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BIULETYN ZAWIERA INFORMACJE GMIN POWIATU KOZIENICKIEGO
nALeŻĄCYCH DO zWiĄzKU gMin zieMi KOzieniCKieJ

Janusz Tadeusz Stąpór urodził się
27 kwietnia 1958 roku w Radomiu.

Z zawodu historyk, ukończył studia
magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim. W powiecie kozienickim pracował
od 1987 roku, kiedy to został nauczycielem
historii w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach.
Następnie był zastępcą dyrektora, a w latach 1995 – 2006 dyrektorem tej szkoły.
W latach 1994 – 1998 był przewodniczącym Komisji Edukacji Rady Gminy Kozienice, w latach 1998 – 2006 przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach. Od
9 lat Radny Rady Powiatu Kozienickiego,
Przewodniczący Zarządu Powiatu, Starosta. Był Wiceprzewodniczącym Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej oraz
Przewodniczącym Samorządowego Forum
Ziemi Kozienickiej.
Wielokrotnie nagradzany za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej,
wychowawczej, społecznej i samorządo-

wej. Wspierał i propagował inicjatywy
związane z gospodarką, oświatą, kulturą
i historią Ziemi Kozienickiej.
Od prawie 30 lat mieszkał w Janikowie koło Kozienic.
Zmarł 10 października 2015 roku. Pozostawił żonę i troje dzieci. Miał 57 lat.
14 października w Kozienicach odbyły
się uroczystości pogrzebowe Ś.P. zmarłego
Janusza Stąpóra Starosty Powiatu Kozienickiego, które rozpoczęły się Mszą Świętą
w kościele pw. Świętego Krzyża, koncelebrowaną przez osiemnastu duchownych.
W homilii ks. Łukasz Pyszczek podkreślił zasługi Starosty nie tylko w pracy samorządowej, ale także oświatowej. Odszedł od
nas w wieku 57 lat mąż, ojciec, nauczyciel,
dyrektor, starosta. W tych wszystkich funkcjach odszedł człowiek służby. (...) Świętej
pamięci Janusz nie cały umiera, on żyje
w swoich najbliższych, żyją jego decyzje,
które podejmował dla naszej wspólnoty, będzie żył przez swoich wychowanków, będzie
żył przez innych, którym służył, pracował,
poprzez swoje zaangażowanie, będzie żył,
bo podejmował mądre decyzje dla naszego
regionu. (…) Świętej pamięci Janusz wierzył
w moc intelektu, moc pracy ludzkiej, ale zawsze miał świadomość, że jeszcze jest ktoś
nad tym, jest Bóg, który dopełnia wszystko.
Wyrazy współczucia dla najbliższych
zmarłego: żony Elżbiety, córki Katarzyny
i synów Piotra i Andrzeja przekazali Jan
Grabiec – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Jacek
Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki, Leszek Ruszczyk Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Zbigniew Gołąbek
przedstawiciel Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
Klaus Dieter Magsig były burmistrz gmi-

ny związkowej Göllheim w Niemczech,
ks. Tomasz Pastuszka przedstawiciel nauczycieli z I Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach,
Tomasz Śmietanka Burmistrz Gminy Kozienice oraz Włodzimierz Stysiak Przewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego.
Wszyscy w ciepłych słowach żegnając
zmarłego podkreślali, że oprócz tego, że
był wspaniałym samorządowcem, był również niezwykłym i dobrym człowiekiem.
Janusz Stąpór został pośmiertnie uhonorowany Odznaką Honorową „Za Zasługi dla
Samorządu terytorialnego” oraz najwyższym odznaczeniem strażackim.
Po Mszy Świętej kondukt żałobny
przeszedł ulicami miasta na cmentarz parafialny. Tu zmarłego pożegnała Rodzina,
pracownicy Starostwa Powiatowego, Wasyl Szczur Mer Miasta Miżgiria na Ukrainie, Lech Wiśniewski Przewodniczący
Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej, Zbigniew Deptuła – Starosta Makowski, płk dr Wiesław Korga Prezes
Zarządu Głównego Związku Weteranów
i Rezerwistów Wojska Polskiego.
W ostatniej drodze Staroście oprócz
Rodziny i bliskich towarzyszyły poczty
sztandarowe, Orkiestra Dęta OSP w Kozienicach, delegacje z Ukrainy i Niemiec,
delegacje państwowe, samorządowe,
stowarzyszeń, ludzie nauki, pracownicy
urzędów, instytucji i szkół, uczniowie
oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy powiatu kozienickiego.
Wszystkim osobom i instytucjom,
które przyczyniły się do godnej oprawy
i sprawnej organizacji ostatniej drogi
starosty Kozienickiego składam serdeczne podziękowania.
dr Krzysztof Stalmach
Wicestarosta
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Wielce Szanowny Panie Starosto,
drogi Przyjacielu, drogi Januszu!
Od ponad 8 lat miałem przyjemność z Tobą współpracować i tak mi
trudno dziś pogodzić się z tym, żeby
nie zwrócić się jeszcze raz dziś bezpośrednio do Ciebie. Przecież jeszcze
w uszach słyszę Twój głos. W ostatni
czwartek wieczorem w Korycinach
rozmawialiśmy podczas spotkania
wszystkich starostów województwa
mazowieckiego i województwa podlaskiego. Zabrałeś też głos w bardzo
trudnej, bardzo ważnej debacie, kiedy
rozmawialiśmy wspólnie o tym, jak
najlepiej się przygotować na to, żebyśmy mogli bezpiecznie przyjąć tych,
którzy uciekają przed pożogą wojenną,
uchodźców. Opowiedziałeś wówczas
wszystkim zebranym starostom o Twoim świeżym zupełnie doświadczeniu
wizyty w zaprzyjaźnionej niemieckiej
gminie, o tym, jak tam sobie radzą
z tym problemem. To był bardzo ważny głos, bardzo mądra, ważna wypowiedź, nielekceważąca lęku, strachu,
ale też pokazująca, że ten lęk, strach,
czy obawy pokonać możemy jedynie
poprzez dobre przygotowanie się do
tego, poprzez wyprzedzające działanie
i tylko w ten sposób będziemy mogli
pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują, jeżeli dobrze się do tego przygotujemy. Zawsze taki byłeś. Zawsze
tak było.
Kiedy tu w powiecie kozienickim
groziła ludziom powódź, pamiętam
kiedy w gminie Gniewoszów o 4 rano
wspólnie odwiedzaliśmy strażaków
chroniących wału, który był na granicy niemalże przerwania. Pamiętam, jak
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wspaniale koordynowałeś akcję ochrony tych wałów w trakcie powodzi, jak
potem przez kolejne lata cały czas
przypominałeś, uświadamiałeś, jak to
ważna sprawa dla powiatu kozienickiego, powiatu, który ma największy odcinek wałów wiślanych ze wszystkich
powiatów w Polsce. Uświadamiałeś,
jak ważne jest, by zadbać o te wały, zadbać o ich modernizację, ich naprawę.
Jeszcze w czwartek wieczorem rozmawialiśmy o tym, kiedy będę mógł przyjechać do Kozienic i kiedy razem będziemy
mogli obejrzeć drogę nr 79, której remont
i modernizacja się kończy, o co przez tyle
lat z takim uporem zabiegałeś.
Wciąż mam w pamięci moje wizyty na Twoje zaproszenie w szpitalu
i w sobotę, zanim dowiedziałem się

o tej tragicznej informacji, właśnie
cieszyłem się, że będę mógł w poniedziałek do Ciebie zadzwonić i powiedzieć, że jest uchwała Rady Ministrów
przyznająca środki, o które zabiegałeś
na niezbędne prace podnoszące jakość
opieki medycznej w powiecie kozienickim. To są tak świeże wspomnienia,
tak świeże rozmowy, tak świeże spotkania, że nie sposób mi sobie wyobrazić, że już Ciebie z nami nie ma, że już
Ciebie z nami nie będzie. Zawsze postrzegałem Was, z Panem Burmistrzem,
jako duet, duet znakomicie uzupełniających się samorządowców. Jak teraz
Ciebie zastąpić? Myślę, że będziesz
dalej z nami, że gdzieś tam z innego
już miejsca będziesz dalej służył nam
radą, że pamięć o Tobie, o sposobie
działania, będzie nam towarzyszyła
i będzie wsparciem w rozwiązywaniu
tych spraw, które rozwiązania wymagają, w takim konstruktywnym rozwiązywaniu, gdzie zawsze jest miejsce
i na szacunek, i na miłość do drugiego
człowieka. Współczuję bardzo najbliższym Pana Starosty.
Cześć Jego Pamięci.
Jacek Kozłowski
Wojewoda Mazowiecki
”Kto dla drugich nie żył,
nie będzie żył w pamięci drugich”
Poznaliśmy się 9 lat temu, w kolejnej
kadencji Rady Powiatu Kozienickiego. Ty – uznany już samorządowiec,
ja i większość z nas – obserwujący
i uczący się jak pracować na rzecz
lokalnej społeczności.
Przez te lata doświadczyłem od
Ciebie wiele ze wspólnej pracy w organach Rady, z prywatnych spotkań
i rozmów. Tłumaczyłeś, że należy znaleźć własną drogę, mieć własne zasady
i własne zdanie na różne sprawy, ale
jednocześnie szanować opinie innych.
Mówiłeś, że jeżeli w coś się wierzy, to
należy się tego trzymać, bo to w życiu
i pracy liczy się najbardziej. Budujące
było, że podchodziłeś do swojej pracy
z sercem, a od innych starałeś się wydobyć to, w czym byli najlepsi.
Należałeś do ludzi pełnych empatii i współczucia, mających potrzebę
czynienia dobra. Jak każdy człowiek
miałeś też chwile słabości. W tych
trudnych chwilach uważałeś, że Twoje
działania i tak nie mają na nic wpływu.
Dokończenie na str. 3
www.kozienicepowiat.pl
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Jednak wszystko co mówiłeś i robiłeś
miało znaczenie. Wszystko się liczyło.
I to był Twój wkład w ten świat.
Po tych latach żegnając Przyjaciela, przytoczę Twoje słowa: „Ty umiesz
zrobić to, czego ja nie potrafię. Ja
mogę robić to, co się tobie nie udaje.
Wspólnie możemy dokonać czegoś dobrego.”
Verba volant, memoria mament – słowa ulatują, pamięć pozostaje.
Włodzimierz Stysiak
Przewodniczący Rady
Powiatu Kozienickiego
Janusz Tadeusz Stąpór – żołnierz.
Odbył przeszkolenie wojskowe obowiązujące studentów w Studium Wojskowym Uniwersytetu Warszawskiego
i złożył przysięgę wojskową. Nie nosił munduru jak zawodowi żołnierze,
ale wypełniał żołnierskie obowiązki
rezerwisty Wojska Polskiego. Janusz
Stąpór – Starosta Kozienicki wspierał
działania organizacji paramilitarnych.
Pomagał
organizować
uroczystości rocznicowe walk zbrojnych jakie
miały miejsce na ziemi Kozienickiej,
w puszczach kozienickiej i stromieckiej. Jako członek Kozienickiego Oddziału Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego
współorganizował uroczystości rocznicowe walk na przyczółku warecko
– magnuszewskim, toczonych przez
oddziały 1 Armii Odrodzonego Wojska Polskiego, a szczególnie Brygady
Pancernej im. Bohaterów Westerplatte.
Historyk, nauczyciel historii, bardzo
dbał o prawdę w przedstawianych, opisywanych bitwach. Oceniając wysiłek
żołnierzy polskich walczących na jego
ojczystej ziemi, przelaną krew żołnierską, nigdy nie ubarwiał tych ocen
przesłankami politycznymi. Wystąpień
kolegi Janusza Stąpora słuchaliśmy
zawsze z wielkim zaciekawieniem
i uwagą.
Poszedł pełnić wieczną wartę honorową przy tronie Niebieskim. Nam
pozostawił ducha Historyka, który
będzie zawsze z nami w Mauzoleum
w Studziankach Pancernych, ale również ciepłe wspomnienie charyzmatycznego myśliwego, z pasją opowiadającego o swoim hobby, leśnych ostępach
Puszczy Kozienickiej i zwierzynie.

