
Nasz Powiat
Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Kozienicach

Ekologia * Aktualności * Informacje gminne * Zdrowie * Finanse * Działalność placówek * Ochrona środowiska
Nr 5/2015 (maj)

 
IS

SN
 1

73
1-

33
25

W dniach 7, 8 maja przeprowadzony 
został X Ogólnopolski Turniej Czterech 
Wspinalni w drabinie hakowej.

Zawody rozgrywane były 7 maja – na 
wspinalniach w Nisku i Ostrowcu Świę-
tokrzyskim, natomiast 8 maja – w Puła-
wach i Kozienicach. 

W turnieju uczestniczyło 130 zawod-
ników z 15 drużyn – w tym kadra Polski 
oraz szeroka kadra woj. mazowieckiego, 
w skład której wchodzą także strażacy 
z Komendy Powiatowej  Państwowej 
Straży Pożarnej w Kozienicach.

Kolejność trzech pierwszych miejsc 
w klasyfi kacji końcowej zawodów w Ko-
zienicach była następująca:
1. Dawid Kacperski – woj. mazowieckie
2. Tobiasz Klama – woj. opolskie
3. Mirosław Cyrson – woj. pomorskie

W klasyfi kacji generalnej X Ogólno-
polskiego Turnieju Czterech Wspinalni 
– podsumowującej wyniki wszystkich 

czterech etapów (Nisko, Ostrowiec Świę-
tokrzyski, Puławy i Kozienice) czołowe 
miejsca zajęli:
1. Tobiasz Klama – woj. opolskie
2. Dawid Kacperski – woj. mazowieckie

3. Radosław Cyrson – woj. pomorskie
Laureaci tegorocznej edycji Ogólnopol-

skiego Turnieju Czterech Wspinalni otrzy-
mali nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy.

SABINA SEMENIUK
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BIULETYN ZAWIERA INFORMACJE GMIN POWIATU KOZIENICKIEGO 
NALEŻĄCYCH DO ZWIĄZKU GMIN ZIEMI KOZIENICKIEJ

Matura to egzamin z materiału ob-
jętego podstawą programową z wybra-
nych przedmiotów na poziomie szkoły 
średniej. Absolwenci szkół średnich nie 

mają obowiązku przystąpienia do tego 
egzaminu, lecz świadectwo jego zdania 
wymagane jest od kandydatów na wyż-
sze uczelnie. Natomiast dokumentem 
poświadczającym wykształcenie śred-
nie jest świadectwo ukończenia szkoły 
średniej. Na wiele kierunków studiów 
wyższych odpowiednio wysoki wynik 
egzaminu maturalnego jest jedynym 
kryterium podczas naboru. 

Tegoroczni absolwenci liceów są 
pierwszym rocznikiem, który w szkole 
ponadgimnazjalnej uczył się zgodnie 
z nową podstawą programową kształ-
cenia ogólnego, dlatego przystąpili do 
matury w nowej formule. Z kolei tego-

roczni absolwenci techników są ostat-
nim rocznikiem, który uczył się zgod-
nie ze starą podstawą programową. Na 
egzaminie pisemnym maturzyści zdają 
obowiązkowo język polski, matematy-
kę, język obcy. Obowiązkowe są egza-
miny z tych przedmiotów tylko na po-
ziomie podstawowym. Chętni mogą je 
zdawać także na poziomie rozszerzo-
nym. Zdający maturę w nowej formu-
le muszą obowiązkowo przystąpić do 
jednego egzaminu pisemnego z przed-
miotu do wyboru na poziomie rozsze-
rzonym. Tegoroczna matura rozpoczęła 
się 4 maja. Tego dnia abiturienci przy-
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stąpili do egzaminu z języka polskiego 
na poziomie podstawowym. Matura 
z języka polskiego na poziomie podsta-
wowym warunkuje zdanie całego egza-
minu maturalnego. 

W tym roku na maturze podstawo-
wej z polskiego pojawiła się „Lalka” 
Bolesława Prusa. Temat wypracowania 
brzmiał: „Wolna wola człowieka albo 
siła, która determinuje jego życie, na 
podstawie ‘Lalki’ Bolesława Prusa”. 
Drugą opcją była analiza wiersza Eli-
zabeth Bishop. Oprócz tego należało 
zinterpretować teksty kultury. Doty-
czyły one mody w mowie oraz czy-
telnictwa. Maturzyści zdający tzw. 
starą maturę zmagali się z „Dziadami” 
Adama Mickiewicza, pojawiło się też 
„Ziele na kraterze”, powieść Melchiora 
Wańkowicza. 

Drugiego dnia maturzyści zmierzy-
li się z królową nauk – matematyką, 
6 maja odbył się egzamin z języka an-
gielskiego. 

