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Dożynki  – to ludowe święto połączo-
ne z obrzędami dziękczynnymi za ukoń-
czenie żniw i prac polowych. Obecnie 
dożynki są połączeniem dwóch staropol-
skich zwyczajów okrężnego oraz doży-
nek, które w przeszłości były osobnymi, 
blisko sąsiadującymi świętami, jak pisał 
Zygmunt Gloger w Encyklopedii Staro-
polskiej .

Święto plonów to przede wszystkim 
doskonała okazja do złożenia dziękczy-
nienia za zbiory oraz podziękowania rol-
nikom za ich całoroczny trud. 

W niedzielę 29 sierpnia w Gniewo-
szowie odbyły się XVII Dożynki Powia-
tu Kozienickiego „Gniewoszów 2021”, 
których organizatorem było Starostwo 
Powiatowe w Kozienicach i Gmina Gnie-
woszów, przy współudziale pozostałych 
gmin powiatu kozienickiego. Uroczysto-
ści rozpoczęła Msza Święta w intencji 
rolników w kościele pw. Niepokalanego 
Serca NMP w Gniewoszowie, pod prze-
wodnictwem Ks. Biskupa Piotra Turzyń-
skiego Biskupa Pomocniczego Diecezji 
Radomskiej. Po Mszy uczestnicy uro-
czystości, w barwnym, rozśpiewanym 
korowodzie prowadzonym przez Ludowy 
Zespół Artystyczny PROMNI z SGGW 

w Warszawie przeszli na boisko spor-
towe, gdzie odbyły się dalsze obrzędy 
dożynkowe.

Po powitaniu przez Starostę Ko-
zienickiego Krzysztofa Wolskiego 
i Wójta Gminy Gniewoszów Marcina 
Gaca przybyłych gości, wśród których 
byli m.in. Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Obrony Narodowej Wojciech 

Dokończenie na str. 2

Skurkiewicz, Posłowie na Sejm RP 
Agnieszka Górska i Anna Kwiecień, 
Kierownik Delegatury Mazowieckie-
go Urzędu Wojewódzkiego w Rado-
miu Krzysztof Murawski, Radny Sej-
miku Województwa Mazowieckiego 
Tomasz Śmietanka, Burmistrz Gminy 
Kozienice i Wójtowie Gmin z terenu 
powiatu kozienickiego, Przewodni-
czący i Radni Rady Powiatu Kozie-
nickiego, Przewodniczący oraz Radni 
Rad Gmin, a przede wszystkim rolnicy 
z terenu powiatu kozienickiego – odbył 
się tradycyjny obrzęd dzielenia chle-
ba. Starostowie Dożynek Anna Ko-
zieł z Markowoli i Mariusz Bachanek 
z Wólki Bachańskiej, wypowiadając 
słowa „Oto trud naszej ziemi – dzielcie 
nim sprawiedliwie” przekazali bochen 
chleba gospodarzom dożynek – Staro-
ście Powiatu Kozienickiego Krzysz-
tofowi Wolskiemu oraz Wójtowi 
Gminy Gniewoszów Marcinowi Gac, 
którzy podzielili go między wszystkich 
uczestników.

Jak co roku, tak i podczas tegorocz-
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nych dożynek – wyróżniającym się rol-
nikom z terenu powiatu kozienickiego 
wręczone zostały odznaki honorowe 
„Zasłużony dla Rolnictwa”, przyznawane 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
W bieżącym roku otrzymało je 15 rolni-
ków, w tym 6 z Gminy Gniewoszów.

Ważnym elementem uroczystości była 
prezentacja pięknych wieńców dożynko-
wych wykonanych z kłosów zbóż, owo-
ców i warzyw oraz polnych kwiatów. Te-
goroczną główną nagrodę zdobył wieniec 
reprezentujący gminę Sieciechów, drugie 
miejsce zajął wieniec gminy Kozienice, 
a trzecie miejsce otrzymał wieniec gminy 
Gniewoszów.

Aby podnieść rangę Konkursu „Naj-
ładniejsze podwórko wizytówką mojej 
miejscowości” w tym roku w czasie Do-

żynek wręczono nagrody laureatom IV 
edycji konkursu. W roku 2021 komisja 
konkursowa obejrzała 5 ogrodów przydo-

mowych i przyznała następujące nagrody: 
I nagroda Wioletta Kosik, II nagroda Te-
resa Filiks, a III nagrodę otrzymała Boże-
na Sadownik.

Uczestnicy Dożynek mogli wziąć 
udział w wielu konkursach z nagrodami 
oraz obejrzeć liczne wystawy i skosztować 
potraw Kół Gospodyń Wiejskich, lokal-
nych miodów na stoisku Edukacyjnej Za-

grody Pszczelarskiej, a także uczestniczyć 
w warsztatach pieczenia chleba. Chętni 
mogli zaszczepić się w plenerowym punk-
cie szczepień zorganizowanym przez Sa-
modzielny Publiczny Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.

Tego dnia nie zabrakło życzeń i wielu 
podziękowań skierowanych do rolników 
o ich rodzin przez gospodarzy dożynek 
i zaproszonych gości.

Ciekawy program artystyczny zado-
wolił gusta wielu uczestników. Nastrój 

ludowości wprowadził Zespoł PROMNI, 
a także Kłoczewiacy i Słowiczanki. „Tro-
jak” i „Polonez” w wykonaniu uczniów 

z PSP Wysokie Koło wzruszyły pu-
bliczność, a występ uczniów z Zespołu 
Szkolno-Przeszkolnego w Gniewoszowie 
nagrodzono gromkimi brawami. Dzię-
ki muzyce prezentowanej przez Alberto 
Amatiego z Zespołem, widzowie przenie-
śli się na chwilę do słonecznej Italii. Dużą 
liczbę fanów przed sceną zgromadził ze-
spół Playboys, który był Gwiazdą Wie-
czoru. Na zakończenie odbyła się zabawa 
taneczna przy muzyce zespołu C.D.N.

Wydarzenie współfi nansowane było 
ze środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego. Partnerami Wydarzenia 
byli: ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. i Pol-
skie Pomidory S.A., ponadto partnerami 
tegorocznych Dożynek byli również:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia-
łania „Puszcza Kozienicka”, Związek 
Gmin Ziemi Kozienickiej, Szkoły Za-
kładu Doskonalenia Zawodowego, Fir-
ma Handlowo-Usługowa „WiR”, Fabry-
ka Domów Bogucin, ELGIS Garbatka, 
Pcomp3000, SOLEDO, PPHU FENIX, 
Kwiaciarnia Tęcza, Zakład Mleczar-
ski Obory, Mazowiecka Izba Rolnicza, 
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, DELTA Electronics Poland, 
Winnica Wieczorków.

Dziękujemy również druhom z OSP 
Gniewoszów, Sarnów i Wysokie Koło za 
wszelką pomoc oraz policjantom z Komi-
sariatu Policji w Gniewoszowie za czuwa-
nie nad bezpieczeństwem uczestników.

Gorąco dziękujemy wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do organizacji dożynek 
oraz tym którzy włączyli się w przygoto-
wania i piękną oprawę święta plonów.

Patronat honorowy nad XVII Do-
żynkami Powiatu Kozienickiego „Gnie-
woszów 2021” sprawowali Grzegorz 
Puda Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Konstanty Radziwiłł Wojewoda Mazo-
wiecki oraz Adam Struzik Marszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego.

Danuta Błażyńska
Monika Szewczyk-Wiraszka

Fot. E. Marczak, S. Błażyński

Wydarzenia



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 3www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 3

Pobenedyktyński Zespół Klasztorny w Opactwie, 
w gminie Sieciechów jest własnością Parafii Rzymskoka-
tolickiej. Pochodzi z okresu późnoromańskiego, gotyc-
kiego i barokowego i stanowi jeden z cenniejszych zabyt-
ków dziedzictwa narodowego. Wpisany jest do Rejestru 
Zabytków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. W skład zabytkowego zespołu wchodzi późno-
barokowy, rokokowy kościół wybudowany w latach 1739 
– 1780. Ta świątynia pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny to perełka polskiego baroku, konsekrowana 
w 1770 roku. Żeby nadal służyła przez kolejne wieki i była 
miejscem bezpiecznych spotkań wiernych, niestety wymaga 
wielu prac konserwatorskich.

Z inicjatywy Grażyny Ziółek Radnej Rady Powiatu Ko-
zienickiego i Henryka Abramczyka Radnego Rady Gminy 
Sieciechów w dniu 11 września br. właśnie w Zespole Klasz-
tornym w Opactwie odbyło się spotkanie dotyczące ochrony 

obiektu zabytkowego – kościoła. W spotkaniu oprócz inicja-
torów wzięli udział: Poseł na Sejm RP Agnieszka Górska, Sta-
rosta Powiatu Kozienickiego Krzysztof Wolski, Wójt Gminy 
Sieciechów Arkadiusz Guba, Proboszcz Parafi i w Opactwie 
ks. Jacenty Rejczak, Diecezjalny Konserwator Zabytków Ku-
ria Diecezji Radomskiej, przedstawicielka Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie Joanna Lasek, przed-
stawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Dele-
gatura w Radomiu Marcin Kowalik, Prorektor Lotniczej Aka-
demii Wojskowej w Dęblinie Anna Krzyżak, Adiunkt Katedry 
Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii UMCS w Lubli-
nie Robert Stępień, Prezes Stowarzyszenia Sieciech Karol 
Majcher, członkowie Stowarzyszenia Sieciech Piotr Seredyn 
i Cezary Bogacki oraz organista Parafi i Opactwo Marcin 
Mizak.

Podczas spotkania dokonano wizji lokalnej w kościele, 
zwracając szczególną uwagę na stan techniczny. Dodać na-
leży, że jakiś czas temu nastąpiło uszkodzenie gzymsu, który 
wymaga szybkiej naprawy.

Z uwagi, iż jest to obiekt zabytkowy, wszystkie prace kon-
serwatorskie muszą odbywać się za zgodą i pod stałą kontrolą 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, co wiąże się z wy-
dłużonym czasem ich wykonywania i wysokimi nakładami 
fi nansowymi.

W zwiazku z tym, że Parafi a w Opactwie nie dysponuje 
należytymi środkami fi nansowymi, nie posiada środków po-
trzebnych chociażby na wkład własny w przypadku składania 
wniosków o fundusze zewnętrzne, został powołany sześcio-
osobowy zespół wspomagający Parafi ę w przedmiotowych 
działaniach. W skład zespołu weszli: Grażyna Ziółek, Arka-
diusz Guba, Henryk Abramczyk, Aneta Krzyżak, Marcin Mi-
zak i ks. Proboszcz Jacenty Rejczak.

O podjętych przez Zespół działaniach mających na celu 
m. in. pozyskiwanie funduszy, jak również postępach do-
tyczacych prac konserwatorskich będziemy informować 
w kolejnych wydaniach Biuletynu Informacyjnego „Nasz 
Powiat”.

Informacje
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28 sierpnia w kozienickim amfi teatrze 
odbył się Koncert Galowy XVIII Kon-
kursu Piosenki o Nagrodę im. Bogusława 
Klimczuka.

Patronami i fundatorami nagród festiwa-
lu byli: Antoni Józwowicz – Prezes Zarządu 
Enei Wytwarzanie, Piotr Kozłowski – Bur-
mistrz Gminy Kozienice, Krzysztof Wolski 
– Starosta Powiatu Kozienickiego, patronat 
sprawował również Adam Struzik – Marsza-
łek Województwa Mazowieckiego.

Finalistami i jednocześnie uczestni-
kami Gali Finałowej Sceny Enea w am-
fi teatrze nad Jeziorem Kozienickim, któ-
rych mieliśmy przyjemność podziwiać 
w sobotni wieczór byli: Magdalena Cho-
łuj (Morawica), Karolina Nieckarz (Her-
manowa), Ida Szebla (Stary Wielisław), 
Małgorzata Sztandera (Bytowskie Cen-
trum Kultury), „Tercet KDK” (Kozienic-
ki Dom Kultury), Adrianna Włodarczyk 
(Młodzieżowy Dom Kultury w Wielu-
niu), Sebastian Wojtczak (Łódź).

Grand Prix Festiwalu im. Bogusława 
Klimczuka i nagrodę pieniężną w wyso-
kości 6 tys. zł oraz statuetkę festiwalową 
zdobyła Magdalena Chołuj z Morawicy.

 Nagrodę Starosty Powiatu Kozienic-
kiego – Krzysztofa Wolskiego – (voucher 
o wartości 1.200 zł) otrzymał Sebastian 
Wojtczak z Łodzi.

Wszystkim nagrodzonym gratuluje-
my i życzymy kolejnych artystycznych 
sukcesów.

MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA
Fot. Radio Plus Radom, 
KDK im. B. Klimczuka

8 września w Starostwie gościli ks. 
Tomasz Pastuszka Prezes oraz Zofi a 
Wnukowska Wiceprezes Stowarzysze-
nia „Kozienickie Hospicjum” im. Słu-
gi Bożej Kazimiery Gruszczyńskiej. 
Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski 
przekazał koszulkę Rafała Wolskiego 
wraz z podpisami całej drużyny Wi-
sła Płock, z przeznaczeniem na licyta-
cję podczas II Festynu Hospicyjnego, 
który odbył się 19 września na terenie 
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Kozienicach. Dodatkowo Starosta 
przekazał pakiet upominków na lote-
rię, która również została zorganizowa-
na podczas Festynu. Dochód z festynu 
przeznaczony będzie na organizację ho-
spicjum stacjonarnego.

MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA

Wydarzenia
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W czerwcu 2014 roku w kościele pa-
rafi alnym pw. Świętego Krzyża zakoń-
czył się etap diecezjalny procesu beaty-
fi kacyjnego kozieniczanki, Sługi Bożej 
Kazimiery Gruszczyńskiej – Założycielki 
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od 
Cierpiących. Wtedy, ówczesny ordyna-
riusz diecezji radomskiej, ks. bp Henryk 
Tomasik wyraził pragnienie, aby w mo-
dlitwie o łaskę wyniesienia Sługi Bożej 
na ołtarze zjednoczyła się cała diecezja 
radomska. Stąd jego inicjatywa trwają-
cych do dziś spotkań w dniu upamiętnia-
jącym rocznicę śmierci Matki Kazimie-
ry. Od 2015 roku, każdego 17 września 
w Kozienicach odbywają się uroczysto-
ści mające na celu nie tylko wspomnienie 
znanej Kozieniczanki, ale przede wszyst-
kim trwa wspólna gorąca modlitwa 
o łaskę cudu za wstawiennictwem Sługi 
Bożej Kazimiery Gruszczyńskiej i o jej 
wyniesienie na ołtarze. 

W tym roku, uroczystej Mszy św. 
odprawionej w powyższej intencji prze-
wodniczył obecny ordynariusz diece-
zji radomskiej ks. bp Marek Solarczyk. 
Eucharystię współkoncelebrowali także 
zaproszeni kapłani przyjaciele Zgroma-
dzenia, również goście spoza diecezji 
radomskiej. Wspólne świętowanie zgro-
madziło na modlitwie przedstawicieli 
władz powiatowych i gminnych, insty-
tucji noszących imię Matki Kazimiery: 
Domu Pomocy Społecznej, kozienickie-
go hospicjum także Rycerzy Kolumba 
oraz wiernych.

W słowie skierowanym do uczestni-
ków Mszy św. ksiądz biskup nawiązał 
do wymowy samego dnia śmierci matki 
Kazimiery – jest to bowiem dzień bardzo 
ważny dla całej rodziny franciszkańskiej, 
gdyż 17 września obchodzone jest świę-
to otrzymania stygmatów (znaków męki 
Jezusa Chrystusa) przez św. Franciszka. 
Ks. Biskup podkreślił również dar i zna-
czenie cierpienia dzisiaj. Jak powiedział: 
„każde cierpienie jest swoistym stygma-
tem na ciele świata”. Stygmatem, który 
musimy nauczyć się przyjmować, jak 
również stygmatem, nad którym należy 
się pochylić, służąc cierpiącym. I tutaj 
w szczególny sposób wpisuje się oso-
ba Kazimiery Gruszczyńskiej. Bowiem 
w historię życia Sługi Bożej nieodłącznie 
wpisana jest tajemnica cierpienia – jego 
przeżywanie w wymiarze osobistym, jak 
również pochylenie się nad każdym ludz-
kim cierpieniem, które dostrzegała w ota-
czającym ją świecie. W tym miejscu, za 
ks. Biskupem „przywołujemy tajemnicę 

świętości matki Kazimiery, prosząc, aby 
ona została objawiona i ogłoszona przez 
akt beatyfi kacji”.

Kazimiera Gruszczyńska urodziła się 
w 1848 r. w Kozienicach. W rodzinie za-
troszczono się o jej staranne wychowanie 
w duchu wierności wartościom religij-
nym i patriotycznym. Po okresie nauki 
pod kierunkiem ojca oraz ukończeniu 
szkoły elementarnej w Kozienicach, trzy 
lata pobierała naukę w Instytucie Maryj-
skim w Puławach, skąd została usunięta 
za udział w manifestacji patriotycznej. 
Następnie naukę kontynuowała na pen-
sji w Skierniewicach. Po powrocie do 
domu rodzinnego, chciała otworzyć wła-
sną pensję, ale nie otrzymała pozwolenia 
od władz zaborczych – zakaz wiązał się 
z adnotacją o jej buntowniczej postawie 
w puławskim instytucie.

Od najmłodszych lat pragnęła oddać 
się służbie Bogu i cierpiącym. Mając 10 
lat złożyła ślub czystości, a po powrocie 
z pensji do rodzinnego domu, ułożyła 
sobie regulamin, w którym było przewi-
dziane uczestnictwo we Mszy św., ado-
racja Najświętszego Sakramentu, lektu-
ry duchowe; odwiedzała i pielęgnowała 
chorych, katechizowała wiejskie dzieci. 
Mając 21 lat, za zgodą spowiednika ks. 
Józefa Khauna ponowiła ślub czystości.

Rekolekcje odprawione w 1875 r. pod 
kierunkiem o. Honorata Koźmińskiego, 
stały się początkiem realizacji jej powo-
łania zakonnego. Najpierw wstąpiła do 
Zgromadzenia Sióstr Posłanniczek Ser-
ca Jezusowego, gdzie w 1879 r. złożyła 
pierwsze śluby. W 1882 r. o. Honorat 
powierzył jej kierowanie zakładem do-
broczynnym „Przytulisko” w Warszawie 
i nowej wspólnoty zakonnej, której celem 

była opieka nad chorymi, ubogimi, cier-
piącymi. Zorganizowane zgromadzenie 
przyjęło nazwę Siostry Cierpiących (od 
1909 r. nosi nazwę Zgromadzenie Sióstr 
Franciszkanek od Cierpiących. 

Pod kierunkiem matki Kazimiery roz-
wijała się nie tylko wspólnota zakonna 
oddana posłudze najbardziej potrzebu-
jących, ale także z jej inicjatywy i przy 
jej współpracy powstały liczne placówki 
służące cierpiącym, m.in. szpital chirur-
giczny tzw. Sanatorium św. Józefa, szpital 
dla ubogich matek, szpital dla nieuleczal-
nie chorych, przytułki dla bezdomnych 
i ubogich, sierocińce. Założycielka po-
syłała siostry do pracy w placówkach 
szpitalnych oraz do opieki nad chorymi 
w domach prywatnych na terenie ziem 
polskich, a także poza granicami kraju.

Za swoją samarytańską działalność 
w 1915 r. matka Kazimiera otrzymała 
złoty medal „Za miłosierdzie” od władz 
rosyjskich. Już w niepodległej Polsce 
w 1924 r. za działalność dla dobra Kościo-
ła otrzymała order „Pro Ecclesia et Pontifi -
ce”, przyznany przez papieża Piusa XI.

Zmarła w opinii świętości w Kozieni-
cach 17 IX 1927 r.; pochowana na war-
szawskich Powązkach. W 2013 r. rozpo-
czął się je proces beatyfi kacyjny, który 
obecnie toczy się w Rzymie. W czerw-
cu br. odbyła się zakończona pozytyw-
nym wynikiem konsulta teologiczna nad 
positio m. Kazimiery Gruszczyńskiej. 
Obecnie trwamy w dziękczynieniu za ła-
ski już otrzymane i prosimy o cud za jej 
wstawiennictwem, który jest niezbędny 
do ogłoszenia jej błogosławioną.

SIOSTRA LUCYNA CZERMIŃSKA

Wydarzenia
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7 września w sali koncertowo-kino-
wej Centrum Kulturalno-Artystycznego 
w Kozienicach odbyło się spotkanie in-
formacyjne dotyczące Budowy Mostu 
na Rzece Wiśle pomiędzy miejscowością 
Antoniówka Świerżowska a miejscowo-
ścią Świerże Górne wraz z drogami do-
jazdowymi.

Uczestnicy spotkania wysłuchali pre-
zentacji, przygotowanej przez przedsta-
wicieli biura projektowego MOST-PRO-
JEKT Jakuba Kozłowskiego i Mariusza 
Kosa, którzy przedstawili warianty za-
dania inwestycyjnego, po czym wszy-
scy mieli możliwość zadawania pytań 
i zgłaszania uwag dotyczących planów 
budowy mostu i dróg. Zgłaszane uwagi 
i pytania dotyczyły m.in. uwarunkowań 
środowiskowych, bezpieczeństwa dro-
gowego w ramach budowanej inwestycji 
czy też kwestii ekonomicznych.

W konsultacjach społecznych wzię-
li udział: przedstawiciele samorządów 
– partnerów współpracujących przy re-
alizacji inwestycji, wśród których byli 
Mirosław Walicki Starosta Powiatu Gar-
wolińskiego – Lider Inwestycji, Marek 
Ziędalski Wicestarosta Powiatu Garwo-
lińskiego, Marek Jonczak Dyrektor Po-
wiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie, 

Krzysztof Wolski Starosta Powiatu Ko-
zienickiego, Małgorzata Bebelska Wice-
starosta, Marcin Łopuszański Dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych w Kozieni-
cach, Piotr Kozłowski Burmistrz Gminy 
Kozienice, Mirosław Pułkowski Zastępca 
Burmistrza Gminy Kozienice ds. Tech-
nicznych, Urszula Drągowska – żona śp. 
Jerzego Drągowskiego, który jako jeden 
z pierwszych już wiele lat temu zabiegał 

o budowę mostu na rzece Wiśle oraz 
przedstawiciele samorządów powiato-
wych, gminnych, sołectw, służb mundu-
rowych, stowarzyszeń i instytucji.

Kolejne spotkania informacyjne doty-
czące planów budowy mostu i dróg odby-
ły się jeszcze 14 września w Maciejowi-
cach oraz 21 września w Garwolinie.

SABINA SEMENIUK

8 września Krzysztof Wolski Starosta 
Powiatu Kozienickiego, Waldemar Ba-
naś Członek Zarządu Powiatu oraz Lidia 
Ligorowska Przewodnicząca Komisji 
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środo-
wiska Rady Powiatu, wzięli udział w ob-
chodach Jubileuszu 25-lecia reaktywacji 
Samorządu Rolniczego. Uroczystości 
rozpoczęła msza święta w kościele pw. 
Świętej Trójcy w Grabowie nad Pilicą, 
której przewodniczył Ksiądz Biskup Piotr 
Turzyński Biskup Pomocniczy Diecezji 
Radomskiej.

Dalsza część obchodów odbyła się 
w Pałacu „Pod Dębami” w Nowej Woli, 
na terenie gminy Grabów nad Pilicą. 
Uroczyste spotkanie rozpoczął Mirosław 
Górka Przewodniczący Powiatowej Rady 
Mazowieckiej Izby Rolniczej w Kozieni-
cach, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Kozienickiego, który powitał przybyłych 
gości, wśród których oprócz przedsta-
wicieli instytucji rolniczych oraz szero-
ko rozumianego środowiska rolniczego, 
znaleźli się m.in. Wiktor Szmulewicz 
Prezes Zarządu Krajowej Rady Izb Rolni-
czych, Andrzej Kosztowniak i Mirosław 
Maliszewski Posłowie na Sejm RP oraz 

przedstawiciele samorządów subregionu 
radomskiego i służb mundurowych.

Podczas przemówień okoliczno-
ściowych nie zabrakło słów uznania dla 
wszystkich pracowników sektora rolni-
czego oraz gratulacji i życzeń.

Wasze zaangażowanie i determinacja, 
z jaką  staracie się rozwiązywać problemy 

w rolnictwie oraz upowszechniać wiedzę 
na temat dobrej praktyki rolniczej, zasłu-
gują na najwyższe uznanie. Dziękuję za 
trudną pracę, za to, że polska wieś ma 
w Was tak oddanych orędowników – pod-
kreślał Starosta Kozienicki.

SABINA SEMENIUK
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W dniach 18 – 19 września 
2021 r. kozienicka Fundacja Energia-
-Działanie po raz szósty ruszyła kozie-
niczankom oraz mieszkankom powiatu 
kozienickiego  z pomocą. Akcja skie-
rowana jest do kobiet w wieku 18 – 49 
lat, które nie są objęte programem pro-
filaktyki USG piersi przez NFZ. Jak 
co roku, adresatkami działań fundacji 
są również panie, które zachorowały, 
i które znalazły się w trudnej sytuacji 
finansowej. To z myślą o nich zorgani-
zowane zostały liczne atrakcje.

18 września, w sobotę, na placu 
przed budynkiem I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Stefana Czarniec-
kiego rozstawione zostały symulato-
ry dachowania, zderzenia czołowego 

oraz wybuchu poduszki powietrznej. 
Dzięki zaprzyjaźnionemu z fundacją 
ośrodkowi szkolenia kierowców z Pu-
ław, kozieniczanie, zarówno kobiety, 
jak i mężczyźni, bez szwanku mogli 
doświadczyć tego, co na drodze może 
mieć bardzo poważne skutki. Z urzą-
dzeń skorzystały także dzieci, które 
niechętnie zapinają pasy bezpieczeń-
stwa przed ruszeniem w drogę. Pozwo-
liło to im uświadomić sobie, dlaczego 
pasy bezpieczeństwa są obowiązko-
we podczas jazdy. Obok symulatorów 
przed szkołą prowadzone były warsz-
taty z badania piersi na fantomach 
oraz promocja książki – cegiełki autor-
stwa Beaty Smykiewicz-Różyckiej pt. 
„Okruchy dnia, czyli Krzysiek i inne 
zapiski”. Dochód pozyskany z symula-
torów oraz promocji książki w całości 
został przeznaczony na sztandarowy 
cel fundacji, jakim jest ułatwienie ko-
bietom dostępu do badań USG piersi 
oraz wsparcie już chorujących. 

