I jak 
co roku prac wpłynęło bardzo dużo. Róż-
norodność i oryginalność prac wzbudzała 
wśród gości podziw i zachwyt, chętnie 
oddawali głosy, aby wyłonić autorów, 
którzy wykazali się kreatywnością i po-
mysłowością.

Uczniowie przygotowali też prace 
plastyczne konkursowe o niemarnowaniu 
żywności, na które również głosowali go-
ście i rodzice.

Podsumowując dzień uczennice 
klasy IVa i Vb zaśpiewały piosenkę 
pt. „Olimpiada w Gniewoszowie” oraz 
podsumowały przebieg dnia. Podzięko-
wały również wszystkim zaproszonym 
gościom oraz rodzicom za zaangażo-
wanie i włożony wkład pracy, aby ten 
dzień był radosny i niezapomniany. 
Wójt Marcin Szymon Gac i Dyrektor 
szkoły Jarosław Walasek nagrodzili 
zwycięzców konkursów: owocowo – 
warzywny stworek i na plakat o niemar-
nowaniu żywności.

MARIA WITEK, MARTA SŁYK, 
EDYTA GOGACZ, 

MARYLA MARKIEWICZ
Organizatorzy akcji

trawienie i usuwanie toksyn z orga- bardzo ważna jest estetyka. Uczniowie 

GMINA GNIEWOSZÓW
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„Nie umiem być srebrnym aniołem –
ni gorejącym krzakiem –
tyle Zmartwychwstań już przeszło –
a serce mam byle jakie”
(ks. Jan Twardowski – fragment wiersza)

By poczuć atmosferę zbliżających 
się Świąt Wielkiejnocy, już po raz 
czwarty w Zespole Szkolno – Przed-
szkolnym w Gniewoszowie, odbyły się 
w dniu 5 kwietnia Eliminacje Gminne 
IV Powiatowego Przeglądu Przyśpie-
wek Dyngusowych i Pieśni Wielkanoc-
nych, połączone z III Konkursem ciast 
„Wielkanocne wypieki” i kiermaszem 
rękodzieła. Organizatorem Gminnych 
Eliminacji Przeglądu był Wójt Gminy 
Gniewoszów, a współorganizatorami Bi-
blioteka Publiczna oraz Zespół Szkolno 
– Przedszkolny w Gniewoszowie.

Po powitaniu wszystkich przyby-
łych, prowadząca powitała i przed-
stawiła skład komisji oceniającej: 
Marcina Szymona Gac Wójta Gminy 
Gniewoszów, Macieja Barana Przewod-
niczącego Rady Gminy, Piotra Telkę Wi-
ceprzewodniczącego Rady Gminy oraz 
Elżbietę Łyszcz Dyrektor Publicznego 
Gimnazjum w Gniewoszowie.

W tegorocznych Eliminacjach wzięły 
udział dwa zespoły uczniów, po jednym 
z każdej szkoły. Po wysłuchaniu i obejrze-
niu występów Komisja zakwalifi kowała 
do powiatowego etapu Zespół Szkolno – 
Przedszkolny z Gniewoszowa, który zajął 
I miejsce. W czasie obrad komisji na sce-
nie zaprezentowali się mali wykonawcy 
z grup przedszkolnych „Słoneczka” oraz 
„Zuchy”. Po wręczeniu Dyplomów przez 
Marcina Szymona Gac Wójta Gminy 
Gniewoszów, wszyscy występujący otrzy-
mali słodki upominek z rąk Macieja Bara-
na Przewodniczącego Rady Gminy.

Następnie komisja dokonała oceny 
walorów estetycznych oraz smakowych 
przygotowanych ciast i ustaliła wyniki 
Konkursu. W III Konkursie ciast „Wiel-
kanocne wypieki” I miejsce zajęło ciasto 
– koszyk wielkanocny Danuty Stępień, 
II miejsce ciasto – zając Renaty Kocha-
nowskiej, a III miejsce babka Gabrieli 
Wachowicz. Po wręczeniu dyplomów 
oraz upominków ufundowanych przez 
Marcina Szymona Gac oraz Mariannę 
Jankowską właścicielkę sklepu ALMAR 
II w Gniewoszowie, którym serdecz-
nie dziękujemy, zaproszono wszystkich 
uczestników do degustacji.

