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31 marca br. miał miejsce pogrzeb
Wiesława Andrzeja Pawlonki Wójta Gminy Gniewoszów w latach 2002 – 2006
i 2014 – 2016, który zmarł 25 marca po
kilkumiesięcznej chorobie. Msza Święta
koncelebrowana przez trzech księży odbyła się w kościele pw. św. Stanisława
Biskupa i Męczennika w Oleksowie.
Ostatnie pożegnanie w imieniu Zarządu
i Rady Powiatu Kozienickiego, jednostek
organizacyjnych powiatu i pracowników
Starostwa Powiatowego w Kozienicach,
a także w imieniu Burmistrza Gminy Kozienice, Wójtów Gmin: Garbatka-Letnisko,
Głowaczów, Grabów nad Pilicą, Magnuszew i Sieciechów i rad gmin odczytał Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego.
Podkreślił zasługi Wójta dla mieszkańców gminy, samorządu powiatowego i gminnego, a szczególnie zasługi w dziedzinie
gospodarki i kultury, a także wyjątkową dbałość i troskę o historię oraz miejsca pamięci.
W swoim pożegnaniu zwrócił się również do
żony, córki i syna z rodziną, a także społeczności gminy Gniewoszów, przekazując wyrazy współczucia.
Wiesław Andrzej Pawlonka został
pochowany na cmentarzu parafialnym

w Oleksowie z 1831 roku, tuż obok kwatery
poległych w powstaniu styczniowym, listopadowym oraz podczas I i II wojny światowej, którą otaczał szczególną troską.
To kolejny pogrzeb naszego samorządowca. W październiku 2015 roku odszedł nagle
Janusz Tadeusz Stąpór Starosta Powiatu Kozienickiego, 27 kwietnia skończyłby 58 lat.

Nie ma już z nami Marka Przedniczka, Tomasza Różańskiego, Jana Stępnia, Janiny Chelińskiej, Dariusza Kusińskiego, Mieczysława
Kupiszewskiego, którzy pracowali dla naszej
społeczności jako radni powiatu kozienickiego. W grudniu 2014 roku zmarł były wójt
gminy Głowaczów Stanisław Bojarski.

Dzień flagi Rzeczypospolitej Polskiej
obchodzony jest 2 maja. Jest to jedno
z najmłodszych świąt państwowych, gdyż
ustanowione zostało przez Sejm – 20 lutego 2004 roku. Główną rolą tego wyjątkowego dnia jest popularyzowanie wśród
rodaków wiedzy o polskiej tożsamości
i symbolach narodowych.
Wybór 2 maja jako święta flagi państwowej nie był przypadkowy. 2 maja

1945 r. na Kolumnie Zwycięstwa w Tiergarten w Berlinie zawieszona została biało-czerwona flaga, co przyczyniło się do
zakończenia działań wojennych w Europie
w czasie II wojny światowej. Tego czynu
dokonali Polscy żołnierze z 1. Dywizji Kościuszkowskiej. W czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – 2 maja obywatele
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dokończenie na str. 2

Informacje/Wydarzenia
dokończenie ze str. 1
mieli nakaz zdejmowania flag, aby nie były
one wywieszane podczas nieuznawanego
wtedy święta 3 maja.
Warto wspomnieć, że barwy białoczerwone po raz pierwszy zostały uznane
za narodowe 3 maja 1792 roku. Formalnie
zostały przyjęte jako kolory państwa Polskiego przez Sejm Królestwa Polskiego
w 1831 roku. Po odzyskaniu niepodległości wygląd polskiej flagi zatwierdził Sejm
Ustawodawczy – 1 sierpnia 1919 roku.
W dniu święta flagi państwowej odby-

wają się wyjątkowe obchody, happeningi
patriotyczne oraz manifestacje polityczne.
W tym dniu wiele osób bierze udział w
biegach flagi, które odbywają się między
innymi w Warszawie oraz Krakowie.
2 maja na wielu balkonach, w domach
oraz blokach, ale także na samochodach
wiszą flagi, aby uczcić ten wyjątkowy
dzień. Oprócz wywieszenia flag wielu
Polaków, aby uczcić to święto przypina sobie tak zwane kokardy narodowe
– biało-czerwone rozetki noszone przez

powstańców w XIX wieku. Z okazji dnia
flagi w wielu przedszkolach oraz szkołach
dzieci biorą czynny udział w różnych uroczystościach oraz apelach poświęconych
fladze narodowej.
Swoje święto flagi mają również: Stany Zjednoczone, Meksyk, Finlandia czy
też Chiny. Warto również wspomnieć, że
2 maja, to również Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Zostało ono ustanowione
przez Sejm w 2002 roku.
PIoTr BrodowskI

6 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Magnuszewie odbył się Finał
I Powiatowego Przeglądu Przyśpiewek
Dyngusowych i Pieśni Wielkanocnych
„Nie dajmy zaginąć tradycji”. Pierwszym
etapem był etap szkolny, w którym wyłonione zostały zespoły śpiewacze, a te reprezentowały szkoły na etapie gminnym.
Zwycięzcy etapów gminnych uczestniczyli z kolei w Finale Przeglądu, którego
otwarcia dokonali Barbara Gontarek Prezes Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Kozienickiej oraz Marek Drapała Wójt Gminy
Magnuszew.
Wzięło w nim udział 10 szkół i łącznie około 60 wykonawców. W kategorii
szkół podstawowych wystąpili uczniowie szkół w Sieciechowie, Głowaczowie,
Rozniszewie, Wysokim Kole, Cecylówce
Brzózkiej, Przydworzycach i Bogucinie.
W kategorii gimnazjum zaprezentowali
się wykonawcy z Gniewoszowa, Garbatki-Letnisko i Sieciechowa.
Uczniów oceniało jury w składzie: ks.
Dariusz Sałek Proboszcz Parafii pw. Św.
Piotra i Pawła w Łękawicy, Mirosława

Wójcicka – Przewodnicząca Klubu Seniora Relaks, Lucyna Domańska-Stankiewicz Naczelnik Wydziału Promocji
i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach, Irena Bielawska Prezes Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”
oraz Barbara Sobota Sekretarz Gminy
Magnuszew.
Komisja Konkursowa miała bardzo
trudne zadanie, bowiem wszyscy uczniowie zaprezentowali się w wyjątkowo
różnorodnym repertuarze. Przyśpiewki
dyngusowe w różnej aranżacji oraz wykonania starych pieśni wielkanocnych
zachwyciły wszystkich słuchaczy. Dodatkowo zespoły postawiły na ludowe stroje,
dzięki którym jeszcze lepiej mogliśmy
poczuć magię tradycji, które powinniśmy
kultywować również dziś.
Po długich obradach, podczas których zebranym zaprezentował się Zespół „Melodia”
z Magnuszewa, przewodniczący jury odczytał wyniki. Dwie główne nagrody przyznano
zespołom ze Szkół Podstawowych w Sieciechowie i Wysokim Kole. Wyróżnienia, dyplomy udziału w Przeglądzie oraz słodkości

otrzymali wszyscy uczestnicy. Dodatkowe
nagrody postanowił przyznać Wójt Gminy
Magnuszew Marek Drapała. Ręcznie wykonane pisanki otrzymały solistka Dominika
Rodakowska z Gimnazjum w Garbatce-Letnisku oraz zespół z Gimnazjum w Sieciechowie za wykorzystanie starych narzędzi jako
instrumentów.
Szkoła Podstawowa w Wysokim Kole
oraz Szkoła Podstawowa w Cecylówce
Brzózkiej otrzymały również nagrody za
przesłane pakiety akredytacyjne.
Przegląd zakończyło wspólne śpiewanie
pieśni wielkanocnej przy akompaniamencie
ks. Dariusza Sałka oraz poczęstunek.
I Powiatowy Przegląd już za nami, ale
z niecierpliwością będziemy oczekiwać
kolejnych występów zespołów śpiewaczych już za rok!
Organizatorem Przeglądu było Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kozienickiej,
Gminy Garbatka-Letnisko, Głowaczów,
Gniewoszów, Magnuszew i Sieciechów
oraz Stowarzyszenie LGD „Puszcza
Kozienicka”.
MoNIkA wIrAszkA
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18 marca 2016 roku na terenie powiatu kozienickiego rozpoczęła się
„AKCJA ŻONKIL” organizowana
przez Fundację ,,Hospicjum – Razem
możemy więcej”.
Żonkil to bardzo delikatny kwiat,
tak delikatny jak życie, które chroni
się w hospicjum. Kwiat poprzez swoją
subtelność, barwę i zapach uświadamia nam wyższe cele istnienia, symbolizując kruchość, ulotność życia
i przemijanie. Dlatego też kwiat ten
jest symbolem akcji, która ma na celu
zwrócenie uwagi społeczeństwa na ludzi cierpiących, oczekujących naszej

Agnieszka Krawczyk napisała barwną i mądrą historię trzech sióstr, któ-

pomocy i opieki w trudnym okresie
choroby.
Zadaniem „Akcji ŻONKIL jest nie
tylko pozyskiwanie pieniędzy na rzecz
hospicjów, lecz także propagowanie
idei wolontariatu, niesienia bezinteresownej pomocy nieuleczalnie chorym
oraz ich rodzinom.
Do „Akcji Żonkil” włączyło się
wiele szkół, które zorganizowały kwesty na ulicach Kozienic oraz różnego
rodzaju akcje na terenie placówek. Ze
szczególnym zaangażowaniem włączył
się Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów
Polskich oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach. Wolontariusze z tych szkół

ubrani w żółte koszulki z logo Fundacji
„Hospicjum – Razem możemy więcej”
zbierali środki na zaspokojenie potrzeb
podopiecznych Hospicjum. Za każdy
datek darczyńca otrzymał pięknego
żonkila bądź jego symbol – naklejkę.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni za ciepłe
przyjęcie naszych wolontariuszy, za
miłe słowa i za każdy grosz wrzucony
do puszki.
„AKCJA ŻONKIL” trwa do końca kwietnia i zachęcamy wszystkich
ludzi szczodrego serca do wsparcia
naszej akcji.

re w obliczu niepowodzenia próbują
odnaleźć sens życia i stworzyć rodzinę.
To bardzo piękna opowieść, pełna ciepła, humoru i ludzkich, zwyczajnych
problemów dnia codziennego.

mie? Jak będzie wyglądała ich wspólna
przyszłość? Na szczęście wokół znajdą
się ludzie chętni do pomocy.

Agata Niemirska dostaje wiadomość
o nagłej śmierci swej biologicznej matki, której nie znała. Wychowywana
przez ojca i macochę, razem z przyrodnią siostrą Danielą tworzą szczęśliwą
rodzinę. O mamie słuch zaginął wiele
lat temu, dlatego trudno teraz Agacie
zdobyć się na odwagę, by uczestniczyć
w mszy pożegnalnej. Razem z Danielą jedzie do Zmysłowa, małej górskiej
miejscowości, by odpowiedzieć sobie
na trudne pytania dotyczące biologicznej matki. Na miejscu czeka na nią kolejna niespodzianka o imieniu Tosia.
Dziewięcioletnia dziewczynka, siostra
przyrodnia Agaty. Bohaterka znów stanie przed wieloma niewiadomymi, kto
jest ojcem Tosi? Kto teraz się nią zajwww.kozienicepowiat.pl

kAMILLA BrodzIk

„Siostry” to niezwykle urokliwa
opowieść o więzach rodzinnych, poszukiwaniu odpowiedzi na trudne pytania i siostrzanej, bezinteresownej
miłości. To także historia o wybaczaniu, o dążeniu do celu i odnajdywaniu
swojego miejsca, które daje szczęście.
Ta powieść wręcz emanuje ciepłem i
pozytywnymi uczuciami. „Siostry” nadają się idealnie do tego, by zapaść się
głęboko w fotelu, przykryć ciepłym kocem i przepaść na kilka długich godzin.
Plastyczny język autorki oraz barwni
bohaterowie zapewnią rozrywkę dla
fanów dobrej literatury obyczajowej.
„Siostry” to powieść rozpoczynająca
cykl Czary Codzienności.
dYskusYJNY kLuB ksIĄŻkI
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Od 9 do12 marca w Zakopanem ponad dwustu sportowców rywalizowało
o medale w pierwszej odsłonie IX Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad
Specjalnych Zakopane – Białystok 2016
w narciarstwie biegowym, narciarstwie zjazdowym i biegach na rakietach śnieżnych.
Oficjalne otwarcie IX Ogólnopolskich
Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych
nastąpiło 9 marca 2016 roku o godzinie 19.00
na obiekcie Wielkiej Krokwi w Zakopanem.
W Ceremonii Otwarcia Igrzysk wzięli udział
Prezydent RP Andrzej Duda wraz z Małżonką. Pokazujecie wszystkim, że się da nawet
wtedy, gdy jest bardzo trudno. Wasz wysiłek
i wasz sport jest cenniejszy nawet niż wysiłek sportowców pełnosprawnych. Dajecie
mobilizację, wlewacie otuchę w serca ludzi,
którzy często nie widzą dla siebie już szans
powiedział Prezydent. Agata KornhauserDuda, Honorowy Patron Olimpiad Specjalnych, dokonała uroczystego otwarcia
Igrzysk. Małżonka Prezydenta powiedziała,
że wspieranie Olimpiad Specjalnych to dla
niej ogromny zaszczyt. Wzorem moich poprzedniczek, pani Jolanty Kwaśniewskiej,
pani Marii Kaczyńskiej i pani Anny Komorowskiej mogę kontynuować tradycję wspierania ruchu olimpiad specjalnych w Polsce.
Bardzo cieszę się, że to wydarzenie spotyka się z coraz większym zainteresowaniem
i przybywa coraz więcej zawodników, którzy
chcą w ten sposób pokonywać swoje własne
bariery i zmagać się w sportowej rywalizacji
podkreśliła Agata Kornhauser-Duda.
Ceremonię pod Wielką Krokwią
uświetniły także występy wokalistki, Ambasadorki Olimpiad Specjalnych, Eweliny Lisowskiej oraz zespołu Future Folk
z charyzmatycznym liderem Stanisławem
Karpielem–Bułecką. Cała uroczystość
odbyła się w zgodzie z ceremoniałem
olimpijskim.
Zmagania sportowców rozegrane zostały 10 i 11 marca w stacji narciarskiej Suche
(narciarstwo alpejskie) oraz na terenie Centralnego Ośrodka Sportu pod Wielką Krokwią (biegi narciarskie i biegi na rakietach
śnieżnych). Do walki o medale włączyli
się z wielkim powodzeniem uczniowie
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie: Marta Wójcik,
Tomasz Wójcik i Adrian Molendowski,
którzy w konkurencjach biegowych wywalczyli dwa złote, jeden srebrny i dwa brązowe medale, po raz kolejny udowadniając,
że sportowcy Olimpiad Specjalnych wkładają w zawody i treningi równie wiele wysiłku i poświęcenia, co profesjonalni sportowcy. Zawsze walczą o zwycięstwo i robią
to nie dla nagród, czy medali, ale dla samej
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radości z wygranej i przełamania własnych
słabości. To jest właśnie duch prawdziwego
sportu, który sportowcom Olimpiad Specjalnych jest szczególnie bliski.
Igrzyska Zakopane – Białystok 2016
były najważniejszym etapem rywalizacji o nominacje na Światowe Zimowe

