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W październiku Minister Finansów 
podpisał decyzję zapewniającą fi nan-
sowanie zadania „Budowa budynku 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego z infrastrukturą techniczną 
i zagospodarowaniem terenu przy ul. 
Głowaczowskiej w Kozienicach”, w ra-
mach której Powiat Kozienicki otrzy-
mał ponad 17.000.000,00 zł dotacji 
z rezerwy celowej z Budżetu Państwa 
na lata 2022 – 23.

Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski 
w imieniu Zarządu Powiatu składa serdecz-
ne podziękowania wszystkim, którzy przy-
czynili się do pozyskania powyższej dotacji.

Szczególne podziękowania za wspar-
cie i zrozumienie sytuacji w jakiej znajdu-
je się obecnie Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy w Opactwie składa 
na ręce Ministra Edukacji i Nauki Prze-

mysława Czarnka, który podczas wizyty 
w Ośrodku w Opactwie wypowiedział 
ważne słowa dla realizacji tej inwestycji:
– Dzieci powinny mieć szkołę przyjazną, 

radosną i nowoczesną. Nowa lokali-
zacja w Kozienicach to m.in. popra-
wa dojazdu do szkoły. Dlatego będę 
ubiegał się o środki fi nansowe na ten 
cel. Nowy ośrodek w Kozienicach to 
inwestycja bez dwóch zdań konieczna. 
Rozpoczniemy ją i skończymy – zapo-
wiadał wtedy Minister.  
Słowa wdzięczności Starosta kieru-

je również na ręce Ministrów Marka Su-
skiego i Waldemara Budy oraz Wojewody 
Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, 
a szczególne podziękowania dla Poseł 
Agnieszki Górskiej, która od początku do 
końca wspierała Powiat merytorycznie 
i nie szczędziła czasu na wspólne działania 

w dążeniu do pozyskania dofi nansowania.
Wśród osób bardzo pomocnych 

w sprawie pozyskiwania środków na 
realizację tego zadania nie można po-
minąć Wojciecha Kondrata Dyrektora 
Departamentu Programów i Inwesty-
cji w Ministerstwie Edukacji i Nauki, 
Dyrektor Biura Rozwoju i Inwestycji 
w Mazowieckim Urzędzie Wojewódz-
kim w Warszawie Katarzyny Harmaty, 
czy Radnego Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego Artura Czaplińskiego.

Nowa siedziba szkoły będzie speł-
nieniem marzeń dla wspaniałej kadry 
szkoły w Opactwie z Dyrektor Anną 
Grzesik, a przede wszystkim dzieci 
uczących się w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Opactwie 
oraz ich rodziców.
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Uczniowie Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Stanisławicach mają już nową 
salę gimnastyczną. Otwarcie nowego 
obiektu odbyło się 22 września. Uroczy-
stość rozpoczęła msza święta w Kościele 
pw. św. Stanisława Biskupa w Stanisławi-
cach, której przewodniczył biskup senior 
diecezji radomskiej Henryk Tomasik.

Dalsza część uroczystości odbyła się 
w budynku nowej sali gimnastycznej. 
Podczas przemówienia Dyrektor placów-
ki Marek Kucharski powitał licznie zgro-
madzonych gości, wśród których znaleźli 
się m.in. Poseł na Sejm RP Andrzej Kosz-
towniak, Dyrektor Delegatury w Rado-
miu Mazowieckiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Warszawie Krzysztof Murawski, 
Zastępca Dyrektora Delegatury w Rado-
miu Mazowieckiego Kuratorium Oświa-
ty w Warszawie Wojciech Nalberski, 
Wiceprezes Zarządu Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki Tomasz Majewski, Sta-
rosta Kozienicki Krzysztof Wolski, Bur-
mistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłow-
ski, Zastępcy Burmistrza Dorota Stępień 
i Mirosław Pułkowski, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Kozienicach Rafał Su-
cherman, Sołtys wsi Stanisławice Joanna 
Kwaśnik, dyrektorzy placówek oświato-
wych z terenu gminy Kozienice, przed-
stawiciele stowarzyszeń, fi rm i instytucji 
współpracujących ze szkołą w Stanisła-
wicach oraz licznie zgromadzeni miesz-
kańcy Stanisławic.

Podczas okolicznościowych prze-
mówień nie zabrakło słów uznania, gra-

tulacji oraz życzeń.
Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski 

w swojej wypowiedzi podkreślił wiel-
kie znaczenie sportu w życiu, zwłaszcza 
młodych ludzi, przypomniał także, iż sala 
gimnastyczna w Stanisławicach to ko-
lejny bardzo potrzebny obiekt sportowy 
w powiecie. Starosta przekazał również 
zestaw piłek.

Kolejnym punktem spotkania były 
występy uczniów, którzy w starannie 
przygotowanym programie zaprezento-
wali swoje umiejętności wokalne, tanecz-

19 października w Delegaturze Ma-
zowieckiego Kuratorium Oświaty w Ra-
domiu, Starosta Powiatu Kozienickiego 
Krzysztof Wolski, Wicestarosta Małgo-
rzata Bebelska oraz Skarbnik Powiatu 
Kamil Banaś podpisali umowę dotyczącą 
przekazania dotacji celowej z przeznacze-
niem na realizację programu pod nazwą 
„Aktywna tablica”.

Dotacja w wysokości 49.000,00 zł 
przeznaczona zostanie na zakup sprzę-
tu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi 
do terapii niezbędnych do realizacji pro-
gramów nauczania z wykorzystaniem  
technologii informacyjno-komunikacyj-
nych. Całkowita wartość zadania stano-
wi 61.250,00 zł, z czego 12.500,00 zł to 
wkład własny Powiatu Kozienickiego.

Powyższa kwota pozwoli na dopo-
sażenie w niezbędny sprzęt Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Opactwie oraz Zespołu Szkół Nr 1 im. 

Legionów Polskich w Kozienicach.
Głównym celem Programu jest roz-

wijanie kompetencji uczniów i nauczy-
cieli przez wykorzystywanie w procesie 
dydaktycznym nowoczesnego sprzętu, 

ne i przede wszystkim sportowe.
Wielkim zainteresowaniem cieszył się 

pokaz „Szkoły z Pasją”, podczas którego 
Paweł Kidoń Mistrz Świata w freestyle 
Basketball oraz Krystian Herba polski 
sportowiec specjalizujący się w trialu ro-
werowym, zaprezentowali widowiskowe 
triki i sztuczki sportowe.

Na zakończenie uroczystego spotka-
nia goście zostali zaproszeni do zwiedze-
nia nowego obiektu sportowego.

SABINA SEMENIUK

nowoczesnych pomocy dydaktycznych 
oraz narzędzi do terapii, wybranych przez 
szkoły zgodnie z ich zdefi niowanymi po-
trzebami.

MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA

Wydarzenia/Informacje
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19 października Starosta Kozienicki 
Krzysztof Wolski, Wójt Gminy Grabów 
nad Pilicą Euzebiusz Strzelczyk oraz 
Marcin Łopuszański Dyrektor Zarzą-
du Dróg Powiatowych w Kozienicach 
uczestniczyli w odbiorze naprawionych 
dróg powiatowych, które uległy zniszcze-
niu w trakcie robót, realizowanych przez 
Polskie Koleje Państwowe, w ramach 
projektu „Prace na linii kolejowej nr 8, 
odcinek Warka – Radom (LOT C,D,E)”. 
Naprawione zostały odcinki dróg powia-
towych: 1701W, 1130W, 1131W na tere-
nie gminy Grabów nad Pilicą.

Protokół odbioru podpisali: Staro-
sta Kozienicki Krzysztof Wolski, Wójt 
Gminy Grabów nad Pilicą Euzebiusz 
Strzelczyk, Dyrektor Zarządu Dróg Po-
wiatowych w Kozienicach Marcin Łopu-
szański, Dyrektor Projektu PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. Zbigniew Śladow-
ski oraz Kierownik Robót Drogowych 
Łukasz Müller.
– Udało nam się zrealizować bardzo trud-

ne zadanie. Okazało się, że spokojne, 
rzeczowe rozmowy i konkretne dzia-
łania zmierzające do celu przynoszą 
efekty. Takim wspaniałym efektem 
jest wyremontowanie tych dróg... – 
podkreślał podczas odbioru Starosta 
Krzysztof Wolski.
Podstawą wykonania robót było: 

Porozumienie zawarte z Zarządem 
Dróg Powiatowych w Kozienicach 
z 2019 roku, ale fi nał wszelkich dzia-
łań uwieńczonych sukcesem, to dwa 
ostatnie spotkania Starosty z przedsta-
wicielami fi rmy Svietelski i PKP PLK, 

w których wstępnie określone zostały 
zakresy robót do wykonania – 1 lipca, 
a następnie 22 lipca ustalono źródła sfi -

20 października 2021 r. na terenie 
gminy Grabów nad Pilicą, oddana zo-
stała do użytku przebudowana droga 
powiatowa nr 1702W Wyborów-Basi-
nów, odcinek Nowy Grabów-Tomczyn, 
o długości 500 mb. 

Wartość zadania to 245.846,50 zł. 
Zostało ono sfi nansowane w 50% z bu-
dżetu Województwa Mazowieckiego 
i w 50% z budżetu Powiatu Kozienickie-
go.

SABINA SEMENIUK

nansowania tych robót i termin ich za-
kończenia. 

SABINA SEMENIUK

Informacje
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20 października w hali sportowej Ko-
zienickiego Centrum Rekreacji i Sportu 
odbył się XV Mazowiecki Turniej Bad-
mintona Olimpiad Specjalnych Opactwo-
-Kozienice 2021.

Zawody tradycyjnie rozpoczęła Anna 
Grzesik Dyrektor Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Opactwie, 
witając serdecznie zawodników oraz 
zgromadzonych gości, wśród których 
znaleźli się Poseł na Sejm RP Agniesz-
ka Górska, Starosta Kozienicki Krzysz-
tof Wolski, Wicestarosta Małgorzata 
Bebelska, Zastępca Burmistrza Gminy 
Kozienice Dorota Stępień, Przedstawi-
ciele Komitetu Regionalnego Olimpiady 
Specjalne Polska-Mazowieckie Edyta 
Adamus i Michał Hoff man, Dyrektor Ko-
zienickiego Centrum Rekreacji i Sportu 
Marcin Zmitrowicz oraz Kierownik Wy-
działu Sportu KCRiS Sławomir Wach.

Uroczystego otwarcia zawodów do-
konał Starosta Kozienicki Krzysztof 
Wolski.

W tegorocznych rozgrywkach wzię-
ło udział 56 zawodników z 6 Klubów 
Olimpiad Specjalnych. Wychowankowie 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Opactwie wywalczyli 11 
złotych, 5 srebrnych i 6 brązowych me-
dali w swoich grupach sprawnościowych. 