W I Liceum Ogólnokształcącym 
im. Stefana Czarnieckiego w Kozie-
nicach ogółem do matury przystąpiło 
109 tegorocznych absolwentów. Matu-
rę z języka polskiego oraz matematyki 
pisali wszyscy, jednak 26 osób pisało 
maturę z języka polskiego na poziomie 
rozszerzonym, zaś 28 z matematyki na 
poziomie rozszerzonym. 101 uczniów 
przystąpiło do matury z języka angiel-
skiego, wśród których aż 66 osób wy-
brało ten przedmiot na poziomie roz-
szerzonym. Biologię planuje zdawać 
24 uczniów, WOS 12, fizykę również 
12, geografię 34, chemię 18, język nie-
miecki 4 osoby (w tym jedna na pozio-
mie rozszerzonym), 3 język rosyjski 
(w tym 2 na poziomie rozszerzonym), 
jedna osoba język francuski i jedna 
osoba język hiszpański. 

W Zespole Szkól  Nr 1 im. Le-
gionów Polskich w Kozienicach do 
egzaminów maturalnych przystąpiło 
ogółem 203 uczniów – 132 z LO oraz 
71 z Technikum. 

Wszyscy pisali maturę z języka pol-
skiego oraz z matematyki na poziomie 
podstawowym. Maturę z języka an-
gielskiego na poziomie podstawowym 
pisało 125 uczniów LO oraz 62 Tech-
nikum, zaś z języka niemieckiego – 
7 uczniów LO i 9 Technikum. 

Na poziomie rozszerzonym w kla-
sach licealnych Zespołu Szkół ma-
turę z języka angielskiego wybrało 
92 uczniów, 60 osób z matematyki, zaś 

51 z geografii. Egzamin maturalny 
z fizyki zaplanowało ogółem 45 ucz-
niów, z biologii 35 uczniów, z chemii 
20, z WOS – 27. Uczniowie technikum 
najchętniej jako przedmiot dodatkowy 
wybierali geografię oraz fizykę. 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. Jana Kochanowskiego w Gar-
batce – Letnisku z Technikum Leśnego 
oraz Drzewnego do matury z języka 
polskiego oraz matematyki przystąpiło 
ogółem 18 uczniów. 17 uczniów zda-
wało egzamin z języka angielskiego 

i jeden z języka niemieckiego. 5 ucz-
niów wybrało jako przedmiot dodat-
kowy biologię, 1 geografię, 2 chemię 
oraz 2 historię. 

Za przeprowadzenie egzaminu od-
powiedzialna jest Centralna Komisja 
Egzaminacyjna, której podlegają Okrę-
gowe Komisje Egzaminacyjne zajmu-
jące się przygotowaniem i przeprowa-
dzeniem matury w danym regionie. 

AGNIESZKA GAJDA

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU 
BUDOWLANEGO

30 kwietnia br. nastąpiła zmiana na stanowisku Powiatowego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego w Kozienicach. Na emeryturę przeszedł inż. Janusz Górski, 
nowym PINB jest mgr inż. Anna Lenarczyk.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
UL. KOCHANOWSKIEGO 15

26 – 900 KOZIENICE

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7:30 – 17:30

wtorek – czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 13:30 

 

tel. 48 382 05 60; fax 48 382 05 61
e-mail: pinb_kozienice@o2.pl

Informacje 
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Działająca w naszej szkole Grupa 
Medyczna po raz kolejny miała oka-
zję, by zaprezentować nabyte pod-
czas licznych treningów umiejętności. 
Uczniowie wzięli udział w XXIII Mi-
strzostwach Pierwszej Pomocy, które 
odbyły się 28 kwietnia 2015 r. na ko-
zienickim stadionie. Liceum reprezen-
towały trzy 5-osobowe drużyny, które 
musiały zmierzyć się z przygotowa-
nymi wcześniej zadaniami. W skład 
pierwszej drużyny wchodzili: Wiole-
ta Domaszczyńska, Agata Janeczek, 
Przemysław Luśtyk, Marcin Śmietanka 
oraz Artur Bębeńca, który przewodził 
grupie. Do kolejnej drużyny, na czele 
z Karoliną Kurek, należeli: Aleksan-
dra Kania, Kinga Krawczyk, Monika 
Sochaj i Kamil Wojdyr. Trzecią grupę 
stanowiły: Aleksandra Bernaś, Paulina 
Kęska, Emilia Świerczyńska, Magda 
Augustyniak oraz Iza Ordyńska pełnią-
ca funkcję kapitana. Opiekunem grup 
była Edyta Tarczyńska, która wraz 
z pierwszą drużyną zajęła się przygo-
towaniem młodszych uczniów.

Tegoroczne zawody polegały na od-
byciu czterech stacji, na których dzia-
łania drużyn były punktowane przez 
sędziów. Pierwsza stacja obejmowała 
test z zakresu wiedzy o pierwszej po-
mocy i Czerwonym Krzyżu, na kolejnej 
uczestnicy musieli przystąpić do RKO, 
podczas gdy obok osoby nieprzytom-
nej znajdował się poszkodowany z raną 

głowy i otarciami, nad którym również 
należało roztoczyć opiekę. Następ-
na stacja ukazywała działania drużyn 
w razie upadku poszkodowanego 
z wysokości z przewidzianym złama-
niem kręgosłupa oraz silnym krwoto-
kiem ręki. Na ostatniej stacji drużyny 
zetknęły się z oparzeniem chemicz-
nym oraz złamaniem otwartym ręki. 
Wymienione przypadki wymagały 
od uczestników wykazania się dużą 
wiedzą, sprawnością manualną oraz 
przede wszystkim – opanowaniem 
i rozwagą, ponieważ na poszczególnych 
stacjach oprócz osób rannych znaleźli 
się również dodatkowi poszkodowani, 
którzy pozorowali ataki paniki i złości, 
co miało utrudnić pracę zespołom.