Dni człowieka są jak trawa;
kwitnie jak kwiat na polu.
ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma,
i miejsce, gdzie był, już go nie poznaje.
Ps.103;15-16

szanowni Państwo
Przyjaciele, Koledzy, Współpracownicy
śp. Janusza Stąpóra Starosty Kozienickiego
Przedstawiciele władz samorządowych i państwowych
strażacy, policjanci, żołnierze, samorządowcy, nauczyciele, uczniowie
społeczności Janikowa, Kozienic i powiatu kozienickiego
*
Pragnę wyrazić głęboką wdzięczność i podziękowanie Wam wszystkim,
którzy przyczyniliście się do organizacji pięknej ceremonii pogrzebowej
mojego męża,
wyrzekliście ważne i szlachetne słowa pożegnania,
wypełniliście swe myśli i serca wzruszeniem i żalem,
podążyliście z modlitwą i kwiatami w ostatnią drogę na wieczny spoczynek
Waszego Janusza.
Szczególne podziękowania Kapłanom i służbie liturgicznej
za ofiarę Eucharystii,
kojące słowa modlitwy i pieśni unoszącej w rzeczywistość,
gdzie następuje pojednanie Duszy z Bogiem.
Niech pozostanie w Waszej życzliwej pamięci
Elżbieta Stąpór z dziećmi

płk dr Wiesław Franciszek Korga
Prezes Zarządu Głównego ZWiRWP
www.kozienicepowiat.pl
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Wydarzenia

W niedzielę 27 września 2015 r.
w Kozienickim Domu Kultury odbył się X
Ogólnopolski Przegląd Piosenki Biesiadnej
„Kozienice 2015”. Organizatorem przeglądu było Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kozienickiej Sekcja Artystyczna Klub Seniora
„Relaks”, a jego opracowaniem i przygotowaniem zajęły się Mirosława Wójcicka
– pomysłodawczyni przeglądu, Przewodnicząca Klubu Seniora RELAKS i Wiceprezes
SKZK oraz Barbara Gontarek Prezes Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Kozienickiej.
Oficjalnego otwarcia przeglądu dokonała Elwira Kozłowska dyrektor Kozienickiego Domu Kultury. W przedsięwzięciu wzięło udział 483 osoby z trzech
województw: lubelskiego, łódzkiego
i mazowieckiego. Wystąpiły chóry, zespoły wokalne, duety i soliści. Wśród wykonawców przeglądu pojawiła się także
gawędziarka oraz dwa kabarety. Kozienice reprezentowali organizatorzy – zespół
wokalny RELAKS. Wszyscy bawili się
wyśmienicie, śpiewając piosenki biesiadne. Było kolorowo, śpiewnie i tanecznie.
Każdy zespół, duet i solista otrzymał
puchar, dyplom oraz upominek ufundowane przez Gminę Kozienice. Nasi
goście zwiedzali także Kozienice. Zadowoleni wracali do domów i zapowiadali
udział w następnych przeglądach.
Przegląd jest największą pod względem ilości wykonawców cykliczną

imprezą w Kozienicach. Z roku na rok
cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Do Kozienic w latach 2006 – 2015
przyjechali reprezentanci następujących
miejscowości: Augustowa, Celestynowa,
Chojnowa, Chynowa, Czarnolasu, Garbatki
– Letnisko, Gdyni, Gozdu, Kazanowa, Konina, Kraśnika, Kutna, Lesznowoli, Lublina, Magnuszewa,Makowa Mazowieckiego,
Michałowic, Nadarzyna, Nieporętu, Pawłowic, Piaseczna, Pionek, Radomia, Raszyna,
Sieradza, Skarżyska Kościelnego, Sokołowa
Podlaskiego, Sorbina, Stanisławowa Drugiego, Stefanowa, Stężycy, Strzelc, Sycyny,
Tomaszowa Lubelskiego, Warki, Warszawy,

Włodawy, Złotokłosu i Zwolenia.
Przegląd został dofinansowany z dotacji Gminy Kozienice w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz środków finansowych Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Kozienickiej.
Partnerami
przedsięwzięcia
byli:
Gmina Kozienice, Starostwo Powiatowe
w Kozienicach oraz Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. Patronat nad
imprezą sprawowali: Starosta Powiatu Kozienickiego Janusz Stąpór oraz Burmistrz
Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka.

1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, Międzynarodowy Dzień Muzyki oraz Światowy
Dzień Uśmiechu. Z tej okazji na terenie
Domu Pomocy Społecznej im. Kazimiery
Gruszczyńskiej w Kozienicach odbyło się
ognisko integracyjne. Oprócz mieszkańców
domu w imprezie uczestniczyli podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozienicach oraz członkowie Stowarzyszenia Klubu Seniora „Radosna Jesień”,
którego opiekunem jest Ewa Kalbarczyk.
Oficjalnego otwarcia imprezy dokonała dyrektor Domu Pomocy Społecznej Elżbieta Czapla. Seniorzy ze Stowarzyszenia Klubu Seniora wystąpili dla naszych
mieszkańców. Przedstawiony repertuar
zawierał stare, znane piosenki, co spotkało się z aprobatą publiczności.
Następnie odbyła się zabawa taneczna
i wspólne grillowanie, podczas którego
dołączyli do nas uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach. Zaprezentowali nam swoje umiejętności, na
które mieszkańcy DPS-u i zgromadzeni

goście czekali z niecierpliwością.
Wszyscy uczestnicy imprezy byli bardzo zadowoleni, świetnie się bawili, a potwierdzały to uśmiechy na ich twarzach

i gromkie brawa dla występujących.

Nasz Powiat * 4

MIROSŁAWA WÓJCICKA

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
w Kozienicach
www.kozienicepowiat.pl
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28 września odbyła się XI Sesja
Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji, podczas której podjęto uchwały
w sprawie:
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2015
– 2028;
• nadanie imienia Domowi Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach.
Uzasadnienie:
Towarzystwo Miłośników Ziemi
Kozienickiej oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach w imieniu własnym, pracowników i Rady Mieszkańców zwrócili
się z wnioskami do Zarządu Powiatu
o nadanie placówce imienia Kazimiery gruszczyńskiej. Nadanie placówce imienia Kazimiery Gruszczyńskiej,
przyczyni się do promowania pozytywnego wizerunku Domu Pomocy
Społecznej. Będzie również pomocą
w kształceniu wśród mieszkańców
i pracowników poczucia przynależności i tożsamości.
Matka Kazimiera Gruszczyńska urodzona w Kozienicach, całe swoje życie
była otwarta na drugiego człowieka
i wrażliwa na jego potrzeby. Dla osób
zmagających się ze swoimi chorobami
i ułomnościami, miała zawsze słowa pocieszenia, obdarzała ich życzliwością.
Będąc zaangażowana w sprawy społeczne, opieki nad chorymi i ubogimi
w Warszawie i innych miastach Polski
oraz Kozienicach znacznie przyczyniła
się do wzrostu poziomu świadczenia
usług pielęgniarskich. Całe życie pozostawała w służbie chorym i cierpiącym.
Prowadziła szeroką działalność charytatywną i filantropijną. Życie Kazimie-

1 października na stadionie Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu w Kozienicach rozegrano Turniej
o Puchar Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Dwuboju Pożarniczym. Brało w nim udział
74 zawodników – strażaków, reprezentujących Komendy Wojewódzkie,
Powiatowe i Miejskie Państwowej
Straży Pożarnej z całej Polski. Zawody
rozegrano w dwóch konkurencjach indywidualnych: wspinanie przy użyciu
drabiny hakowej oraz pożarniczy tor
przeszkód 100 m.
Ostateczna klasyfikacja generalna Zawodów o Puchar Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarwww.kozienicepowiat.pl

ry Gruszczyńskiej, wyznawane przez
nią wartości są zgodne z głównymi celami i misją Domu Pomocy Społecznej
dla Dorosłych w Kozienicach. Poprzez
nadanie Domowi jej imienia pragniemy zachować pamięć o osobie, która
swoim życiem i pracą dawała przykład
prawdziwej miłości bliźniego i poszanowania godności osób potrzebujących
wsparcia drugiego człowieka.
Ponadto radni wysłuchali informacji:
• Powiatowego Inspektora Sanitarnego
o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na
terenie powiatu;
• Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa epizootycznego na
obszarze powiatu;
• o przebiegu wykonania budżetu powiatu, planów finansowych.
Na Sesji Rady Powiatu zostały wrę-

czone Nagrody Starosty Powiatu Kozienickiego za osiągnięte wyniki na
egzaminie maturalnym w roku szkolnym 2014/2015 dla uczniów:
– Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach:
• Czarnecka Sylwia;
• Frączek Anna;
• Sękulski Jakub Marcin;
– Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach:
• Domaszczyńska Wioleta;
• Janeczek Agata;
• Kuźmiński Michał;
• Śmietanka Marcin;
– Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku:
• Wolszczak Mateusz
Lucyna Domańska-Stankiewicz

nej w Dwuboju Pożarniczym (łączny
czas obydwu konkurencji) wyglądała
następująco:
1. Bartłomiej siepietowski – KW PsP
Kraków
2. Tobiasz Klama – KP PsP Olesno
3. Mateusz Brzoza – KP PsP strzelce
Opolskie
4. Rafał zielony KP PsP Kozienice
Zawodom przyglądali się między
innymi Małgorzata Bebelska Zastępca
Burmistrza Gminy Kozienice, Szymon
Ławecki przedstawiciel Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz komendanci powiatowi PSP.
SABINA SEMENIUK
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W dniach 19 – 20 września br. kozieniccy rekonstruktorzy wraz z młodzieżą przemierzyli leśne i polne drogi
oraz bezdroża wyznaczające krwawy,
ale bohaterski wojskowy czyn i wysiłek żołnierzy walczących na terenie
powiatu kozienickiego we wrześniu
1939 r. Podczas VI Marszu Szlakiem
31 Pułku Strzelców Kaniowskich
w powiecie kozienickim uczestnicy
przedsięwzięcia podążali śladem żołnierskiej chwały jednego z polskich
pułków wojskowych. Pułk ten, wchodzący w skład X Dywizji Piechoty
Armii „Łódź”, walczył od 1 września
o polskie granice, opóźniając postępy niemieckich oddziałów nad Wartą.
Przez dwa i pół tygodnia żołnierze
31 pSK codzienne zmierzali się z nieprzyjacielem, przyjmowali na siebie
liczne natarcia i z powodzeniem je
odpierali. Co więcej, w sprzyjających
warunkach przechodzili do śmiałych
kontrataków, np. w nocy 11 września
1939 r., gdy pułk wsławił się atakiem
na zajęty przez nieprzyjaciela Mszczonów. Akcja ta zakończyła się rozbiciem
oddziałów zmotoryzowanych XVI
Korpusu Pancernego – jak wspominał
jeden z oficerów – kpt. Aleksander
Ogrodnik w bitwie mszczonowskiej
„(...) wzięto do niewoli 2 oficerów,
35 szeregowych oraz kasę oddz.,
w której znajdowało się 21000 mk.
niem. Zniszczono 3 najcięższe czołgi i 22 lekkie; spalono ok. 20 samochodów ciężarowych i 10 osobowych
oraz kilkanaście motocykli. Dowódca
oddz. pancernego – mjr został zabity”.
W walkach odwrotowych nieugięty
31 pSK dotarł do Puszczy Stromieckiej

i Kozienickiej, 14 września przekroczył
Pilicę. Następnie jednostka podjęła
próbę przedostania się na drugą stronę
Wisły. Na terenie powiatu kozienickiego doszło do kilku starć z Niemcami,
m.in. pod Basinowem, na tzw. „drodze mariańskiej” i pod Augustowem
w Puszczy Kozienickiej. Ostatecznie
nękani i okrążeni żołnierze, podjęli
próbę wyrwania sie z kordonu nieprzyjaciela. Pułk został rozbity 18 września
1939 r. pod Augustowem. Tylko nielicznym żołnierzom na czele z dowódcą pułkownikiem Wincentym Wnukiem
udało się wyrwać z okrążenia.
By upamiętnić tamte wydarzenia
oraz oddać hołd walczącym i poległym
w obronie Ojczyzny uczestnicy marszu pokonali na pieszo w towarzystwie
historycznej ciężarówki Chevrolet

158, ponad 42 km. Po drodze odwiedzili m.in. Cecylówkę Głowaczowską, Studzianki Pancerne, Basinów
(las Ostrzeń), Chodków, Ryczywół,
Łaszówkę, Cztery Kopce, miejsce potyczki na drodze mariańskiej oraz Augustów. W tych miejscach wystawiali
wartę, składali wiazanki kwiatów oraz
zapalali znicze przy miejscach pamięci
narodowej i mogiłach poległych.
Warto podkreślić, że w sobotnie
popołudnie rekonstruktorom towarzyszyli uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach
oraz Publicznej Szkoły Podstawowej
w Woli Chodkowskiej, dla których
udział w tego rodzaju przedsięwzięciu
był nowym doświadczeniem, a zarazem żywą lekcją historii i patriotyzmu.
Specjalnie dla młodzieży przygotowa-

Dokończenie na str. 7
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Dokończenie ze str. 6

ne było także ognisko z kiełbaskami
oraz konkursy historyczne z nagrodami. Wszyscy młodzi pasjonaci historii
otrzymali upominki w formie lokalnych publikacji historycznych (komiks
„Krew Puszczy”, publikacja o kpt. Antonim Sikorskim i walkach czołgów
7TP na terenie ziemi kozienickiej) lub
płyt z filmem „Z okupacyjnych dziejów Kozienic”.
Drugiego dnia do kozienickich rekonstruktorów dołączyli przedstawiciele Grupy Rekonstrukcji Historycznej
Strzelcy 31 pułku piechoty z Mszczonowa, którzy popularyzują wiedzę i tradycję pułku. Na zakończenie marszu, przy
pomniku upamiętniającym 31. Pułk
Strzelców Kaniowskich w Augustowie odbyła się uroczystość patriotyczna, podczas której delegacje leśników
z Nadleśnictwa Kozienice, mieszkańców
sołectwa Augustów, strażaków z OSP
w Stanisławicach oraz weteranów
i rezerwistów WP z Kozienic złożyły
kwiaty oraz znicze. W ten dobrowolny
sposób wszyscy zgromadzeni złożyli
wyrazy uznania, pamięci i czci żołnierzom nie tylko 31 pułku Strzelców Kaniowskich, ale i wszystkim walczącym
w obronie Ojczyzny.

narodowa Loteria Paragonowa, czyli samochody za paragony – pod tym hasłem kryje się wielka loteria zorganizowana przez Ministerstwo Finansów, skierowana do nas – konsumentów. narodowa Loteria rusza z dniem 1 października
2015 roku, a pierwsze nagrody (samochody, laptopy, czy tablety) będą rozlosowane już w listopadzie. nic tylko zbierać paragony (każde powyżej 10 zł uprawniają
do uczestnictwa w loterii).
Ten nowatorski projekt edukacyjny ma uświadomić Polakom, że w opłacie
jaką uiszczamy podczas zakupów wszelkiego rodzaju towarów i usług, zawarte
są podatki. A paragon fiskalny, będący potwierdzeniem transakcji, ma nie tylko znaczenie przy dochodzeniu swoich praw konsumenckich, ale jest także dowodem i zapewnieniem, że należny podatek zostanie odprowadzony do budżetu państwa. Branie
paragonu jest więc wspieraniem uczciwej konkurencji i walką z szarą strefą, a także
wpływa bezpośrednio na zwiększenie dochodów do budżetu, z którego finansowane są
szpitale, drogi, szkoły, etc.
zasady udziału w zabawie są proste. W narodowej Loterii Paragonowej mogą
brać udział wszyscy Polacy, którzy skończyli 18 lat. Aby zgłosić się do konkursu
wystarczy zarejestrować na specjalnej stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl co
najmniej jeden paragon ﬁskalny, o wartości minimum 10 zł.
na uczestników czekają atrakcyjne nagrody – laptopy, tablety i samochody
– raz w miesiącu Opel Astra, raz na kwartał – Opel insignia. Pierwsze losowanie
już w listopadzie.
Urząd Skarbowy w Kozienicach