Organizatorami Turnieju byli Oddział 
Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska 
Mazowieckie oraz Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Opactwie,

w tym Klub Olimpiad Specjalnych „Sza-
rotka”, działający przy Ośrodku. W po-
moc przy zorganizowaniu i przeprowa-
dzeniu Turnieju włączyli się także, w roli 

wolontariuszy, uczniowie Zespołu Szkół 
Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozieni-
cach.

SABINA SEMENIUK

20 października na stadionie miejskim 
w Kozienicach rozegrany został FINAŁ  
Pucharu Polski na szczeblu radomskim.

W fi nale zmierzyły się drużyny Ra-
domiaka Radom II i Oskara Przysucha. 
Pierwsza połowa spotkania zakończy-
ła się bezbramkowym remisem, jednak 
w drugiej połowie okazje strzeleckie wy-
korzystali zawodnicy z Przysuchy, wy-
grywając ostatecznie całe spotkanie 4:0.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem 
sprawowali Starosta Powiatu Kozienic-
kiego Krzysztof Wolski oraz Burmistrz 
Gminy Kozienice Piotr Kozłowski, któ-
rzy po zakończeniu meczu uczestniczyli 
w ceremoniach dekoracji zawodników 
i trenerów.

MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA
Fot. fb Piotr Kozłowski

Wydarzenia
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Dofi nansowanie w kwocie 100.000,00 zł otrzymał Powiat 
Kozienicki na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla 
pieszych w Brzózie na ul. Pionkowskiej na drodze nr 1716W”. 
Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach zadania zaplanowane zostało: wykonanie bez-
piecznego przejścia dla pieszych z oznakowaniem i sygnaliza-
cją aktywną, budowa chodnika na długości 100 m, przebudowa 
chodnika na długości 60 m oraz doświetlenie przejścia i wprowa-
dzenie urządzeń bezpiecznego ruchu drogowego. Zadanie zreali-
zowane zostanie w 2022 roku, a jego całkowity koszt szacowany 
jest na 125.000,00 zł.

28 września na kozienickim stadionie 
lekkoatletyczno – piłkarskim im. Marka 
Łuczyńskiego odbył się XIII Mazowiec-
ki Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad 
Specjalnych. 

Zawody rozpoczęła Anna Grzesik 
dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Opactwie, witając 
serdecznie zawodników oraz zgromadzo-
nych gości, wśród których znaleźli się 
Dyrektor Oddziału Regionalnego Olim-
piad Specjalnych Polska-Mazowieckie 
Jakub Strzałkowski, Przedstawiciele Ko-
mitetu Regionalnego Olimpiady Specjal-
ne Polska-Mazowieckie Edyta Adamus 
i Michał Hoff man, Starosta Kozienicki 
Krzysztof Wolski, Dyrektor ZS Nr 1 im. 
Legionów Polskich w Kozienicach Ry-
szard Zając oraz Kierownik Wydziału 
Sportu KCRiS Sławomir Wach. 

Ceremonii wciągnięcia fl agi Olimpiad 
Specjalnych na maszt dokonali wycho-
wankowie Specjalnego Ośrodka w Opac-
twie: Michał Banaś, Kacper Korcz, Do-
minik Domeradzki i Mateusz Krawczyk. 
Następnie wszyscy zgromadzeni wysłu-
chali hymnu Olimpiad oraz słów przysięgi 
złożonej przez Justynę Ptak, zawodniczkę 
klubu „Szarotka” z Opactwa. 

Ofi cjalnego otwarcia XIII Mityn-
gu Lekkoatletycznego Olimpiad Spe-
cjalnych dokonał Starosta Kozienicki 
Krzysztof Wolski.

W Mityngu wzięło udział 74 zawod-
ników z 14 klubów Olimpiad Specjal-
nych, którzy rywalizowali: w konku-
rencjach biegowych na 100, 200, 400 
i 800 metrów, pchnięciu kulą i skoku 
w dal. Wychowankowie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Opactwie wywalczyli 8 złotych, 
10 srebrnych i 6 brązowych medali 

w swoich grupach sprawnościowych. 
Organizatorami Mityngu byli Oddział 

Regionalny Olimpiad Specjalnych Mazo-
wieckie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy w Opactwie w tym Klub 
Olimpiad Specjalnych „Szarotka” działa-

jący przy Ośrodku. W pomoc przy zorga-
nizowaniu i przeprowadzeniu zawodów 
włączyli się także, w roli wolontariuszy, 
uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. Legio-
nów Polskich w Kozienicach.

SABINA SEMENIUK

Informacje/Wydarzenia
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Żyjemy tak jak inni
Choć mamy wiele trosk
Lecz nie jesteśmy winni,
Że nas tak wybrał los... 

   Hymn Niewidomych
Członkowie Kozienickiego Stowarzy-

szenia Osób z Dysfunkcją Wzroku i Ich 
Rodzin 23, września świętowali Między-
narodowy Dzień Białej Laski. Obchody 
rozpoczęło wspólne odśpiewanie Hymnu 
Niewidomych.

Spotkanie prowadziła Sekretarz Sto-
warzyszenia Teresa Żuchowska, która 
powitała zgromadzonych gości: Starostę 
Kozienickiego Krzysztofa Wolskiego, 
Zastępcę Burmistrza Gminy Kozienice 
Dorotę Stępień, Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie Marcina Sty-
sia, Dyrektor Wydziału Polityki Społecz-
nej Urzędu Miejskiego w Kozienicach 
Luizę Prus, Dyrektor Biblioteki Publicz-
nej Gminy Kozienice Elżbietę Stąpór, 
Przewodniczącą Rady Społecznej przy 
PCPR w Kozienicach Beatę Maj oraz 
wszystkich członków Stowarzyszenia 
i ich opiekunów.

W związku ze zbliżającym się Mię-
dzynarodowym Dniem Białej Laski, 
który obchodzony jest 15 październi-
ka, obecni na spotkaniu goście prze-
kazali Członkom Stowarzyszenia, ich 

rodzinom i opiekunom wiele ciepłych 
słów uznania oraz życzenia i gratulacje. 
W imieniu Zarządu i Rady Powiatu Ko-
zienickiego osobom niewidomym i nie-
dowidzącym, oraz ich rodzinom i opie-
kunom, życzę zdrowia, wiary we własne 

możliwości oraz równych szans w życiu 
społecznym. Życzę nam wszystkim, aby-
śmy potrafi li wspólnie kreować świat 
bez barier – mówił Starosta Kozienicki 
Krzysztof Wolski.

SABINA SEMENIUK

Mszą Świętą w kościele pw. Świętej 
Rodziny w Kozienicach rozpoczęła się 
uroczystość religijno-patriotyczna po-
święcona pamięci tragicznie zmarłego 
podporucznika Michała Gumińskiego 
„Cezara” – organizatora i dowódcy jedne-
go z pierwszych oddziałów partyzanckich 
w radomskim inspektoracie Armii Krajo-
wej. Homilię wygłosił proboszcz parafi i 
ks. kan. Władysław Sarwa.

Druga część uroczystości miała miej-
sce przy mogile „Cezara” na leśnym 
cmentarzu wojennym w Kociołkach, 
gdzie pochowanych jest 400 żołnierzy, 
w tym Polaków poległych w walkach 
o Twierdzę Dęblin w 1914 r.

W okolicznościowym wystąpieniu 
Starosta Powiatu Kozienickiego Krzysz-
tof Wolski podkreślał potrzebę organiza-
cji takich uroczystości. Mówił także, że 
powinniśmy być dumni z tego, iż jeste-
śmy Polakami, gdyż zobowiązuje nas do 
tego przeszłość naszego narodu, nazna-
czona ofi arami i krwią.

Na zakończenie zebrane delegacje, 
wśród których byli przedstawiciele samo-
rządów województwa mazowieckiego, 
powiatu kozienickiego, gminy Kozienice, 
środowisk kombatanckich, szkół, stowa-
rzyszeń i instytucji, złożyły kwiaty i za-
paliły znicze przed mogiłą ppor. Michała 
Gumińskiego „Cezara”.

Na zakończenie zebrane delegacje, Organizatorami uroczystości byli: 
Gmina Kozienice, Starostwo Powiatowe 
w Kozienicach, Światowy Związek Żoł-
nierzy AK Koło Kozienice, Kozienickie 
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycz-
nych.

MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA

Wydarzenia
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Powiat Kozienicki po raz kolejny stał 
się benefi cjentem programu rządowego. 
Tym razem środki fi nansowe trafi ą do Po-
wiatu Kozienickiego w ramach Programu 
Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Dzięki zaangażowaniu Starosty Ko-
zienickiego Krzysztofa Wolskiego i ca-
łego Zarządu Powiatu Kozienickiego 
pozyskano 14.071.135,27 zł (95% wnio-

skowanej kwoty) na realizację projek-
tów pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 
Nr 1711W wraz ze skrzyżowaniem z dro-
gą powiatową Nr 1716W w m. Cecylów-
ka-Brzózka” oraz „Poprawa standardów 
technicznych dróg poprzez remont od-
cinków dróg powiatowych nr DP 1733W 
o dł. 2,12 km i DP 1685W o dł. 2,75 km 
w Powiecie Kozienickim”.

Wsparcie w ramach Programu Inwe-
stycji Strategicznych Polski Ład otrzy-
mały wszystkie gminy Ziemi Kozienic-
kiej. Łączne wsparcie dla gmin opiewa na  

kwotę 60.595.564,59 zł.
– To historyczne środki i potężne wsparcie 

fi nansowe dla naszych samorządów. Cie-
szę się z dotacji dla Powiatu Kozienic-

kiego, ale również z sukcesu wszystkich 
gmin naszego powiatu. Rządowe pie-
niądze wymiernie wpłyną na rozwój po-
szczególnych jednostek samorządu tery-
torialnego, a tym samym całego powiatu. 
Mam nadzieję, że współpraca na linii 
rząd – samorząd w dalszym ciągu będzie 
układała się bardzo dobrze – mówi Sta-
rosta Kozienicki Krzysztof Wolski.

Zarząd Powiatu Kozienickiego składa 
podziękowania za wsparcie samorządów 
Ziemi Kozienickiej dla Prezesa Rady Mi-
nistrów oraz Posłów na Sejm RP: Mar-
ka Suskiego, Anny Kwiecień, Agnieszki 
Górskiej oraz Andrzeja Kosztowniaka.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne 
jako Partner Zespołu Szkół Nr 1 im. Le-
gionów Polskich po raz drugi wsparły 
szkolnictwo zawodowe w Kozienicach 
i pomogły w wyposażeniu pracowni 
dla przyszłych elektryków. Realizacja 
projektu była możliwa dzięki gran-
towi pozyskanemu od Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych w programie 
„WzMOCnij swoje Otoczenie”. 