W czasie trwania imprezy można było 

nabyć stroiki wielkanocne przygotowane 
przez Radę Rodziców Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Gniewoszowie.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję rodzi-
com, uczniom i ich opiekunom, przed-

nabyć stroiki wielkanocne przygotowane szkolakom za wspaniały występ, uczest-
niczkom Konkursu oraz wszystkim, 
którzy pomogli w organizacji tegorocznej 
imprezy i zapraszam za rok.

DANUTA BŁAŻYŃSKA



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 20

W Szkole Podstawowej im. 76 Pułku 
Piechoty w Augustowie przy wsparciu 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Grabowie nad Pilicą oraz zaangażowa-
niu wszystkich uczniów i nauczycieli od-
były się Dni Profi laktyki pod hasłem ,,Żyj 
zdrowo i bezpiecznie’’.

Celem akcji była promocja zdrowe-
go stylu życia oraz propagowanie zasad 
bezpieczeństwa w sieci. Było nie tylko 
aktywnie i wesoło, ale również smacz-
nie.

W ramach akcji profilaktycznej na 
temat zdrowego odżywiania uczniowie 
z klasy II – III przygotowali wspólne 
śniadanie. Składało się ono z koloro-
wych kanapek i sałatek owocowych. 
Uczniowie bardzo chętnie i z dużym 
zaangażowaniem brali udział w zaję-
ciach. Pracowali w grupach i indywi-
dualnie. Po przygotowaniu nastąpiła 
wspólna konsumpcja, w czasie której 
częstowali się wykonanymi smakoły-
kami.

W pierwsze dwa dni akcji ucznio-
wie klas IV – V brali udział w warsz-
tatach organizowanych przez firmę 
,,Epsilon”. Program warsztatów był 
ukierunkowany na rozwijanie umiejęt-
ności osobistych i społecznych dzieci 
oraz poprawę ich psychospołecznego 
funkcjonowania. Brali także udział 
w pogadance z wychowawcą na temat 
nadwagi i otyłości wśród młodzieży, 
która może skutkować wieloma choro-
bami w dorosłym życiu. Następnie, pod 
nadzorem wychowawcy opracowali 
własne pomysły na zdrowy, pełen wita-
min posiłek stanowiący drugie śniada-
nie. Uczniowie klas VI – VII za pomocą 
metod aktywnych dyskutowali o war-
tościowości naturalnych składników, 
a następnie wspólnie sami kompono-
wali i produkowali soki owocowo-wa-
rzywne. Podział czynności nie tylko 
scalał zespół klasowy, ale także podkre-
ślał ważność pracy i włożonego trudu. 
Dodatkowo  na zajęciach plastycznych 
wykonali prace związane ze zdrowym 
trybem życia, higieną, prawidłowym 
odżywianiem oraz o szkodliwości uży-
wek. Większość z nich proponowała na 
swoich rysunkach spożywanie warzyw 
i owoców, uprawianie sportu, rekreacji 
i aktywnego wypoczynku. Wiele było 
ostrzeżeń w formie zakazów przed za-
żywaniem narkotyków, piciem alkoho-
lu i paleniem papierosów. 

W kolejnych dniach uczniowie klas 
VII – VII uczestniczyli w programie 
,,Archipelag skarbów’’, który zawiera 

elementy profi laktyki przemocy, uza-
leżnień, jak również wychowanie ku 
miłości i odpowiedzialności za swoją 
seksualność. 

Natomiast uczniowie klas 0 – I uczest-
niczyli w zajęciach z zakresu profi laktyki 
pod hasłem „Zdrowie na talerzu” pro-
wadzonych metodą projektu.

