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30 sierpnia w Głowaczowie odbyły się Dożynki Powiatu Kozienickiego „Głowaczów 2015”. Organizatorami tegorocznego święta plonów byli
Starostwo Powiatowe w Kozienicach,
Gmina Głowaczów oraz pozostałe gminy powiatu kozienickiego.
Powiat kozienicki może szczycić się
organizowanymi dwukrotnie dożynkami
wojewódzkimi – w 2002 i w 2012 roku
w gminie Kozienice. Dożynki Powiatowe natomiast zostały zorganizowane
już po raz dwunasty. Zgodnie z tradycją każdego roku organizowane są one
w innej gminie. Gmina Głowaczów była
gospodarzem już po raz drugi.
Święto Plonów to ludowe święto
połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i pracy na polu.
Głównym motywem tego święta jest
praca człowieka na roli i dlatego jej

znaczenie podkreślają wszystkie obrzędy towarzyszące dożynkom.
Uroczystości rozpoczęła msza święta
w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Głowaczowie celebrowana przez księdza biskupa Piotra Turzyńskiego oraz proboszcza
Zdzisława Kałuzińskiego a także wikariusza Mariusza Parszewskiego.
Podczas mszy celebrans dokonał poświęcenia chlebów i wieńców dożynkowych.
Następnie barwny korowód dożynkowy przeszedł na stadion sportowy
w Głowaczowie. Dalsza część uroczystości
została rozpoczęta hymnem państwowym
w wykonaniu Orkiestry Dętej Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kozienicach, a otwarcia
tegorocznego święta plonów dokonali jego
gospodarze: Janusz Stąpór starosta powiatu kozienickiego oraz Józef Grzegorz MaDokończenie na str. 2

Wydarzenia
Dokończenie ze str. 1

łaśnicki wójt gminy Głowaczów.
„Chciałbym w imieniu swoim, Rady
Powiatu i Zarządu Powiatu podziękować
Wam za wasz trud. Za Waszą pracę. A ziemia jest trudnym pracodawcą, niezwykle
wymagającym. Nie da się tam powiedzieć,
że w tym momencie przerywam, przepracowałem osiem godzin i mogę sobie pójść
odpocząć. Czasem trzeba pracować od świtu do nocy. Do tego dochodzą jeszcze, często, trudne warunki atmosferyczne. Tak jak
w tamtym roku mokro – nie dało się wejść
na pole, w tym roku sucho – wszystko wysycha. Dlatego w pełni doceniamy Wasz
wysiłek, Waszą ciężką pracę i przynajmniej
w tym zakresie, w jakim możemy to czynić,
my jako powiat i wszystkie gminy, wszyscy
wójtowie będziemy starali się Wam pomagać. Chociażby w przezwyciężeniu skutków
suszy” – powiedział Janusz Stąpór starosta
powiatu kozienickiego.
Józef Grzegorz Małaśnicki wójt gminy Głowaczów mówił – „Dożynki powiatowe odbywają się w gminie Głowaczów
po raz drugi. Po dwunastu latach przerwy
są w roku bardzo trudnym, bo było gradobicie, jest susza, i nawiedzają nas pożary.
Ale to nie udaremniło nam wspólnego
świętowania. Trud rolnika musi być zawsze doceniony. Bez rolników nie byłoby
Polski. Bez rolników nie byłoby chleba”
Starostami dożynek wybranymi jak co
roku spośród rolników gminy, w której odbywają się dożynki powiatowe byli Dorota
Bielas z Ursynowa oraz Adam Padewski
z Emilowa. Przekazali oni chleb upieczony
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z tegorocznych zbiorów na ręce gospodarzy dożynek wypowiadając słowa: OTO
TRUD NASZEJ ZIEMI DZIELCIE NIM
SPRAWIEDLIWIE. W obrzędzie dzielenia
chlebem wzięli także udział Mirosław Górka
– wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego, Hubert Czubaj – Przewodniczący Rady Gminy Głowaczów, Krzysztof Stal-

Po obrzędzie dzielenia chlebem przyszedł czas na okolicznościowe przemówienia gości oficjalnych – Posłów na Sejm RP
Czesława Czechyry, Dariusza Bąka, Mirosława Maliszewskiego, Senatora RP Wojciecha Skurkiewicza, Kierownik Delegatury
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Radomiu Marty Michalskiej – Wilk oraz

mach – wicestarosta Powiatu Kozienickiego
oraz Robert Kowalczyk – Wójt Gminy Garbatka – Letnisko, Wiesław Andrzej Pawlonka – Wójt Gminy Gniewoszów, Euzebiusz
Strzelczyk – Wójt Gminy Grabów nad Pilicą,

Leszka Przybytniaka Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Z okazji uroczystości dożynkowych listy z życzeniami dla rolników przesłali Zbigniew Kuźmiuk Poseł do Europarlamentu,

Igor Czerwiński – zastępca burmistrza Gminy Kozienice, Marek Drapała – Wójt Gminy
Magnuszew oraz Marian Zbigniew Czerski
– Wójt Gminy Sieciechów. Obrzęd dzielenia
chlebem uświetnił pieśniami dożynkowymi
Zespół Relaks z Kozienic.

Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki,
Adam Struzik Marszałek Województwa
Mazowieckiego Leszek Świętochowski
Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych
Wśród przybyłych gości byli rolDokończenie na str. 3
www.kozienicepowiat.pl
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nicy z powiatu kozienickiego wraz
z rodzinami, przedstawiciele instytucji
i przedsiębiorstw związanych z rolnictwem,
samorządów i placówek oświatowych.
Najbardziej zaangażowani i wyróżniający się rolnicy z terenu powiatu kozienickiego uhonorowani zostali odznakami
„Zasłużony dla rolnictwa” przyznawanymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Wyróżnieni zostali:
Agnieszka Jelonkiewicz, Adam Padewski
i Dariusz Purchała – gmina Głowaczów
Dorota Basaj i Małgorzata Nagadowska
– gmina Garbatka-Letnisko
Mirosław Pawlonka i Krzysztof Sadura
– gmina Gniewoszów
Józef Kuciak – gmina Grabów nad Pilicą
Regina Warchoł, Marek Lenarczyk, Mirosław Chodyń, Waldemar Szczypior
i Paweł Bąbel – gmina Kozienice
Anna Grażyna Kwapisiewicz i Jerzy Andrzej Wachnik – gmina Magnuszew
Mariusz Micka – gmina Sieciechów.
Medale Komisji Edukacji Narodowej
za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przyznane staroście kozienickiemu
oraz wójtowi gminy Głowaczów przez
Ministra Edukacji Narodowej wręczli Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu Marta
Michalska – Wilk i wiceprzewodniczący
sekcji regionalnej NSZZ Solidarność Mirosław Górka.
W trakcie uroczystości rozstrzygnięty został także konkurs na najładniejszy wieniec
dożynkowy. I miejsce przyznała wieńcowi
wykonanemu przez Gminę Kozienice, II
miejsce zajął wieniec gminy Głowaczów,
na III miejscu exequo znalazły się wieńce
gminy Gniewoszów oraz Grabów nad Pilicą. Wyróżnienia zostały przyznane wieńcom
www.kozienicepowiat.pl

z gmin: Garbatka – Letnisko, Głowaczów
sołectwo Leżenice, Grabów nad Pilicą Klub
Seniora, Magnuszew, Sieciechów, a także
koszom przygotowanym przez Rodzinne
Ogrody Działkowe im. Bohaterów Studzianek w Świerżach Górnych oraz Dolinka
w Kozienicach. Nagrody ufundował Zarząd
Powiatu Kozienickiego.

Dla uczestników dożynek przygotowane zostały liczne atrakcje. Chętni mogli
wziąć udział m.in. w konkursie zorganizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, czy też w konkursie
zorganizowanym wspólnie przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
oraz Starostwo Powiatowe w Kozienicach.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się
stoiska wystawiennicze Mazowieckiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Mazowieckiej Izby Rolniczej, Nadleśnictw
Kozienice, Dobieszyn i Zwoleń, Kozienickiego Parku Krajobrazowego, Biblioteki
Gminy Kozienice oraz Gminy Głowaczów,
LGD „Puszcza kozienicka” oraz artystów
i twórców ludowych, a także producentów

żywności. Na najmłodszych uczestników
tegorocznego święta plonów czekało stoisko z animatorem zabaw i konkursów
przygotowane przez Wydział Promocji
i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach, a także dmuchane zjeżdżalnie.
W programie artystycznym zaprezentowali się seniorzy z Zespołów RELAKS,
Złota Jesień; uczniowie szkół z Głowaczowa, zespoły Sorbin, Skaryszewiacy
i Półborzanki, Jan Wojdak i Zespół Wawele.
Niemałą niespodziankę przybyłym na Dożynki Powiatu Kozienickiego „Głowaczów
2015” sprawił Zespół Pieśni i Tańca Sorbin,
który część artystyczną uroczystości rozpoczął tanecznym krokiem w rytm Poloneza
odtańczonego z częścią widowni.
Święto plonów zakończyła zabawa
taneczna przy dźwiękach muzyki zespołu
The Acords oraz pokaz sztucznych ogni.
Uroczystości dożynkowe odbyły się
pod honorowym patronatem: Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Jacka Kozłowskiego Wojewody Mazowieckiego oraz Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Partnerami tegorocznych dożynek
byli:Fabryka Domów Bogucin Rajmund
Szewczyk; Spółdzielnia Inwalidów im.
Zygmunta Starego w Kozienicach; Jovi
– producent jogurtów; Stanisław Słomski; Nadleśnictwo Kozienice; Firma
Rolno – Nasienna „ROLSIEW” Henryk
Jarosz, Stanisław Pałczyński Spółka jawna; Mazowiecka Izba Rolnicza oddział
w Radomiu; FirmaTMP Energy Tadeusz
Semeniuk; Firma DELTA; Przedsiębiorstwo FENIX Robert Rakoczy; Kwiaciarnia – Aneta Tęcza; Winnica Wieczorków;
Stowarzyszenie LGD Puszcza Kozienicka;
SONDINES Sp. z o.o. Mariusz Pająk.
aGniESZKa GaJDa
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I LO im. Stefana Czarnieckiego
w Kozienicach
1 września uczniowie I Liceum
Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, podobnie
jak tysiące uczniów w kraju, rozpoczęli nowy rok szkolny 2015/2016.
Odświętnie ubrani młodzi ludzie pojawili się w murach szkoły, uśmiechnięci
i wypoczęci, gotowi do podjęcia nowych wyzwań. Uroczystość rozpoczęła
się punktualnie o godzinie 9.00.

Zgromadzonych na sali gimnastycznej uczniów powitała dyrektor szkoły Ewa Malec, która przypomniała, że
1 września to nie tylko kolejny rozpoczynający się rok szkolny, ale także
76 rocznica wybuchu II wojny światowej. Odwołując się do słów Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Naród
bez dziejów, bez przeszłości staje się
wkrótce narodem bez ziemi, narodem
bezdomnym, bez przyszłości”, podkreśliła, jakie znaczenie ma pamięć o minionych, tragicznych wydarzeniach dla
przyszłych pokoleń. Następnie zapoznała zebranych ze zmianami kadrowymi
w szkole, w serdecznych słowach
zwróciła się do wszystkich obecnych,
a w szczególności do uczniów klas
pierwszych, życząc im sukcesów w nauce, umiejętnego wykorzystania czasu
spędzonego w naszej szkole, rozwijania swoich pasji i zainteresowań i samych dobrych wrażeń, które pozwolą
ukształtować ich osobowość i podejmować mądre wybory w przyszłości.
Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz Zastępca Burmistrza Małgorzata Bebelska, Naczelnik Wydziału
Zdrowia, Edukacji i Sportu Starostwa
Powiatowego w Kozienicach Janusz
Patkowski oraz przedstawicielka Rady
Rodziców Izabela Łuczyńska. Małgorzata Bebelska odczytała listy gratulacyjne oraz wręczyła nagrody rzeczowe
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dla najlepszych tegorocznych maturzystów: Artura Marszałka, Michała Kuźmińskiego, Mileny Chmielewskiej.
Dyrektor szkoły poinformowała zebranych, że Michał Kuźmiński został
finalistą konkursu „matura na 100%”
organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne. Oznacza to, że Michał
należy do grona osób, które najlepiej
w Polsce zdały maturę.
Naczelnik Wydziału Zdrowia, Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kozienicach
Janusz Patkowski poinformował, że trzech kolejnych
maturzystów z najlepszymi
wynikami – Agata Janeczek, Marcin Śmietanka,
Wioleta Domaszczyńska
otrzyma nagrody od Zarządu Powiatu Kozienickiego
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kozienicach.
Następnie dyrektor szkoły
zapoznała uczniów z przydziałem
wychowawstw
w poszczególnych klasach,
życzyła miłej i owocnej pracy w nowym
roku szkolnym i zaprosiła zgromadzoną
młodzież na pierwsze spotkania z wychowawcami.
Zespół Szkół Nr 1
im. Legionów Polskich w Kozienicach
We wtorek 1 września 2015 roku dokładnie o godzinie 9-tej zabrzmiał w Zespole Szkół Nr 1 w Kozienicach pierwszy
dzwonek.