W ramach współpracy krajowy operator 
systemu przesyłowego udzielił wsparcia fi -
nansowego na doposażenie pracowni elek-
trycznej w stół elektrotechniczny i stanowi-
sko podstaw elektrotechnicznych. Głównym 
celem projektu jest poszerzenie umiejętności 
i kwalifi kacji zawodowych 240 uczniów 
technikum i szkoły branżowej I stopnia 
kształcących w zawodzie elektryk.

Obecnie uczniowie Technikum Elek-
trycznego i Szkoły Branżowej I stopnia 
w ramach realizowanych praktyk zawodo-
wych mogą pracować jedynie na urządze-
niach konwencjonalnych, nieprzystających 
do wymogów współczesnego rynku pracy. 
Projekt ZS nr 1 w Kozienicach i PSE ma 
to zmienić. Nowy sprzęt, kupiony dzięki 
zaangażowaniu spółki, pozwoli na organi-
zację szkoleń kompetencyjnych, podnoszą-
cych kwalifi kacje zawodowe. Możliwość 
korzystania z dobrze wyposażonej pracow-
ni ułatwi naszym uczniom przechodzenie 
z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia, 
a także rozwój systemów uczenia się po-

przez praktyczną naukę zawodu.
– Wsparcie Polskich Sieci Elektroenerge-

tycznych to istotny krok w rozwoju Ze-
społu Szkół nr 1 im. Legionów Polskich 
w Kozienicach. Możliwość pracy na 
nowoczesnym sprzęcie odpowiadają-
cym na praktyczne wyzwania przemysłu 
zwiększy szanse naszych absolwentów 
na znalezienie dobrej i ciekawej pracy 
w czołowych fi rmach w Polsce i na świe-
cie. Zyska też sama szkoła, która dzięki 
bliskiej współpracy z biznesem stanie się 
atrakcyjnym miejscem kształcenia dla 
uczniów szkół podstawowych, wybiera-
jących kolejny etap edukacji – przeko-
nuje Ryszard Zając, Dyrektor Zespołu 
Szkół nr 1 im. Legionów Polskich.
Program „WzMOCnij swoje Otocze-

nie” to inicjatywa Polskich Sieci Elek-
troenergetycznych – krajowego opera-
tora systemu przesyłowego. Celem tej 
inicjatywy jest wyłonienie najlepszych 
projektów związanych z rozwojem lokal-

nej infrastruktury, aktywizacją życia spo-
łecznego i kulturalnego oraz fi nansowe 
wsparcie w ich wdrożeniu. Program jest 
skierowany do gmin, na terenie których 
jest zlokalizowana lub budowana infra-
struktura przesyłowa. 

PSE zaangażowały się we współpracę 
z Zespołem Szkół nr 1 im. Legionów Pol-
skich w Kozienicach w ramach podejmo-
wanych przez operatora systemu przesyło-
wego działań dobrosąsiedzkich. Na terenie 
Kozienic spółka realizuje projekt budowy 
dwutorowej linii 400 kV relacji Kozienice-
-Miłosna. Dzięki tej inwestycji zwiększy 
się niezawodność dostaw energii w pół-
nocno-wschodniej i centralnej Polsce oraz 
możliwe będzie bezpieczne wyprowadze-
nie mocy z Elektrowni Kozienice.

Więcej informacji o działalności orga-
nizatora programu dostępnych jest na stro-
nie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocni-
jotoczenie.pl.

przez praktyczną naukę zawodu. nej infrastruktury, aktywizacją życia spo-

Informacje
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Od 6 do 10 września odbyła się niezapomniana wycieczka 
klasy 3gb pod opieką Alicji Wieczorek oraz Marioli Worobiec. 
W jej programie znalazło się zwiedzanie Rzeszowa, wędrówka 
szlakiem na Połoninę Caryńską, przejazd Wielką Pętlą Biesz-
czadzką, rejs statkiem po Jeziorze Solińskim, przejście koroną 
zapory solińskiej oraz Jezioro Myczkowieckie z elektrownią 
w Myczkowcach. Ponadto grupa miała okazję przejechać się dre-
zynami w Uhercach Mineralnych. Kolejny etap wycieczki to ruiny 
zamku Kmitów w Sobieniu, skansen w Sanoku z budownictwem 
Bojków, Łemków, Dolinian i Pogórzan oraz Zamek Królewski 
z wystawą prac Zdzisława Beksińskiego. Ostatni dzień wycieczki 
to zwiedzanie Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie oraz spacer 
ulicami Sandomierza. Piękna pogoda, ciekawe miejsca oraz dopi-
sujące wszystkim humory z pewnością sprawiły, że wycieczka na 
długo zapadnie w pamięci wszystkim uczestnikom.

13 września uczniowie I i II klas wzięli udział w spotkaniu  
z Jackiem Dewódzkim wieloletnim wokalistą zespołu 

Dżem, któremu towarzyszyli członkowie zespołu Jacek De-
wódzki Band. Prowadzący słowem i muzyką starał się podnieść 
świadomość młodzieży na temat przyczyn i skutków uzależnień 
od narkotyków, dopalaczy, alkoholu i przemocy. Serdecznie 
dziękujemy Gminie Kozienice za umożliwienie wzięcia udziału 
w tym pouczającym przedsięwzięciu.

15 września nauczyciele wf-u wraz z uczniami: Grzegorzem 
Krawczykiem i Łukaszem Wójtowiczem zorganizowali 

międzyklasowy turniej piłki nożnej. W zawodach wzięło udział 
osiem drużyn. Najlepsi okazali się uczniowie klasy 2A zwycię-
żając drugi rok z rzędu. Miejsce drugie zajęła klasa 3ga. Grający 
w tej drużynie Jakub Kortus i Jakub Słyk, podzielili się tytułem 
najlepszego strzelca turnieju – obaj zdobyli po 10 goli. Trzecie 
miejsce przypadło grupie mieszanej składającej się z zawodni-
ków klas: 2B oraz 3pC. Turniej cieszył się dużym zainteresowa-
niem wśród uczniów – do rozgrywek zgłosiło się ponad 50 za-
wodników. Gratulujemy wszystkim uczestnikom, którzy z pasją 
i zaangażowaniem przystąpili do rozgrywek!

W dniach 17 – 28 września, grupa 73 uczniów naszej szkoły 
wraz z opiekunami uczestniczyła w wycieczce autokarowej do 
Hiszpanii. Podczas wyjazdu młodzież miała okazję poznawać 
kulturę, kuchnię i zabytki Lloret de Mar i Barcelony. Ponadto, 
grupa uczniów miała szansę na żywo obejrzeć mecz klubu FC 
Barcelona na stadionie Camp Nou.

20 września, grupa 50 uczniów pod opieką Marzanny Cho-
łuj, Joanny Piwońskiej, Joanny Kuźmińskiej i Małgorzaty 

Kuśmierczyk-Balcerek, skorzystała z tegorocznej oferty UMCS, 

biorąc udział w „Pokazach z Fizyki”, organizowanych przez 
Instytut Fizyki UMCS oraz Oddział Lubelski Polskiego Towa-
rzystwa Fizycznego. Pokazy poprzedziło zwiedzanie Muzeum 
Narodowego w Lublinie na Zamku Lubelskim, w tym Baszty 
z tarasem widokowym oraz Kaplicy Trójcy Świętej, ufundowa-
nej przez Króla Władysława Jagiełło.

Tegoroczne eksperymenty dotyczyły czterech działów fi zy-
ki: mechaniki, ciśnienia, elektromagnetyzmu i akustyki. Pokazy 
przebiegały jak zawsze w atmosferze zabawy i z dużą dozą hu-
moru. Młodzież z zaciekawieniem przypatrywała się prezento-
wanym doświadczeniom biorąc w nich chętnie udział. Za rok 
zapewne chętnie wrócimy na Wydział Fizyki UMCS, aby jak 
zawsze pasjonaci fi zyki oczarowali nas magią eksperymentów.

30 września, w naszym liceum odbyła się XV edycja Festy-
nu Ekologicznego, którego celem  było podnoszenie świa-

domości młodzieży w tematyce ekologii, zdrowia oraz aktywnego 
stylu życia poprzez wykonanie specjalnych zadań. Tegoroczna for-
muła obejmowała dwa takie zadania dla każdej klasy. Pierwszym 
z nich było przygotowanie stoiska zgodnego z założeniami festynu, 
natomiast drugim – wykonanie stroju z tworzyw naturalnych bądź 
recyklingowych, by pokazać, iż rzeczy pozornie niepotrzebne moż-
na powtórnie wykorzystać. Stoiska, bogato przystrojone darami na-
tury, prezentowały zdrowe potrawy, słodkie przekąski czy koktajle. 
Każda klasa chcąc się wyróżnić zaskakiwała smakami, połączenia-
mi produktów i estetyką stanowiska. Uczestnicy mieli możliwość 
degustowania serwowanych zdrowych potraw oraz inspirowania 
się ich przygotowaniem. Punktem kulminacyjnym był Pokaz Eko 
Mody. Stąpając po czerwonym dywanie młodzież miała możliwość 
poczuć się jak na paryskich wybiegach mody. Stroje prezentowane 
przez modeli/modelki, a także ich opisy zaskoczyły obecnych swą 
oryginalnością i kreatywnością. 

Stanowiska i stroje ekologiczne poddane były ocenie komi-
sji, przed którą stało trudne zadanie. Ostatecznie każda klasa 
została nagrodzona fi nansowo za pokaz mody, natomiast trzy 
klasy wyróżniły się swoimi stoiskami zdobywając dodatkowe 
nagrody pieniężne:
I miejsce – klasa IIIpA z wychowawcą p. Edytą Tarczyńską
II miejsce – klasa IA z wychowawcą p. Beatą Smykiewicz-Różycką
III miejsce – klasa IIC z wychowawcą p. Eweliną Buszko.

To wyjątkowe wydarzenie pokazało jak uczniowie mimo 
zeszłorocznej izolacji potrafi li się zmobilizować do wspólnego 
działania, jednocześnie integrując się ze sobą. Akcja umocniła 
nas w świadomości, iż można połączyć edukację ze świetną za-
bawą.

Red. LO w Kozienicach

Wydarzenia
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Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. 
„Legionów Polskich” po raz kolejny re-
alizują projekt praktyk ERASMUS + 
w Sewilli oraz w Maladze.