Igrzyska Olimpiad Specjalnych, które
w 2017 roku zostaną rozegrane w Austrii.
To właśnie ze złotych medalistów Igrzysk
w Zakopanem i Białymstoku składać się
będzie Polska Kadra Olimpiad Specjalnych na najbliższe Igrzyska Światowe.
JACEk szkodA

www.kozienicepowiat.pl
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Święto, które obchodzimy 3 maja
jest upamiętnieniem uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Obojga Narodów z 3 maja 1791 roku. Jej autorami
byli: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj. Była to pierwsza spisana konstytucja w nowożytnej Europie, a druga po
konstytucji Stanów Zjednoczonych na
świecie. Warto wspomnieć, jak doszło
do uchwalenia Konstytucji 3 Maja i co
z tego wynikło.
Konstytucja została przyjęta podczas Sejmu Czteroletniego, obradował on od października 1788 do maja
1792 roku. Podstawowym celem było
naprawienie wewnętrznych stosunków
w Rzeczypospolitej. Chciano, by po
pierwszym rozbiorze powstały ważne
podstawy ustroju nowożytnego w naszym kraju.
Uchwalenie konstytucji w znaczący sposób zmniejszyło role monarchy
w systemie organów państwowych.
Konstytucja 3 Maja tworzyła centralny
organ administracyjny, którego nazwa
brzmiała Straż Praw pod przewodnictwem króla, który był odpowiedzialny za całą administrację krajową.
Warto wspomnieć, że Konstytucja
3 Maja inaczej nazywana Ustawą Rządową obowiązywała przez czternaście
miesięcy. W wyniku następstw konfederacji targowickiej w lipcu 1792 roku
Ustawa Rządowa została uchylona.
Uchwalenie Konstytucja 3 Maja
było znaczącym krokiem w walce
o reformę kraju i odzyskanie niepodległości przez Polskę. Ustawa Rządowa
z 3 maja 1791 roku była osiągnięciem
narodu, który chciał za wszelką cenę
zachować swoją niezależność państwową.
Kilka dni po uchwaleniu Konstytucji, dzień 3 maja stał się świętem. Jednak przez ponad sto lat niewoli święto
nie było obchodzone. Zmiana nastąpiła
po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Ustawą Sejmu Ustawodawczego, 29 kwietnia 1919 roku – 3 maj został uznany za święto narodowe.
Po zakończeniu II wojny światowej
w naszym kraju nastały czasy socjalistyczne. Ówczesne władze w skuteczny sposób nie pozwalały na świętowanie obchodów Konstytucji 3 Maja,
a wszelkie próby manifestacji, czy też
marsze były tłumione przez milicję
i organy bezpieczeństwa. Święto zostało zniesione przez ustawę 18 stycznia 1951 roku. Taki stan utrzymywał
www.kozienicepowiat.pl

się do 1989 roku. W 1990 roku rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja na
mocy ustawy z 6 kwietnia ponownie
uznana została za święto narodowe.
Dla Polaków ten dzień jest bardzo
szczególnym dniem, rodacy w podniosłej atmosferze świętują rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Główne obchody mają miejsce przed
Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego w Warszawie. W towarzystwie wojskowej defilady oraz
salw armatnich – najwyższe władze
państwowe, wojskowe oraz kościelne
składają wieńce i wygłaszają apele.
W tym dniu odbywają się również liczne marsze, wydarzenia patriotyczne
oraz koncerty. Nieodzownymi elemen-

tami uczczenia tego święta są biegi ulicami Warszawy pod nazwą „Bieg Konstytucji 3 Maja”, a także wywieszanie
na balkonach domów, bloków oraz
samochodów naszej biało-czerwonej
flagi.
Podsumowując: uchwalenie Konstytucji 3 maja w 1791 roku było przełomowym wydarzeniem w historii naszego kraju. Niestety ingerencja państw
ościennych oraz postawa środowisk
skupionych wokół konfederacji targowickiej, zaprzepaściły próby reformy
Sejmu Czteroletniego i Konstytucji
3 Maja.
PIoTr BrodowskI
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18 kwietnia 2016 roku odbyła się
XVIII Sesja Rady Powiatu Kozienickiego
V kadencji.

mienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie za 2015 r.;

Radni zapoznali się z informacjami
dotyczącymi działalności za rok 2015
Powiatowego Rzecznika Konsumentów i Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie, a także z informacją na temat oceny zasobów pomocy społecznej
w Powiecie Kozienickim i działalności
Domu Pomocy Społecznej.

– zmian w Wieloletnim Programie
Współpracy Powiatu Kozienickiego z Organizacjami Pozarządowymi
i Innymi Podmiotami Uprawnionymi
Prowadzącymi Działalność Pożytku
Publicznego na lata 2013 – 2017;

Ponadto podjęte zostały uchwały
w następujących sprawach:
– przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na lata
2016 – 2020;
– przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu
kozienickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wy-
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– zmiany Uchwały Nr VIII/51/2015
z dnia 18 maja 2015 r. Rady Powiatu
Kozienickiego dot. wyrażenia zgody
na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Kozienickiego położonych w budynku
przy ul. Kochanowskiego 28 w Kozienicach;
– wyrażenia zgody na zmianę wierzycieli
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach;

– zmiany: Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Kozienicach przyjętego Uchwałą Nr XIX/166/2012
Rady Powiatu Kozienickiego z dnia
27 czerwca 2012 r. z późn. zm.,
nadania Statutu Samodzielnemu
Publicznemu Zespołowi Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Kozienicach;
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata
2016 – 2028;
– zatwierdzenia Planu Inwestycyjnego
Powiatu Kozienickiego w ramach
Planu Inwestycyjnego Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla
Radomskiego Obszaru Strategicznej
Interwencji.
MoNIkA wIrAszkA

www.kozienicepowiat.pl
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Ciąg dalszy artykułu zamieszczonego
w nr 3/2016 Biuletynu Informacyjnego
„Nasz Powiat”.
5. Najważniejsze CZYTAJMY UMOWY.
Podstawowa zasada brzmi: nie podpisujemy żadnego dokumentu, nie zapoznawszy się dokładnie z jego treścią. Nie podpisujemy umów również
wtedy, gdy nie rozumiemy pewnych
sformułowań, albo gdy postanowienia
w nich zawarte są niekorzystne z naszego punktu widzenia (a być może
zawierają również niedozwolone klauzule). A jeśli już ją podpisaliśmy, to
warto pokazać taki dokument komuś
zaufanemu np. rodzinie, dobremu znajomemu, czy specjaliście np. Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów.
Ale pamiętajmy, że na te wszystkie
czynności mamy określony czas, ponieważ najpóźniej 14 dnia musimy

nie nie zostawiają nam egzemplarza
umowy i załączników do niej. Musimy
zdecydowanie żądać pozostawienia
jednego egzemplarza. Nie wolno wypuścić z naszego domu przedstawiciela handlowego bez pozostawienia
nam egzemplarza umowy. Gdyby
uciekł nie zostawiając nam egzemplarza umowy powinniśmy – szczególnie
seniorzy – zadzwonić na policję lub do
najbliższej nam osoby. Brak umowy
uniemożliwi nam odstąpienie od niej
i spowoduje kłopoty z niechcianą często umową, bo na umowie potwierdziliśmy podpisem, że otrzymaliśmy
jej egzemplarz.
7. Na co szczególnie zwrócić uwagę
przy czytaniu umowy przed jej podpisaniem – (miejmy świadomość, że
to my a nie przedstawiciel handlowy
odpowiadamy za to co podpisujemy,
ponieważ mamy prawo nie podpisać

Teraz po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości mogę podpisać umowę
wysłać listem poleconym oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres
podany w umowie.
6. Pilnujmy umów i wszystkich załączników do nich.
Aby przeczytać umowę musimy ją
mieć. Niestety często a nawet zbyt często przedstawiciele handlowi bezprawwww.kozienicepowiat.pl

przedstawionej nam umowy), nie możemy tłumaczyć się, że wpisano do
umowy co innego niż obiecano, a my
w swojej naiwności podpisaliśmy
umowę nie czytając jej:
1) z kim zawieramy umowę (nazwa,
adres firmy). Szczególną uwagę musimy zwrócić na nazwę – niestety są
na rynku firmy o nazwach zbliżonych

do dużych firm z tradycjami działającymi na tym samym rynku, po to by
złapać nieostrożnych konsumentów,
2) przedmiot umowy, czyli czego dotyczy umowa, tj. czy zapisane jest to,
co nam obiecano,
3) cena, jeżeli nie ma jej w umowie
musimy otrzymać cennik jako załącznik do umowy,
4) okres, na jaki jest zawarta umowa
i kiedy wchodzi w życie,
5) warunki odstąpienia od umowy, tj.
na jakich warunkach można odstąpić
bezkosztowo od umowy i jaki poniesiemy koszt, gdy zerwiemy umowę
przed terminem; kiedy i gdzie mamy
złożyć oświadczenie o odstąpieniu od
umowy, aby zakończyć ją w terminie
na jaki została zawarta – pamiętajmy,
że obecnie praktycznie wszystkie
umowy terminowe mają zapis o przekształceniu ich po upływie terminu,
na jaki zostały zawarte w umowy zawarte na czas nieokreślony.
8. Aneksy
Aneksem zmieniamy istotne warunki
umowy nie zmieniając stron umowy. Od
aneksów zawartych na odległość najczęściej nie możemy odstąpić w ciągu 14 dni.
Dlatego przy przedłużaniu umów przez
telefon musimy zachować szczególną
ostrożność – najlepiej iść do przedstawicielstwa firmy i na miejscu zapoznać się
z ofertą. Niestety nieraz oferty telefoniczne są atrakcyjniejsze finansowo niż, te
w przedstawicielstwach. Uważajmy na
treść podpisywanych aneksów bo możemy utracić dotychczasowe warunki promocyjne związane z tą umową lub umowami powiązanymi.
Jeżeli będziemy przestrzegać podanych wyżej zasad i zachowamy ostrożność mamy bardzo dużą szansę na
uniknięcie kłopotów.
opracowanie: stanisław Gąsior
Powiatowy rzecznik konsumentów
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
przyjmuje konsumentów w Starostwie
Powiatowym przy ul. Kochanowskiego
28, w pokoju nr 15 w dniach:
poniedziałek w godz. 9.00 – 16.00
wtorek, czwartek: godz. 9.00 – 15.30
e-mail: rzecznik@kozienicepowiat.pl
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Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zaprasza osoby bezrobotne oraz pracodawców do współpracy w realizacji usług i instrumentów rynku pracy.
Oferta PUP obejmuje formy aktywizacji oferowane w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach środków krajowych, którymi Urząd Pracy dysponuje na rzecz wspomagania lokalnego rynku pracy (Fundusz Pracy).

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach w roku 2016 kontynuuje realizację projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej
pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (I). Powyższy Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój
rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
Celem projektu jest Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defaworyzowanych
pozostających bez pracy w powiecie kozienickim. Projekt będzie realizowany do końca 2016 roku.
W ramach projektu wsparciem obejmowane są osoby bezrobotne (kobiety i mężczyźni) w wieku 30 lat i powyżej, zarejestrowane w PUP w Kozienicach. Mogą to być osoby, dla których określono I lub II profil pomocy.
W roku bieżącym aktywizowane są tu przede wszystkim osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotne powyżej 12 miesięcy) oraz
osoby powyżej 50 roku życia. W roku 2016 zaplanowano realizację staży, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz szkoleń indywidualnych.