Jak co roku, w geście solidarności 
z kobietami, przez miasto przejechali 

motocykliści i motocyklistki, którzy 
wraz z organizatorami znaleźli gościnę 
w Placówce Socjalizacyjnej PANDA 
w Kozienicach. Poza spotkaniem 
z dziećmi i młodzieżą, miała tutaj rów-
nież miejsce promocja książki.

Drugi dzień kampanii, niedziela, 
upłynął pod znakiem spotkania autor-
skiego w Kawiarni Kulturalnej w Ko-
zienicach. O godzinie 17:00 na spo-
tkanie z Beatą Smykiewicz-Różycką, 
mimo niesprzyjającej aury, przybyło 
wiele osób. Wicestarosta Małgorzata 
Bebelska skierowała wiele ciepłych 

słów pod adresem Fundacji Energia 
– Działanie oraz występującej tym ra-
zem nie tylko jako prezes zarządu, ale 
przede wszystkim jako autorka książki 

„Okruchy dnia, czyli Krzysiek i inne 
zapiski”, Beaty Smykiewicz-Różyc-
kiej. Było to klimatyczne, pełne dobrej 
energii spotkanie, podczas którego 
autorka w sposób dowcipny opowie-
działa o swoich zmaganiach z materią 
literacką oraz odczytała jedno z opo-
wiadań zawarte w tomiku, wywołując 
aplauz wśród gości. 

Partnerem kampanii i Mecena-
sem wydania „Okruchów dnia” oraz 
jego dodruku jest ENEA Wytwarzanie. 
Książki – cegiełki dostępne są w Bi-
bliotece Publicznej Gminy Kozienice 
im. F. Siarczyńskiego, Filii Biblioteki 
Nr 1 oraz na stronie Fundacji Energia 
– Działanie.

Patronat honorowy nad kampanią 
sprawowali: Starosta Powiatu Ko-
zienickiego Krzysztof Wolski oraz 
Burmistrz Gminy Kozienice Piotr 
Kozłowski.

Patronat medialny – Biuletyn „Nasz 
Powiat”.

Druga część tegorocznej kampanii 
„Ida Czerwcowa. Stop rakowi piersi” 
zaplanowana jest na 23 października 
br. Odbędzie się ona w formie online, 
poprzez serwis społecznościowy Face-
book.

BEATA SMYKIEWICZ-RÓŻYCKA

Wydarzenia
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9 września w Centrum Kulturalno-Ar-
tystycznym w Kozienicach odbyły się ob-
chody Jubileuszu 100-lecia Biblioteki Pu-
blicznej Gminy Kozienice. Uroczystość 
rozpoczęła Dyrektor placówki Elżbieta 
Stąpór, która powitała zebranych gości, 
wśród których, oprócz przedstawicie-
li środowiska bibliotekarzy, znaleźli się 
także: Rafał Rajkowski Wicemarszałek 
Województwa Mazowieckiego, Małgo-
rzata Bebelska Wicestarosta Powiatu Ko-
zienickiego, Dorota Stępień i Mirosław 
Pułkowski Zastępcy Burmistrza Gminy 
Kozienice, Rafał Sucherman Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Kozienicach, 
przedstawiciele władz samorządowych 
pozostałych gmin Powiatu Kozienickie-
go, jednostek organizacyjnych Powiatu 
i Gminy Kozienice, służb mundurowych 
oraz stowarzyszeń i instytucji działają-
cych na terenie powiatu kozienickiego.

Podczas Jubileuszu Wicemarszałek 
Rajkowski na ręce Dyrektor Elżbiety 
Stąpór przekazał Medal „Pro Masovia”, 
którym decyzją Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego Adama Struzika, 
uhonorowana została Biblioteka Publicz-
na Gminy Kozienice im. ks. Franciszka 
Siarczyńskiego, za całokształt działalno-
ści oraz zasługi na rzecz województwa 
mazowieckiego. Wicemarszałek wręczył 
również sześć wyróżnień, które otrzyma-
ły: Beata Ciemięga, Anna Gola, Monika 
Latkowska, Anna Łepecka, Anna Paduch 
oraz Elżbieta Stąpór. Tego dnia wręczone 
zostały również odznaczenia „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej”, które nadaje się 
osobom wyróżniającym się w tworze-
niu, upowszechnianiu i ochronie kultu-

ry. Odznaczeni zostali: Beata Bogumił, 
Agnieszka Dziuba, Ewa Galarek, Marcin 
Grabarczyk, Magdalena Orłowska, Eli-
giusz Szewczyk, Halina Wesołowska.

Małgorzata Bebelska Wicestarosta 
Powiatu przekazała wiele słów uznania, 
gratulacji i życzeń, odczytała również 
List Starosty Kozienickiego Krzysztofa 
Wolskiego, w którym Starosta w sposób 
szczególny dziękuje za:

20 lat współpracy i wykonywanie, po-
wierzonych przez Powiat Kozienicki, za-
dań Biblioteki Powiatowej, które wpisują 
się w 100-letnią historię placówki. Dzięki 
Państwa pracy i fachowej pomocy miesz-
kańcy powiatu mogą realizować swoje 
pasje i zainteresowania, a także posze-
rzać wiedzę w wielu dziedzinach.

Wicestarosta przekazała również vo-
ucher upominkowy przeznaczony na 

doposażenie Biblioteki. Dorota Stępień 
i Mirosław Pułkowski Zastępcy Burmi-
strza Gminy Kozienice wręczyli czek na 
dofi nansowanie renowacji i modernizacji 
budynku głównego Biblioteki.

Gościem honorowym Jubileuszu była 
Janina Kuśmierczyk, wieloletnia Dyrek-
tor Biblioteki Publicznej Gminy Kozie-
nice, do której skierowano wiele ciepłych 
słów, podziękowań i życzeń.

Na zakończenie uroczystego spotka-
nia goście zaproszeni zostali do obejrze-
nia wystawy „100 lat Biblioteki Publicz-
nej w Kozienicach”oraz na jubileuszowy 
tort i poczęstunek.

Dyrektor Elżbieta Stąpór zachęcała 
również do wpisywania się do pamiątko-
wej Kroniki.

SABINA SEMENIUK

16 września w Centrum Kultu-
ralno-Artystycznym w Kozienicach 
odbyły się obchody Jubileuszu 25-le-
cia Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Przewozie. W uroczystym spotka-
niu wzięli udział m.in.: Wicestarosta 
Powiatu Kozienickiego Małgorzata 
Bebelska, Burmistrz Gminy Kozieni-
ce Piotr Kozłowski, Zastępcy Burmi-
strza Gminy Kozienice Dorota Stępień 
i Mirosław Pułkowski, Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Kozienicach 
Rafał Sucherman, przedstawiciele jed-
nostek organizacyjnych Powiatu i gmi-
ny Kozienice, służb mundurowych, 
stowarzyszeń i instytucji działających 
na terenie powiatu kozienickiego oraz 
przedstawicieli Warsztatów Terapii 
Zajęciowej z regionu radomskiego.

Wydarzenia
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12 września na terenie powiatu ko-
zienickiego odbyły się IX Mistrzostwa 
Powiatu w Kolarstwie MTB, rozgry-
wane w ramach wyścigu z cyklu Legia 
MTB Maraton. Start i meta zawodów 
znajdowały się w Kozienicach przy 
ulicy Głowaczowskiej, na terenie daw-
nej strzelnicy.

Mistrzostwa były jednocześnie Me-
moriałem Janusza Stąpóra Starosty Po-
wiatu Kozienickiego w latach 2006 – 
2015.

W wyścigu wzięło udział około 
100 kolarzy amatorów, tradycyjnie 
nie zabrakło w nim mieszkańców po-
wiatu kozienickiego, spośród których 
wyłonieni zostali Mistrzowie Powiatu 
na poszczególnych dystansach. Do po-
konania najdłuższego dystansu GIGA 
zgłosiło się 11 zawodników. Miano 
Mistrza Powiatu na tym dystansie zdo-
był Andrzej Piasek, przed Grzegorzem 
Rusinowskim i Piotrem Łapińskim.

Na dystansie MEGA walczyło 33 
kolarzy w tym 7 kobiet. Mistrzynią Po-
wiatu została Wiktoria Piskozub, nato-
miast Mistrzem Mariusz Weronowicz. 

Mistrzostwo Powiatu na dystansie 
MINI wywalczyli sobie Lidia Zuch-
niak i Jarosław Piskozub. W wyścigu 
na tym dystansie wzięło udział 44 za-
wodników, w tym 14 kobiet.

Dekoracji zwycięzców dokonali 
Krzysztof Wolski Starosta Kozienicki, 

Mirosław Pułkowski Zastępca Burmi-
strza Gminy Kozienice oraz Marcin 
Wasiołek Dyrektor Wyścigu.

Organizatorami wydarzenia byli Klub 
Kolarski Legia 1928, Powiat Kozienicki 
i Gmina Kozienice.

SABINA SEMENIUK

W swoim przemówieniu, Kierow-
nik WTZ w Przewozie Danuta Berna-
cik, pełniąca tę funkcję od początku 
powstania placówki przytoczyła hi-
storię kozienickiego WTZ. Przybli-
żyła również zasady funkcjonowania 
Warsztatu i prowadzonych tam zajęć, 
w ciepłych słowach mówiła o Uczest-
nikach Warsztatu. Nie zabrakło także 
podziękowań skierowanych do osób, 
które w szczególny sposób przyczyniły 
się do powstania i rozwoju Warsztatu.

Wicestarosta Powiatu Małgorzata 
Bebelska przekazała słowa uznania, 
gratulacje i życzenia, zarówno dla pra-
cowników Warsztatu, jak również dla 
jego Uczestników. Odczytała także 
List Starosty Kozienickiego Krzysz-
tofa Wolskiego: Wszystkim pracow-
nikom Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Przewozie dziękuję za zaangażowanie 
w służbę drugiemu człowiekowi. Jed-
nocześnie życzę niesłabnącej motywa-
cji i siły do dalszej pracy. Niech chęć 
czynienia dobra zawsze będzie obec-
na w Waszych sercach. Uczestnikom 
Warsztatu i ich rodzinom życzę, aby na 
swej drodze spotykali się z ludzką życz-
liwością, zrozumieniem i wsparciem.

Wicestarosta Małgorzata Bebelska 
przekazała również voucher upomin-

kowy na sprzęt elektroniczny. Nato-
miast Burmistrz Gminy Kozienice 
Piotr Kozłowski, Zastępca Burmistrza 
Dorota Stępień oraz Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Kozienicach Rafał 
Sucherman wręczyli czek na utworze-
nie e-pracowni.

Wyjątkowym punktem Jubileuszu 
był występ artystyczny Uczestników 
Warsztatu, którzy zaprezentowali swo-
je umiejętności wokalne, taneczne oraz 

kabaretowe.
Na zakończenie uroczystego spo-

tkania zebrani udali się na parter Ko-
zienickiego Domu Kultury, gdzie ofi-
cjalnie otwarto wystawę rękodzieł 
wykonanych przez podopiecznych 
Warsztatu. Nie zabrakło również jubi-
leuszowego tortu.

SABINA SEMENIUK

Wydarzenia
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Zespół Szkół nr 1 im. Legionów Pol-
skich w Kozienicach był organizatorem 
seminarium poświęconego badaniom nad 
meteorami i meteorytami. Współorganiza-
torem była Polska Sieć Bolidowa a partne-
rem wydarzenia Enea Wytwarzanie. 

Seminarium odbyło się 17 września 
w Centrum Kulturalno-Artystycznym 
w Kozienicach. Zostało zorganizowane 
z okazji rozbudowy stacji monitorującej 
meteory, która działa od 2018 r. w Zespole 
Szkół Nr 1. Dzięki wsparciu fi nansowemu 
Enea Wytwarzanie, stacja wzbogaci się o no-
woczesny sprzęt, dzięki któremu będzie mo-
gła działać w szerszym zakresie i prowadzić 
bardziej dokładne obserwacje nieba. Stacja 
PFN76 jest częścią Polskiej Sieci Bolidowej 
(Polish Fireball Network). Każda ze stacji 
działających w sieci monitoruje meteory po-
jawiające się na niebie. Zebrany materiał jest 
obrabiany przez operatorów stacji i przesyła-
ny na serwery PFN. Dzięki temu można mo-
nitorować np. zwiększanie się aktywności 
rojów meteorów czy pojawianie się nowych 
zjawisk na niebie. W przypadku, gdy dojdzie 
do spadku meteorytu na Ziemię, zapisy z co 
najmniej dwóch kamer działających w sieci 
pozwalają wyznaczyć pole spadku, co z ko-
lei umożliwia podjęcie poszukiwań na wy-
znaczonym obszarze. W Zespole Szkół Nr 1 
operatorami stacji są uczniowie pod opieką 
nauczyciela geografi i Mirosława Mazura.