63 uczniów z Technikum Zespołu Szkół 
Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach 
odbywało praktyki w Hiszpanii. Wyjazd 
został zrealizowany w ramach programu 
Erasmus+. Projekt, sporządzony dla Tech-
nikum: Ekonomicznego, Elektrycznego, 
Gastronomicznego oraz Mechanicznego, 
nosił nazwę „Profesjonalizm – do tego 
dążymy na praktykach w Hiszpanii”. Nad 
uczestnikami projektu opiekę sprawowali 
Grzegorz Wronikowski, Magdalena Jasiuk, 
Iwona Stępień, Alicja Filipczuk, Jadwiga 
Nędziak w Sewilli oraz Marzena Mołod-
kiewicz i Karina Wiśniewska w Maladze.

Uczniowie zostali przyjęci przez 
fi rmę „Euromind”, która ma siedzibę 
zarówno w Sewilli, jak i w Maladze. 
W pierwszym tygodniu praktyk wszyscy 
uczestnicy projektu zostali zapoznani 
z pracodawcami oraz miejscem praktyk.

W Sewilli praktykę odbywali Tech-
nicy Ekonomiści oraz Technicy Mecha-
nicy. Pierwsza wyżej wymieniona grupa 
pozyskała wiedzę i umiejętności w zakre-
sie analizy, przygotowania i prezentacji 
danych statystycznych oraz fi nansowych 
za pomocą oprogramowania komputero-
wego według procedur obowiązujących 
w przedsiębiorstwie oraz opracowała sys-
tem ich raportowania. Natomiast technicy 
mechanicy zebrali doświadczenie w za-
kresie zastosowania oprogramowania typu 
CAD, projektowania i wykonawstwa czę-
ści metalowych i aluminiowych za pomocą 
programowalnych maszyn CNC.

Do Malagii przybyli uczniowie 
z Technikum Elektrycznego oraz Techni-

kum Gastronomicznego. Technicy elek-
trycy odbywali praktyki m.in w znanej 
fi rmie hiszpańskiej specjalizującej się 
w instalacji bram elektrycznych, gdzie po-
głębiali wiedzę i doświadczenie dotyczące 
montażu, obsługi i konserwacji maszyn 
i urządzeń elektrycznych, procesów wy-
twarzania energii elektrycznej oraz prze-
pisów prawa oświatowego w zakresie in-
stalacji elektrycznej. Natomiast technicy 
gastronomowie poznawali tajniki hiszpań-
skiej kuchni w znanej restauracji „Brunch 
IT”. Podczas pracy uczniowie poszerzali 
umiejętności z zakresu organizacji pracy 
nowoczesnej restauracji, zastosowania no-
wych technik kulinarnych, przygotowania 
i komponowania dań i napojów regional-
nych, m.in hiszpańską paellę.

Wszyscy uczniowie mimo, że musie-
li odnaleźć się w nowej sytuacji i poko-
nać trudności językowe wykonywali po-
prawnie swoje zadania, a ich efekty były 
w pełni wykorzystane przez pracodaw-

ców. Praktykanci rozwinęli kompetencje 
komunikacyjne, poznali kulturę i pracę 
w hiszpańskich fi rmach.

Dodatkowym atutem praktyk była 
możliwość rozwijania umiejętności języ-
kowych. Popołudniami uczniowie uczest-
niczyli w intensywnym kursie języka 
hiszpańskiego. Zajęcia prowadzone były 
przez dwujęzycznego lektora, hiszpań-
sko-angielskiego.

Oprócz praktyk organizowane były 
wycieczki krajoznawcze, które obejmo-
wały najpiękniejsze regiony Andaluzji. 
Praktykanci z Sewilli zwiedzili m.in 
najstarsze miasto w Hiszpanii Kadyks, 
miejsce narodzin pieśni fl amenco. Jednak 
największą uwagę uczniów, przykuł nie 
taniec, lecz katedra „Catedral de Santa 
Cruz”, której kopuła pokryta jest złote-
go koloru płytkami azulejos. Natomiast 
grupa uczniów z Malagii zwiedziła naj-
bardziej orientalne miasto Granada, które 
zachwyciło urokiem białej dzielnicy mu-
zułmańskiej Albacin, potęgą kompleksu 
pałacowo-obronnego Alhambry i widocz-
nych w dali ośnieżonych trzytysięczni-
ków.

Pracowite tygodnie na praktykach na-
grodzone były licznymi atrakcjami, m.in. 
uczniowie mieli okazję zobaczyć podwod-
ny świat w oceanarium w Benalmádena, 
czy też zrelaksować się podczas rejsu kata-
maranem i popływać w głębszych wodach 
oceanu śródziemnomorskiego, a wieczora-
mi podziwiać taniec fl amenco.

Dzięki wyjazdowi na staż do Hiszpanii 
uczniowie poszerzyli swoje umiejętności 
zawodowe oraz rozwinęli sprawności ję-
zykowe. Zdobyte certyfi katy oraz zebrane 
doświadczenia z pewnością wykorzystają 
w przyszłym życiu zawodowym.

Red. ZS nr 1 w Kozienicach

Wydarzenia
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Biuro Powiatowe ARiMR w Kozienicach informuje;
I. Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich 

rozwój – wkrótce rusza tzw. duży nabór wniosków
31 października rozpocznie się nabór dla zakładów przetwórczych w ramach „Wsparcia inwestycji 

w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 29 listopada.

Rozpoczynający się wkrótce nabór wniosków kierowany jest do:
• przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wytwarzania pasz na bazie surowców niemodyfi kowanych genetycznie 

(bez GMO) – mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw dużych;
• przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół (nowowprowadzany sektor) – mi-

kro-, małych i średnich przedsiębiorstw.
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację danej in-

westycji. Zaliczają się do nich m.in. wydatki na budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia 
działalności. Wsparcie można otrzymać także na zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania produk-
tów rolnych, magazynowania ich czy przygotowania do przetwarzania. W takim przypadku dofinansowane mogą być także 
koszty leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności. Pomocą są również objęte koszty zakupu wyposażenia 
niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych.

Wysokość pomocy, jaką można otrzymać, zależy od rodzaju podmiotu ubiegającego się o dofi nasowanie. W przypadku przed-
siębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych maksymalne wsparcie wynosi 10 mln 
zł. Natomiast gdy o dofi nansowanie ubiega się przedsiębiorstwo, które na podstawie odpowiednich przepisów jest związkiem grup 
producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów, limit wynosi 15 mln zł. Z tym, że w każdym przypadku refundacji 
podlega do 50 proc. poniesionych kosztów.

Na złożenie dokumentów przedsiębiorcy będą mieli czas od 31 października do 29 listopada 2021 r. O kolejności przysługi – 
wania pomocy decydować będzie suma uzyskanych punktów.

Wnioski o przyznanie wsparcia będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji 
operacji. Dokumenty można będzie składać osobiście, rejestrowaną przesyłką pocztową lub na elektroniczną skrzynkę podawczą 
ARiMR.

II. Startuje wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych 
z PROW
18 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośred-

nich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. 

Zaliczki będą wypłacane na najwyższym dopuszczonym w UE poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wyniosą 70 proc., 
a w przypadku płatności obszarowych – 85 proc. należnych dopłat.

Agencja wszelkie środki przekazuje wyłącznie na konta, które zostały wskazane przez rolników we wnioskach o wpis 
do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne. Zachęcamy rolników oczeku-
jących na wypłatę zaliczek, aby sprawdzili, czy ARiMR posiada właściwe dane w tym zakresie. Jeżeli numer konta będzie 
nieaktywny, pieniądze wrócą do Agencji. Wszelkie zmiany dotyczące numeru rachunku należy zgłaszać do biur powiato-
wych ARiMR. 

Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast od 1 grudnia br. rozpocznie się przekazywanie pozostałych kwot 
dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW.

W tegorocznej kampanii wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło ok. 1,3 mln rolników, a koperta fi nansowa przezna-
czona na ich realizację wynosi 15,63 mld złotych. Natomiast cały budżet na płatności obszarowe z PROW za 2021 r. wynosi nieco 
ponad 3 mld zł.  

III. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiega-
nia się o pomoc fi nansową w formie kredytów preferencyjnych
W dniu 19 października 2021 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja zwiększyła udostępniony współpracującym 

bankom na 2021 r. limit środków na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych 
rolników (z linii MRcsk).

Łączna pula środków na dopłaty do w/w kredytów wyniesie 16 mln zł. 
O kredyty rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych i współ-

pracujących z nimi Bankach Spółdzielczych oraz w bankach: BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Kra-
kowskim Banku Spółdzielczym, Banku Spółdzielczym w Brodnicy.

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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Około 20% wszystkich przypadków COVID-19 stanowią ciężkie postacie zakażeń. Biorąc pod uwagę tempo zachorowań na 
koronawirusa oraz jego powikłania, nie dziwi determinacja z jaką naukowcy próbują opracować nowe leki i szczepionki przeciwko 
SARS-CoV-2. Wszyscy mamy nadzieję, że skuteczna szczepionka na COVID-19 pozwoli pokonać pandemię. Bardzo ważne, aby 
na wstępie zaznaczyć, że szczepionki dopuszczone przez Europejską Agencję Leków są bezpieczne, dlatego też obawy o odległe 
w czasie negatywne skutki działania szczepionek przeciw COVID-19 są nieuzasadnione. Wyniki badań klinicznych oraz działania 
niepożądane odnotowywane w trakcje realizacji masowych szczepień przeciw COVID-19 pokazują, że po ich podaniu u większości 
zaszczepionych osób występują miejscowe niepożądane odczyny poszczepienne (NOP), będące odzwierciedleniem indukowanej 
odpowiedzi poszczepiennej, tj. szybkiej reakcji organizmu na podanie szczepionki, np. ból, obrzęk lub zaczerwienienie w miejscu 
wkłucia, zmęczenie, ból głowy, ból mięśni, ból stawów, gorączka. Objawy te zwykle ustępują w ciągu kilku dni. Wiedza na temat 
działań niepożądanych, występujących po innych znanych szczepionkach wskazuje, że dotyczą one pierwszych tygodni po zaszcze-
pieniu. Dzięki znajomości szczepionek mRNA i wektorowych przeciw COVID-19 wiadomo, że ich składniki – jak tylko wypełnią 
swoją rolę i „wyprodukują” antygen – ulegają szybkiemu rozkładowi w komórkach osoby zaszczepionej, a wytworzone antygeny 
same inicjują już odpowiedź odpornościową na podobnych zasadach, jak w innych szczepionkach. Warto zaznaczyć, że szczepionki 
przeciw COVID-19 uzyskały zgodę na dopuszczenie do obrotu, gdzie ocenę prowadzi Europejska Agencja Leków. Dopuszczenie 
do obrotu ma formę Decyzji Komisji Europejskiej i jest wydawane na teren całej Unii Europejskiej. Wydanie takiego pozwolenia 
oznacza, że udowodniono jakość, bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki.