W kategorii ponadgimnazjalnej 
bezkonkurencyjna okazała się dru-
żyna nr 1 z naszego liceum, która 
uplasowała się na pierwszym miej-
scu, następne miejsca na podium za-
jęły kolejno 2 i 3 drużyna z liceum. 
Poziom zawodów był bardzo wysoki, 
więc takie osiągnięcia licealistów sta-
nowią prawdziwy powód do dumy. 

9 maja zwycięska drużyna repre-
zentowała gminę Kozienice w War-
szawie w etapie okręgowym XXIII 
Ogólnopolskich Mistrzostw PCK, 
podczas których zdobyła III miej-
sce. Dodajmy, iż od kilku już lat 
uczniowie liceum zajmują czołowe 
miejsca w Ogólnopolskich Mistrzo-

stwach PCK. Teraz pozostaje jedynie 
oczekiwać na kolejny etap zawodów 
i życzyć naszym mistrzom, aby sięgnę-
li po złoto i puchar prezydenta Polski!

I LO W KOZIENICACH

18 maja odbyła się VIII Sesja Rady 
Powiatu Kozienickiego V kadencji. Radni 
zapoznali się z informacjami o działalno-
ści Domu Pomocy Społecznej i Placówki 
Socjalizacyjnej PANDA, a także   z oceną 
zasobów pomocy społecznej w powiecie 
kozienickim za 2014 rok. Przedstawione 
zostało sprawozdanie z działalności Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kozienicach i sprawozdanie na temat 
aktualnej sytuacji na rynku pracy w po-
wiecie kozienickim oraz aktywizacji lo-
kalnego rynku pracy. 

Podjęte zostały uchwały w następują-
cych sprawach: 
– przyjęcia Powiatowego Programu Prze-

ciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofi ar Przemocy w Ro-
dzinie w powiecie kozienickim na lata 
2015 – 2020,

– udzielenia pomocy fi nansowej Gminie 
Gniewoszów na realizację zadania pn. 
„Wykonanie projektu kanalizacji sani-
tarnej podciśnieniowej w technologii 
ISEKI wraz z przyłączami w miejsco-
wości Regów Stary, Borek „Fort” oraz 
rozbudowy kanalizacji w m. Borek”,

– udzielenia pomocy fi nansowej Gminie 
Kozienice na realizację zadania pn. 
„Budowa centrum kulturalno- arty-
stycznego w m. Kozienice”,

– udzielenia pomocy fi nansowej Gmi-
nie Głowaczów na realizację zada-
nia pn. ”Budowa sieci wodociągo-
wej rozdzielczej w miejscowościach 
Wólka Brzózka i Ursynów, gmina 
Głowaczów”,

– wprowadzenia zmian w budżecie po-
wiatu na 2015 rok,

– wyrażenia zgody na zbycie lokali 
mieszkalnych stanowiących własność 
Powiatu Kozienickiego położonych 
w budynku przy ul. Kochanowskiego 
28 w Kozienicach.

DANUTA DELEKTA

Informacje 
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W ostatnich latach przy wielu 
obiektach zabytkowych wpisanych 
do rejestru Mazowieckiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków 
dokonano prac konserwatorsko-re-
montowych. Dzięki tym działaniom 
zabytki powiatu kozienickiego pięk-
nieją i odzyskują dawny blask. War-
to pokrótce przedstawić poszcze-
gólne pozytywne działania i dobre 
praktyki na rzecz zachowania wa-
lorów artystycznych i zabytkowych 
obiektów. 

Zgodnie z informacją radomskiej 
Delegatury Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Warszawie, od 
2013 r. do dziś prace konserwatorsko-
remontowe przeprowadzono przy na-
stępujących zabytkach: 
– kościół pw. Najświętszego Najświęt-

szego Serca Jezusowego i św. Leo-
narda w Brzeźnicy (nr rej. 282/A/85), 
gdzie dokonano remontu dachu z wy-
mianą obróbek blacharskich;

– kościół pw. Świętego Krzyża w Ko-
zienicach (nr rej. 277/A/84) – prace 
polegały na remoncie więźby i wy-
miany pokrycia dachowego oraz wy-
mianie tynków z malowaniem ścian 
ponad gzymsem wieńczącym nawy 
kościoła;

– willa w stylu dworkowym, siedziba Bi-
blioteki Publicznej Gminy Kozienice 
w Kozienicach (nr rej.34o/A/86) – osu-
szenie ścian budynku;

– zespół pałacowo-parkowy w Ko-
zienicach (nr rej. i 98/A/81), na te-
renie którego dokonano renowacji 
zabytkowej oficyny pałacowej i re-
montu jej dachu, a także renowacji 

budynku wieży;
– na terenie cmentarza rzymskokato-

lickiego w Kozienicach (nr rej. 464/
A/91) przeprowadzono konserwację 
kilku nagrobków;

