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BIULETYN ZAWIERA INFORMACJE GMIN POWIATU KOZIENICKIEGO

szanowni państwo!

Niebawem minie 12 lat od czasu, kiedy Starostwo Powiatowe w Kozienicach rozpoczęło wydawanie Biuletynu Informacyjnego 
„Nasz Powiat”. Pierwszy 8-stronicowy numer ukazał się 1 czerwca 2003 roku. Powstał on z myślą o mieszkańcach naszego powia-
tu i zawierał informacje dotyczące edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Z czasem zwiększył swoją 
objętość, a tematyka została rozszerzona o historię powiatu, wydarzenia kulturalne, sportowe i turystyczne, inwestycje, informacje 
jednostek organizacyjnych powiatu i informacje gminne.

Artykuły do biuletynu pisane były przez pracowników Starostwa lub przesyłane przez pracowników urzędów gmin, instytucji 
lub zakładów pracy.

Od września 2014 roku wewnątrz każdego numeru Biuletynu Informacyjnego „Nasz Powiat” znajduje się dodatek informacyjny 
Gminy Kozienice „Nasza Gmina”.

W numerze, który macie Państwo w rękach, znajdują się dodatkowo informacje gmin powiatu kozienickiego, a decyzja dotyczą-
ca wyboru artykułów zawartych na 2 stronach przeznaczonych dla każdej gminy należy do Burmistrza i Wójtów. Mamy nadzieję, 
że dzięki temu Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat” będzie bogatszy tematycznie, a zmiana ta będzie miała wpływ na większe 
zainteresowanie czytelników.

Opracowaniem tekstów i składem komputerowym Biuletynu zajmują się pracownicy Wydział Promocji i Kultury Starostwa Po-
wiatowego. Ukazuje się on raz w miesiącu, zwykle w ostatnim tygodniu i można go znaleźć w Starostwie przy ul. Kochanowskiego 
15 lub 28, w Urzędach Gmin i siedzibach jednostek organizacyjnych powiatu.

Od marca 2006 roku Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat” dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie interneto-
wej www.kozienicepowiat.pl 

Dziękujemy za współpracę i zapraszamy do lektury.
lUcyna DOMańska-stankIewIcZ
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Od wielu lat w kręgach katolickich 
toczy się dyskusja o wyższości Świąt 
Wielkanocnych nad Świętami Bożego 
Narodzenia i odwrotnie. Niemniej jed-
nak niezależnie od jej wyniku każde 
z nich jest dla większości Polaków (i nie 
tylko) czasem niezwykle ważnym. Świę-
ta Wielkanocne, upamiętniające Zmar-
twychwstanie Jezusa Chrystusa, w prze-
ciwieństwie do Bożego Narodzenia są 
świętami ruchomymi, nie mają ustalonej 
stałej daty, więc co roku obchodzone są 
w innym terminie.

Sposób ustalenia świątecznej daty 
opracowany został przez Anatola z La-
dycei. Podczas soboru w Nicei w 325 r. 
podjęto decyzję, że Niedziela Wielkanoc-
na obchodzona będzie zawsze w pierwszą 
niedzielę po pierwszej wiosennej pełni 
księżyca, a więc między 22 marca, a 25 
kwietnia. Tak też pozostało do dzisiaj. 
W br. pierwsza wiosenna pełnia księżyca 
przypada 4 kwietnia, więc Święta Wiel-
kanocne obchodzić będziemy w dniach 
5-6 kwietnia.

Niezwykle bogata obrzędowość towa-
rzysząca Świętom Wielkanocnym nadaje 
im swoisty klimat. Tradycji, zwyczajów, 
obrzędów i guseł jest tak wiele, że nie 
sposób opisać je w kilku zdaniach. Ale 
oprócz powszechnie znanych: drogi krzy-
żowej, święcenia pokarmów, malowania 
pisanek, śmigusa-dyngusa są obrzędy, 
o których wielu z nas nigdy nie słyszało. 
Skupmy się zatem na zwyczajach choć 
pięknych i ciekawych to zapomnianych 
lub nieznanych.

Podczas niedzieli poprzedzającej Nie-
dzielę Wielkanocną zanosimy do kościoła 
palmy, będące pamiątką wjazdu Chrystusa 
do Jerozolimy, lecz większość z nas nie zna 
magicznych właściwości, jakie niegdyś 

przypisywano gałązkom wierzbowym no-
szonym do poświęcenia przez kapłana. Nie 
ja biję, wierzba bije – tak dawniej wykrzy-

kiwano smagając wierzbowymi gałązkami 
chłopców, dziewczęta i dorosłych. Takie 
zabiegi miały przynosić zdrowie, pannom 
urodę, a kawalerom odwagę.

Już od Wielkiej Środy, przez Wiel-
ki Czwartek, a nawet w Wielki Piątek 
w różnych regionach Polski odbywało się 
tak zwane uśmiercanie Judasza. Snopek 
słomy ubierano w stare ubrania, chłop-
cy wchodzili z nim na wieżę kościelną, 
z której kukła została zrzucana. Pozostali 
z kijami czekali na dole i bili ją dopóki 
kukła się nie rozpadła. Ostatnim elemen-
tem było utopienie jej w najbliższej ka-
łuży. Obrzęd ten był prawdopodobnie ob-
rzędem powiązanym z pożegnaniem zimy 
i z popularnym dziś topieniem marzanny.

W Wielki Piątek Wieczorem lub 
w Wielką Sobotę z samego rana dla po-
msty na postnym jedzeniu, które stało na 
stołach przez 40 dni urządzano symbolicz-
ny pogrzeb żuru i śledzia. Uprzykrzone 

pożywienie wynoszono z domu. Śledzia, 
niekiedy wystruganego z drewna, wieszano 
na drzewie, a garnek z żurem zakopywano 
w ziemi na znak zakończonego już postu. 

Do dziś natomiast zachował się zwy-
czaj wielkosobotniego święcenia pokar-
mów. Jednakże my zanosimy do koś-
ciołów koszyczki z symboliczną ilością 
wielkanocnego pożywienia, natomiast 
nasi przodkowie w wielkich koszach 
święcili wszystko, co jadło się podczas 
śniadania w Wielką Niedzielę, bowiem 

wierzono, że w taki dzień nie godzi się 
jeść nic, co nie jest pobłogosławione.

Kolejnym ciekawym zwyczajem były 
niegdyś wyścigi furmanek konnych. 
W Wielką Niedzielę po rezurekcji gospo-
darze szybko wsiadali na swe furmanki, 
by jak najszybciej dotrzeć do swoich do-
mów. Wyścigi te były wynikiem wierzeń, 
że kto pierwszy dotrze do obejścia, temu 
najlepiej obrodzi owies lub najszybciej 
zakończy żniwa.

Świąteczny poniedziałek – dziś zwa-
ny powszechnie „lanym poniedziałkiem” 
– był dawniej nie tylko czasem polewania 
wodą, ale również czasem innych trady-
cyjnych zabaw, jak np. obwożenia kur-
ka. Na początku XIX wieku kawalerowie 
złapawszy koguta i nakarmiwszy go ow-
sem nasączonym spirytusem, wsadzali go 
pijanego na dwukołowy wózek i obwozili 
po wsi zaglądając do domów. Składając 
życzenia śpiewali rymowanki o rozmna-
żaniu się zwierząt i ludzi. Domownicy zaś 
częstowali ich kiełbasą, masłem, serami 
i jajami. Kurcorze, bo tak nazywano 
chłopców z kogutem na odchodne oble-
wali panny woda, co miało im przyspo-
rzyć liczne potomstwo.

Wiele ze zwyczajów i obrzędów wiel-
kanocnych nie zachowało się w pełni do 
czasów dzisiejszych, jednak niektóre ich 
elementy do dziś kultywujemy, co obra-
zuje, jak ważne dla naszego społeczeń-
stwa jest zachowanie tradycji naszych 
przodków i przekazywanie tych ele-
mentów młodszym pokoleniom. I mimo 
przedświątecznych przyziemnych obo-
wiązków, to właśnie tradycje sprawiają, 
że zatrzymujemy się na chwilę w zadumie 
nad prawdziwym wymiarem Świąt Wiel-
kanocnych.

MOnIka wIrasZka

Informacje POWIAT KOZIENICKI



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

2 marca odbyła się VI Sesja Rady Powiatu 
Kozienickiego V kadencji. Radni wysłucha-
li informacji na temat realizacji zadań przez 
Komendę Powiatową Państwowej Straży 
Pożarnej w Kozienicach za rok 2014 oraz in-
formacji o realizowaniu zadań przez Komen-
dę Powiatową Policji w Kozienicach. 

Podjęte zostały uchwały w następują-
cych sprawach: 
– przyjęcia sprawozdania z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 
rok 2014,

– określenia zadań i wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych z zakresu re-
habilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
w Powiecie Kozienickim na 2015 rok,

– przyjęcia Programu Aktywności Lo-
kalnej Powiatu Kozienickiego na 
2015 rok,

– przyjęcia Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych w Powiecie 
Kozienickim na lata 2015-2020,

– zmiany: Statutu Samodzielnego Pub-
licznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Kozienicach przyjętego 
Uchwałą Nr XIX/166/2012 Rady Po-
wiatu Kozienickiego z dnia 27 czerwca 
2012 r. z póź. zm., w sprawie nadania 
Statutu Samodzielnemu Publicznemu 
Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowot-
nej w Kozienicach (Statut),

– uchwalenia Statutu Powiatowego Urzę-
du Pracy w Kozienicach,

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

powiatu kozienickiego na lata 2015-2028,
– wprowadzenia zmian w budżecie po-

wiatu kozienickiego na 2015 rok,
– zatwierdzenia planów pracy Stałych 

Komisji Rady Powiatu na 2015 rok,
– udzielenia pomocy fi nansowej Gminie 

Gniewoszów na realizację zadania „Bu-
dowa kanalizacji sanitarnej podciśnie-
niowej z przyłączami w m. Borek, Re-
gów Stary, Oleksów gm. Gniewoszów. 
Zlewnia stacji SP2. Etap III”. 
VI Sesja Rady Powiatu Kozienickie-

go dostępna jest na stronie internetowej 
www.kozienicepowiat.pl w aktualnoś-
ciach pn. RETRANSMISJA VI SESJI 
RADY POWIATU KOZIENICKIEGO 
V KADENCJI. 

lUcyna DOMańska-stankIewIcZ

8 marca 2015 r w Pałacu Prezydenckim 
odbyła się debata z udziałem Małżonki 
Prezydenta RP Anny Komorowskiej Ak-
tywność kobiet siłą społeczności wiejskich. 
Debata była poświęcona aktywności kobiet 
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, jej 
znaczeniu dla społeczności lokalnych oraz 
barierom ograniczającym tę aktywność. 
Wzięły w niej udział kobiety pełniące funk-
cje sołtysów, radnych i wójtów, przedstawi-
cielki izb rolniczych, kół gospodyń wiej-
skich, środowiska naukowego i organizacji 
pozarządowych zajmujących się tematyką 
aktywności kobiet i obszarów wiejskich.

Miałam wielką przyjemność być jedną 
z czterech panelistek w tej debacie, któ-
rej gospodynią była Prezydentowa Anna 
Komorowska, a panel prowadziła Dorota 
Warakomska. Obok mnie znalazły się tak-
że Renata Bukowska – prezes LGD „Goś-
ciniec 4 żywiołów” nazywana również 
w Lanckoronie „dyrektorką od aniołów”, 
Teresa Kot Wójt Gminy Jastków koło 

Lublina oraz Barbara Czachura Przewod-
nicząca Rady Miejskiej w Swarzędzu, 
prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia 
Sołtysów, a także sołtys Gruszczyna.

Dyskusja, koncentrowała się głównie na 
tym, jak być aktywną, co w tym pomaga, 
a co przeszkadza. My, współczesne kobie-
ty wiejskie, jesteśmy ważnym podmiotem 
wiejskiej społeczności, mieszkamy i iden-
tyfi kujemy się z życiem na wsi, nie wsty-
dzimy się tego, że pochodzimy ze wsi i że 
mieszkamy na wsi, jesteśmy otwarte, łączy-
my elementy tradycji z nowoczesnością.

W debacie wzięło udział ponad 230 
Pań, wśród których była m.in. Mirosława 
Wójcicka wiceprezeska Stowarzyszenia 
Kobiet Ziemi Kozienickiej i przewodni-
cząca Klubu Seniora RELAKS.

Polska wieś powinna zmieniać się 
w kierunku tworzenia społeczeństwa 
obywatelskiego i pobudzania oddolnej 
aktywności kobiet.

BarBara gOntarek

Z dniem 1 marca 2015 roku w życie we-
szły nowe przepisy ustawy Prawo o aktach 
stanu cywilnego, Ustawy o ewidencji lud-
ności oraz Ustawy o dowodach osobistych.

Do 1 marca br. osoba chcąca uzyskać 
odpis aktu cywilnego musiała udać się do 
Urzędu Stanu Cywilnego właściwego ze 
względu na miejsce urodzenia, zawarcia 
małżeństwa, czy zgonu. Od tej pory od-
pis można będzie uzyskać w dowolnym 
urzędzie stanu cywilnego w całej Polsce.