W seminarium uczestniczyli ucznio-
wie szkół podstawowych z Brzeźnicy, 
Wólki Tyrzyńskiej, Głowaczowa, PSP Nr 
1 i 3 z Kozienic oraz z I Liceum Ogól-
nokształcącego w Kozienicach i Zespołu 
Szkół Nr 1 w Kozienicach. Obecna była 
wicestarosta Małgorzata Bebelska oraz 
wiceprezes ds. pracowniczych Enea Wy-
twarzanie Marcin Łukasiewicz. Rolę go-

spodarza pełnił dyrektor Zespołu Szkół 
Nr 1 w Kozienicach Ryszard Zając.

Seminarium rozpoczęli Mirosław Ma-
zur z Zespołu Szkół Nr 1 oraz dr Artur 
Jaśkiewicz z Polskiej Sieci Bolidowej, 
przy okazji również absolwent ZS Nr 1. 
Przywitali oni uczestników oraz przed-
stawili zaproszonych gości i prelegentów. 
Podziękowali również Enea Wytwarzanie 
za wsparcie fi nansowe, dzięki której moż-
na było zrealizować projekt pod nazwą 
„W poszukiwaniu meteorów z Eneą”. Na-
stępnie głos zabrali dyr. Ryszard Zając, 
wicestarosta Małgorzata Bebelska oraz wi-
ceprezes Enea Wytwarzanie Marcin Łuka-
siewicz.

Część naukową seminarium otworzył 
prof. Arkadiusz Olech z Centrum Astrono-
micznego Mikołaja Kopernika w Warsza-
wie. W wykładzie pod tytułem „Polowanie 
na spadające gwiazdy” przedstawił historię 
badań nad meteorami i meteorytami oraz 

powstawanie i działalność Polskiej Sieci 
Bolidowej. W drugiej prezentacji, pod ty-
tułem „Stacja bolidowa PFN76 Kozienice 
– nowe otwarcie”, została zaprezentowana 
historia powstania, działalność, osiągnięcia 
i planowana rozbudowa stacji działającej 
w Zespole Szkół nr 1. Opowiadali o tym ab-
solwenci szkoły, a zarazem pierwsi opera-
torzy stacji: Dominika Kowalska, Mateusz 
Krekora i Ignacy Szymanowski. Mirosław 
Mazur omówił statystki obserwacji meteo-
rów, a Artur Jaśkiewicz przedstawił para-
metry techniczne nowej stacji.

Kolejnym prelegentem był Przemy-
sław Żołądek z Polskiej Sieci Bolidowej 
i współpracownik Europejskiej Agencji 
Kosmicznej. W wykładzie „Przewidzieć 
zagrożenie z kosmosu – strumień Taury-
dów” zaprezentował wyniki badań na ro-
jem Taurydów, z uwzględnieniem wkładu 
Polskiej Sieci Bolidowej. Szczególne za-
interesowanie słuchaczy zwróciły poten-
cjalne zagrożenia dla naszej planety, które 
mogą towarzyszyć okresom wzrostu ak-
tywności tego roju meteorów.

Wykład „Od meteorytów do plane-
toid” wygłosił Zbigniew Tymiński z Na-
rodowego Centrum Badań Jądrowych 
POLATOM. Opowiadał o pochodzeniu 
meteorytów, ich klasyfi kacji i cechach. Nie 
zabrakło również informacji o ciekawych 
spadkach na obszarze Polski, ze szczegól-
nym uwzględnieniem najbliższych okolic.

Na zakończenie seminarium jego uczest-
nicy mogli wziąć udział w krótkim spraw-
dzianie swojej wiedzy o meteorach i mete-
orytach. Nagrodami były między innymi 
dwa fragmenty meteorytu oraz gadżety pro-
mocyjne Zespołu Szkół Nr 1. Imprezie to-
warzyszyła wystawa meteorytów z kolekcji 
Pawła Zaremby i Zbigniewa Tymińskiego.

MIROSŁAW MAZUR

Wydarzenia
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Technologia VR (virtual reality), 
czyli fantomatyka – obraz sztucznej 
rzeczywistości stworzony przy wyko-
rzystaniu technologii informatycznej. 
Polega na multimedialnym kreowa-
niu komputerowej wizji przedmiotów, 
przestrzeni i zdarzeń. VR nie jest formą 
terapii, ale może być jej narzędziem. 
Można go używać na wiele sposobów 
z przeznaczeniem dla uczniów o spe-
cjalnych potrzebach edukacyjnych, 
tych słabiej i lepiej funkcjonujących. 
To nowe uniwersalne medium do za-
bawy, pracy, komunikacji społecznej 
oraz terapii. Zabiera nas w immersyjne 
przestrzenie, nad którymi mamy pełną 
kontrolę.

Dziecko przenosząc się na chwilę 
do wirtualnej rzeczywistości, ma oka-
zję odizolować się od przytłaczającego 
je świata i może zanurzyć się w bez-
piecznej, spersonalizowanej przestrze-
ni stworzonej do nauki i rozwoju. Tutaj 
każde dziecko, w swoim własnym, in-

dywidualnym tempie może odkrywać 
magiczny świat, dopasowując go do 
swoich preferencji. W konsekwencji 
zdobywa w nim nowe umiejętności, 
bawiąc się przy tym doskonale.

Wirtualna rzeczywistość umożliwia 
nową jakość terapii. Nabyte umiejęt-
ności w rzeczywistości VR, w sposób 
bezpieczny i dopasowany do możliwo-
ści każdego dziecka, przekładają się na 
świat realny, gdzie może je wykorzy-
stać będąc bardziej kompetentne i pew-
niejsze siebie.

VR w edukacji/terapii:
• Atrakcyjna, wciągająca forma wyko-

rzystująca grywalizację.
• Immersja (zanurzenie w wirtualnym 

świecie).
• Buduje kontekst i umożliwia doświad-

czenie – nauka poprzez działanie 
(odkrywanie).

• VR jest 3D (pełna wizualizacja prze-
strzeni) co wpływa na trwalsze za-
pamiętywanie.

• Skalowalność 
kształcenia / tera-
pii.

• Możliwość stosowania w dowolnym 
miejscu i czasie.

• Aktywność angażująca i budująca 
motywację do pracy.

Poradnia Psychologiczno-Pedago-
giczna w Kozienicach realizuje dla dzieci 
i młodzieży Trening Koncentracji Uwagi 
z wykorzystaniem nowoczesnej technolo-
gii jaką jest VR.
Więcej informacji na stronach:
Unicorn VR World – Unicorn VR World
https://youtu.be/71aDIstZ2nI

KATARZYNA OLECHOWSKA-OLMA
pedagog, terapeuta VR

Oferta Poradni Psychologiczno – Peda-
gogicznej na rok szkolny 2021/2022 znaj-
duje się na stronie www.pppkozienice.pl

1 września w szkołach prowadzo-
nych przez Powiat Kozienicki, tak 
jak we wszystkich szkołach w Polsce 
rozpoczął się nowy rok szkolny. Za-
równo w I Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Stefana Czarnieckiego, jak 
i w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów 
Polskich w Kozienicach uroczystość 
rozpoczęło wysłuchanie hymnu pań-
stwowego, po czym dyrektorowie pla-
cówek Ewa Malec oraz Ryszard Zając 
powitali wszystkich zebranych gości, 
grono pedagogiczne, pracowników 
szkoły oraz uczniów.

Rozpoczęcie roku szkolnego stało 
się także okazją do wręczenia nagród 
Starosty dla najlepszych maturzy-
stów. W I Liceum Ogólnokształcącym 
nagrody Miłoszowi Jabłońskiemu, 
Aleksandrze Kocyk i Barbarze Kani 
wręczyła Małgorzata Bebelska Wice-
starosta Powiatu Kozienickiego. Ko-
lejne trzy osoby tj. Karolina Pietrzyk, 
Oliwia Kwiatkowska, Kamila Niebrze-
gowska otrzymały nagrody Burmistrza 
Gminy Kozienice.

W Zespole Szkół Nr 1 najlepszy-
mi maturzystami byli Antoni Gnyś, 
Łukasz Wójcicki i Patryk Polak 

z II Liceum oraz Julia Barcikowska, 
Adrian Budziak i Jakub Kociołek 
z Technikum. Otrzymali oni nagrody 
z rąk Krzysztofa Wolskiego Starosty 
Powiatu Kozienickiego. Natomiast 
nagrody Burmistrza Gminy Kozienice 
otrzymali Magdalena Pająk, Krzysztof 
Bachanek oraz Maksymilian Woźniak.

Ważnym elementem rozpoczę-

z II Liceum oraz Julia Barcikowska, cia roku szkolnego było ślubowanie 
uczniów klas pierwszych. Jako, że 
1 września obchodzimy 82. roczni-
cę wybuchu II wojny światowej – nie 
zabrakło również akcentów historycz-
nych i przypomnienia o tym tragicz-
nym wydarzeniu.

MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA

Informacje/Wydarzenia



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 12

Biuro Powiatowe ARiMR w Kozienicach informuje;
I. Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” – zobacz kiedy złożyć 

wniosek
Od 20 października do 30 listopada 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie 

prowadziła nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji produ-
centów”. 

Po raz dziesiąty grupy i organizacje producentów będą mogły starać się o dofi nasowanie z budżetu PROW 
2014 – 2020. Nabór wniosków rozpocznie się 20 października i potrwa do 30 listopada 2021 r.

O pomoc fi nansową w ramach tego działania może ubiegać się:
1. grupa producentów rolnych uznana od 1 grudnia 2020 r. na podstawie przepisów ustawy z 15 września 2000 r. o grupach produ-

centów rolnych i ich związkach, w skład której wchodzą wyłącznie osoby fi zyczne;
2. organizacja producentów uznana na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. о organizacji niektórych rynków rolnych 

albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.
Podmioty, które chcą starać się o wsparcie muszą działać jako przedsiębiorcy prowadzący mikro-, małe lub średnie przed-

siębiorstwo i spełniać określone warunki. Ze wsparcia wyłączeni są producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego 
podrobów. 

Pomoc jest realizowana w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie uznania grupy 
producentów rolnych lub organizacji producentów. Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów 
netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim roku – 8 proc., w czwartym roku – 7 proc., w piątym roku – 6 proc. Maksymalny 
limit przyznawanych środków fi nansowych to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. Będą one poddawane ocenie, a na-
stępnie na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy.

II. Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej – wkrótce rusza nabór
Od 28 września 2021 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o dofi nasowanie w ramach PROW 2014-2020 na inwestycje 

zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Nabór potrwa do 26 listopada 2021 r.
O wsparcie będą mogły ubiegać się dwie grupy beneficjentów. Pierwsza to rolnicy, którzy zajmują się chowem lub ho-

dowlą nie mniej niż 50 świń bądź zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowe w ramach wariantu 7.4 – zachowanie 
lokalnych ras świń, i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afry-
kańskiego pomoru świń (ASF). Pomoc w wysokości do 100 tys. zł mogą otrzymać m.in. na utworzenie lub zmodernizowa-
nie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji czy budowę lub przebudowę magazynu 
do przechowywania słomy dla świń, zakup silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie i wykonanie 
robót związanych z jego posadowieniem (zwrot do 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji), a także 
wykonanie ogrodzenia. W tym przypadku zwrotowi podlega do 80 proc. kosztów określonych według standardowych sta-
wek jednostkowych, które wynoszą:
• 230 zł – koszt wykonania 1 metra bieżącego ogrodzenia;
• 2 100 zł – koszt wykonania 1 bramy;
• 710 zł – koszt wykonania 1 furtki.

Druga grupa to spółki wodne lub ich związki, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne, lub 
w których więcej niż połowa zmeliorowanych gruntów rolnych objętych działalnością spółki jest w posiadaniu rolników. 
Ta grupa beneficjentów może otrzymać maksymalnie 1 mln zł na zakup maszyn i urządzeń zapobiegających zniszczeniu 
gospodarstw przez podtopienie czy powódź. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwa-
lifikowanych zrealizowanej inwestycji.

Co ważne, spółki i związki spółek, które chciałyby ubiegać się o dofi nansowanie następujących kosztów robót dotyczą-
cych urządzeń wodnych:
• przebudowy lub remontu rowu melioracyjnego;
• budowy, przebudowy lub remontu progu, zastawki, przepustu ze spiętrzeniem;
• prac na sieciach drenarskich;
będą mogły się ubiegać o wsparcie w tym zakresie dopiero w kolejnym naborze.

Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty można dostarczać do placówek 
Agencji osobiście lub przez upoważnioną osobę lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP, lub przesyłką 
rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Dotychczas ARiMR przeprowadziła 6 naborów wniosków o pomoc na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału pro-
dukcji rolnej. Wsparcie zostało dotychczas przyznane nieco ponad 4,7 tys. benefi cjentów, a jego kwota wynosi na razie blisko 
291 mln zł (na inwestycje chroniące przed ASF przyznano pomoc 4,5 tys. rolników w wysokości ok. 211,5 mln zł, pozostałe środki 
to wsparcie dla spółek wodnych lub ich związków).