Organizatorem VI Marszu Szlakiem
bojowym 31 Pułku Strzelców Kaniowskich w Powiecie Kozienickim było
Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych.
Organizatorzy składają podziekowania wszystkim, którzy przyczynili
się do sprawnego przeprowadzenia
przedsięwzięcia, m.in.: Gminie Kozienice, Nadleśnictwu Dobieszyn, Nadleśnictwu Kozienice. Podziękowania
kierują również do Dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej w Woli Chodkowskiej za coroczną gościnę i możliwość
zakwaterowania. Marsz odbył się dzięki wsparciu finansowemu Gminy Kozienice, w ramach otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych.
KRZYSZTOF ZAJĄC

www.kozienicepowiat.pl
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W piątkowy poranek 18 września 2015 r.
uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im.
Stefana Czarnieckiego w Kozienicach wraz
z wychowawcami zgromadzili się na placu szkolnym i po raz kolejny, kontynuując
wieloletnią tradycję szkoły, rozpoczęli przygotowania do 11 Festynu Ekologicznego.
Tegoroczna zabawa propagowała nie tylko
ekologiczny styl życia, ale miała również na
celu integrowanie środowiska uczniowskiego
we wspólnych przedsięwzięciach i scalanie
więzi z lokalnym środowiskiem miejskim,
dlatego zaproszono grupy przedszkolaków
ze wszystkich przedszkoli w Gminie.
Jednak głównym celem tej imprezy była
sfera dydaktyczna. Ekologia przecież zajmuje znaczące miejsce w codziennym życiu
współczesnego człowieka – dbałość o zdrowe życie, troska o przyszłość i piękno naszej
planety, a także umiejętne gospodarowanie
jej dobrami i propagowanie prozdrowotnych
umiejętności już od wczesnego dzieciństwa
są podstawą do właściwego kreowania postaw i szacunku wobec zasobów Ziemi. To
od nas zależy, czy przyszłe pokolenia będą
mogły cieszyć się urokami i zasobami otaczającej nas natury. Dlatego młodzież I LO
w Kozienicach na tegorocznym festynie zapragnęła skupić się nie tylko na prezentacji
własnoręcznie wykonanych przysmaków
ekologicznych, ale przede wszystkim pokazać maluchom z kozienickich przedszkoli,
jak właściwie przygotować się do funkcjonowania w świecie ekologii w różnych
sferach życia. Duże zainteresowanie wśród
przedszkolaków wzbudziła Szkolna Drużyna Medyczna, która nie tylko zaprezentowała pokaz pierwszej pomocy (specjalnie dostosowany dla maluchów), ale także
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uczyła najmłodszych, jak należy zachować
się w sytuacjach niebezpiecznych. Forma
zabawy, w jakiej prowadzone były zajęcia,
z pewnością pozwoli najmłodszym utrwalić
odpowiednie zachowania przydatne w codziennym życiu.
Tymczasem starsi koledzy przygotowali i prezentowali kolorowe stoiska, na
których znalazła się zdrowa żywność,
plony jesieni i zabawki wykonane z materiałów ekologicznych. Plac szkolny
szybko zatętnił życiem – na stoiskach pojawiły się pyszne i oryginalne potrawy, zabawne i niezwykłe dekoracje, a ciekawie
poprzebierani uczniowie, prezentujący
swoje „stragany”, zachęcali przybyłych
gości nie tylko do oglądania ich dzieł,

ale także do degustacji potraw. Stoiska
i ich zawartość oceniane były przez komisję, której przewodniczyła dyrektor Ewa
Malec. Przyznano nagrody i wyróżnienia
za najciekawszą, najbardziej oryginalną
i pomysłową prezentację. Okazało się,
że pomysły były naprawdę rewelacyjne,
a jadło, jak zwykle, doskonałe. Miejsca
na podium zajęły klasy: ii c– i miejsce, ii b – ii miejsce, i b – iii miejsce,
a wyróżnienie za najbarwniejszy stragan
otrzymała klasa II a.
Po części oficjalnej nastąpiły zabawy
i konkursy, w których brali udział uczniowie oraz zaproszeni goście. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się występy uczniów
z naszej szkoły, którzy porwali wszystkich
do wspólnej zabawy – zaprezentowane piosenki i tańce wzbudziły zachwyt i aplauz
zgromadzonej publiczności.
Przedszkolaki doskonale bawiły się
pod opieką licealistek, które przygotowały specjalne gry i zabawy dla maluchów.
Następnie z zainteresowaniem oglądały
i bawiły się ekologicznymi zabawkami.
Festyn po raz kolejny okazał się doskonałą imprezą, która podnosi świadomość ekologiczną młodzieży, integruje
społeczność szkolną i lokalną, a dzięki
pokazowi Grupy Medycznej działającej
w naszym liceum, uczy działań niezbędnych w trudnych sytuacjach życiowych.
Radosny nastrój i uśmiechy na twarzach były potwierdzeniem, że takie
imprezy mają swój sens i klimat. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie, wspaniałą zabawę i zapraszamy w przyszłym roku.
JUSTYNA KWAŚNIK
www.kozienicepowiat.pl

Informacje

Klub Piłkarski Stanisławice to jeden
z trzech zespołów piłkarskich w gminie
Kozienice.
Zespół powstał 1 września 1981 roku
pod nazwą Ludowy Zespół Sportowy.
Założycielem, a także pierwszym prezesem oraz trenerem był Mirosław Sienior. W 1995 roku drużyna zmieniła nazwę na Strażak Stanisławice. W sezonie
2001/2002 zespół ze Stanisławic awansował do A klasy. Od 2007 roku zespół działa pod nazwą – Klub Piłkarski Stanisławice. Przełomowym momentem w historii
drużyny był sezon 2013/2014, kiedy to
zespół awansował do ligi okręgowej,
w której występuje do chwili obecnej.
Warto odnotować fakt, że w styczniu
bieżącego roku wysiłki i starania klubu zostały nagrodzone w Plebiscycie na najpopularniejszego sportowca w powiecie kozienickim, triumfował Mateusz Kryczka.
Na jego zwycięstwo zapracowała jednak
cała drużyna, która w sezonie 2013/2014
awansowała do ligi okręgowej.
Klub Piłkarski Stanisławice ma również drużynę juniorów rocznik 1996/1997,
która jest zgłoszona w rozgrywkach
Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Młodzi zawodnicy występują w rozgrywkach
Radomskiej Ligi Juniorów Starszych do
lat 19. Cześć piłkarzy była testowana
w drużynie seniorów.
Drużyny z niższych lig nie mogą się
pochwalić wysokimi budżetami, dlatego
ważne dla nich jest wsparcie ze strony
władz miasta, powiatu czy gminy, nie
inaczej jest w przypadku Klubu Piłkar-

3 października 2015 r. odbył się
iii Bieg energetyczna Dycha Kozienice 2015. Organizatorem Biegu był
Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP”
Kozienice.
Impreza rozpoczęła się o godz. 11.00
i odbyła się zgodnie z przewidzianym
planem, bez zakłóceń i wypadków.
W tegorocznej edycji biegu wzięło
udział 204 zawodników. Rywalizacja
toczyła się na dystansie 10 kilometrów.
Zmagania w Kozienicach zdominowali reprezentanci Ukrainy. Zarówno
Andrij Starzyński, jak i Lilia Fiskovicz
pobili rekordy trasy. Starzyński przebiegł 10 kilometrów z czasem poniżej
30 minut (29 minut i 50 sekund). Najlepszy z Polaków – Patryk Stypułkowski
z Koluszek był piąty na mecie. Czwarwww.kozienicepowiat.pl

skiego Stanisławice. Jak dodaje Prezes
klubu Wojciech Starzyk – pieniądze na
funkcjonowanie naszego klubu pochodzą
w głównej mierze z dotacji z Urzędu Miejskiego w Kozienicach. Po za tym mamy
partnerów, którzy pomagają nam w organizacji wyposażenia niezbędnego do gry
w piłkę nożną.
Drużyna ze Stanisławic działa na zasadzie stowarzyszenia. Wiceprezesem jest
Jacek Babula, a funkcje sekretarza pełni
Paweł Wójcik.
Drużyna prowadzona jest obecnie
przez duet trenerski: Wojciech Starzyk
oraz Paweł Wójcik. Piłkarze ze Stanisławic na boisku tworzą prawdziwą drużynę,

gdzie jeden pomaga drugiemu. Dużą rolę
podczas meczów zespołu ze Stanisławic
odgrywają jego wierni kibice, którzy ze
wszystkich sił pomagają swoim zawodnikom odnosić cenne zwycięstwa.
Jeżeli chodzi o najbliższą przyszłość
zespołu, to zarządowi oraz piłkarzom
pozostaje skupić się na grze w obecnym
sezonie w lidze okręgowej.
Nam pozostaje życzyć Klubowi Piłkarskiemu Stanisławice samych
sukcesów i awansu do wyższej klasy
rozgrywkowej.
PIOTR BRODOWSKI

te miejsce w klasyfikacji kobiet zajęła
Anna Szyszka z Sadownego.
W wewnętrznych zmaganiach reprezentantów Grupy Enea wygrali: Anna
Król z Kozienic (Enea Wytwarzanie) oraz
Przemysław Nowak z Radomia (Enea
Centrum).
Honorowym starterem biegu był
Krzysztof Sadowski, Prezes Zarządu
Enea Wytwarzanie.
Materiał filmowy z III Energetycznej
Dychy 2015 można obejrzeć w serwisie
youtube:
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=B6BMlYCMf0A
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=k3Q3NXNQH-Y
JOANNA BUDNIAK
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„Rykowisko” – tak leśnicy nazywają zaczynające się w Polsce w drugiej
połowie września gody jeleni i miejsce
ich pojedynków. Ale dla zespołu szkół
Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w garbatce – Letnisku
„Rykowisko” jest od ośmiu lat jednym
z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu roku szkolnego. W tegorocznych
otrzęsinach, kiedy Technikum Leśne
i Drzewne przyjmuje do swojego grona
kolejnych pierwszoklasistów, drugi raz
w historii szkoły wzięli udział uczniowie
i uczennice powstałego rok temu Liceum Policyjnego i Penitencjarnego.
7 października o godzinie dziesiątej
tradycyjnie wyruszył z placu szkolnego
pochód na czele z pocztami sztandarowymi i drewnianą lektyką z Sylwanem
na tronie. Niezwykły korowód ze świtą
wyposażoną w poroża i odzianą w skóry dzikich zwierząt przeszedł ulicami
Lewandowicz, Fabryczną, Partyzantów.
Trąbiły sygnałówki Koła Sygnalistów
z Technikum Leśnego, a maszerujący
uczniowie klas pierwszych głośno powtarzały słowa „Awangardy”, by jako przysięgę wygłosić je przed szkolnym sztandarem na „Rykowisku”. „Awangarda
Leśna” brzmiała: „Oto leśnicza stoi wiara/,
Z młodzieńczej piersi rwie się głos, rwie
się głos/, Sztandarem naszym praca szara,/ A losem naszym polski los, polski
los/. My, awangarda brać, armia twarda,/
Nasz los to polski los, nasz los jej los!”.
Pierwszoklasiści, nazywani „kotami”
i odznaczający się symbolicznymi kocimi
ogonami – doczepionymi z tyłu sznurkami, ustawili się w dwuszeregu na zbiórce już na Starej Strzelnicy – polanie na
skraju Puszczy Kozienickiej położonej
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w Garbatce – Letnisku w okolicach ulicy Leśnej, wcześniej długo przygotowywanej przez starsze klasy do szkolnych
otrzęsin.
Sylwan (Mateusz Jobczyk, kl. III
TL). przyjął meldunek przedstawiciela
klas pierwszych Kota Szaroburego („Ja,
Kot Szarobury, z ogonem zadartym do
góry…”) o liczbie „kotów”, gotowości do
„Rykowiska”. Potem przekazał go dyrektorowi szkoły Mirosławowi Dziedzickiemu, który otworzył uroczystość, witając
uczniów, rodziców, absolwentów, nauczycieli, zaproszonych gości (m.in. Jerzego
Przybylskiego – honorowego przewodniczącego Związku Zawodowego Leśników
Polskich RP, Stanisława Gałązkiewicza
Inżyniera Nadzoru w Nadleśnictwie Zwoleń, Leśniczego Wincentego Deję, Leśniczego Tomasza Molendę z Nadleśnictwa
Zwoleń), Zbigniewa Gołąbka Radnego
Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Uwięzieni w szałasie z gałęzi i klatce
pierwszoklasiści byli pojedynczo wypuszczani z „leśnego więzienia” na trasę biegu z przeszkodami. Zatrzymani na starcie
w dybach przechodzili wstępną metamorfozę. Leśne nimfy w skórach lisich
(Weronika Kowalczyk, Anna Mazurek,
kl. III TL) malowały ich twarze miodem,
smarowały czarną pastą do butów, oblepiały pierzem z poduszki. Wystylizowany „kot” ruszał wyznaczonym szlakiem.
Na pagórkach miał pokonać trudności
– przebiec przez opony i wciągnąć osobno naszykowaną na piaszczystą skarpę,
przeskoczyć nad poprzeczką, przeczołgać
się przez tunel, przejść po równoważni,
po drabinkach nad sztuczną fosą wodną,
żeby na górze wydmowej „kat” (Cezary
Gawroński kl. III TL) odciął jego koci
ogon na pieńku między dwoma drewnianymi rzeźbami Światowida.