Możliwość zawierania małżeństwa 
poza urzędem stanu cywilnego miały do 
tej pory jedynie osoby w stanie zagro-
żenia życia lub zdrowia. Od teraz każda 
para, która zechce wziąć ślub poza urzę-
dem może tego dokonać w wybranym 
przez siebie miejscu, lecz ma to być miej-
sce zapewniające zachowanie właściwej 
formy, powagę oraz bezpieczeństwo.

Ważną zmianą jest również odmiejsco-
wienie składania wniosku o wydanie do-
wodu osobistego. Od 1 marca wniosek ten 
można złożyć w dowolnym urzędzie gminy 
na terenie całej Polski, a nie tak jak dotych-
czas w urzędzie gminy, na terenie której 
jesteśmy zameldowani. Nowy dowód oso-
bisty nie będzie zawierał informacji o miej-
scu zamieszkania, kolorze oczu, wzroście, 
a także podpisu posiadacza dowodu. 

Ważność dowodu osoby poniżej 5 roku 
życia będzie wynosiła 5 lat, natomiast oso-
by, która 5 rok życia ukończyła – 10 lat od 
daty wydania dowodu. Dla osób powyżej 
65 roku życia zniesiono możliwość wnio-
skowania o wydanie dowodu osobistego 
na czas nieokreślony.

MOnIka wIrasZka

Informacje 
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Według danych na dzień 31 grudnia 
2014 roku powiat kozienicki ma 62 461 
mieszkańców. Co prawda w stosunku do 
roku 2013 liczba mieszkańców powiatu 
wzrosła o 65 osób, ale i tak jest tenden-
cja ujemna biorąc pod uwagę stosunek 
urodzeń i zgonów.

W roku 2014 urodziło się 606 dzie-
ci, których rodzice mieszkają na terenie 
powiatu kozienickiego i w porównaniu 
z rokiem 2013 jest to liczba mniejsza 
o 26 maluchów. Najczęściej wybiera-
nymi imionami dla dzieci były: Ame-
lia oraz Zofia, Adam, Antoni, Jakub 
i Hubert. Wśród najbardziej nietypo-
wych uwagę przykuwają Bianca, Ines 
i Tymon.

754 mieszkańców powiatu zmarło 
i w stosunku do roku 2013 jest to liczba 
większa o 70 mieszkańców.

Zgodnie z danymi z Urzędów Stanu 
Cywilnego we wszystkich gminach po-
wiatu, 645 osób z powiatu zdecydowa-
ło się zawrzeć związek małżeński, czy-
li o 77 więcej w porównaniu z rokiem 
2013. Natomiast 123 rozwiodły się.

O 127 osób mniej, czyli 1315 osób 
zameldowało się w 2014 roku na te-
renie powiatu na pobyt stały, a na po-
byt czasowy 479. W ciągu 2014 roku 
1061 mieszkańców wymeldowało się, 

a 13 wyemigrowało.
W 2014 roku Wydział Budownictwa

 i Architektury Starostwa Powiatowego 
w Kozienicach wydał:
– 179 pozwoleń na budowę budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 
– 82 pozwolenia na budowę innych bu-

dynków oraz 15 garaży
– 17 pozwoleń na zmianę sposobu użyt-

kowania budynków niemieszkalnych 
na mieszkalne jednorodzinne

– 3 pozwolenia na budowę obiektów 
kulturalnych  i o charakterze eduka-
cyjnym

– 12 pozwoleń na budowę budynku han-
dlowo – usługowego

– 5 pozwoleń na budowę budynków prze-
mysłowych i magazynowych

– 85 pozwoleń na obiekty liniowe (drogi, 
sieci, oświetlenie, zjazdy z dróg pub-
licznych)
Wydane zostały również 22 zmiany 

decyzji wynikające ze zmian w pro-
jektach oraz 18 przeniesień decyzji na 
nowych inwestorów, a także 3 odmowy 
oraz 8 pozwoleń na inwestycje drogo-
we z ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Bu-
dowlanego w Kozienicach w 2014 roku 

przyjął ogółem 403 zgłoszenia rozpoczę-
cia budowy, w tym 152 na budynki miesz-
kalne oraz 321 zgłoszeń zakończenia 
budowy. 

W dniu 31 grudnia 2014 roku na te-
renie powiatu zarejestrowanych było 
ogółem 48980 pojazdów. W stosunku 
do roku 2013 liczba ta zwiększyła się 
o 902 pojazdy. Wśród wszystkich zare-
jestrowanych pojazdów ostatniego dnia 
2014 r. były 493 pojazdy nowe, co sta-
nowi niewiele ponad 1 % wszystkich 
pojazdów. 

W 2014 roku Wydział Komunikacji 
i Transportu Starostwa Powiatowego 
w Kozienicach wydał 1948 dokumen-
tów prawa jazdy, wśród których są do-
kumenty wydawane po raz pierwszy 
po zdanym egzaminie, wtórniki oraz 
dokumenty wydawane po zmianie da-
nych. 29 mieszkańców powiatu otrzy-
mało międzynarodowe prawa jazdy. 
Ilość dokumentów zmniejszyła się 
w stosunku do roku 2013. Zmniejszy-
ła się również ilość wydanych kart 
parkingowych: w 2013 roku wydano 
ich 89, podczas gdy w 2014 roku 42. 
W 2014 roku wydane zostały również 
33 pozwolenia na kierowanie pojazda-
mi uprzywilejowanymi.

agnIesZka gaJDa

Jedną z najważniejszych metod kształ-
towania postaw społecznych i nauki hu-
manitarnej pracy w strukturach ochot-
niczych straży pożarnych są wakacyjne 
obozy młodzieżowych drużyn pożarni-
czych (MDP).

Już od 20 lat Biuro Terenowe Związku 
OSP RP w Radomiu jest organizatorem 
akcji letniej dla MDP. W roku bieżącym 
w pierwszych dwóch tygodniach lipca 
Biuro organizuje obóz w Stegnie w woj. 
pomorskim, w którym uczestniczyć bę-

dzie około czterdziestu członków MDP  
z roczników 1999-2002. Ośrodek jest 
usytuowany na pięknej Mierzei Wiślanej 
pomiędzy Zatoką Gdańską a Zalewem 
Wiślanym.

Młodzież zakwaterowana zostanie 
w pokojach ośrodka wypoczynkowego 
POLAR-Stegna, gdzie znajdują się m.in. 
w pełni dostępne boiska i infrastruktura 
turystyczno-rekreacyjna, a nowa stołów-
ka spełnia wszystkie unijne standardy.

W programie poza wypoczynkiem 
i kąpielami w morzu zaplanowano wiele 
zajęć tematycznych: szkolenia i pogadan-
ki pożarnicze, pokazy sprzętu strażackie-
go, zawody, konkursy, gry, park linowy, 
wycieczki (Gdańsk, Gdynia, Sopot), og-
niska, dyskoteki i rejs po Bałtyku.

Koszt obozu dla uczestnika to oko-
ło 800 zł. Pozostałą część kosztów po-
krywa dotacja Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych.

Szczegółowe informacje na temat 
w/w obozu można uzyskać w Biurze Te-
renowym ZOSP w Radomiu pod nr tel. 
48 362 14 63, e-mail: radom@zosprp.pl 

rOBert grygIel

Informacje POWIAT KOZIENICKI
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15 marca br. w siedzibie Biblioteki 
Publicznej Gminy Kozienice im. ks. 
F. Siarczyńskiego odbyło się doroczne 
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Ko-
zienickiej. Na spotkanie przybyło pra-
wie 40 członków TMZK oraz zapro-
szeni goście, wśród których był m.in. 
Tadeusz Kulawik – jedyny Honorowy 
Członek TMZK, jeden ze współzało-
życieli i wieloletni działacz Towarzy-
stwa. Wszystkich przywitał i otworzył 
zebranie Prezes stowarzyszenia Lech 
Wiśniewski, który jednocześnie przed-
stawił program obrad. Następnie wszy-
scy obecni minutą ciszy uczcili pamięć 
zmarłego w 2014 r. członka TMZK 
i aktywnego działadza samorządowego 
– Marka Przedniczka. Po tym przystą-
piono do wyboru przewodniczacego 
zebrania, którym został Janusz Stąpór 
– wiceprzewodniczący TMZK. Na-
stępnie przedstawiono sprawozdania 
z działalności Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej. 

Lech Wiśniewski zaprezentował 
działania TMZK w 2014 r. Wśród naj-
ważniejszych prac i wydarzeń wymie-
nił: promocję i prace nad wydaniem 
XXVIII i XXIX Zeszytu Ziemia Ko-
zienicka, promocję książki „Dziedzi-
ctwo Kulturowe Gminy Kozienice”, 
wydanie wspólnie ze  Zgromadzeniem 
Sióstr Franciszkanek od Cierpiących 
minialbumu pt. „Wyszła z kozienickiej 
ziemi... – Izba Pamięci Sługi Bożej 
Kazimiery Gruszczyńskiej”, organiza-
cję konferencji popularno-naukowej 
„Wielka Wojna na Ziemi Kozieni-
ckiej” w ramach obchodów rocznicy 

100. lecia wybuchu I wojny świato-
wej. W 2014 r. dzięki funduszom po-
zyskanym podczas kwesty odnowiono 
pochodzące z XIX i z początku XX w. 
nagrobki z piaskowca oraz żeliwne: 
Wandy Emilii Flachównej, Michaiła 
Gierasimowicza, Piotra Sokólskiego. 
Dzięki pomocy Urzędu Miejskiego 
w Kozienicach TMZK odrestaurowało 
również nagrobek ks. Józefa Khauna 
– zasłużonego dla miasta kozienickie-
go proboszcza, który m.in. wybudował 
kościół parafialny pw. św. Krzyża. Wy-
mienione nagrobki latem i na jesieni 
poddane były restauracji. Prace ukoń-
czono na początku października, przed 
doroczną kwestą na rzecz ratowania 
zabytkowych nagrobków na miejskiej 
nekropolii, którą przeprowadzono 
1 i 2 listopada. Podczas tegorocznej 
akcji, dzięki ofiarności społeczeństwa, 
udało się zebrać rekordową kwotę po-
nad 14 281 zł. Ważnym wydarzeniem 
było również wybudowanie i odsło-
nięcie pamiątkowej steli z nazwiskami 
Legionistów zmarłych w Kozienicach 
i pochowanych w kwaterze Legionów 
Polskich. Prezes podziękował również 
wszystkim instytucjom, stowarzysze-
niom i ludziom, którzy wspierali dzia-
łania TMZK. Po tym Wiesława Szula 
zaprezentowała sprawozdanie Komisji 
Rewizyjnej TMZK. Oba sprawozdania 
Walne Zgromadzenie przyjęło przez 
aklamację. 

Następnie nastąpiło uroczyste uho-
norowanie i wręczenie podziękowań 
za działalność na rzecz promowania 
lokalnej historii Michałowi Woźnemu 
– kolekcjonerowi zdjęć, dokumentów 

i pamiątek. Po tym dr Maciej Kor-
das wygłosił prelekcję i prezentację 
pt. „O gospodarce Kozienic przeło-
mu XVII/XVIII w. raz jeszcze”. Po 
prelekcji wywiązała się dyskusja na 
omawiany temat, po czym Prezes sto-
warzyszenia przedstawił plan pracy 
TMZK na 2015 r. Wśród najważniej-
szych założeń wymienił działalność 
wydawniczą, kontynuację dotychcza-
sowych udanych akcji, jak również 
zaakcentował konieczność zadbania 
o drzewostan, tereny zielone w mie-
ście oraz ład przestrzenny Kozienic. 
Końcowym punktem zebrania była 
dyskusja. Na poczatku głos zabrał Ja-
nusz Stąpór, który powiedział o ko-
nieczności promowania pozytywnych 
postaw obywatelskich, szacunku do 
państwa i kraju, zwrócenia większej 
uwagi na jeden z zabytków powia-
tu kozienickiego – pobenedyktyński 
zespół klasztorny w Opactwie, gdzie 
archeolodzy odkrywają ciekawe zna-
leziska. Krzysztof Reczek – dyrektor 
kozienickiego muzeum – podziekował 
Tadeuszowi Kulawikowi za przekaza-
ny dar dla muzeum, wyraził entuzjazm 
dla planów TMZK w zakresie renowa-
cji ogrodzenia i zabytkowego cmenta-
rzyka Denów w Kozienicach, jak rów-
nież zaapelował o pomoc w renowacji 
jednego ze sztandarów, który przecho-
wywany jest w muzeum. Elżbieta Stą-
pór – dyrektor kozienickiej biblioteki 
– zaprosiła wszystkich na spotkanie 
w bibliotece 25 czerwca, którego te-
matyką będą m.in. prace archeologicz-
ne w Opactwie. Dr Stanisław Kowal-
ski opowiedział o przygotowywanym 
opracowaniu na temat szkolnictwa 
w Sieciechowie, Bogdan Mazur przed-
stawił koncepcję wydawniczą albumu 
na temat kozienickiego cmentarza, 
zaś Eugeniusz Żak zaproponował roz-
propagowanie sztuki Agnieszki Ba-
ranowskiej z 1880 r. pt. „Starżowie 
obraz dramatyczny z pierwszej połowy 
XI wieku” na temat rodziny Sieciecha. 
Po wyczerpaniu dyskusji przewod-
niczący zebrania oraz prezes TMZK 
podziękowali wszystkim zebranym 
i zakończyli tegoroczne Walne Zgro-
madzenie Sprawozdawcze Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Kozienickiej. 

krZysZtOF ZaJĄc
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Biblioteki publiczne w Polsce tworzą ułożoną hierarchicznie sieć biblioteczną. Najważniejsza jest Biblioteka Narodowa, następ-
nie 16 bibliotek wojewódzkich, które obejmują nadzorem biblioteki powiatowe, te z kolei czuwają nad prawidłowością funkcjono-
wania bibliotek gminnych.