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      

Informacje
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Urząd Gminy w Sieciechowie   Wójt Gminy    – Arkadiusz Guba
ul. Rynek 16    Przewodniczący Rady Gminy – Stanisław Potyra  
26-922 Sieciechów   e-mail: urzad@sieciechow.pl

Jak co roku, w trzecią niedzielę wrze-
śnia Zajezierze uroczyście świętowało 
pamięć o żołnierzach 28 Pułku Artylerii 
Lekkiej, który stacjonował w Zajezie-
rzu w latach 1922-39. Pierwsza część 
uroczystości odbyła się przy pomniku 
„Krzyżu”, gdzie 13 sierpnia 1920 roku 
Marszałek Polski Józef Piłsudski wraz 
z liczną grupą ofi cerów przebywał na krót-
kim postoju przed „Cudem nad Wisłą”. Na 
plac uroczystej zbiórki przybyła kompa-
nia honorowa z pocztem sztandarowym 
z 1 Dęblińskiego Batalionu Drogowo-Mo-
stowego, orkiestra wojskowa z Radomia, 
delegacje władz samorządowych, organi-
zacji kombatanckich, rodziny żołnierzy 
28 Pułku Artylerii Lekkiej, a także mło-
dzież szkolna oraz mieszkańcy gminy 
Sieciechów. Uroczystości patriotyczne po-
przedziło otwarcie drogi – ul. Piłsudskiego 
w Zajezierzu, w którym brała udział Poseł 
na Sejm RP Anna Kwiecień.

Obchody święta 28 Pułku Artylerii 
Lekkiej rozpoczęły się uroczyście od ode-
grania hymnu państwowego przez orkie-
strę wojskową. Po złożeniu kwiatów pod 
pomnikiem „Krzyżem”, uczestnicy uro-
czystości przeszli ulicą 28 Pułku Artylerii 
Lekkiej na plac kościelny, gdzie odbyła się 
manifestacja patriotyczna. Wójt Gminy 
Sieciechów Arkadiusz Guba przypomniał 
historię 28 Pułku, który za kampanię wrze-
śniową otrzymał najwyższe odznaczenie 
bojowe – Krzyż Walecznych Virtuti Mili-
tari. Podporucznik Emilia Mich odczytała 
apel pamięci, następnie kompania hono-
rowa oddała salwę honorową. Obecni na 
uroczystości przedstawiciele władz samo-
rządowych, w tym poseł Anna Kwiecień, 
reprezentująca władze powiatu kozienic-
kiego Lidia Ligorowska Radna Rady Po-
wiatu Kozienickiego, Wójt Gminy Siecie-
chów Arkadiusz Guba, kpt. Marcin Świtaj 
reprezentujący dowódcę 1DBDM, radni, 
sołtysi, jak również młodzież i nauczycie-
le ze szkół, złożyli kwiaty i wiązanki przy 
pomniku upamiętniającym chwałę pol-
skiego żołnierza. 

Po zakończeniu uroczystości na pla-
cu kościelnym przy pomniku żołnierzy 
28 PAL, w kościele parafi alnym odbyła 
się uroczysta Msza św. celebrowana przez 
ks. Artura Woźniaka proboszcza parafi i, 
a następnie montaż słowno-muzyczny 
w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkol-
no Przedszkolnego w Zajezierzu.

ELŻBIETA KALBARCZYK

GMINA SIECIECHÓW
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GMINA GARBATKA-LETNISKO

W niedzielę 5 września w koście-
le pod wezwaniem NNMP w Gar-
batce-Letnisko odbyła się uroczysta 
dożynkowa Msza Święta. W darze 
dziękczynnym w świątyni na ołtarzu 
złożyli dary radni i sołtysi gminy w pos-
taci wieńca dożynkowego, chleba oraz 
zbóż, ziół i kwiatów.

Mszę odprawił ks. biskup Henryk 
Tomasik, w koncelebrze uczestniczyli 
również ks. prałat dr Robert Gołębio-
wski, ks. kanonik proboszcz parafii 
Augustyn Rymarczyk oraz ks. Tomasz 
Herc. We mszy brały udział władze sa-
morządowe: wójt Teresa Fryszkiewicz, 
sekretarz gminy Marzena Pomarańska, 
radni, sołtysi, Koło Gospodyń Wiejski-
ch z Bąkowca oraz wierni parafii.

Ksiądz Biskup poświęcił dary zło-
żone na ołtarzu i podziękował Bogu za 
tegoroczne plony. Uczestnicy Warsz-
tatów Liturgicznych zaprezentowali 
muzykę sakralną. W podzięce za uro-
czystą mszę na ręce biskupa Tomasika, 

Niespełna 70 biegaczy wystartowało 
w niedzielne popołudnie w IV edycji 
Crosypiuk Run. Bieg poświęcony pamięci 
Artura Osypiuka, przedwcześnie zmarłe-
go zawodnika grupy Biegusiem.pl po raz 
drugi odbył się w Garbatce-Letnisku. 
Organizatorem wydarzenia była grupa 
biegowa biegusiem.pl oraz gmina Garba-
tka-Letnisko.

12 września o godz. 15.00 na terenie 
Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego 
POLANKA rozpoczął się IV Memoriał 
Artura Osypiuka. W wydarzeniu wzięło 
udział 65 uczestników, którzy przeby-
li ponad 11 km odcinek wyznaczony na 
terenie Puszczy Kozienickiej i rezerwatu 
Krępięc.

Uroczystego otwarcia dokonali orga-

nizatorzy, Teresa Fryszkiewicz – Wójt 
gminy Garbatki-Letniska oraz ojciec Ar-
tura – Roman Osypiuk, którego nie mogło 
zabraknąć podczas wydarzenia.

Sygnał do startu wydali z rogu my-
śliwskiego sygnaliści Technikum Leśnego 
ze Szkoły Drzewnej i Leśnej w Garbat-
ce – Letnisku, a pierwszy odcinek trasy 
uczestnicy przebiegli w asyście konnej 
pod przewodnictwem Pawła Kibila – Pre-
zesa Stowarzyszenia im. 22 Pułku Ułanów 
Podkarpackich. Zwycięzcą biegu został 
Mateusz Utnicki, który na pokonanie 
11-kilometrowej trasy leśnymi dróżkami 
potrzebował 44 minut i 2 sekund. Dru-
gie miejsce zajął Artur Olek (Biegusie.
pl) – 47:07, a trzeci był Grzegorz Sobczyk 
(WKZ Kozienice BBL) – 47:56. Wśród 

pań najszybszą była Sylwia Sobieszek – 
53:12, przed Agnieszką Adamowicz (obie 
ZWOLEŃnicy Biegania) – 1:02:23 i Anną 
Karolak (Zabiegany Skaryszew) – 1:07:28. 
W tegorocznym biegu została również 
przyznana nagroda dla „Najszybszego 
mieszkańca gminy”, która przypadła Paw-
łowi Janikowi z Letter Team.

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali 
również pamiątkowe drewniane medale. 
W wydarzenie zaangażowali się nie tyl-
ko „biegusie”, ale również m.in. rodzina 
Artura, lokalne władze, przedsiębiorcy, 
szkoła, Koło Gospodyń Wiejskich z Bą-
kowca, które przygotowało dla uczest-
ników pyszną grochówkę oraz chór Sło-
wiczanki.

Opr. Gmina Garbatka-Letnisko

wójt Teresa Fryszkiewicz oraz sekre-
tarz gminy Marzena Pomarańska prze-
kazała kosz dożynkowy i kwiaty.

Opr. Gmina Garbatka-Letnisko
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Urząd Gminy w Garbatce-Letnisku  Wójt Gminy    – Teresa Fryszkiewicz
ul. Skrzyńskich 1    Przewodniczący Rady Gminy – Włodzimierz Mazur
26-930 Garbatka-Letnisko   e-mail: urzad@garbatkaletnisko.pl

GMINA GARBATKA-LETNISKO

3 – 5 września już po raz ósmy 
można było usłyszeć dźwięki i sło-
wa muzyki sakralnej. Uczestnicy 
mogli rozwijać swoje zdolności mu-
zyczne oraz doskonalić swój głos. 
Wszystkich uczestników powita-
ła wójt Teresa Fryszkiewicz, Radna 
Rady Gminy Dorota Ziarkowska oraz 
ks. proboszcz Augustyn Rymarczyk. 
W tegorocznych warsztatach wzię-
ło udział 50 osób. Uczestnicy ćwi-
czyli zarówno w pomieszczeniu jak 
i w plenerze. Artyści byli wirtuozami 
instrumentów muzycznych klawiszo-
wych, strunowych oraz dętych. Nauką 
w trudnej sztuce śpiewu okazały się 
ćwiczenia z zakresu emisji głosu. Pod-
czas zajęć nie zabrakło czasu na reflek-
sję i modlitwę.

Warsztaty prowadził utalentowa-

ny kompozytor i dyrygent Piotr Pałka 
we współpracy z Agnieszką Kowalik. 
Podziękowania za udział w zajęciach 
wszystkim uczestnikom, ks. proboszczo-
wi Augustynowi Rymarczykowi oraz Pio-

trowi Błazikowi złożyła wójt gminy Te-
resa Fryszkiewicz. Na kolejne warsztaty 
liturgiczne zapraszamy już za rok.

Opr. Gmina Garbatka-Letnisko

Już po raz dziesiąty, w sobotę 4 
września 2021 r. w całej Polsce odbyło się 
Narodowe Czytanie, które honorowym 
patronatem objęła para prezydencka. 
Do ogólnopolskiej akcji, po raz kolejny 
włączyła się również Garbatka-Letnisko.
Organizatorem spotkania była Gminna 
Biblioteka Publiczna w Garbatce-Let-
nisku oraz Wójt Gminy Garbatka.

Publiczne czytanie wybranych frag-
mentów Moralności Pani Dulskiej odbyło 
się w pięknej scenerii GOW „Polanka”. 
Uczestnikami akcji byli uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kró-
lowej Jadwigi oraz mieszkańcy Garbatki. 
Spotkanie poprowadziła dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej Małgorzata Marko-
wska. Pierwszy akt Moralności Pani Duls-
kiej z podziałem na role czytali:
– Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Teresa 

Fryszkiewicz
– Radna Rady Gminy Garbatka-Letnisko 

Dorota Ziarkowska
– Radny Rady Gminy Garbatka-Letnisko 

Bartłomiej Kamiński
– nauczycielka PSP w Garbatce-Letnisko 

Mariola Gębska
– nauczycielka PSP w Garbatce-Letnisko 

Agnieszka Rygiel
– pracownik biblioteki w Garbatce-Let-

nisko Iwona Stępień
Pomimo braku prób, czytający zna-

komicie wczuli się w powierzone role 
i świetnie oddali atmosferę i komizm 
utworu. Miłą niespodziankę sprawili 
uczestnicy spotkania, wręczając po za-
kończeniu każdemu z czytających różę.

Na zakończenie spotkania wszyscy 
uczestnicy otrzymali egzemplarze Mo-
ralności Pani Dulskiej ufundowane przez 

Gminną Bibliotekę Publiczną w Gar-
batce-Letnisko i opatrzone pamiątkową 
pieczęcią otrzymaną z Kancelarii Pre-
zydenta RP. Pieczęć ta znajduje się 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gar-
batce i można nią ostemplować własne 
egzemplarze Moralności Pani Dulskiej.

Wszystkim uczestnikom akcji serdecz-
nie dziękujemy i zapraszamy za rok.

Opr. Gmina Garbatka-Letnisko

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko, radni Rady Gminy, nauczyciele Szkoły Podstawowej oraz pracownicy Gminnej Biblioteki 
Publicznej czytali na deskach amfi teatru „grzybek” fragmenty Moralności Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej.
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GMINA GŁOWACZÓW

Tegoroczne obchody 101. rocznicy 
Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska 
Polskiego w gminie Głowaczów roz-
poczęły się 15 sierpnia mszą świętą 
odprawioną w kościele parafi alnym 
w Głowaczowie. W uroczystościach 
wzięli udział: Starosta Powiatu Ko-
zienickiego Krzysztof Wolski, Wójt 
Gminy Głowaczów Hubert Czubaj, 
Skarbnik Gminy Grażyna Rybarczyk, 
Radna Rady Gminy Anna Prątnicka, 
przedstawiciel Związku Piłsudczy-
ków RP Jan Chryzostom Czachowski, 
dyrektorzy placówek oświatowych 
z terenu gm. Głowaczów oraz poczty 
sztandarowe. Po nabożeństwie nastą-
pił przemarsz zebranych uczestników 
pod pomnik Marszałka Józefa Piłsud-
skiego, gdzie po odśpiewaniu hymnu 
Polski, modlitwę odmówił proboszcz 
parafi i w Głowaczowie ks. Zdzisław 
Kałużyński. W dalszej kolejności 
głos zabrał przedstawiciel Związku 
Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej 
Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsud-
skiego – Jan Chryzostom Czachow-
ski, który odniósł się do wydarzeń 
historycznych i przybliżył zebranym 
znaczenie Bitwy Warszawskiej z 1920 
roku. Na zakończenie uroczystości głos 
zabrał Wójt Gminy Głowaczów podkre-
ślając ogromną miłość do ojczyzny tych 
którzy walczyli o jej wolność. Mówił 

o znaczeniu patriotyzmu i naszym zo-
bowiązaniu do pamięci o tych, którzy 
złożyli największą ofi arę, za nasza wol-
ność. Podziękował wszystkim osobom, 
które wzięły udział  w obchodach oraz 
zaangażowanym w organizację uro-

czystości. Uczestnicy zaśpiewali pieśń 
„Śpij kolego w ciemnym grobie, niech 
się Polska przyśni Tobie….” Przybyłe 
delegacje złożyły pod pomnikiem kwia-
ty i znicze.