W roku 2016 PUP realizuje również projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (II). Projekt ten jest wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym
rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okresem realizacji projektu
są lata 2016 – 2017. Powyższy projekt skierowany jest do bezrobotnych kobiet i mężczyzn poniżej 30 roku życia należących do kategorii NEET (osoby, które nie pracują, nie szkolą się i nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym - dokładna definicja osoby z kategorii NEET zawarta jest w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój).
Zaplanowane w ramach projektu formy wsparcia to staże, szkolenia (indywidualne i grupowe) oraz jednorazowe środki na
podjęcie działalności gospodarczej.
Celem głównym projektu jest Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy
w powiecie kozienickim.
W 2016 roku PUP rozpoczął również realizację Programu Regionalnego „Mazowsze 2016”, który jest skierowany do osób
długotrwale bezrobotnych z terenów wiejskich nie posiadających wykształcenia średniego. Program ten jest finansowany ze środków Funduszu Pracy, a formy wsparcia, które będą realizowane to staże, szkolenia i jednorazowe środki na podjęcie działalności
gospodarczej.
W roku bieżącym Powiatowy Urząd Pracy wdraża nowy instrument adresowany do osób młodych. Jest to refundacja
części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do
30 roku życia.
W roku 2016 PUP zaplanował również realizację programu specjalnego dla osób bezrobotnych, którym określono III profil
pomocy. Realizacja tego programu jest ważna dla tej grupy osób bezrobotnych, gdyż oferta jaką PUP może oferować osobom bezrobotnym zakwalifikowanym do III profilu pomocy jest ograniczona.
Efektem działań realizowanych przez PUP ma być osiągnięcie jak najwyższej efektywności zatrudnieniowej (by jak
największa liczba osób aktywizowanych przez PUP podjęła zatrudnienie). Dlatego też wskazane jest, aby pracodawcy korzystający z różnorakiego wsparcia PUP byli skłonni zatrudniać osoby bezrobotne po zakończeniu wsparcia finansowanego
przez Urząd Pracy.
Programy i projekty realizowane przez PUP wymagają doboru uczestników wedle zróżnicowanych reguł. Dlatego też pod
numerem telefonu 48 614 66 81 można uzyskać szczegółowe informacje na temat działań realizowanych przez PUP w Kozienicach. Informacje na ten temat można uzyskać również na stronie www.pupkozienice.pl, a także w siedzibie PUP ul. Zdziczów 1
w Kozienicach.
Arkadiusz Nowakowski
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Kozienicach
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Zabawa jest bardzo ważnym elementem
życia, szczególnie całego życia dziecka. To
naturalne zjawisko oparte na aktywności
własnej, które w różnych formach towarzyszy człowiekowi przez całe życie.
Dziecko bawi się dla samego bawienia,
natomiast nauka i korzyści płynące z tej
aktywności są często przypadkowe.
Nie ma jednak wątpliwości, że dziecko uczy się przez zabawę. Dostarcza ona
oczekiwanych efektów, uczy określonych
zachowań, postaw, pomaga w zdobywaniu
doświadczeń i funkcjonowania w grupie
społecznej. Dziecko w zabawie często naśladuje zachowania i czynności obserwowane
u dorosłych. Wraz z wiekiem coraz większą
rolę zaczynają odgrywać wykorzystywane
w zabawie przedmioty, które często symbolizują określone rzeczy, rozwijają wyobraźnię i wspomagają procesy myślenia.
Zabawą jest każda czynność podjęta dla
uzyskania przyjemności, bez względu na uzyskany rezultat. Aktywność podejmowana jest
dobrowolnie, a celem zabawy jest rozrywka.
Zabawa jest tak naturalnym zjawiskiem życiowym dziecka, że często nie
zastanawiamy się nad jej znaczeniem dla
prawidłowego rozwoju dziecka.
Zabawy manipulacyjne występują najwcześniej, od momentu gdy dziecko osiągnie
umiejętność celowego sięgania i chwytania
przedmiotów. Ich początkiem jest spostrzeganie zmysłowe (kształt, barwa, dźwięk),
po którym następuje aktywność (potrząsanie, przekładanie z ręki do ręki, wkładanie
do buzi itp.). Dziecko poznaje nowe rzeczy
wszystkimi swoimi zmysłami, wzbogaca
swoje doznania, świadomie kieruje ruchami

Szanowni Państwo,
Zarząd Województwa Mazowieckiego
w dniu 11 kwietnia 2016 rozstrzygnął
konkurs na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność
(LSR) współfinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
www.kozienicepowiat.pl

swojego ciała.
Zabawy konstrukcyjne polegają na budowaniu, lepieniu, majsterkowaniu przy
użyciu klocków, kamyków, kasztanów
itp. Towarzyszą im czynności manipulacyjne. Ich istotą jest tworzenie dzieła.
W trzecim roku życia pojawiają się zabawy tematyczne, naśladowcze. Są to aktywności twórcze, w czasie których dziecko
przyjmuje jakąś rolę, naśladuje, udaje kogoś
lub coś. Przybrane role odtwarza wiernie,
lecz również wzbogaca i rozbudowuje według własnych pomysłów. Zabawy stają się
coraz bogatsze, rozwijają zdolność naśladowania, pomysłowość, wyobraźnię, umiejętność kojarzenia wiadomości i faktów. Uczą
samoobsługi, pobudzają rozwój umysłowy
i emocjonalny, poziom sprawności manualnej. Zabawy tematyczne są także okazją
do obserwacji otaczającego świata, uczą
współżycia i współpracy z innymi, poczucia odpowiedzialności, skupienia uwagi.
Zabawy dydaktyczne są charakterystyczne dla wieku pięciu, sześciu lat. Doskonalą
sprawność i poszerzają wiadomości. Powinny
odbywać się przy pomocy i z udziałem dorosłych. Zabawy dydaktyczne uczą koncentrowania uwagi, ćwiczą spostrzegawczość, refleks. Uczą prawidłowego kojarzenia pojęć,
segregowania przedmiotów, układania ich
w zbiory, liczenia, logicznego rozumowania,
różnicowania kolorów, kształtów, wyodrębniania poszczególnych części lub odwrotnie – składania fragmentów w całość. Są to
m.in. różnorodne łamigłówki, loteryjki, domina obrazkowe i liczbowe, gry planszowe
i zręcznościowe (bierki, pchełki). Wszystkie
pomagają doskonalić sprawność umysło-

wą dziecka, wyrabiają
wytrwałość, poczucie
sprawiedliwości, uczą przestrzegania zasad.
Cenne są także zagadki, które przyczyniają
się do kształcenia mowy, logicznego myślenia, rozwijają pamięć, umiejętność obserwacji i wnioskowania.
Charakterystyczną dla wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego formą aktywności są zabawy ruchowe. Przyczyniają
się do podnoszenia sprawności fizycznej
(szybkość, siła, zwinność) i rozwoju psychomotorycznego dziecka (spostrzegawczość,
orientacja w przestrzeni, ocena odległości,
kierunków, stosunków liczbowych, poznanie
barw, kształtów, sygnałów itp.). Przyczyniają
się także do dobrego samopoczucia, umożliwiają nabycie umiejętności współżycia
i współdziałania, radzenia sobie w sytuacjach
trudnych, wyrabiają wytrwałość.
Uczniowie klas młodszych mają, ze względu na zajęcia w szkole, mniej czasu na zabawę. Należy jednak pamiętać, że rola zabawy
w młodszym wieku szkolnym jest tak samo
ważna jak i nauki. W zabawie ćwiczy i doskonali bowiem wiele umiejętności i sprawności
niezbędnych w czasie nauki szkolnej, w tym:
precyzję ruchów, koncentrację uwagi.
Należy pamiętać, że każde dziecko jest
inne i rozwija się we własnym tempie. Dla
dzieci w tym samym wieku różne zabawy
mogą być atrakcyjne, łatwe lub trudne. Przy
doborze gier, zabaw i zabawek zawsze warto
starać się uwzględniać upodobania i zdolności dziecka oraz pamiętać, że nauka poprzez
zabawę ma być przyjemna i atrakcyjna.
mgr MAŁGORZATA KOWALCZYK
pedagog

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020),
które zostały złożone w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa
w terminie od 9 listopada do 31 grudnia
2015. W ramach konkursu w województwie
mazowieckim złożone zostały 32 Lokalne
Strategie Rozwoju.
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (Lokalna Strategia Rozwoju) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Puszcza
Kozienicka” otrzymała 235 z 245 możliwych do uzyskania punktów. Taki wynik
dał nam 2 miejsce na Mazowszu.
Serdeczne podziękowania kierujemy

do Samorządów Gmin, grupy Lokalnych
Liderów, Organizacji Pozarządowych oraz
Mieszkańców uczestniczących w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.
Szczególne podziękowania składamy
Prezes Irenie Bielawskiej oraz Aleksandrze Wieczorek specjaliście ds. promocji
w biurze LGD za koordynację i ogromy
wkład pracy włożony w przygotowanie
LSR dla obszaru Powiatu Kozienickiego.
Przed nami przygotowania do wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Liczymy na równie duże zaangażowanie
i współpracę na etapie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
Zarząd LGD „Puszcza Kozienicka”
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Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach to szkoła dla ludzi, którzy mają plany na przyszłość.
Późniejsze sukcesy mają swój początek
w podejmowanych dzisiaj decyzjach. Dobre wyniki na maturze i egzaminach zawodowych to nie marzenie, ale rzeczywistość.
Tę prawdę od wielu lat potwierdzają uczniowie naszej szkoły, zdobywając indeksy
najlepszych wyższych uczelni w kraju.
Szkoła cieszy się niezmiennie bardzo
dobrą opinią. W 2016 roku po raz kolejny nasze Liceum i Technikum znalazły
się w gronie najlepszych szkół w Polsce
i w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych zdobyły tytuł „Brązowej Szkoły”.
Oferta szkoły skierowana jest do
ludzi z pasją, bogata baza dydaktyczna
sprzyja rozwijaniu zainteresowań i kształceniu umiejętności. Oprócz nowocześnie
i profesjonalnie wyposażonych pracowni
elektrycznych, gastronomicznych i mechanicznych, szkoła dysponuje laboratoriami, w tym czterema pracowniami
komputerowymi. Do dyspozycji uczniów
jest czytelnia z centrum multimedialnym
oraz bogato zaopatrzona biblioteka. Podczas zajęć lekcyjnych wykorzystywane są
nie tylko różnorodne metody nauczania,
nowatorski sprzęt, ale również programy komputerowe takie jak: Math CAD,
Auto Cad, Solid Edg, Zero OSN, ELEKROSYM, Autodesk Inventor, Autodesk
Mechanical, Subiekt czy Rewizor. Dzięki temu uczniowie zyskują praktyczne
umiejętności, cenione na rynku pracy.
Promowaniu zdrowego stylu życia służą
liczne obiekty sportowe: siłownia, boisko
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Orlik 2012, syntetyczna bieżnia lekkoatletyczna.
Do uczniów ambitnych i ciekawych
świata skierowana jest oferta współpracy międzynarodowej. Szkoła uczestniczy
w programie edukacyjnym Erasmus+
„Maths together” (mato.zslp.edu.pl) oraz
Polsko-Włoskiej i Polsko-Francuskiej
Wymianie Młodzieży. Projekty obejmują
wyjazdy zagraniczne na międzynarodowe
warsztaty. Wspólnie ze szkołami z Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i Czech
przygotowaliśmy projekt Erasmus+ EuApp16, dotyczący programowania i mechatroniki. Po jego sfinalizowaniu, nasza szkoła uzyska patronat Uniwersytetu
w Wormacji na lata 2016 – 2018. Uczniowie technikum realizują międzynarodowe
projekty Erasmus+, w ramach których
zdobywają za granicą doświadczenie zawodowe.
Zespół Szkół Nr 1 to zespół publicznych szkół ponadgimnazjalnych, do których należą II Liceum Ogólnokształcące,
Technikum oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Dla uczniów z innych miejscowości szkoła ma przygotowane miejsca
w internacie.
W liceum uczniowie wybierają klasę
według przedmiotów, których nauka odbywa się na poziomie rozszerzonym. Oferujemy klasy z rozszerzeniem:
• matematyki i informatyki
• matematyki i fizyki
• matematyki i geografii
• języka polskiego i historii
• biologii i chemii
O wyborze dodatkowego przedmiotu rozszerzonego uczniowie decydują

w drugiej klasie. Jako przedmiot uzupełniający w naszej szkole nauczana jest
geoinformatyka oraz grafika inżynierska.
Czteroletnie technikum proponuje
kształcenie w następujących zawodach:
• technik żywienia i usług gastronomicznych (rozszerzenie biologii
i chemii)
• technik mechanik (rozszerzenie matematyki i fizyki)
• technik elektryk (rozszerzenie matematyki i fizyki)
• technik ekonomista (rozszerzenie
matematyki i geografii)
Języki obce nauczane w technikach to
język angielski i niemiecki, oprócz technikum żywienia i usług gastronomicznych, gdzie drugim językiem jest język
francuski.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa oferuje
trzyletni cykl nauczania w zawodach:
• ślusarz
• elektryk
• sprzedawca
• lub wybrany przez ucznia zawód
w klasie wielozawodowej
We wszystkich klasach językiem obcym jest niemiecki.
Życie szkoły to nie tylko lekcje i nauka, choć jest to fundament procesu dydaktycznego. Podczas roku szkolnego
uczniowie i nauczyciele angażują się
w wiele wydarzeń, które nie tylko stanowią cenne urozmaicenie działalności
placówki, nie tylko pomagają integrować
społeczność uczniowską, ale są okazją do
rozbudzenia zainteresowań i prezentowania talentów oraz umiejętności. Podobny
cel przyświeca stale poszerzanej współpracy ze środowiskiem lokalnym.
Zespół Szkół Nr 1 jest miejscem nauki
młodzieży z całego powiatu, łączy różnorodności i promuje indywidualności.
Jest to miejsce gdzie spotykają się ludzie
z różnymi pasjami i zainteresowaniami,
dzięki czemu szkoła staje się przestrzenią
bardzo twórczą. Zdrowa rywalizacja między uczniami przekłada się na osiągane
przez nich wyniki w nauce. Edukacja to
nieustanny rozwój i wysiłek, który każdy podejmuje we własnej sprawie.
Zespół Szkół Nr 1
im. Legionów Polskich w Kozienicach
ul.Warszawska 72 26-900 Kozienice
tel./fax. 48 6146783
www.zslp.edu.pl
www.kozienicepowiat.pl

Edukacja

www.kozienicepowiat.pl
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Kochanowskiego w Garbatce
– Letnisku, szkoła z ponad 65 letnią
tradycją, proponuje następujące
kierunki kształcenia:

KIERUNKI DRZEWNE:
TECHNIKUM DRZEWNE
(4 LATA):

Technik Technologii Drewna – profil
przygotowuje do prowadzenia prac związanych z projektowaniem mebli oraz zarządzaniem procesami produkcji. Uczy
projektowania konstrukcji z drewna i ich
realizacji.
Zajęcia umożliwiają poznanie procesów powstawania mebli, takich jak:
projektowanie komputerowe, tworzenie
norm i dokumentacji technicznej, obróbka ręczna i mechaniczna drewna, obróbka
CNC drewna, lakierowanie oraz renowacja powierzchni drewnianych.