Z okazji rozpoczęcia nowego roku
szkolnego 2015/2016 odbył się uroczysty apel, na którym gościli m.in.: Janusz
Stąpór starosta powiatu kozienickiego,
Krzysztof Więsek kierownik Wydziału
Mechanicznego Enea Wytwarzanie Sp.
z o.o., Robert Boryczka dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim
w Kozienicach, przewodniczący Rady

Rodziców Jacek Grabiec oraz Władysław
Sarwa ksiądz kanonik, proboszcz parafii
pw. Św. Rodziny. Wszyscy goście życzyli uczniom i nauczycielom wytrwałości
i pomyślności.
Dyrektor szkoły Ryszard Zając
w swoim przemówieniu powitał uczniów klas pierwszych i wyraził radość, że
wszyscy uczniowie wrócili cało i zdrowo
z wakacji.
W dalszej części uroczystości odbyło
się ślubowanie uczniów klas pierwszych,
następnie zostały wręczone nagrody Burmistrza dla najlepszych tegorocznych
maturzystów.
Pogoda dopisała, było upalnie,
a uczniowie z niecierpliwością czekali
aż udadzą się do klas na spotkania z wychowawcami.
Po spotkaniu z wychowawcami uczniowie udali się do domów, aby skorzystać ostatni dzień z promieni wakacyjnego słońca...
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Garbatce – Letnisku
Rozpoczął się 1 września 2015 roku
w szkole średniej o 67 – letniej tradycji,
nazywanej obecnie oficjalnie Zespołem
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana
Kochanowskiego, a zwyczajowo od lat
Szkołą Drzewną. Do tej nazwy z czasem dołączyła kolejna – Szkoła Leśna.
Od niedawna, jak na zespół szkół przystało, placówka poszerzyła swoją ofertę
edukacyjną o liceum ogólnokształcące
z profilami penitencjarnym i policyjnym.
Obok techników technologii drewna
w Technikum Drzewnym i techników
leśników w Technikum
Leśnym kształci przyszłą
kadrę zawodową w zawodach związanych z więziennictwem i policją.
Rok szkolny 2015/2016
w ZSP w Garbatce powitało 33 uczniów klas
pierwszych. Ta kameralna
i klimatyczna szkoła liczy
ogółem 113 uczniów.
W uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego
uczestniczyli oprócz uczniów, kadry pedagogicznej, rodziców, wicestarosta powiatu kozienickiego Krzysztof Stalmach i ksiądz proboszcz parafii
w Garbatce- Augustyn Rymarczyk. Słowa
zachęty, życzliwości i otuchy skierowali
tak do uczniów, jaki nauczycieli, za co
dziękujemy, rozpoczynając drogę w zdobywaniu wiedzy i dzieleniu się nią.
informacje szkół
www.kozienicepowiat.pl
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W pierwszą sobotę września
w całym kraju odbyła się kolejna edycja akcji Narodowe Czytanie, którą
zainaugurował trzy lata temu Prezydent Bronisław Komorowski wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama
Mickiewicza. Druga edycja objęła
utwory Aleksandra Fredry, natomiast
w ubiegłym roku czytana wspólnie
była Trylogia Henryka Sienkiewicza.
Tegoroczną lekturą okazała się „Lalka”
Bolesława Prusa.
Nad akcją, w którą włączyło się wiele
instytucji oraz placówek w całym kraju
honorowy patronat sprawował prezydent
Andrzej Duda z małżonką.
Narodowe Czytanie miało różną
formę – od spotkań w zabytkowych
miejscach, gdzie aktorzy, ludzie świata kultury i politycy zmierzyli się
z realiami XIX – wiecznej Warszawy,
w które wpisana została galeria postaci
charakteryzujących się nietuzinkowymi osobowościami, po happeningi oraz
lekturę w zaciszu domu czy biblioteki.
Chętni mogli czytać powieść w oryginale. Przygotowana jednak specjalnie
na tę akcję została adaptacja powieści.
Twórcą adaptacji jest Bronisław Maj
– poeta, literaturoznawca, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego,
który zaproponował wersję złożoną
z 12 rozdziałów, co dało możliwość
ewentualnego wyboru konkretnej części i przeczytania jej niezależnie od
pozostałych.
Na Narodowe Czytanie „Lalki”
Bolesława Prusa 5 września w Kozienicach mieszkańców powiatu kozienickiego zaprosili Biblioteka Publiczna
im. ks. Franciszka Siarczyńskiego oraz
Starostwo Powiatowe w Kozienicach.
Już o godzinie 10.00 przechodzący
w okolicy ulic Warszawskiej i Sportowej mogli usłyszeć przewodni motyw
muzyczny autorstwa Andrzeja Kurylewicza pochodzący z serialu zrealizowanego w 1977 roku na motywach
powieści Bolesława Prusa oraz fragmenty książki czytane przez lektora
Ksawerego Jasieńskiego.
Spotkanie z opowieścią o nieszczęśliwej miłości bogatego kupca
do zubożałej i dumnej arystokratki
w świecie konwenansów i uprzedzeń,
a także pragnień własnych i ideologii
narodowych podsycanych przez ważne
wydarzenia historyczne miało w Kozienicach formę happeningu. Każdy
w dowolnym momencie mógł dołączyć do grupy czytających, posłuchać
audiobooka, zamyślić się nad losami
www.kozienicepowiat.pl

bohaterów, obejrzeć zdjęcia porcelanowych lalek, przypomnieć sobie kadry
zarówno z filmu Wojciecha Jerzego
Hasa, jak i z nakręconego później serialu, w którym główne role grali Jerzy
Kamas, Małgorzata Braunek, Bronisław Pawlik.
Podczas spotkania z „Lalką” na
kozienickim skwerze odczytane zostało przesłanie inicjatora i pomysłodawcy Narodowego Czytania byłego
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
w którym zwraca uwagę, iż lektura
książek nie tylko pogłębia wiedzę, ale
rozwijając wyobraźnię, sprawia, że
wzrastają nasze kompetencje i możliwość oddziaływania na świat. „Aby
z roku na rok poziom czytelnictwa

w Polsce wzrastał, konieczne jest stworzenie ponadpokoleniowej wspólnoty
czytelników, pielęgnujących tę piękną
i pożyteczną aktywność. Okazuje się
bowiem, iż we wdrażaniu do czytania
i podtrzymywaniu zainteresowania
czytaniem główną rolę odgrywają osoby z najbliższego otoczenia – rodzina,
znajomi, koledzy” napisał Bronisław
Komorowski.
W czytanie aktywnie włączyli się
nie tylko pracownicy Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice oraz Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ale również
nauczyciele, uczniowie, sympatycy
literatury.
aGniESZKa GaJDa
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22 sierpnia w Kozienicach odbyły
się zawody sportowe mające na celu
popularyzację i upowszechnianie triathlonu oraz jego odmian jako aktywną
formę ruchu, podniesienie poziomu
sportowego, a także propagowanie
zdrowego stylu życia i aktywnej formy
odpoczynku.
Zarówno start jak i meta oraz strefa
zmian znajdowały się na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki, więc kibice
i widzowie mogli śledzić najważniejsze etapy zmagań, na które złożyło się
750 metrów wpław po Jeziorze Kozienickim, 18,5 km jazdy rowerem i bieg
na dystansie 5 km.
Organizatorem tej imprezy sportowej,
która skupiła 130 uczestników indywidualnych oraz 13 sztafet był Jerzy Górski
– mistrz świata w podwójnym triathlonie,
laureat nagrody za wybitne osiągnięcia
dla polskiego sportu.
Przed rozpoczęciem głównych zawodów swój pierwszy krok do triathlonu
mogli wykonać najmłodsi uczestnicy. Dla
dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 15
lat przygotowane bowiem zostały zma-

gania w aquathlonie. Młodzi sportowcy musieli pokonać 200 metrów wpław,
a następnie 1200 metrów biegiem.
Nad całością czuwali sędziowie, którzy
kontrolowali zmagania na kolejnych etapach i weryfikowali ewentualne uwagi.
Zwycięzcą triathlonu w kategorii
OPEN mężczyzn okazał się Przemysław

Szymanowski z Końskich, zaś w kategorii OPEN kobiet zwycięstwo wywalczyła
Natalia Krawczyk z Kalisza. Zwycięska
sztafeta to Second Breath z Kielc. Aquatlon wygrali Eryk Szcześniak z Kielc oraz
Maja Madej z Brzeska.
W Triathlonie udział wzięło około
200 uczestników, natomiast ukończyło
go 194. Na linii mety stanęło wielu reprezentantów powiatu kozienickiego.
Na indywidualne zmagania zdecydowało się jedenastu mieszkańców powiatu. Na trzynaście sztafet aż sześć to
zespoły reprezentujące powiat kozienicki. Pięcioro uczestników Aquathlonu
to dzieci i młodzież z roczników 2002
– 2004. Najmłodszym uczestnikiem
Triathlonu był Mateusz Błaszczyk
szesnastolatek z Kielc, zaś najstarszym
uczestnikiem Triathlonu okazał się 77
letni Zbigniew Ginalski z Rzędkowic.
Tegoroczna impreza to już trzecia
edycja Triathlonu w Kozienicach i jednocześnie okazja do wielu emocji towarzyszących każdemu i na każdym etapie.
aGniESZKa GaJDa

26 sierpnia odbyła się X Sesja Rady
Powiatu Kozienickiego V kadencji. Radni zapoznali się z informacją o funkcjonowaniu zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Podjęte zostały uchwały w następujących sprawach:
– zmiany do uchwały Nr VI/32/2015
z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie
określenia zadań i wysokości środ-
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ków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2015 rok,
– udzielenia pomocy finansowej Gminie
Grabów n/Pilicą na realizację zadania
pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki

OSP w Grabowie n/Pilicą”,
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2015 rok,
– udzielenia pomocy finansowej Gminie Sieciechów na realizację zadania
pn.: „Renowacja studni głębinowej
na Stacji Uzdatniania Wody w Sieciechowie”.
D.D.
www.kozienicepowiat.pl

Wydarzenia

2 września w kozienickim Domu
Pomocy Społecznej dla Dorosłych odbyło się oficjalne otwarcie Toru do Gry
w Bocce.
Honorowy patronat nad imprezą sprawowali Janusz Stąpór starosta powiatu
kozienickiego oraz Jan Szczepaniak Prezes Towarzystwa Gry w Bocce.
Przybyłych na imprezę, która została
połączona z Piknikiem Rodzinnym, powitała dyrektor placówki Elżbieta Czapla. Przypomniała, że domy pomocy społecznej to miejsca, w których świadczy
się nie tylko opiekę i zapewnia wyżywienie mieszkającym w nich osobom. „To są
miejsca tętniące życiem, w których ciągle
się coś dzieje – nasi mieszkańcy oprócz
zajęć na terenie domu, czynnie uczestniczą w życiu społecznym i kulturalnym
Kozienic. Chodzą do muzeum, korzystają z biblioteki miejskiej, z pływalni,
wypożyczalni rowerów, jeżdżą do kina
i na wycieczki. Ten się nudzi, kto chce się
nudzić. Tor do gry w bocce jest kolejną
propozycją na aktywne spędzenie czasu”
– dodała dyrektor DPS.
„Tyle jesteśmy warci, ile możemy dać
drugim. Ten dom jest takim miejscem,
które oprócz opieki daje coś więcej, coś
dla ducha, i coś dla ciała. Niezwykle się
cieszę, że pracownicy starają się o to,
żeby mieszkańcy mieli różnego rodzaju rozrywki rozwijające i poprawiające
kondycję. To jest bardzo ważne” – powiedział Janusz Stąpór starosta powiatu
kozienickiego
Głos zabrała także Lucyna Malec
dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Urzędu Miejskiego w Kozienicach, która życzyła mieszkańcom DPS – u pogody ducha i zachęcała ich do korzystania
z aktywnej formy wypoczynku.

Jan Szczepaniak Prezes Towarzystwa
Gry w Bocce zauważył, że Bocce to dyscyplina dla każdego i świetna forma
sportu oraz rekreacji. Prezes przekazał
dyrektor DPS pamiątkową tabliczkę z napisem „Towarzystwo Gry w Bocce składa serdeczne gratulacje z okazji otwarcia
Toru do Gry w Bocce oraz podziękowania za propagowanie naszej dyscypliny
sportu. Z życzeniami sukcesów i dalszej
owocnej współpracy.”
Bocce to pochodząca z Włoch gra
przypominająca angielską grę w kule
(lawn bowls). Rywalizujący ze sobą zawodnicy mogą startować w konkurencji
singiel, debel lub w zespołach czteroosobowych.
Jednym z punktów imprezy był turniej
pokazowy Gry w Bocce pomiędzy mieszkańcami DPS Kozienice a Reprezentacją
Polski Gry w Bocce. Pensjonariusze mieli za przeciwników Jana Szczepaniaka

reprezentanta Polski na Mistrzostwach
Świata, Magdalenę Szczepaniak wielokrotną reprezentantkę Polski Mistrzynię
Polski w 2012 roku, Cezarego Nowakowskiego również wielokrotnego reprezentanta Polski aktualnego Mistrza Polski
Indywidualnego i w Parach, Piotra Winiarskiego wielokrotnego Mistrza Polski
aktualnego Mistrza Polski w Parach.
Uczestniczący w otwarciu toru mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej dla
Dorosłych, a także ich rodziny, goście
oficjalni i pracownicy DPS – u w Kozienicach, mieszkańcy zaprzyjaźnionych
DPS – ów w Radomiu i Gródku oraz
uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Kozienicach wraz z dyrektorami tych
placówek mieli okazję poznać podstawowe reguły gry w Bocce, dowiedzieć
się, jakie wyzwania stoją przed graczami
i jaką można obrać strategię w zależności
od rozwoju gry.
Wybudowany na terenie DPS – u
w Kozienicach Tor do Gry w Bocce dostał
akceptację Polskiego Towarzystwa Gry
w Bocce i ma służyć do celów rehabilitacyjno – terapeutycznych. Jednak dyrektor
placówki zaprasza do korzystania z niego
wszystkich zainteresowanych tą dyscypliną sportu. Jak dodaje Elżbieta Czapla,
tor został wykonany we własnym zakresie, ale do jego powstania przyczyniło się
wiele osób. Przy budowie pomogli KGK
Sp. z o.o., Zarząd Dróg Powiatowych,
Hubert Koziński oraz skazani z Zakładu
Karnego w Żytkowicach.
Na wszystkich przybyłych czekał także
poczęstunek będący wstępem do wspólnego grillowania, zabawy tanecznej oraz gier
i zabaw przy muzyce zespołu FLESH.
aGniESZKa GaJDa

www.kozienicepowiat.pl
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Wydarzenia