– wokół kościoła pw. Najświętszej Marii 

Panny w Rozniszewie (nr rej. A-897 ) 
dokonano remontu części ogrodzenia;

– pałac w Trzebieniu (nr rej. 105/A/81) 
doczekał się remontu części murów 
pałacu oraz przykrycia południo-
wo-wschodniej klatki schodowej 
dachem;

– przy pomniku Mauzoleum Legio-
nistów w Żytkowicach (nr rej. 402/
A/89), dokonano prac konserwator-
skich. 
Ponadto od 2013 r. zostały wydane po-

zwolenia na przeprowadzenie prac, które 
trwają obecnie lub będą przeprowadzone 
w najbliższym czasie przy następujących 
zabytkach: 

– kościół pw. św. Bartłomieja w Brzó-
zie (nr rej. 34/A/80) – pozwolenie na 
remont elewacji zewnętrznych wraz 
z kolorystyką oraz wykonaniem izo-
lacji i remontu elewacji dzwonnicy;

– zespół pałacowo-parkowy w Kozie-
nicach (nr rej. 98/A/81) – pozwolenie 
na przeprowadzenie prac konserwa-
torskich przy czterech zabytkowych 
rzeźbach na terenie zespołu;

– dawna leśniczówka w Garbatce-Letni-
sko (nr rej. A-1008) – wydano pozwole-
nie na malowanie drewnianej elewacji 
południowo-zachodniej i północno-za-
chodniej;

– kościół pw. Świętej Katarzyny w Ry-
czywole (nr rej. 439/A/90) – pozwo-
lenie na przeprowadzenie prac pole-
gających na skuciu zawilgoconych 
i zasolonych tynków w zakrystii oraz 
przylegającej ścianie od wnętrza przy 
ołtarzu chrzcielnym, usunięcie boa-
zerii, a także pozwolenie na remont 
dachu, elewacji i wnętrza kościoła;

– kościół pw. Najświętszej Marii Panny 
Królowej Różańca Świętego Wyso-
kim Kole (nr rej. 179/A/82) – pozwo-
lenie na remont tynków, malowanie 
elewacji, wykonanie izolacji piono-
wej fundamentów, wymianę pokry-
cia dachu i wież kościoła, wymianę 
więźby dachowej wraz z impregna-
cją, remont i wymiana stolarki archi-
tektonicznej, ocieplenie sklepień.
Wszelkie dotychczasowe prace oraz 

te, które zostaną w najbliższym czasie 
wykonane pozytywnie wpływają na za-
chowanie lokalnego dziedzictwa kultu-
rowego. Oddziałują również na poczu-
cie estetyki, krajobraz naszych miejsc 
zamieszkania jak również przyczyniają 
się do wzrostu jakości codziennego 
życia. Wyżej wymienione zabytki są 
świadkami historii, obiektami o wy-
jątkowych walorach architektonicz-
nych i artystycznych, a jednocześnie 
w większości pełnią funkcje użytecz-
ności publicznej, przez co wielu miesz-
kańców powiatu kozienickiego oraz 
turystów styka się z nimi na co dzień. 
Dlatego warto docenić wszelkie dzia-
łania właścicieli i zarządców zabytków 
– poszczególne parafie, samorządy, 
osoby prywatne, którzy czynią starania 
o zachowanie w dobrej kondycji zabyt-
ków powiatu kozienickiego. 

KRZYSZTOF ZAJĄC

Informacje
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W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wy-
chowawczym w Opactwie 23 kwietnia od-
były się warsztaty kulinarne pt. „Junior go-
tuje – senior smakuje”, w ramach projektu 
prowadzonego przez Lokalną Grupę Dzia-
łania „Puszcza Kozienicka”. Celem war-
sztatów kulinarnych było przygotowanie 
przez uczniów SOSW potraw według prze-
pisów używanych przez nasze prababcie 
oraz przybliżenie dzieciom wiedzy na temat 
tradycji kulinarnych naszego regionu.

Uczniowie zostali podzieleni na pięć 
grup i dzięki ich staraniom powstały na-
stępujące dania: pyzy, klapoki, racuchy 
mamy, szkaplerze czyli kluski rwane, sójki 
na drożdżach oraz duszona marchewka. 
Główni wykonawcy zapoznali się z kolej-
nymi etapami wykonywania potraw. Przy-
gotowywali półprodukty, jak również sma-
żyli, piekli i gotowali swoje potrawy.

Dla uczestników było to niesamowite 
przeżycie, ponieważ na dotychczasowych 
zajęciach kulinarnych przygotowywali 
proste i bardziej znane potrawy. Warszta-
ty dały możliwość przypomnienia niektó-

rych już trochę zapomnianych dań.
Młodzi „kucharze” wykazali się dużym 

zaangażowaniem w wykonywaną pracę. 
Podsmażona słoninka, boczek i cebulka 
nadające charakterystyczny smak i aromat 
wprowadziły uczniów w dawny klimat.

Po ciężkiej pracy miała miejsce degusta-

X MAZOWIECKI TURNIEJ BADMINTONA OLIMPIAD SPECJALNYCH

22 kwietnia w hali sportowej Ko-
zienickiego Centrum Rekreacji i Spor-
tu, odbył się X Mazowiecki Turniej 
Badmintona Olimpiad Specjalnych, 
którego organizatorem był Specjalny 
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 
w Opactwie. W turnieju wzięło 
udział 48 zawodników z 10 klubów 
oddziału mazowieckiego Olimpiad 
Specjalnych.