ZASADNICZA SZKOŁA
ZAWODOWA (3 LATA):

Stolarz – profil przygotowuje do prowadzenia prac związanych z wykonywaniem
mebli, elementów stolarki budowlanej,
takich jak drzwi, schody.
Zajęcia uczą wykonania mebli z płyt
i drewna litego. Umożliwiają poznanie
zasad projektowania mebli, obsługi narzędzi ręcznych, mechanicznych i profesjonalnych maszyn do obróbki drewna,
w tym obrabiarek CNC.
Cieśla – profil przygotowuje do prowadzenia prac związanych z wykonaniem
konstrukcji dachów mieszkalnych i przemysłowych.
Oferuje zapoznanie się z maszynami i urządzeniami wykorzystywanymi
w pracach ciesielskich, a w ramach zajęć
poznanie i nauczenie się wykonywania
konstrukcji dachów, ścian i stropów drewnianych oraz poznanie zasad wykonywania i montażu szalunków drewnianych.

WARTO WIEDZIEĆ:

• Na zajęciach dodatkowych można poznawać i doskonalić swoje umiejętności w zakresie projektowania, obróbki
CNC, intarsji, inkrustacji drewna, snycerstwa i polichromii.
• Szkoła współpracuje z Wydziałem
Technologii Drewna SGGW w Warszawie, prowadząc wspólną politykę
promocyjną oraz biorąc udział w zaję-
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ciach prowadzonych przez nauczycieli
akademickich.
• Szkoła jest objęta patronatem firmy FESTOOL, dzięki czemu pracuje na najnowocześniejszych na świecie elektronarzędziach do obróbki drewna.
• Szkoła ma własne warsztaty o powierzchni 1000 m2, na których
zgromadzone są wszelkie maszyny
i urządzenia do prowadzenia ręcznej
i mechanicznej obróbki drewna.
• Nasi uczniowie wielokrotnie stawali
na podium ogólnopolskiego konkursu
„Wyczarowane z drewna”, zdobywając drogocenne nagrody i doświadczenie na arenie ogólnopolskiej.

KIERUNKI LEŚNE:

Technikum leśne
Profil leśny przeznaczony jest dla osób
wykazujących zainteresowanie przyrodą
i mających do niej zamiłowanie. Daje możliwość pracy na łonie natury, w terenie.
Po ukończeniu Technikum Leśnego
można podjąć pracę w administracji leśnej, w służbie leśnej na stanowisku leśniczego, podleśniczego, w straży leśnej,
w urzędach państwowych i działach
związanych z lasami prywatnymi, ochroną przyrody, krajobrazu, agencjach restrukturyzacji, gospodarkach komunalnych, parkach krajobrazowych.
W Technikum Leśnym działa „Koło
Sygnalistów”. Uczniowie uczą się gry na
rogach myśliwskich, uświetniając wiele
branżowych i szkolnych imprez okolicznościowych.
Technikum Leśne prowadzi własną
szkółkę leśną, w której uczniowie uczą
się podstaw hodowli lasu. Lasy zawsze
były, są i będą. Kiedy lasów zabraknie,

nie będzie także ludzi.
Liceum ogólnokształcące o profilu
penitencjarnym i policyjnym
Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:
• przedmiotów ogólnokształcących na poziomie liceum,
• kompetencji ogólnych i społecznych
przydatnych w środowisku pracy,
• charakterystyki pracy w zakładach penitencjarnych (zakładach karnych) i jednostkach mundurowych (policyjnych),
• stosowania zasad samoobrony,
• organizowania zasad obrony cywilnej
w środowisku.

INTERNAT:

Uczniowie mieszkający w internacie
płacą tylko za wyżywienie bez opłaty za
mieszkanie, bo szkolny internat ma rangę
Schroniska Młodzieżowego.
W internacie mieszkają chłopcy
i dziewczęta, obecnie około 60 osób. Dysponujemy dobrze wyposażoną siłownią
dla chłopców, z bieżniami do fitnessu dla
dziewcząt.
Jest możliwość korzystania z obiektów
sportowych Gminy Garbatka-Letnisko:
boisk do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, a także kortu do tenisa ziemnego.

ZAPRASZAMY!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Kochanowskiego
w Garbatce-Letnisku
ul. H. Lawendowicz 4
26-930 Garbatka-Letnisko
tel./fax 48-621-00-47
zsdwgarbatce@poczta.onet.pl
www.drzewna.com
www.kozienicepowiat.pl
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Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opactwie zaprasza uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
oraz ze sprzężeniami (autyzm i inne) do:
• Publicznej Szkoły Podstawowej,
• Publicznego Gimnazjum,
• Szkoły Ponadgimnazjalnej Przysposabiającej do
Pracy.
Zapewniamy dowóz uczniów do szkoły.
Prowadzimy zajęcia dostosowane do indywidualnych
możliwości każdego ucznia w małych zespołach klasowych. Zapewniamy pomoc wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pedagogicznej z zakresu terapii pedagogicznej, behawioralnej, logopedycznej, sensorycznej,
polisensorycznej, EEG Biofeedback.
Prowadzimy zajęcia Metodą M. i Ch. Knillów, Metodą Dobrego Startu, Metodą Monterssorii, Metodą Integracji Sensorycznej SI, Metodą Ruchu Rozwijającego
Weroniki Sherborn, Metodą Kinezjologii Edukacyjnej
Paula Dennisona, AAC – Alternatywne i Wspomagające
Metody Komunikacji, Metoda Makaton, muzykoterapia,
bajkoterapia.
Oferujemy dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów: taneczne, teatralne, sportowe, fotograficzne, artystyczne, kulinarne, komputerowe. Organizujemy
rajdy, wycieczki, obozy i turnieje sportowe, dyskoteki
i imprezy integracyjne.
Uczniowie mieszkający w miejscowościach znacznie oddalonych od ośrodka mają możliwość zakwaterowania w internacie. Rodzice pokrywają tylko
koszty wyżywienia. Z terenu powiatu kozienickiego
organizowany jest przywóz dzieci w poniedziałki
i odwóz dzieci w piątki.
Dokumenty wymagane przy naborze do szkół:
– podanie rodziców,
– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
– zaświadczenie o stałym miejscu zameldowania,
– odpis aktu urodzenia,
– świadectwo ukończenia szkoły lub klasy niższego
szczebla,
– odpis arkusza ocen, jeżeli uczeń zmienia szkołę
w trakcie etapu edukacyjnego.
Dokumenty należy składać w Starostwie Powiatowym
(odpowiednim do miejsca zamieszkania ucznia ze wskazaniem na Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
w Opactwie).
Dodatkowe informacje dotyczące placówki dostępne
są w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Opactwie 18, tel./fax. 48 621 60 03,
www.soswopactwo.pl, Facebook SOSW w Opactwie,
e-mail: sosw_opactwo@poczta.onet.pl
www.kozienicepowiat.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
w Opactwie
Opactwo 18
26-922 Sieciechów
tel./fax. 48 621-60-03
www.soswopactwo.pl
e-mail: sosw_opactwo@poczta.onet.pl
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W niedzielę 10 kwietnia, pod Pomnikiem na zbiorowej mogile w miejscowości Molendy, odbyły się uroczystości związane z 72 Rocznicą Bitwy
pod Molendami, które poprzedzone
zostały Mszą Świętą w intencji uczestników bitwy oraz zamordowanych
mieszkańców wsi. Uroczysta Eucharystia, którą poprowadził ks. kan. Augustyn Rymarczyk, odbyła się w Kościele
pw. NNMP w Garbatce – Letnisku.

Jak co roku, organizatorami uroczystości byli Robert Kowalczyk – Wójt
Gminy Garbatka – Letnisko oraz Świa-

towy Związek Armii Krajowej Okręg
Radom.
kINGA kowALCzYk

nasz repertuar będzie prezentowany za pomocą krótkiego filmu. Będzie to zwiastun, z zapowiedziami
filmów i bajek na dany miesiąc dla
dorosłych oraz dla dzieci. Jak sami
widzicie idziemy z postępem. Repertuaru w takiej wersji, takiej jakości
i z takimi emocjami jeszcze nie było!
Comiesięczny Trailer możecie zobaczyć na naszej stronie internetowej –

www.garbatkaletnisko.pl oraz na profilu Kina za Rogiem w Garbatce-Letnisku na portalu Facebook. Marcowe
i kwietniowe hity Naszego Kina za Rogiem, prezentowane są już w nowej odsłonie! Zapraszamy do oglądania!

Na uroczystości rocznicowe przybyli licznie Kombatanci ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
Związku Byłych Więźniów Politycznych i Osób Represjonowanych, Poczty Sztandarowe oraz uczniowie uczęszczający do szkół w Garbatce – Letnisku,
Bogucinie oraz Sieciechowie. Jak powiedział Robert Kowalczyk – Wójt
Gminy Garbatka – Letnisko, a zarazem
gospodarz obchodów – spotykamy się
w tym miejscu, aby uczcić pamięć o tych
którzy walczyli o niepodległą Polskę.
Podczas swojego przemówienia przypomniał tych, którzy odeszli od nas
w ostatnim czasie, poprosił o uczczenie ich minutą ciszy, a także podziękował wszystkim za pamięć i przybycie
na uroczystości.
W Obchodach wziął udział Kapitan Eugeniusz Siwiec, uczestnik Bitwy pod Molendami. Kapitan pożegnał
poległych kolegów apelem, natomiast
sama jego obecność i przemówienie
przywołały żywe wspomnienia tamtych
mrocznych dni. W atmosferę powagi
i zadumy wprawił nas także wiersz
„Czy pamiętasz tamten wrzesień” wyrecytowany przez znanego patriotę
– Andrzeja Zwolskiego.

Kinomaniacy, to dla was się zmieniamy, ulepszamy. Teraz co miesiąc
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6 kwietnia 2016 r. w Magnuszewie
odbył się I Powiatowy Przegląd Przyśpiewek Dyngusowych i Pieśni Wielkanocnych. Do rywalizacji zakwalifikowało
się dziesięć placówek oświatowych z Powiatu Kozienickiego. Laureatami zostały
dwie szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa z Sieciechowa oraz Publiczna Szkoła
Podstawowa z Wysokiego Koła.
W konkursie uczestniczyli również
uczniowie z Gimnazjum im. Królowej
Jadwigi w Garbatce -Letnisku oraz uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej
w Bogucinie. Młodzi artyści rywalizowali w dwóch kategoriach: dla szkół podstawowych oraz dla gimnazjum. Muzycy
z naszego Gimnazjum wyróżnieni zostali
za przyśpiewkę „Gaiczek zielony”. A byli
to: Dominika Rodakowska (wokal), Malwina Skoczylas (skrzypce), Agata Wdowiak (flet poprzeczny), Angelika Jezuita
(gitara akustyczna), Jakub Zawadzak
(akordeon), Antoni Gnyś (instrumenty
klawiszowe). Natomiast PSP w Bogucinie
reprezentowali: Zuzanna Świątek, Zuzanna Majewska, Maja Strzelecka, Karolina
Dudziak, Rafał Rojek, Paweł Kowalski.
Wykonali oni pieśń pt: „Rysuje krzyż”
oraz przyśpiewkę „Kogucik”.
Podczas Przeglądu dzieci ubrane były

w barwne, ludowe stroje. Nagrody ufundował Zarząd LGD ”Puszcza Kozienicka”,
a wręczała je Prezes Irena Bielawska,
Wójt Gminy Magnuszew Marek Drapała oraz Prezes Barbara Gontarek. Oprócz
nagród głównych, wszyscy uczniowie
i nauczyciele otrzymali także pamiątkowe

dyplomy za udział w Przeglądzie.
Gościem honorowym przeglądu był
zespół MELODIA z Magnuszewa. Na
zakończenie wszystkie zespoły otrzymały
kosze ze słodyczami i słodki poczęstunek
– ufundowany przez Zarząd LGD.
AGNIEszkA dzIEwICkA

Skwer im. Jana Pawła II w GarbatceLetnisku zyskał nowy wygląd. W pierwszych dniach wiosny ustawiono na nim
elementy „małej architektury” w postaci
nowych ławek z oparciem oraz koszy na
śmieci. Dzięki ciekawej konstrukcji, elementy te świetnie wkomponowały się
w letniskowy charakter naszej miejscowości. Oczywiście jak na tę szczególną porę
roku przystało, w tym ważnym dla Naszych Mieszkańców miejscu, nie zabrakło
także świeżo posadzonych kwiatów.
Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnych rowerzystów, zamontowaliśmy
również kilka stojaków rowerowych. Zauważyliśmy bowiem, że od pewnego czasu nasza społeczność chętnie podejmuje
róże formy aktywnego wypoczynku.
A przejażdżki rowerowe cieszą się dużym
powodzeniem. Mamy nadzieję, że skwer
stanie się miejscem zachęcającym do
odpoczynku i relaksu dla mieszkańców
i gości, którzy licznie odwiedzają naszą
miejscowość.
MArzENA MuLArskA
www.kozienicepowiat.pl
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W Gminie Głowaczów ruszył Program
500+ – systemowe wsparcie dla rodzin.
Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł otrzymają rodzice niezależnie
od dochodu na drugie i kolejne dziecko,
jak również rodziny, których dochód na
osobę w rodzinie nie przekroczy 800 zł,
a w przypadku rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi dochód nie może przekroczyć
1200 zł.
Wnioski przyjmowane są od 1 kwietnia
2016 r. osobiście, jak również przez Internet. Widać duże zainteresowanie wśród
mieszkańców Gminy Głowaczów, gdyż do
13 kwietnia wpłynęło łącznie 336 wniosków, z tego przez system internetowy
zostało złożonych 34 wnioski. Obsługa
przebiega sprawnie, a pierwsze pieniądze
zostaną wypłacone pod koniec kwietnia.
BArBArA dudEk

W 2016 r. na terenie Gminy Głowaczów zostały zrealizowane następujące
inwestycje:
1. Został wykonany remont chodnika
z kostki brukowej przy Publicznym
Gimnazjum w Głowaczowie. Wartość wykonanych robót wynosi ok.
12.000,00 zł.

wanie dokumentacji projektowo kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej Brzóza Al. Lipowa – Sewerynów. Wartość zleconych prac wynosi
39.975,00 zł.
4. Zakupiono kruszywo drogowe dolomitowe na ulepszenie i remonty
nawierzchni dróg gminnych. Środki