Projekt powstał w celu rozwijania 
i kształtowania u dzieci postaw i na-
wyków prozdrowotnych. Okres dzie-
ciństwa jest czasem, kiedy kształtują 
się nawyki i zachowania żywieniowe. 
To czas wzmożonej aktywności po-
znawczej dziecka, dlatego należy go 
wykorzystać na tworzenie właściwych 
zachowań prozdrowotnych i umożli-
wiać dzieciom na różnych poziomach 
poszerzanie i pogłębianie wiedzy oraz 
własnych doświadczeń zgodnie z ich 
wzrastającymi możliwościami intelek-
tualnymi i percepcyjnymi.

Każdego dnia poprzez doświadczenia 
i obserwacje zdobywali wiedzę na temat 
wartości odżywczych wybranych produk-
tów żywnościowych.

„Dzień z marchewką” to pierwszy 
dzień projektu, w którym uczniowie 
utwierdzali się w przekonaniu, że warto 
jeść marchewkę na surowo i przetwo-
rzoną, bo korzystnie wpływa na włosy, 
skórę i wzrok, gdyż jest „bombą” wita-
minową.

„Dzień z czekoladą” to zajęcia, któ-
rych celem było przede wszystkim kształ-
towanie u dzieci umiejętności umiarko-
wanego spożywania słodkości i wyrobów 
czekoladowych oraz dostarczenie wiedzy 
jaką czekoladę wybrać, by miała dużo mi-
nerałów i dobry wpływ na pracę naszego 
organizmu.

„Dzień z jabłkiem” dostarczył 
uczniom wiedzy o korzyściach jakie na 
nasze zdrowie i wygląd ma codzienne 

spożywanie owoców, między innymi 
jabłek, jakie zawierają witaminy i mi-
nerały.

„Dzień z mlekiem” miał na celu po-
znanie mleka jako pierwszego pokarmu 
ssaków, ze szczególnym uwzględnieniem 
człowieka oraz poznanie różnych produk-
tów mlecznych ze zwróceniem uwagi na: 
jogurty i śmietanę, masło, twarogi, sery 
żółte i inne sery (kozi, bryndzę, oscypek, 
pleśniowe) i wartościach odżywczych 
wymienionych produktów.

„Dzień z jajkiem” to ostatni dzień 
projektu, w którym dzieci poznały 
budowę jajka oraz jego właściwości 
odżywcze. Dowiedziały się jak ich 
zjadanie korzystnie wpływa na nasze 
zdrowie, bo zawierają witaminy (A, D, 
E i K) oraz składniki odżywcze (miedź, 
żelazo, sód, potas). 

Podczas trwania projektu dzieci ro-
biły surówki, torciki, soki, twarożki oraz 
kanapki. Zdobywały wiedzę i umiejętno-
ści poprzez doświadczenia, obserwacje 
i samodzielne wysnuwanie wniosków. 
Wszystkie te działania utrwaliły na pla-
katach wyeksponowanych na korytarzu 
szkolnym.

Na zakończenie odbył się Dzień 
Życzliwości, aby podkreślić jak waż-
ne dla każdego człowieka jest: potrzeba 
szacunku, serdeczności, uśmiechu, mó-
wienie dobrych słów i niesienie bezinte-
resownej pomocy innym. Na korytarzach 
zawisły fi szki z cytatami o życzliwości. 
Nauczyciele i uczniowie obdarowywani 
byli cukierkami i słodkimi sentencjami. 
W tym dniu odbyło się również podsu-
mowanie akcji, a zwycięzcy konkursów 
na najżyczliwszą osobę w klasie zostali 
nagrodzeni.

ANNA WOŹNIAK 
MAŁGORZATA ŻURAWSKA – JANAS

elementy profi laktyki przemocy, uza- spożywanie owoców, między innymi 

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
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Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy 
Polskich spod Monte Cassino przystą-
piła do III edycji programu „Być jak 
Ignacy” pod hasłem „Zostań Bohate-
rem Nauki”. W myśl założeń programu 
zorganizowano dwie grupy naukowe-
go koła zainteresowań w ramach zajęć 
pozalekcyjnych. Każda grupa uczniów 
w drugim semestrze uczestniczy 
w 16 godzinach lekcyjnych. Zajęcia 
prowadzone są w oparciu o przekazane 
przez Organizatora materiały dydak-
tyczne (scenariusze) przeznaczone dla 
klas I – III i IV – VI według schematu: 
blok 4 godzin lekcyjnych zajęć dedy-
kowany kolejno następującym polskim 
naukowcom: Marianowi Rejewskie-
mu, Kazimierzowi Funkowi, Janowi 
Szczepanikowi, Henrykowi Magnu-
skiemu. 