Opr. Gmina Głowaczów

Wójt Gminy Głowaczów – Hubert 
Czubaj przy kontrasygnacie Skarbnika 
Gminy – Grażyny Rybarczyk w dniu 
19.08.2021 r. w siedzibie Starostwa Po-
wiatowego w Radomiu podpisał umo-
wę w ramach Resortowego Programu 
Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi 
w wieku do lat 3  „MALUCH+” 2021 na 
funkcjonowanie 26 miejsc w Gminnym 
Żłobku Maluch Plus „Słoneczny Zaką-
tek” w Głowaczowie. Gmina na realizację 
zadania otrzymała dofi nansowanie w wy-
sokości 24.960,00 zł. 

W podpisaniu umowy udział wziął 
Wicewojewoda Mazowiecki Artur Stan-
dowicz. 

Program Maluch+ wspiera rozwój 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych 
i dziennych opiekunów. Benefi cjenci 
programu mogą otrzymać dofi nanso-
wanie do tworzenia i funkcjonowania 
miejsc opieki. Maluch+ jest programem 

rocznym, a jego celem jest zwiększenie 
dostępności terytorialnej i fi nansowej 
miejsc opieki w żłobkach, klubach dzie-
cięcych i u dziennych opiekunów dla 

wszystkich dzieci, w tym dzieci niepeł-
nosprawnych oraz wymagających szcze-
gólnej opieki.

Opr. Gmina Głowaczów
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W siedzibie Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej – delegatura w Radomiu, w dniu 
9.09.2021 r. podpisano szereg umów 
z prezesami OSP z terenu Gminy Głowa-
czów na dofi nansowania zadań o jakie 
starały się poszczególne jednostki.
• OSP Głowaczów – dofi nansowanie 

w kwocie 30.000,00 zł do zada-
nia pn. „Termomodernizacja bu-
dynku Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Głowaczowie” oraz dofi nansowanie 
w wysokości 20.000,00 zł. w ramach 
„Ogólnopolskiego programu fi nan-
sowania służb ratowniczych” do za-
dania: Zakup sprzętu i wyposażenia 
jednostek OSP”;

• OSP Miejska Dąbrowa – dofi nansowa-
nie w kwocie 19.892,55 zł w ramach 
„Ogólnopolskiego programu fi nan-
sowania służb ratowniczych” do za-
dania: Zakup sprzętu i wyposażenia 
jednostek OSP”;

• OSP Mariampol – dofi nansowanie 
w kwocie 12.036,60 zł do zadania pn. 
„Modernizacja budynku OSP poprzez 
wymianę bramy garażowej”;

• OSP Cecylówka-Brzózka – dofi nanso-

wanie w kwocie 13.590,00 zł do zada-
nia pn. „Modernizacja budynku OSP 
poprzez wymianę bramy garażowej”;

• OSP Lipa – dofi nansowanie w kwo-
cie 14.370,00 zł na wyposażenie 
młodzieżowej drużyny pożarniczej 
w ramach zadania „Zapobieganie za-
grożeniom środowiska i poważnym 

awariom poprzez aktywowanie i do-
posażanie Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych”.
Gratulujemy jednostkom OSP aktyw-

ności w pozyskiwaniu dodatkowych fun-
duszy 

Opr. Gmina Głowaczów

Od 20 września do 10 października 2021 r. będzie można oddać swój głos na zadania dotyczące Gminy Głowaczów: 
Projekt nr 177 – budowa ciągu pieszo rowerowego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 730 Jasieniec – Mariampol
Projekt nr 76 – Zwolnij i jedź bezpiecznie – pilotażowy projekt budowy radarowych wyświetlaczy prędkości – na drodze 
wojewódzkiej w miejscowości Moniochy, Gmina Głowaczów
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W niedzielę 5 września 2021 r. odbyły 
się Dożynki Gminno-Parafi alne, w któ-
rych udział wzięły władze samorządowe 
na czele z Wójtem Gminy – Hubertem 
Czubajem, przedstawiciele Rady Gminy 
Głowaczów, Koło Gospodyń Wiejskich 
„Głowaczowianki” oraz licznie zgroma-
dzeni Rolnicy i mieszkańcy z parafi i pw. 
Św. Wawrzyńca w Głowaczowie.

Na tegoroczne Święto Plonów rolnicy 
przygotowali wieniec dożynkowy oraz 
kosze z płodami rolnymi.

Zaszczytną funkcję Starostów tego-
rocznych Dożynek pełnili: 

Ewelina Wojtas zam. Studzianki 
Pancerne, która wraz z mężem Rafałem 
od 2008 r. prowadzi gospodarstwo rolne 
o łącznej powierzchni ogólnej 13,79 ha. 
Gospodarstwo konwencjonalne, ukierun-
kowane jest na produkcję trzody chlewnej.
oraz 

Bogusław Wiśniewski zam. Emilów, 
który wraz z żoną Ewą od 2008 r.  pro-
wadzi gospodarstwo rolne o łącznej 
powierzchni 12,41 ha. Gospodarstwo 
konwencjonalne, ukierunkowane jest na 
produkcję bydła opasowego oraz koni.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą 
Świętą dziękczynną, koncelebrowaną 
przez proboszcza ks. dr Zdzisława Ka-
łuzińskiego oraz ks. Marcina Jarząbka. 
Uczestników powitał Ks. Marcin Jarzą-
bek, wikary tutejszej parafi i, który po-
święcił wieńce oraz przyniesione plony. 
Następnie odbyła się procesja wokół ko-
ścioła i Msza Święta.

Po zakończeniu obrzędów mszal-
nych ks. proboszcz oraz Wójt Gminy 
Głowaczów złożyli podziękowania Rol-
nikom za ich wytrwałość, poświecenie 
oraz trud wkładany w wykonywanie 
pracy rolniczej. Na koniec Mszy Świę-
tej, przy współudziale Władz Gminnych, 
Starostów Dożynek oraz Księży odbył się 
obrzęd łamania chleba.

Opr. Gmina Głowaczów

W ramach realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Brzózie projektu pn. „Mazowiecki program przygotowania 
szkół, nauczycieli i uczniów do zdalnego nauczania” w dniu 9 września br. w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Mazowieckiego w Radomiu, Wójt Gminy Głowaczów Hubert Czubaj przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grażyny 
Rybarczyk podpisał aneks do umowy partnerstwa na zakupu e-podręczników do nauki języka angielskiego dla uczniów kl. IV 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzózie. E – podręczniki trafi ą do uczniów kl. IV w/w szkoły do końca roku kalendarzowego.

Opr. Gmina Głowaczów
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Urząd Gminy w Głowaczowie Wójt Gminy    – Hubert Czubaj
ul. Rynek 35    Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Marek 
26-903 Głowaczów   e-mail: sekretariat@glowaczow.pl

GMINA GŁOWACZÓW

Ochotnicza Straż Pożarna z Głowa-
czowa okazała się najlepsza w piłkarskim 
turnieju Ochotniczych Straży Pożarnych, 
który odbył się 12 września niedzielę na 
stadionie sportowym w Głowaczowie.

W turnieju wystąpiło 6 drużyn z po-
wiatu białobrzeskiego i kozienickiego, ry-
walizujących w systemie każdy z każdym.

Uroczystego otwarcia turnieju doko-
nał Wicemarszałek Województwa Mazo-
wieckiego Rafał Rajkowski, który przy-
witał wszystkich zawodników i kibiców, 
podziękował druhom za ich pomoc 
lokalnym społecznościom i wyraził na-
dzieję, że tego rodzaju impreza sportowa 
będzie odbywała się cyklicznie, gdyż nic 
tak nie integruje jak sport:
– Dziękuję druhom OSP Głowaczów za 

zaangażowanie się i zorganizowanie 
takiego turnieju, wszystkim zawod-
nikom życzę zdrowia i wielu pięk-
nych bramek, a kibicom mnóstwo 
sportowych emocji – powiedział 
wicemarszałek Rajkowski.
W imieniu wszystkich druhów Wójt 

Gminy Głowaczów złożył wicemarszał-
kowi podziękowania za wspieranie Ochot-
niczych Straży Pożarnych przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego oraz za 
wsparcie fi nansowego tego turnieju.

W turnieju wystąpić mogli zawod-
nicy, którzy są członkami Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Zawody stały na wy-

sokim poziomie sportowym, a kibice 
zgromadzeni na trybunach oglądali mnó-
stwo bramek i wiele znakomitych akcji. 

Nagrody zespołowe i indywidualne 
wręczali Starosta Powiatu Kozienickiego 
Krzysztof Wolski oraz Wójt Gminy Gło-
waczów Hubert Czubaj.

Klasyfi kacja końcowa:
I miejsce OSP Głowaczów
II miejsce Reprezentacja Powiatu Kozie-

nickiego
III miejsce OSP Gmina Kozienice
IV miejsce OSP Gmina Głowaczów 
V miejsce OSP Dobieszyn

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – RFRD (dawniej Fundusz Dróg Samor-
ządowych – FDS) przewidziane jest wsparcie dróg samorządowych, gdzie dofi nansowane będą 
zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych i gminnych.

Wojewoda Mazowiecki dokonał aktualizacji listy podstawowej i wniosek gminy Głowaczów 
znalazł się wśród inwestycji objętych dofi nansowaniem. A mowa tu o dwóch zadaniach: „Budowa 
drogi gminnej Lipa – Mała Wieś, etap III”, której realizacja wyniesie 736.450,00 zł (dofi nan-
sowanie = 515.515,00 zł; środki własne = 220.935,00 zł); druga – „Przebudowa drogi gminnej 
Studnie – Zieleniec” gdzie koszt wykonania to 310.200,00 zł (dofi nansowanie = 217.140,00 zł; 
środki własne = 93.060,00 zł). 

Jako samorząd otrzymamy dofi nansowanie z RFRD w wysokości 70% przewidywanych kosz-
tów realizacji zadania. Jest to duże wsparcie państwa w rozwoju lokalnej infrastruktury drogowej. 
– Jest to kontynuacja zadań realizowanych w 2020 roku, byłem spokojny o realizacje tych 

inwestycji, bo co prawda byliśmy na liście rezerwowej, ale dosyć wysoko i dlatego zde-
cydowałem o ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy. Zadania drogowe są moim 
priorytetem i ogromne się cieszę, że kolejny rok z rzędu otrzymujemy zewnętrzne środki na 
poprawę infrastruktury drogowej – powiedział Wójt Gminy Hubert Czubaj.

Opr. Gmina Głowaczów

VI miejsce OSP Gmina Magnuszew.
Nagrody indywidualne otrzymali: 

Najlepszy bramkarz: druh Dzik Karol 
OSP Gmina Kozienice

Najlepszy strzelec: druh Jan Czerwiń-
ski OSP Głowaczów 12 bramek.

Najlepszy zawodnik MVP turnie-
ju druh Bartłomiej Woźniak OSP Gmina 
Głowaczów.

Zawody odbyły się dzięki dotacji 
z Samorządu Województwa Mazowiec-
kiego

Opr. Gmina Głowaczów
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GMINA GNIEWOSZÓW

Mimo niesprzyjającej pogody III Fe-
styn rodzinny „OWOCOBRANIE” Borek 
2021 mamy za sobą. Choć było zimno 
i deszczowo to 19 września Koło Go-
spodyń Wiejskich w Borku „NASZ 
BOREK” prezentacją programu pt. 
„Zielna” rozpoczęło tegoroczny festyn. 
Świetną zabawę dzieciom i dorosłym 
zapewniło 5 konkurencji konkurso-
wych: dokończ przysłowie, slalom ro-
dzinny, pestkowanie śliwek na czas, 
rzut gumiakiem do kosza oraz strzelanie 
z łuku. Uczestnicy zostali nagradzani 
gromkimi brawami oraz upominkami.

Następnie poetycko w czas jesieni 
wprowadziły uczestników krótkie wier-
sze w wykonaniu pań z KGW w Borku 
„NASZ BOREK”. Imprezę uświetniła li-
cytacja fantów, z której dochód zostanie 
przeznaczony w całości na cele statutowe 
koła. Wszystkich uczestników rozśpiewał 
i roztańczył Zespół „Słowiczanki” skocz-
nymi ludowymi piosenkami.

Wielki szacunek i uznanie dla pań 
KGW w Borku, za przygotowanie wspa-
niałych potraw. Były pierogi, barszcz bia-
ły, zupa dyniowa, różnego rodzaju ciasta 
obowiązkowo sernik i szarlotka. Rozgrzać 
się można było przy potrawach z grilla.

Na najmłodszych uczestników czeka-
ła wata cukrowa, popcorn, dmuchany ba-
sen z kulkami oraz jazda na kucyku.

W tegorocznym festynie wzięli udział: 
Marcin Gac Wójt Gminy Gniewoszów 
współorganizator i sponsor, Irena Bie-
lawska Prezes Lokalnej Grupy Działania 
„Puszcza Kozienicka”, Mirosław Ole-
jarz Radny Rady Gminy Gniewoszów, 
Krzysztof Kołdej Radny Rady Gminy 
Gniewoszów. Współorganizatorem festy-
nu „Owocobranie” już po raz trzeci było 
Stowarzyszenie „Lepsza Gmina Gnie-
woszów”.