2. Zlecono firmie EKOSFERA Krystyna
Fejfer z Radomia opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
budowy docelowej sieci zaopatrzenia
w wodę w gminie Głowaczów dla
miejscowości Chodków, Zieleniec, Józefów, Brzóza – Mazury, Głowaczów
ul. Rudki, Stawki, Ignacówka Bobrowska oraz połączenie sieci Michałów – Grabnowola – Studzianki Pancerne. Wartość zleconych prac wynosi
54.500,00 zł.
3. Podpisano umowę z firmą EKOPROJEKT Przeworsk Sp. z o.o. na opraco-

finansowe przeznaczone na zakup wynoszą 120.000,00 zł.
5. W ramach regulacji gospodarki ściekowej na terenie gminy Głowaczów,
Gmina rozpoczęła nabór wniosków od
osób chętnych wziąć udział w programie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Ponadto w 2016 r. zamierzamy zrealizować następujące inwestycje:
1. Wybudować sieć wodociągową rozdzielczą z przyłączami w miejscowości Działki Brzózkie. Został ogłoszony
przetarg nieograniczony, otwarcie ofert
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nastąpi w dniu 21.04.2016 r. Planowany termin realizacji do 15.07.2016 r.
2. Wykonać przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Emilów. Obecnie inwestycja jest na etapie
opracowania dokumentacji projektowo
– kosztorysowej. Planowany koszt zadania wynosi 930.000,00 zł.
3. Wybudować drogę gminą – ul. Parcela w miejscowości Brzóza o długości
1445 mb wraz z budową linii elektroenergetycznej NN oświetlenia drogowego – etap II. Planowany koszt inwestycji wynosi 1.433.040,00 zł.
4. Wykonać przebudowę drogi gminnej
o długości ok. 500 mb w miejscowości
Dąbrówki Grabnowolskie. Planowany
koszt zadania wynosi 130.000,00 zł.
5. Rozpocząć przebudowę z rozbudową
i zmianą sposobu użytkowania budynku remizy OSP w Lipie na potrzeby
centrum kulturalno – rekreacyjnego.
6. Zakupić nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP w Głowaczowie. Szacunkowy koszt zakupu wynosi
ok. 800.000,00 zł.
7. Rozpocząć dobudowę sali gimnastycznej wraz ze stołówką przy ZSO
w Brzózie. Realizacja tej inwestycji
zaplanowana jest na 3 lata – zakończenie w 2018 r. Obecnie został ogłoszony
przetarg nieograniczony, otwarcie ofert
nastąpi w dniu 05.07.2016 r.
Realizacja zaplanowanych inwestycji
jest uzależniona od pozyskania środków
finansowych ze źródeł zewnętrznych,
o które Gmina wystąpiła z wnioskami.
ANdrzEJ GLEGoŁA
www.kozienicepowiat.pl

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Batalionów Chłopskich
w Ursynowie nadejście tegorocznej wiosny zainaugurowali wieloma ciekawymi
projektami i wydarzeniami.
Rozstrzygnięty został trwający całą
zimę Szkolny Turniej Tenisa Stołowego, rozgrywany w kategorii uczniów
szkoły podstawowej oraz gimnazjalnej.
W tej pierwszej, po raz kolejny bezkonkurencyjna okazała się Julia Witek
z klasy VI PSP, wyprzedzając swoich
kolegów – Krystiana Marczewskiego
i Andrzeja Nowaka. Wśród gimnazjalistów, dużą niespodzianką okazało się
zwycięstwo Kamila Kołodziejczyka
z Adrianem Nowakowskim, o czym decydowało ich bezpośrednie starcie przy
pingpongowym stole. Trzecie miejsce
na podium przypadło Jakubowi Budzińskiemu, podobnie jak jego koledzy
– uczniowi III PG. Nagrody, w postaci
pamiątkowych dyplomów, medali oraz
pucharów sfinansowane zostały przez
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głowaczowie.
Sport to jednak nie jedyna dziedzina, która z sukcesami rozwija się w ursynowskiej szkole. Po raz siódmy w PG
a czwarty w PSP odbył się Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny. W tym roku
zgłosiła się rekordowa liczba uczniów
z: PSP w Cecylówce – Brzózkiej wraz
z Mirosławą Drab, PSP w Głowaczowie
pod opieką Moniki Kłos, ZSO w Brzózie z towarzyszącą uczniom od początku
rozgrywania konkursu Moniką Seremak,
reprezentant PG w Głowaczowie, ale
również przedstawiciele PSP w Suchej
(gmina Pionki), z Anetą Podsiadłą, inicjatorką mitologicznych zmagań. Tegoroczne edycje konkursów rozpoczęły się
31 marca od powitania zebranych uczestników przez Dyrekcję Szkoły oraz organizatorki zmagań: Małgorzatę Maj i Annę
Mąkosę. Po ponad godzinnej intensywnej
pracy, pysznym poczęstunku i integracji uczniów ogłoszone zostały wyniki.
W kategorii gimnazjum, jak rok temu,
bezapelacyjnie zwyciężyła Paulina Delega z ZSO w Brzózie, drugie miejsce tym
razem przypadło Michałowi Grzelakowi
z PG w Głowaczowie, a na trzecim miejscu uplasował się kolejny reprezentant
ZSO w Brzózie – Dominik Lewandowski. W kategorii szkół podstawowych,
spośród 14 uczestników największą wiedzą popisał się uczeń ZSO w Ursynowie
– Arkadiusz Węsek, zdobywając 38 na 40
możliwych punktów, tuż za nim, na druwww.kozienicepowiat.pl

gim stopniu podium, znalazł się uczestnik
z PSP w Cecylówce – Brzózkiej, – Hubert
Miazga, trzecia była Julia Witek z ZSO
w Ursynowie, a wyróżnienie przypadło Kacprowi Brudnickiemu. Wszystkim
zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy
za rok na kolejne zagadki Hery, Afrodyty
i pozostałych olimpijskich bogów.
Tenis, starożytna mitologia to jeszcze
nie wszystko… Od września 2015 r. Biblioteka Szkolna w Ursynowie uczestniczy w rządowym programie MEN „Książki naszych marzeń”. Oprócz zwiększenia i
unowocześnienia księgozbioru, organizowane są konkursy propagujące czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Jedną z cyklicznych akcji tego programu
jest „Poranek z bajką”, w czasie którego
rodzice czytają przedszkolaczkom lubiane i znane wszystkim bajki, a po ich wysłuchaniu wspólnie z dziećmi tworzone są
rysunkowe plakaty. Do tej pory uczniom
Naszej Szkoły czytały: Wioletta Molenda
– „ Złotowłosa i trzy misie”, Agnieszka
Krześniak – „Wilk i siedem koźlątek”
oraz Jadwiga Wojdak – „Zając pyszałek”.
Mamy nadzieję ,że ta łącząca pokolenia
akcja będzie trwała nadal i zyska jeszcze
większe grono zarówno odbiorców jak
i realizatorów.
MAŁGorzATA MAJ
zso im. BCH w ursynowie

W Gminie Głowaczów w dniu
29 kwietnia 2016 r. o godz. 13.00 w Publicznym Gimnazjum w Głowaczowie odbędzie się uroczystość jubileuszu 50-lecia
pożycia małżeńskiego. Medale za długo-

letnie pożycie małżeńskie otrzyma 13 par
małżeńskich. Medale te są odznaczeniami Prezydenta RP i nadawane są parom
małżeńskim, które przeżyły w zgodnym
i trwałym związku co najmniej 50 lat.
sTANIsŁAwA okrÓJ
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GMINA GNIEWOSZÓW

25 marca 2016 r. odszedł od nas po
ciężkiej chorobie Wójt Gminy Gniewoszów płk Wiesław Andrzej Pawlonka.
Urodzony w Borku, dzieciństwo
spędził w Łodzi gdzie zamieszkała
jego rodzina po zakończeniu II wojny
światowej. W 1953 r. powrócił wraz
z rodzicami do Borku. Tu też kontynuował naukę w szkole podstawowej, po
ukończeniu której dalszą wiedzę zdobywał w Liceum Ogólnokształcącym
w Dęblinie.
Mając na uwadze zainteresowania
i warunki finansowe rodziny, swoje
życie postanowił związać z wojskiem.
Dlatego też dalsze kroki skierował do
Technicznej Oficerskiej Szkoły Wojsk
Lotniczych w Oleśnicy, którą ukończył
w 1965 r., a następnie już jako oficer
pełnił służbę na wielu stanowiskach
w jednostkach wojsk lotniczych (m.
in. oficer techniczny wojsk lotniczych,
wykładowca w WOSWL w Dęblinie).
W latach siedemdziesiątych rozpoczął zaoczne studia (prawo) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,
które następnie po służbowym przeniesieniu do Dęblina kontynuował na
Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończenie prawa
pozwoliło na podjęcie dalszej trzyletniej nauki w celu uzyskania kwalifikacji radcy prawnego i objęcia w 1985 r.
tego stanowiska w Wyższej Oficerskiej
Szkole Lotniczej w Dęblinie.
W 1995 r. został przeniesiony do
Departamentu Prawnego Ministerstwa
Obrony Narodowej, w którym do jego
obowiązków należało przede wszystkim
reprezentowanie interesów Ministerstwa
przed sądami wszystkich instancji.
Po ukończeniu służby wojskowej
w 2001 r. powrócił do Puław podejmując w dalszym ciągu pracę jako
prawnik (z przerwą na pracę jako wójt
gminy Gniewoszów) w jednostkach
organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej. Poświęcił się pracy
w samorządzie. Po pierwszej kadencji w latach 2002 – 2006, w roku
2014 został wybrany Wójtem Gminy
Gniewoszów po raz drugi. Zmarł w
wieku 73 lat. Miał wiele planów i zamierzeń do zrealizowania. Był dobrym
i oddanym gospodarzem naszej gminy,
odpowiedzialnym, życzliwym człowiekiem oraz świetnym kierownikiem
Urzędu Gminy w Gniewoszowie.
Pozostawił pogrążonych w bólu
żonę, córkę, syna i synową oraz ukochanego wnuka. Pogrzeb Wiesława
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Pawlonki odbył się 31 marca w kościele pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Oleksowie. W ostatnim
pożegnaniu Wójta Gminy Gniewoszów
uczestniczyły tłumy żałobników, w tym
obecni i byli pracownicy Urzędu Gminy Gniewoszów, dyrekcje i nauczyciele szkół z Gniewoszowa i Wysokiego
Koła wraz z uczniami, przedstawiciele
instytucji z terenu gminy Gniewoszów
oraz powiatu kozienickiego, strażacy
z jednostek OSP z gminy Gniewoszów,
przewodniczący Rady Gminy Gniewoszów Piotr Dela wraz z radnymi
i sołtysami, delegacja Starostwa Powiatowego w Kozienicach ze starostą
Andrzejem Jungiem na czele, przedstawiciele powiatu kozienickiego i zwoleńskiego, wójtowie gmin ościennych,
przedstawiciele nadleśnictwa, poczty
sztandarowe, przedstawiciele Powiatowej Straży Pożarnej w Kozienicach,
przedstawiciele Komendy Powiatowej
Policji w Kozienicach, Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Kozienickiej, LGD
„Puszcza Kozienicka”, koledzy z wojska, sąsiedzi, przyjaciele, bliższa i dalsza rodzina oraz poruszeni i zasmuceni
mieszkańcy Gminy Gniewoszów.
Pożegnalną mszę świętą koncelebrowaną poprowadził ks. kan. Szymon Mucha proboszcz parafii w Wysokim Kole
wraz z ks. Kazimierzem Bąbką proboszczem parafii Oleksów i ks. Stanisławem Grzmilem proboszczem parafii
w Gniewoszowie. Podczas uroczystości
pogrzebowych zostały wypowiedziane
pełne wzruszenia słowa przez Starostę
Powiatu Kozienickiego i Przewodniczącego Rady Gminy w Gniewoszowie skierowane do Zmarłego oraz Jego
Rodziny.
Czcigodni Księża, pogrążona w żałobie Rodzino, Szanowni Zebrani, uczestniczymy w pogrzebie Pana Pułkownika
Wiesława Andrzeja Pawlonki Wójta Gminy Gniewoszów. Jest to smutny dzień, ponieważ przychodzi nam pożegnać Gospodarza naszej gminy.
Był z nami od 9 grudnia 2014 r. W
tym dniu złożył wobec Rady Gminy
ślubowanie, że będzie sprawował powierzony urząd dla dobra publicznego
i pomyślności mieszkańców gminy. Od
tego dnia aż do ostatnich chwil życia
słowa roty ślubowania były Jego mottem. Sumiennie i z wielkim poświęceniem pracował na rzecz gminy Gniewoszów, szczególnie mając na uwadze
jej mieszkańców. Wobec trosk i problemów ludzi nie przechodził obojętnie.