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego, jest jednocześnie biblioteką powiatową. Do najważniejszych 
naszych zadań należy gromadzenie, opracowanie, udostępnianie i przechowywanie zbiorów, działalność popularyzatorska w zakresie litera-
tury i czytelnictwa oraz kultury w szerokim pojęciu tego słowa, a także nadzór i opieka instrukcyjna w stosunku do bibliotek gminnych. 

Powiatowa sieć biblioteczna: Na koniec roku 2014 r. w powiecie kozienickim było 7 bibliotek gminnych i 10 filii. Największa 
w naszym powiecie jest Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice – Biblioteka Powiatowa. Dyrektorem jest Elżbieta Stąpór.

Biblioteka publiczna Gminy Kozienice liczy 8 placówek i zatrudnia 22 osoby, w tym 17 bibliotekarzy. Są to: Biblioteka 
główna, ul. J. Kochanowskiego 22, Filia nr 1 w Kozienicach, ul Kopernika 8, Filia nr 2 w Brzeźnicy, Filia nr 3 w Stanisławicach, 
Filia nr 4 w Holendrach Piotrkowskich, Filia nr 5 w Nowej Wsi, Filia nr 6 w Ryczywole, Filia nr 7 w Świerżach Górnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Garbatce-Letnisku zatrudnia 3 osoby, kierownikiem jest Małgorzata Markowska. Biblioteka 
posiada filię w Ponikwie, którą prowadzi Joanna Karaś. 

Biblioteka Publiczna Gminy Głowaczów zatrudnia 3 osoby, kierownikiem jest Agnieszka Ogonowska. Biblioteka posiada filię 
w Brzózie, którą prowadzi Małgorzata Skierniewska.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieciechowie zatrudnia 2 osoby. Funkcję kierownika i bibliotekarza pełni Elżbieta Kalbar-
czyk. Biblioteka posiada filię w Zajezierzu.

Biblioteka Publiczna Gminy Gniewoszów zatrudnia tylko 1 osobę. Paula Stępień pełni funkcję kierownika i bibliotekarza.
Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowie nad Pilicą również zatrudnia tylko 1 osobę. Monika Gazarkiewicz pełni funkcję 

kierownika i bibliotekarza.
Gminna Biblioteka Publiczna–Centrum Kultury w Magnuszewie zatrudnia 2 osoby, dyrektorem jest Elżbieta Wachnik.

I. Gromadzenie zbiorów bibliotecznych w 2014 r.
Lp. Gmina Liczba bibliotek Przybyło wol. 

ogółem
Przybyło wol. 

z zakupu
Wartość  zakupionych 

wol. w zł.
1. Garbatka-Letnisko 2 803 803 13592
2. Głowaczów 2 942 942 18155
3. Gniewoszów 1 361 347 7208
4. Grabów nad Pilicą 1 611 611 9789
5. Kozienice 8 3785 3451 73125
6. Magnuszew 1 463 463 8376
7. Sieciechów 2 430 410 10734

Razem: 17 7395 7027 140979
Jedną z głównych funkcji bibliotek jest gromadzenie księgozbioru. Do bibliotek samorządowych w powiecie przybyło  

w 2014 roku 7395 woluminów, w tym z zakupu 7027 woluminów, pozostałe zbiory pochodzą z darów.
II. Udostępnianie zbiorów

Lp. Gmina

Liczba 
udostępnień 
książek na 

miejscu

Liczba 
udostępnień 
czasopism 
na miejscu

Wypożyczenia na zewnątrz

Książki Czasopisma Zbiory 
audiowizualne ogółem

1. Garbatka-Letnisko 39 0 15782 0 0 15782
2 Głowaczów 989 259 14201 822 0 15023
3. Gniewoszów 71 62 4563 45 0 4608
4. Grabów nad Pilicą 0 0 4290 0 0 4290
5. Kozienice 5589 3305 106370 6442 1063 113875
6. Magnuszew 430 435 5730 0 0 5730
7. Sieciechów 1023 0 5640 0 0 5640

Razem: 8141 4061 156576 7309 1063 164948

We wszystkich bibliotekach zbiory udostępniane są w oparciu o program biblioteczny KOHA. Ułatwieniem dla czytelników 
biblioteki w Kozienicach jest jedna karta biblioteczna, umożliwiająca czytelnikowi wypożyczanie w każdej filii.

W porównaniu z latami ubiegłymi we wszystkich bibliotekach wzrosła ilość wypożyczeń książek, natomiast zmniejszyło się 
zainteresowanie czytelnictwem gazet.

L.p. Gmina Odwiedziny Użytkownicy Czytelnicy Liczba czytelników na 
100 mieszkańców

1. Garbatka Letnisko 7102 934 934 18,1
2. Głowaczów 12634 1024 705 9,5
3. Gniewoszów 4802 454 454 9,6
4. Grabów nad Pilicą 2945 297 297 7,6
5. Kozienice 64624 8081 6263 20,4
6. Magnuszew 4762 590 415 6,1
7. Sieciechów 4108 653 528 12,8

Razem: 100977 12033 9596 -

III. Czytelnicy
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Dokończenie ze str. 6

Na przestrzeni kilku lat obserwujemy spadek odwiedzin w Bibliotece, natomiast notuje się wzrost czytelników. Tłumaczyć to 
można tym, iż przybywa czytelników zarejestrowanych, aktywnych, prawdopodobnie biblioteki wypożyczają na raz więcej książek,  
i czytelnicy rzadziej bibliotekę odwiedzają. Ponadto upowszechnia się internet w domach, użytkownicy rzadziej korzystają z inter-
netu w bibliotece. Najmniej czytelników liczy biblioteka w Grabowie nad Pilicą. Została ona zlikwidowana w latach 90. i powołana 
na nowo w 2009 r. Jak widać nie jest łatwo odbudować w środowisku zainteresowanie książką.
IV. Kontrola i selekcja zbiorów bibliotecznych

Zgodnie z przepisami Kontrolę księgozbioru tzw. skontrum wykonuje się raz na 5 lat, natomiast selekcję stosownie do potrzeb. 
W roku 2014 r. przeprowadzono kontrolę zbiorów w 6 bibliotekach w Brzózie, Sieciechowie, Świerżach Górnych, Ryczywole, 
Kozienicach – bibliotece głównej i Filii nr 1. Selekcji (usunięciu egzemplarzy nieaktualnych i zniszczonych) poddano księgozbiór 
w Filii nr 1w Kozienicach, Filii nr 3 w Stanisławicach, w Brzózie, w Głowaczowie i Ponikwie. W wyniku kontroli i stałego moni-
toringu oceniamy, iż biblioteki pod względem merytorycznym prowadzone są prawidłowo.
V. Opracowanie zbiorów

Katalogi wszystkich bibliotek są dostępne on-line poprzez stronę www.koz.az.pl. Jeśli nie pamiętamy adresu, wystarczy  
w dowolnej wyszukiwarce wyszukać hasło Biblioteka w Kozienicach, wybrać stronę domową biblioteki i na ekranie startowym 
wyszukać słowo katalog, po kliknięciu w słowo katalog czytelnik jest przekierowany na stronę, gdzie są odnośniki do katalogów 
wszystkich bibliotek w powiecie. Wystarczy kliknąć w nazwę poszukiwanej biblioteki. 

Wyszukiwarka pozwala zidentyfikować książkę po tytule, nazwisku autora, temacie, serii, nr ISBN.
Każdy czytelnik może w swojej bibliotece uzyskać dostęp do swojego konta czytelnika i wykorzystując własne hasło może 

zamawiać książki i sprawdzać termin zwrotu.
Biblioteka w Kozienicach gromadzi i udostępnia materiały związane z powiatem kozienickim, przekazuje też dane do bibliogra-

fii regionalnej Mazowsza, tworzonej przez Bibliotekę Wojewódzką w Warszawie. 
VI. Komputeryzacja bibliotek

L.p. Gmina Liczba komputerów Liczba komputerów z Internetem dostępnych dla czytelników 
1. Garbatka Letnisko 5 3
2. Głowaczów 17 12
3. Gniewoszów 5 3
4. Grabów nad Pilicą 1 0
5. Kozienice 48 26
6. Magnuszew 12 9
7. Sieciechów 7 4

Razem: 95 57

Komputerów dla czytelników nie posiada tylko Biblioteka w Grabowie nad Pilicą oraz filia w Ponikwie, w pozostałych placów-
kach pracownie internetowe są ogólnodostępne i bezpłatne. Użytkownicy mają możliwość korzystania z Internetu, zainstalowanych 
programów, skanowania, wydruków, kserowania.
VII. Kadra bibliotek

Łącznie w placówkach bibliotecznych w powiecie kozienickim zatrudnionych jest  27 bibliotekarzy, w tym 16 z wykształceniem 
wyższym bibliotekarskim, 3 ze średnim bibliotekarskim i 8 bez wykształcenia bibliotekarskiego. 
VIII. Działalność z zakresu upowszechniania książki i czytelnictwa, promocji kultury i regionu.

Biblioteki zorganizowały szereg imprez kulturalno-oświatowych były to m. in.: spotkania autorskie, wystawy, lekcje bibliotecz-
ne, szkolenia, organizowane były również gry i zabawy dla dzieci w czasie ferii i wakacji.

Filia w Brzózie zaaranżowała spotkania w Młodzieżowym Dyskusyjnym Klubie Książki spotkania autorskie a w czasie ferii  
i wakacji liczne zajęcia dla dzieci.

Biblioteka w Głowaczowie zorganizowała kursy dla dorosłych: Kurs Komputerowy 50 + oraz „ABC Przedsiębiorczości”.
Biblioteka w Magnuszewie zorganizowała łącznie 55 imprez skierowanych do czytelników, były to: wystawy artystyczne, spot-

kania autorskie, zajęcia muzyczne dla dzieci, wyjazdy do kina, teatru, muzeum. Przy bibliotece działa zespół wokalny seniorów 
„Melodia” i kabaret „Na chwilę”.

Biblioteka w Kozienicach łącznie z filiami zorganizowała 302 różne imprezy dla czytelników, były to m. in. cykliczne spotkania 
Dyskusyjnego Klubu Książki, Spotkania z Melpomeną, Klubu Miłośników Robótek Ręcznych „Niteczka”, Młodzieżowego Klubu 
Filmowego, Zaczarowanego Świata Operetki, Kursu Komputerowego dla Seniorów, spotkania autorskie, wystawy, lekcje biblio-
teczne, konkursy plastyczne i literackie.

Biblioteka w Sieciechowie była organizatorem Święta Odzyskania Niepodległości i Święta 28 Pułku Artylerii Lekkiej.
Biblioteka w Garbatce-Letnisku była organizatorem spotkań z teatrem dla dzieci.
Biblioteki w Grabowie nad Pilicą i Gniewoszowie w 2014 r. były obsługiwane przez osoby na zastępstwie z powodu urlopów 

macierzyńskich bibliotekarek, prawdopodobnie z tego powodu nie zorganizowały żadnej dodatkowej działalności kulturalnej dla 
swoich środowisk. 
IX. Zmiany organizacyjno-administracyjne

W 2014 roku Biblioteka Publiczna w Głowaczowie została przeniesiona do nowej siedziby, obecnie zajmuje bardzo ładny lokal 
w budynku Urzędu Gminy.

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEK. CZAS Z KSIĄŻKĄ NAJSŁODSZY
MagDalena OrłOwska

anna łepecka
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kozienicach informuje, że od 2 marca 
2015 r. w siedzibie jednostki przy ul. Ko-
chanowskiego 15, funkcjonuje Punkt Po-
radnictwa Specjalistycznego. 

Realizacja poradnictwa wynika  
z zadań wykonywanych przez PCPR  
w ramach ustawy  o pomocy społecz-
nej, o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej, o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie, o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych, a także 
założeń projektu systemowego „Upo-
wszechnianie integracji społecznej  
w Powiecie Kozienickim”. 