Zakończył się 1 sierpnia wernisażem
eksponującym prace artystów z różnych krajów, których od 14 lipca znowu
połączył duch inności, wrażliwość również na sztukę, możliwość tworzenie jej
w Garbatce. Na tę ostatnią poza urodą
miejscowości, inspirującą bohaterką
pleneru Puszczą Kozienicką, złożyły się
organizujące go instytucje i osoby.
Zacznijmy od gospodarzy imprezy
– Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Kochanowskiego w Garbatce
– Letnisku, zwanego Szkołą Drzewną
i Leśną, zapewniającą twórcom bazę lokalową, gastronomiczną, warsztatową,
z nadzorującym działania artystyczne
na hali warsztatów ich kierownikiem
Marcinem Tomaszewskim i z tym samym kuratorem od pierwszego pleneru
– Mirosławem Dziedzickim, w jednej
osobie jego uczestnikiem oraz dyrektorem Zespołu Szkół. Ale na sukces
artystycznych działań w wakacje pracuje niemalże cały szkolny personel,
a ponadto Starostwo Powiatowe w Kozienicach ze starostą Januszem Stąporem
– pomysłodawcą wydarzenia, co przypomina wstęp we wszystkich dotychczasowych folderach poplenerowych.
Prace artystów przedstawionych
na placu szkolnym z imienia i nazwiska udostępniono zarówno w auli, na
szkolnym korytarzu, jak i nieco dalej na ulicy Hanki Lewandowicz – na
warsztatach, gdzie na zewnątrz pokazano dzieła rzeźbiarskie, czy wykonane w drewnie na przykład artystyczne
wyobrażenia na temat powabów garbatczanek. O niektórych tylko wspomniano, bo nie sposób było wybrać
się prosto z wernisażu w głąb Puszczy
Kozienickiej, by na Starej Strzelnicy,
tradycyjnym miejscu szkolnych otrzęsin, odbywającego się w październiku
„Rykowiska”, zobaczyć monumentalne puszczańskie wrota autorstwa Bartłomieja Kurzei, bramę z drewnianych
kloców z napisem: „Ja jest Twój las”.
Na obrazach i grafikach miłośnicy
Garbatki rozpoznali wille osiedla letniskowego: Jagodzińskich, Wituckich,
schody willi Nadleśnictwa, Stację
Garbatka, Zalewy „Budowę” i „Polankę”. Miłośnicy regionu, choćby Pałac
Przeździeckich w sąsiedniej Policznie.
Miłośnicy ptaków – „Poranny koncert
w Garbatce” Izabeli Kity, akryl na
płótnie, wzory odbite na dwóch wielkich drewnianych kołach.
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Podczas inauguracji wystawy poplenerowej Zbigniew Dudek, profesor
kierujący Pracownią Rzeźby na Wydziale Tkaniny i Ubioru ASP w Łodzi,
od dwóch lat jeden z plenerowiczów,
powiedział, że w tym roku plener jest
po raz pierwszy spotkaniem Wschodu z Zachodem. Myślał o twórcach
z Hiszpanii (Fernando Barredo, Paz
Die Dean), Wielkiej Brytanii (John
Brown), Włoch (Vito Mercurio, Nadina Tramontano), Macedonii (Zlatko
Krstevski), Izraela (Nechama Levendel), Ukrainy (Daryna Sotnikova,
Anna Tkachenko), Tadżykistanu (Timur Karin) i Polski (oprócz wymienionych Stanisław Baj, Ewelina Białoch,
Andrzej Brzegowy, Karolina Chorązka
– Paluch, Adam Gugała, Tomasz Matusewicz, Tomasz Matuszak, Michał
Nabzdyk, Janusz Popławski, Katarzyna Słuchocka, Jacek Michał Szpak).
Wieczorem dzień przed wernisażem, o godzinie 21.10 na „Polance”
Hiszpanie zaprezentowali performance z przesłaniem o powtórnych narodzinach do nowego życia, starania się
o lepszą wersję nas samych, realizację
marzeń. Taki akt sztuki chcieli jeszcze
ofiarować jako rodzaj bezinteresownej
nadwyżki.
W niedzielę po zakończeniu pleneru goszcząca na nim śpiewaczka Beata Dunin – Wąsowicz (sopran) dała
w miejscowym Kościele pw. Nawiedzenia NMP krótki koncert pieśni religijnych. Śpiewała wcześniej w trakcie wizyty artystów w Muzeum Jana
Kochanowskiego w Czarnolesie, przed

rozpoczęciem performance’u i „Requiem aeternam” na początku wernisażu,
gdy symboliczną minutą ciszy uczczono pamięć o wybuchu Powstania Warszawskiego.
Tacy to ludzie przyjeżdżają z okazji pleneru w lecie do Garbatki. Wobec
tego, co pozostawiają, wydajemy się
dłużnikami.
Patronat honorowy nad plenerem
sprawowali: Adam Struzik, marszałek Województwa Mazowieckiego;
Tomasz Śmietanka, burmistrz Gminy
Kozienice; prof. Paweł Nowak, prorektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; prof. Aleksander Olszewski
– dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu; dr Janusz Popławski
– prezes Związku Polskich Artystów
Plastyków – Okręg Radom; dr hab.
Janusz Czerepko – dyrektor Instytutu
Badawczego Leśnictwa w Sękocinie
Starym; Tomasz Sot, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Radomiu; Czesław Czechyra – poseł
na Sejm RP; Muzeum Nadwiślańskie
w Kazimierzu Dolnym; Agnieszka
Baraniok – Lipińska z największego
w Polsce sklepu z dłutami – Dłuta. pl;
Jacek Rybka – prezes Zarządu Tooltechnics System-firma Festool; o. Jacek
Wróbel SJ „Droga ikony”; Teobaldo
Fortunato, Amministrazione Comunale
di. Nocera Superiore Assessorato all’
Estetica e Bellezza della Città.
ELŻBiETa DZiEDZiCKa
www.kozienicepowiat.pl

Wydarzenia

13 września w Kozienicach zorganizowane zostały III Mistrzostwa Powiatu
Kozienickiego w Kolarstwie MTB, rozgrywane w ramach XIV edycji zawodów
z cyklu „Legia MTB Maraton”.
Tegoroczna trasa wyścigu wiodła
głównie przez malownicze leśne drogi, nie zawsze idealnie przejezdne. Zawodnicy, głównie ci, którzy startowali
w wyścigu dla rekreacji oceniali trasę
jako dość trudną, natomiast stali uczestnicy tego typu zawodów zgodnie stwierdzili, iż kozienicki etap należał do tych
łatwiejszych.
Biuro wyścigów, start i meta tradycyjnie zlokalizowane były przy ulicy Głowaczowskiej na terenie dawnej strzelnicy.
Na linii startu w samo południe stanęło
129 zawodników i zawodniczek, w tym
23 uczestników, którzy wzięli udział
w Mistrzostwach Powiatu Kozienickiego.
Wyścig rozgrywany był na trzech dystansach: GIGA – 54 km, MEGA – 36 km
oraz MINI – 18 km. Mieszkańcy powiatu kozienickiego zwolnieni byli z opłat
startowych.
Dystans GIGA w kategorii mężczyzn
najszybciej pokonał Andrzej Piasek, drugi na metę dojechał Justyn Wójcik, natomiast trzecią lokatę wywalczył Grzegorz
Rusinowski. Dystans MEGA najszybciej
pokonał Piotr Nowakowski, tuż przed
Grzegorzem Skuzą i Andrzejem Kudłą.
Na dystansie MINI najlepszymi okazali
się kolejno Sebastian Morawski, Maciej
Popecki oraz Jarosław Piskozub.
Medale i puchary zwycięzcom III
Mistrzostw Powiatu Kozienickiego oraz
zawodów Legia MTB Maraton w Kozienicach wręczyli Mirosław Górka wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego, Igor Czerwiński wiceburmistrz
Gminy Kozienice oraz Marcin Wasiołek
prezes Klubu Kolarskiego „Legia 1928”.
Organizatorzy oprócz pucharów
i medali dla zwycięzców zapewnili także nagrody dodatkowe, losowane wśród
wszystkich uczestników zawodów, bufet regeracyjny na mecie oraz bezpłatny
serwis techniczny. W przemówieniu kończącym niedzielną imprezę Marcin Wasiołek prezes Klubu Kolarskiego „Legion
1928” podziękował władzom samorządowym powiatowym i gminnym za owocną
współpracę, a powiat kozienicki nazwał
stolicą kolarstwa mazowieckiego.
Partnerami XIV edycji zawodów Legia MTB Maraton byli m. in. Powiat Kozienicki oraz Gmina Kozienice.
SaBina SEMEniUK
www.kozienicepowiat.pl

Nasz Powiat * 9

Informacje

Niewiele ponad pół roku temu tj. 31
grudnia 2014 r. weszły w życie przepisy
zmieniające ustawę Prawo upadłościowe
i naprawcze, w zakresie postępowania
upadłościowego osób nieprowadzących
działalności gospodarczej – tzw. upadłość konsumencka.
Czym jest upadłość konsumencka?
Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej tj. konsumentów,
którzy stali się niewypłacalni.
Niewypłacalność to stan, w którym
dłużnik w tym przypadku konsument nie
jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych czyli nie
ma pieniędzy na jednoczesny zakup środków codziennego użytku wraz z opłatami
stałymi za mieszkanie, prąd czy też gaz
i spłatę kredytów i pożyczek.
ZASADNICZE FUNKCJE UPADŁOŚCI
Funkcja oddłużeniowa
Upadłość konsumencka umożliwia
zwolnienie konsumenta z długów. Prowadzi ona bowiem do umorzenia zobowiązań, które powstały przed dniem
ogłoszenia upadłości i nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym lub
w wyniku wykonania planu spłaty.
W konsekwencji, ostatecznym efektem postępowania upadłościowego
jest całkowite zwolnienie konsumenta
z długu – warunek: konsument zarówno przed ogłoszeniem upadłości jak
i w toku postępowania działał uczciwie
i zgodnie z planem. Czyli nie uzyska
ogłoszenia upadłości ten, kto doprowadził do swojej niewypłacalności
umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa (np. zaciąganie kolejnych pożyczek przy utracie zdolności kredytowej), podejmował działania na szkodę
swoich wierzycieli, w toku postępowania ukrywał majątek lub nie wykonywał innych obowiązków wynikających
z ustawy.
Funkcja windykacyjna
Do wszczęcia postępowania upadłościowego dojdzie tylko wtedy gdy konsument faktycznie nie może zapłacić należności w stosunku do swoich wierzycieli.
Chodzi o to, aby zamiast indywidualnych
postępowań sądowych i egzekucyjnych
doprowadzić do łącznego i równego za-
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spokojenia wszystkich roszczeń (wymagalnych jak i niewymagalnych) wierzycieli konsumenta połączonych w jedno
postępowanie.
W postępowaniu upadłościowym dochodzi do likwidacji (sprzedaży) całego
lub części majątku konsumenta. Tak
uzyskane środki przekazuje się na zaspokojenie roszczeń wierzycieli, którzy
w określonym czasie zgłosili istnienie
swojej wierzytelności do sędziego-komisarza.
Likwidację majątku przeprowadza
wyznaczony przez sąd syndyk, który:
a) dokonuje spisu całego majątku konsumenta,
b) weryfikuje zgłaszane przez wierzycieli
konsumenta roszczenia,
c) spienięża majątek konsumenta,
d) uzyskane środki przekazuje poszczególnym wierzycielom.
KONSEKWENCJE
UPADŁOŚCI
KONSUMENCKIEJ
Najważniejsze konsekwencje upadłości konsumenckiej:
1. cały majątek konsumenta staje się
„masą upadłości”, zarządzaną przez
syndyka – konsument nie może swobodnie rozporządzać swoim majątkiem
np. sprzedać samochodu czy też innych
rzeczy;
2. upadły konsument ma obowiązek wskazać i wydać syndykowi cały majątek,
dokumentację dotyczącą majątku i rozliczeń oraz korespondencję – gdy tego
nie zrobi – postępowanie upadłościowe
zostanie umorzone w wyniku czego
konsument nie będzie mógł skorzystać
z możliwości oddłużenia poprzez następne 10 lat;
3. w skład masy upadłości wchodzi również wynagrodzenie za pracę upadłego
w części niepodlegającej zajęciu;
4. po ogłoszeniu upadłości syndyk
sporządzi inwentaryzację majątku
masy upadłości, a następnie przystępuje do sprzedaży majątku upadłego
konsumenta – z wyjątkiem przedmiotów pierwszej potrzeby, które
są wyłączone spod egzekucji czyli
syndyk sprzeda wszystkie wartościowe składniki majątku: nieruchomości, samochody, wartościowy sprzęt
komputerowy, RTV i AGD, który nie
jest niezbędny do prowadzenia gospodarstwa domowego;