Starał się każdemu w miarę możliwości
pomóc, podać dłoń, obdarzyć uśmiechem. Był otwarty również na współpracę oświatową i kulturalną. Swoją
pracę traktował jako służbę dla dobra
„Małej Ojczyzny”, „Rodzinnej Ziemi”,
z którą był bardzo związany.
Chociaż od pewnego czasu chorował
– mieliśmy wszyscy nadzieję, ze powróci
do pracy. Nie udało się. Odszedł 25 marca bieżącego roku. Śmierć zabrała go
w wieku 73 lat.
Już na zawsze pozostanie w naszej
serdecznej pamięci jako oddany samorządowiec, wielki społecznik, ceniony
przez pracowników przełożony, ale przede wszystkim wspaniały, życzliwy i prawy Człowiek, przepełniony optymizmem
i radością życia.
W imieniu wszystkich mieszkańców
gminy Gniewoszów, radnych Rady Gminy, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek podległych składam
Rodzinie Zmarłego wyrazy szczerego
współczucia. Będziemy zawsze pamiętać o zasługach Zmarłego, jego wkład
w rozwój gminy oraz troskę o podwładnych – mówił Przewodniczący Rady
Gminy Gniewoszów Piotr Dela.
Na cmentarzu pożegnano płk Wiesława Pawlonkę przy dźwiękach orkiestry wojskowej z wartą honorową przy
trumnie. To było pożegnanie dobrego,
życzliwego człowieka zasad, pełnego
zrozumienia dla mieszkańców.
Będziemy zawsze o Nim pamiętać!
AGNIEszkA koNIECzNA
dANuTA BŁAŻYŃskA
www.kozienicepowiat.pl

Po agresji Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 roku „Nóż w plecy”
wielu żołnierzy polskiej wojny obronnej dostało się do niewoli radzieckiej. Początkowo
władze radzieckie polskich jeńców wojennych
umieszczały w przygranicznych obozach specjalnych. W listopadzie 1939 roku NKWD
(Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych)
zredukował liczbę tych obozów specjalnych do trzech. W Kozielsku i Starobielsku
umieszczono oficerów wojska polskiego,
a w Ostaszkowie umieszczono funkcjonariuszy Policji Państwowej, Korpusu Ochrony
Pogranicza, Żandarmerii Wojskowej oraz
oficerów wywiadu i kontrwywiadu. Na mocy
uchwały Biura Politycznego KC WKP(b)
(Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej – bolszewików)
z 5 marca 1940 roku (decyzja ściśle tajna) zaakceptowanej przez Józefa Stalina, rozpoczęto likwidację jeńców.
Decyzja ściśle tajna stwierdza: Sprawy
[…] rozpatrzyć w trybie specjalnym, z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru
kary – rozstrzelanie. Sprawy rozpatrzyć bez
wzywania aresztowanych i bez przedstawiania zarzutów, decyzji o zakończeniu śledztwa
i aktu oskarżenia (Katyń. Dokumenty ludobójstwa, Warszawa 1992, s. 20).
W kwietniu 1940 roku odbyła się wysyłka pierwszych transportów śmierci:
z Kozielska do Katynia – 3 IV 1940 r. środa,
z Ostaszkowa do Kalinina – Tweru – 4 IV
1940 r. czwartek, ze Starobielska do Charkowa – 5 IV 1940 r. piątek. Ostatni transport ze
Starobielska wyszedł 12 maja 1940 r. Skazanych na śmierć wywożono do Lasu Katyńskiego i mordowano bezpośrednio nad dołami. Wśród wielu pomordowanych znaleźli
się obywatele Ziemi Gniewoszowskiej.
Por. Zbigniew Hubert Badowski syn
Konrada i Balbiny z Wosałków, ur. 20 stycznia 1900 r. w Regowie, gm. Gniewoszów.
Dziedzic majątku Regów. Uczestnik wojny

1918 – 1921 w 24 pułku piechoty, 18 pułku artylerii lekkiej i 18 Batalii Artylerii jako
oficer zwiadu. W 1923 roku awansowany
został do stopnia porucznika. Do 1928 r. był
dowódcą baterii, a następnie oficerem żywnościowym. W 1931 r. przeniesiony został
w stan spoczynku. Odznaczony Medalem Pamiątkowym za wojnę 1918 – 1921, Medalem
Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.
W 1939 r. dostał się do niewoli radzieckiej.
Internowany w Kozielsku. Śmierć Katyń.
Ppor. Paweł Kolesiński s. Alfonsa
i Józefy z Zebrowskich, ur. 28 stycznia
1902 r. w Białymstoku. Farmaceuta, absolwent Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W 1931 roku ukończył kurs Szkoły Podchorążych Rezerwy Sanitarnej w Warszawie.
Dnia 1 stycznia 1935 roku mianowany został
podporucznikiem. Dnia 6 IX 1937 r. zawarł
związek małżeński z Heleną Kołodziejczyk,
a 14 XII 1937 r. nabył aptekę w Gniewoszowie od Stefana Hirnera i zamieszkał na stałe
w Gniewoszowie. (AP Radom, sygn. 737)
W 1939 r. zmobilizowany został do kadry
zapasowej szpitala okręgowego. Dostał się
do niewoli radzieckiej. Internowany w Kozielsku. Śmierć Katyń. Na liście PCK ekshumowanych ze zbiorowych mogił w Koziej
Górze pod Smoleńskiem. Paweł Kolesiński
figuruje pod numerem ewidencyjnym 02733.
(AP Radom, sygn. 625)
Post. RP Antoni Laskowski s. Szymona, ur. 24 stycznia 1894 r. w Borku,
gm. Gniewoszów. Od 1920 roku pracował w policji. Przez wiele lat służbę pełnił
w woj. lubelskim w III, II i I Komisariacie
miasta Lublina. We wrześniu 1939 roku
pracował na Posterunku w Huszlewie,
pow. bialski. Internowany Ostaszków. Zamordowany wiosną 1940 r. w Kalininie.
St. post. Antoni Perski s. Józefa i Konstancji, ur. 4 września 1899 r. w Gniewoszowie. W Wojsku Polskim od 13 VII 1919 r.
do 15 VII 1922 r. Od 15 II 1923 r. w Policji.

W Bibliotece Publicznej Gminy Gniewoszów 14 marca 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie z gościem, którym był Grzegorz Gordat – artysta wikliniarz z Borku.
Bardzo ciekawie, obszernie i barwnie
opowiedział o swojej pasji, o wiklinie i o mazowieckich wierzbach. Zaprezentował zrobione przez siebie wyroby: kosze, koszyczki,
wiklinowe puzderka, np. na biżuterię. Przeprowadził także mini warsztaty. Uczestnicy
spotkania pod jego kierunkiem wykonali
pięknie plecione kółka, które po dodaniu dekoracji mogą być wykorzystane jako ozdoba

stołu wielkanocnego lub okna.
Krystyna Szafranek przedstawiła
piękne, wiosenne i wielkanocne życzenia świąteczne w kilku wersjach, za które uczestnicy podziękowali jej brawami.
Swoją pasją podzieliła się również obecna na spotkaniu Ewa Maurer, która zaprezentowała swoje prace koronkarskie,
różnego rodzaju, pięknie wykonane serwetki do koszyczka lub na stół czy ławę.
Na zakończenie wszyscy obecni zostali
obdarowani stroikami świątecznymi.
dANuTA BŁAŻYŃskA
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We wrześniu 1939 r. służba w I Komisariacie Policji w Lublinie. Odznaczenia: Medal
Pamiątkowy za Wojnę 1918 – 1921, Medal
Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości,
Brązowy Medal za Długoletnią Służbę. Zginął w Miednoje.
Ppor. Józef Ziemski s. Benedykta
i Marejanny z Miturskich, ur. 8 lutego 1911 r.
w Zalesiu, gm. Gniewoszów. Absolwent
Seminarium Nauczycielskiego w Ursynowie (1930). Ukończył Dywizyjny Kurs
Podchorążych Rezerwy Piechoty (1933).
Nauczyciel w szkole pow. w Wójcinie, pow.
wieluński. We wrześniu 1939 r. zmobilizowany do OZ-ZDP (Ośrodek Zapasowy Dywizji Piechoty). Śmierć Katyń.
Stanisław Dercz s. Jana, ur. 1905 r.
w Piotrkowicach, gm. Kozienice. Policjant w Gniewoszowie od 1930 – 1935 r.
W 1939 r. na służbie w Pionkach. Zamordowany w Miednoje.
Mieczysław
Bogusław
Dymbat
s. Adolfa i Zuzanny z Kozłowskich, ur.
25 grudnia 1897 r. w Zwierzyńcu, gm. Grabów nad Pilicą. Policjant w Gniewoszowie
w 1930 – 1936, a następnie w Kozienicach.
Odznaczenia: Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918 – 1921, Medal Dziesięciolecia
Odzyskanej Niepodległości. Internowany
w Ostaszkowie. Śmierć Miednoje.
Przywołane przeze mnie fakty z pewnością poszerzą wiedzę o dziedzictwie historycznym regionu i pomogą w kształtowaniu postaw młodego pokolenia. Wszystkim
zbolałym sercom proponuję fragment utworu lirycznego pt. Litania do Błękitnej:
Przerażonym wyrokiem okrutnej godziny
połóż łagodne dłonie na ich myśl niepewną
nasza Polska Królewno.
Panno Błękitna, Dziś prosimy Ciebie
spraw niech światłość wiekuista
wciąż im świeci w niebie.
sTANIsŁAwA BACHANEk
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GMINA GRABÓW NAD PILICĄ

Organizatorem konkursu był Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej, Parafialne Oddziały
Akcji Katolickiej oraz Młodzieżowy
Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej
w Radomiu.
Za cel Konkursu postawiono wzrost
świadomości narodowej młodego pokolenia Polaków, pogłębienie ich miłości do Ojczyzny oraz zaznajomienie z historią i kulturą polską zawartą
w pieśni i poezji patriotycznej na przestrzeni wieków.
W konkursie zaprezentowały się trzy
uczennice z Publicznej Szkoły Podstawowej im. 76 Pułku Piechoty w Augustowie przygotowane pod kierunkiem
katechetki Agnieszki Sołtykiewicz.
W kategorii pieśń wystąpiła Maja
Ulijasz z kl I, która zaśpiewała pieśń
żołnierską pt: „Pierwsza Brygada”,
natomiast w kategorii poezja swoje
umiejętności prezentowały Dagmara
Kuklińska z kl. V oraz Milena Leszczyńska z kl. VI recytując pieśni patriotyczne.
W konkursie wzięło udział ponad
200 uczestników. To dowód na to, że

W lutym br. rozpoczęły się eliminacje Mazowieckich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w tenisie stołowym dziewcząt
i chłopców, które zakończą się finałem
12 maja w Ciechanowie.
Gmina Grabów nad Pilicą ma zaszczyt być reprezentowana przez najlepsze dwie drużyny, które 21 marca
br. w Jedlińsku, podczas rozgrywek
międzypowiatowych, zajęły drugie
miejsca w swoich kategoriach. Miejsca
te zapewniły awans naszych zawodników do finału województwa mazowieckiego. W skład zwycięskich drużyn wchodzą uczennice klasy VI PSP
w Augustowie: Milena Leszczyńska,
Daria Zaręba i Daria Woźniak prowadzone przez nauczyciela wychowania
fizycznego Zbigniewa Białkowskiego
oraz uczniowie klasy VI PSP w Grabowie nad Pilicą: Jakub Szybilski, Kacper
Jaworski i Patryk Pisarek, prowadzeni
przez nauczyciela wychowania fizycznego Andrzeja Chrabąszcza.
Gratulujemy młodzieży i trenerom,
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mamy wspaniałych młodych patriotów, którzy chętnie poznają historię
swojego kraju i pragną zachować od
zapomnienia piękne polskie pieśni
i wiersze o charakterze patriotycznym,
w myśl słów wielkiego Polaka św. Jana
Pawła II, który 10 czerwca 1979 r.
mówił:(...)zanim stąd odejdę – proszę
Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jesz-

cze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością (…) Abyście nigdy nie zwątpili i nie
znużyli się, i nie zniechęcili. Abyście
nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Niech te słowa będą
dla nas mottem i zachętą.
AGNIEszkA soŁTYkIEwICz
kATECHETkA PsP AuGusTÓw

trzymając kciuki czekamy na wieści
z Ciechanowa. Dla nas już jesteście
zwycięzcami.
ANNA PLEsIEwICz

www.kozienicepowiat.pl

W Publicznej Szkole Podstawowej
im. 76 Pułku Piechoty w Augustowie odbył się kurs języka hiszpańskiego. Chętni
uczniowie z klasy czwartej, piątej i szóstej
przez kilkanaście tygodni uczęszczali na
zajęcia poprowadzone przez absolwentkę
szkoły Marzenę Gaik.
Celem zajęć było zapoznanie dzieci
z językiem hiszpańskim, który należy do
jednych z najczęściej wykorzystywanych
na świecie. Zajęcia miały na celu rozwijać
i doskonalić umiejętności językowe oraz
zachęcić dzieci do nauki języków obcych
innych, niż te powszechnie stosowane,
jak język angielski czy niemiecki. Zajęcia
miały także na celu zbliżenie do kultury
i historii kraju, z którego się wywodzi,
a także krajów, w których jest używany.
Uczniowie poznawali zasady wymowy, pisowni, uczyły się alfabetu, pogłębiali słownictwo, utrwalali wymowę oraz

prowadzili dialogi i konwersacje. Mieli
okazję poznać różnice dotyczące celebrowania najważniejszych świąt między
Polakami a Hiszpanami i mieszkańcami
Ameryki Łacińskiej.

Akademia Pozytywnej Profilaktyki
w Krakowie zajmująca się rozwojem
interpersonalnym dzieci i młodzieży
w niekonwencjonalny sposób, reprezentowana przez Dominikę Wąsik
przeprowadziła profilaktyczne warsztaty dla uczniów naszej szkoły.
Podczas zajęć uczniowie klas I – III
rozwijali umiejętność rozpoznawania
oraz nazywania podstawowych emocji
oraz poznawali konstruktywne sposoby radzenia sobie z emocjami. Ponadto grupa wzięła udział w ćwiczeniach
wzmacniających współpracę oraz poprawiających wzajemne relacje. Ćwiczenia z emocjami, przeprowadzone
zostały przy pomocy makatki, na której
uczniowie tworzyli twarze o ekspresyjnym wyrazie.
W klasach IV – VI dzieci uczyły

się dostrzegać związek przeżywanych
emocji z konkretnym zachowaniem.
Ćwiczyli rozpoznawanie emocji przy
pomocy masek emocji. Dzięki „balonowi złości” dowiedzieli się, jak mogą
radzić sobie, wtedy gdy pojawiają się
trudne emocje.
Uczniowie, zarówno młodszych, jak
i starszych klas bardzo aktywnie włączali
się w proponowane ćwiczenia. Prowadząca była pod wrażeniem konstruktywnego zachowania oraz zaangażowania
uczniów.
Dyrektor szkoły jak i nauczyciele mają
nadzieję, że warsztaty przyniosą wymierne efekty w funkcjonowaniu dzieci
w szkolnym środowisku.