Badminton w naszym ośrodku jest 
dyscypliną coraz chętniej uprawianą 
przez naszych uczniów. Jest to wynik 
sukcesów, jakie w ostatnich latach w tej 

dyscyplinie osiągał nasz uczeń Damian 
Cieśla, na arenie krajowej jak i między-
narodowej.

Ruch Olimpiad Specjalnych powstał 
w 1968 roku, obecnie zrzesza niemal 
5 milionów sportowców trenujących 30 
dyscyplin sportowych w 170 krajach. Nasz 
X Turniej zbiegł się z obchodami XXX- le-
cia Olimpiad Specjalnych w Polsce.

Turniej był okazją nie tylko do święto-
wania roku jubileuszowego i rywalizacji 
sportowej, ale i też do świetnej zabawy. 
Zawodnicy mieli okazję do spotkania ko-
legów i koleżanek z innych klubów, jak 

cja, w której wzięli udział przedstawiciele 
LGD, nauczyciele, rodzice, uczniowie jak 
i sami sprawcy przepysznych wariacji na te-
mat tradycji kulinarnych naszego regionu.

IZABELLA WESOŁOWSKA
URSZULA CIESIELSKA

również nawiązania nowych znajomości. 
W rywalizacji sportowej nasi zawodnicy 
wypadli następująco: 
Katarzyna Starzyk – I miejsce
Klaudia Starzyk – II miejsce
Klaudia Wojda – II miejsce
Monika Moryc – II miejsce
Magdalena Puchniarz – I miejsce
Damian Cieśla –II Miejsce
Karol Starzyk – II miejsce
Marcin Sobiechowski – III miejsce
Adrian Molędowski – II miejsce

SOSW

Wydarzenia
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Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
W roku 2015 Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach rozpoczyna realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014 – 2020. W ramach PO WER, PUP będzie realizował projekt w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode 
na rynku pracy, Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakon-
kursowe, Poddziałanie 1.1.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2015 projekt będzie nosił tytuł 
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (I)”.

Wsparciem zostaną objęte osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia, dla których ustalono profil pomocy I lub II i będą to osoby  
z kategorii NEET (według definicji NEET określonej w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020) czyli 
osoby które nie pracują oraz nie uczestniczą w kształceniu bądź szkoleniu.

W roku bieżącym w projekcie przewiduje się udział odpowiedniego odsetka osób niepełnosprawnych oraz osób długotrwale 
bezrobotnych (status osoby długotrwale bezrobotnej będzie ustalany według definicji określonej w dokumentach programowych 
PO WER). 

W ramach projektu, dla każdego z uczestników/uczestniczek przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprze-
dzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Wstępnie planowane w projekcie formy 
wsparcia to staże, szkolenia indywidualne oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Formy wsparcia będą 
uruchamiane sukcesywnie od maja.

Ze względu na to, że wiele dokumentów regulujących realizację projektów w ramach PO WER 2014 – 2020 jest systematycznie 
zatwierdzanych to niektóre szczegóły związane z realizacją projektów mogą jeszcze ulegać zmianie i wtedy na bieżąco będziemy  
o tym informować za pośrednictwem strony internetowej www.pupkozienice.pl. 

Informacje na temat projektów i programów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach można uzyskać  
w siedzibie PUP, ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice pok. 10 i pod numerem telefonu 48 614 66 81.

Arkadiusz Nowakowski
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

w Kozienicach

31 maja obchodzić będziemy kolejny 
Światowy Dzień bez Tytoniu, w którym 
zwrócimy szczególną uwagę na koniecz-
ność ochrony obecnych i przyszłych poko-
leń przed następstwami używania tytoniu.

Tegorocznym obchodom Światowego 
Dnia bez Tytoniu towarzyszy hasło:
„Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami 

tytoniowymi”.
Owe hasło służyć ma uwrażliwieniu 

społeczeństwa na kwestię zdrowotnych, 
społecznych i ekonomicznych konse-
kwencji tego zjawiska, które stanowi za-
grożenie dla podstawowego celu Progra-
mu Ograniczania Zdrowotnych Następstw 
Palenia Tytoniu, jakim jest zmniejszenie 
konsumpcji wyrobów tytoniowych.

Nielegalny handel wyrobami tytonio-
wymi: 
1. Jest problemem gospodarczym.

Roczne straty finansowe szacuje na co 
najmniej 10 mld euro. Dodatkowo wprowa-
dzanie na rynek tytoniu bez akcyzy generu-
je straty finansowe przedsiębiorców spowo-
dowane nieuczciwą konkurencją i spadkiem 
sprzedaży wyrobów legalnych.
2. Stanowi zagrożenie dla zdrowia oby-

wateli. 
Każdego roku na choroby wywołane 

paleniem tytoniu umiera w Polsce przed-
wcześnie około 100 tys. ludzi. Około  
10 mln Polaków pali regularnie  
15-20 sztuk papierosów dziennie. Pra-

wie 5 mln spośród tych osób pali dłużej 
niż 20 lat. W Polsce codziennie zaczy-
na palić około 500 nieletnich chłopców 
i dziewcząt a rocznie próbuje palenia 
około 180 tys. dzieci. 