Pasowanie na uczniów garbackich
szkół odbyło się po konkursie na najbrudniejszego kota, umyciu, przebraniu,
ponownej recytacji przez klasy pierwsze
„Awangardy”. Uczniów klas drzewnych
mianował dużym dłutem z drewna Bogusław Szumilas (nauczyciel przedmiotów
związanych z technologią drewna), klas
leśnych – porożem Krzysztof Giedyk
(nauczyciel przedmiotów leśnych, opiekun Koła Sygnalistów), klas policyjnych
i penitencjarnych – szablą Katarzyna Majewska (nauczycielka języka niemieckiego, wychowawczyni klasy pierwszej). Po
nominacjach pierwszoklasiści powstawali
z kolan ze specjalnym zawołaniem („dłuto w dłoń”, „darz bór”, „broń w dłoń”).
Przy okazji insygnia klasy drugiej (drugą
belkę na pagonach) otrzymały od Anny
Kublik (nauczycielki matematyki i wychowawczyni) uczennice klasy drugiej
Liceum Penitencjarnego i Policyjnego.
Dalej były gry i zabawy: przeciąganie
liny między klasami, wyścigi na czas na
kilkuosobowych nartach ze sznurkami,
wbijanie gwoździ. Nie zawiodła jak zawsze pogoda, poezja śpiewana z głośników, ognisko, herbata, gorący poczęstunek ze szkolnego grilla, ciasto mamy
ucznia klasy II TL, cukierki od reprezentacji sąsiedniej szkoły – Zespołu Szkół
Samorządowych w Garbatce – Letnisku.
Na koniec wszyscy ustawili się do
wspólnej fotografii na wydmie pod napisem „Rykowisko”. Robiący zdjęcie
Marcin Tomaszewski (nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum
Drzewnym, kierownik warsztatów szkolnych) krzyknął: „A teraz do góry i hura!”
Mamy nadzieję, że to zbiorowe zdjęcie będzie początkiem nowej tradycji.
ELŻBIETA DZIEDZICKA
www.kozienicepowiat.pl
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Tradycyjnie wczesną jesienią uczniowie Technikum Drzewnego w GarbatceLetnisku wiele wieczorów spędzają na
warsztatach szkolnych, aby dopiąć na
ostatni guzik projekty wyjeżdżające na
konkurs „Wyczarowane z drewna”.
Założeniem tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez branżowe
wydawnictwo Inwestor, Międzynarodowe Targi Poznańskie przy honorowym
patronacie Minister Edukacji Narodowej
było oddanie prac konkursowych do dnia
25 września.
Dla uczniów naszej szkoły wielkim
sukcesem jest samo uczestniczenie w wystawie pokonkursowej, która miała miejsce na targach poznańskich w tym roku
w dniach 6-9 października. Uczniowie
z Garbackiej drzewnej zajęli trzy pierwsze
miejsca w tegorocznej edycji konkursu.
Już po raz szósty nasz uczeń zwyciężył
w tym prestiżowym wydarzeniu, a sama
szkoła przeszła już w tej dziedzinie do
historii. Na najwyższym stopniu podium
stanął uczeń III klasy technikum Sebastian Marchewka. Wyróżnienia dostały
prace uczniów: Karola Sałka i Dominika
Sobonia oraz Karola Sałka i Bartłomieja
Suwały. Dzięki swoim osiągnięciom wyróżnieni uczniowie dostali w prezencie
elektronarzędzia firmy Festool oraz narzędzia ręczne firmy Hogert, o wartości
około 1500 zł. Zwycięzca zaś otrzymał
elektronarzędzia firmy Festool oraz narzędzia ręczne firmy Hogert, o wartości
około 2500 zł. Dodatkową nagrodą za
osiągnięcie pierwszego miejsca przez
Sebastiana są: roczna prenumerata czasopism wydawnictwa Inwestor, darmowy dojazd autokarem i wejściówki dla
całej klasy na targi Drema Furnica 2015
oraz dla szkoły maszyna firmy Prochema
o wartości ok. 13 500 zł.
Konkurs „Wyczarowane z drewna”
jest dla naszych uczniów świetną okazją
do pochwalenia się swoimi umiejętnościami, które jednocześnie promują naszą placówkę na arenie ogólnopolskiej.
Szkoła w Garbatce– Letnisku już dawno
wypracowała sobie miano kuźni talentów
drzewnych, a jej absolwenci nie mają
problemów na rynku pracy.
Niezwykle udany konkurs „Wyczarowane z drewna 2015” należy uznać za zakończony, i co dalej? No cóż, w Garbatce, w zaciszu szkolnych warsztatów już
trwają przygotowania i pierwsze prace do
przyszłorocznej edycji.
MARCIN TOMASZEWSKI
www.kozienicepowiat.pl
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Właściciele kopalni zadeklarowali
chęć sprzedania enei w wezwaniu ponad 64,57 proc. akcji LWB. To oznacza, że koncern energetyczny będzie
miał łącznie 66 proc. akcji Bogdanki.
Ostatnim warunkiem, który musi zostać spełniony, żeby wezwanie doszło
do skutku, jest zgoda Prezesa UOKiKu na koncentrację. Postępowanie
w tej sprawie zostało odwieszone,
a enea formalnie przedłużyła
zapisy.
Enea ma już pewność, że w przypadku otrzymania zgody Prezesa UOKiKu,
przejmie kontrolę nad firmą wydobywczą. Jej akcjonariusze zadeklarowali
sprzedaż odpowiedniej liczby akcji
i odrzucili zgłoszoną przez Radę Nadzorczą Bogdanki propozycję zmian
w statucie, które miały zablokować
przejęcie.
– Podjęte przez właścicieli Bogdanki decyzje otwierają nowy rozdział
w historii kopalni. Bardzo już prawdopodobne wejście do nowoczesnego
koncernu paliwowo-energetycznego,
jakim staje się Enea, oznacza dla tej
firmy gwarancję dalszego rozwoju
w trudnych warunkach rynkowych.
Zaproponowaną przez nas wizję
przyszłości Bogdanki poparł zarząd
i pracownicy firmy, co jest najlepszym dowodem, że będzie to przyjazne przejęcie – podkreśla Krzysztof
Zamasz, prezes Enei.

Do 15 października zostały złożone
zapisy przekraczające nawet maksymalną liczbę akcji, jaką Enea zamierzała nabyć w wezwaniu. Oznacza to,
że tylko zapisy złożone do 15 października będą brały udział w transakcji,
z uwzględnieniem proporcjonalnej redukcji. Zgodnie z zasadami redukcji,
opisanymi w pkt. 29 wezwania, ewentualne zapisy złożone po tym terminie
zostaną przyjęte, ale niezrealizowane.
Ogłoszone dziś przedłużenie terminu
wezwania do 21 października ma więc
charakter formalno-techniczny. Proces
zapisów nie zakończy się przed wydaniem przez Prezesa UOKiKu zgody

na koncentrację.
Enea to renomowany sprzedawca,
dystrybutor i producent energii elektrycznej oraz cieplnej. Lubelski Węgiel Bogdanka to z kolei najbardziej
efektywne przedsiębiorstwo górnicze
w kraju. Enea jest głównym odbiorcą
produktów kopalni, a Bogdanka to największy dostawca paliwa dla koncernu.
Obie firmy są notowane na warszawskiej giełdzie, a ich akcje wchodzą
w skład najważniejszego indeksu GPW,
WIG20.
Sławomir Krenczyk,
Rzecznik Prasowy Enei

9 października w Publicznym Gimnazjum w Gniewoszowie odbyło się
rozstrzygnięcie konkursu na temat
społeczności żydowskiej, którego inicjatorem był m.in. Andrzej Omasta
Dyrektor Wykonawczy Projektu Odnowy Cmentarzy Żydowskich w Polsce.
Konkurs przeprowadzony został
w nawiązaniu do uroczystości rededykacji cmentarza żydowskiego w Gniewoszowie, w której 30 października
ubiegłego roku wzięli udział również
uczniowie tutejszego gimnazjum. Po
tym wydarzeniu szkoła rozpoczęła
współpracę z Fundacją Korekt, której założycielką jest Aneta Friedman,
będąca jednocześnie sponsorem odnowy gniewoszowskiego cmentarza
żydowskiego.
Wyłoniono troje laureatów konkur-

su. Trzecie miejsce zajął Eryk Lentas
z klasy IB, drugie Karolina Bachanek
z III A. Zwycięską pracę napisała natomiast Katarzyna Solecka z klasy III A,
która przedstawiła jeden dzień z życia
mieszkańców Gniewoszowa i okolicy,
targowisko oraz osoby i miejsca, które
znajdowały się tu przed wojną.
Wiele ciepłych słów do młodzieży
skierowała Aneta Friedman, która
zapewniła, że jest zaszczycona, że
może być tu z nimi i podziękować
za wszystko, co zrobili, by zrozumieć naszą wspólną historię. Opowiedziała o czasach, gdy jej rodzina
mieszkała i pracowała w gniewoszowie. stwierdziła również, że mimo iż
urodziła się w stanach zjednoczonych to zawsze czuła, że jej dom jest
tu w gniewoszowie. zawsze chciała

tu przyjechać, zobaczyć swój dom,
poznać gniewoszowską młodzież
i sprawdzić, czego wspólnie mogą się
nauczyć z historii.
W spotkaniu udział wzięli: Michael Schudrich Naczelny Rabin Polski,
Aaron Fishman Szef Wydziału ds. Polityki Wewnętrznej Ambasady Stanów
Zjednoczonych, Aneta Friedman sponsor odnowy cmentarza żydowskiego
w Gniewoszowie, Andrzej Omasta dyrektor wykonawczy Projektu Odnowy Cmentarzy Żydowskich w Polsce,
Wiesław Andrzej Pawlonka Wójt
Gminy Gniewoszów, Elżbieta Łyszcz
Dyrektor
Publicznego
Gimnazjum
w Gniewoszowie oraz nauczyciele
i uczniowie biorący udział w konkursie.
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Objawy ADHD stanowią poważne wyzwanie dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
Często utrudniają naukę szkolną i nawiązywanie prawidłowych relacji z rówieśnikami.
Poprzez odpowiednie działania możemy
jedynie znacznie ułatwić funkcjonowanie
osoby dotkniętej zaburzeniami uwagi, nadruchliwości i nadmiernej impulsywności.
Zaburzenia koncentracji uwagi niekorzystnie wpływają na jakość pracy i osiągnięcia edukacyjne dzieci z ADHD. W skrajnych
przypadkach mogą być tak nasilone, że dziecko nie jest w stanie pracować bez pomocy
drugiej osoby. W przypadku takich trudności
należy wdrożyć strategie przywołujące rozproszone myśli dziecka. Upewniamy się czy
dziecko nas słucha – prosimy o powtórzenie
polecenia. Kiedy dziecko zajmuje się czymś
innym niż chcemy, przywołujemy jego uwagę komunikatami (uwaga, patrz, itp.). Inną
skuteczną strategią jest usuwanie niepotrzebnych bodźców z otoczenia. Warto zadbać,
aby z miejsca gdzie dziecko pracuje, usunąć
przedmioty mogące zakłócać jego uwagę
(budzik, telewizor, telefon). Metoda ta nazywana jest „techniką pustego biurka”.
O nadruchliwości mówimy wtedy, kiedy
dziecko nie jest w stanie pozostać w miejscu.
Ruch jest dla niego koniecznością i przymusem. Objawy nadruchliwości u dziecka wymagają od rodziców i nauczycieli akceptacji
i bezpiecznego ich rozładowania. Musimy
jednak pamiętać, że nie jesteśmy w stanie
zapanować nad wszystkimi objawami nadruchliwości. Dlatego rozsądną strategią jest
niezauważanie tych, które nikomu nie przeszkadzają. Skutecznym pomysłem jest także
zagospodarowanie nadmiaru energii dziecka
z ADHD jakąś aktywnością fizyczną (sport).
Nadmierna impulsywność powoduje, że
dziecko we właściwym momencie nie jest
w stanie przypomnieć sobie obowiązującej
zasady, mimo że zna reguły i chce się do nich
stosować. Pomocne w takich sytuacjach są
„strategie przypominające” w odpowiednim
momencie o istnieniu danej reguły. Skuteczną metodą przypominania o umowie lub zasadzie jest prezentowanie ich w formie graficznej. W przypadku starszych dzieci może
to być krótki tekst wywieszony na drzwiach
pokoju np. Zapukaj, zanim wejdziesz. Kolejną strategią jest przewidywanie sytuacji,
w których impulsywność dziecka może okazać się dla niego niebezpieczna. Koniecznością staje się więc ostrzeżenie dziecka
i wspólne rozważenie możliwych następstw.
Najprostszym sposobem działania w takim
wypadku jest głośne przypomnienie o zasadzie obowiązującej w potencjalnie trudnej
sytuacji.

www.kozienicepowiat.pl

Ważną rzeczą w przypadku dzieci
z ADHD jest budowanie planów działania.
Wiele dzieci czuje się bezpieczniej, jeśli
stworzymy im stały i powtarzający się plan
dnia, sprzątania pokoju, czy odrabiania lekcji. Plan dnia pokazuje dzieciom, że pewne
rzeczy powtarzają się i są niezmienne. Warto
go opracować razem z dzieckiem, aby miało
poczucie, że ma wpływ na to, co dzieje się
w jego życiu. Plan nie może jednak zagospodarowywać każdej minuty. Powinien być
wskazówką jakie jeszcze dzisiaj zadania nas
czekają. Jedną ze stosowanych technik jest
„kołowy plan dnia”. Metoda ta pomaga dzieciom i nastolatkom uczyć się strategii „jedna

rzecz na raz”, czyli nie
zaczynam niczego, zanim nie skończę poprzedniego działania.
Musimy pamiętać, że nie wszystkie objawy jesteśmy w stanie objąć strategiami
pomocy. W przypadku objawów ADHD
w czasie pracy z dzieckiem nie możemy
doprowadzić do ich zniknięcia. Opisane
w artykule techniki mogą jedynie ułatwić
funkcjonowanie osoby dotkniętej ADHD
tylko w momencie ich stosowania. Podobnie jak okulary mogą jedynie korygować
wadę wzroku w czasie gdy są na nosie.
Dorota Marut
psycholog

Ogłoszenie!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje, że nie przyjmujemy już wniosków
o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w powiecie kozienickim (I)” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
2014 – 2020). W ramach tego projektu realizowane są jeszcze szkolenia indywidualne oraz
środki na założenie firmy. Przypominamy, że uczestnikami projektu mogą być bezrobotne
kobiety i mężczyźni poniżej 30 roku życia (chodzi tu o osoby, które aktualnie nie uczestniczą
w formach podnoszenia kwalifikacji, tzw. młodzież NEET – mogą tu brać udział studenci
zaoczni jeśli spełniają założenia projektu). Projekt realizowany jest do końca 2015 r.