5. wraz z ogłoszeniem upadłości stają się
wymagalne czyli natychmiastowo płatne wszelkie pieniężne i niepieniężne
zobowiązania konsumenta;
6. po ogłoszeniu upadłości konsument
będzie mógł zawierać tylko drobne
umowy życia codziennego (żywność, środki czystości i inne rzeczy
niezbędne do życia i pracy konsumenta), które będą finansowane przez
upadłego konsumenta z tych funduszy, które nie podlegały zajęciu przez
syndyka; nie wolno zawierać umów
o pożyczkę;
7. działania konsumenta podejmowane
po ogłoszeniu upadłości mogą mieć
wpływ na decyzję sądu, np. bezpodstawne zwolnienie się z pracy, bez
podjęcia nowej nie gorzej płatnej może
doprowadzić do umorzenia postępowania upadłościowego i pozbawienie się
szansy na oddłużenie;
8. ogłoszenie upadłości wstrzymuje postępowania sądowe i egzekucyjne
prowadzone przeciwko konsumentowi; do postępowań tych będzie mógł
wstąpić syndyk reprezentujący konsumenta i jego interesy.
KTO I KIEDY MOŻE ZŁOŻYĆ
WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ
Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć tylko osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:
a) nie prowadzi działalności gospodarczej
lub
b) przestała być wspólnikiem osobowej
spółki handlowej jeżeli od wykreślenia
z właściwego rejestru upłynął rok.
Kto nie może złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
1. spółka, wspólnik spółki osobowej tj.
jawnej, partnerskiej, komandytowej,
fundacja, stowarzyszenie nawet gdy nie
prowadzi działalności gospodarczej;
2. małżeństwo łącznie – może to zrobić
każdy z małżonków osobno, jeżeli spełnia powyższe kryteria;
3. osoba prowadząca działalność gospodarczą – chociażby ta działalność była
niezarejestrowana.
Wniosek o ogłoszenie upadłości
konsumenckiej można złożyć w każdym czasie, jeżeli spełnia się powyższe
warunki.
Dokończenie na str. 11
www.kozienicepowiat.pl
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KIEDY SĄD ODDALI WNIOSEK
O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ
Sąd w składzie jednego sędziego,
który rozpatruje wniosek o ogłoszenie
upadłości na pierwszym etapie oceni uczciwość płatniczą konsumenta
i to czy może on skorzystać z upadłości konsumenckiej. Sąd będzie badał
na podstawie oświadczeń konsumenta
i dokumentów czy nie zachodzi choćby
jedna z negatywnych przesłanek. Spełnienie którejkolwiek z negatywnych
przesłanek spowoduje oddalenie
wniosku o ogłoszenie upadłości.
Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenta, jeżeli:
• konsument doprowadził do swojej niewypłacalności albo istotnie
zwiększył jej stopień umyślnie lub
w skutek rażącego niedbalstwa (np.
swoim postępowaniem doprowadził
do zmniejszenia wypłacanego mu
wynagrodzenia),
• w stosunku do konsumenta prowadzono już konsumenckie postępowanie upadłościowe, ale zostało ono
umorzone z innych przyczyn niż na
wniosek konsumenta (np. w trakcie
wcześniejszego postępowania konsument uchybił swoim obowiązkom, np.
zataił istotne informacje),
• w stosunku do konsumenta we wcześniejszym konsumenckim postępowaniu
upadłościowym uchylono plan spłaty
(konsument nie wykonywał planu spłaty, nie składał sprawozdań, zataił źródła
przychodu),
• konsument miał obowiązek złożyć
wniosek o ogłoszenie upadłości jako
przedsiębiorca, a tego nie uczynił,
• konsument podał we wniosku nieprawdziwe lub niepełne dane,
• w okresie 10 lat przed złożeniem wniosku, względem konsumenta toczyło
się już konsumenckie postępowanie
upadłościowe, które zakończyło się
całościowym lub częściowym oddłużeniem,
• czynność prawna konsumencka została prawomocnie uznana za dokonaną
z pokrzywdzeniem wierzycieli.
WNIOSEK
O
OGŁOSZENIE
UPADŁOŚCI
Konsument
składając
wniosek
o upadłość konsumencką musi zadbać
www.kozienicepowiat.pl

o rzetelne uzasadnienie, że względem
niego nie zachodzi żadna z ww. okoliczności. W wyjątkowych okolicznościach,
uzasadnionych względami słuszności
i zasadami humanitaryzmu (np. ciężka
choroba), sąd może pominąć fakt zajścia negatywnych przesłanek i ogłosić
upadłość konsumenta. Należy mieć na
uwadze, że te wyjątkowe sytuacje powinny być jasno i rzetelnie przedstawione oraz potwierdzone niezbitymi
dowodami – nie wystarczy napisanie,
że konsument jest ciężko chory tylko
musi to być potwierdzone dokumentacją medyczną.
Postępowanie o ogłoszenie upadłości
konsumenckiej jest dwuinstancyjne i na
decyzję sądu oddalającą wniosek o ogłoszenie upadłości jak i na postanowienie
o umorzeniu postępowania przysługuje
zażalenie.
Jeżeli konsument działa bez profesjonalnego pełnomocnika (adwokata czy
radcy prawnego) sąd w pouczeniu określi
sposób i zasady wniesienia zażalenia.
Elementy wniosku
Wniosek o ogłoszenie upadłości jest
pismem procesowym i jako takie zawiera ściśle określone elementy. W każdym
wniosku o ogłoszenie upadłości powinny
znaleźć się:
1) oznaczenie konsumenta tj. imiona,
nazwisko, PESEL, dokładny adres zamieszkania,
2) aktualny i zupełny wykaz majątku
z szacunkową wyceną jego składników – chodzi o cały majątek, czyli
m.in. nieruchomości (mieszkanie lub
dom, działki), samochody, papiery
wartościowe (akcje, obligacje), lokaty, sprzęt RTV i AGD, kamery itp.,
zgromadzone pieniądze – szacunkowej wyceny możemy dokonać korzystając np. z portali aukcyjnych,
3) wskazanie miejsc, w których znajduje
się majątek konsumenta (obowiązek
podania dokładnego adresu),
4) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty
(dotyczy to wszystkich wierzytelności
wymagalnych i niewymagalnych, majątkowych i niemajątkowych, w tym
również stwierdzonych tytułami egzekucyjnymi – m.in. prawomocnymi wyrokami sądów, których konsument nie

zaspokoił),
5) spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności (chodzi o wszystkie wierzytelności, które
konsument uważa za nienależne),
6) listę zabezpieczeń ustanowionych na
majątku dłużnika wraz z datami ich
ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych
(chodzi o wszystkie zabezpieczenia
ustanowione na majątku konsumenta),
7) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie,
8) pisemne oświadczenie, że nie zachodzą
okoliczności wskazane w art. 4914 ust.
2 i 3 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze tj. negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości.
Należy także zamieścić informację
o toczących się przeciwko konsumentowi
lub z jego udziałem postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych z podaniem nazwy sądu, komornika,
organu administracyjnego, adresu oraz
sygnatury.
Przepis art. 4912 ust. 4 pkt. 3 p.u.n.
wymaga wskazania okoliczności przemawiających za pozytywnym rozpoznaniem
wniosku (opis tego, jakie wydarzenia bądź
zawarte umowy doprowadziły do niewypłacalności) jak i wskazanie, że nie zachodzą negatywne przesłanki do ogłoszenia
upadłości a w razie ich zajścia wykazanie,
że względy słuszności bądź zasady humanitaryzmu przemawiają za ogłoszeniem
upadłości. Okoliczności te powinny być
uprawdopodobnione. Konsument powinien więc do wniosku dołączyć dokumenty, wskazujące na określone zdarzenia losowe lub też powołać świadków.
Należy pamiętać:
• opis okoliczności powinien być zwięzły
i rzeczowy a przedstawione dokumenty
powinny dotyczyć tylko zdarzeń opisanych we wniosku,
• konsument powinien podać wszystkie
okoliczności i przedstawić wszystkie
dokumenty, nawet wtedy gdy w jego
ocenie świadczą na jego niekorzyść.
Ich późniejsze ujawnienie, może spowodować negatywne dla konsumenta
konsekwencje – umorzenie postępowania upadłościowego, bez szans na odDokończenie na str. 13
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16 sierpnia odbyły się uroczystości upamiętniające tragicznie zmarłego dowódcę
oddziału partyzanckiego Armii Krajowej
ppor. Michała Guminskiego „Cezara”. Tradycyjnie rozpoczeły się w kościele parafialnym pw. Świętej Rodziny w Kozienicach
mszą, w której udział wzięli: poczty sztandarowe organizacji kombatanckich i Ochotniczej Straży Pożarnej ze Stanisławic, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych,
organizacji kombatanckich i społecznych,
mieszkańcy powiatu kozienickiego oraz orkiestra dęta OSP z Kozienic. Podczas mszy
św. ks. proboszcz Władysław Sarwa wpominał poległego dowódcę oraz wszystkich,
którzy angażując sie w działalność niepodległościową polegli w walce o Ojczyznę.
Dalsza część uroczystości odbyła sie na
cmentarzu wojennym w Kociołkach, gdzie
oprócz mogiły, w której pochowanych jest
ponad 400 żołnierzy poległych podczas
I wojny światowej, znajduje się symboliczna mogiła dowódcy oddziału partyzanckiego AK 72 pułku piechoty, który poległ
w lutym 1944 r. „Cezar” zginał w nieodległej
gajówce „Kobyli Las” podczas wizytowania oddziałów partyzanckich działajacych
na terenie Puszczy Kozienickiej. Przy tym
miejscu pamięci narodowej okolicznościowe
przemówienia wygłosili: Jan Pawlik – Prezes
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Kozienice oraz Krzysztof Stalmach – Wicestarosta Powiatu Kozienickiego.

Podkreślali oni bohaterskie postawy walczących i ginących za wolną Polskę żołnierzy
oraz konieczność przekazywania przyszłym
pokoleniom pamięci o poległych, ponieważ
jest to powinność współczesnych i jeden
z warunków zachowania patriotycznego ducha oraz pokojowego wychowania całego
społeczeństwa. Andrzej Zwolski zadeklamował wiersz pt. „Armia Krajowa”. Następnie
przy mogile ppor. Michała Gumińskiego
„Cezara” kwiaty i znicze złożyli: Wicestarosta
Krzysztof Stalmach, przedstawiciele Gminy Kozienice – Zastępca Burmistrza Igor
Czerwiński z Wiceprzewodniczącym Rady
Miejskiej Edwardem Pułkowskim, delegacje Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej Koło Kozienice, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
z Garbatki Letnisko, Związku Weteranów

i Rezerwistów Wojska Polskiego Oddział
Powiatowy Kozienice, mieszkańców sołectwa i wsi Kociołki, Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Wsi Kociołki i Okolic, a także Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji
Historycznych. Na zakończenie wszyscy
uczestnicy udali sie na spotkanie z kombatantami i weteranami.
Organizatorami uroczystości byli:
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej koło Kozienice, Kozienicke Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych,
Gmina Kozienice, Starostwo Powiatowe
w Kozienicach. Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Gminy Kozienice
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

KrZYSZToF ZaJąC

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje pracodawców oraz osoby bezrobotne, że przyjmowane są wnioski na
realizację staży, szkoleń oraz na przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Powyżej wymienione formy wsparcia są realizowane w ramach dwóch projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pierwszy projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i w ramach tego projektu oferujemy: staże, szkolenia indywidualne oraz środki na założenie firmy. Ze wsparcia tego mogą skorzystać osoby bezrobotne poniżej
30 roku życia, które są bezrobotne oraz aktualnie nie uczestniczą w formach podnoszenia kwalifikacji (tzw. młodzież NEET – mogą
tu brać udział studenci zaoczni jeśli spełniają założenia projektu).

Drugi projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 20142020. Wsparciem objęte będą tu osoby bezrobotne, które ukończyły 30 rok życia (osoby z tzw. grup defaworyzowanych). Osoby te
będą mogły skorzystać ze staży oraz środków na założenie firmy.
Ze względu na fakt, że rekrutacja do projektów musi uwzględniać zróżnicowane założenia wynikające z dokumentów programowych to wszystkie osoby bezrobotne (zarówno te poniżej jak i te powyżej 30 roku życia), które chcą skorzystać ze wsparcia,
proszone są o kontakt z PUP w Kozienicach, ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice, pokój 10 – numer telefonu 48 614 66 81.
Jeśli ktokolwiek ma wątpliwości czy może skorzystać ze wspomnianego wsparcia proszony jest o kontakt z pracownikami
Urzędu Pracy w Kozienicach, którzy na bieżąco pozyskują informacje w tym zakresie i udzielają informacji. W ramach w/w projektów wymagana jest minimum 3 miesięczna efektywność zatrudnieniowa (z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem).
Osoby zainteresowane stażami niezbędne informacje uzyskają w pokoju nr 9. Szkolenia realizowane są przez pracowników
w pokoju nr 7, a jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w pokoju nr 8. Telefon do PUP (centrala) – 48 614 66 99.
arKaDiUSZ noWaKoWSKi
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach

Nasz Powiat * 12

www.kozienicepowiat.pl

Informacje

Diagnoza
W zakresie diagnozy (psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej
i zawodowej) rozpoznajemy i określamy
potencjalne możliwości dzieci i młodzieży oraz ich indywidualne potrzeby
edukacyjno – wychowawcze i predyspozycje zawodowe:
Prowadzimy badania diagnostyczne uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
• Diagnozujemy dzieci zdolne.
• Diagnozujemy dzieci i młodzież wymagającą kształcenia specjalnego.
• Diagnozujemy dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub
znacznie utrudnia uczęszczanie do
szkoły.
• Prowadzimy badania logopedyczne
(ustalenie stanu rozwoju mowy dziecka, rozpoznanie zaburzeń).
• Prowadzimy przesiewowe badania logopedyczne, badania słuchu programem
„Słyszę” oraz badania wzroku programem „Widzę”.
• Określamy zainteresowania i uzdolnienia zawodowe uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod kątem przygotowania do
wyboru zawodu i planowania kariery
zawodowej.
• Prowadzimy badania psychometryczne
orientacji szkolnej i zawodowej
Konsultacje
Pracownicy Poradni udzielają konsul-

tacji uczniom, rodzicom i nauczycielom
na temat:
• Wspomagania rozwoju i uzdolnień dziecka, psychoedukacja rodziców.
• Wspomagania wychowania dzieci
i młodzieży z zaburzeniami w zachowaniu, problemami emocjonalnymi,
problemami
przystosowawczymi,
trudnościami okresu dojrzewania.
• Trudności w czytaniu i pisaniu (ryzyko
dysleksji, specyficzne potrzeby edukacyjne).
• Rozwoju i zaburzeń mowy.
• Pracy z dzieckiem z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością
intelektualną lub opóźnionym rozwojem mowy.
• Orientacji edukacyjno – zawodowej.
• Indywidualnych i rodzinnych sytuacji
kryzysowych.
Ponadto w każdy wtorek w godzinach
13.00 – 18.00
czynny jest Punkt Konsultacyjny, w którym otrzymają Państwo fachową pomoc.
Na terenie Poradni prowadzone są:
Terapie
• Indywidualna terapia psychologiczna
dla dzieci i młodzieży.
• Terapia rodzin.
• Terapia pedagogiczna dzieci z ryzykiem
dysleksji oraz dzieci i młodzieży ze
specyficznymi trudnościami w nauce.
• Indywidualna terapia pedagogiczna dla
dzieci i młodzieży ze specjalnymi po-

trzebami edukacyjnymi.
• Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce .
• Terapia logopedyczna.
• Terapia EEG BIOFEEDBACK.
Warsztaty, treningi, spotkania grupowe
dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Prelekcje, pogadanki, grupy wsparcia
dla rodziców i nauczycieli.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
Przypominamy, że wszelkie formy
pomocy są realizowane bezpłatnie.
Szczegółową tematykę dotyczącą
form pomocy, organizacji i terminów
spotkań grup zadaniowych, harmonogramu i tematyki spotkań dla rodziców
(w tym w ramach Dni otwartych pomocy
logopedycznej, w ramach spotkań Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka)
znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.
Adres:
Al. Władysława Sikorskiego 8a
26-900 Kozienice
tel/fax: (48) 614-89-36
e-mail: poradnia.psych.ped@kozienicepowiat.pl
www.pppkozienice.pl
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dłużenie, a w niektórych przypadkach
odpowiedzialność karną.
Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien być należycie opłacony. Obecnie
opłata ta wynosi 30,- zł., ale przed wniesieniem wniosku należy sprawdzić jej aktualną wysokość np. na stronie internetowej sądu.
Opłatę uiszczamy przed złożeniem
wniosku o ogłoszenie upadłości w kasie sądu albo znakami opłaty sądowej
przyklejonymi na pierwszej lub ostatniej
stronie wniosku. Można także wnieść ją
przelewem bankowym na właściwe konto
sądu, do którego wnosimy wniosek (nuwww.kozienicepowiat.pl

mer rachunku bankowego sprawdzimy
na stronie internetowej sądu, do którego
składamy wniosek). Do wniosku dołączamy potwierdzenie dokonania przelewu
bądź pokwitowanie z kasy sądu.
Przykładowy wniosek oraz wzory wymaganych załączników znajdziemy na
stronie ministerstwa sprawiedliwości pod
adresem http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/
broszury-i-publikacje/upadlosc-konsumencka/.
Dla konsumentów – mieszkańców
naszego kozienickiego powiatu – sądem
właściwym do złożenia wniosku o upadłość konsumencką jest:

Sąd Rejonowy w Radomiu V Wydział
Gospodarczy ul. Żeromskiego 53, 26610 Radom. Pod tym adresem znajdują
się kasa i biuro podawcze tego sądu.
opr. Stanisław Gąsior
– Powiatowy Rzecznik Konsumentów
w Kozienicach dyżury w Starostwie Powiatowym przy ul. Kochanowskiego 28
pok. 15 (I piętro); poniedziałek w godz.
9 – 16, wtorek i środa w godz. 9-15.30.
Opracowano na podstawie: Upadłość konsumencka. Poradnik. Wyd. Ministerstwo Sprawiedliwości Warszawa 2015
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GMINA GARBATKA-LETNISKO

5 września 2015 r. w całej Polsce
odbyło się Narodowe Czytanie Lalki
Bolesława Prusa. Do ogólnopolskiej
akcji, zainicjowanej przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego po raz trzeci włączyła się również Gmina Garbatka – Letnisko. Honorowym patronatem akcję
Narodowego Czytania objęła Para
Prezydencka – Andrzej Duda wraz
z Małżonką, Agatą. Publiczne czytanie Lalki Bolesława Prusa odbyło się
w lokalu Kina Za Rogiem w Garbatce – Letnisko. Uczestnikami tego wydarzenia byli uczniowie Publicznego
Gimnazjum im. KRÓLOWEJ Jadwigi
w Garbatce – Letnisko, którzy mieli
okazję zapoznać się z klasyką literatury polskiej. Spotkanie poprowadziła
kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Małgorzata Markowska. Fragmenty Lalki, odczytali:
– Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Garbatka-Letnisko Pani Irena Piechocińska
– Sekretarz Gminy Garbatka – Letnisko
Pani Teresa Fryszkiewicz
– Skarbnik Gminy Garbatka – Letnisko
Pani Marianna Krześniak
– Radny Rady Gminy Pan Piotr
Szczechula
– nauczycielka języka polskiego z Publicznego Gimnazjum w Garbatce Pani

Agnieszka Rygiel oraz Pani Beata Maciąg, nauczycielka języka polskiego
w PSP w Bogucinie.
Odczytane fragmenty pochodziły ze
strony Kancelarii Prezydenta RP i była
to specjalnie przygotowana na tą okazję adaptacja, której autorem jest Bronisław Maj – literaturoznawca, poeta,
wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po każdym odczytanym tekście
wyświetlone odpowiednie fragmenty
serialu Lalka z 1977 r. w reżyserii Ryszarda Bera.
Na zakończenie spotkania wszyscy

uczestnicy akcji otrzymali egzemplarze Lalki ufundowane przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Garbatce – Letnisko, opatrzone pamiątkową pieczęcią
otrzymaną z Kancelarii Prezydenta RP.
Pieczęć ta znajduje się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Garbatce, którą
można ostemplować własne egzemplarze Lalki.

Z przyjemnością informujemy o kolejnych już, przyznanych Gminie GarbatkaLetnisko dodatkowych funduszach. Po
budowie infrastruktury sportowej na obszarze Gminy oraz rozbudowie systemu
sieci kanalizacji sanitarnej, przyszła pora
na modernizację naszych lokalnych dróg.
W ramach ostatniego już naboru wniosków w tej edycji Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych, Gmina
uzyskała dofinansowanie na realizację
zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Brzustów, Gmina Garbatka
– Letnisko”. Przedmiotowa inwestycja,
której łączny koszt to nieco ponad 360
tys. zł., dofinansowana zostanie dotacją
Wojewody Mazowieckiego w kwocie
176.259,00 zł. oraz dodatkowymi środkami z budżetu Wspólnoty Gruntowej Wsi
Brzustów w kwocie 50 tys. zł. Dzięki
pozyskanym funduszom oraz determinacji naszych władz samorządowych, które
nie boją się wyciągać rękę po zewnętrzne

środki, mieszkańcy Brzustowa już niedługo będą jeździć po utwardzonej, bitumicznej nawierzchni.
Obecnie wyłoniono już w procedurze przetargowej wykonawcę prac i lada

chwila rozpoczną się roboty budowlane.
Finał inwestycji zaplanowana na połowę
października br.
Urząd Gminy
Garbatka-Letnisko
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Gminna Biblioteka Publiczna
w Garbatce-Letnisko
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Niesamowita atmosfera, wspólne
koncerty, konkursy, efektywny przejazd ulicami Garbatki oraz kaskaderskie wyczyny na motocyklach!
Tak w skrócie można podsumować
VIII edycję BIKE NIGHT, zorganizowaną w dniach 11-13 września na
Gminnym Ośrodku Wypoczynku „Polanka” w Garbatce – Letnisko. Impreza
wystartowała już w piątek (11 września) w godzinach popołudniowych.
O godzinie 19 na scenie zagościł zespół The Colt, a zaraz po nim można
było usłyszeć grupę Fox Mother. Jednak ta bardziej efektywna część zlotu
i zdecydowanie najbardziej wyczekiwana przez lokalną społeczność odbyła się w sobotę.
Tuż przed godz. 13 parada motocyklistów wyjechała z terenu G.O.W.
Polanka by przejechać m.in. ulicami
Garbatki – Letnisko, Garbatki Długiej, Policzny, Czarnolasu i Gródka,
aż do skweru przy Urzędzie Gminy
w Garbatce – Letnisko. A tam! Jazda na jednym kole, jaskółki, „palenie
gumy” oraz inne motocyklowe akrobacje – czyli pokaz Stuntu w najlepszym
tego słowa znaczeniu!
Po pokazie impreza wróciła na teren
G.O.W. POLANKA, gdzie do późnych
godzin nocnych grały takie zespoły jak
Czachoyeb, The Colt, Metka, The Suff,
Fat Fingers oraz De Maderfakers. Nie
zabrakło także konkursów, nagród oraz
poczęstunku.
Jak widać organizatorzy zlotu
tj. Miłośnicy Motocykli z grupy „Orlę”
z każdym rokiem dokładają nie tylko
atrakcji, ale i starań by przyciągać coraz większe rzesze uczestników. Motocyklowe pasje wspierane są także
przez lokalne władze samorządowe.
Tak jak w poprzednich latach impreza
zorganizowana została we współpracy
z Wójtem Gminy Garbatka – Letnisko
Robertem Kowalczykiem oraz Wójtem
Gminy Sieciechów Marianem Czerskim. Tegoroczną edycję wsparł także
Wójt Gminy Policzna.
Urząd Gminy
Garbatka – Letnisko

www.kozienicepowiat.pl
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GMINA GŁOWACZÓW

Tegoroczny czas zbiorów to bardzo
trudny okres dla rolników. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych rolnicy z terenu gminy Głowaczów
radzą sobie jednak bardzo dobrze i zasługują na wyróżnienie.
Na święcie plonów Dożynki Powiatu Kozienickiego „Głowaczów 2015”,
Wójt Gminy Józef Grzegorz Małaśnicki postanowił uhonorować pięcioro
spośród nich. Trzy osoby: Adam Padewski, który jednocześnie był starostą tegorocznych dożynek, Agnieszka
Jelonkiewicz oraz Dariusz Purchała
otrzymali odznakę honorową „Zasłużony dla rolnictwa”, przyznaną przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Adam Padewski od 2000 r. wraz
z żoną Agnieszką prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni
10,66 ha. Gospodarstwo ukierunkowane jest na produkcję trzody chlewnej.
Roczna produkcja to 300 szt. prosiąt,
60 szt. tuczników. Hoduje również bydło opasowe 11 szt. W strukturze użytków
rolnych dominują zboża, ziemniaki, posiada również łąki, plantację truskawek
1,20 ha. Gospodarstwo w pełni zmechanizowane min. ze środków UE Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich – Modernizacja gospodarstw.
Agnieszka Jelonkiewicz wraz z mężem Januszem od 1996 r. prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 30 ha. Gospodarstwo położone jest w miejscowości
Wólka Brzózka, ukierunkowane jest na
produkcję bydła mlecznego oraz opasów.
Od roku 2015 poszerzyła działalność
rolniczą i rozpoczęła hodowlę trzody
chlewnej. Korzystając ze środków pochodzących z UE zmodernizowała swoje
gospodarstwo, co znacznie ułatwia wykonywanie wszelkich prac związanych
z chowem i hodowlą zwierząt.
Dariusz Purchała wraz z żoną Agnieszką od 1999 r. prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 15 ha. Zmechanizowane, nowoczesne gospodarstwo
ukierunkowane jest na produkcję
drobiu mięsnego oraz kóz. Aktualnie
w gospodarstwie hodowane jest
1000 szt. drobiu oraz 25 kóz matek.
Pan Dariusz zajmuje się produkcją
sera i innych produktów z mleka koziego. Wykonuje rożne rodzaje sera tj:
twarogowe, podpuszczkowe dojrzewające podpuszczkowe nie dojrzewające
z rożnego rodzaju dodatkami – wedle gustu klienta. Hodowlę prowadzi
w oparciu o własne pasze.
Dwie kolejne osoby otrzymały Nagrodę Wójta Gminy Głowaczów, do
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tego grona należy Dorota Bielas – tegoroczna starościna dożynek, która wraz
z mężem Rafałem od 1997 r. prowadzi
gospodarstwo rolne konwencjonalne
o pow. 12 ha położone w miejscowości
Ursynów. Gospodarstwo zmodernizowane ukierunkowane jest na produkcję
trzody chlewnej i bydła opasowego.
Oprócz pracy w gospodarstwie rolnym
pani Dorota spełnia się również zawodowo. Drugą nagrodzoną jest Agata
Durajczyk, która wraz z mężem Jerzym

od 2010 r. prowadzi gospodarstwo rolne
o pow. 12 ha położone w miejscowości
Brzóza. Gospodarstwo prowadzone jest
metodą konwencjonalną, ukierunkowane jest na produkcję mleka. Hodowla
prowadzona jest w oparciu o paszę wyprodukowane we własnym gospodarstwie. Mimo krótkiego czasu od przejęcia gospodarstwa, jest ono w pełni
nowoczesne, dostosowane do obowiązujących norm.
Urząd Gminy w Głowaczowie