Palenie tytoniu należy do najważniej-
szych czynników zwiększających ryzyko 
nowotworów oraz chorób układu krążenia 
i układu oddechowego. Co 10 sekund na 
świecie, umiera ktoś na chorobę wywo-
łaną paleniem tytoniu. Jeżeli dodamy do 
tego konsumpcję wyrobów gorszej jako-
ści niewiadomego pochodzenia, zagroże-
nie staje się jeszcze większe. Nielegalny 
obrót wyrobami tytoniowymi jest szkod-
liwy w szczególności wśród grup szcze-
gólnie podatnych, takich jak młodzież  
i osoby o niskich dochodach. Jak pokazu-
ją badania, odsetek dorosłych osób palą-
cych w Polsce nie ulega istotnym zmia-
nom, pomimo spadku popytu na legalne 
wyroby tytoniowe.
3. Jest zagrożeniem dla prawa i porząd-

ku publicznego.
Nielegalny handel wyrobami tytonio-

wymi jest działalnością niskiego ryzyka, 
która przynosi wysokie zyski, w związku  
z tym jest szczególnie atrakcyjna dla zorga-
nizowanych grup przestępczych, co sprzyja 
wzmacnianiu już istniejących i powstawa-
niu nowych, oddziałujących w negatywny 
sposób na różne obszary funkcjonowania 
państwa i stanowiących zagrożenie dla 

bezpieczeństwa narodowego. Poza tym 
produkcja, handel i konsumpcja wyrobów 
tytoniowych jest regulowana przez polskie  
i unijne prawo zgodnie z potrzebami ochro-
ny zdrowia, a wyroby tytoniowe z nieofi-
cjalnego źródła nie są produkowane zgodnie  
z wymogami prawodawstwa tytoniowego.

Niezgodny z przepisami handel wyro-
bami tytoniowymi nie ogranicza się tylko 
do Unii Europejskiej, ale jest problemem 
ogólnoświatowym. Szacuje się, że 12% 
globalnego handlu papierosami pochodzi  
z nielegalnego obrotu. Polska ze wzglę-
du na swoje położenie geograficzne jest 
zarówno krajem docelowym, krajem po-
chodzenia nielegalnych wyrobów tyto-
niowych, jak też krajem tranzytowym dla 
nielegalnych papierosów przeznaczonych 
na rynki zachodniej Unii Europejskiej.

Wspierając wysiłki służb munduro-
wych w tym zakresie, Państwowa Inspek-
cja Sanitarna jako instytucja stojąca na 
straży zdrowia publicznego, włącza się  
w realizację polityki ograniczenia kon-
sumpcji wyrobów tytoniowych pochodzą-
cych z nielegalnych źródeł, poprzez dys-
trybuowanie materiałów edukacyjnych, 
służących uświadamianiu skutków zdro-
wotnych inhalacji dymu tytoniowego. 

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

w Kozienicach

Informacje



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 7

Ciąża to wspaniały okres w życiu 
kobiety. Zazwyczaj towarzyszy mu 
ogromne szczęście oraz wielkie od-
liczanie i oczekiwanie na pojawienie 
się nowego członka rodziny. Ale co się 
dzieje, kiedy to nastolatka jest w ciąży? 
Gdy tak naprawdę dziecko ma urodzić 
dziecko?

Kiedy o ciąży dowiaduje się młoda 
dziewczyna rzadko towarzyszy temu 
radość. Z reguły pojawia się przeraże-
nie, wstyd i powtarzające się pytania: 
czy dam radę i jak powiedzieć o tym 
rodzicom? Potem okazuje się, że nasto-
letnie życie pełne zabawy i szaleństwa 
nagle musi zostać przewartościowane. 
Nagle trzeba wziąć odpowiedzialność 
za siebie i małą istotę, która za 40 ty-
godni pojawi się na świecie.

Nastolatki w ciąży nierzadko spo-
tykają się z marginalizacją i wyklucze-
niem społecznym. Jest to szczególnie 
problematyczne w małych społecznoś-
ciach. Zbyt wczesne zajście w ciążę 
może stanowić nie tylko zagrożenie 
dla zdrowia dziewczyny i dziecka, ale 
także wpływać niekorzystnie na sytu-
ację społeczno-ekonomiczną młodej 
kobiety. Ciężarne nastolatki są nie-
jednokrotnie na przegranej pozycji. 
Często przerywają naukę lub z trudem 
kończą szkołę, rzadko również idą na 
studia. Im młodsza jest dziewczyna 
w ciąży, tym niestety większe prawdo-
podobieństwo, że nie będzie kontynuo-
wała nauki. W wypadku, gdy na wieść 
o ciąży odwraca się od nich rodzina 
i przyjaciele ich sytuacja materialna 

i mieszkaniowa staje się szczególnie 
dramatyczna. Zmuszone są korzystać 
ze świadczeń socjalnych. Część z nich 
trafia do domu Samotnej Matki. Jako 
osoby bez doświadczenia i wykształ-
cenia nie są pożądanymi przez rynek 
pracy pracownicami. Jeśli już podej-
mują pracę, to są na ogół zajęcia ni-
skopłatne o niezbyt wysokim prestiżu 
społecznym.