Dziękujemy pozostałym sponsorom 

i ofi arodawcom, a byli nimi: Starostwo 
Powiatowe w Kozienicach, Lokalna 
Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”, 
Grzegorz Gordat, Gminna Spółdzielnia 
Samopomoc – Chłopska w Gniewoszo-
wie, Wioletta Kołdej właścicielka Sa-
lonu Fryzjerskiego w Borku, Stanisław 
Błażyński, Marta Kobiałka właścicielka 
sklepu KOBI w Gniewoszowie, Paweł 
Wieczorek Winnica Wieczorków, Ry-

Dnia 23 sierpnia 2021 r. w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszo-
wie otwarta została wystawa fotografi czna 
prac konkursu „Moja gmina w obiekty-
wie”, odbyło się także wręczenie nagród 
laureatom. Temat VII edycji konkursu to: 
„Gmina Gniewoszów okiem fotografa”

W tegorocznym konkursie wzięło 
udział sześciu fotografów amatorów. Do 
wystawy komisja w składzie: Marcin Gac 
– przewodniczący, Anna Szymańska, Ma-
ria Witek oraz Anita Pawlonka, – członko-
wie, zakwalifi kowała 15 zdjęć.

W czasie otwarcia wystawy Marcin 
Gac Wójt Gminy Gniewoszów, pogra-
tulował zwycięzcom, podziękował za 
udział wszystkim uczestnikom, zapew-
nił także, iż komisja miała bardzo trudne 
zadanie, ponieważ poziom wykonanych 
zdjęć był bardzo wysoki. Zachęcił do 
oglądania zdjęć, ale też do podziwiania 
piękna urokliwych zakątków gminy.

Oto laureaci konkursu:
I nagroda – Aneta Lentas
II nagroda – Marcin Miturski
II nagroda – Stanisław Błażyński

III nagroda – Sylwia Stasiak 
wyróżnienia otrzymały Amelia Morgaś 
oraz Jolanta Zawadzka – Sztobryn

Po zakończonej części oficjalnej 
uczestnicy spotkania przy słodkim co 
nieco, przygotowanym przez Panie ze 
Stowarzyszenia „Lepsza Gmina Gnie-
woszów” współorganizatora tegorocz-
nej wystawy, podziwiali piękno naszej 
gminy oraz piękno chwili zatrzymanej 
w kadrze.

DANUTA BŁAŻYŃSKA

i ofi arodawcom, a byli nimi: Starostwo szard Szewczyk Edukacyjna Zagroda 
Pszczelarska, Grażyna Kowalska, Jadwi-
ga Komorek, Maria Pacocha, Marianna 
Słyk, Joanna Góralska właścicielka skle-
pu KODAK w Dęblinie.

Dziękujemy gorąco także wszystkim 
osobom, które zaangażowały się w przy-
gotowania i organizację tegorocznej im-
prezy, którą zakończyła zabawa taneczna.

DANUTA BŁAŻYŃSKA
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Urząd Gminy w Gniewoszowie Wójt Gminy    – Marcin Szymon Gac
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GMINA GNIEWOSZÓW

W lipcu br. zakończyły się roboty bu-
dowlane związane z realizacją zadania 
pn. „Przebudowa odcinka drogi w miej-
scowości Zwola”. 

W ramach realizacji projektu wyko-
nano podbudowę zasadniczą z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie 
oraz nawierzchnię o długości 700 m i sze-
rokości 3,50 m z destruktu asfaltowego 
o grubości 5 cm, która została utrwalona 
emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi. 
Ponadto zostały utworzone pobocza, dwie 
mijanki i zjazdy. Przeprowadzono prace 
związane z odmuleniem i oczyszczeniem 
przepustu rurowego wraz z wykonaniem 
ścianek czołowych z kamienia polnego na 
zaprawie cementowo – piaskowej. 

Koszt realizacji robót budowlanych wy-
niósł 234.535,88 zł, z czego 100 tys. zł zo-
stało sfi nansowane ze środków fi nansowych 
budżetu Województwa Mazowieckiego na 
zadanie z zakresu budowy i modernizacji 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Mamy nadzieję, że przebudowa drogi 
podwyższy jej standardy użytkowe oraz 
pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo 
ruchu drogowego.

AGNIESZKA KONIECZNA

W sierpniu br. zakończone zostały ro-
boty budowlane polegające na wymianie 
ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podsta-
wowej w Wysokim Kole od strony drogi 
wojewódzkiej i drogi powiatowej. Prace 
obejmowały demontaż starego ogrodzenia 
na długości ok. 292 m oraz budowę nowe-
go ogrodzenia panelowego o wysokości 
1,53 m, które zostało pomalowane. Wy-
konano podmurówkę oraz zamontowano 
bramy i furtki.

Koszt realizacji robót budowlanych 
wyniósł 55 tys. zł., z czego środki fi nan-
sowe w kwocie 31.343,68 zł pozyskane 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych, pozostała kwota to środki wła-
sne Gminy Gniewoszów.

Z pewnością nowe ogrodzenie po-
zytywnie wpłynie na poprawę bezpie-
czeństwa zarówno dzieci korzystających 
z boiska szkolnego, placu zabaw oraz 
mieszkańców spędzających aktywnie 
czas na siłowni zewnętrznej.

AGNIESZKA KONIECZNA
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Po dwóch latach intensywnych prac 
budowlanych w dniu 30 sierpnia pod-
czas uroczystej 27 Sesji Rady Gminy 
odbyło się otwarcie hali widowiskowo-
-sportowej. W otwarciu uczestniczyli 
wszyscy, którzy wraz z Wójtem Eu-
zebiuszem Strzelczykiem przyczynili 
się do powstania hali. Słowa podzię-
kowania Wójt skierował do radnych 
poprzedniej kadencji, którzy wyrazili 
wolę rozpoczęcia projektowania hali, 
a także do radych obecnej kadencji  za 
pomyślne ukończenie inwestycji. Wy-
różnił także firmę projektową za stwo-
rzenie funkcjonalnego i nowoczesnego 
obiektu oraz firmę budowlaną za ter-
minową i solidną realizację zadania. 
Przypomniał jak wyglądało podejmo-
wanie tej ważnej dla społeczności lo-
kalnej decyzji, a także przebieg starań 
o środki na jej realizację oraz cały 
proces finalizowania budowy. Wyrazy 
uznania wyrazili również radni, któ-
rzy gratulowali sukcesu ukończenia 
inwestycji Wójtowi oraz dobrej oceny 
możliwości finansowych gminy. Pod-
kreślali także ważność tej inwestycji 
dla rozwoju sportu i kultury na terenie 
gminy. Po zakończeniu obrad Rady 
Gminy, uroczystości przeniosły się pod 
drzwi wejściowe do hali, gdzie sym-
bolicznego przecięcia wstęgi dokonał 
Wójt Gminy – Euzebiusz Strzelczyk 
ze swoim zastępcą – Anną Plesie-
wicz–Trzeciak oraz przewodniczący 

Rady Gminy dwóch kadencji podczas 
których finalizowana była budowa – 
Andrzej Chrabąszcz i Marcin Brynda. 
Pierwszy do hali wszedł proboszcz Jan 
Pękacz, który po modlitwie pobłogo-
sławił i poświęcił budynek. Następnie 
rozpoczęło się prezentowanie zastoso-
wanych rozwiązań architektonicznych, 
wyposażenia oraz możliwości tech-
nicznych obiektu i zamontowanych 
urządzeń.  

Budynek hali widowiskowo-sporto-
wej został zaprojektowany przez fi rmę 

Maxpol z Radomia, wykonawcą wy-
łonionym w drodze przetargu została 
fi rma Dawbud z Pionek. Inwestycja 
swoim harmonogramem obejmowa-
ła lata 2019 – 2021, które podzielo-
ne zostały na trzy etapy prac.Wartość 
całkowita wydatków na zrealizowaną 
inwestycję opiewała na 5 824 481 zło-
tych, kwota dofi nansowania w ramach 
programu Sportowa Polska udzielone-
go przez Ministerstwo Sportu wynosiła 
2 928 400 złotych.

Materiał Urzędu Gminy

Wakacje 2021 roku dla CASL „Cyberia” przeminęły bardzo pracowicie. Nic 
jednak bardziej nie napędza do działania jak właśnie praca z młodzieżą.

Nasze centrum aktywizacji starało się swoją ofertą jak najatrakcyjniej 
wypełnić czas wolny od szkoły. W tym celu zostało zorganizowanych wie-
le zabaw z wykorzystaniem nowo zakupionych gier planszowych i PlaySta-
tion, puzzli oraz materiałów plastycznych. Nie słabnącym zainteresowaniem 
cieszą się bilard, gry na konsoli PS3 oraz tenis stołowy. W związku z tym na 
zakończenie wakacji zorganizowano turnieje mistrzowskie właśnie w tych ro-
zgrywkach. Projektem, który połączył naszą młodzież niezależnie od wieku 
była akcja „Przybij piątkę Cyberii”, gdzie uczestnicy na pracach plastycznych 
zostawiali odcisk kolorowej dłoni. Ta inicjatywa pokazała, że Cyberia jest mie-
jscem ważnym dla młodych ludzi, gdzie mogą oddać się zabawie, szlifować 
umiejętności manualne oraz integrować. Jesienią wzbogacimy naszą ofertę 
o zajęcia nauki gry w szachy pod okiem trenera. 

Wszystkich szachistów oraz amatorów chcących zgłębić zasady królo-
wej gier zapraszamy do Cyberii.

CASL “Cyberia”

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
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3 września 2021 roku odbyła się 
10. jubileuszowa edycja Narodowego 
Czytania w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Grabowie nad Pilicą. Te-
goroczna lektura to dramat Moralność 
pani Dulskiej, autorstwa Gabrieli Za-
polskiej. Utwór napisany jesienią 1906 
roku bardzo szybko stał się popularny 
i jest uważany za jedno z najważniej-
szych osiągnięć twórczych pisarki. 
Dzieło cechuje komizm, bogactwo ob-
serwacji obyczajowych, a zwłaszcza 
silna wymowa społeczna. Dulska jako 
uosobienie cech powszechnie uznawa-
nych za godne potępienia pozostaje od 
ponad stu lat żywym obrazem postaw 
społecznych aktualnych w każdym 
czasie i miejscu. Na zaaranżowanym 
spotkaniu przez pracowników biblio-
teki odczytano akt 1 utworu natomiast 
w postacie wcielili się czytelnicy oraz 
pracownicy urzędu gminy i szkoły. 
Czytanie dramatu zostało bardzo cie-
pło przyjęte przez zaproszonych go-
ści których grono zaszczycił swoją 
obecnością Wójt Gminy Euzebiusz 
Strzelczyk. Wspólne czytanie spo-

tkało się z dużym zainteresowaniem 
w wyniku którego postanowiono kon-
tynuować czytanie kolejnego aktu. 
Po zakończonym czytaniu uczestni-
cy spotkania mieli okazję rozmawiać 

o aktualności sztuki w obecnych cza-
sach oraz dyskutować nad interpretacją 
pojęcia „dulszczyzna”, które na trwałe 
weszło do języka potocznego.
Materiał Gminnej Biblioteki Publicznej

12 września od przeszło osiemdzie-
sięciu lat jest datą szczególną dla miesz-
kańców Augustowa i okolic. Tego dnia 
1939 roku Polscy żołnierze 76 Pułku 
Piechoty z Grodna im. Ludwika Nar-
butta broniący naszej ojczyzny zostali 
napadnięci przez wojsko hitlerowskie 
w wyniku czego 64 z nich poległo. 
Czas okupacji nie pozwolił okolicznym 
mieszkańcom na zorganizowanie za-
służonego pochówku i oddanie należ-
nej czci bohaterom. Mimo to, pamięć 
o tamtym wydarzeniu dzięki lokalne-
mu patriotyzmowi przetrwała pokolenie 
i doczekała się czasu pokoju. W 1971 
roku Szkoła Podstawowa w Augustowie 
przyjęła imię pułku oraz zobowiązała 
się do wychowywania młodzieży w po-
szanowaniu do tradycji i historii. Dla-
tego co roku każda najbliższa niedziela 
w okolicach 12 września jest dniem,
w którym społeczność szkolna oraz 
wdzięczni mieszkańcy skupiają się na 
Mszy Świętej w intencji żołnierzy pułku 
oraz gromadzą przy mogiłach aby uczcić 

ich pamięć Apelem Poległych. Inaczej 
nie mogło być w niedzielę 12 września 
2021 roku w 82. rocznicę walk żołnierzy 

z Grodna w Puszczy Stromieckiej. 
Materiał Szkoły Podstawowej 

w Augustowie 

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
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GMINA KOZIENICE

Przedostatni weekend wakacji był 
dla mieszkańców Świerży Górnych wy-
jątkowo obfi ty w atrakcje. W sobotę, 21 
sierpnia lokalna społeczność świętowa-
ła 20-lecie tamtejszej szkoły, a już dzień 
później miały miejsce dożynki gminne, 
połączone z obchodami IX wieków miej-
scowości i parafi i.