Poradnictwo finansowane jest ze środ-
ków własnych Powiatu Kozienickiego 
oraz współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Celem zorganizowanego poradnictwa 
jest:
• pomoc psychologiczno-prawna w roz-

wiązywaniu problemów
• wsparcie w trudnych sytuacjach życio-

wych
• pomoc w zakresie konfliktów rówieśni-

czych i rodzinnych

• pomoc w zaburzeniach emocjonalnych
• pomoc rodzicom w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych
• rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, 

udzielanie stosownego wsparcia osobom 
doznającym przemocy domowej

• udzielanie informacji i porad z zakre-
su prawa w szczególności: rodzinne-
go i opiekuńczego, zabezpieczenia 
społecznego, prawa pracy, spraw  
majątkowych

• udzielanie informacji na temat przysłu-
gujących uprawnień oraz możliwości 
uzyskania pomocy
Zgodnie z Regulaminem Organiza-

cyjnym Punktu Poradnictwa Specjali-
stycznego z bezpłatnej pomocy mogą 
korzystać klienci Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Kozienicach 
w szczególności :
• członkowie rodzin zastępczych i osoby 

z ich otoczenia
• osoby opuszczające rodzinną lub insty-

tucjonalną pieczę zastępczą
• osoby i rodziny dotknięte przemocą,  

w tym sprawcy przemocy
• osoby i rodziny z problemem niepełno-

sprawności
• osoby mające problemy opiekuńczo-

wychowawcze
• osoby wykluczone lub zagrożone wy-

kluczeniem społecznym
• rodzice biologiczni dzieci umieszczo-

nych w pieczy zastępczej
• młodzież w wieku od 15 do 25 roku ży-

cia pochodząca ze środowisk zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym w tym 
znajdująca się w rodzinach naturalnych, 
rodzinach zastępczych oraz placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych.
Wsparcie obejmuje poradnictwo so-

cjalne, psychologiczne i prawne.
Poradnictwo socjalne realizowane jest 

codziennie w godzinach pracy Centrum. 
Harmonogram spotkań specjalistów 

dostępny jest na tablicach ogłoszeń  
w siedzibie PCPR w Kozienicach ul. Ko-
chanowskiego 15 oraz na stronie interne-
towej www.pcprkozienice.pl 

Osoby zainteresowane zapraszamy 
do skorzystania z bezpłatnych porad  
i usług. W celu sprawnej realizacji usług 
prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub 
osobiste zgłaszanie chęci uczestnictwa 
w spotkaniu (tel. 48/382-05-62 lub 65). 

UrsZUla kOwalIk
Dyrektor powiatowego centrum 
pomocy rodzinie w kozienicach

Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Kozienicach informuje, iż  
9 marca 2015 roku pomiędzy Powia-
tem Kozienickim a Państwowym Fun-
duszem Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych podpisany został Aneks 
nr 7 do umowy nr AS3/000013/07/D  
z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie 
realizacji pilotażowego programu „Ak-
tywny samorząd” przyznający środki 
PFRON na realizację ww. programu. 

Formy wsparcia przewidziane  
w Programie adresowane są do upraw-
nionych osób fizycznych. Dotyczą li-
kwidacji barier ograniczających spo-
łeczne i zawodowe funkcjonowanie 
osób niepełnosprawnych i obejmują 
następujące obszary wsparcia:
1. Moduł I – likwidacja barier utrudniają-

cych aktywizację społeczną i zawodo-
wą, w tym:
a) Obszar A – likwidacja bariery trans-

portowej:
– Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu pra-

wa jazdy kategorii B,

b) Obszar B – likwidacja barier w do-
stępie do uczestniczenia w społeczeń-
stwie informacyjnym:
– Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń 

w zakresie obsługi nabytego w ra-
mach programu sprzętu elektronicz-
nego i oprogramowania,

c) Obszar C – likwidacja barier w po-
ruszaniu się:
– Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu 

sprawności technicznej posiadane-
go wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym,

– Zadanie 3: pomoc w zakupie prote-
zy kończyny, w której zastosowano 
nowoczesne rozwiązania techniczne, 
tj. protezy co najmniej na III pozio-
mie jakości,

– Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu 
sprawności technicznej posiadanej 
protezy kończyny, w której zastoso-
wano nowoczesne rozwiązania tech-
niczne, (co najmniej na III poziomie 
jakości),

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu ak-

tywności zawodowej poprzez zapew-
nienie opieki dla osoby zależnej;

2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wy-
kształcenia na poziomie wyższym.
Wnioski o dofinansowanie kosztów 

nauki na poziomie wyższym Moduł II 
można składać w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kozienicach od dnia 
10 marca 2015 roku do:

– dnia 30 marca w ramach I etapu;
– dnia 30 września w ramach II etapu
Program realizowany jest przez Po-

wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Kozienicach. Szerszych informacji 
dotyczących programu można uzyskać  
w siedzibie PCPR w Kozienicach, ul. Ko-
chanowskiego 15, 26-900 Kozienice, na 
stronie www.pcprkozienice.pl lub pod  
nr tel. /48/ 382-05-64.

MarcIn styś
p.o. Zastępcy Dyrektora

powiatowego centrum pomocy 
rodzinie w kozienicach

Informacje POWIAT KOZIENICKI
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Codziennie na swojej drodze spotykamy 
różne dzieci, jedne są spokojne, inne rozga-
dane, a niektóre nie potrafią usiedzieć w jed-
nym miejscu. Część z nich wydaje się być 
„niezgrana” z danym miejscem, otoczeniem 
czy sytuacją. Każde dziecko wie, jak to jest 
być „nie w sosie”, nie mieć nad niczym kon-
troli lub w danej chwili nie pasować do świa-
ta. Są jednak dzieci, które są „niezgrane” 
przez większość czasu. Z powodu proble-
mów neurorozwojowych mogą mieć trudno-
ści z funkcjonowaniem w życiu codziennym 
i pomyślnym wchodzeniem w interakcje  
z otaczającym je światem. Jedną z przyczyn 
kryjącą się za tymi trudnościami może być 
nieefektywne odbieranie, przetwarzanie oraz 
nieadekwatne reakcje na bodźce docierające 
zarówno z otoczenia, jak i z własnego ciała. 
Powyższe deficyty są charakterystyczne dla 
zaburzeń integracji sensorycznej. 

Integracja Sensoryczna jest to określe-
nie procesów percepcji zmysłowej wrażeń 
płynących do naszego ciała ze świata ze-
wnętrznego. Procesy te podlegają integracji 
w układzie nerwowym, tak aby uzyskać 
odpowiednią reakcję. W procesie integracji 
sensorycznej biorą udział zmysły: dotyku, 
wzroku, smaku węchu, słuchu, równowa-
gi (układ przedsionkowy), propriocepcji 
(czucie głębokie). Zaburzenie integra-
cji sensorycznej (SPD) jest to zaburzona 
umiejętność wykorzystania otrzymanych 
przez zmysły informacji w celu płynnego, 
codziennego funkcjonowania.

Poniżej chciałabym przedstawić cha-
rakterystyczne zachowania dziecka, które 
mogą wskazywać na zaburzenia integra-
cji zmysłów, co ułatwi rozumienie funk-
cjonowania młodego człowieka:
• nadreaktywność – nadmierna aktywność 

motoryczna, dziecko jest w ciągłym ru-
chu, szybko się irytuje, trudno mu usie-
dzieć w miejscu;

• zbyt niski poziom aktywności – dziecko 
wydaje się być leniwe, powolne, szybko 
się męczy, wykazuje małe zainteresowa-
nie otoczeniem, nie wykazuje inicjatywy;

• impulsywność – trudno mu kontrolować 
własne emocje, często przerywa grę, 
odzywa się niepytany, trudno mu prze-
rwać wykonywaną czynność;

• rozpraszalność uwagi: koncentruje się 
na krótko, nawet jeśli wykonuje ulubio-
ne czynności, słaba organizacja działa-
nia, zapominanie;

• nieprawidłowe napięcie mięśni i koordy-
nacja ruchowa – występuje niezgrabność 
ruchowa, częste upadki i urazy, dziecko 
może być niezgrabne, mało sprawne ru-
chowo (motoryka);

• trudności w planowaniu motorycznym – 
zaburzenia celowego działania, trudności 
z organizacją zabawy i samoobsługą, nie 
wie jak się bawić, jak organizować prze-
strzeń i czas (orientacja przestrzenna);

• brak lub opóźniona lateralizacja;
• słaba koordynacja wzrokowo – ruchowa;
• wysoki poziom frustracji – dziecko 

może wydawać się zbyt krnąbrne, upar-
te, może być zbyt uległe;

• problemy natury emocjonalnej i społecz-
nej - nie wie, jak nawiązywać kontakt, 
znajomość z rówieśnikami, przyjaźnie, 
trudności adaptacyjne;

• ma niskie poczucie swojej wartości 
(emocje, sfera uczuć);

• bojaźliwe lub nadmiernie agresywne, la-
bilne emocjonalnie (emocje);

• nieefektywnie przyswaja wiedzę, ma 
trudności z koncentracją uwagi, wystę-
pują objawy dysleksji, dysgrafii (funk-
cje poznawcze);
Zaburzenie przetwarzania sensorycz-

nego ma miejsce w centralnym układzie 
nerwowym, którym kieruje mózg. Jeżeli 
przetwarzanie przebiega nieprawidłowo, 
wówczas mózg nie jest w stanie spełnić 
swojej najistotniejszej funkcji, którą jest 
organizacja informacji sensorycznych. 
Dziecko nie potrafi zareagować na infor-
macje znaczącym, spójnym zachowaniem. 
Może też mieć trudność z wykorzystaniem 
bodźców sensorycznych do zaplanowania 
i przeprowadzenia działań. Stąd uczenie 
się, odpowiednie zachowanie czy skupie-
nie uwagi może sprawić mu trudność.

Ponieważ mózg dziecka z SPD jest 
zdezorganizowany, podobnie zdezorga-
nizowane są jego zachowania. Jego ogól-
ny rozwój jest zakłócony, a uczestnictwo  
w doświadczeniach dzieciństwa – spora-
dyczne, niechętne lub nieudolne. Wyko-
nywanie zwyczajnych zadań i reagowanie 
na codzienne zdarzenia potrafią być dla 
„niezgranego” dziecka ogromnym wy-
zwaniem. Dziecko funkcjonuje niepłyn-
nie nie dlatego, że nie chce, lecz dlatego, 
że nie może. Bardzo istotne jest aby za-
chowań dziecka nie odbierać osobiście. 
Ono nie jest w stanie kontrolować wielu 
swoich działań, wybuchów agresji czy 
poziomu skupienia uwagi. Za jego reak-
cje odpowiada układ nerwowy, na który 
dziecko nie ma bezpośredniego wpływu. 
Pośrednio na jego funkcjonowanie moż-
na wpływać specjalistyczną terapią oraz 
dostosowaniem otoczenia do indywidual-
nych potrzeb dziecka. Terapia wspomoże 
dziecko przede wszystkim w zrozumieniu 
siebie, swojego ciała, wpłynie na efek-

tywniejsze odbiera-
nie i organizowanie 
bodźców zmysłowych, co podniesie wia-
rę we własne możliwości oraz poczucie 
bezpieczeństwa.

Iga JelIńska

Tegorocznym tematem przewodnim 
Światowego Dnia Zdrowia będzie bez-
pieczeństwo żywności, które jest bardzo 
ważne dla wszystkich ludzi i interesariu-
szy, w tym rządów, społeczeństwa oby-
watelskiego, sektora prywatnego i agen-
cji międzyrządowych.

Światowy Dzień Zdrowia 2015 to 
okazja do uświadomienia rządom, pro-
ducentom, przedsiębiorstwom handlo-
wym i społeczeństwu, jak duże znaczenie 
ma bezpieczeństwo żywności i jaką rolę 
każdy z tych podmiotów może odgrywać  
w zapewnieniu bezpieczeństwa żywno-
ści, która trafia na talerze konsumentów.

Bezpieczeństwo żywności to obszar 
działań związanych ze zdrowiem pub-
licznym mających na celu zapewnienie 
konsumentom ochrony przed ryzykiem 
zatrucia żywności i chorobami przeno-
szonymi drogą pokarmową o przebiegu 
ostrym i przewlekłym. Niebezpieczna 
żywność może prowadzić do wielu prob-
lemów ze zdrowiem, takich jak biegunki, 
choroby wirusowe, problemy z płodnoś-
cią, zaburzenia rozwoju i nowotwory. 

Światowa Organizacja Zdrowia pomaga 
i zachęca wszystkie kraje do zapobiegania, 
wykrywania i odpowiedniego reagowania 
na epidemie chorób przenoszonych drogą 
pokarmową, zgodnie z Kodeksem Żywnoś-
ciowym, zbiorem międzynarodowych norm 
dotyczących żywności, wytycznych i prak-
tyk w zakresie wszystkich głównych artyku-
łów spożywczych. Uznając bezpieczeństwo 
żywności za problem interdyscyplinarny 
i przedmiot wspólnej odpowiedzialności, 
Światowa Organizacja Zdrowia z zadowo-
leniem przyjmuje udział w kampanii nie-
publicznych sektorów zdrowia (rolnictwo, 
handel, środowisko, standaryzacja) i szuka 
wsparcia ze strony głównych międzynaro-
dowych i regionalnych agencji i organizacji 
zajmujących się żywnością, udzielaniem 
pomocy w kryzysowych sytuacjach i edu-
kacją.

powiatowa stacja sanitarno- 
epidemiologiczna w kozienicach

Informacje
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Gminie Garbatka-Letnisko, w ramach ostatniego już na-
boru wniosków organizowanego z poprzedniej perspektywy 
unijnej przez Lokalną Grupę Działania „Puszcza Kozieni-
cka”, udało się uzyskać dofinansowanie na realizację dwóch 
operacji. Jedna z nich polega na „Budowie wielofunkcyjne-
go boiska sportowego przy psp w Bogucinie”, druga nato-
miast to „Budowa placu zabaw w miejscowości Bąkowiec”. 
Łączny koszt obydwu zadań inwestycyjnych to ok. 300 tys. 
zł z czego 200 tys. zł pokryją środki Unii Europejskiej do-
kładniej Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich. 