Mówiąc o problemach związanych 
z nastoletnim rodzicielstwem na ogół 
zwraca się uwagę na dziewczęta, a nie 
na nastoletnich chłopców, którzy są 
sprawcami ciąży. Po części przyczyną 
tego są standardy dotyczące kobiecej 
i męskiej seksualności. Stereotyp przy-
pisuje kobietę do spraw związanych 
z domem i opieką nad dzieckiem, męż-
czyznę uznając za niezainteresowane-
go sprawami pielęgnacji dzieci. Z dru-
giej strony trudno zaprzeczyć, że ciąża 
nastolatki jest przede wszystkim ob-
ciążeniem dla dziewczyny, a chłopako-
wi dużo łatwiej jest „wywinąć” się od 
odpowiedzialności. Nastoletni chłopcy 
na wieść o ciąży, której są sprawcami 
często przeżywają wstrząs psychicz-
ny. Zachowują się różnie. Jeśli mają 
zamożnych rodziców, od obowiązków 
rodzicielskich uciekają przy pomocy 
pieniędzy lub proponując dziewczynie 
usunięcie ciąży. Inni nie przyznają się 
do dziewczyny, bagatelizują sytuację 
tłumacząc, że np. dziecko nie jest jego 
itp. Niektórzy chłopcy sami z siebie, 
niezależnie od stanowiska rodziców, 
stają na wysokości zadania i próbują 
stworzyć dom dla swojej dziewczyny 
i dziecka.

To co jest najsmutniejsze to fakt, 
że to najczęściej dziewczyny ponoszą 
skutki zbyt wczesnej decyzji o zbliże-
niach. Przede wszystkim dziewczynki 
w takiej sytuacji są zmuszone w bar-
dzo szybkim tempie dorosnąć. One nie 
mają innej możliwości, bo to one noszą 
dziecko.

Dziewczyna, która urodzi dzie-
cko, nie będąc pełnoletnią (czyli nie 
mając ukończonych 18 lat), nie może 
sprawować nad dzieckiem władzy ro-
dzicielskiej. Wyjątkiem jest sytuacja, 
kiedy młoda mama ma skończone 
16 lat i uzyska od sądu zgodę na mał-
żeństwo. Po wstąpieniu w związek mał-
żeński jest ona już traktowana przez 
prawo jako osoba dorosła – a więc 
może sprawować władzę rodzicielską 
nad swoim dzieckiem.  Co natomiast 

w sytuacji, kiedy 
mama dziecka jest 
jeszcze młodsza albo nie uzyska zgody 
na małżeństwo? Taka dziewczynka nie 
może pełnić władzy rodzicielskiej nad 
dzieckiem z bardzo jasnej przyczyny 
– sama ciągle pozostaje pod władzą 
rodzicielską własnych rodziców. Pa-
miętajmy jednak – rodzice młodocia-
nej mamy z mocy prawa nie nabywają 
praw do jej dziecka.

Młodym należy pomagać, a nie 
utrudniać im życie. Już od najmłod-
szych lat powinniśmy budować z na-
szymi dziećmi takie więzi, które po-
zwolą nam w późniejszym wieku nie 
bać się rozmawiać z nim o sprawach 
ważnych. Sprawić, aby ono nigdy 
nie bało się nas o cokolwiek zapytać 
i przyjść z problemem. Bo do kogo 
ma się zwrócić jak nie do własnych 
rodziców? Nie pozostawiajmy spraw 
seksu, zabezpieczeń oraz dojrzewa-
nia, szkole i kolegom. Takie wycho-
wanie raczej nikomu nie wychodzi na 
dobre. A młode matki, które decydują 
się urodzić swoje dzieci, zaopiekować 
się nimi i poświęcić dla nich swoje lata 
młodości są godne podziwu i szacun-
ku. Bo często poprzez swoje doświad-
czenia stają się lepszymi rodzicami 
dla swoich pociech. Nie bądźmy więc 
tak bardzo krytyczni i nietolerancyjni 
w stosunku do nich, bo nigdy nie wiado-
mo co nam los przyniesie. Tak napraw-
dę najważniejsza dla młodej matki jest 
pomoc. Bez wsparcia emocjonalnego 
i finansowego dziewczyna z dzieckiem 
nie ma szans na normalne życie. Sama 
nie da sobie rady, gdyż jako dziecko 
sama potrzebuje jeszcze opieki.

Dzieci rodzą dzieci? Tak, ale to 
my dorośli, czy akceptujemy tę de-
cyzję czy nie, czy mamy żal do córki 
czy syna, musimy stanąć na wysoko-
ści zadania i po prostu im pomóc... To 
my powinniśmy pokazać jak zająć się 
dzieckiem,motywować do ukończe-
nia szkoły, znalezienia pracy i przede 
wszystkim zadbania o przyszłość dla 
siebie i dziecka. 