Jest to już trzecia edycja tego pro-
gramu. Uczestnicy zostali zaprosze-
ni w niezwykłą podróż z wybitnymi 
polskimi naukowcami. Pierwszym 
z nich jest Jan Szczepanik – wyna-
lazca nazywany „polskim Edisonem”, 
autor kilkuset patentów i ponad 50 
wynalazków. Drugi to Kazimierz 

Funk – wybitny badacz i twórca nauki 
o witaminach. Kolejnym jest Marian 
Rejewski – kryptolog, który złamał kod 
Enigmy. Ostatni to Henryk Magnuski 
– polski inżynier, który przyczynił się 
do powstania krótkofalówki. Każdemu 
z naukowców został poświęcony jeden 
blok tematyczny – 4h. Na każdy z nich 
składają się cztery scenariusze lek-
cji dostosowane do dwóch grup wie-
kowych dla klas I– III oraz IV – VI. 
Nauczyciele skorzystają z ciekawych 
filmów, komiksów i gotowych pomo-
cy dydaktycznych przygotowanych dla 
każdego uczestnika projektu. Ucznio-
wie poznają najważniejsze fakty z ży-
cia naukowców oraz ich osiągnięcia. 
Wykonują różnorodne eksperymenty, 
wcielając się tym samym w role od-
krywcy, badacza i wynalazcy. Ponadto 
każda z grup na zakończenie projektu 
zaprezentuje efekty działania koła na-
ukowego i jego wpływ na społeczność 
szkolną oraz wykona i prześle pracę 
końcową, a tym samym weźmie udział 
w konkursie o tytuł Naukowej Szko-
ły Ignacego III edycji programu „Być 
jak Ignacy”. Zostań Bohaterem Nauki 

„Jesteś widoczny, jesteś bez-
pieczny” – pod takim właśnie hasłem 
28 marca odbyły się warsztaty w Ze-
spole Szkół w Grabowie nad Pilicą. 
Było to działanie w ramach ogólnopol-
skiej kampanii społecznej organizowa-
nej przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Mazowieckiego.

Główną ideą akcji jest poprawienie 
bezpieczeństwa poprzez przekazanie 
uczniom zestawów elementów odbla-
skowych. Ponadto dla klas IV – VIII 
przewidziano zajęcia praktyczne zwią-
zane z bezpieczeństwem, prowadzone 
przez specjalistów. Przedstawiciele 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Dro-
gowego w Radomiu przygotowali tor 
rowerowy, na którym każdy uczeń 
doskonalił swoje umiejętności, po-
konując przeszkody. Funkcjonariu-
sze Policji z Kozienic zaprezentowali 
film tematyczny pt. „…tak, chcę być 
bezpieczny” przedstawiający rodza-
je zagrożeń, sposoby zapobiegania 
im. Istotnym elementem działań było 
szkolenie z udzielania pierwszej po-
mocy, które przeprowadzili strażacy 
z Komedy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Kozienicach. 

Uczniowie przypomnieli sobie zasady 
udzielania pierwszej pomocy, następ-
nie korzystając z fantomów doskonalili 
umiejętność resuscytacji krążeniowo – 
oddechowej.

Każde działanie związane z bezpie-
czeństwem uczniów jest bardzo ważne 

w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Zajęcia cieszą się dużym zaintere-

sowaniem zarówno uczestników pro-
jektu, jak i całej społeczności szkolnej, 
która kibicuje grupom w konkursie. 
Z niecierpliwością czekamy na wyniki 
konkursu.

EDYTA LUSARCZYK

i potrzebne. W tym przypadku warszta-
ty okazały się niezwykle cenne z uwagi 
na kompleksowe podejście do tematu 
bezpieczeństwa oraz profesjonalizm 
prowadzących.