Głównym celem szczepień przeciw COVID-19, oprócz zminimalizowania ryzyka ponownego zakażenia, jest zapobieganie 
hospitalizacjom i zgonom z powodu COVID-19. Wyniki oceny efektywności szczepionek podawanych w programach szczepień 
przeciw COVID-19 na całym świecie potwierdzają utrzymywanie wysokiej skuteczności w tym obszarze. Dlatego też, szczepienia 
pozostają podstawowym narzędziem ochrony przed COVID-19.

Nowe dane CDC (Centers for Disease Control and Prevention) pokazują, że dostępne szczepionki przeciw COVID-19 zapew-
niają silną ochronę przed hospitalizacją z powodu COVID-19 (93% szczepionka mRNA Moderna, 88% szczepionka Comirnaty Pfi -
zer-BioNTech, 77% szczepionka Janssen). Należy jednak pamiętać, że wytworzenie odporności po szczepieniu przeciw COVID-19 
wymaga czasu – nasz organizm po podstawowym szczepieniu potrzebuje około 2 tygodni. Dlatego tak ważne jest, aby decyzję 
o szczepieniu podjąć jak najszybciej. Brak szczepienia oznacza zwiększone ryzyko zachorowania na COVID-19, znacznie większe 
ryzyko utraty zdrowia, konieczność hospitalizacji, a niekiedy utraty życia. 

Zgodnie z najnowszymi rekomendacjami po upływie 6 miesięcy od pełnego zaszczepienia, możliwe jest przyjęcie trzeciej, 
przypominającej dawki szczepionki przeciw COVID-19. Szczepionką do realizacji szczepienia przypominającego jest Comirnaty 
Pfi zer-BioNTech, niezależnie od rodzaju szczepionki zastosowanej podczas szczepienia podstawowego. Dedykowana jest ona dla 
osób zaczepionych, które ukończyły podstawowy schemat szczepienia przeciwko COVID w celu poprawy, utrwalenia i przedłu-
żenia ochrony po szczepieniu. Otrzymać ją mogą osoby po ukończeniu 50. roku życia i pracownicy ochrony zdrowia, którzy mają 
bezpośredni kontakt z pacjentem. Trzecią, przypominającą dawkę szczepienia mogą również przyjąć uczniowie szkół i studenci 
uczelni, którzy podczas praktycznych zajęć dydaktycznych mają bezpośredni kontakt z pacjentem. 

Medyczne środowiska naukowe, w nadchodzącym sezonie jesienno-zimowym, zgodnie rekomendują szczepienia zarówno 
przeciw COVID-19, jak i przeciw grypie – niezależnie od siebie. Mimo podobnych objawów, z punktu widzenia immunologii 
i odporności są to zupełnie różne choroby. Szczepionki przeciw grypie podawane we wstrzyknięciu, ani szczepionki przeciw 
COVID-19 nie zawierają zdolnego do replikacji wirusa, zatem odstęp między tymi szczepionkami może być dowolny. 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kozienicach

Źródła:
h t t p s : / / s z c z e p i e n i a . p z h . g o v . p l / f a q / c z y - p o - p o d a n i u - s z c z e p i o n e k - p r z e c i w - c o v i d - 1 9 - m o g a - w y s t e p o w a c - o d l e -
gle-dzialania-niepozadane/?wersja=dla-pacjentow&fbclid=IwAR3pam0sYfl 1YXLt64fi W2Xw0OuB0OMoy268Kyxdt9G9rLHHuE-ES5siw2w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/pdfs/mm7038e1-H.pdf

Źródła:
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Pandemia koronawirusa wpłynęła na 
wiele sfer naszego życia, ze zrozumiałych 
względów wiele zaplanowanych działań 
naszej biblioteki nie odbyło się lub zosta-
ło zawieszone. Małymi krokami wracamy 
do normalności.

Klub „Niteczka” działający od lat przy 
Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice 
Fili nr 1 również powraca z regularnymi 
spotkaniami. 

Niemożność spotkań „na żywo” 
była uciążliwa dla naszych Pań pod 
każdym względem. Wróciły z nową 
siłą, pasją i pomysłami. Przyszedł czas 
na zupełnie coś nowego, w bibliote-
ce zapanowało królestwo makramy – 
sztuka wiązania sznurków. W jej tajni-
ki wprowadzała pozostałe Klubowiczki 
przewodnicząca Władysława Drachal. 
Wzięcie na warsztat nowej techniki rę-
kodzielniczej sprawiło, że „Niteczki” 
z zapałem podeszły do nowego zada-
nia. Proces twórczy na początku może 
wydawać się trudny, jednak z każdą 
lekcją postępy są coraz bardziej wi-
doczne. Należy pamiętać o precyzji 
i dokładnie zaciągać wiązania. Efektem 
kilkugodzinnej pracy są piórka i sowy. 

Do biblioteki powrócił także cykl 

„Niteczka Dzieciom”, pierwsze spotka-
nie było niezwykle twórcze, powstały 
kolorowe bransoletki i naszyjniki. Po-
mysłowością zaskoczyły nie tylko „Ni-
teczki”, ale także dzieci, wspólna praca 

i nauka przełożyła się na miłą atmosferę 
podczas zajęć.

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice 
im. ks. Franciszka Siarczyńskiego

W tym roku Biblioteka Publiczna 
Gminy Kozienice przystąpiła do ogólno-
polskiej akcji Noc Bibliotek pod hasłem 
„Czytanie wzmacnia...”

09.10.2021 w Głównej odbyła się Noc 
Bibliotek, gdzie rodzice wraz z dziećmi 
spędzili wieczór na wspólnej zabawie pod 
hasłem „Czytanie wzmacnia...determi-
nuje w dążeniu do osiągnięcia celu”. Bi-
bliotekarze Anna Paduch i Eliza Sygocka 
tej nocy przygotowały detektywistyczne 
spotkanie.

Zabawa była świetna. Zaczęliśmy od 
rozmowy i pytań: Kim jest Detektyw?, Co 
to jest przestępstwo?, Co to jest alibi? Do-
datkowo dzieci wycinały atrybuty detek-
tywa: wąsy, okulary, lupę i melonik.

Głównym punktem naszego wieczor-
nego spotkania był escape room pt.: „Po-
szukiwacze zaginionej książki”. Uczestni-
cy zostali podzieleni na trzy grupy. Każda 
grupa miała do rozwiązania 7 zadań, aby 
w ostateczności odnaleźć „zaginioną 
książkę”. Wszyscy otrzymali Legityma-
cję Detektywa.

Końcowym punktem Nocy Bibliotek 
2021 w Głównej był seans fi lmowy pt.: 
„Operacja Człowiek w czerni” Norwegia 

2018, reż. Grethe Bøe-Waal. To kryminał 
familijny o parze młodych detektywów, 
ekranizacja popularnej serii książek dla 
dzieci „Biuro Detektywistyczne nr 2”.

Podczas seansu dzieci miały zagwa-
rantowany poczęstunek tj. popcorn i na-

poje (wzmocnienie ciała). Miało to na 
celu uatrakcyjnienie tej akcji i pokazanie 
Biblioteki w cieplejszej odsłonie.

ANNA PADUCH
ELIZA SYGOCKA

Wydarzenia
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Europejska Sieć Służb Zatrudnienia – EURES prowadzi kampanię informa-
cyjną nt. pracy sezonowej w UE w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informa-
cyjnej koordynowanej przez Europejski Urząd ds. Pracy. Celem kampanii jest 
podniesienie świadomości wśród osób poszukujących pracy i pracodawców na 
temat ich praw, obowiązków i możliwości.

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach bierze również udział w powyższej akcji promując informacje do-
tyczące tej problematyki na terenie Powiatu Kozienickiego m.in. poprzez stronę https://kozienice.praca.gov.pl/

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej https://eures.praca.gov.pl gdzie są publikowane różnego rodzaju informacje 
w ramach kampanii, w tym informacje o wydarzeniach realizowanych przez Urzędy Pracy i Ochotnicze Hufce Pracy na terenie 
kraju.

Powiatowy Urząd Pracy

www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 13
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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

Środa, 13 października 2021, roku na 
długo zapisze się w pamięci mieszkań-
ców gminy oraz historii edukacji. Pod-
czas wyjątkowych uroczystości świę-
towano otwarcie długo wyczekiwanej 
gminnej hali sportowej, a także 110-le-
cie oświaty w Garbatce-Letnisku oraz 
nadanie sztandaru Publicznej Szkole 
Podstawowej imienia Królowej Jadwi-
gi, mieszczącej się przy ulicy Hanki Le-
wandowicz w Garbatce-Letnisku.

To wielkie wydarzenie rozpoczęło 
się Mszą Świętą w kościele pod wezwa-
niem Nawiedzenia NMP w Garbatce, 
którą celebrował biskup Piotr Turzyński 
w asyście proboszcza księdza kanonika 
Augustyna Rymarczyka. Oprócz refl eksji 
na temat istoty edukacji w życiu każdego 
człowieka podkreślono również rolę sym-
boli z nią związanych. Był to też idealny 
moment na poświęcenie nowego sztan-
daru Szkoły, której patronka – Królowa 
Jadwiga – była osobą zasłużoną zarówno 
dla edukacji, jak i Kościoła.

Druga część uroczystości odbyła 
się w gminnej hali sportowej przy Pu-
blicznej Szkole Podstawowej w Gar-
batce-Letnisku. Nowy obiekt jest hi-
storycznie pierwszym całorocznym 
i pełnowymiarowym budynkiem w gmi-
nie wybudowanym w celu zaspokajania 
rosnących potrzeb sportowych mieszkań-
ców i uczniów gminy.

Uroczystości w hali otworzyli: dyrek-
tor szkoły Agnieszka Babańca, Wójt Gmi-
ny Garbatka-Letnisko Teresa Fryszkie-
wicz oraz Przewodniczący Rady Gminy 
Włodzimierz Mazur. Po przywitaniu gości 
nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i ofi -
cjalne otwarcie Gminnej Hali Sportowej. 

Kolejna część uroczystości to prze-
kazanie sztandaru szkole i ślubowanie 
uczniów. Następnie z okazji Dnia Eduka-
cji Narodowej wójt Teresa Fryszkiewicz, 
przewodniczący rady Włodzimierz Ma-
zur i dyrektor Agnieszka Babańca złożyli 
życzenia wszystkim pedagogom. Rów-
nież uczniowie wyrazili wdzięczność 
swoim pedagogom za  trud włożony w ich 
edukację i wychowanie. Święto to stało 
się także powodem do nagrodzenia wy-
różniających się nauczycieli. Wójt gminy 
w tym roku przyznała trzy nagrody, które 
trafi ły do rąk dyrektor Szkoły Agnieszki 
Babańcy oraz nauczycieli Anny Rutki 

i Łukasza Wiraszki. 
Po części ofi cjalnej przyszła kolej na 

występy artystyczne przygotowane przez 
uczniów szkoły. Występy rozpoczęła gru-
pa taneczna drugoklasistów, w wykonaniu 
której polonez w strojach historycznych 
i ludowych wywołał duże wrażenie i wzru-
szenie. Młodzież starszych klas zaprezento-
wała spektakl związany z patronką szkoły, 
czyli scenę koronacji Królowej Jadwigi. Na 
zakończenie popisów uczniowskich odbyły 
się pokazy umiejętności sportowych.