www.kozienicepowiat.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Ursynowie gościł około 40 uczestników XVII Rajdu Rowerowego „Śladami historii najnowszej”, zorganizowanego przez oddział IPN Radom
oraz ZHR Pionki. Celem rajdu było
pokazanie młodym ludziom walorów
historycznych, kulturowych i przyrodniczych regionu radomsko-kozienickiego. Ursynów i jego tajemnice
stanowił na jego trasie jeden z najważniejszych punktów. Tuż po godzinie
11, 12 września na teren szkoły przybyły pierwsze grupy rowerzystów, by
po krótkim odpoczynku, młodzi harcerze zaprezentowali technikę rozpalania ogniska, oczywiście bez użycia
źródeł ognia. Następnie przyszedł czas
na pyszną kiełbaskę i rozgrzewającą
herbatę. Po wspólnym posiłku, uczestnicy rajdu wraz z przedstawicielami
klas IV – VI PSP oraz II PG z naszej
szkoły udali się do sali gimnastycznej, w której swoje miejsce znalazła
wystawa Piotra Kutkowskiego, dziennikarza Echo Dnia, który zgromadził
materiały dotyczące wydawnictw tzw.
„drugiego obiegu”, czyli tajnej prasy
podziemnej wydawanej przez „Solidarność” w latach 70 i 80 XX wieku.
Grupa harcerzy oraz nasi uczniowie

mieli szanse zapoznać się z niezwykłymi historiami, które przedstawili Marek Wierzbicki – historyk IPN, Piotr
Kutkowski, czyli twórca wystawy oraz
osoba znana nam wszystkim, czyli Zbigniew Sinior, który był głównym bohaterem ówczesnych wydarzeń, drukując
w swoim domu zakazaną wówczas prasę podziemną. Po ciekawych, pełnych
tajemnic opowiadaniach przyszedł
czas na wspólne zdjęcie i pożegnanie
rowerzystów, którzy ruszyli w dalszą
drogę ale….wystawa pozostała. Każ-

dy kto chce przybliżyć sobie historię,
która „toczyła się tuż obok niego”, zobaczyć jak wyglądała prasa, powielacz
czy specjalne pieczątki solidarnościowe, może przyjść do siedziby szkoły
w poniedziałek i powrócić pamięcią do
tych niezwykłych, niebezpiecznych,
ale pełnych zapału zwykłych ludzi,
czasów, w których walczono o Naszą
prawdziwą wolność!

W obecności rodziców oraz kadry
nauczycielskiej rok szkolny 2015/2016
rozpoczęło w Gminie Głowaczów
134 przedszkolaków i 730 uczniów szkół
podstawowych
oraz
gimnazjalnych.
1-go września rok szkolny przywitało
72 przedszkolaków Publicznego Przedszkola w Głowaczowie, 62 przedszkolaków Publicznego Przedszkola w Brzózie,
236 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głowaczowie, 112 uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Głowaczowie,
238 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Bartosza Głowackiego w Brzózie i 89 uczniów Zespołu
Szkół Ogólnokształcących im. Batalionów
Chłopskich w Ursynowie. Przed uczniami
i nauczycielami wiele zmian.
Dyrektorzy przedszkoli i szkół życzyli swoim uczniom, a szczególnie tym,
którzy rozpoczynają przygodę z nauką,
aby zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie kolejnych sukcesów w następnych

etapach edukacji, a szkoła była dla nich
tym miejscem do którego z chęcią będą
przychodzić i mieć poczucie bezpieczeństwa. Natomiast Rodzicom i Opiekunom życzyli cierpliwości i konsekwencji
w wychowywaniu młodego pokolenia.

Po oficjalnych uroczystościach wszyscy uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami rozeszli się do klas otrzymując
plany lekcji na kolejne 10 miesięcy tj
185 dni nauki.
Justyna Bojarska-Siębor

www.kozienicepowiat.pl

ZSo w Ursynowie
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GMINA GNIEWOSZÓW

Wrzesień to miesiąc rocznic
i wspomnień o wojennych dniach naszej ojczyzny. Gmina Gniewoszów
uczciła pamięć tamtych lat organizując uroczystą Akademię Upamiętniającą Ofiary II Wojny Światowej, która odbyła się dnia 6 września 2015 r.
w budynku byłej Szkoły Podstawowej
w Borku. Pierwsza część spotkania
to powitanie przybyłych gości przez
Wójta Wiesława Pawlonkę i kilka słów
o uczestnikach wojny pochodzących
z Borku.

Następnie prowadząca Danuta Błażyńska przedstawiła historię pewnego
zeszytu, po czym rozpoczęła się prezentacja uczennic z Publicznego Gimnazjum z Gniewoszowa opracowana
na podstawie zeszytu wspomnień uczniów, z klas od IV do VII – ej Szkoły
w Borku z lat 1939 – 1945 (opracowane z roku 1946). Odczytano fragmenty wspomnień Marii Pawlonka
kl. VII, Krystyny Pawlonka kl. VI, Haliny Krekora kl. VI, Heleny Wiraszka
kl. VI i Tadeusza Piskorka kl. VII oraz
fragment wspomnień Pani Kazimiery
Kąckiej pochodzącej z Zawady wraz
z wierszem przez nią napisanym.
Rano... w południe … wieczorem...
Od chwili przyjścia na świat,
Bóg otwiera nam księgę zamkniętą
I czy człowieku chcesz, czy nie,
Pisze się twoja karta za kartą
Dzieciństwo to złote zgłoski,
Poranna zorza, rosa na trawie,
Ciepło matczyne i dobroć ojca,
Życie beztroskie w zabawie.
Lecz jakoś prędko ten czas zleci,
Już ci południem słońce świeci,
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A jak w zenicie swoim stanie,
To już dorosłym się zostaniesz.
Potem przychodzi popołudnie,
Ciepłe, słoneczne, albo inne,
Smutne i szare, deszczowe, długie,
Albo zimowe, krótkie zimne.
Z życiem nic nigdy nie wiadomo,
Nikt nie wie co go dzisiaj czeka,
Jedno wiadomo, że na pewno
Nadejdzie koniec na człowieka.
I też nikt nie wie w jakiej porze,
W południe, wieczór, może rano
I jaka twoja śmierć być może,
Ile lat życia tobie dano.
A pozostali potem czytają,
Tablice na cmentarzu
I pytają: czemu ten tak młodo umarł?
A ten znów długo się nażył?
Ale nie wolno ciągle tak myśleć,
Życie wypełnić pracą nam trzeba,
Inaczej by sensu nie miało
A człowiek nie miałby chleba.
Ważne jest tylko jak przeżyjesz,
Jakie wspomnienia pozostaną
I jaką będziesz kartą w swej książce,
Czytaną, czy zapomnianą?
I niezależnie kim byłeś,
W przejściowym życiu trwania,
Liczy się rozum i serce
I sposób postępowania.
Wrzesień – 1992 r. Kazimiera Kącka
primo voto Piwowarska
Wspomnienia tragicznych lat wojny opisywane dziecinnymi słowami
przeplatane były wierszami i piosenkami patriotycznymi w wykonaniu
uczennic: Agaty Kultys, Marceliny
Banaś, Natalii Rusek, Justyny Prygiel,
Aleksandry Ziemskiej, Mai Kowalczyk, Sylwii Krześniak, Weroniki Szafranek oraz Weroniki Krajewskiej.
Po występie artystycznym uczennic

za przybycie obecnej na spotkaniu Pani
Helenie Sadownik (z domu Wiraszka)
oraz Pani Halinie Stępień (z domu Krekora), których dziecięce wspomnienia
czasu wojny były prezentowane. Kolejnym punktem programu było pokazanie fragmentu filmu „Tamte dni”
Pana Wacława Opackiego 92-latka,
obecnie mieszkającego w Radomiu,
a pochodzącego z Wólki Bachańskiej,
który także czas wojny poprzez filmy, wiersze i opowiadania chciałby ocalić od zapomnienia. W 2012 r.
ukazał się pierwszy tomik jego opowiadań „Obrazki z mojej młodości”,
a w 2013 r. drugi zatytułowany „Pieśnią okraszone” na podstawie których
powstały dwa filmy: „Tamte dni”
i „Wieczór wspomnień”. Na zakończenie uroczystości wystąpił Zespół

Ludowy „SOBÓTKA” z Czarnolasu,
z którym wszyscy śpiewali znane piosenki i pieśni.
Wójt Gminy Gniewoszów Wiesław
Pawlonka składa serdeczne podziękowania:
– Henryce i Piotrowi Telkom za udostępnienie zeszytu,
– Elżbiecie Łyszcz Dyr. Publicznego
Gimnazjum w Gniewoszowie
– Anicie Pawlonka, Bożenie Sykut nauczycielkom Publicznego Gimnazjum
w Gniewoszowie
– Kazimierze Kąckiej i Wacławowi Opackiemu za możliwość skorzystania
z ich materiałów,
– Radnemu Krzysztofowi Kołdejowi za
nagłośnienie, sponsorowanie ciasta
oraz wszelką okazaną pomoc.

prowadząca spotkanie odczytała listę
uczniów, którzy spisali swoje wspomnienia z lat wojny w 1946r. oraz ich
dalsze losy. Serdecznie podziękowała

Danuta Błażyńska
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Gmina Gniewoszów leży nad Wisłą w południowo – wschodniej części woj. mazowieckiego, w Powiecie Kozienickim. Graniczy z gminami Sieciechów, Puławy
(woj.lubelskie), Policzna i Garbatka – Letnisko. Przez teren gminy przebiega droga
wojewódzka 738 Słowiki – Góra Puławska. Powierzchnia gminy stanowi 8429 ha.
W skład gminy wchodzi 19 miejscowości: Borek, Boguszówka, Gniewoszów, Kociołek, Marianów, Markowola, Markowola Kolonia, Mieścisko, Oleksów, Podmieście,
Regów Nowy, Regów Stary, Sarnów, Sławczyn, Wólka Bachańska, Wysokie Koło,
Zalesie Zdunków i Zwola.
Gmina Gniewoszów to doskonały punkt komunikacyjny. Znajduję się ona bowiem w rozjeździe między trzema miastami, w których istnieją większe szanse zatrudnienia m. in.: Puławy – zakład azotowy, Kozienice – elektrownia, Dęblin – jednostka wojskowa.
Zmiany liczby ludności w latach 1995 – 2013 (wyniki analizy ilościowej)
Wykres przedstawia się kształtowanie liczby ludności w gm. Gniewoszów w latach
1995-2013
Z przedstawionego wykresu wynika, że
liczba ludności w gminie Gniewoszów od
roku 1995 systematycznie spada. W roku 1995
obszary gminy zamieszkiwane były przez
4689 mieszkańców, natomiast rok 2013.
to niespełna 85% tej wartości. (4031 os.).
W strukturze zaludnienia, w ciągu całego analizowanego okresu liczba kobiet nieznacznie
przewyższała liczbę mężczyzn. Jednakże podobnie jak w przypadku populacji ogółem,
udział kobiet w społeczeństwie gminy GnieŹródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL
woszów charakteryzuje się spadkowym trendem. Sytuacja ta może być związana z ogólną tendencją opuszczania wsi przez młode kobiety, które w większym niż mężczyźni
stopniu, podejmują decyzję o dalszym kształceniu się w dużych miastach. Z kolei liczba mężczyzn w strukturze społeczeństwa
gminy Gniewoszów w analizowanym okresie charakteryzuje się względnymi wahaniami.
W porównaniu z rokiem bazowym (2000 r.), w 2013 r. liczba mężczyzn zmniejszyła się o prawie 340 osób. Przewaga liczebności
kobiet nad mężczyznami w strukturze może wynikać także z większej śmiertelności mężczyzn w grupie 50+.
Feminizacja w gm. Gniewoszów
Współczynnik feminizacji w latach 1995 – 2013
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL

Najwyższy wskaźnik feminizacji wystąpił w 2005 roku i wynosił 111 kobiet na 100 mężczyzn Od tamtej pory liczba kobiet
w stosunku do liczby mężczyzn nieznacznie spada (z wyjątkiem 2011 r.).
Rokiem charakteryzującym się najmniejszym współczynnikiem feminizacji był rok 2005. Wówczas na 100 kobiet przypadało
90 mężczyzn. Dominacja kobiet nad mężczyznami w gminie Gniewoszów, może również wiązać się z rynkiem pracy. W wielu
przedsiębiorstwach takich jak: sklepy, urząd gminy, urząd pocztowy zatrudniane są na ogół kobiety, przez co mężczyźni decydują
się na migracje za pracą.
W 2013 r. wskaźnik feminizacji wynosił 106 kobiet na 100 mężczyzn. Był on wyższy od wartości współczynnika w powiecie.
W województwie mazowieckim, więcej niż w gminie Gniewoszów kobiet przypada na 100 mężczyzn. Z kolei wartość współczynnika feminizacji w Polsce jest porównywalna z liczbą kobiet na 100 mężczyzn w badanej jednostce terytorialnej.
Współczynnik feminizacji w 2013 r. w gminie Gniewoszów znajdował się na tym samym poziomie co krajowy. Na 100 kobiet
przypadało 94 mężczyzn. Współczynnik ten był niższy tylko od powiatowej feminizacji. Sądzę, że może to mieć związek z rozwiniętym w mieście powiatowym rynkiem energetycznym, zatrudniającym głównie mężczyzn
Na przestrzenie lat 2002-2013 zauważalnym jest spadek gęstości zaludnienia nie tylko w gminie Gniewoszów, ale także w gminach sąsiadujących t.j.: Garbatka-Letnisko, Sieciechów, Policzna,Puławy.
Największym zagęszczeniem mieszkańców w 2013 r. charakteryzuje się gmina Puławy, w której na km2, przypada 972 osoby.
Ma to związek także z największą powierzchnią zajmowaną przez tę gminę – nieco ponad 16 tys. ha. Najmniejszym zagęszczeniem
cechuję się gmina Gniewoszów mimo nie najmniejszej spośród tej grupy gmin, powierzchni. Ciąg dalszy w następnym numerze.
Magdalena Sadownik
www.kozienicepowiat.pl
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GMINA GRABÓW NAD PILICĄ