Dzięki w/w funduszom przyznanym w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 mieszkańcy 

Bogucina, w tym dzieci i młodzież, mogą spędzać bardziej 
aktywnie czas na profesjonalnym, wielofunkcyjnym boi-
sku sportowym o wymiarach 30 m x 15 m z nawierzchnią 
z poliuretanu, przystosowanym do gry w piłkę nożną, koszy-
kową, siatkówkę oraz tenisa. Powód do radości mają także 
mieszkańcy Bąkowca. Przyznana dotacja pozwoliła na wy-
budowanie w ich miejscowości kolorowego i bezpiecznego 
placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią, amortyzującą upa-
dek z wysokości 1,9 m. Mamy nadzieję, że zamontowane na 
nowym placu karuzele, huśtawki, przeplotnie, piaskownice, 
domki i zjeżdżalnie wzbudzą niejeden uśmiech na twarzy 
dziecka.  

MagDalena wĘsek

W minioną środę – 18 marca br. 
w godzinach popołudniowych w Zespo-
le Szkół Samorządowych w Garbatce-
Letnisko odbyły się „nie lada” atrak-
cje kulinarne. A wszystko to za sprawą 
pewnego tajemniczego projektu pn. 
„Junior gotuje, senior smakuje”, reali-
zowanego przez Lokalną Grupę Działa-
nia „Puszcza Kozienicka” w porozumie-
niu z gminami powiatu kozienickiego, 
w tym także z Gminą Garbatka-letni-
sko. Głównym założeniem przedmio-
towego przedsięwzięcia jest realizacja 
cyklu siedmiu zajęć warsztatowych 
o tematyce kulinarnej, nawiązujących 
do dawnych tradycji naszego regionu. 

Z obszaru Naszej Gminy do udziału 
w „kulinarnej rewolucji” zgłosiło się 
5 mam ze swoimi pociechami. Dziew-
czynki i chłopcy pod opieką mam oraz 
pracowników szkoły, którzy wspierali 
koordynację projektu, w ciągu dwóch 
godzin mieli przygotować dania przy-
wołujące dawne tradycje kulinarne oraz 
dania dowolne. W kuchni wrzało, a za-
bawa była przednia! 

Wspaniałym efektem „mieszania 
w garnkach” były m.in. regionalna ka-

pusta z ziemniaków (tzw. drewniana), 
pierogi a’la kebab, szarlotka, pizza oraz 
jajka faszerowane i śledzie. A wszystko 
to „palce lizać”! Zacni goście zapro-
szeni na degustację tych smakowitości 
nie kryli słów uznania dla zdolności 
kulinarnych dzieci oraz mam. Oczywi-
ście na pochwałach się nie skończyło, 
nie zabrakło też upominków dla na-
szych „młodych kucharzy”. 

Końcowym efektem realizacji wspo-

mnianego projektu będzie wydanie 
Książki kucharskiej, zawierającej tra-
dycyjne przepisy oraz fotografi e z prze-
prowadzonych zajęć. 

To wspaniałe, że w tak prosty sposób 
można poznać dawne tradycje kulinar-
ne, przybliżyć zapomniane dania, spę-
dzić aktywnie czas i przede wszystkim 
zrobić to, co niezastąpione….. po pro-
stu pobyć z mamą!

MagDalena wĘsek

GMINA GARBATKA-LETNISKO
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Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 
Okręg Radom 

oraz 
Wójt Gminy Garbatka – Letnisko 

Robert Kowalczyk 

zapraszają na 

Uroczystość Obchodów 71 Rocznicy 
Bitwy pod Molendami,

która odbędzie się

19 kwietnia (niedziela) 2015 r.

Uroczystości rozpoczną się Mszą Św. 
o godz. 12.00 

w Kościele Nawiedzenia NMP 
w Garbatce – Letnisku.

Następnie uczestnicy uroczystości przejadą
pod Pomnik BCh i AK w Molendach,

gdzie złożą wiązanki i wieńce.
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Za uczniami Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących 
im. Batalionów Chłopskich 
w Ursynowie kolejny wyjazd 
związany z projektem „Moja 
Przyszłość”. Korzystając 
z nawiązanej kilka lat temu 
współpracy z PSP Sucha, od-
był się kolejny podbój stolicy. 
Tym razem, we wtorek 17 lu-
tego, młodzi uczestnicy pro-
jektu poznali życie polityczne 
naszego kraju – zwiedzając 
Sejm i Senat RP, odkryli se-
krety „Króla Stasia” – mysz-
kując po komnatach Zamku 
Królewskiego, a na koniec 
z bliska przyjrzeli się historii polskich 
zwycięstw sportowych.

Ale na początek pierwszy punkt 
zwiedzania, czyli polski Parlament. Jak 
się okazało, samo wejście do Sejmu 
i Senatu to nie lada wyczyn, gdyż wiąże 
się z szeregiem kontroli i weryfikacji. 
Na szczęście w tym procesie dopomógł 
uczniom Poseł PiS, reprezentujący zie-
mię radomską a pochodzący z Mogiel-
nicy koło Warki, Dariusz Bąk. Okazał 
się On wspaniałym przewodnikiem po 
świecie politycznych korytarzy (zakrę-
tów, tajnych przejść nie brakowało) 
i zapoznał zwiedzających z kulisami 
sprawowania władzy ustawodawczej 
w Polsce. Zwiedzanie rozpoczęło się 
od modlitwy w sejmowej kaplicy, 
w której m.in. znajdują się relikwie 
Świętego Jana Pawła II oraz chwili 

refleksji nad potęgą polityki w loży 
dla publiczności, tuż nad poselskimi 
ławami. Następnie na szczycie głów-
nych schodów obserwowano życie 
parlamentarnych dziennikarzy, a na-
wet uchwycono okiem aparatów kilku 
czołowych Polskich Posłów i Wice-
marszałków. Młodzi odkrywcy mogli 
również przyjrzeć się z bliska sali, 
gdzie odbywają się komisje śledcze, 
a chwilą zadumy uczcili pamięć polity-
ków pomordowanych w czasie II Woj-
ny Światowej oraz tych, którzy zginę-
li w katastrofie smoleńskiej. Na sam 
koniec złożono również krótką wizytę 
w Polskim Senacie.

Po „łyku” politycznej kariery, ucz-
niowie udali się na Zamek Królewski, 
by przenieść się w czasy panowania 
ostatniego Króla Polski Stanisława Au-
gusta Poniatowskiego. Pełna energii 

pani przewodnik roztoczyła przed nimi 
wizję zamku z czasów końca XVIII wie-
ku. Przepiękne arrasy, łoże królewskie, 
w którym teraz zmieściłoby się raczej 
dziecko, portrety oraz obrazy znanych 
twórców i przede wszystkim przepych 
dekoracji porwał wszystkich w świat 
dworskich intryg, sekretnych miłości 
i tła politycznego, które doprowadziło 
do trzech rozbiorów Polski. Zamek nie 
był jednak ostatnim miejscem, które od-
wiedzili tego niezwykłego dnia. Na sam 
koniec powędrowali szlakiem polskich 
sukcesów sportowych. W nowoczesnym 
Centrum Olimpijskim młodzież mo-
gła zobaczyć m.in. pierwszy samochód 
Kubicy, strój i narty Adama Małysza, 
medale olimpijskie, pierwsze rowery 
a nawet kajak Karola Wojtyły!

MałgOrZata MaJ

W piątek 6 marca 2015 r. w Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących w Brzó-
zie odbyło się wyjątkowe spotkanie z 
kulturą, którego Biblioteka Publiczna 
Gminy Głowaczów była współorga-
nizatorem. Był to koncert muzyczny 

z cyklu „Filharmonia Młodego Słu-
chacza”, na którym zaprezentował się 
zespół akordeonowy pod przewodni-
ctwem Artura Miedzińskiego ze Szko-
ły Muzycznej I stopnia w Kozienicach. 
Młodzi artyści dostarczyli słuchaczom 

moc wrażeń estetycznych wspaniale 
wykonując utwory klasyczne, jak rów-
nież muzykę rozrywkową, filmową 
oraz z popularnych bajek dla dzieci. 
Szczególnie dla młodych słuchaczy 
była to okazja, aby poznać wiele in-
strumentów muzycznych, takich jak 
akordeon, gitara, skrzypce, perkusja, 
puzon i klarnet.

Zgromadzeni na koncercie ucznio-
wie naszej szkoły, rodzice i nauczy-
ciele oraz maluchy z miejscowego 
przedszkola bawili się znakomicie. 
Publiczność nagrodziła wykonawców 
gromkimi brawami. Mamy nadzieję, że 
to wydarzenie będzie inspiracją do roz-
wijania muzycznych zainteresowań.

ZsO w Brzózie

GMINA GŁOWACZÓW
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Gmina Głowaczów (dla PSP w Ce-
cylówce-Brzózkiej) i Stowarzyszenie 
na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze 
Dzieci” w Ursynowie zostały zakwa-
lifikowane (po jednym oddziale) do 
projektu systemowego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007 – 2013, Priorytetu IX „Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regio-
nach” Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki Poddziałania 9.1.1 „Zmniej-
szenie nierówności w stopniu upo-
wszechniania edukacji przedszkolnej 
– projekty systemowe”. Wysokość do-
finansowania jednego oddziału przed-
szkolnego wynosi 87 270,05 zł. 

Środki można przeznaczyć m.in. 
na doposażenie pomieszczeń, zakup 
pomocy dydaktycznych, materiałów, 
wyposażenie łazienek, doposażenie 
placu zabaw. Wnioski zostały złożone 
i oczekują na ocenę, po której nastąpi 
ich realizacja.

Ug.

Wielką niespodziankę przygotowa-
li z okazji tego pięknego święta miej-
scowi radni: Bogdan Wysocki i Paweł 
Kołodziej, sołtysi Ursynowa i Stani-
sławowa: Teresa Mąkosa i Waldemar 
Nowakowski oraz przedstawiciele 
męskiej części pracowników Szkoły 
i nie tylko... A wśród atrakcji nie zabra-
kło wspólnych występów wokalnych, 
konkursów na „najdłuższy obierek 
z jabłka” i „kto najszybciej zawiąże 

krawat?” oraz losowania wśród uczest-
niczek kosmetycznych upominków. 
Oczywiście nie mogło zabraknąć pięk-
nych tulipanów, słodkości, przemiłych 
życzeń, głośnego „sto lat”, przepysz-
nego tortu, stołu zastawionego smako-
łykami i przemiłej obsługi w męskim 
wydaniu. Przesympatycznemu spotka-
niu towarzyszyła również „skrzynecz-
ka pytań” do naszych radnych i sołty-
sów oraz początek akcji „CEGIEŁKA 

NA SZTANDAR” związana ze zbliża-
jącym się 50-leciem istnienia budynku 
Szkoły i 15-leciem funkcjonowania 
Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwo-
ju Wsi „Nasze Dzieci”, które zarządza 
placówką. I przychodzi na myśl tyl-
ko jedno życzenie – „oby takich dni 
w życiu każdej kobiety było jak naj-
więcej”!

ZsO w Ursynowie

Dzięki pomocy i działaniu Wójta Gminy Głowaczów Józefa Grzegorza Małaśnickiego Zespół Szkół Ogólnokształcących 
im. Batalionów Chłopskich w Ursynowie otrzymał nowy piec. Inwestycja ta umożliwi prawidłowe ogrzewanie placówki. Cała 
społeczność Szkoły z serca dziękuje Wójtowi za tę inicjatywę, czego symbolem jest przygotowany przez uczniów pamiątkowy 
dyplom.
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Z Ziemią Gniewoszowską związana 
jest rodzina Marii Skłodowskiej – Cu-
rie. Miejscowość Zwola leży w połu-
dniowej części gminy Gniewoszów. 
Wieś i folwark Zwola odnotowane 
zostały w Słowniku Geograficznym 
Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich (1895), jako położo-
ne na terenie powiatu kozienickiego, 
gminy Sarnów i parafii Oleksów, zaj-
mowały 365 morgów ziemi dworskiej 
i 667 morgów ziemi włościańskiej.

W 1871 roku wieś Zwolę zakupił 
w drodze licytacji publicznej za sumę 
19000 rubli Władysław Boguski. Do 
licytacji tej przystąpił Władysław 
s. Feliksa Boguski, herbu Topór, wu-
jek Marii Skłodowskiej, geometra 
zamieszkały w Radomiu, dokonując 

wpłaty 1150 rubli jako vadium. Na-
bywca przyjął zobowiązanie spłacenia 
zaległego kredytu w Tow. Kred. Ziem. 
w Radomiu przed przystąpieniem do 
sprzedaży cząstkowej ziemi folwarycz-
nej. Na realizację tego przedsięwzięcia 
Władysław Boguski przeznaczył posag 
swojej żony Marii i skorzystał z pomo-
cy finansowej ojca Marii, Władysława 
Skłodowskiego, zaciągając u niego po-
życzkę na warunkach subrogacji. Na 
mocy tego porozumienia Władysław 
Skłodowski stał się współwłaścicielem 
zakupionego majątku ziemskiego.