AGNIESZKA DURAJCZYK
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Zgodnie z zarządzeniem burmi-
strza Kozienic Piotra Kozłowskiego od 
15 kwietnia 2019 r. sekretarzem gminy 
Kozienice została Sylwia Wąsik. 

Urodziła się w Kozienicach i tylko z tym 
miastem zawsze wiązała swoją przyszłość.

Ukończyła studia inżynierskie z za-
kresu zarządzania i marketingu, o spe-
cjalności zarządzanie nieruchomościami, 
a także studia magisterskie z zakresu eko-
nomii o specjalności integracja europej-
ska. Od 32 lat jej życie jest związane nie-
rozerwalnie z samorządem poprzez pracę 
w Urzędzie Miejskim w Kozienicach.

Pierwsze 14 lat pracowała w Wydziale 
Geodezji zajmując się ewidencją gruntów 
i nabywaniem nieruchomości do zasobu. 

Następnie w Wydziale Infrastruktu-
ry – realizując zamówienia publiczne dla 
zadań z dofi nansowaniem ze środków 
zewnętrznych, przedakcesyjnych i unij-
nych, jednocześnie przygotowując i roz-
liczając wnioski o dotacje. 

Kolejne lata to praca na samodziel-
nym stanowisku ds. pozyskiwania fun-
duszy inwestycyjnych i nadzoru właści-
cielskiego, realizacja dofi nansowania do 
dużych projektów unijnych (w tym m.in.: 

zapewnienie kompleksowej gospodarki 
wodno – ściekowej na terenie gminy Ko-
zienice czy budowa Centrum Kulturalno 
- Artystycznego). 

Obecnie mija dwa lata odkąd pracuje na 
stanowisku Dyrektora Wydziału Gospodar-
ki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska.

16 kwietnia br. w sali konferencyjnej 
Pensjonatu Kozienickiego Centrum Re-
kreacji i Sportu w Kozienicach odbyło 
się, drugie w bieżącej kadencji, spotkanie 
Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezy-
denta Ziemi Radomskiej. Gospodarzem 
i współorganizatorem spotkania był Piotr 
Kozłowski Burmistrz Gminy Kozienice, 
a jednocześnie Członek Zarządu Kon-
wentu. Spotkanie odbyło się na wniosek 
Burmistrza Miasta Pionki – Roberta Ko-
walczyka, który obecnie piastuje również 
funkcję Przewodniczącego Konwentu. 

Na zaproszenie Przewodniczącego 
w spotkaniu udział wzięli Wicemarszałek 
Senatu Adam Bielan, poseł Andrzej Kosz-
towniak, poseł Leszek Ruszczyk, poseł 
Anna Białkowska oraz Dyrektor Mazo-
wieckiej Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych Mariusz Frankowski. Tematem 
obrad były najważniejsze zagadnienia 
związane z bieżącą realizacją samorządo-
wych zadań. Zaproszeni goście odnieśli się 
również do rządowych planów przywróce-
nia połączeń autobusowych oraz możliwo-
ści realizacji projektów z wykorzystaniem 
zewnętrznych źródeł fi nansowania.
– Z przyjemnością przyjąłem rolę gospo-

darza drugiego spotkania Konwentu 
Wójtów, Burmistrzów i Prezydenta 

Ziemi Radomskiej. Konwent jest nie-
sformalizowanym zrzeszeniem samo-
rządowców, jednak wysoka frekwencja 
podczas obrad i burzliwe, merytorycz-
ne dyskusje świadczą o potrzebie in-
tegracji środowiska. Bez względu na 
wielkość gminy czy miasta, pracujemy 
na podstawie takich samych przepi-
sów prawa, borykamy się z podobny-

Jednocześnie od ponad 4 lat pełni funk-
cję Przewodniczącej Zarządu Związku 
Gmin Ziemi Kozienickiej, który zrzesza 
wszystkie gminy Powiatu Kozienickiego.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Kozienicach