Drugi realizowany przez PUP projekt pod nazwą „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (I)” wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wsparciem
objęte tu są osoby bezrobotne (kobiety i mężczyźni), które ukończyły 30 rok życia (osoby z tzw.
grup defaworyzowanych: kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby powyżej 50 roku życia). Osoby te aktualnie będą mogły
skorzystać ze staży oraz środków na założenie firmy. Projekt realizowany jest do końca 2016 r.
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.
Osobom bezrobotnym oraz organizatorom staży (pracodawcom) przypominamy, że w ramach w/w projektów wymagana jest określona efektywność zatrudnieniowa:
• w przypadku umowy o pracę minimum 3 miesięczne zatrudnienie na ½ etatu
(z proporcjonalnym wynagrodzeniem),
• w przypadku umowy cywilnoprawnej zatrudnienie na min. 3 miesiące z minimalnym wynagrodzeniem za każdy miesiąc zatrudnienia.
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
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GMINA GARBATKA-LETNISKO

11 października br. (niedziela)
w Gminie Garbatka-Letnisko odbyły
się uroczyste obchody upamiętniające poległych w tzw. Boju Anielińskim, który rozegrał się w październiku 1914 roku. To już 101 lat minęło
od tej pamiętnej walki za Naszą Ojczyznę, stoczonej przez żołnierzy
I Brygady Legionów Polskich pod
dowództwem Pułkownika Edwarda
Rydza – Śmigłego.
Obchody rozpoczęła uroczysta msza
święta, odprawiona pod Mauzoleum
Legionistów w Żytkowicach przez
ks. kan. Bogdana Piwko – Proboszcza
Parafii w Bogucinie. W Eucharystii,
jak co roku, wzięły udział lokalne władze samorządowe, przedstawiciel Województwa, miejscowe szkoły, urzędy
i instytucje, poczty sztandarowe,
mieszkańcy oraz zaproszeni goście.
Doniosłość nabożeństwa podkreślał
akompaniament orkiestry wojskowej oraz udział żołnierzy kompanii
honorowej.
Po zakończeniu liturgii głos zabrali,
Gospodarz Gminy Garbatka-Letnisko –
Wójt Robert Kowalczyk oraz zaproszeni goście. W swoich przemówieniach
podkreślali oni odwagę i poświęcenie
poległych w bitwie oraz oczekiwania
wobec nas, potomnych przy kreowaniu
wspólnego, narodowego dobra. Zaraz
po tym odbył się apel ku czci poległych w bitwie oraz uroczyste złożenie
wieńców przez Gospodarzy, a zarazem
organizatorów corocznych Obchodów
oraz przybyłe delegacje. Dalej uroczystości przeniosły się na pola pobliskiej
miejscowości Brzustów. A tam…. wystrzały broni, okopy, tumany kurzu...
Jak co roku członkowie takich organizacji jak m.in. Stowarzyszenie
22. Pułku Ułanów Podkarpackich, Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych czy 27. Pułk Ułanów
im. Stefana Batorego, zafundowali
nam spektakularne widowisko w pełni
obrazując przebieg pamiętnej Bitwy
pod Anielinem i Laskami z 1914 roku.
W rekonstrukcji wzięło udział ponad
100 rekonstruktorów, nie zabrakło także elementów pirotechnicznych.
To wspaniale, ze są jeszcze dziś tacy
ludzie! Ludzie z pasją, którzy nie tylko
pamiętają o poległych w walce, ale także robią wszystko abyśmy my – potomni
nie zapomnieli, komu dziś zawdzięczamy
wolność!
Urząd Gminy
Garbatka-Letnisko
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Władze samorządowe Gminy Garbatka-Letnisko
chętnie
wspierają
działalność lokalnych stowarzyszeń
i wychodzą naprzeciw ich potrzebom.
Zwłaszcza jeśli te potrzeby prowadzą
do zwiększenia bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Najlepszym potwierdzeniem tej tezy jest już kolejna
inwestycja w budynek Ochotniczej
Straży Pożarnej w Garbatce-Letnisko.
Dnia 16 września 2015 r. dokonano bowiem wymiany trzech bram garażowych w miejscowej remizie. Na
przedmiotowe zadanie Gmina Garbatka-Letnisko przyznała dotację w wysokości 17.000,00 zł, a pozostałą część
kosztów tj. 8.000,00 zł dofinansowano środkami Zarządu Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Łączna wartość przedsięwzięcia wyniosła 25.000,00 zł.
Jesteśmy pewni, iż realizacja
tej inwestycji doprowadzi do szyb-

szego reagowania jednostki, ułatwi
prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych i zapewni jeszcze większą
skuteczność w niesieniu pierwszej

pomocy poszkodowanym.
Urząd Gminy
Garbatka-Letnisko

W miniony czwartek, 8 października w sali gminnej świetlicy w Garbatce-Letnisko, odbyło się spotkanie, celebrujące obchodzony co roku
Dzień Seniora. Organizatorami święta
byli Wójt Gminy Garbatka-Letnisku
– Robert Kowalczyk wspólnie z Klubem „Aktywni 50 plus” z Panią Teresą
Bęczkowską na czele.
W spotkaniu oprócz gospodarzy
udział wzięli Przewodniczący Rady
Gminy
Garbatka-Letnisku – Włodzimierz Mazur, Proboszcz Parafii
w Garbatce-Letnisko – ks. kan. Augustyn Rymarczyk oraz seniorzy z Gminy Garbatka-Letnisko. Organizatorzy
podkreślali dotychczasowe działania
i sukcesy seniorów z terenu Gminy
oraz zachęcali do dalszych aktywności
takich jak spotkania, wspólne marsze
oraz wycieczki.
Obchody święta umilił poczęstunek
oraz śpiew Pań i Panów z miejscowego
Chóru Seniora. Oczywiście nie zabrakło też życzeń oraz obowiązkowego
sto lat, odśpiewanego przy akompaniamencie Pana Eugeniusza Moryca.
A jak przystało na święto, obchody zakończyły się zabawą taneczną.
Urząd Gminy
Garbatka-Letnisko
www.kozienicepowiat.pl

Nasz Powiat * 15

gMinA głOWACzÓW

Zgodnie z tradycją w Publicznej
Szkole Podstawowej w CecylówceBrzózkiej 30 września 2015 roku odbyła się uroczystość ślubowania klasy
pierwszej. Aktu pasowania na ucznia
dokonała dyrektor szkoły Jadwiga
Furga. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: z-ca Wójta Gminy Głowaczów Krzysztof Postek, Dyrektor
Banku Spółdzielczego Kazimierz Koniarski oraz Justyna Bojarska – Siębor
z Urzędu Gminy.
To niezwykle ważny dzień dla
pierwszoklasistów, ich wychowawczyni oraz rodziców. Dzieci przedstawiły
program artystyczny i udowodniły, że
są gotowe do podjęcia nauki w szkole.
Po części artystycznej nastąpiło ślubowanie uczniów. Dzieci otrzymały
gratulacje od zebranych gości, Dyplom
Pasowania Na Ucznia i upominki.
Uczniowie klasy pierwszej rozpo-

częli ważny etap w swoim życiu. Życzymy im wiele radości, najlepszych wyników w nauce i wzorowego zachowania,

życzliwych kolegów i powodzenia
w nauce.
Urząd Gminy w Głowaczowie

8 października w chłodny, lecz słoneczny poranek uczniowie oddziału
przedszkolnego, kl. I i III z Publicznej
Szkoły Podstawowej w CecylówceBrzózkiej wraz z wychowawczyniami
i dyrektor pojechały do Urzędu Gminy w Głowaczowie. Celem wycieczki było spotkanie z wójtem
– Józefem Grzegorzem Małaśnickim
i z sekretarzem gminy – Piotrem
Kozłowskim.
Przedszkolaki
wraz
z dyrektor i swoją wychowawczynią
podziękowały serdecznie Wójtowi za
nowe wyposażenie klasy w kolorowe
meble, nowe zabawki i pomoce dydaktyczne oraz za wyremontowanie łazienki i doposażenie placu zabaw przy
szkole. Wójt przyjął małych gości bardzo mile, obdarowując ich słodyczami.
Dzieci z kl. I i III udały się do sekretarza, który opowiedział o pracy w urzędzie gminy i również przygotował dla
nich słodką niespodziankę. Następnie
wycieczkowicze pojechali do Studzianek Pancernych, gdzie obejrzeli historyczny czołg z okresu II wojny światowej. Dzięki przychylności Wójta,
który udostępnił nam autobus szkolny
dzieci mogły przeżyć radosne chwile
i połączyć edukację z przyjemnością.
Urząd Gminy w Głowaczowie
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Za nami dwa miesiące roku szkolnego 2015/2016 i jak zawsze uczniowie oraz
grono pedagogiczne ZSO im. Batalionów
Chłopskich w Ursynowie wykorzystali ten
czas nie tylko na naukę, ale również zdążyli przeżyć i zorganizować wiele pasjonujących wydarzeń. Koniec września przyniósł
nam spektakl profilaktyczny przygotowany
przez uczniów klas IV – VI PSP przeciwko
przemocy w szkole. Dzięki zdobytym funduszom w ramach akcji profilaktycznej młodzi
aktorzy wyjechali na pełną przygód wyprawę
do jaskini Raj i zamku w Chęcinach, gdzie
spotkali m.in.: białą damę i „z ledwością”
uniknęli uwięzienia w zamkowych lochach.
Wrzesień pożegnaliśmy akcją Sprzątania
Świata, w czasie której odbyły się również
otrzęsiny uczniów klasy I gimnazjum, którzy
zostali poddani kilkunastu zabawnym próbom „gimnazjalnej dorosłości”. Październik
powitał nas Dniem Rodziny połączonym
z Dniem Edukacji Narodowej. Gimnazjaliści
oraz starsi uczniowie podstawówki przenieśli swoich kolegów i koleżanki oraz zebranych gości w świat Świętego Jana Pawła II
– patrona rodziny, dzięki któremu wskazali
wszystkim obecnym właściwe postawy,
jakie powinna kształtować polska rodzina. Po tradycyjnym wspólnym odśpiewaniu „Barki”, salę gimnastyczną opanowały
przedszkolaczki, które z wielkim przejęciem
zaprezentowały się w kilku piosenkach dla
nauczycieli. Ostatnim oficjalnym punktem
apelu było widowisko przygotowane przez
uczniów klas I – IV PSP, którzy zaskoczyli
i rozbawili publiczność wieloma zabawnymi
skeczami i niezwykłymi wykonaniami znanych piosenek. Nie zabrakło również życzeń
od zaprzyjaźnionych ze Szkołą posłów na

Sejm RP oraz Wójta Gminy Głowaczów Józefa Grzegorza Małaśnickiego, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.