Korzystając z prawa współwłasno-
ści, dzieci Władysława Skłodowskie-
go chętnie przyjeżdżały do Zwoli na 
wakacje, aby zażywać swobody, bie-
gając na bosaka w dolinie Zwolanki 

i brodzić w wodach tej rzeki. Częstym, 
gościem wujka Boguskiego była Ma-
ria Skłodowska, później uczona świa-
towej sławy, która dwukrotnie otrzy-
mała Nagrodę Nobla. Pierwszy raz 
w 1903 r. za odkrycie polonu i radu 
wspólnie z mężem Piotrem Curie 
i Henrykiem Becquerelem, a drugi raz 
w 1911 r. za jej dalsze genialne prace 
naukowe. 

Pierwszy raz przyjechała Maria do 
Zwoli w 1872 r. razem ze swoją matką 
i siostrami. Miało to miejsce po śmierci 
dziadka Feliksa Boguskiego. Ten nieza-
pomniany pobyt w Zwoli utrwaliła Ewa 
Curie w biografi i poświęconej swojej 
matce.

W 1880 roku odwiedziła swojego 
syna Władysława Marianna Boguska 
z domu Zaruska i w czasie tego pobytu 
zmarła nagle 19 maja 1880 r. Pochowa-
na została na cmentarzu parafialnym 
w Oleksowie. Pomnik ten odnowiony 
został w 2013 roku przez władze sa-
morządowe gminy Gniewoszów. Pobyt 
w Zwoli wspomina też brat Marii, Jó-
zef Skłodowski długoletni i ceniony 
ordynator szpitala miejskiego w War-
szawie: Ze Zwoli pamiętam najlepiej 
mały Strumyk, płynący kilkadziesiąt 
metrów przed domem, w którym bro-
dziliśmy całymi godzinami boso.

Wielką radość sprawiały Marii i jej 
rodzeństwu wycieczki do pobliskich 
dworów w Czarnolesie, Chechłach, 
Sarnowie, Regowie i Boguszówce, 
które sprzyjały zawieraniu znajomości 
z dziećmi z sąsiedztwa. Atrakcyjne były 
też wycieczki do zamków w Janowcu 
i Kazimierzu nad Wisłą. Potwierdza 
to Susan Quinn w książce Życie Ma-
rii Curie: W Zwoli gdzie znajdował się 
wiejski dom wuja Władysława Bogu-
skiego, biegały [dzieci] godzinami na 
bosaka po zakolu rzeki lub odbywały 
wycieczki do pobliskich zamków. 

Jedną z takich wycieczek upamięt-
nił prof. Henryk Sadaj: [W 1883 roku] 
tutaj [w Zwoli] u wuja Władysława był 
brat Józef i siostry Bronisława i Hele-
na oraz cioteczna [siostra] Henia Mi-
chałowska. Bywali tam i różni młodzi 
ludzie z okolicy. Odbywali wyciecz-
kę do Czarnolasu. W następnym roku 
przypadała 300 rocznica zgonu poety 
Jana Kochanowskiego. W Zwoleniu 
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GMINA GNIEWOSZÓW
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zwiedzili kościół z XVI wieku. (…)

Latem 1883 roku Maria napisała 
list ze Zwoli do swojej przyjaciółki 
Kazimiery Przyborowskiej: [W 1883 
roku latem] Byłam kilka dni w Zwoli, 
zastałam tam Kotarbińskiego, który 
był tak ucieszony, tyle nam deklamo-
wał, śpiewał, rwał agrest, żartował, 
że gdy wyjeżdżał, zrobiłyśmy wianek 
z wiciny, rumianku, gwoździków itd. 
I rzuciłyśmy mu na bryczkę, wołając: 
Wiwat pan Kotarbiński! Wsadził ten 
wianek na głowę i zabrał do Warsza-
wy. W Zwoli jest niesłychanie wesoło, 
masa osób i jak mówimy zawsze panuje 
tam swoboda, równość i niepodległość, 
o jakiej nie możesz mieć wyobrażenia.

Ostatni raz odwiedziła Maria Zwo-
lę w 1885r. Przyjechała na zaprosze-
nie wujka Władysława Boguskiego  
i przyjęła obowiązki guwernantki jego 
dzieci. Zachował się wiersz Marii pt. 
„Rok Pański 1885”, w którym sławi 
ona piękno okolicy Zwoli i upamiętnia 
pożar dworu.

Do Zwoli przylega osada młyńska 
Grzywacz. Osadę tę zakupił w dniu  
12 marca 1878 roku Henryk Daniel Bo-
guski, syn Feliksa, wujek Marii Skłodow-
skiej-Curie od Wilhelma Rutkowskiego. 
Zapłacił za nią 3000 rubli srebrnych. 
Na działce tej wybudował młyn amery-
kański, na który zaciągnął kredyt u ojca 
Marii Skłowowskiej-Curie, w wysokości 
13000 rubli srebrnych, zobowiązując się 
do jego spłaty w ciągu dwóch lat.

Henryk Daniel Boguski spodziewał 
się korzyści finansowych ze swego 
udziału w przemyśle młyńskim i dla-
tego usprawniał działanie młyna i po-
większał obszar ziemi do niego nale-
żący. Władysław Skłodowski popierał 
działania Henryka i pomimo licznych 
obowiązków służbowych w Warsza-
wie odwiedzał swoje gospodarstwo 
na Grzywaczu. Odwiedzała też osadę 
Grzywacz Maria Skłodowska-Curie. 

Po pożarze dworku w Zwoli dziedzic 
Władysław Boguski zamieszkał z rodzi-
ną w Gniewoszowie, gdzie do końca ży-
cia pełnił obowiązki geometry i sędzie-
go tej gminy.

Jadąc z Gniewoszowa do Puław 
drogą nr 738, na obrzeżach Gniewo-
szowa, po prawej stronie tej drogi, na-
potykamy mały, modrzewiowy dworek, 

wybudowany przez Władysława Bo-
guskiego pod koniec XIX wieku. Pozo-
stała po Boguskich część ogrodu-parku 
zajmuje 91 arów powierzchni i na ma-
pie ewidencyjnej gruntów oznaczona 
jest numerem 97. Dworek Władysława 
Boguskiego był ulubionym miejscem 
spotkań rodziny i zaprzyjaźnionych  
z tą rodziną ludzi ze środowiska arty-
stów. Oto jak relacjonuje swój pobyt  
w Gniewoszowie wnuk Henryka Danie-
la Boguskiego: Lato 1904 roku spędzam 
częściowo w Gniewoszowie, w domu  
z dziadka Władysława. Duży był to dom 
wypełniony liczną rodziną. Dziadek 
Władysław był sędzią gminnym i geo-
metrą (mierniczym). Była to piękna po-
stać zacnego człowieka, który podobnie 
jak mój dziadek ciężko borykał się, aby 
utrzymać dom i wykształcić gromadę 
dzieci. Przez pewien czas obaj bracia, 
którzy ogromnie się kochali, prowa-
dzili wspólny interes: majątek Zwola  
i młyn. Stracili na tym jednak wszystko. 
Dziadek Henryk zadłużył się, między 
innymi u prof. Skłodowskiego. Było to 
jednym z głównych powodów nienasek 
rodzinnych, a dla ojca długociągnącym 
się ciężarem spłacania zobowiązań 
dziadka.

Po śmierci Władysława Boguskiego 
(1913) spadkobiercą dóbr ziemskich  
i dworku został jego syn Zygmunt, któ-
ry był nauczycielem miejscowej szko-
ły w latach 1903 – 1914, a po śmierci 
ojca, sędzią gminnym z wyboru gminy 
Gniewoszów. On też zaopiekował się 
nieuleczalnie chorym bratem Czesła-
wem, autorem niepublikowanych do-
tychczas pamiętników o działaniach 
wojennych na Ziemi Gniewoszowskiej  
w 1914 roku. Po śmierci Czesława 
przeprowadzono podział majątku.

Rodzina Boguskich zachowała się 
w pamięci okolicznej ludności jako 
zacny ród społeczników, pielęgnują-
cych tradycje walk niepodległościo-
wych. Bracia Władysław i Henryk, 
właściciele osady młyńskiej Grzywacz, 
uczestniczyli w walkach powstańczych 
1863 roku. Henryk Daniel należał do 
Kwatermistrzostwa Powstańczego  
w Warszawie. W domu jego był na 
strychu magazyn broni, ubrań i ekwi-
punku powstańczego. Zesłany na Sy-
berię w okolice Szadryńska przebywał 
tam cztery lata. Władysław Boguski za 
udział w walkach powstańczych został 
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nagrodzony przez dowódcę Czachow-
skiego.

Synowie Zygmunta dali też dowody 
swojego patriotyzmu w czasie II woj-
ny światowej. Najstarszy w tej rodzi-
nie Zygmunt Zbigniew Tadeusz brał 
udział w walkach partyzanckich, gdzie 
nabawił się gruźlicy i zmarł w maju  
1945 roku, średni Kazimierz Marceli 
oddał życie w Powstaniu Warszaw-
skim 1944 roku i pochowany został na 
cmentarzu na Woli. Najmłodszy syn 
Zygmunta, por. pilot Jerzy Boguski 
bronił skutecznie niepodległości Anglii  
w 1940 roku, a następnie po odbytym 
wyszkoleniu lotniczym skierowany 
został do walk z Niemcami na tere-
nie Włoch. Brał tam udział w ciężkich 
starciach o wzgórze Monte Cassino, 
o Ankonę i o Bolonię. W czasie walk 
w dolinie Padu pilotowany przez nie-
go samolot Auster VNJ 950 w dniu 
22 marca 1945 roku został poważnie 
uszkodzony ogniem nieprzyjaciela,  
a por. Jerzy szczęśliwie uniknął śmier-
ci. Walki w dolinie Padu zakończyły 
się zdobyciem Bolonii przez polskie 
jednostki powietrzne 21 kwietnia  
1945 roku. Por. Jerzy Boguski, ka-
waler Orderu Virturi Militari,  
ur. 11.03.1901r., zginął 24 kwietnia 
1976 roku śmiercią tragiczną na te-
renie Anglii we własnym samolocie  
i pochowany został na cmentarzu  
w Nottingham. 

Po drugiej wojnie światowej  
w dworku Boguskich umieszczony 
został Ośrodek Zdrowia z gabinetem 
dentystycznym. W 2010 roku dworek 
Boguskich został rozebrany, a na jego 
miejscu wystawiony został nowy bu-
dynek. Obecnie nowy właściciel myśli 
o zagospodarowaniu tego obiektu z ko-
rzyścią dla regionu.

Na cmentarzu parafialnym w Wy-
sokim Kole znajdują się groby rodzi-
ny Boguskich. Przy alejce biegnącej 
wzdłuż muru w kierunku kościoła, jest 
grób wujka Marii Skłodowskiej-Curie, 
Władysława Boguskiego  uczestnika 
walk powstańczych 1863 r. i jego mał-
żonki z domu Milewskiej. Znajduje się 
też grób ich syna Zygmunta i jego żony 
Leokadii z domu Sawickiej.

stanIsława Bachanek
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W ramach projektu Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów poprzez 
dodatkowe zajęcia rozwijające kompe-
tencje kluczowe – „Moja przyszłość” 
w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 
odbywały się zajęcia dla uczniów PSP 
i PG w Grabowie nad Pilicą. Spotkania 
były prowadzone w trzech obszarach: ję-
zyk obcy, zajęcia matematyczno – przy-
rodnicze, doradztwo zawodowe w łącz-
nym wymiarze 20 godzin miesięcznie dla 
każdej grupy wiekowej. 

Uczniowie gimnazjum uczestniczyli 
w zajęciach z języka angielskiego, któ-
re odbywały na trzech płaszczyznach: 
działanie na platformie etwinningowej 
(http://www.etwinning.pl/). Dzięki temu 
nawiązaliśmy kontakt z 5 krajami: Fran-
cją, Łotwą, Grecją, Turcją i Finlandią. Ra-
zem tworzymy międzynarodową książkę 
kucharską, w wersji elektronicznej. Po-
nadto, wymieniamy się przepisami, kilka 
z nich udało nam się wypróbować na war-
sztatach. 

W ramach zajęć przyrodniczych reali-
zowane były tematy ,,Metale wokół nas’’. 
Uczniowie badali właściwości fi zyko-
chemiczne tych materiałów, uczyli się je 
rozpoznawać, a następnie wykazywać ich 
zastosowanie w oparciu o poznane cechy. 
Wykonywali samodzielnie doświadcze-
nia, w których sprawdzali zachowanie się 
metali, takich jak żelazo, miedź, srebro, 
cynk, glin, względem czynników środo-
wiska. Poznawali aktywność oraz badali 
ich przewodnictwo cieplne i elektryczne. 
Dzięki tym doświadczeniom uczniowie 
zrozumieli zjawiska mające miejsce w ota-
czającym nas świecie takie jak pasywacja, 
korozja, czernienie srebra. Uczestnicy pro-
jektu doskonalili umiejętność wykonywa-

nia doświadczeń, prowadzenia obserwacji 
i wnioskowania. Wykorzystano w tym celu 
zakupione urządzenia  pomiarowe Eurolab. 