Po części artystycznej przyszedł 
czas na okolicznościowe przemówienia. 
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej oraz wyrazy uznania związane 
z otwarciem nowoczesnej hali składali 
między innymi: były Wójt Garbatki-Let-

nisko Robert Kowalczyk, Radny Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego Tomasz 
Śmietanka, Starosta Kozienicki Krzysztof 
Wolski, Burmistrz Gminy Kozienice Piotr 
Kozłowski, Prezes LGD „Puszcza Ko-
zienicka” Irena Bielawska, Wójt Gminy 
Policzna Tomasz Adamiec oraz legenda 
polskiej siatkówki Edward Skorek.

Po wypowiedziach zaproszonych oso-
bistości dokonano pamiątkowego wbicia 
„cegiełki” w pamiątkową tarczę z okazji 
110-lecia oświaty oraz nadania nowego 
sztandaru Publicznej Szkole Podstawo-
wej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-
-Letnisku. Końcowym elementem tej do-
niosłej uroczystości było wpisywanie  się 
gości do kroniki szkolnej.

Opr. Gmina Garbatka-Letnisko
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Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą  Wójt Gminy    – Euzebiusz Strzelczyk
ul. Kazimierza Pułaskiego 51   Przewodniczący Rady Gminy – Marcin Brynda
26-902 Grabów nad Pilicą   e-mail: grabow@grabow.pl

Październik okazał się miesiącem dobrych wiadomości dla 
Gminy Grabów nad Pilicą. Prężne działania w pisaniu wnio-
sków przyniosły wymierne skutki w postaci: 
– uzyskania dofi nansowania w wysokości 1.425.000,00 zł na 

modernizację oczyszczalni ścieków w Grabowie nad Pilicą 
i modernizację przepompowni na terenie gminy z rządowe-
go programu Polski Ład;

– otrzymania dotacji w wysokości 20.500,00 zł na usuwanie fo-
lii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności 
rolniczej z NFOŚiGW;

– pozyskania dofi nansowanie dla Gminnej Biblioteki Publicznej 
z programu „ KRASZEWSKI KOMPUTERY DLA BIBLIO-
TEK” ze środków Instytutu Książki o wartości 25.500,00 zł, 
na zakup komputerów, oprogramowania, monitora interak-
tywnego oraz urządzenia wielofunkcyjnego.
Także w październiku miało miejsce uroczyste przekazanie 

jednostce OSP Grabów nad Pilicą motopompy Tohatsu M16/8 
model VE 1500 o wartości 40.000,00 zł, współfi nansowanej 
w 50% przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i 50% 
Gminę Grabów nad Pilicą w ramach programu „OSP-2021”

Dokonano odbioru robót budowlanych zadania dofi nanso-
wanego kwotą 120.000,00 zł z budżetu Województwa Mazo-

wieckiego polegającego na przebudowie 622,50 mb odcinka 
drogi gminnej w msc. Nowa Wola. Wartość całkowita zrealizo-
wanego zadania wyniosła 288.184,35 zł.

Wspólnym sumptem Powiatu Kozienickiego i Gminy Gra-
bów nad Pilicą został wykonany remont drogi powiatowej 
w Grabowie nad Pilicą na ulicy Kolejowej. W ramach zadania 
opiewającego na niemalże 160 tys. zł. została odnowiona na-
wierzchnia na odcinku 650 mb. 

Dzięki staraniom i determinacji Starosty Kozienickiego 
Krzysztofa Wolskiego, Wójta Gminy Grabów nad Pilica Euze-
biusza Strzelczyka oraz jego Zastępcy Anny Plesiewicz-Trze-
ciak zostały naprawione przez PKP PLK S.A. newralgiczne 
odcinki dróg powiatowych zniszczonych podczas prac przy bu-
dowie linii kolejowej nr 8. 

W miejscowości Grabów Nowy na odcinku 500 mb 
o szerokości 5 m została przebudowana droga powiatowa 
o wartości 245.846,50 zł fi nansowana w 50% przez Samorząd 
Powiatu Kozienickiego i 50% przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego.

Także Powiat Kozienicki z rządowego programu Polski Ład 
pozyskał dotację w kwocie 5.700.000,00 zł na zadanie realizo-
wane w Gminie Grabów nad Pilicą. Planowana jest poprawa 
standardów technicznych 2750 mb odcinka drogi powiatowej 
w Kępie Niemojewskiej. 

Każde zadanie realizowane jest z myślą o potrzebach 
naszych mieszkańców. Rzeczą wiadomą jest, że inwestycje 
wiążą się z dużymi kosztami, dlatego dokładamy najwięk-
szych starań, aby skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne 
umożliwiające realizowanie większej ilości zadań.

Materiał Urzędu Gminy

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 16

GMINA GŁOWACZÓW

23 września 2021 r. o godz. 9:00 w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej im. W.B. Gło-
wackiego w Brzózie odbyła się uroczystość 
ślubowania uczniów klasy pierwszej. Uro-
czystość ta wpisała się na stałe w kalendarz 
imprez szkolnych. To bardzo ważne wyda-
rzenie nie tylko dla najmłodszych, ale rów-
nież dla ich rodziców.

Na uroczystość przybyli zaprosze-
ni goście: Wicewojewoda Mazowiecki 
Artur Standowicz, Starosta Powiatu Ko-
zienickiego Krzysztof Wolski, Wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu Kozienickiego 
Mirosław Górka, Wójt Gminy Głowa-
czów Hubert Czubaj, Dyrektor Delegatu-
ry Kuratorium Oświaty w Radomiu Woj-
ciech Nalberski, Dyrektor Publicznego 
Przedszkola w Brzózie Teresa Bitner oraz 
najważniejsi goście czyli uczniowie klas 
pierwszych, bez których uroczystość nie 
odbyłaby się. 

Wszystkich zebranych, w pięknie 
przystrojonej sali gimnastycznej, powitał 
dyrektor szkoły Dariusz Pronobis.

Zanim pierwszoklasiści zostali przy-
jęci do grona społeczności szkolnej mu-
sieli przedstawić to, czego już się nauczyli 
w szkole. Gotowi, odświętnie ubrani i bar-
dzo przejęci, przystąpili do zaprezentowania 
swoich umiejętności. Zadaniem uczniów 
było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja 
wierszy. Doniosłym momentem uroczy-
stości było ślubowanie pierwszoklasistów, 
które wzbudziło wiele emocji. Aktu paso-
wania dokonał Dyrektor szkoły kolorowym 
ołówkiem. Tym samym pierwszaki zostały 
włączone do społeczności uczniowskiej Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej im. W.B. Gło-

wackiego w Brzózie. Dowodem były akty 
pasowania na ucznia wręczone dzieciom 
przez wychowawcę. Najmłodsi otrzymali 
wspaniałe pomoce dydaktyczne ufundo-
wane przez Radę Rodziców oraz słodycze 
i upominki od zaproszonych gości.

Podczas uroczystości Wójt Gminy Hu-
bert Czubaj, podziękował Wicewojewodzie 
Mazowieckiemu Arturowi Standowiczo-
wi i Dyrektorowi Delegatury Kuratorium 
Oświaty w Radomiu Wojciechowi Nalber-
skiemu za wsparcie i pomoc w pozyski-
waniu środków zewnętrznych dla Gminy, 
wręczając w dowód wdzięczności podzię-
kowania i koszulki. Dzięki pozyskanym 
środkom w ramach rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu”, zaproszeni 

goście mogli zobaczyć nowoczesne wypo-
sażenie stołówki szkolnej, w której przygo-
towywane są posiłki dla przedszkolaków 
i uczniów szkoły podstawowej w Brzózie.

Gmina Głowaczów otrzymała również 
środki w kwocie ponad 400.000,00 zł na 
budowę nowego kompleksu boisk z Mini-
sterstwa Sportu, w ramach programu „Spor-
towa Polska 2021”, jak również na naukę 
pływania dla dzieci z klas 1-3.

Pierwszakom życzymy samych suk-
cesów na nowej drodze obowiązków 
szkolnych, niech zdobywanie wiedzy 
i odkrywanie talentów będzie dla Nich 
wspaniałą przygodą.

Opr. Gmina Głowaczów

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwo-
ju Gminy Głowaczów przy wsparciu 
Gminy Głowaczów otrzymało dotację 
z Ministerstwa Obrony Narodowej na 
realizację zadania publicznego Pod-
trzymanie i upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie polskości 
oraz rozwój świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturalnej pn. „Nie-
podległość to Nasza Sprawa”.

Projekt pn. „Wiele dróg – jeden cel. 
Głowaczów dla NIEPODLEGŁEJ” 
otrzymał dofinansowanie w wysokości 
6.500,00 zł. W ramach projektu zosta-
ną przeprowadzone lekcje biblioteczne 
o tematyce niepodległościowej 
w szkołach podstawowych. Ucznio-
wie z klas I – III przygotują gazetki 

szkolne, flagi i kotyliony. Dla uczniów 
z klas IV – VI przewidziano wyciecz-
kę miejscami pamięci narodowej, któ-
re znajdują się na terenie Gminy Gło-
waczów. Natomiast dla uczniów kl. 
VII – VIII zostanie ogłoszony konkurs 
z nagrodami rzeczowymi. Działaniem 
angażującym całą społeczność lokalną 
będzie pochód z okazji 11 listopada.

Niniejszy projekt jest praktyczną lek-
cją historii, w której uczniowie i lokalna 
społeczność będzie mogła zaangażować 
się we wspólne celebrowanie 103. rocz-
nicy odzyskania niepodległości i choć na 
chwilę zatrzymać się nad znaczeniem nie-
podległości w dzisiejszych czasach.

Opr. Gmina Głowaczów
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Dbając o prawidłowy rozwój naszych 
najmłodszych mieszkańców gminy i jed-
nocześnie promując sportowy styl życia, 
miło nam poinformować, iż Gmina Głowa-
czów otrzymała darowiznę z Fundacji Lotto 
z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć 
sportowych i fi tnessowych dla dziewczynek 
z klas II – V w ramach projektu pn. „Życie 
zdrowe jest odLOTTOwe”.