Ziemi Radomskiej. Konwent jest nie- mi problemami, działamy kierując się 
najwyższą starannością w zaspoka-
janiu potrzeb naszych mieszkańców. 
Zgodna atmosfera i doskonałe zrozu-
mienie tematów sprzyjają wymianie 
doświadczeń – komentuje spotkanie 
Burmistrz Piotr Kozłowski.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Kozienicach

zapewnienie kompleksowej gospodarki Jednocześnie od ponad 4 lat pełni funk-

GMINA KOZIENICE
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W sobotę, 30 marca w Zespo-
le Szkół i Placówek Oświatowych 
w Magnuszewie miały miejsce obcho-
dy 200-lecia szkoły. Źródła historycz-
ne z początków XIX w. potwierdza-
ją istnienie szkoły w Magnuszewie. 
W latach 1818 – 1827 była to szko-
ła parafialna, w której nauczycielem 
był Stanisław Jeziorkowski. W latach 
1865 – 1866 powstała szkoła elemen-
tarna, która mieściła się w prywatnym 
domu. Pierwszym nauczycielem tej 
szkoły był Wincenty Przybyłowski.

W 1878 r. Hrabia Zamoyski – dzie-
dzic Magnuszewa ofiarował na szko-
łę plac i drewno, dzięki czemu po-
wstał drewniany budynek szkolny. Od 
1894 r. również dzieci z okolicznych 
wiosek uzyskały prawo uczęszczania 
do tej szkoły, ponieważ została ona 
przemianowana na szkołę gminną. Po 
odzyskaniu niepodległości częściowo 
zagospodarowane zostały na szkołę 
pomieszczenia tzw. „oberży”, zatrud-
niono więcej nauczycieli.

Od 1920 r. zorganizowano w Ma-
gnuszewie siedmioklasową szkołę po-
wszechną.

Przed II wojną światową szkoła 
mieściła się w tzw. „oberży” i drewnia-
nym budynku obok wikariatu. Szkole 

nadano imię Jana Zamoyskiego.

W 1972 r. szkoła stała się Zbiorczą 
Szkołą Gminną.

Od 1975 r. budynek był stopniowo 
remontowany i dostosowywany do po-
trzeb nauki.

W końcu marca 1994 r. rozpoczęto 
przeprowadzkę do nowo wybudowanej 
szkoły, a 11 kwietnia rozpoczęto naukę 
w nowym budynku, w którym szkoła 
funkcjonuje do dziś.

Współcześnie dzieci i młodzież 
uczą się w wygodnym, dostosowanym 
do potrzeb edukacji budynku. Lekcje 
odbywają się w klasopracowniach wy-
posażonych w pomoce naukowe.

Dzięki staraniom obecnego Wójta 
Gminy, budynek i obejście szkoły są 
modernizowane i remontowane. Sys-
tematycznie zakupywane są nowocze-
sne pomoce dydaktyczne. Dla uczniów 
organizowane są zajęcia rozwijające 
i dydaktyczno – wyrównawcze.

Praca nauczycieli została doceniona 
przez Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego Adama Struzika, który na-
dał ZSiPO w Magnuszewie za wybitne 
zasługi oraz całokształt działalności na 
rzecz Województwa Mazowieckiego 
Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”.

Gratulacje i wyrazy uznania za do-
tychczasową działalność, pomysły, ak-
tywność złożył Poseł na Sejm RP Mi-
rosław Maliszewski.

Rada Gminy Magnuszew nadała 
ZSiPO tytuł „Zasłużony dla Gminy 
Magnuszew”. Gratulacje i życzenia 
płynęły od przyjaciół szkoły.

Świętowanie rozpoczęto uroczystą 
Mszą Świętą odprawioną przez Księ-
dza Biskupa Piotra Turzyńskiego, pod-
czas której wygłosił do zebranych ho-
milię nt. wartości napełniających życie 
człowieka treścią. Po Mszy nastąpił 
przemarsz do szkoły, gdzie kontynu-
owano obchody. Uczestnicy wysłucha-
li  koncertu w wykonaniu orkiestry ze 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozie-
nicach. Podopieczni Zdzisława Wło-
darskiego oczarowali słuchaczy muzy-
ką oraz urokiem osobistym.