W sierpniu wykonany został kolejny odcinek ulicy w ramach zadania
„Przebudowa odcinka ulicy Polnej
w Grabowie nad Pilicą” polegającym
na wykonaniu inwestycji o nawierzchni z mieszanki bitumicznej długości
600 metrów bieżących. Wykonane zostały także zjazdy gospodarcze w ilości

122 metrów kw.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano
wykonawcę odpowiedzialnego za wykonanie zadania Zakład Transportowo
– Budowlany Krzysztofa Wacha z Pionek. Wartość inwestycji opiewała na
kwotę 94 822 złotych. Połowa zadania

była dofinansowana w ramach udzielenia dotacji ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego związanych
z wyłączeniem z produkcji gruntów
rolnych.
iZaBELa MaTYSiaK

Dnia 13 września 2015 roku Publiczna
Szkoła Podstawowa im. 76 Pułku Piechoty w Augustowie obchodziła święto patrona szkoły. Uroczystości rozpoczęły się
mszą świętą w kościele pw. Matki Bożej
Częstochowskiej w Bożem, którą celebrował proboszcz parafii ks. Czesław Brudek.
Następnie, uczniowie, zaproszeni goście,
nauczyciele, rodzice uczniów oraz wiele
osób którzy sami kiedyś byli uczniami PSP
w Augustowie i nadal pamiętają o szkole, oddali hołd przy mogile poległym żołnierzom
z 76 Pułku Piechoty z Grodna w lesie pod
Matyldzinem. Uroczysty apel poprowadziła
Anna Woźniak, wieloletnia nauczycielka języka polskiego z tutejszej szkoły. Modlitwę
za poległych żołnierzy odmówił wspólnie
z zebranymi, proboszcz parafii w Bożem. Następnie do zebranych przemówił Jan Chryzostom Czachowski emerytowany nadleśniczy
Nadleśnictwa Dobieszyn, potomek płk Dionizego Czachowskiego, dowódcy oddziału
powstańczego. W kilku słowach przybliżył
zebranym wydarzenia tamtych dni, bitwy
z 12 września 1939 roku. Była to niewątpliwie dobra lekcja historii dla uczniów i licznie przybyłych, w miejscu ostatniej bitwy
żołnierz z 76 Pułku Piechoty. Po złożeniu
kwiatów i zapaleniu zniczy wszyscy zebra-

ni przenieśli się do drugiej mogiły poległych
żołnierzy w lesie za Budami Augustowskimi,
gdzie również została odmówiona modlitwa
za poległych oraz złożone zostały kwiaty
i zapalone znicze. Uroczystości zakończył
poczęstunek przygotowany przez rodziców
uczniów. Szczególne słowa uznania należą

się Edwardowi Krawczykowi z Augustowa,
uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej im.
76 Pułku Piechoty w Augustowie za dbanie
o mogiły żołnierskie oraz leśnikom z Nadleśnictwa Dobieszyn za właściwe przygotowanie terenu wokół mogił.
SłaWoMir MaDEJ
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Z końcem sierpnia rozpoczęto prace
na budowie samorządowego przedszkola
w Grabowie nad Pilicą, na plac przedszkolny
wjechały koparki oraz ciężarówki z materiałami budowlanymi. Budynek zlokalizowany będzie przy budynku szkolnym na ulicy
Parkowej. Zaprojektowany został budynek
parterowy o konstrukcji murowanej, bez
podpiwniczenia, który przykryty będzie dachem dwuspadowym. Będzie to przylegający do budynku szkolnego niezależny obiekt
z trzema salami dydaktycznymi dla dzieci
w grupach 15 – 16 osobowych z pomieszczeniami pomocniczymi, zapleczem socjalnym, sanitarnym, aneksem kuchennym bez
możliwości gotowania posiłków, stołówką.

www.kozienicepowiat.pl

Zaprojektowane także zostały pomieszczenia socjalne i pomieszczenia administracyjne. Budynek będzie ogrzewany przez
ekologiczną kotłownię, ponadto zostanie
wyposażony w instalacje wodociągową,
kanalizacyjną, wentylacyjną. Powierzchnia zabudowy przedszkola będzie wynosić
396 metrów², powierzchnia użytkowa
343 metry². Kosztorys inwestorski zadania
opiewa na kwotę 744 000 złotych. Obiekt
będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Projekt budynku został wykonany przez Krzysztofa Ziemeckiego.
Prace budowlany wykonywane są systemem gospodarczym, nad budową czuwa
Wójt Euzebiusz Strzelczyk wraz z kierow-

nikiem budowy Markiem Matysiakiem
– inspektorem w Urzędzie Gminy.
Wykonane zostały fundamenty z poziomami instalacji sanitarnej wewnętrznej. Na chwilę obecną wznoszone są ściany zewnętrzne i wewnętrzne przyziemia
Zakończenie budowy całego przedszkola planowany jest na przyszły rok.
Budowa przedszkola przyczyni się do
poprawy dostępności, jakości i efektywności wychowania przedszkolnego na terenie
gminy. Nowoczesna baza lokalowa przedszkola zapewni doskonałe warunki do przeprowadzania programów wychowawczo
– dydaktycznych zwiększając tym samym
możliwości rozwojowe dzieci.
iZaBELa MaTYSiaK
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GMINA KOZIENICE

W dniach 28 i 29 sierpnia w amﬁteatrze nad jeziorem odbył się XIII
Festiwal Muzyki Rozrywkowej im.
Bogusława Klimczuka. Najważniejszym elementem festiwalu był Konkurs
Piosenki. Tegoroczną laureatką Grand
Prix im. B. Klimczuka została Paulina
Lenda ze Świdnicy.

Laureaci tegorocznego konkursu piosenki wraz z patronami, sponsorami i jurorami

Grand Prix im. B. Klimczuka wyśpiewała
w tym roku Paulina Lenda ze Świdnicy
– Nie spodziewałam się wygranej. Wybrałam utwory bardzo subtelne i spokojne.
Gdy zobaczyłam jaka energia tryska
od wszystkich uczestników i jakie mają
przebojowe piosenki, to byłam bardzo
zaskoczona, że jednak do mnie traﬁł tytuł Grand Prix – powiedziała po opadnięciu emocji Paulina.

Paulina podczas koncertu finałowego
wykonała piosenką z repertuaru Meli Koteluk pt. „Wolna”. Wraz z nią w tegorocznym konkursie piosenki zaprezentowało
się szesnastu wykonawców z całej Polski,
wyłonionych w drodze kwalifikacji wstępnych, które odbyły się 31 maja. Oceniało
ich 5-osobowe jury: przewodniczący Marek Klimczuk, członkowie Piotr Gogol,
Piotr Dąbrówka i Dariusz Szewc oraz
sekretarz Elwira Kozłowska. Laureatów
poznaliśmy podczas sobotniego koncertu galowego. Głowna nagroda o wartości
6 tys. zł wraz ze statuetką festiwalową
trafiła do Pauliny Lendy ze Świdnicy.
Pierwsze miejsce ex aequo i czeki, każdy na 3,5 tys. zł, zdobyły: Justyna Panfilewicz z Łodzi oraz Maja Wojtaszek
z Zagnańska. II miejsce i czek na 2,5 tys.
zł. powędrował do Aleksandry Łodzińskiej z Puławskiego Ośrodka Kultury
„Dom Chemika”. III miejsce i nagrodę
pieniężną o wartości 1,5 tys. zł otrzy-

W jury tegorocznego konkursu zasiedli (od prawej): przewodniczący Marek Klimczuk, Piotr Gogol, sekretarz Elwira Kozłowska, Dariusz Szewc i Piotr Dąbrówka
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mała Magdalena Paradziej z Pińczowa.
Przyznano także dwa wyróżnienia. Wyróżnienie regulaminowe – nagrodę burmistrza Tomasza Śmietanki w wysokości
1,2 tys. zł. – otrzymała Katarzyna Golecka
z Parczewa. Wyróżnienie pozaregulaminowe – nagrodę starosty Janusza Stąpóra
o wartości 750 zł – wręczono Małgorzacie Jeśmontowicz-Kreft z Bytowa.
Zmaganiom konkursowym towarzyszyły występy gwiazd. W piątkowy wieczór wystąpił kabaret Neo-Nówka i zespół
Żarówki oraz Ania Rusowicz z zespołem.
W sobotę utwory Bogusława Klimczuka
usłyszeliśmy w aranżacjach absolwentów
Akademii Muzycznych z Łodzi, Krakowa
i Warszawy. Gwiazdą sobotniego wieczoru był zespół LemOn.
Jak co roku patronem honorowym festiwalu była Krystyna Klimczuk – żona
kompozytora. Patronami i fundatorami
nagród byli: burmistrz Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka i starosta Powiatu
Kozienickiego Janusz Stąpór. Pozostali
patroni: Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego, Jacek Kozłowski - wojewoda mazowiecki oraz Czesław
Czechyra – poseł na sejm RP. Partnerem
radiowym, jak co roku, był Program
1 Polskiego Radia, a patronami medialnymi: telewizja lokalna „Kronika Kozienicka”, portal kozienice24.pl, Echo Dnia,
Gazeta Wyborcza, Głos Radomski, Oko
na Miasto i Region oraz Tygodnik Radomski. Organizatorem była Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. B.
Klimczuka, przy wsparciu Kozienickiego
Centrum Rekreacji i Sportu. Głównym
sponsorem festiwalu była ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. Nad całością czuwała Dyrektor Festiwalu, Elwira Kozłowska.
Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka
www.kozienicepowiat.pl

W prestiżowym konkursie samorządowo – gospodarczym pn.: „Liderzy
Regionu”,
organizowanego
przez redakcję gazety „Echo Dnia”,
Gmina Kozienice została uhonorowana w zaszczytnej kategorii otrzymując tytuł: GMINA PRZYJAZNA
MIESZKAŃCOM.
–Jestem bardzo dumny z tego – kolejnego
już – wyróżnienia. Liderami Regionu
zostają przecież najbardziej aktywne
na rzecz rozwoju Ziemi Radomskiej samorządy. Miło nam, że wciąż jesteśmy
wśród najlepszych – zauważa Tomasz
Śmietanka, burmistrz Gminy Kozienice.
Dla mnie osobiście wyróżnienie Gminy
Kozienice, jako gminy przyjaznej mieszkańcom, to swoiste „uzupełnienie” niedawno opublikowanego, niezależnego
ogólnopolskiego rankingu tygodnika
„Wprost” pn.: „Gdzie żyje się najlepiej?”, według którego nasza gmina
zajęła pierwsze miejsce w województwie
mazowieckim oraz czwarte w kraju!
– Już od wielu lat w gminie prowadzimy
działania mające na celu polepszanie
warunków życia mieszkańców, o czym
świadczą liczne wyróżnienia, tytuły
i nagrody – podkreśla burmistrz. – Można się pokusić o stwierdzenie, że Kozienice są najprężniej rozwijającym się
samorządem subregionu radomskiego.
Pozytywny odbiór Kozienic, zadowolenie mieszkańców i nagradzanie przez
niezależne gremia eksperckie, w sposób
szczególny motywują do dalszej pracy
i kolejnych przedsięwzięć.
Kozienice posiadają doskonale
rozwiniętą infrastrukturę. Zaledwie
w przeciągu 10 lat w ogólnopolskim

www.kozienicepowiat.pl

zestawieniu samorządowych inwestycji w infrastrukturę techniczną przeniosły się ze 135 pozycji na 17 miejsce. Ranking opublikowany został
w 2014 roku.
– Realizowane od kilkunastu lat na pierwszy rzut oka niezauważalne – choć niezwykle potrzebne i gwarantujące harmonijny rozwój – inwestycje uporządkowały
w 100% kozienicką gospodarkę wodno-ściekową. Dzięki przyjętej strategii
spokojnie możemy wykonywać inwestycje drogowe, zagospodarowywać place
i skwery publiczne, budować oświetlenie
i skupiać się na sferze edukacyjnej, kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej i społecznej – tłumaczy T. Śmietanka. – Z dumą
i radością możemy stwierdzić, że Kozienice już dawno przestały być anonimowe
na mapie Polski, a naszym zamierzeniem
jest budowa mocnej marki Kozienice. I co
ważne Kozienic, jako Miejsca i Ludzi.
Tylko w minionym sezonie wakacyjno – urlopowym Kozienice odnotowały
„tłumy” odwiedzających. Brak wolnych
pokoi, tętniące życiem, grą i zabawą
obiekty sportowe, a także fantastyczna
atmosfera podczas kozienickich imprez.
Frekwencję zapewniali mieszkańcy, turyści, zwolennicy campingu i caravaningu oraz uczestnicy licznie odbywających
się w Kozienicach zgrupowań. Dobra
kozienickie zostały w 100% wykorzystane, a magnetyzm Kozienic działa.
– Niejednokrotnie miałem przyjemność
usłyszeć miłe słowa o naszej gminie i wyrazy zadowolenia z pobytu
w Kozienicach – przyznaje burmistrz.
– Miasto i gmina pięknieją, stają się
coraz bardziej nowoczesne, coraz

dr inż. Tomasz Śmietanka – Burmistrz
Gminy Kozienice
bardziej atrakcyjne, a jednocześnie
naturalne. To przyciąga. Owszem, są
jeszcze potrzeby, dlatego nie spoczywamy na laurach, przed nami kolejne plany i wyzwania.
Aktualnie kozieniczanie przygotowują
się na kolejne wydarzenie. Wielkimi krokami zbliża się moment zakończenia największej gminnej inwestycji pn. „Budowa
Centrum Kulturalno – Artystycznego”.
Obiekt wyróżnia się wyjątkową architekturą oraz funkcjonalnością, która pozwala
stworzyć przyjazną atmosferę dla nauki,
spotkań, zakupów, odpoczynku i spędzania
wolnego czasu. W budynku swoje siedziby
znajdą m.in. Kozienicki Dom Kultury wraz
z telewizją lokalną „Kronika Kozienicka”,
multimedialna filia biblioteczna oraz Szkoła
Muzyczna I i II stopnia. W obiekcie zaprojektowano także powierzchnie przeznaczone pod kino, sale konferencyjne i szkoleniowe oraz informację turystyczną.
– Centrum będzie naszą wizytówką,
a planowane formy jego zagospodarowania, przy ścisłej współpracy
z Samorządem Województwa Mazowieckiego, sprawią, że będzie także
wizytówką południowego Mazowsza
– podkreśla burmistrz Śmietanka
– Warto zaznaczyć, że Kozienice – na
poziomie Mazowsza – zostały uznane
za ośrodek predysponowany do ponadlokalnej obsługi ruchu turystycznego. Nasza praca i wieloletnie starania przynoszą zamierzone efekty.
Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Kozienicach
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GMINA MAGNUSZEW