mgr Małgorzata Maj
ZSO im. BCH w Ursynowie

16 października Biblioteka Publiczna Gminy Głowaczów gościła znanego
dziennikarza, prezentera pogody, autora
książek podróżniczych – Jarosława Kreta. Spotkanie autorskie rozpoczęło się
o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy.
Licznie przybyli na prelekcję i ciekawi osoby słynnego prezentera czytelnicy,
z dużym zainteresowaniem wysłuchali opowieści o odległych i egzotycznych zakątkach świata, które opisał w swoich książkach. Autor zdradził nam, że pisze właśnie
kolejną książkę na temat Ziemi Świętej. Na
zakończenie każda z przybyłych osób mogła kupić książkę z autografem autora i porozmawiać z przybyłym gościem.
Biblioteka Publiczna w Głowaczowie
www.kozienicepowiat.pl
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Gęstość zaludnienia w gminie Gniewoszów i gminach sąsiadujących w latach 2002 i 2013, oraz powierzchnia gmin
w ha przedstawia się następująco:
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL
W 1995 roku wśród populacji badanej gminy, dominowały osoby w wieku produkcyjnym. Stanowiły one
niemal 51% w strukturze ekonomicznych grup wieku.
Osoby w wieku przedprodukcyjnym przeważały nad
liczbą ludności w wieku poprodukcyjnym, a zatem nie było jeszcze wyraźnych tendencji dla starzenia się społeczeństwa.
W 2013 roku sytuacja ta ulega zmianie. Pomimo tego, że w porównaniu z rokiem bazowym (1995), w 2013 roku jest mniej
osób w wieku poprodukcyjnym, to trzeba też zwrócić uwagę na fakt prawie dwukrotnego zmniejszenia się udziału ludności przedprodukcyjnej w strukturze społeczności gminy Gniewoszów. Z kolei w 2013r. możemy obserwować nieznaczny
wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym co może mieć związek z wchodzeniem w dorosłe życie członków grupy przedprodukcyjnej rocznika bazowego. W 2013 r. dostrzegalne są tendencje większego od ludności przedprodukcyjnej udziału
ludności poprodukcyjnej w społeczności gminy.
W 1995 r. mężczyźni stanowili 49% ogółem wśród liczebności społeczności gminy Gniewoszów. Grupę osób w wieku
przedprodukcyjnym tworzyli zarówno i mężczyźni i kobiety. Dysproporcje dostrzegalne są dopiero w grupie produkcyjnej,
w której dominują mężczyźni. Stanowią oni 28% ogólnej populacji czyli o ok. 300 mężczyzn więcej w tej ekonomiczniej
grupie wieku niż kobiet. W wieku poprodukcyjnym przeważają kobiety stanowiąc 15 % ogólnej liczby mieszkańców gminy
Gniewoszów, gdy tymczasem mężczyźni tej grupy stanowią 8%. Może to mieć związek ze wspomnianą wcześniej większą
śmiertelnością mężczyzn w grupie 50+.
W 2013 r. proporcje między poszczególnymi ekonomicznymi grupami wieku nie uległy zmianie. Kobiety dalej dominowały
w udziale ludności poprodukcyjnej, mężczyźni natomiast w grupie produkcyjnej. Z kolei udział kobiet i mężczyzn w społeczności
przedprodukcyjnej badanej gminy był wyrównany. Co jest niepokojącym zjawiskiem to fakt, iż maleje udział ludności w grupie
przedprodukcyjnej. W przypadku kobiet to spadek o ok. 307 osób, a w przypadku mężczyzn 242 osoby. Trend wzrostowy możemy
obserwować w grupie produkcyjnej zarówno wśród kobiet i mężczyzn, natomiast spadki dostrzegalne są również w grupie poprodukcyjnej w przypadku obu płci. W 2013 r. w porównaniu do struktur podziału ludności wg ekonomicznych grup wieku powiatu
kozienickiego, województwa mazowieckiego czy Polski, gmina Gniewoszów wypada najgorzej. O ile udział ludności w wieku
produkcyjnym jest prawie wyrównany (znajduję się na tym samym poziomie co w województwie i jest o 1 p.p. niższy od wskaźników w powiecie i w Polsce), o tyle gorzej jest w przypadku grupy przedprodukcyjnej i poprodukcyjnej. Gmina Gniewoszów ma
najniższą liczbę osób w wieku przedprodukcyjnym i najwyższy udział w grupie ludności poprodukcyjnej, a zatem wśród wyżej
wymienionych jednostek terytorialnych wykazuje najsilniejszą tendencje starzenia się społeczeństwa.
Ludność w wieku nieprodukcyjnym to grupa ludzi jeszcze bądź już niezdolnych do pracy. Zarówno w Polsce jak i gminie Gniewoszów możemy obserwować spadek wskaźnika ludności w wieku nieprodukcyjnym przypadającym na 100 osób w wieku produkcyjnym.
Znaczny trend spadkowy, wyraźnie zauważalny jest w przypadku analizowanej gminy, tak na przełomie 11 lat, wskaźnik ten zmalał o ok.
23 osoby. Podobnie jest w przypadku ludności w wieku poprodukcyjnym przypadającej na 100 osób w wieku produkcyjnym. W 2013 r.
możemy obserwować spadek tego wskaźnika w gminie Gniewoszów, i wzrost w odniesieniu do Polski. Dla analizowanego obszaru spadek
powyższych wskaźników jest zjawiskiem negatywnym z punktu widzenia zdrowotności danego społeczeństwa, jednakże biorąc pod uwagę
finanse publiczne i zmniejszającą się liczbę osób pobierających świadczenia społeczne, zjawisko to trzeba uznać za pozytywne. Faktem, który
może budzić niepokój jest zwiększająca się wartość ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym zarówno
w gminie Gniewoszów, jak również w Polsce. Sytuacja ta może być zapowiedzią poważnych problemów gospodarczych. Coraz mniejsza
liczba osób wchodzących w wiek produkcyjnych będzie musiała płacić większe podatki, aby utrzymać coraz większą część starzejącego się
społeczeństwa. W konsekwencji może prowadzić to nie tylko do rosnącego wśród społeczeństwa poczucia niezadowolenia i niesprawiedliwości, ale także realnego spadku poziomu zamożności.
W gminie Gniewoszów w 1995 r. piramida płci i wieku kształtem przypominała piramidę regresywną. Charakteryzowała się bardzo
dużą liczbą osób w wieku 70 i więcej, które stanowiły 13 % ogólnej liczby ówczesnego społeczeństwa. Ponadto w grupie wiekowej 0 – 9 lat
możemy obserwować coraz mniejszą liczbę nowo narodzonych. Niewielkie nadwyżki kobiet nad liczbą mężczyzn występowały w grupach
wiekowych 0 – 14 lat, natomiast bardziej wyraźna dominacja ujawnia się w grupie 50+. Nadwyżki mężczyzn nad liczbą kobiet możemy
obserwować w grupie 15 – 49 lat. Co więcej trzeba zwrócić uwagę na wyraźne wcięcie w piramidzie płci i wieku w grupie wiekowej 50 – 54
lata w przypadku obu płci. Jest to efekt strat wojennych, na które w większym stopniu narażeni byli mężczyźni, umierający w walce jako żołnierze. Świadczy o tym nadwyżka kobiet w tej grupie wiekowej. Wyż demograficzny najbardziej widoczny jest w grupach wiekowych 70+,
35 – 39 oraz 10 – 14. Z kolej najwyraźniejszy niż demograficzny będący echem strat wojennych ujawnia się wśród ludności 25 – 29 letniej.
W 2013 r. w porównaniu do 1995 r. ilość osób w grupie 70+ wzrosła niemal dwukrotnie. W tej grupie widoczna jest znaczna nadwyżka kobiet
nad liczbą mężczyzn. W przedziale 65 – 69 dostrzegalna jest mała liczebność społeczeństwa w tym wieku. Jest to grupa osób, niżu demograficznego po II wojnie światowej. Gdyby nie wysoki poziom osób w najstarszej grupie wiekowej piramidę można by określić jako zastojową. Jednakże dominacja osób w wieku 70+ w społeczności gminy Gniewoszów i nieduży udział populacji w grupie wiekowej 0 – 14 nakazuje postrzegać
Dokończenie na str. 19
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badaną ludność jako społeczeństwo starzejące się. Mniejsza liczebność roczników w grupie 35 – 49 to wynik echa demograficznego. Natomiast
większe nadwyżki po stronie mężczyzn w rocznikach 20 – 24 i 30 – 39 to efekt ogólnej tendencji do opuszczania gminy Gniewoszów na czas studiów bądź w poszukiwaniu pracy tymczasowo lub na stałe. W gminie Gniewoszów na przełomie lat 2002 – 2013 liczba urodzeń żywych ulegała
względnym wahaniom. W 2003 r. rodziło się o 1,5 razy mniej dzieci, aniżeli w roku 2002. Od 2004 r. sytuacja zmienia się. Systematycznie wzrasta
liczba nowo urodzonych, osiągając w 2008 r. wartość 48 osób. Od 2009 roku liczba żywych urodzeń w gminie Gniewoszów zaczęła ponownie
maleć, jednakże w 2013 r. urodziło się rekordowo dużo dzieci, bo aż 53 osoby. Liczba zgonów w analizowanym okresie ulegała znacznym wahaniom. Najczarniejszym rokiem, pod względem śmiertelności był roku 2003, kiedy to zmarło aż 83 osoby.
Pomimo wyraźnych wahań, przyrost naturalny w gminie Gniewoszów nadal pozostaje ujemny, generując ubytek demograficzny. Sytuacja
najgorzej wyglądała w roku 2003, kiedy przyrost naturalny wynosił – 54. W 2013 roku, możemy zauważyć pewną poprawę, w stosunku do
roku poprzedniego. Wówczas przyrost naturalny zwiększył się na wskutek większej liczby urodzeń żywych i nieznacznego spadku zgonów.
W 2013 r. gmina Gniewoszów była na trzecim miejscu wśród gmin z nią sąsiadujących, pod względem liczby urodzeń żywych.
Za sprawą prawie najniższej liczby zgonów (badana gmina ustąpiła miejsca tylko gminie Sieciechów, gdzie liczba zgonów wynosiła
50), gmina Gniewoszów wśród swoich sąsiadów wyróżniała się najwyższym przyrostem naturalnym. Oczywiście porównywanie bezwzględnych liczb, bez uwzględnienia liczby ludności, nie daje rzeczywistego obrazu sytuacji, dlatego też policzyłam współczynniki
przyrostu naturalnego dla danych gmin, który kształtuje się następująco w 2013 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL
Na podstawie obliczonych współczynników przyrostu naturalnego, możemy
zauważyć, że gmina Gniewoszów plasuje się na drugim miejscu, wśród swoich
sąsiadów. Ustępuje miejsca tylko gminie Puławy, która charakteryzuje się dwunastokrotnie większą liczbą mieszkańców, w stosunku do badanej gminy.

Stan cywilny ludności gminy Gniewoszów
Liczba zawieranych małżeństw w gminie Gniewoszów w latach 1995-2013 ulegała znacznym wahaniom. Średnia liczba zawieranych małżeństw w tym okresie to 24. W 2010 r. możemy zauważyć znaczny spadek liczby zawieranych małżeństw o ok. 35%
w stosunku do poprzedniego roku. Wciągu ostatnich trzech lat analizowanego okresu średnia liczba zawieranych małżeństw kształtowała się na poziomie 25, a w 2013 r. widoczny jest nieznaczny spadek.
Najwięcej małżeństw na 1000 mieszkańców przypadało w roku 2007 z wartością 8,5. W przytoczonych wartościach nie można
odnaleźć jakiegoś dominującego trendu. Dane w analizowanym okresie ulegają wahaniom. W 2013 roku liczba małżeństw przypadająca na 1000 osób zmalała do 5.9.
Migracje a Imigracja w gminie Gniewoszów w latach 1995 – 2013
Zameldowanie ogółem w gminie Gniewoszów na przełomie lat 1995-2013 wykazuje pewne wahania, ale generalnie utrzymuje
się trend spadkowy. Największą liczbę zameldowań w badanej gminie możemy obserwować w 1996 r. – 69, 1998 – 51 oraz w 2006
– 49 zameldowań. Największy udział w analizowanym okresie w zameldowaniach ogółem stanowią zameldowania z miast i ze wsi.
Zameldowania z zagranicy stanowią bardzo niewielki odsetek w tej strukturze. W ciągu 18 lat z zagranicy w gminie Gniewoszów
zameldowało się 4 osoby (jedna w 1998 r., dwie w 2009 r. i jedna w 2011 r.). W 1995 r. zaludnienia ogółem w gminie Gniewoszów
wynosiły 42. W 2013r. obserwujemy dwukrotny spadek tej wartości. Zjawisko to może mieć negatywny wydźwięk, przy pogłębiającym się procesie starzenia się społeczeństwa. Jak wynika, z Badań Danych Lokalnych w 2013 r. najwięcej, bo aż 62% zameldowań to zameldowania z miast. Z kolei pozostałe 38% zameldowań stanowią mieszkańcy, którzy przybyli do Gminy Gniewoszów
z innych wsi.
Emigracje w gminie Gniewoszów w latach 1995-2013
W ciągu analizowanego okresu, wymeldowania z gminy Gniewoszów, ulegały sezonowym wahaniom. Najwięcej osób udawało się na emigrację w 1995 r. – 73 os., 1998 r. – 76 os. oraz w 2007 r. – 72 os. W roku bazowym emigrowało 73 osoby natomiast
w 2013 r. liczba ta spadła do 42 osób. Ograniczenie opuszczania przez mieszkańców, gminy Gniewoszów jest zjawiskiem pozytywnym nie tylko ze społecznego punktu widzenia, ale także gospodarczego. Podobnie jak w przypadku zameldowań w strukturze
wymeldowań dominują wymeldowania na wieś i do miast. Średnio do miast emigrował 29 os. rocznie, a na wieś 26 os. W wymeldowaniach ogółem niewielkim udziałem charakteryzowały się wymeldowania za granicę. W ciągu analizowanego okresu, na
obczyznę, na stałe emigrowało 4 osoby.
Podobnie jak w przypadku zameldowań, w 2013 roku 62% wymeldowań ogółem dotyczyło wymeldowań do miast, natomiast
pozostałe 38% to migracje mieszkańców do innych wsi.
Ciąg dalszy w następnym numerze.
Magdalena Sadownik
www.kozienicepowiat.pl
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W dniach 25 – 27 października odbył
się IX Sejmik Szkół Karpackich. Takie
spotkania uczniów, nauczycieli, przyjaciół szkół oraz osób zaangażowanych
w przekazywanie patriotycznych tradycji związanych z bitwą o Monte Cassino
i żołnierzami II Korpusu Polskiego, dowodzonego przez gen. Władysława Andersa, odbywają się cyklicznie, za każdym
razem w innej szkole na terenie Polski.
W tym roku organizatorami spotkania
były trzy szkoły: Miejski Zespół Szkół
w Mińsku Mazowieckim, Zespół Szkół
Sportowych w Warszawie oraz Zespół
Szkół w Grabowie nad Pilicą.
Zjazd uczestników rozpoczął się spotkaniem integracyjnym w szkole w Mińsku Mazowieckim. Tam zarówno młodzież, jak i pedagodzy mogli wspólnie
porozmawiać, wymienić się doświadczeniami związanymi z działalnością patriotyczną na terenie swoich szkół. Spotkanie
uświetnił występ grupy młodzieżowej
z Dęblina, która wykonała wiele pieśni
żołnierskich, wspólnie z uczestnikami.
W sobotę, 26 października na terenie
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie wszyscy uczestniczyli w spotkaniu
z kombatantami, przedstawicielami instytucji wspierających działalność statutową Stowarzyszenia Klubu Szkół
i Organizacji Monte Cassino. Tam zostały rozstrzygnięte konkursy, specjalnie
przygotowane przez Zespół Szkół w Grabowie nad Pilicą. Należy nadmienić, że
na konkursy, przeznaczone dla różnych
etapów edukacyjnych, wpłynęło 90 prac.
Największą radością okazało się spotkanie uczestników Sejmiku z Anną Marią
Anders, córką gen. Władysława Andersa,
która była bardzo szczęśliwa i wzruszona
działalnością szkół karpackich. Po krótkim przemówieniu do młodzieży, kombatantów i pozostałych zebranych wspólnie
z wicedyrektor Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą, Agnieszką Durajczyk
wręczyła nagrody uczniom wyróżnionym
w konkursach. Po części oficjalnej spotkania młodzież miała okazję zwiedzić
Muzeum Wojska Polskiego, a następnie Muzeum Powstania Warszawskiego.
Późnym popołudniem wszyscy uczestnicy przemaszerowali spod Zespołu Szkół
Sportowych pod Pomnik Bitwy o Monte Cassino, gdzie wspólnie z córką gen.
W. Andersa oddano hołd wszystkim
żołnierzom walczącym o to włoskie
wzgórze.
Ostatni dzień zjazdu rozpoczął się
Mszą św. w sanktuarium pw. Św. Antoniego z Padwy w Mińsku Mazowieckim,
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po której nastąpił przemarsz pod pomnik
Gen. Władysława Andersa, a następnie
pod pomnik Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Ustawione w szyku poczty sztandarowe oddały hołd zasłużonym
Polakom. Moment pożegnania przyczynił

się do reﬂeksji, uświadomił zgromadzonym na sejmiku, iż dzięki tym spotkaniom
pamięć o wielkich bohaterach, obrońcach
wolności nigdy nie zgaśnie.
Urszula Strzałkowska
Anna Wąsik

www.kozienicepowiat.pl

W Grabowie nad Pilicą w ramach umowy z Województwem Mazowieckim oraz
wsparcia Agencji Rozwoju Mazowsza
S.A powstało Lokalne Centrum Kompetencji. Jest to miejsce, w którym mieszkańcy mogą uzyskać bezpłatny dostęp
do Internetu, skorzystać z nowoczesnego
sprzętu komputerowego, drukarki, projektora czy aparatu fotograficznego. LCK to
element projektu pn. „Rozwój e-usług i ich
dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego
M@zowszanie”, który służy przeciwdziałaniu wykluczeniu informacyjnemu
w województwie mazowieckim. Celem
projektu jest poszerzenie wiedzy z zakresu możliwości wykorzystania technologii
ICT przez osoby, które do tej pory miały
trudności z dostępem i użytkowaniem
komputera i Internetu. Usytuowane zostało w Centrum Aktywizacji Społeczności
Lokalnej „Cyberia”, które zaopatrzono
w 5 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem Microsoft Windows 8.1.,
1 laptopa dla administratora z oprogramo-

waniem Microsoft Windows 8.1., urządzenie wielofunkcyjne z możliwością drukowania i wykonywania skanów, projektor
multimedialny, ekran przenośny, aparat
fotograficzny, serwer i router. Pracownię M@zowszanie wyposażono również

w meble biurowe umożliwiające swobodne
korzystanie ze sprzętu oraz zapewniające
separację od stanowiska obok. Korzystanie z pracowni jest całkowicie bezpłatne.
Anna Plesiewicz