Obchody jubileuszowe odbywały się w 
miejscu najbardziej do tego celu odpowied-
nim, czyli na placu Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im. Bp. Jana Chrapka. Podczas 
zorganizowanego festynu rodzinnego zapre-
zentowano osiągnięcia szkoły z okresu jej ist-
nienia. Najmłodsi mogli wziąć udział w wie-
lu zabawach, konkurencjach i konkursach, 
a ich rodzice zwiedzić prezentowane stoiska. 
Festyn rozpoczął bieg rodzinny wokół miej-
scowości, po którym odbyło się uroczyste 
otwarcie festynu. Dokonała go dyrektor PSP 
Małgorzata Wolszczak witając zgromadzo-
nych, wśród których znaleźli się Burmistrz 
Gminy Kozienice Piotr Kozłowski, Za-
stępca Burmistrza ds. Społecznych Dorota 
Stępień, Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Kozienicach Rafał Sucherman, Wicestarosta 
Powiatu Kozienickiego Małgorzata Bebel-
ska, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu 
Miejskiego w Kozienicach a jednocześnie 
pierwszy dyrektor szkoły Robert Borycz-
ka, Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych 
w Enei Wytwarzanie Marcin Łukasiewicz, 
Proboszcz Parafi i pw. Św. Jakuba Aposto-
ła w Świerżach Górnych Andrzej Mizak. 
Obecni byli też radni miejscy i powiatowi, 
przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Świerżach Górnych, reprezentanci placó-
wek oświatowych i instytucji. Nie zabrakło 
najważniejszych w ten dzień mieszkańców 
miejscowości, tworzących wraz z dziećmi 
społeczność szkoły. Zaprezentowano szkol-
ną maskotkę – Świerżyka. Na scenie wystą-
pili najmłodsi – wychowankowie Publiczne-
go Przedszkola nr 6 w Świerżach Górnych 
– dając pokaz artystyczny. Zaraz po nich 
sztuczkami iluzjonisty pochwalił się dawny 
uczeń – Kacper Kulik. W trakcie festynu 
wręczono pamiątkowe statuetki, skoszto-
wano okolicznościowego tortu i wykonano 
wspólne zdjęcie. 

Burmistrz Gminy życzył zaangażowa-
nia, wielu nowych planów, bez których 
nie można się rozwijać, deklarując wspar-
cie gminy w ich realizacji. Ze strony daw-
nego i obecnego dyrektora szkoły poja-
wiły się życzenia kolejnych jubileuszy, 
długich lat funkcjonowania w środowisku 
lokalnych, fantastycznych uczniów i pe-
dagogów. Wszyscy chętni mogli wpisać 
się do księgi pamiątkowej. Po części ofi -
cjalnej w budynku szkoły wyświetlony 
został fi lm dokumentujący historię szko-

ły, można było również obejrzeć wystawę 
zdjęć. Zaprezentowano publikację nt. 900 
lat parafi i oraz miejscowości.

W niedzielę, 22 sierpnia wielu miesz-
kańców Gminy Kozienice przyjechało do 
Świerży Górnych na organizowane już po 
raz 21 dożynki gminne. Uroczystości roz-
poczęła msza św. w kościele parafi alnym 
pw. Św. Jakuba Apostoła. Koncelebrował 
ją biskup senior diecezji radomskiej Hen-
ryk Tomasik. Podczas mszy podziękowano 

za dar chleba, dar wiary oraz za 900-letnią 
już historię wspólnoty lokalnego Kościoła. 
Po błogosławieństwie poświęcono wieńce 
i kosze dożynkowe, zaprezentowany zo-

stał rys dziejowy parafi i i miejscowości. 
Po mszy korowód dożynkowy prze-

szedł na boisko piłkarskie, gdzie miała 
miejsce dalsza część wydarzenia. Na po-
czątku odbyło się tradycyjne dzielenie 
chlebem, który na ręce Burmistrza Gmi-
ny i Przewodniczącego Rady Miejskiej 
przekazali Starostowie Dożynek Zofi a 
Ptak i Marek Pyrka. Symboliczne bochny 
rozdzielno między wszystkich obecnych, 
a towarzyszące pieśni obrzędowe zaśpie-
wali członkowie Stowarzyszenia Klub 

Seniora „Złota Jesień” Kozienice. 
Następnie Burmistrz Gminy Piotr 

Kozłowski podziękował rolnikom za 
codzienny trud, za dobrą pracę i godną 
postawę, podkreślając swe uznanie dla 
zawodu rolnika. Wspomniał także o pla-
nowanej – jeszcze w tym roku – inwesty-
cji w Świerżach Górnych: budowie skate-
parku i zakupie auta dla OSP w Świerżach 
Górnych. Przeznaczone zostało na ten cel 
ponad 600 tysięcy złotych. Po przemówie-

niu burmistrza ofi cjalnie zaprezentowano 
publikację „Dziewięć wieków Świerży 
Górnych. Obrazy z historii odległej i bli-
skiej”. Prezentacji dokonali pochodzący 

ze Świerży Górnych radni Ewa Malec 
i Marcin Ogórek. W trakcie prelekcji Wice-
prezes Zarządu ds. pracowniczych w Enei 
Wytwarzanie Marcin Łukasiewicz prze-
kazał grant w wysokości 60 tysięcy zło-
tych na realizację projektów społecznych 
w Świerżach Górnych. Chwile później 
wręczono odznaki honorowe „Zasłużony 
dla rolnictwa”, nadane przez Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. Zwycięzcom wrę-
czyli je Burmistrz Gminy Piotr Kozłow-
ski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej 
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Urząd Miejski w Kozienicach Burmistrz Gminy     – Piotr Kozłowski
ul. Parkowa 5    Przewodniczący Rady Miejskiej  – Rafał Sucherman
26-900 Kozienice   e-mail: urzad@kozienice.pl

Rafał Sucherman. Uhonorowani zostali 
Bożena Krześniak z Opatkowic, Maciej 
Kochowski z Piotrkowic oraz Mateusz 
Słomski z Nowej Wsi (za którego odzna-
czenie odebrała żona). Osoby odznaczo-
ne oraz starostowie dożynek otrzymały 
dodatkowo Nagrodę Burmistrza Gminy 
Kozienice. Odczytano list od Marszałka 
Województwa Mazowieckiego, głos za-
bierali Starosta Powiatu Kozienickiego 
Krzysztof Wolski, Kierownik kozienic-
kiego KRUS Mirosława Romanowska 
i Kierownik Biura Powiatowego ARiMR 
w Kozienicach Zbigniew Sitkowski. 

W konkursie na najpiękniejszy wie-
niec dożynkowy zwyciężyła Nowa Wieś, 
przed Świerżami Górnymi, pozosta-
li otrzymali wyróżnienia. Nagrodzono 
również kosze warzyw i owoców przy-
gotowane przez Rodzinne Ogrody Dział-
kowe „Kamienny Potok”, „Ustronie” 
i „Świerże Górne”. Był także konkurs na 
najlepsze potrawy regionalne, tym razem 
z ziemniaka, stąd tegoroczna edycja tego 
konkursu nosiła właśnie nazwę „Mam 
smaka na ziemniaka”. Pierwsze miejsce 
zajęły tu Panie ze Stowarzyszenia „No-
woczesna Gospodyni” ze Stanisławic, 
drugie miejsce KGW „Psarzanki” z Psar 
a miejsce trzecie zajęło Koło Gospodyń 
Wiejskich „Babeczki z pieprzem i solą” 
z Nowej Wsi. 

Po konkursach odbywały się występy 
artystyczne, w których zaprezentowały 
się członkinie Koła Gospodyń Wiejskich 
ze Świerży Górnych, Ludowy Zespół Pie-
śni i Tańca „Skowronki” z Podlasia oraz 
Zespół Wokalny „Relaks” z Kozienic. 

Gwiazdą wieczoru był radomski zespół 
Playboys, jeden z najmłodszych zespołów 
disco polo w Polsce. Najbardziej popular-
ne utwory zespołu to: „Tylko ty”, „Fajna 
jest ta dziewczyna”, „Zwariowałem”. 

Kończyła dożynki zabawa taneczna 
przy muzyce zespołu Quatro Band, który 
coverami znanych i lubianych utworów 
do północy bawił przybyłą do Świerży 
Górnych publiczność. 

Warto wspomnieć, iż uczestnicy doży-
nek mogli na miejscu skosztować lokal-
nych potraw, nabyć regionalne produkty 
rolne i rękodzieło artystyczne, zapoznać 
się z ofertą lokalnych instytucji, skiero-
waną do rolników i nie tylko. 

Prowadzona była zbiórka na budowę 
pomnika upamiętniającego bitwę pod 
Nową Wsią z 19 lutego 1831 r. 

Organizatorem dożynek była Gmina 
Kozienice.

Materiał Urzędu Miejskiego
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GMINA MAGNUSZEW

W dniu 22 sierpnia 2021 r. w Ko-
ściele Parafi alnym pw. Św. Jana Chrzci-
ciela w Magnuszewie odbyła się Msza 
Św. w intencji rolników i ich rodzin. 

Po Mszy, barwny korowód dożyn-
kowy, prowadzony przez Sztandar 
Rady Gminy oraz zespół Wolanie spod 
Łysicy, przeszedł na targowisko „Mój 
Rynek” w Magnuszewie. Po raz pierw-
szy odbyła się tam biesiada dożynkowa, 
która zgromadziła licznych mieszkań-
ców gminy. Gości powitał Wójt Gmi-
ny Magnuszew Marek Drapała wraz ze 
Starostami Dożynek Moniką Chojecką 
i Tomaszem Witkowskim. Podczas te-
gorocznych dożynek mogliśmy podzi-
wiać znakomite zespoły ludowe pieśni 
i tańca, takie jak „Dzieci Płocka”, „Pol-
ski Łan”, czy „Wolanie spod Łysicy”. 
Muzycznie zaprezentował się również  
nasz lokalny zespół rockowy ”Stare Ko-
nie”. Wystąpił też Mariusz Kalaga oraz 
zespół disco polo Extazy. W organiza-
cję dożynek włączyło się całe lokalne 
środowisko. Delegacje z 25 miejsco-
wości przyniosły kosze z płodami rol-
nymi, jako dary ołtarza. Dzieci ubrane 
w stroje ludowe niosły chleby, do ob-
rzędu dzielenia się chlebem. Koła Go-
spodyń Wiejskich z terenu gminy wy-
stawiły barwne stoiska, prezentujące 
ich dorobek oraz przygotowane wyroby 
kulinarne. Mieszkańcy dwóch miej-
scowości zorganizowali stoiska wiej-
skie, na których zaprezentowali płody 
rolne. Czynny udział w święcie wzięli 
też Druhowie OSP w Mniszewie oraz 
członkowie Rady Gminy. Wielu przed-
siębiorców, prowadzących działalność 
na terenie gminy, wsparło organizację 
dożynek w różnej formie. Tegoroczne 
dożynki były wspaniałym rolniczym 
świętem. Organizację Dożynek Gmin-
nych Magnuszew 2021 objął swoim Pa-
tronatem Marszałek Województwa Ma-
zowieckiego Adam Struzik, w którego 
imieniu odczytał list, obecny na uroczy-
stości, wicemarszałek Rafał Rajkowski. 
Przedsięwzięcie było współorganizo-
wane przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego, Związek Gmin Ziemi 
Kozienickiej, Gminę Magnuszew oraz 
Parafi ę Magnuszew.
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Urząd Gminy w Magnuszewie Wójt Gminy    – Marek Drapała
ul. Saperów 24   Przewodniczący Rady Gminy – Marek Stefan Kozłowski
26-910 Magnuszew   e-mail: gmina@magnuszew.pl

GMINA MAGNUSZEW

W dniu 5 września 2021 roku, 
mieszkańcy Gminy Magnuszew mieli 
okazję wysłuchać wyjątkowego kon-
certu, zaprezentowanego w ramach 
Festiwalu Mazowsze w Koronie, któ-
rego organizatorem jest Mazowiecki 
Instytut Kultury. Wieczory muzyczne, 
w ramach tego festiwalu odbywają 
się w zabytkach architektury polskiej, 
z racji tego koncert prezentujący Perły 
Muzyki Polskiej, odbył się w zabytko-
wym Kościele Parafi alnym w Magnu-
szewie. Zespół Marii Pomianowskiej 
zaprezentował utwory polskiej muzy-
ki ludowej z różnych zakątków Polski 
i utwory klasyczne, które powstały 
w okresie od średniowiecza po współ-
czesność. Przedstawił dzieła wybitnych 
kompozytorów takich jak F. Chopin, 
S. Moniuszko, a także współczesne 
kompozycje Marii Pomianowskiej. 
O niezwykłości koncertu zdecydowała 
wyjątkowa aranżacja  utworów, jak też 
użycie oryginalnych dawnych instru-
mentów jak fi dele kolanowe czy suka 
biłgorajska, którym towarzyszył fl et, 
akordeon, bębny i wyjątkowy śpiew 
Marii Pomianowskiej. Historię powsta-
nia utworów oraz ich aranżacji, a także 
historię dawnych i rzadko spotykanych 
polskich instrumentów, których dźwię-
ki słuchacze mogli podziwiać, przybli-
żył znany muzykolog Igor Pogorzelski. 
Zachwyt widzów wzbudziły zarówno 
zagrane utwory klasyczne jak i ludowe. 
Koncert zakończył się wspólnym wy-
stępem profesor Marii Pomianowskiej, 
grającej na suce biłgorajskiej i jej sty-
pendystki z Chin, która z wielką wirtu-
ozerią zagrała na cytrze. Dla wszystkich 
słuchaczy cały koncert był niezwykłym 
wydarzeniem. Była to „Wielka Muzy-
ka” w małej miejscowości. 
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