W czasie tegorocznych ferii zimowych dokonano remontu wewnątrz budynku szkoły. Wymieniono drzwi do klas,
magazynku oraz szatni do wychowania
fizycznego. Założono panele w ostatnich
dwóch klasach nauczania wczesnoszkolnego, w których były podłogi pamiętające
początki funkcjonowania szkoły. Najbardziej z remontu ucieszyły się dzieci i wy-

chowawczynie przebywające na co dzień
w tych pomieszczeniach, gdyż było to dla
nich niespodzianką.
Remontu dokonano ze środków własnych szkoły. W obecnej chwili trwa remont
wolnostojącego budynku na terenie szkoły,
który modernizujemy w celu przeznaczenia go na bazę dla klubu sportowego.
sŁAwoMIr MAdEJ

www.kozienicepowiat.pl

Mamy nadzieję, że przygody lingwistyczne rozpoczęte przez naszą absolwentkę Marzenę Gaik będą kontynuowane w szkole w przyszłości.
sŁAwoMIr MAdEJ

sŁAwoMIr MAdEJ

Nasz Powiat * 21

GMINA KOZIENICE

Za nami duże muzyczne wydarzenie
– IV Festiwal Muzyki Sakralnej im. Józefa Furmanika. Odbył się on 3 kwietnia
w kościele p.w. Św. Krzyża w Kozienicach.
W tegorocznej edycji udział wzięły cztery chóry. Jako pierwszy wystąpił Chór FaMi-Re z Kozienic działający przy Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek od Cierpiących
pod dyrekcją siostry Leny Popławskiej. Chór
ten powstał z inicjatywy siostry Barbary Wycech, wielkiej miłośniczki twórczości Józefa
Furmanika. Pozostali wykonawcy to: Chór
Fermata ze Szkoły Muzycznej I stopnia
z Kozienic pod dyrekcją Anny Kuczmery,
Chór Liturgiczny Parafii N.M.P. Wspomożenia Wiernych z Zalesia Dolnego pod dyrekcją Pawła Gindy i Chór Akademicki Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z Warszawy pod dyrekcją Michała Dąbrowskiego.
Z chórem tym wystąpiła także sopranistka
Jolanta Kaufman. W wykonaniu chórów
usłyszeliśmy zróżnicowane utwory sakralne
różnych kompozytorów, w tym Józefa Furmanika, żyjącego na przełomie XIX i XX
wieku kompozytora i organisty, który ostatnie lata swojego życia spędził w Kozienicach
mieszkając w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. W tym roku mija
63. rocznica jego śmierci. Gościem specjalnym festiwalu był zespół Sabionetta z Warszawy pod dyrekcją Agnieszki Obst-Chwały wykonujący szesnastowieczną muzykę
polską i hiszpańską. Część koncertową poprowadziła dyrektor Kozienickiego Domu
Kultury Elwira Kozłowska. W drugiej części
tego muzycznego wydarzenia została odprawiona msza św. koncelebrowana przez proboszczy obu kozienickich parafii. Kazanie
wygłosił ks. Robert Kotowski.
Wśród gości festiwalu znalazła się m.in.
rodzina Józefa Furmanika: wnuk Andrzej Furmanik oraz Krystyna Furmanik, Adam Furmanik z córką Adrianną i jej mężem Krzysztofem Celejewskim, Mirosława Mackiewicz
z synem Pawłem, Marianna Kucharczyk
i Teresa Orlik. W imieniu rodziny za zorganizowanie i przeprowadzenie tego muzycznego
wydarzenia podziękował Andrzej Furmanik.

– Chciałbym gorąco podziękować za doznane wrażenia i odczucia podczas dzisiejszego koncertu. Festiwal odbywa się
dzięki trzem ﬁlarom: siostrze Barbarze
Wycech, wiceburmistrz Małgorzacie Bebelskiej i dyrektor Elwirze Kozłowskiej
– bardzo paniom za wszystko dziękuję.
Po mszy, zgromadzeni udali się przed
pomnik Jana Pawła II. Tu odbyła się uroczystość złożenia kwiatów i zapalenia zniczy dla
uczczenia drugiej rocznicy kanonizacji Papieża Polaka. Po odmówieniu koronki do Miłosierdzia Bożego, hołd wielkiemu rodakowi
złożyły delegacje: Samorządu Gminy Kozienice, Powiatu Kozienickiego, Enei Wytwarzanie, Publicznego Gimnazjum nr 1, a także delegacja Nadleśnictwa Kozienice. Znicz przed
pomnikiem zapalił też przedstawiciel rodziny
Józefa Furmanika. Wartę przy pomniku pełnili uczniowie z PG nr 1 im. Jana Pawła II
w Kozienicach oraz Rycerze Kolumba.
Patronat honorowy nad festiwalem objęli:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach Mariusz Prawda, Burmistrz Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka, Przewodniczący
Rady Powiatu Kozienickiego Włodzimierz
Stysiak, Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung, Prezes Zarządu Enei Wytwarza-

W połowie marca Kino Kozienickiego Domu Kultury zostało przyjęte do
Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych.
Decyzją Dyrektora Filmoteki Narodowej, na podstawie złożonej deklaracji
przystąpienia i kwestionariusza, 18 marca
Kino Kozienickiego Domu Kultury im. B.
Klimczuka zostało przyjęte do Sieci Kin
Studyjnych i Lokalnych ze statusem kina
lokalnego. Kino w Kozienicach spełnia
wymogi programowe określone w regula-

minie Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych,
dlatego też pozytywnie przeszło kwalifikację. Działalność Sieci Kin Studyjnych
i Lokalnych ma na celu upowszechnianie kultury filmowej, w szczególności poprzez rozpowszechnianie filmów
o wysokich walorach artystycznych oraz
podejmowanie działalności edukacyjnej
adresowanej do młodej widowni.
kozienicki dom kultury
im. Bogusława klimczuka
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nie Wacław Bilnicki, którego reprezentował
Mirosław Podolski, ks. dziekan Władysław
Sarwa – proboszcz parafii p.w. Św. Rodziny
w Kozienicach oraz ks. kanonik Kazimierz
Chojnacki – proboszcz parafii p.w. Św.
Krzyża w Kozienicach. Organizatorami festiwalu byli: Gmina Kozienice, Kozienicki
Dom Kultury im. B. Klimczuka i parafia p.w.
Św. Krzyża w Kozienicach. Partnerami natomiast parafia p.w. Św. Rodziny, OPP Ogród
Jordanowski, Publiczne Gimnazjum nr 1 im.
Jana Pawła II, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących oraz Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu. Na czele komitetu
organizacyjnego stała zastępca burmistrza
Gminy Kozienice Małgorzata Bebelska przy
wsparciu Rycerzy Kolumba Rady Lokalnej
w Kozienicach im. Matki Kazimiery Gruszczyńskiej. Partnerem wydarzenia była Enea
Wytwarzanie. A patronat medialny sprawowali: portal kozienice24.pl, Radomska Grupa Mediowa i telewizja lokalna „Kronika
Kozienicka”. Zarejestrowane koncerty festiwalowe można obejrzeć na kanale YouTube
www.youtube.com/KDKimBK.
kozienicki dom kultury
im. Bogusława klimczuka
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Już po raz trzeci 28 maja odbędą się zawody rowerowo – deskorolkowe na skateparku w Kozienicach. Tegoroczna impreza
będzie obejmowała zmagania sportowe
dla zaproszonych profesjonalistów oraz
amatorów tej dziedziny. Event to przede
wszystkim zawody deskorolkowe i BMXowe. Ale to tylko wierzchołek góry atrakcji.
W czasie zawodów odbędą się zajęcia
z profesjonalistami, podczas których
w trakcie szkoły tricków, każdy amator będzie miał możliwość dowiedzieć się, jak
wykonywać dany trick lub otrzymać wskazówki dotyczące poszczególnych ewolucji.
Jak co roku, zawody poprowadzi Marcin
Jamaj Kolasiński (założyciel Jamaj Events,
działacz na polskiej scenie BMX, komentator, międzynarodowy sędzia FMBA/
FIS, zawodnik) oraz kadra doświadczona
w organizacji tego typu wydarzeń. Udział
zawodników, a szczególnie zawodowców
sprawi, że impreza będzie atrakcyjna również dla osób nie związanych ze sportami
ekstremalnymi. Na kozienicki event zapraszamy profesjonalnych skaterów i riderów
BMX z całej Polski, co z pewnością doda
prestiżu i podniesie rangę imprezy.
Zmagania riderów cieszą się coraz większą popularnością wśród widzów. Z całą pewnością tricki wykonywane przez najlepszych
zawodników w Polsce wgniotą ich w fotele
trybun. Ekstremalne ewolucje, umiejętności
i jazda na najwyższym poziomie sprawią, że

www.kozienicepowiat.pl

prezentowane kombinacje powalą na kolana
zgromadzonych widzów. Sportową część imprezy uatrakcyjni dobra muzyka oraz ogromna ilość nagród od sponsorów – zarówno rzeczowych, jak i pieniężnych. Na kozienickich
zawodach nie można będzie się nudzić!
Z roku na rok podwyższamy poprzeczkę,
stale pretendując do organizatora najwyższej rangi. Nieskromnie pisząc, niepowtarzalny klimat podczas poprzednich edycji
spowodował, że zawody w Kozienicach
stały się jednymi z największych w kraju
i znane są prekursorom tej subkultury w ca-

łej Polsce. Sukces więc został osiągnięty!
Organizatorami imprezy jest Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu oraz Jamaj Events, współorganizatorem – gmina
Kozienice. Patronat nad imprezą objął burmistrz gminy Kozienice – Tomasz Śmietanka. Sponsorem zawodów jest Enea
Wytwarzanie sp. z o.o. Więcej informacji
można znaleźć na stronie www.kcris.pl.
Obecność obowiązkowa dla każdego fana
tego niezwykle widowiskowego show!
kozienickie Centrum
rekreacji i sportu
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GMINA MAGNUSZEW

Chrzest księcia Polan, Mieszka I był
jednym z przełomowych wydarzeń w historii Polski i Polaków. W całym kraju
Polacy uroczyście przygotowują się do obchodów 1050 rocznicy tego wydarzenia.
W Gminie Magnuszew 3 kwietnia
w kościele parafialnym pod wezwaniem
Świętego Jana Chrzciciela w Magnuszewie została odprawiona uroczysta Msza
Święta. Jej doniosłości nadał montaż
słowno-muzyczny w wykonaniu aktora
Jerzego Zelnika i Małgorzaty Kilanek
oraz krótka inscenizacja przedstawiająca obrzęd przyjęcia Chrztu Polski przez
Mieszka I w wykonaniu Amatorskiej
Grupy Teatralnej działającej przy GBPCK w Magnuszewie.
W uroczystościach uczestniczyły władze Gminy: Wójt Gminy Marek Drapała,
Sekretarz Gminy Barbara Sobota oraz
przedstawiciele Rady Gminy wraz z Pocztem Sztandarowym. Zamiast homilii
uczestniczący we Mszy Świętej aktor słowami Galla Anonima przedstawił sylwetkę panującego księcia Polan Mieszka I,

a następnie wprowadził wszystkich zebranych w kościele w patriotyczny nastrój,
recytując poezję Jana Kochanowskiego
i innych polskich poetów przeplataną
narodową wokalizą Małgorzaty Kilanek.
Uroczystość zakończył krótkim podsu-

mowaniem Wójt Marek Drapała podkreślając, że patriotyzm i wiara u wszystkich
Polaków zawsze szły w parze wzajemnie
się wspomagając i uzupełniając.

Wyremontowana świetlica w Osiemborowie w gminie Magnuszew pokazała,
jak bardzo jest potrzebna mieszkańcom.
6 luty był dniem wyjątkowym dla najmłodszych członków naszego społeczeństwa. W świetlicy wiejskiej odbył się bal
karnawałowy z udziałem dzieci, była to
pierwsza impreza tego typu w Osiemborowie. Bal odbył się dzięki mieszkańcom,
którzy swoim zaangażowaniem pomogli
w jego realizacji, przygotowali salę oraz
poczęstunek. Dzieci były pięknie poprzebierane w stroje karnawałowe, tutaj rodzice wykazali się dużą kreatywnością.
Bawiąc się świetnie, dzieci chętnie brały
udział w licznych konkursach.
Naszą imprezę swoją obecnością zaszczycił Wójt Marek Drapała, który nagrodził za świetne kostiumy wszystkie
dzieci słodkimi upominkami. Jednym
z najbardziej oczekiwanych konkursów
był wybór króla i królowej Balu. Z pośród
tylu uczestników ciężko było wytypować
nowych władców. Komisja jednogłośnie
zdecydowała, iż królową tego wieczoru zostanie Klara Ogrodzińska, a królem
Wiktor Myszka.
O najmłodszych uczestnikach imprezy
można by było pisać godzinami, ale nie
można zapomnieć o rodzicach, którzy
w tym czasie mieli okazję do miłych konwersacji między sobą.
Nasza świetlica otwiera się na nowe

horyzonty. Pod hasłem „zdrowy kręgosłup” organizowane są ćwiczenia relaksacyjne, z których mieszkańcy chętnie korzystają. Spotykamy się systematycznie,
jeden raz w tygodniu, od początku lutego,
więc efektami już można się pochwalić.
Propagujemy aktywny styl życia i staramy
się zachęcić do tego coraz więcej osób.
Wkrótce teren wokół budynku zostanie
tak przygotowany, aby zabawy na powietrzu sprawiały więcej przyjemności.
Dzięki takim imprezom można poznać wielu wspaniałych ludzi, poznać
ich potrzeby i wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom w przyszłości. Mam nadzieję,