W niedzielę 13 września 2015 roku
w Magnuszewie odbyło się Gminne Święto Plonów. Tradycją w gminie Magnuszew
jest organizowanie gminnych Dożynek
w każdym roku w innej parafii. W tym roku
gospodarzami święta był Magnuszew. Uroczyste podsumowanie zbiorów rozpoczęło się mszą świętą w kościele parafialnym
w Magnuszewie a następnie bardzo barwny
korowód dożynkowy, w asyście kapeli ludowej, przeszedł na plac Zespołu Szkół
i Placówek Oświatowych w Magnuszewie,
gdzie odbyła się biesiada dożynkowa. Korowód prowadziły stare traktory oraz ciągnik
z pięknie udekorowaną dwukółką. Malowniczy obrazek stanowiły dzieci z magnuszewskiej szkoły, ubrane w stroje ludowe
i niosące w koszach chlebki.
Mimo, że rolnicy przeżyli w tym roku
trudne chwile ze względu na suszę, jaka
nawiedziła naszą gminę, to dołożyli wszelkich starań aby święto plonów było udane
i bogate w atrakcje. Prawie wszystkie sołectwa stawiły się w procesji z darami ołtarza
i przyniosły na ofiarowanie dożynkowe wieńce oraz kosze pełne tegorocznych plonów.
Zaangażowanie mieszkańców począwszy od
pięknej oprawy mszy świętej, po przygotowanie poczęstunku, było ogromne.
Na dożynkach licznie stawili się wystawcy stoisk promujący miejscowości
oraz swoje firmy i działalność.
Ważnym punktem obchodów Dożynkowych była ceremonia dzielenia się chlebem,
który na ręce wójta gminy Marka Drapały
złożyli Starostowie Dożynek: Elżbieta
Kacalińska z Magnuszewa i Tadeusz Lewandowski z Przydworzyc, a którym wraz
z przedstawicielami samorządu gminy
dzielili się z mieszkańcami. Bardzo ważnym wydarzeniem było wręczenie Odznak
honorowych „Zasłużony dla Rolnictwa”
nadanym rolnikom z naszej gminy przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Przy oryginalnych dożynkowych dekoracjach i bardzo dobrej oprawie muzycznej,
uczestnicy święta bawili się doskonale. Była
to prawdziwa uczta dla miłośników muzyki
i tańca. Pięknymi strojami tańcem i muzyką
oczarował publiczność Zespół Tańca Ludowego „Leszczyniacy” ze Świdnika. Liczny
zespól dzieci i młodzieży przebrany w piękne stroje ludowe, w ponad godzinnym programie, pokazał przekrój polskich tańców.
Z ogromnym zadowoleniem widzowie wysłuchali koncertu w wykonaniu
uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach. Grupa
akordeonistów przy akompaniamencie
innych instrumentów, zagrała piękny
koncert utworów i otrzymała gromkie
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Dokończenie na str. 25
www.kozienicepowiat.pl

Dokończenie ze str 24
brawa od publiczności.
Gośćmi spotkania były też, tak jak
w poprzednich latach, zespoły z zaprzyjaźnionej z Magnuszewem świętokrzyskiej gminy Masłów. Kapela „Ciekoty”
brawurowym występem porwała chętnych do tańca, natomiast Zespół „Kopcowianki”, przypomniał tradycyjne i bliskie
nam przecież niegdyś, kieleckie melodie.
Aby tradycji stało się zadość, dożynki nie
mogły się odbyć bez naszego lokalnego
zespołu „Melodia”, który zachwycony
występem kapeli „Ciekoty”, sam dał piękny koncert starych ludowych melodii.
Wieczór uczestnicy Dożynek spędzili
na zabawie tanecznej przy muzyce zespołu Sukces ze Zwolenia, którzy zapewnili
uczestnikom fantastyczną zabawę, przeciągając imprezę o godzinę dłużej.
Niespodzianką dla uczestników i ukoronowaniem dnia był piękny, kolorowy
pokaz sztucznych ogni.
Uroczystości Dożynkowe w Magnuszewie udały się znakomicie. Były one
owocem bardzo udanej współpracy całego

W sobotę 5 września odbyła się kolejna – czwarta już edycja akcji Narodowe Czytanie. Narodowe Czytanie,
to ogólnopolska akcja publicznego
czytania wybitnych polskich dzieł literackich. Jej celem jest propagowanie
bogactwa polskiej literatury, popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę
i wzmacnianie narodowej tożsamości.
Podczas poprzednich edycji wspólnie czytano „Pana Tadeusza” Adama
Mickiewicza, dzieła Aleksandra Fredry, „Trylogię” Henryka Sienkiewicza.
W tym roku czytanym dziełem była
„Lalka” Bolesława Prusa, nowoczesna, wielowątkowa powieść pokazująca
różne postawy kilku pokoleń Polaków
na tle burzliwych przemian epoki. Najkrócej, to romantyczna historia źle ulokowanych uczuć, straconych złudzeń
i zaprzepaszczonych możliwości.
W Gminnej Bibliotece Publicznej-Centrum Kultury w Magnuszewie
Narodowe Czytanie odbyło się po raz
pierwszy. Do udziału zaprosiliśmy
władze Gminy Magnuszew, dyrektorów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie, zaprzyjaźnione i współpracujące z nami panie
emerytki oraz młodzież z II i III klas
www.kozienicepowiat.pl

gminnego środowiska: samorządu gminnego, instytucji kultury, sołectw i przedsiębiorców a zatem wszystkim mieszkańców
naszej gminy. Dzięki nim oraz darczyń-

com, którzy wsparli finansowo to ludowe
święto, mogliśmy wszyscy czuć się na nim
gospodarzami i dobrze się bawić.
E.W.

gimnazjalnych wspomnianego Zespołu
Szkół. Spotkanie rozpoczęła dyrektor
GBP-CK przybliżając sylwetkę autora
Bolesława Prusa oraz samego utworu
i jego adaptacji filmowych. Narodowe
Czytanie w Magnuszewie rozpoczął
wójt Marek Drapała, dalej dyrektorki z ZSiPO Bożena Stańczyk i Han-

na Witek, uczniowie klas III ZSiPO,
emerytki Maria Dąbrowska i Jadwiga
Domaszczyńska, zakończyli zaś pracownicy GBP-CK z nadzieją na spotkanie za rok na piątym Narodowym
Czytaniu.
Dyrektor i pracownicy GBP-CK
w Magnuszewie
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GMINA SIECIECHÓW

Mimo deszczu i niemiłosiernego
skwaru festyn „Dni Gminy Sieciechów”
zgromadził wielu widzów. 9 sierpnia,
na sieciechowskiej scenie, pierwsze
swój program artystyczny przedstawiły dzieci i młodzież ze szkół z terenu
gminy Sieciechów. Występy te zostały
docenione przez widzów i nagrodzone
brawami. Wójt Gminy Sieciechów Marian Zbigniew Czerski dodatkowo nagrodził dzieci upominkami. W dalszej
kolejności wystąpił zespół „Reﬂeks”,
parodysta i kabareciarz Stan Tutaj, który rozbawił publiczność oraz zespół
disco polo „Ego”. Nieco inny rodzaj
muzyki czyli mieszankę heavy metalu i hard rocka zaprezentował „Młot na
Czarownice”. Ostatnim punktem programu był występ zespołu „C.D.N”, ich
doskonała muzyka porwała publiczność
do zabawy.
Wójt Gminy Sieciechów podziękował sponsorom festynu, dzięki to którym mógł być atrakcyjniejszy i bogatszy w swoim programie.
Sponsorzy: Irena Bielawska Prezes
LGD Puszcza Kozienicka, Zbigniew
Kamionka Firma Wielobranżowa, Stanisława Kuncka Prezes GS „Samopomoc Chłopska” Gniewoszów, Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach
filia Sieciechów, Agnieszka i Artur
Niedolistek – sieć sklepów „AGA, Sławomir Ciesielski – Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe „SAWEX”, Wojciech Wiatrak Auto-Alarmy Montaż
Zabezpieczeń Elektronicznych, Robert
Rakoczy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Fenix”
Elżbieta Kalbarczyk
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Pod koniec tegorocznych wakacji
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sieciechowie otrzymał od Polskiej Grupy Energetycznej S.A. Oddział Skarżysko
– Kamienna propozycję współpracy polegającą na tym, że PGE obdaruje dzieci z terenu Gminy tzw. „energetycznymi
tornistrami” – tj. plecak szkolny wraz
z wyposażeniem niezbędnym dla malucha. Dzięki temu projektowi wyprawkę
szkolną otrzymało 45 uczniów rozpoczynających naukę w klasach I – III szkoły
podstawowej.
W dniu 26 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sieciechowie, Dyrektor Rejonu Energetycznego Kozienice
Bogusław Balcerzak wspólnie z Wójtem
Gminy Marianem Zbigniewem Czerskim
wręczyli uczniom tornistry oraz życzyli najwspanialszych wyników w nauce
w nowym roku szkolnym.

Darczyńcom serdecznie dziękujemy
w imieniu własnym oraz rodziców.

Henryka Wojewoda
Kierownik GoPS Sieciechów

Szybko minęły wakacje, czas wracać do szkoły. Na inauguracji roku
szkolnego 2015/2016 w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym w Zajezierzu zgromadzili się uczniowie, ich rodzice, pracownicy szkoły oraz goście.
Na uroczystość przybyli: Wójt Gminy
Sieciechów Marian Zbigniew Czerski,
ksiądz kanonik Piotr Firlej, komendant
Centrum Szkoleniowo – Inżynieryjnego w Dęblinie pułkownik Waldemar
Wiśniewski, major mgr Marek Przedpełski, prezes koła nr 17 Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego Mirosław
Błażejczyk, członkowie Zarządu Jan
Zajdzik i Zbigniew Stachurski oraz
starszy chorąży sztabowy Tadeusz
Matuszyk.
Obecność tak szczególnych gości
wynikała z faktu, że władze wojskowe
postanowiły uhonorować nasz Sztandar Szkoły Złotą Odznaką za Zasługi
dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Tak więc tegoroczna inauguracja roku szkolnego miała w Zajezierzu
wyjątkowy charakter. Dyrektor szkoły
Agnieszka Popis powitała wszystkich
zebranych, szczególnie najmłodsze
dzieci i zapowiedziała występy uczniów. Program artystyczny przygotowali piątoklasiści pod kierunkiem
Anny Szymańskiej i Moniki Mielczarek. Pierwsza część nawiązywała do 76 rocznicy wybuchu II wojny
światowej. Wzruszającymi wierszami
i piosenkami uczczono pamięć bohate-

rów broniących naszej Ojczyzny przed
hitlerowskim agresorem. Po części
artystycznej nastąpiło wprowadzenie
Sztandaru Szkoły i odśpiewanie hymnu
państwowego. Przedstawiciele władz
wojskowych dokonali uroczystej dekoracji Sztandaru Złotą Odznaką za
Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego. Po wyprowadzeniu Sztandaru uczniowie radosnymi wierszami
i piosenkami powitali nowy rok szkolny. W swoim wystąpieniu wójt Marian
Zbigniew Czerski pogratulował naszej
szkole odznaczenia i życzył wszystkim

udanego oraz pełnego sukcesów roku
szkolnego. Na zakończenie uroczystości dyrektor Agnieszka Popis podziękowała za uhonorowanie Sztandaru
Szkoły i złożyła uczniom, ich rodzicom
oraz nauczycielom życzenia wytrwałej
i owocnej pracy. Następnie uczniowie
wraz z wychowawcami udali się do
klas na spotkanie organizacyjne.

www.kozienicepowiat.pl

anna Szymańska
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Zajezierzu

Nasz Powiat * 27

Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat”
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury, jest dofinansowany
przez Związek Gmin Ziemi Kozienickiej
Przygotowanie i opracowanie tekstów: Danuta Delekta
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy
Uwagi prosimy kierować do: Lucyny Domańskiej-Stankiewicz – Naczelnika Wydziału, tel. 48 382 05 66
Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu
Nakład: 2000 egz.

Nasz Powiat * 28

nr 9 wrzesień 2015
Adres wydawcy:
ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
tel./fax. 48 382 05 67
e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl
Fotograﬁa: Archiwum Wydziału Promocji
i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach

www.kozienicepowiat.pl