13 października w Zespole Szkół
w Grabowie nad Pilicą oraz Publicznej
Szkole Podstawowej w Augustowie miało miejsce ślubowanie wszystkich klas I.
Przy pełnej widowni, na której zasiedli dyrektorzy, przedstawiciel organu prowadzącego, rodzice i starsi koledzy, pierwszaki
z podstawówki przeżywały swój pierwszy występ, natomiast gimnazjaliście
z odpowiedzialniejszym spojrzeniem publicznie przyrzekli sumiennie się uczyć.
Egzamin zdali celująco, i to zarówno
złożenie obietnic na sztandar szkoły, jak
i pasowanie wielkim ołówkiem. Wnosząc
po gromkich oklaskach, debiut pierwszorocznych był udany. Grono uczniów
powiększyło się o 41 pierwszaków PSP
w Grabowie nad Pilicą, 12 pierwszaków
PSP w Augustowie i 35 gimnazjalistów
klas pierwszych PG w Grabowie nad Pilicą. W nagrodę za swoją postawę otrzymali dyplomy i liczne prezenty od starszych
klas. Wójt Gminy na nową drogę edukacji symbolicznie wyposażył wszystkich
ślubujących w podstawowe przybory
szkolne.
Życzymy im wszystkim samych dobrych dni w szkole, uśmiechu, radości
i chęci w odkrywaniu tajników wiedzy,
aby lata spędzone w szkole były czasem
który warto wspominać.
Edyta Porczyńska,
Honorata Kocyk, Sławomir Madej
www.kozienicepowiat.pl
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GMINA KOZIENICE

Dnia 12 października 2015 roku w zabytkowej Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczysta
Gala Finałowa V edycji Ogólnopolskiego
Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów
i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”, który realizowany
jest od 2011 roku, wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa
Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC.
W tegorocznej, V edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji” certyfikaty
uzyskało 51 gmin, powiatów i samorządnych województw z całej Polski.
Gminie Kozienice przyznano trzy
najwyższe nagrody: nagrodę specjalną
zarządu Fundacji Rozwoju edukacji
i szkolnictwa Wyższego, Certyﬁkat
srebrny samorządowy Lider edukacji
i Certyﬁkat zwykły.
W imieniu Burmistrza Gminy Kozienice dr inż. Tomasza Śmietanki nagrody
odebrała Pani Małgorzata Bebelska zastępca Burmistrza do spraw społecznych.

profesjonalnie i efektywnie zarządzanych
gmin – nie tylko na Mazowszu, ale również
w skali ogólnopolskiej. Pozycja ta odnosi
się również do zarządzania oświatą – zarówno w obszarze jakości kształcenia, jak
i tworzenia oferty edukacyjnej, inwestowania w bazę materialną szkół i placówek
czy rozwijania praktycznego, aplikacyjnego wymiaru edukacji, silnie powiązanej
z rynkiem pracy i zorientowanej na wyzwania współczesności, również w kontekście
rynku międzynarodowego. Gmina posiada
potencjał rozwojowy, który predysponuje ją
do systematycznego wzmacniania pozycji
na rynku terytorialnym i dalszego profesjonalizowania działalności, zgodnie z kierunkami wskazanymi w strategii rozwoju. Polityka edukacyjna ocenianej jednostki jest
projektowana i realizowana nowocześnie,
z wizją przełomu, z wykorzystaniem szerokiego instrumentarium menedżerskiego,
zgodnie z najnowszymi paradygmatami
teorii zarządzania. JST nabyła m.in. zdolność do elastycznego kształtowania swojej

nagrodę specjalną zarządu Fundacji Rozwoju edukacji i szkolnictwa
Wyższego, przyznawano jednostkom samorządu terytorialnego, które wykazały
największy progres w dziedzinie rozwoju
edukacji od poprzedniego postępowania
certyfikacyjnego. Jest to szczególne wyróżnienie, któremu towarzyszyła złota
statuetka „Wiktorii”.
Nagroda „Certyﬁkat zwykły” jest dokumentem potwierdzającym pozytywny
wynik procedury akredytacyjnej. W syntezie recenzji opracowanych przez Ekspertów dokonujących oceny szczególną uwagę
zwrócono, że „Gmina Kozienice wypracowała sobie pozycję jednej z najbardziej

oferty oświatowej, zgodnie z potrzebami
otoczenia lokalnego.”
Trzecią nagrodą był „Certyﬁkat srebrny samorządowy Lider edukacji”. Taki
certyfikat otrzymują gminy i powiaty pozytywnie zweryfikowane przez Komisję
po raz czwarty. Certyfikat srebrny stanowi potwierdzenie, iż wdrożone w Gminie
Kozienice nowoczesne i efektywne rozwiązania w zakresie polityki edukacyjnej
mają charakter długookresowy, są stabilne
i trwałe. Oferta edukacyjna w Gminie Kozienice jest bardzo szeroka i zróżnicowana, wręcz niespotykana w innych gminach
o podobnej wielkości potencjale. Dostrzeżono bardzo wiele dobrych praktyk i inno-
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wacyjnych rozwiązań. Ofertę edukacyjną
Gminy Kozienice cechuje – jak stwierdzono – różnorodność, wysoka wartość
merytoryczna i adekwatność do zdywersyﬁkowanych potrzeb i oczekiwań dzieci
i młodzieży. Dotyczy to zarówno kierunków kształcenia w szkołach, dla których
Gmina jest organem prowadzącym, jak
i treści dydaktycznych (programy nauczania z elementami autorskimi, innowacje
pedagogiczne) czy oferty zajęć dodatkowych, uzupełniających „standard” edukacyjny szkół (kluby, koła zainteresowań,
sekcje sportowe, artystyczne, zajęcia rekreacyjne etc.). Recenzenci podkreślają,
iż polityka oświatowa Gminy Kozienice
sprzyja w pierwszej kolejności rozwojowi
uczniów szczególnie zdolnych: intelektualnie oraz sportowo. Gmina nie tylko zdaje sobie sprawę z faktu, jak istotną rolę
odgrywają dodatkowe świadczenia pieniężne na rzecz uczniów, pełniące funkcje
socjalno-motywacyjne (m.in., stypendium
burmistrza wypłacane co miesiąc przez
okres 10 miesięcy, pozwalające na zakup
produktów i usług dodatkowo motywujących i wspierających ponadprzeciętnych
uczniów), ale także oferuje dodatkowe
wsparcie merytoryczne (w zakresie znacznie wykraczającym poza standard spotykany w innych gminach) w postaci m.in.
zajęć pozalekcyjnych z wykwaliﬁkowaną
kadrą naukową, która skutecznie pobudza uczniów do jeszcze efektywniejszego
pozyskiwania wiedzy. Efektywność starań
Gminy w tym zakresie potwierdzają m.in.
nagrody i wyróżnienia, które uzyskują
uczniowie gminnych szkół. Formą wsparcia dla uczniów zdolnych są też autorskie
inicjatywy gminy dedykowane takim uczniom, np. organizowany przez burmistrza
Gminy Kozienice dr inż. Tomasza Śmietankę (czynnego wykładowcę Wyższej
Szkoły Nauk Społecznych i Technicznych
w Radomiu) konkurs literacki „O Złote
Pióro Burmistrza”.
Certyfikaty to zasługa wielu ludzi zaangażowanych w kozienicką oświatę. To
praca nauczycieli, dyrektorów, pracowników oświatowych, którzy na przestrzeni
lat przyczynili się do tego sukcesu. Efektywność, kreatywność, konsekwencja,
systematyczność i metodyczność pracy
kształtuje kapitał intelektualny naszej małej ojczyzny i pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Certyfikaty potwierdzają, iż Gmina Kozienice jest miejscem,
w którym warto się kształcić.
Wydział Edukacji
Urzędu Miejskiego w Kozienicach
www.kozienicepowiat.pl

– Nigdy nie miałem takiej tremy…
Na ten moment oczekiwaliśmy od
29 grudnia 2011 roku, kiedy to na
sesji Rady Miejskiej w Kozienicach,
jednogłośnie podjęto decyzję o budowie obiektu – takimi słowami licznie
zgromadzonych gości powitał – podczas oficjalnego otwarcia Centrum
Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach – gospodarz uroczystości,
Tomasz Śmietanka burmistrz Gminy
Kozienice.
Wśród gości znaleźli się m.in. pierwszy zastępca ambasadora Czech, parlamentarzyści, samorządowcy, dyrektorzy
instytucji, prezesi firm, media lokalne
i liczni mieszkańcy Kozienic. W sumie
niemal 350 osób.
To historyczne w dziejach naszego
miasta wydarzenie odbyło się 7 października br. w głównym holu imponującego Centrum. Po grzecznościowych
powitaniach, na scenę zaproszono
księdza infułata Stanisława Pinderę,
który odmówił modlitwę i poświęcił
nowy budynek.
– W sytuacji, kiedy dziś toczy się bardzo ostra walka o człowieka, o kulturę, gdy nasze życie przenosi się
do supermarketów, a banki stają
się świątyniami, dziś możemy świętować, cieszyć się tą inwestycją.
To ważne miejsce, w którym będzie
rozwijać się życie kulturalne miasta i okolic. Jestem dumny, że miasto, które opuściłem pięćdziesiąt lat
temu, miasteczko będące wówczas
prowincjonalną mieściną, dzisiaj
jest pięknym ośrodkiem. Z chęcią
dokonam poświęcenia tego budynku, niech owocnie służy wszystkim
– przemawiał dostojnie kapłan.
Kolejnym punktem wydarzenia było
symboliczne przecięcie wstęgi, po którym zebrani przenieśli się do sali kinowowidowiskowej. Tam odbyły się projekcje
dwóch filmów ukazujące historię budowy
Centrum, a następnie rozpoczęły się okolicznościowe przemówienia.
– Chciałbym wyrazić słowa wdzięczności i podziękowania, przede wszystkim dla mieszkańców naszej gminy,
którzy zainspirowali nas do tego pomysłu. Członkowie Zarządu Gminy –
z którym miałem przyjemność współpracować w I mojej kadencji – 17 lat
temu – powtarzali, że to jest bardzo
cenny teren w centrum miasta, który
w przyszłości może być wykorzystany na nowoczesne usługi publiczne
www.kozienicepowiat.pl

Przecięcia wstęgi dokonali (na zdjęciu od lewej): projektant obiektu Marcin Furtak
z Pracowni Projektowej „F11” z Krakowa, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach Mariusz Prawda, Roman Saczywko Prezes Zarządu ﬁrmy RosaBud – wykonawca obiektu, Radny Sejmiku Woj. Mazowieckiego Leszek Przybytniak, Burmistrz
Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka, Starosta Powiatu Kozienickiego Janusz Stąpór
oraz Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice ds. Technicznych Igor Czerwiński
– słowa okazały się prorocze. Atrakcyjny teren inspirował do marzeń,
oczekiwania mieszkańców: kino, sala
koncertowa, szkoła muzyczna, motywowały do działań … i stało się. Dziś
możemy podziwiać i wykorzystywać
wielofunkcyjność tego wyjątkowego
obiektu. Wielofunkcyjność stworzoną dzięki „sercom” i pasji. Kozienice zasługują na taki obiekt. Wierzę,
że będzie dobrze służył Kozienicom,
subregionowi radomskiemu, wszystkim gościom i mieszkańcom, i tętnił
życiem obecnych i przyszłych pokoleń – przemawiał wyraźnie wzruszony burmistrz Śmietanka.
– Dzisiaj otwieramy obiekt, który podnosi prestiż Kozienic na Mazowszu
i jednocześnie staje się klasą europejską – podkreślał Mariusz Prawda, przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozienicach.
Zwieńczeniem wieczoru była część
artystyczna, w trakcie której scenę
przejęła, zaczarowując publiczność,
Grupa MoCarta, która zaprezentowała utwory z najnowszej płyty „Ale
CZAD!, czyli podróże Grupy MoCarta”. Przeplatająca się muzyka poważna
z rozrywkową, okraszone dawką humoru zapewniły niezapominane emocje zgromadzonym widzom. Po wystę-

pie kwartetu goście zostali zaproszeni
i zachęcani do zwiedzania obiektu oraz
wystawy fotograficznej pt. „Kronika
budowy Centrum”.
Uroczystość – tak jak kozienickie
Centrum Kulturalno – Artystyczne –
była wyjątkowa i rozpoczęła trwające
do niedzieli „Dni Otwarte”, w trakcie,
których wszyscy chętni mieli możliwość zwiedzania budynku oraz wzięcia
udziału w różnorodnych warsztatach,
zajęciach i zabawach organizowanych
przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, Szkołę Muzyczną
I i II stopnia, filię multimedialną Biblioteki Publiczną Gminy Kozienice
oraz Kozienickie Centrum Rekreacji
i Sportu
Obiekt zaczyna żyć własnym
życiem…
– Zapraszamy do Centrum Ten obiekt
jest po to, aby świętować tu kulturę
i sztukę na wysokim poziomie i aby
wszyscy z niego korzystali. Wierzę, że
spodoba się Państwu jego wielofunkcyjność. Centrum jest otwarte dla
Was – zachęca Tomasz Śmietanka.
Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Kozienicach
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GMINA MAGNUSZEW

„Bije zegar godziny,
my wtedy mówimy,
jak ten czas szybko mija,
a to my mijamy”
Stanisław Jachowicz
Koniec października to czas zadumy
i reﬂeksji oraz wspomnień o ludziach, których już z nami nie ma i czasach, które przeminęły. Gdy zbliża się Święto Zmarłych,
budzi się w nas świadomość, że w naszym
ziemskim życiu ciągle jesteśmy w drodze,
mijamy osoby, sytuacje a przeszłość zostaje
za nami i ulega zapomnieniu.
Poprzez zabieganie i zaabsorbowanie
codziennymi sprawami, ulatują z pamięci
myśli, zaistniałe sytuacje, ludzie i zdarzenia. Gdyby nie zapisy utrwalane na dokumentach czy na fotografiach, niektóre
chwile przeminęłyby bezpowrotnie.