Gmina Głowaczów jako organ prowa-
dzący zauważyła spadek aktywności fi -
zycznej wśród dzieci. Zdalna nauka zmu-
siła dzieci do spędzania przed ekranem 
monitora nawet 8 godzin dziennie. Dzieci 

stały się wręcz uzależnione od kompute-
rów, widać to było szczególnie w okresie 
wakacyjnym: dzieci nie biegały, nie jeź-
dziły na rolkach. Po prostu gdzieś nam 
się zatraciły i zniknęły w tym wirtualnym 
świecie. Niniejszy projekt jest propozycją 
i promocją aktywnego spędzania wol-
nego czasu. Projekt będzie realizowany 
w okresie listopad – grudzień 2021.

Dla 60 uczennic ze szkół podstawo-
wych w Głowaczowie i w Brzózie zosta-
nie przeprowadzone łącznie 32 godziny 
zajęć ruchowych.

W ramach projektu zostanie zakupio-

ny niezbędny sprzęt i zatrudniona wy-
kwalifi kowana osoba, która poprowadzi 
zajęcia.

Opr. Gmina Głowaczów

Szkoła to kuźnia charakterów. Tutaj 
nie tylko przekazujemy wiedzę z ma-
tematyki, fi zyki, języka polskiego czy 
innych przedmiotów. W szkole również 
wychowujemy, kształtujemy nawyki, 
uczymy szacunku do tego, co nas otacza.  

Propagowanie postaw proekologicz-
nych, dbałości o środowisko, energo-
oszczędności, a także promocja zdrowe-
go stylu życia były nadrzędnym celem 
projektu realizowanego przez Publiczną 
Szkołę Podstawową im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Głowaczowie dzięki wspar-
ciu partnera przedsięwzięcia „Enei Wy-
twarzanie”. W ramach projektu odbyły 
się między innymi zajęcia tematyczne 
o charakterze proekologicznym, konkur-
sy plastyczne i literackie dla uczniów, 
powstała nawet łąka kwietna zdobiąca 
otoczenie szkoły. Podsumowaniem re-
alizowanych we współpracy z partnerem 
projektu – Eneą Wytwarzanie działań 
proekologicznych było spotkanie pod 
hasłem: „Enea Wytwarzanie w zgodzie 
z naturą – wspólne pożegnanie lata”, 
które odbyło się 21 września 2021 roku 
w PSP im. Tadeusza Kościuszki w Gło-
waczowie. Imprezę swoją obecnością 
zaszczycili przedstawiciele Enei Wy-
twarzanie – Wiceprezes Zarządu ds. 
Pracowniczych – Marcin Łukasiewicz, 
Justyna Tkaczyk-Kurek, Ilona Galarek, 
a także władze gminy – wójt Hubert 
Czubaj. Szyku i smaku dodały panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich „Głowaczo-
wianki” oraz lokalny wytwórca miodu, 
właściciel pasieki „Mały Pszczelarz” – 
Andrzej Seremak.

Uczniowie wierszem, piosenką i tań-
cem podkreślili, jak ważne jest dbanie 
o środowisko i życie w zgodzie z natu-

rą. Danuta Kulesza – przewodnicząca 
KGW „Głowaczowianki” opowiedzia-
ła o nieocenionej i często niedocenionej 
roli ziół dla naszego zdrowia. Dzieci 
z uśmiechem żegnały lato, a witały pełen 
wyzwań i ciekawych zdarzeń rok szkol-
ny. Następnie zwycięzcom szkolnych 
konkursów wręczono nagrody rzeczowe 
i pamiątkowe dyplomy. Na koniec po-
dziękowano wszystkim uczestnikom, 
a w szczególności przybyłym gościom za 
udział w spotkaniu.   

Bez wątpienia „Enea Wytwarzanie”, 
wspierając fi nansowo działania eduka-
cyjne Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Głowaczowie na rzecz ochrony środo-
wiska i promowania stylu życia w zgodzie 
z naturą, przyczynia się do kształtowania 
właściwych postaw proekologicznych, 
a co za tym idzie do dbałości o środowi-
sko naturalne. A przecież wiemy wszyscy, 
że czym skorupka za młodu nasiąknie…

Opr. Gmina Głowaczów
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Gmina Głowaczów otrzymała wspar-Gmina Głowaczów otrzymała wspar-
cie na realizację przedsięwzięcia Ministra cie na realizację przedsięwzięcia Ministra 
Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” w Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” w 
wysokości 19.568,00 zł.wysokości 19.568,00 zł.

Przedsięwzięcie ma wspomóc reali-
zację podstaw programowych dla szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych. 

Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, 
dzięki czemu nauka nabierze prak-
tycznego wymiaru. Uczenie się oparte 
na praktycznym odkrywaniu śladów 
historii, czy też eksperymentowaniu  
w centrach nauki stworzy uczniom wa-
runki do zdobywania nowych umiejęt-
ności w niepowtarzalnym środowisku 
edukacyjnym.

Podstawą złożenia wniosku przez 
Gminę był prawidłowo wypełniony 
wniosek przez szkołę. W tym przypad-
ku zapotrzebowanie na zorganizowanie 
wycieczek mających na celu uatrak-
cyjnienie procesu edukacyjnego dzie-

ci i młodzieży poprzez umożliwienie 
im poznawania Polski, jej środowiska 
przyrodniczego, tradycji, zabytków 
kultury i historii oraz osiągnięć pol-
skiej nauki, zgłosiła Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki  
w Głowaczowie.

W ramach przedsięwzięcia 37 
uczniów z klas I – III weźmie udział  
w jednodniowej wycieczce do Warszawy, 
natomiast 40 uczniów klas IV – VIII weź-
mie udział w trzy – dniowej wycieczce 
Kraków – Wieliczka – Tyniec.

Opr. Gmina Głowaczów

Dzięki Państwa zaangażowaniu – od-
danym głosom, dwa projekty zgłoszone 
przez Gminę Głowaczów do Budżetu 
Obywatelskiego Mazowsza będą zreali-
zowane. Mowa tu o ciągu pieszo-rowero-
wym na trasie Jasieniec-Mariampol przy 
drodze nr 730 oraz budowie radarowego 
wyświetlacza prędkości.
– Bardzo dziękuję wszystkim osobom, któ-

re oddały swój głos na zadania zgło-
szone przez Naszą Gminę. Wspólnymi 
siłami osiągnęliśmy cel – powiedział 
Wójt Gminy – Hubert Czubaj.

Projekt nr 76 „Zwolnij i jedź bezpiecz-
nie” – to pilotażowe zamierzenie budowy 
radarowych wyświetlaczy prędkości na 
drogach wojewódzkich na terenie wielu 
gmin, w tym również gminy Głowaczów. 
Ten prewencyjny system zwiększenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, będzie 
pokazywał kierowcy prędkość, z jaką się 
porusza i w zależności od sytuacji, gene-
rował stosowne komunikaty – w przypad-
ku przekroczenia dozwolonej prędkości 
poinformuje o potencjalnej wysokości 
mandatu i liczbie punktów karnych.

Projekt 177 to budowa ciągu pieszo-
-rowerowego przy drodze wojewódz-
kiej Nr 730, który znacznie przyczyni 
się do poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i spełni wieloletnie oczeki-

wania mieszkańców. W ramach zadania 
ciąg pieszo-rowerowy pozwoli zarówno 
uczniom szkół średnich, jak i pozostałym 
mieszkańcom wysiadającym na przystan-
ku bezpiecznie dotrzeć do swoich miesz-
kań w Mariampolu. Powstanie na odcinku 
od zjazdu na drogę do Jasieńca – wzdłuż 
drogi 730 kończąc przy zjeździe na drogę 
do Mariampola. Będzie znakomitym roz-
wiązaniem komunikacyjnym i pozwoli 
dużo większej liczbie mieszkańców ko-
rzystać z bezpiecznego i ekologicznego 
sposobu poruszania się, jakim jest jazda 
na rowerze. To kolejny etap budowy cią-
gu pieszo-rowerowego, który w perspek-
tywie ma połączyć najdalszy punkt drogi 
730 z siedzibą Gminy Głowaczów. 

Opr. Gmina Głowaczów

Miło nam poinformować, iż jed-
nostki OSP z terenu Gminy Głowa-
czów otrzymały dofinansowanie w ra-
mach konkursu organizowanego przez 
Fundusz Składkowy Ubezpieczenia 
Społecznego Rolników na realizację 
zadania pn. Wyposażenie wozów stra-
żackich w ramach wspierania Jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych z tere-
nów wiejskich.

Wśród dofinansowanych jednostek 
znalazły się:
• Ochotnicza Straż Pożarna w Brzózie  

z dofinansowaniem w kwocie 5.500 zł
• Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrow-

nikach z dofinansowaniem w kwocie 
5.300 zł

• Ochotnicza Straż Pożarna w Cecylów-
ce-Brzózkiej z dofinansowaniem  
w kwocie 5.500 zł

• Ochotnicza Straż Pożarna w Mariam-
polu z dofinansowaniem w kwocie 
5.500 zł

• Ochotnicza Straż Pożarna w Miejskiej 
Dąbrowie z dofinansowaniem w kwo-
cie 5.500 zł
Pozyskane fundusze przeznaczone 

zostaną na zakup nowego sprzętu m.in. 
aparatu oddechowego powietrznego, 
łomów wielofunkcyjnych, przedłuża-

czy elektrycznych i innych sprzętów 
niezbędnych w realizacji działań po-
żarniczo-gaśniczych.
– Z tego miejsca, w imieniu własnym  

i wszystkich strażaków, bardzo dzię-
kuje Mirosławowi Górce członkowi 
zarządu Mazowieckiej Izby Rolni-
czej, za wsparcie naszych starań 
o dofinasowanie dla OSP. Sprzęt 
ten w znaczny sposób przyczyni się 
do prowadzenia skuteczniejszych 
działań podczas akcji – powiedział 
Wójt Gminy Głowaczów – Hubert 
Czubaj.

Opr. Gmina Głowaczów
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GMINA GŁOWACZÓW

12 października 2021 r. podczas 
posiedzenia Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego, Gmina Głowa-
czów otrzymała jedno z największych 
w historii dofinansowań – blisko  
4 miliony złotych!!!

Dzięki wsparciu z budżetu woje-
wództwa w ramach Instrumentu wspar-
cia zadań ważnych dla równomiernego 
rozwoju województwa mazowieckiego, 
w miejscowości Brzóza zrealizowana 
zostanie inwestycja polegająca na bu-
dowie strażnicy OSP wraz ze świetli-
cą i infrastrukturą towarzyszącą. Jest 
to długo wyczekiwana inwestycja za-
równo przez druhów z jednostki OSP 
Brzóza, jak i samych mieszkańców.