Historię oświaty w Magnuszewie 
oraz sylwetkę patrona Hetmana Jana 
Zamoyskiego przedstawili utalentowa-
ni uczniowie pod kierunkiem swoich 
nauczycieli.

Uroczystość była sposobnością do 
wielu wspomnień, spotkań przyjaciół 
nierzadko po latach.

AGNIESZKA KOZŁOWSKA

GMINA MAGNUSZEW
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Gmina Sieciechów realizuje szkole-
nia „Ja w Internecie” w ramach dzia-
łania 3.1 „Działania szkoleniowe na 
rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” 
w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. 
Wniosek złożony został za pośrednic-
twem fundacji Legalna Kultura.

Pierwsze bezpłatne szkolenia „Ja 
w internecie” odbyły się już w Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym im. Ka-
zimierza Ośki w Starych Słowikach, 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Zajezierzu oraz w Urzędzie Gminy 
Sieciechów. 

Mieszkańcy naszej gminy uczy-
li się podstaw poruszania się w sie-
ci, jak zarządzać kontem bankowym, 
dokonywać płatności, realizować za-
kupy, rezerwować podróż, płacić po-
datki oraz uczyli się, jak korzystać 
z podstawowych usług e-administracji, 
m.in. wnioskując o zaświadczenia, czy 
też występując o dowód osobisty. 

Realizowane przez Gminę Sie-
ciechów szkolenia to nie tylko nauka 
poruszania się w sieci, ale również in-
tegracja mieszkańców przy obiedzie, 
kawie i ciastku. Osoby uczestniczące 
w szkoleniu na zakończenie otrzymu-
ją certyfikat. Dla zainteresowanych 
informacja: są jeszcze wolne miejsca. 
Zapraszamy!!! tel. 48 6216008 w. 22.

MIROSŁAWA PACHOCKA

GMINA SIECIECHÓW
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Uroczystość 100. rocznicy urodzin 
Jana Szczypińskiego z Kępic odbyła 
się 17 marca br. Zorganizowana zo-
stała przez rodzinę jubilata z udziałem 
Pawła Sagana przedstawiciela Woje-
wody Mazowieckiego, który odczytał 
list od Premiera Mateusza Morawiec-
kiego i przekazał życzenia od Woje-
wody Zdzisława Sipiery, następnie 
w imieniu Aleksandry Hadzik Prezes 
KRUS życzenia przekazała Mirosława 
Romanowska Kierownik kozienickie-
go oddziału KRUS. Życzenia i gra-
tulacje przekazał również Arkadiusz 
Guba Wójt Gminy Sieciechów, ks. 
Henryk Kowalczyk Proboszcz Parafii 
w Opactwie, a Grażyna Wiraszka Kie-
rownik USC w Sieciechowie odczyta-
ła akt urodzenia pana Jana z 15 marca 
1919 roku, następnie życzenia przeka-
zali najbliżsi i przyjaciele jubilata.

ELŻBIETA KALBARCZYK

Tegoroczne obchody Dnia Kobiet 
dały świadectwo dużej potrzeby i zna-
czenia tego święta w naszej społeczno-
ści. W kilku sołectwach Gminy Siecie-
chów zostały zorganizowane uroczyste 
spotkania pań, na których obecny był 
również Wójt Gminy Sieciechów Ar-
kadiusz Guba, a także Przewodni-
czący Rady Gminy Stanisław Potyra. 

W spotkaniu w Słowikach udział 
wzięła Lidia Ligorowska Radna Po-
wiatu Kozienickiego, natomiast w Ło-
jach ks. Henryk Kowalczyk Proboszcz 
Parafii w Opactwie. 

W Zajezierzu uroczyste obchody 
Dnia Kobiet połączone zostały z wy-
stępami artystycznymi oraz praktycz-
nymi prelekcjami na temat: zdrowia, 
urody, bielizny i kwiatów. Również 
w innych sołectwach Naszej Gminy 
Panie organizowały spotkania. Wszę-
dzie były kwiaty, życzenia, poczęstu-
nek oraz bardzo miła atmosfera.

ELŻBIETA KALBARCZYK
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