Aby wiedzę o lokalnych dziejach
i obraz przeszłości zachować dla potomnych, Gminna Biblioteka Publiczna –
Centrum Kultury w Magnuszewie, utworzyła „Archiwum lokalnej historii”.
Od 2 lat gromadzi fotografie i dokumenty przekazywane przez mieszkańców gminy
Magnuszew. W zbiorach znalazły się stare
fotografie, przedstawiające Magnuszew
i inne okoliczne miejscowości, jak też
zdjęcia z różnych rodzinnych uroczystości
i wydarzeń oraz wywiady z najstarszymi
mieszkańcami naszej gminy. Wzruszenie
i wspomnienia, które towarzyszyły udostępnianiu nam przez mieszkańców cennych rodzinnych pamiątek, uświadomiły
nam jak ważne i cenne skarby znalazły się
w naszych rękach. Ich przeznaczeniem jest
przypominać o przeszłości i pielęgnować
pamięć o lokalnej historii i ludziach, którzy
tu niegdyś żyli. Zgodnie z życzeniem ofiarodawców prezentujemy te materiały, aby
stały się lekcją historii dla młodych pokoleń
o przeszłości naszego terenu.
Biblioteka Publiczna CK w Magnuszewie
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We wrześniu dodatkowo zainstalowanych zostało
5 sztuk komputerów w Centrum Wiedzy i Tradycji Historycznej w Mniszewie, a niebawem do sieci internetowej włączonych zostanie 30 sztuk komputerów zainstalowanych w 6 jednostkach OSP oraz 3 świetlicach
środowiskowych.
W ramach trwałości projektu do 130 gospodarstw domowych od listopada będzie nadal nieodpłatnie dostarczany Internet. Jednostki organizacyjne Gminy Magnuszew,
które otrzymały komputery, od 5 do 50 sztuk każda (łącznie 120 sztuk), będą nadal je udostępniać na potrzeby środowiska, przede wszystkim szkolnego tj. uczniom.
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 382 114 zł.
Urząd Gminy
w Magnuszewie

Parafia Mniszew obchodzi w tym roku
jubileusz 600-lecia swojego istnienia. Z tej
racji parafianie wzięli udział w tygodniowych misjach świętych, które prowadził pallotyn ks. Stanisław Barcikowski z Radomia.
W tą doniosłą rocznicę istnienia parafii miały
miejsce dwa wielkie wydarzenia. W dzień
odpustowy, 16 sierpnia 2015 r. biskup radomski Henryk Tomasik dokonał konsekracji nowego ołtarza i kościoła pw. św. Rocha
natomiast 4 października 2015 r. konsekracji
kościoła i ołtarza pw. św. Józefa Oblubieńca
Najświętszej Maryi Panny w Mniszewie.
Konsekracja jest to uroczyste poświęcenie kościoła i ołtarza, które potwierdza, że
jest to na zawsze szczególnie wybrane przez
Pana Boga miejsce Jego spotkania z ludźmi.
Po odśpiewaniu Litanii do Wszystkich
Świętych ks. biskup odmówił modlitwę
konsekracyjną i nastąpił istotny obrzęd
– Namaszczenie ołtarza i ścian kościoła
olejem krzyżma świętego. Zgodnie z tradycją w miejscu namaszczenia ścian kościoła
umieszcza się zacheuszki. Zacheuszek to
krzyż sporządzony z kamienia lub innego
stosownego materiału, albo rzeźbiony na
ścianie kościoła, pod którym znajduje się
mały świecznik z zapaloną świecą. Namaszczenie kościoła oznacza, że został on
całkowicie i na wieczne czasy poświęcony
dla kultu chrześcijańskiego. Kolejnym obrzędem było okadzenie ołtarza i kościoła.
Przede wszystkim okadza się lud Boży,
gdyż jest on żywą świątynią, w której każdy
wierny jest duchowym ołtarzem a modlitwy
wiernych docierają do Bożego tronu.
Świątynia pw. św. Rocha wybudowana w latach 1995 – 96 została poświęcona
w 2001 r. przez ks. bp. Edwarda Mater-

www.kozienicepowiat.pl

skiego. Konsekracja była dopełnieniem
poświęcenia świątyni. Jest to już trzecia
budowla sakralna w miejscu modrzewiowego kościoła z 1768 r.
Kościół pw. św. Józefa to nowy kościół wzniesiony w latach 1980 – 1991 na
piaszczystych wzgórzach w środkowej
części parafii Mniszew, został poświęcony w grudniu 1991 r. także przez przez ks.
bp. Edwarda Materskiego.
W uroczystościach konsekracyjnych
wraz z księdzem biskupem wzięli udział: ks.
dr Tomasz Herc – sekretarz ks. bp., o. Henryk Rogoziński – pochodzący z tej parafii, ks.
Stanisław Barcikowski, który poprowadził
tygodniowe misje święte, ks. Jan Kieczyński
– poprzedni proboszcz, ks. kan. Franciszek
Jakubiak – senior, były dziekan dekanatu głowaczowskiego, kapłani z dekanatu, siostry
zakonne – rodaczki, liturgiczna służba ołtarza

oraz zaproszeni goście i parafianie. Podczas
sprawowania mszy św. obecne były poczty
sztandarowe – Rady Gminy Magnuszew,
a także Publicznego Gimnazjum w Mniszewie i Publicznej Szkoły Podstawowej
w Chmielewie. Oprawę muzyczną przygotował organista Jarosław Kowalski. Te doniosłe wydarzenia uświetniły orkiestry dęte
OSP z Kozienic i Góry Kalwarii. W ołtarzu
kościoła św. Rocha zostały umieszczone portatyle dokumentujące konsekracje ołtarzy:
dwa z 1885 r. i jeden z 1959 r., zawierające
relikwie męczenników z pierwszych wieków
chrześcijaństwa. W specjalnej metalowej tulei w każdej ze świątyń zostały złożone akty
konsekracyjne (podpisane przez zaproszone
do tego osoby) – dokumenty potwierdzające
konsekrację ołtarzy i kościołów.
E.W.
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gMinA sieCieCHÓW

Obchody
święta
żołnierzy
28 Pułku Artylerii Lekkiej odbyły się
20 września w Zajezierzu – miejscowości, gdzie pułk stacjonował do II wojny
światowej. Pierwsza część uroczystości odbyła się przy pomniku „Krzyżu”.
Tu, 13 sierpnia 1920 roku Marszałek
Polski Józef Piłsudski wraz z liczną
grupą oficerów przebywał na krótkim
postoju przed „Cudem nad Wisłą”, bitwą, którą historycy ocenili jako jedną z
dwudziestu bitew, które odmieniły losy
Europy i świata. Na pamiątkę tamtych
wydarzeń lokalna społeczność ufundowała pomnik – Krzyż, który odsłonięto
16 września 1990 roku w 70 rocznicę
bitwy warszawskiej. Na plac uroczystej
zbiórki przybyła kompania honorowa
z pocztem sztandarowym z 1 batalionu
drogowo-mostowego z Dęblina, delegacje władz samorządowych, organizacji kombatanckich, rodziny żołnierzy
28 Pułku Artylerii Lekkiej, a także
młodzież szkolna oraz mieszkańcy
Gminy Sieciechów.
Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem, uczestnicy uroczystości przeszli
ulicą 28 PAL na plac kościelny, gdzie
przy pomniku żołnierzy 28 Pułku Artylerii Lekkiej odbyła się manifestacja
patriotyczna. Po przemówieniu Wójta
Gminy Sieciechów, Mariana Zbigniewa Czerskiego, odczytano apel poległych, a następnie kompania honorowa
oddała salwę honorową. Oddając hołd
poległym, przedstawiciele organizacji kombatanckich, władz samorządowych, jak również młodzież ze szkół
oraz rodziny żołnierzy 28 PAL-u złożyli kwiaty i wiązanki przy pomniku
upamiętniającym chwałę polskiego
żołnierza.
Po zakończeniu uroczystości na
placu kościelnym, uczestnicy przeszli do kościoła parafialnego, gdzie
z udziałem kompanii honorowej odbyła
się uroczysta Msza św., którą celebrował i homilię wygłosił ks. kan. Marian
Migoń. Bezpośrednio po zakończeniu
Mszy św., dzieci ze szkoły podstawowej w Starych Słowikach pod opieką
Bożeny Szczur przedstawiły montaż
słowno-muzyczny, który parokrotnie
był nagradzany brawami przez słuchaczy.
Organizatorami imprezy byli: Wójt
Gminy Sieciechów oraz proboszcz parafii
Zajezierze.
Elżbieta Kalbarczyk
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W 1997 roku w Polsce ustawą z dnia
19 czerwca 1997 r., o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.
U. 1997 nr 101 poz. 628) wprowadzono
zakaz stosowania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Pomimo zakazu produkcji i stosowania wyrobów azbestowych, istnieje potrzeba dalszego podejmowania działań
w celu usuwania go ze środowiska. Wyroby zawierające azbest są szkodliwe dla
zdrowia ludzi i zwierząt. Nie usuwanie go
powoduje zwiększenie ryzyka zachorowalności na choroby płuc (nowotwory).
Najczęściej azbest występuje w wyrobach
budowlanych – głównie w pokryciach dachowych tzw. eternit.
Emisja włókien azbestu, będących
czynnikiem szkodliwym dla organizmu
ludzkiego, jest wywołana przez mechaniczne uszkodzenia materiałów zawierających azbest, np. piłowaniem, szlifowaniem
narzędziami szybkoobrotowymi oraz podczas naturalnego procesu destrukcji.
Cechą szczególną azbestu jest to, że
włókna gromadzą się i pozostają w tkance
płucnej w ciągu całego życia powodując
po wielu latach zmiany chorobowe.
W gminie Sieciechów obowiązuje program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Sieciechów.
Minimalizując zagrożenie związane
ze szkodliwym działaniem azbestu Gmina Sieciechów złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

21 września 2015 roku w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym w Zajezierzu, jak co roku przeprowadzono akcję
zainicjowaną w Polsce przez Fundację
„Nasza Ziemia”.
Zaczęło się od apelu przygotowanego przez Szkolne Koło Przyrodnicze.
Uczniowie klasy V i VI przypomnieli
o celach i założeniach akcji, śpiewali
piosenki przypominające wszystkim
o tym, jak należy segregować odpady,
chronić przyrodę aby miło się mieszkało na Ziemi wszystkim istotom żywym. W apelu uczestniczyli wszyscy
od Przedszkola po klasę VI a także pracownicy szkoły. Po występie najstarsi
uczniowie Szkoły Podstawowej – klasy V i VI uczestniczyły w heppeningu
połączonym ze zbieraniem odpadów
plastikowych i zakrętek na terenie Zajezierza.
www.kozienicepowiat.pl

i Gospodarki Wodnej i otrzymała dotację
na odbiór wraz z załadunkiem, transport
i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych zgromadzonych na nieruchomościach na terenie Gminy Sieciechów. Dotacja w wysokości 14121 zł stanowi 85%
dofinansowania całości zadania. Pozostałe
15 % pokrywa gmina ze środków własnych.
W obecnej chwili trwają prace związane z odbiorem płyt azbestowych od mieszkańców, którzy zgłosili taką potrzebę.
W kolejnych latach Gmina Sieciechów
również będzie się starała pozyskać dofinansowanie na odbiór i unieszkodliwienie
azbestu z terenu gminy – od mieszkańców.

W celu odbioru wyrobów zawierających
azbest z posesji, właściciel odpowiedzialny jest za przygotowanie płyt azbestowych na palecie i zabezpieczenie folią.
Kolejnym etapem jest zgłoszenie odbioru zabezpieczonych płyt azbestowych do
Urzędu Gminy w Sieciechowie.
Dofinansowanie nie obejmuje demontażu płyt azbestowych z dachu jak i zakupu i montażu nowych pokryć dachowych.
A właściciel, który zmienia pokrycie dachowe winien zgłosić ten fakt w Wydziale
Budownictwa i Architektury w Starostwie
Powiatowym.
Anna Baryłka

Mieszkańcy podziwiali młodych ekologów oraz czytali treści zamieszczone na
plakatach. Plakaty były dziełem uczniów
uczęszczających na zajęcia koła przyrod-

niczego. Oto hasła umieszczone na nich:
„Każdy człowiek rozum ma więc o Ziemię
dba”, „Segregujesz – śmiecisz mniej”.
ANNA SZYMAŃSKA
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