Na zajęciach matematycznych ucznio-
wie bawili się w różne gry i zabawy: szalone 
zakupy, jesienne okazje czy organizowanie 
imprezy. Dysponując pewną kwotą pienię-
dzy, ustalali menu, planowali zakupy, po-
sługiwali się szacowaniem w celu obliczeń 
związanych z zakupami. Ponadto ucznio-
wie posługiwali się wagą, obliczali współ-
czynnik MBI. Stawali się „konstruktorami” 
– wykonując bryły geometryczne i spraw-
dzali wytrzymałość między innymi kopuł 
geodezyjnych. Wykorzystywali twierdzenie 
Pitagorasa i twierdzenie odwrotne do twier-
dzenia Pitagorasa. Innowacyjnością tych 
zajęć było wykorzystywanie wiedzy mate-
matycznej w praktyce – w rozwiązywaniu 
problemów życia codziennego.

Moduł z doradztwa zawodowego dla 
gimnazjum to poznawanie zawodów 

i określanie własnych predyspozycji za-
wodowych, zainteresowań oraz tempera-
mentu, który ma wpływ na wybór zawodu 
w przyszłości. Uczestnicy zajęć pracowali 
także w grupach, gdzie za pomocą zabaw 
i schematów rysunkowych analizowali 
wybrane zawody, poznawali innych ucz-
niów z grupy, ale przede wszystkim siebie. 
Ponadto uczniowie w formie dyskusji na 
forum przedstawiali własne poglądy na te-
mat danego zawodu, a za pomocą plakatów 
kreowali wizję zawodowej przyszłości.

Zajęcia prowadzone w szkole podsta-
wowej były równie atrakcyjne. W ramach  
języka angielskiego uczniowie nakręcili 
fi lm przedstawiający scenę z życia prze-
ciętnej polskiej rodziny. Dialogi, prowa-
dzone w języku angielskim prezentowały 
polskie realia. W oparciu o wybrane od-
cinki amerykańskich seriali: „The Sim-
psons” oraz „The Bill Cosby Show” pod 
kontrolą nauczyciela powstał scenariusz 
fi lmu. Zgodnie z planem ukazuje on 
w zabawny sposób jeden dzień z życia 
polskiej rodziny. W trakcie zajęć ucznio-
wie ćwiczyli słownictwo oraz funkcje ko-
munikacyjne używane na co dzień. W tym 
celu używane były kostki do tworzenia 
wypowiedzi oraz gry dydaktyczne w języ-
ku angielskim. Grupa pracowała również 
z komputerami, korzystając z ćwiczeń ze 
strony: www.myenglishpages.com. 

W celu wymiany doświadczeń i czyn-
nego użycia języka, uczniowie nawiązali 
kontakt listowny z rówieśnikami z Grecji.

Podczas zajęć  matematycznych wy-
korzystywane były gry planszowe i kar-
ciane. Uczniowie wykonywali plakaty 
matematyczne dotyczące zakupów i fi gur 
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Wójt Gminy Grabów nad Pilicą zor-
ganizował już po raz trzeci obchody mię-
dzynarodowego Dnia Kobiet. Licząc na 
duże zainteresowanie otwartą imprezą 
i powodzeniem zeszłorocznej, na miejsce 
spotkania wybrano dom weselny „Pod 
Dębami” w miejscowości Nowa Wola. 
Otwarcia dokonał Wójt Gminy inż. Eu-
zebiusz Strzelczyk zaczynając od życzeń 
udanej zabawy. Inauguracji artystycznej, 
dokonała lokalna młodzież. Młodzi artyści 
wypełnioną po brzegi salę wprowadzili w 
zachwyt nastrojową muzyką instrumental-
ną oraz rozśpiewali kobiety min. piosenką 

z repertuaru Anny Jantar „Najtrudniejszy 
pierwszy krok”. Występy młodzieży za-
kończyło wspólne biesiadowanie ze zgro-
madzonymi Paniami.

Szczególnie wyczekiwany kabaret 
„KaŁaMaSz” wzbudził niesamowite emo-
cje publiczności już na samym wejściu. 
Ponad godzinny występ Bogdana Kalusa, 
Jacka Łapota, Sylwestra Maciejewskie-
go oraz najlepszego muzyka w zespole 
Dariusza Szwedę przyprawił wszystkich 
ostrym żartem i nietuzinkowym humorem 
o ból brzucha ze śmiechu i dobry nastrój 
do końca imprezy.

Następnie przyszedł czas na góralską 
muzykę. Rozbrzmiały na sali cymbały 
węgierskie, kontrabas, skrzypce, altów-
ka oraz unikatowe instrumenty góralskie, 
folk kapeli „Góralska Hora”. To był kon-
cert „uszyty na miarę”. Zaprezentowali 
skoczne i żywiołowe utwory inspirowane 
melodiami min. słowackimi, węgierskimi 
i bałkańskimi. „Hej bystro woda” oraz 
inne, popularne, góralskie utwory, śpie-
wali wszyscy. 

Program artystyczny zakończył ze-
spół „Power Play” znany z piosenek 
„Wolę Olę” czy „Skok w bok”. Pod sceną, 
w mgnieniu oka pojawiły się fanki zespołu, 
za co były nagrodzone płytami artystów.

W sali obok czekał na zgromadzo-
ne Panie przygotowany specjalnie na 
tę okazję tort i szampan oraz ciasta 
i herbata, przy której mogły oddać się 
rozmowie.

Ostatnią niespodzianką od Wójta 
Gminy były piękne białe róże wręczane 
każdej kobiecie przez strażaków z OSP 
w Grabowie nad Pilicą oraz wolontariu-
szy „Cyberia Team”. 

Impreza przebiegła znakomicie, 
a program usatysfakcjonował kobiety 
w każdym wieku, o czym była mowa 
w słowach wdzięczności, które padały 
w kuluarach. Jako organizatorzy dzięku-
jemy za tak liczne przybycie.

redakcja Urzędu gminy
fot. Urząd gminy

geometrycznych. Ich ulubionym zajęciem 
było korzystanie z tablicy multimedialnej 
i rozwiązywanie zadań interaktywnych 
oraz łamigłówek. W ramach zajęć ucznio-
wie wykorzystywali wiedzę w praktyce. 
Wykorzystane gry i zabawy posłużyły do 
kształcenia pozytywnego nastawienia do 
matematyki.

W ramach realizacji zajęć z doradztwa 
zawodowego wszyscy uczniowie zostali 
zdiagnozowani pod względem zaintereso-
wań i predyspozycji. Uczestnicy projektu 
poznali również zawody oraz fi rmy funk-
cjonujące w najbliższej okolicy. W formie 
zabaw edukacyjnych uświadamiali sobie 
rolę i znaczenie poszczególnych profesji 
oraz ich wpływu na sprawne funkcjono-
wanie społeczeństwa. W czasie wycieczki 
poznali bliżej działalność Straży Pożarnej 
oraz przybliżyli zawody związane z przy-

gotowaniem przedstawienia teatralnego.
W czasie modułu przyrodniczego ucz-

niowie poznawali i oswajali dwa żywioły: 
wodę i powietrze. Zajęcia miały charakter 
badawczy. Uczestnicy wykonywali różno-
rodne ćwiczenia, badania, doświadczenia, 
na podstawie których wysnuwali wnioski 
i dowiadywali się wielu ciekawostek zwią-
zanych z tymi żywiołami. Wszystkie czyn-
ności wykonywane podczas zabaw badaw-
czych miały na celu podniesienie poziomu 
wiedzy na temat właściwości żywiołów.

Jako ważny punkt projektu zostały zor-
ganizowane wycieczki edukacyjne do War-
szawy na zajęcia przyrodnicze w Ośrodku 
Edukacji Informatycznej i Zastosowań 
Komputerów w Warszawie dla Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum. Gimnazjaliści obej-
rzeli spektakl pt: „Romeo i Julia” w teatrze 
Buffo, a uczniowie Szkoły Podstawowej 

sztukę pt. „Mały Książę” w teatrze Roma. 
Uczniowie podstawówki odwiedzili także 
jedną z jednostek strażackich w Warsza-
wie, a gimnazjaliści brali udział w zajęciach 
z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycz-
nej na Uczelni Łazarskiego.

Do prowadzenia zajęć zostały zakupione 
pomoce: projektor, laptop, interface euro-
lab, dwa zestawy do prowadzenia doświad-
czeń „woda”, trzy zestawy do prowadzenia 
zajęć matematyczno – przyrodniczych oraz 
wiele ciekawych materiałów edukacyjnych 
uatrakcyjniających wszystkie zajęcia.

Należy podkreślić, że zaangażowanie 
oraz zainteresowanie uczniów zajęciami, 
to nie tylko szansa na rozwój, ale przede 
wszystkim alternatywa spędzania wolne-
go czasu, motywacja do dalszej pracy.

redakcja Urzędu gminy
fot. Urząd gminy

Dokończenie ze str. 16
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W dniach 28 lutego – 1 marca na 
pływalni Delfin odbyły się zawody 
z cyklu Grand Prix Puchar Polski 
w Pływaniu. Już po raz trzynasty mi-
strzowie świata i Europy zawitali do 
Kozienic. Jak widać impreza na sta-
łe wpisała się do naszego kalendarza 
imprez. 

Podczas zawodów gościliśmy pra-
wie 300 zawodników z ponad 60 klu-
bów. Kibice pływania mieli powody 
do radości, mistrzowie świata i Europy 
byli na wyciągnięcie ręki. W zmaga-
niach udział wzięli m. in. Paweł Ko-
rzeniowski – wielokrotny rekordzista 
i mistrz Polski, mistrz i dwukrotny 
wicemistrz świata, wielokrotny mistrz 

Europy, Aleksandra Urbańczyk – re-
kordzistka i mistrzyni Polski, meda-
listka świata i mistrzostw Europy na 
krótkim basenie, Radosław Kawęcki 
– dwukrotny mistrz świata i mistrz Eu-
ropy, Alicja Tchórz – dwukrotna mi-
strzyni Europy juniorów. 

Poziom imprezy był bardzo wysoki, 
warto zwrócić uwagę, że wśród 63 klu-
bów UKS Aquator Kozienice znalazł 
się na pierwszym miejscu w kategorii 
progresja wyników. Jak widać nie tylko 
faworyci nie zawiedli ale również ko-
zienicka ekipa, która nie tylko popra-
wiła swoje dotychczasowe wyniki ale 
i zdobyła kolejne cenne doświadczenia 
startując w towarzystwie gwiazd.

Podczas dwudniowych zawodów, 
Aleksandra Urbańczyk (AZS Łódź) 
i Paweł Korzeniowski (AZS AWF War-
szawa) okazali się bezkonkurencyjni 
wygrywając w klasyfikacji generalnej. 

Organizatorami imprezy byli Polski 
Związek Pływacki, Kozienickie Cen-
trum Rekreacji i Sportu oraz Gmina 
Kozienice. Wszystkim uczestnikom 
dziękujemy za piękne współzawodni-
ctwo, a kibiców zapraszamy na kolejne 
zawody za rok. 

kozienickie centrum 
rekreacji i sportu

Dnia 7 stycznia 2015 roku na świat 
przyszedł Wojciech Ziemka – pierwszy 
kozieniczanin, który tego roku urodził 
się w Kozienicach. 

Tradycyjnie dla nowego obywatela 
naszego miasta burmistrz ufundował 
wyprawkę o wartości 700 zł.

Gratulacje i życzenia zdrowia oraz 
samych radosnych i szczęśliwych chwil 
rodzicom Wojciecha Pani Annie i Karo-
lowi Ziemkom oraz rodzeństwu Wojtka 
osobiście złożył  Burmistrz Gminy Ko-
zienice Tomasz Śmietanka, wręczając 
z tej okazji na ich ręce kwiaty, list gra-
tulacyjny i gminne upominki. 