– Ogromnie się cieszę z tego wsparcia, 
bez którego realizacja tak kosztowniej 
inwestycji nie byłaby możliwa. Jest to 
pierwsza dotacja z tego instrumentu, 
organizowanego przez Samorząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego. Trwają 
prace przy dokumentacji projektowej  
i mogę zapewnić, że obiekt będzie speł-
niał oczekiwania strażaków i miesz-
kańców. Serdeczne podziękowania dla 
Radnych Sejmiku Województwa Ma-
zowieckiego, a w szczególności dla 
Wicemarszałka Rafała Rajkowskiego 
za przychylność i poparcie powyższej 
inwestycji – powiedział Wójt Gminy – 
Hubert Czubaj.

Przedstawiamy koncepcję budowy.

Opr. Gmina Głowaczów
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26 września 2021 r. w kościele Nie-
pokalanego Serca NMP w Gniewoszowie 
po raz kolejny uczczono pamięć Lotni-
ków Ziemi Gniewoszowskiej. Uroczy-
stości rozpoczęła Msza Święta w intencji 
lotników celebrowana przez ks. Stanisła-
wa Grzmila proboszcza parafi i.

We Mszy uczestniczyli: Marcin Gac 
Wójt Gminy Gniewoszów, Artur Lesz-
czyński Komendant Komisariatu Policji 
w Gniewoszowie, Maciej Baran Prze-
wodniczący Rady Gminy, Piotr Telka 
i Mariusz Szczepaniak Wiceprzewodni-
czący oraz Piotr Bugaj i Mirosław Olejarz 
Radni Rady Gminy Gniewoszów, Anita 
Pawlonka Zastępca Dyrektora Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszo-
wie, druhowie OSP Gniewoszów, Piotr 
Dela Sołtys wsi Gniewoszów, a także 
przedstawiciele organizacji i stowarzy-
szeń oraz mieszkańcy gminy.

Po zakończonej Mszy Świętej uczest-
nicy obejrzeli wzruszający program ar-
tystyczny przygotowany przez uczniów 
kl. V Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Gniewoszowie pod kierunkiem na-
uczycielek: Maryli Markiewicz, Agniesz-
ki Marzysz oraz Bożeny Sykut.

Uroczystości przy tablicy pamiąt-
kowej rozpoczęły podziękowania, któ-
re Marcin Gac skierował do przybyłych 
oraz przypomnienie, że historią nie mo-
żemy żyć, ale pamięć o niej, pielęgnować 
oraz dawać przykład młodym ludziom 
uczestnictwem w uroczystościach patrio-
tycznych, bo wolność niedana jest nam na 
zawsze.

Następnie przyszedł czas na składanie 
kwiatów. Jako pierwszy wiązankę pod 
tablicą upamiętniającą Lotników Ziemi 
Gniewoszowskiej, złożył w imieniu wła-
snym oraz samorządu Marcin Gac Wójt 
Gminy Gniewoszów, a po nim kolejne 
delegacje:
• Maciej Baran Przewodniczący oraz 

Mariusz Szczepaniak Wiceprzewod-
niczący w imieniu Rady Gminy Gnie-
woszów,

• Koła Gospodyń Wiejskich w Borku 
„Nasz Borek”,

• Stowarzyszenia „Lepsza Gmina Gnie-
woszów”,

• Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Gniewoszowie,

• Sołectwa wsi Oleksów oraz Koła Go-
spodyń Wiejskich w Oleksowie 
i Sławczynie,

• Klubu Senior + w Gniewoszowie.
Dziękujemy delegacjom za złożo-

ne kwiaty, piękny program artystyczny, 

ks. proboszczowi za współorganizację 
i przychylność, żołnierzom 42. Bazy 
Lotnictwa Szkolnego w Radomiu za 

oprawę wojskową oraz wszystkim przy-
byłym za udział.

Danuta Błażyńska

GMINA GNIEWOSZÓW
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10 października 2021 r. dzięki zapro-
szeniu Marii Jaskot Dyrektor Muzeum 
Jana Kochanowskiego w Czarnolesie 
oraz Henryki Janik Prezes Stowarzysze-
nia „Pamiętamy o ogrodach” mieliśmy 
zaszczyt gościć na IV Pikniku Literackim 
pod nazwą „Psalmoteka”.

Gmina Gniewoszów oraz Stowarzy-
szenie „Lepsza Gmina Gniewoszów” 
przygotowało stoisko promocyjne, które 
przystrojone w piękne barwy jesienne 
przyciągało uwagę uczestników. Miody 
gniewoszowskie, a także  pierzga i pyłek 
kwiatowy z Pszczelarskiej Zagrody Edu-
kacyjnej oraz publikacja „Gniewoszów 
historia i współczesność” wraz z pozosta-
łymi materiałami promocyjnymi cieszyły 
się dużym zainteresowaniem.

Piękna polska jesień, bogaty pro-
gram imprezy, ciekawi wystawcy, 
wspaniała atmosfera przyciągnęła wie-
lu uczestników. Jak zwykle radował się 
duch, ale i ciało, nie zabrakło zupy dy-
niowej, a KGW w Janowicach oprócz 
pierogów, naleśników, placków wa-
rzywnych serwowało potrawę regional-
ną tzw. zawijoki z kaszą jaglaną. Jak na 
jubileusz przystało, posadzono bowiem 
kolejną lipę „Julia” z okazji 100-lecia 
urodzin Julii Hartwig. Nie zabrakło tak-
że wspaniałego tortu.

Wisienką na torcie był koncert chó-

19 października Wójt Gminy Gniewoszów podpisał umowę w sprawie udzielenia wsparcia fi nansowego w ramach Rządowego 
programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”. 

W ramach umowy Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gniewoszowie zakupi dwa monitory dotykowe, których zastosowanie 
nie tylko zwiększy zaangażowanie i efektywność przyswajania wiedzy u uczniów, ale też pozytywnie wpłynie na wydajność 
nauczyciela. 

Całkowity koszt pomocy dydaktycznych wyniesie 17.500,00 zł, z czego kwota pozyskanej dotacji wnosi 14.000,00 tys. zł, 
pozostała kwota 3.500,00 zł to wkład własny gminy.

Agnieszka Konieczna

19 października Wójt Gminy Gniewoszów podpisał umowę w sprawie udzielenia wsparcia fi nansowego w ramach Priorytetu 3 
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”. 

W ramach umowy Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gniewoszowie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokim Kole 
otrzymają środki fi nansowe, które przeznaczą na zakup nowości czytelniczych, promocję czytelnictwa oraz wyposażenie bibliotek.

Łączna kwota pozyskanej dotacji wynosi 20 tys. zł, z czego 4 tys. zł stanowią środki własne gminy. 
Agnieszka Konieczna

ru Cantata z Niepołomic, który wykonał 
psalmy Jana Kochanowskiego do muzy-

ki Mikołaja Gomółki.
Danuta Błażyńska

GMINA GNIEWOSZÓW
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Jak co roku, w październiku, dzie-
ci mogły wziąć udział w wieczornych 
zajęciach zorganizowanych specjalnie 
dla nich w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej – Centrum Kultury w Magnuszewie 
pod szyldem „Noc Bibliotek”. Ta ogól-
nopolska akcja, skierowana głównie 
do dzieci i młodzieży, i ciesząca się od 
kilku lat niesłabnącym powodzeniem, 
ma za zadanie promocję książek i czy-
telnictwa. Podczas wieczornych zajęć 
bibliotecznych zapoznajemy dzieci 
i młodzież z księgozbiorem, prezentu-
jemy różne formy książki i rodzaje lite-
ratury, oraz pokazujemy, że biblioteka 
jest miejscem gdzie można ciekawie 
i wesoło spędzić czas.

Hasło tegorocznej akcji „Noc Biblio-
tek” brzmiało: „Czytanie wzmacnia”. 
Starając się zastosować do przesłania 
organizatorów akcji, nasza biblioteka 
przygotowała dla dzieci zadania wzmac-
niające ich wiedzę z zakresu literatury 
i czytelnictwa. Zaproponowała zabawy 
wymagające znajomości literatury dzie-
cięcej, koncentracji, logicznego myśle-
nia, kreatywności, uczące współdziałania 
i dobrej współpracy w grupie. Przygo-
towaliśmy również warsztaty robienia 
książek w formie pop-up, czyli książek 
rozkładanych, w których po otwarciu ilu-
stracje ożywają. Treść wykonywanych 
książek miała być poświęcona tematyce 
kucharskiej. Dzieci przygotowały książkę 
z przepisem na pierniki „Jasia i Małgosi” 
oraz czarodziejskie placuszki z jabłkami, 
które znalazły się na stole z baśni „Sto-
liczku nakryj się”. Ta grupa, która pierw-
sza skończyła swoje książki, miała okazję 
wziąć udział w przygotowaniu placków 
z jabłkami z książkowego przepisu. 

Zarówno własnoręczne wykonanie 
książki pop-up, jak też możliwość sa-
modzielnego przygotowania potrawy, 
wzbudziło w dzieciach żywy entuzjazm. 
Okazało się że dzieci chętnie włączają się 
w różne zadania i podchodzą do nich bar-
dzo poważnie.

Kolejnym punktem wieczoru był spa-
cer po Magnuszewie, w poszukiwaniu 
śladów bytności w naszej miejscowości 
księżniczki. Okazało się, że miejscem, 
w którym takie ślady można odnaleźć 
jest zabytkowy kościół parafi alny pod 
wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Jego 
powstanie jest datowane na rok 1786, 
a  jego budowę zainicjowała Księżniczka 
Konstancja z Czartoryskich Zamoyska, 
żona ordynata Andrzeja Zamoyskiego 
właściciela dóbr Zamoyskich. 

Po historycznym spacerze przyszedł 

czas na fi lm pt. „Operacja: Człowiek 
w czerni”, który dostarczył dreszczyku 
emocji zgromadzonym dzieciom. Jego 
bezpłatna emisja była możliwa dzięki li-
cencji dostarczonej przez organizatorów 
akcji „Noc Bibliotek”. Tuż po godzinie 

23.00, 20 – osobowa grupa uczestników 
spotkania z niechęcią rozeszła się do 
domów, tylko pod tym warunkiem, że 
wkrótce powtórzymy wieczorne spotka-
nie w bibliotece. 

Pracownicy GBP-CK w Magnuszewie

www.kozienicepowiat.pl
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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



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 24

Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu BiuletynuNakład: 1500 egz.

Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat”  nr 9 październik 2021
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury
tel. 48 382 05 66, e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl
Przygotowanie i opracowanie tekstów: Wydział Promocji i Kultury
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy
Przygotowanie zdjęć: Eliza Rakoczy, Edyta Marczak

Adres wydawcy:
ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
tel./fax. 48 382 05 67
e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl
Fotografi a: Archiwum Wydziału Promocji 

i Kultury Starostwa Powiato-
wego w Kozienicach

Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat”  nr 9 październik 2021