że mieszkańcy bardziej się zintegrują
i będą chcieli częściej spotykać się w tak
miłych okolicznościach. Czynny udział
w organizacji przedsięwzięcia brali: Justyna Grądziel, Wioleta Skwira i Beata
Ogrodzińska, za co bardzo dziękuję.
Na szczególne podziękowanie zasługuje Wójt Marek Drapała i dyrektor GBPCK w Magnuszewie Elżbieta Wachnik,
gdyż dzięki współpracy jaką podjęliśmy
możemy realizować wspaniałe projekty, których mam nadzieję będzie coraz
więcej.
wIoLETTA FrĄCzEk
soŁTYs wsI osIEMBorÓw
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W sobotę 19 marca odbyła się II Magnuszewska Gala Przedsiębiorczości, która
była okazją do spotkania i podsumowania
osiągnięć przedsiębiorców naszej Gminy.
W sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Magnuszewie czekały na przedsiębiorców medale i wyróżnienia. Wyróżnienia
otrzymało kilkanaście firm w kategorii
działalność gospodarcza, przyczyniająca
się do rozwoju i promocji Gminy.
Pięć najbardziej prężnych firm naszej
Gminy, zostało uhonorowanych przez Radę
Gminy przyznaniem tytułu: „Zasłużony dla
Gminy Magnuszew” wraz z pamiątkowym
medalem. Na awersie medalu widnieje napis
Za zasługi dla Gminy Magnuszew, a w kontur granic Polski wpisany jest herb gminy. Na
rewersie medalu znalazły się granice gminy
spięte trzema rzekami: Wisłą, Radomką i Pilicą oraz kontur fasady kościoła w Magnuszewie po stronie lewej, zaś po stronie prawej
kłos zboża i jabłko, podkreślające rolniczy
charakter gminy. W górnej części medalu
jest napis w języku łacińskim Gloria Virtuti
Resonat, co znaczy: Sława jest echem cnoty. Wśród laureatów tej prestiżowej nagrody
znaleźli się: Zdzisław Szczypek założyciel
firmy „WITAMINA”, Kamila Szaraniec
założycielka firmy „KON-MAG”, Mieczysław Miśkiewicz założyciel firmy „MULTI–SMAK”, Zenobiusz Kurzepa założyciel
firmy „Z.K. TRANSOIL” oraz Ryszard Ku-

tyła założyciel firmy „MEBLE KUTYŁA”.
Wręczenia medali dokonali Przewodniczący
Rady Gminy Zbigniew Rybarczyk i Wójt
Gminy Marek Drapała.
Ciekawą dekorację przygotowały panie
z Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum
Kultury w Magnuszewie. Zebrani mieli okazję wysłuchania pięknego koncertu zespołu
ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach. Znakomity dobór utworów i pełne finezji wykonanie były długo oklaskiwane przez
zebraną publiczność. Ciekawość wszystkich
budził czerwony dywan, który jak się okazało był wybiegiem, na którym prezentowały
się modelki w kapeluszach firmy kapeluszniczej „EVITA” Państwa Smoderek z Mniszewa. Wspomniany pokaz mody wzbudził
zachwyt nie tylko ze względu na urodę
modelek, ale również eleganckie kapelusze,
które trafiają nie tylko na rynek krajowy, ale
i europejski.
W dalszej części spotkania wraz z serwisem kawowym trwały rozmowy i dyskusje na tematy gospodarcze, które są okazją nawiązania bliższych kontaktów.
Zebrani na uroczystości mieli nie lada
okazję do osobistego porozmawiania z założycielem firmy „TOP Market” Eugeniuszem
Jędrzejczakiem, który jest sobowtórem numer jeden byłego Prezydenta Lecha Wałęsy.
II Magnuszewska Gala Przedsiębiorczości stała się już corocznym gminnym wy-

W niedzielę 10 kwietnia 2016 r., po
raz pierwszy w tym roku otwarto podwoje Skansenu Militarnego I Armii Wojska
Polskiego w Mniszewie. Skansen rozpoczął swój sezon turystyczny z nowymi
planami. Przygotowany został ciekawy
program edukacyjny dla dzieci i młodzieży, połączony z edukacją patriotyczną i zajęciami w terenie. Planowane są również
warsztaty rękodzieła oraz oprowadzanie
grup z profesjonalnym przewodnikiem.
Będzie możliwość zamówienia ogniska
i żołnierskiego posiłku. W recepcji Skansenu, oprócz pamiątek z pobytu w Skansenie, usytuowany zostanie „Magnuszewski
kredens smaku”, w którym turyści będą
mogli nabyć nasze regionalne produkty.
Uzupełnieniem oferty Skansenu, będzie coroczna organizacja Pikników Militarnych. Ideą tego wydarzenia jest edukacja społeczeństwa w dziedzinie historii
obronności kraju.
Pierwszy, pilotażowy Piknik Militarny
odbył się 12 lipca 2015 roku i cieszył się
ogromnym zainteresowaniem. Czynione
są starania, aby tegoroczny Piknik, któ-

ry odbędzie się 3 lipca 2016 r. był równie bogaty. Zapowiedziały w nim udział
liczne grupy rekonstrukcyjne, grupy ASG
oraz wielu innych uczestników.
Zapraszamy do udziału w Pikniku oraz

www.kozienicepowiat.pl

darzeniem. Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak powiedział podczas
swojego wystąpienia, że warto zorganizować taką galę na szczeblu powiatu. Gmina
Magnuszew jest w tym zakresie liderem
i warto z jej pomysłów skorzystać.
Kolejna gala już za rok, mamy nadzieję, że będzie równie ciekawa jak tegoroczna. Relację z II Magnuszewskiej
Gali Przedsiębiorczości można oglądać
w Internecie na stronach Urzędu Gminy
Magnuszew.
INForMACJA wŁAsNA
urzĄd GMINY MAGNuszEw

odwiedzania Skansenu w Mniszewie, który czeka na odwiedzających codziennie
od godz. 10:00.
ELŻBIETA wACHNIk
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GMINA SIECIECHÓW

16 stycznia 2016 roku piękny jubileusz
100-lecia urodzin obchodziła mieszkanka
Zajezierza – Pani Kazimiera Kamionka.
Dzień ten Jubilatka spędziła w gronie rodziny i przybyłych gości.
Życzenia Szanownej Jubilatce złożyli: Sekretarz Gminy Sieciechów Teresa
Sujkowska, Kierownik Oddziału Spraw
Obywatelskich Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu
– Zbigniew Gurtat , przekazując na ręce
Pani Kazimiery list gratulacyjny od Premier RP Beaty Szydło.
Do urodzinowych życzeń dołączył
również przedstawiciel Placówki Terenowej KRUS w Kozienicach – Michał
Surma, kierownik USC. Były także
kwiaty, prezenty, szampan i urodzinowy tort.
Jubileusz 100 – lecia urodzin to niecodzienna i doniosła chwila. Sto lat, to
czas, który dla większości z nas wydaje
się nie do osiągnięcia… To czas bogaty w wartości, źródło wiedzy, doświadczeń i życiowej mądrości. Setne urodziny to piękny cały wiek wypełniony
codziennymi radościami i troskami, ale
także pracą i poświęceniem dla dobra

I Powiatowy Przegląd Przyśpiewek
Dyngusowych i Pieśni Wielkanocnych
„Nie dajmy zaginąć tradycji” został rozstrzygnięty. Organizatorami przeglądu
były Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kozienickiej, Stowarzyszenie LGD „Puszcza Kozienicka” oraz gminy Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów,
Magnuszew i Sieciechów.
Do rywalizacji przystąpiło siedem zespołów ze szkół podstawowych oraz trzy
zespoły ze szkół gimnazjalnych. Naszą
Gminę reprezentowały dwie grupy z Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie w składzie: Julia Witosław, Julia
Ciesielska, Weronika Ciesielska, Klaudia
Bogacka i Oliwia Siek pod opieką pań:
Celiny Roczkowskiej i Alicji Kowalczyk. Drugi zespół w składzie: Gabrysia
Roczkowska, Patrycja Kwapisz, Wiktoria
Zwolska i Aleksandra Jasik pod opieką
pani Wioletty Dziosa-Wojtasik.
Finał pierwszej edycji przeglądu, który odbył się 6 kwietnia w Magnuszewie
wygrały szkoły z Sieciechowa oraz Wysokiego Koła.
Ks Dariusz Sałek proboszcz parafii
pw. św. Piotra i Pawła w Łękawicy uzasadniając decyzję jury przyznającą dwie
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bliskich. Pani oraz cała Pani rodzina
dajecie nam wszystkim świadectwo
zgodnego życia w rodzinnej harmonii,

miłości i poszanowaniu.
GrAŻYNA wIrAszkA
kierownik usC

równorzędne nagrody, podkreślił, że przegląd ma na celu kultywowanie i ożywianie polskich tradycji wielkanocnych. Oba
nagrodzone zespoły dziecięce w swoich
wystąpieniach regulaminowo przedstawiły opowiadanie o tradycji wielkanocnej.
W kategorii szkoły gimnazjalne, na-

grody przyznał Wójt Gminy Magnuszew
pan Marek Drapała, otrzymali je: zespół
z Sieciechowa i Garbatki Letnisko.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom
przeglądu, a szczególnie laureatom oraz
ich opiekunom.
ELŻBIETA kALBArCzYk
www.kozienicepowiat.pl

Od początku lat 90. XX wieku
Polskie Towarzystwo Turystyczno
– Krajoznawcze oraz czasopisma „Poznaj swój kraj” organizują konkurs
pt.: „Poznajemy Ojcowiznę”. Uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Starych Słowikach wzięli drugi raz
udział w tym konkursie i po raz kolejny otrzymali nagrody i wyróżnienia.
W roku szkolnym 2014/2015
II miejsce zajęła praca napisana przez
Natalię Lisiecką poświęcona panu
Grzegorzowi Glince – „ Wielki człowiek z małej wioski”. Temat okazał się
na tyle ciekawy, że praca została doceniona i otrzymała nominację do etapu
wojewódzkiego. Pan Glinka urodził
się w Mozolicach, a obecnie mieszka
i pracuje w Kanadzie. Jest profesorem
na jednej z kanadyjskich uczelni, znanym i cenionym naukowcem.

picach – pani Heleny Bąk. Bohaterka,
o której w swojej pracy pisała Alicja
Maćkula, jest członkinią Korpusu Weteranów Walki o Niepodległość. Jej
mąż Bolesław Bąk pseudonim ,,Sęk’’
był dowódcą l Plutonu Strzelców oddziału ,,Bilofa’’ i ,,Tomasza’’ gminy
Sieciechów. Razem z nimi o wolną
Polskę walczyli jego bracia Józef Bąk
,,Sosna’’, Jan Bąk ,,Liść’’ i Henryk
Bąk ,,Grzegorz’’. Pani Helena udzieliła wywiadu, na podstawie którego

powstała wyróżniona praca.
Podziękowania odebrali również
koordynujący prace nauczyciele: Bożena Szczur, Piotr Grzeszczyk i Joanna
Zawodnik.
wszYsTkIM uCzEsTNIkoM
GrATuLuJEMY!
JoANNA zAwodNIk

W tegorocznej edycji konkursu
wzięło udział dużo liczniejsze grono
uczniów naszej szkoły. Prace przygotowane przez dzieci dotyczyły mieszkańców naszej gminy i powiatu oraz
miejsc, z którymi są emocjonalnie
związani:
Kazimiera Gruszczyńska – kozieniczanka, która warto poznać, praca multimedialna, autorzy Dominik Lewandowski, Dawid Rafa
Biskup Radosław Zmitrowicz – z Kozienic na Ukrainę, autorki Natalia Ambroziak, Marlena Pachocka
Kobieca wojna ma inny smak i zapach
– wojenne wspomnienia weteranki II
wojny światowej Heleny Bąk, autorka
Alicja Maćkula
Historia mojej szkoły autorka Natalia Kamionka
Druhna Janina Starzyk – harcerka z pasją autor Jakub Jasek
Feliks Nowowiejski – wybitny kompozytor autorka Monika Dzik.
Miłym zaskoczeniem było dla nas
przyznanie III miejsca pracy multimedialnej o Kazimierze Gruszczyńskiej,
trzecie miejsce w kategorii prac literackich zajęła Alicji Maćkuli i Jakuba Jasek. Jakub Jasek jako jedyny
otrzymał nominację do II – wojewódzkiego etapu konkursu.
Jedna z nagrodzonych prac dotyczyła osoby, która jest mieszkanką
naszej gminy, na stałe mieszka w Kęwww.kozienicepowiat.pl
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Informacje

Z początkiem wiosny rozpoczyna się sezon rowerowy. Wyciągamy „dwa kółka” z piwnic, garaży, przygotowujemy do jazdy i...wyruszamy w drogę, by poczuć szum w uszach, wiatr we
włosach, słońce i ogromną radość.
A my już teraz rozpoczynamy organizację VI Powiatowego Rajdu Rowerowego „Śladami Historii”, który odbędzie się w maju. Podczas pięciu dotychczasowych edycji
rajdu przejechaliśmy już ponad 360 km. Puszczańska przyroda, nadwiślańskie krajobrazy i historia miejsc pamięci
i zabytków, które odwiedzaliśmy, niezmiennie, co roku zachwycały uczestników naszych rajdów. I cóż, że mokliśmy
i chroniliśmy się przed piorunami? I cóż, że piekło w nas
słońce? Czyż nie wspominamy tego jako pięknej przygody?
Wszak jazda na rowerze to samo zdrowie i.... szczęście –
dzięki endorfinom wytwarzanym podczas wysiłku fizycznego. Pokonywanie własnych słabości, kontemplacja przyrody, poszerzanie wiedzy o naszej małej ojczyźnie – powiecie
kozienickim – to wszystko niesie ze sobą udział w naszym

przedsięwzięciu.
W tym roku rajdowiczów chcemy zabrać tam, gdzie jeszcze
w ciągu ostatnich pięciu lat nie dotarliśmy, w miejsca przesycone historią, okupione krwią bohaterów, ale także w miejsca,
których krajobrazy napawają optymizmem i zachęcają do odpoczynku na łonie natury.
Masz 18 lat, lubisz jeździć na rowerze, kochasz wyzwania
i turystykę? Śledź naszą stronę internetową www.kozienicepowiat.pl oraz kanał Powiatu Kozienickiego w serwisie youtube,
na których już niedługo pojawią się szczegółowe informacje
dotyczące VI Powiatowego Rajdu Rowerowego „Śladami Historii”.
Do zobaczenia na szlakach rowerowych powiatu
kozienickiego!
MoNIkA wIrAszkA
wydział Promocji i kultury
starostwa Powiatowego w kozienicach

Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat”
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