Małemu Wojtkowi życzymy dużo 
zdrowia, a rodzicom wytrwałości w wy-
chowywaniu potomka.

wydział promocji, kultury i sportu
Urzędu Miejskiego w kozienicach

fot. Michał Jaworski

GMINA KOZIENICE
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Kozienice zajęły drugie miejsce 
w kraju, w rankingu pisma samo-
rządu terytorialnego „Wspólnota”. 
Ocenie poddano umiejętność łącze-
nia budowy nowoczesnych obiektów 
z programem rozwoju sportu i rekre-
acji w gminie. W rankingu uwzględ-
niono wydatki na kulturę fizyczną.
• Po raz kolejny Kozienice zostały do-

strzeżone w ogólnopolskim rankin-
gu. Drugie miejsce stanowi dla nas 
swoiste podsumowanie naszej pra-
cy za lata 2010 – 2013. A zauważyć 
trzeba, że nie jest to jedyne wyróż-
nienie przyznane samorządowi gmi-
ny Kozienice, w którym brano pod 
uwagę realizację programu rozwoju 
infrastruktury sportowej połączonego 

z promocją sportu i rekreacji – przy-
pomina Tomasz Śmietanka, burmistrz 
Gminy Kozienice. – W 2014 roku 
gmina już po raz trzeci otrzymała wy-
różnienie „Sportowa Gmina”.  
Priorytetem gminy Kozienice, 

oprócz budowy nowoczesnej infra-
struktury, tworzeniu nowych miejsc 
rekreacji oraz sukcesywnej moderni-
zacji, jest organizacja imprez sporto-
wych – od lokalnych, po ogólnopolskie 
i międzynarodowe. Kozienice organi-
zują m.in.: Turniej Siatkówki Plażowej 
Kobiet, który jest częścią eliminacji 
mistrzostw świata w tej dyscyplinie, 
Triathlon, Grand Prix Polski w pły-
waniu, wyścig kolarski Mazovia Tour, 
Bieg Króla oraz przyłączają się do ak-

cji Polska Biega.
• Warto podkreślić, że przyznane nam 

nagrody za inwestycje w rozwój in-
frastruktury sportowo-rekreacyjnej, 
obejmują też działania na rzecz upo-
wszechniania sportu dzieci i mło-
dzieży oraz wspieranie lokalnych 
inicjatyw sportowych – zauważa 
T. Śmietanka. – Wyznacznikiem na-
szych działań są potrzeby mieszkań-
ców, którzy coraz chętniej spędzają 
swój czas w aktywny sposób. Wie-
rzę, że podejmowane dziś działania 
w perspektywie najbliższych lat za-
owocują w przyszłości.

wydział promocji, kultury i sportu
Urzędu Miejskiego w kozienicach
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kto Ojczyźnie służy, sam sobie służy
 Piotr Skarga

27 lutego 2015 r. odbyła się uroczy-
sta narada sołtysów w Urzędzie Gminy 
w Magnuszewie. Na samym początku 
spotkania sołtysi złożyli ślubowanie, 
a następnie otrzymali stosowne doku-
menty potwierdzające wybór. Dodat-
kowo każdy z sołtysów odebrał z rąk 
wójta gminy Marka Drapały nowe tab-
lice sołeckie z godłem państwowym 
oraz flagę, która ma być wywieszana 
podczas ważnych uroczystości pań-
stwowych. 

W tym miejscu warto przekazać 
ważną informację, o której nie wszy-
scy pamiętają. Otóż według prawa 
sołtys jest funkcjonariuszem pub-
licznym. Co to oznacza w praktyce? 
W trakcie pełnienia swoich obowiąz-
ków służbowych sołtys, ma zagwaran-
towaną nietykalność cielesną, a poten-
cjalny sprawca może zostać ukarany 
grzywną lub surową karą ograniczenia 
wolności. 

Działalność sołtysa w każdym sołe-
ctwie wspiera rada sołecka, której ka-
dencja trwa w takim samym zakresie, 
jak kadencja rady gminy. Na terenie 
naszej gminy mamy 32 sołectwa i ty-
leż samo sołtysów. W trakcie ostatnich 
zebrań wiejskich sumarycznie wzię-
ło udział 905 osób. Tak duża liczba 
mieszkańców poszczególnych wsi bio-
rących udział w zebraniach świadczy 

o zainteresowaniu sprawami nie tylko 
poszczególnych wsi, ale funkcjonowa-
nia całej gminy. 

Na zebraniach zostało wybranych 

15 nowych sołtysów, a 17-stu wy-
branych zostało na kolejną kaden-
cję. Ponowny wybór dobrze świadczy 
o sołtysie i dobrym wywiązywaniu się 
z obowiązków wobec wspólnoty da-
nej wsi. Można śmiało stwierdzić, że 
ów sołtys ma duży szacunek i uznanie 
wśród swoich mieszkańców. Na części 
przeprowadzonych zebrań podejmo-
wane były również decyzje i uchwały 
dotyczące dysponowania mieniem sołe-

ctwa i wspólnot mieszkańców. Między 
innymi wskazywane były lokalizacje 
pod planowane inwestycje gminne słu-
żące poszczególnym wspólnotom wsi, 

które w dalszej kolejności mają być roz-
patrzone przez radę gminy i ewentual-
ne uwzględnienie w budżecie gminy na 
następny rok. Część spraw można zre-
alizować w krótkim czasie tak od ręki, 
ale są również sprawy, które wymagają 
wykonania projektów, a na to wszystko 
potrzeba czasu. W trakcie zebrań dużo 
wniosków dotyczyło stanu gminnych 
dróg gruntowych, które wymagają za-
równo wyrównania równiarką, jak i na-

wiezienia tłucznia. Remont wspomnia-
nych dróg rozpocznie się w połowie 

Dokończenie na str. 21

GMINA MAGNUSZEW
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Amatorska Grupa Teatralna 
działająca przy 

Gminnej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie 

Zaprasza 
na 

Misterium Wielkanocne 
pt. „Gdzie byliśmy wtedy...”

spektakl zostanie wystawiony
 dnia 29 marca 2015 roku o godzinie 16.45 

w kościele parafi alnym pw. świętego Jana Chrzciciela w Magnuszewie

marca, na ten cel przeznaczone zostanie 
kilka tysięcy ton kruszywa. 

Kolejna ważna sprawa poruszana 
przez mieszkańców dotyczyła oświetlenia 
ulicznego, zarówno jego funkcjonowania, 
jak i uzupełnienia istniejącej instalacji 
o kilkanaście nowych lamp. Z urzędu 
podjęte zostały działania mające na celu 
usprawnienie systemu załączania lamp 
w całej gminie. Dokonano w tym celu 
inspekcji całej instalacji oświetleniowej 
gminy, w wyniku której okazało się, że 
konieczna jest wymiana zużytych starych 
zegarów sterujących. Zabudowane zosta-
ły nowe zegary astronomiczne, które nie 
tylko pozwoliły wyeliminować dotych-

czasowy problem, ale również oszczę-
dzają energię. Prawie na wszystkich ze-
braniach był poruszany problem szkód 
wyrządzanych przez bobry oraz dziki. 
O powyższym problemie został poinfor-
mowany na spotkaniu Związku Produ-
centów Rolnych w Kozienicach sekretarz 
stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Roz-
woju Wsi Kazimierz Plocke – czekamy 
teraz na konkretne decyzje. W drugiej 
części narady sołtysi otrzymali kwitariu-
sze i decyzje podatkowe. Było również 
szkolenie z tego zakresu przeprowadzone 
przez pracowników Urzędu Gminy.

Warto zaznaczyć fakt prenumera-
ty „Gazety sołeckiej” dokonanej przez 

Dokończenie ze str. 20

urząd gminy dla każdego sołtysa, który 
ma na celu zdobywanie niezbędnych in-
formacji przez sołtysów i rady sołeckie 
z zakresu działań, inicjatyw społecz-
nych podejmowanych przez samorządy 
w innych gminach. 

Sołtysi otrzymali instrukcje na temat 
uruchomionego gminnego centrum in-
formacyjnego SMS, który ma na celu 
usprawnić przepływ informacji z urzędu 
gminy na temat zebrań, szkoleń, informa-
cji alarmowych itp. Na zakończenie spot-
kania wójt gminy Marek Drapała życzył 
wszystkim obecnym sołtysom zadowole-
nia i pełnej satysfakcji z pełnienia tej zac-
nej funkcji sołtysa.
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10 lutego 2015 roku w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Gminy w Sieciecho-
wie odbyła się uroczystość wręczenia 
Medali za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie. Jest to cywilne odznaczenie 
państwowe, które zostało ustanowione 
jako nagroda dla osób, które przeżyły 
minimum 50 lat w jednym związku 
małżeńskim. Jubileusz 50-lecia związ-
ku małżeńskiego obchodzili Państwo 
Krystyna i Kazimierz Komorek, He-

lena i Aleksander Kozłowscy, Janina 
i Stanisław Majdak. W imieniu pań-
stwa Majdaków odznaczenia odebrała 
córka Marzanna Kaczkowska.

Życzenia zdrowia, dalszych wspól-
nie przeżytych lat oraz świętowania 
wielu jubileuszy złożyli Wójt Gminy 
Sieciechów Zbigniew Czerski, Prze-
wodniczący Rady Gminy Kazimierz 
Mastalerz i kierownik Urzędu Stanu 

Cywilnego Grażyna Wiraszka.

Małżonkowie zostali uhonorowani 
medalami przyznanymi przez Prezy-
denta RP, otrzymali również dyplomy 
i kwiaty.

Wszystkim Jubilatom jeszcze raz 
życzymy wielu wspólnie przeżytych lat 
w zdrowiu i miłości.

elŻBIeta kalBarcZyk

13 lutego 2015 r. w ramach akcji 
„Bezpieczni po zmroku”, Wójt Gminy 
Sieciechów Zbigniew Czerski, komen-
dant Komisariatu Policji w Gniewoszo-
wie podinsp. Jarosław Szczypiór oraz 
asp. Ireneusz Tęcza rozdali elementy 
odblaskowe uczniom szkół podsta-
wowych w Zajezierzu, Sieciechowie 
i Starych Słowikach.

Spotkania były połączone z poga-

danką na temat bezpiecznego porusza-
nia się po drogach.

Przypominamy, że od 31 sierpnia 
2014 r. obowiązują nowe przepisy usta-
wy Prawo o ruchu drogowym w zakre-
sie pieszych. 

Znowelizowane brzmienie art. 11 
Ustawy Prawo o ruchu drogowym:

4a. Pieszy, poruszający się po dro-

dze po zmierzchu poza obszarem za-
budowanym jest obowiązany używać 
elementów odblaskowych w sposób wi-
doczny dla innych uczestników ruchu, 
chyba że porusza się po drodze prze-
znaczonej wyłącznie dla pieszych lub 
po chodniku.

elŻBIeta kalBarcZyk

GMINA SIECIECHÓW
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Trwa budowa parkingu dla samo-
chodów osobowych na działce nr 328/9 
w m. Zajezierze, gmina Sieciechów. 

Prace rozpoczęły się 9 lutego 
2015 r. Wykonawcą zadania jest firma 
„POLTOR” Sp. z o.o. ul. Michalinow-
ska 5, 08-530 Dęblin za kwotę brutto: 
63 903,67 zł. Prace polegają na uło-
żeniu krawężników, wykorytowaniu, 
wykonaniu warstwy odsączającej 
z piasku i podbudowy z kruszywa łama-
nego wraz z zamontowaniem separatora 
i studni chłonnej. Całkowita po-
wierzchnia parkingu wynosi 1294 m2. 
Przewidziane jest około 55 miejsc par-
kingowych z wydzielonymi miejscami 

dla osób niepełnosprawnych. Docelo-
wo, dokumentacja projektowa, przewi-
duje wykonanie nawierzchni parkingu 
z kostki brukowej. Planowany termin 
zakończenia prac 12 marca 2015 r.

Zadanie jest realizowane w centrum 
największej miejscowości na terenie 
Gminy Sieciechów w bezpośrednim 
sąsiedztwie Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Zajezierzu, Kościoła 
Parafialnego, skwerku wypoczynko-
wego, sklepu i punktów działalności 
gospodarczej. W bliskim sąsiedz-
twie znajduje się też boisko sportowe 
wraz z wybudowaną szatnią piłkarską 
oraz ośrodek zdrowia i biblioteka pub-

Z okazji dnia Sołtysa, 10 marca 
2015 r. odbyło się uroczyste spotkanie 
Wójta Gminy Sieciechów oraz Prze-
wodniczącego Rady Gminy z sołtysa-
mi. Z tej okazji, Wójt Gminy Zbigniew 
Czerski oraz Przewodniczący Rady 
Kazimierz Mastalerz pogratulowa-
li sołtysom wyboru i złożyli życzenia 
sukcesów w pracy na rzecz społeczno-
ści lokalnych. 

W dalszej części spotkania wręczo-
no sołtysom legitymacje sołtysa i mate-
riały biurowe. Całość spotkania zakoń-
czono przy wspólnym stole przy kawie 
i herbacie, rozmawiając o problemach 
w poszczególnych sołectwach. 

elŻBIeta kalBarcZyk

liczna. Wszyscy korzystający z w/w 
obiektów będą mogli skorzystać z bu-
dowanego parkingu.

Na realizacje zadania Gmina Sie-
ciechów uzyskała dofinansowanie 
w ramach działania 413 Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju PROW 
2007 – 2013 dla operacji, które odpo-
wiadają warunkom przyznania pomocy 
w ramach działania Odnowa i rozwój 
wsi w wysokości 47 995,00 zł tj. do 
80% poniesionych kosztów kwalifiko-
wanych operacji.

ZBIgnIew hOłDa



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 24

Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat”  nr 3 marzec 2015

Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury
Przygotowanie i opracowanie tekstów: Monika Wiraszka
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy
Korekta: Agnieszka Gajda
Uwagi prosimy kierować do: Lucyny Domańskiej-Stankiewicz – Naczelnika Wydziału, tel. 48 382 05 66

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

i Kultury Starostwa Powiato-
wego w KozienicachNakład: 2000 egz.