ALEKSANDRA STRĄG
Pedagog

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Al. Sikorskiego 8a,

tel. 48 611 04 90
fax. 48 614 89 36 

skopłatne o niezbyt wysokim prestiżu 
społecznym.

z nastoletnim rodzicielstwem na ogół 
zwraca się uwagę na dziewczęta, a nie 
na nastoletnich chłopców, którzy są 
sprawcami ciąży. Po części przyczyną 
tego są standardy dotyczące kobiecej 
i męskiej seksualności. Stereotyp przy-
pisuje kobietę do spraw związanych 
z domem i opieką nad dzieckiem, męż-
czyznę uznając za niezainteresowane-
go sprawami pielęgnacji dzieci. Z dru-
giej strony trudno zaprzeczyć, że ciąża 
nastolatki jest przede wszystkim ob-
ciążeniem dla dziewczyny, a chłopako-
wi dużo łatwiej jest „wywinąć” się od 
odpowiedzialności. Nastoletni chłopcy 
na wieść o ciąży, której są sprawcami 
często przeżywają wstrząs psychicz-
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„Kocham recykling”. Już po raz czwarty 
szkoły powiatu kozienickiego biorą udział 
w ogólnopolskiej akcji zbiórki zużytych 
baterii. W tym roku wzięły udział:
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Bo-

gucinie, zebrała około 70 kg zużytych 
baterii.

– Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmie-
lewie, ponad 40 kg

– Publiczna Szkoła Podstawowa w Gra-
bowie nad Pilicą, 50 kg

– Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozni-
szewie, 55 kg

– Publiczna Szkoła Podstawowa w Ursy-
nowie około, 60 kg 

PODCZAS AKCJI ZEBRANO 
275 kg BATERII.

Wyróżniamy zaangażowanie PSP w Bo-
gucinie oraz uczennicę PSP w Bogucinie 
Zuzannę Świątek z kl. II, która przyniosła 
rekordową ilość baterii bo aż 10 kg. 

Baterie i akumu-
latory są niezastąpio-
ne w życiu codzien-
nym ale mogą być 
bardzo niebezpiecz-
ne. Zawierają silne 
toksyczne metale 
ciężkie: Rtęć (Hg) 
Ołów (Pb) i Kadm 
(Cd) które same się 
nie rozkładają.

Zatrucie nimi 
powoduje ciężkie 
choroby i może być 
śmiertelne. Dlatego 
baterii i akumulatorów nie należy wy-
rzucać ze zwykłymi odpadami, tylko do 
specjalnie wyznaczonych miejsc. 

Dziękujemy wszystkim którzy włączyli 
się w akcję, zapraszamy do kolejnej.  
KOCHAJMY ŚRODOWISKO, NIE 

PORZUCAJMY ZUŻYTYCH BATE-
RII BYLE GDZIE. WRZUCAJMY DO 
OZNAKOWANYCH POJEMNIKÓW 
W SKLEPACH, URZĘDACH ADMI-
NISTRACJI PUBLICZNEJ.

Organizatorzy akcji,
Teresa Bogumił, Dominik Dobrowolski 

Powieść Jessie Burton to magiczna, 
a jednocześnie boleśnie realistyczna 
opowieść o pragnieniach, marzeniach, 
rozczarowaniach i porażkach. To nie 
bohaterowie, ale życie i walka o każ-
dą jego cząstkę w każdym wymiarze, 
barwie i odcieniu odgrywa główną rolę 
w nieco smutnej, ale wielogłosowej 
melodii Miniaturzystki.

Recenzja z okładki książki informu-
je, że: „Jest październikowe popołudnie 
1686 roku, gdy osiemnastoletnia Nella 
Oortman staje na progu wielkiego domu 
w bogatej dzielnicy Amsterdamu. Mie-
siąc wcześniej poślubiła zamożnego kup-
ca, Johannesa Brandta i teraz przybywa, 

by wprowadzić się do męża. Lecz zamiast 
niego wita ją mrukliwa i niemiła Marin, 
siostra Johannesa. Gdy ten w końcu się 
pojawi, nie poświęci żonie zbyt wiele 
czasu. Podaruje jej jednak niezwykły pre-
zent (...)” Owym prezentem ślubnym jest 
kredens. Zbudowany z dębiny i wiązu. 
Wiąz – jak tłumaczy młodej żonie Johan-
nes – to mocne drzewo, używane również 
do produkcji trumien. Gdzie najbogatszy 
kupiec Amsterdamu znalazł taki mebel? 
Tu jeszcze nie ma tajemnicy – „Człowiek 
w porcie wspomniał, że zostało mu parę 
kredensów po zmarłym stolarzu. Kaza-
łem go pokryć szylkretem i dodać cynowe 
ornamenty.” – wyjaśnia bohater. Wnętrze 
kredensu, otrzymanego od męża zamiast 
miłości i uwagi, kryjąc miniaturowe 
pokoiki, jest repliką jej nowego domu. 
Pustą, pozbawioną przedmiotów i osób 
przestrzenią. Dlatego Nella postanawia 
skontaktować się z rzemieślnikiem – mi-
niaturzystą, który dostarcza m.in. wiernie 
odtworzone fotele, fi liżanki, klatkę dla 
ptaków, kołyskę, zwierzęta i domowni-
ków. Pomimo iż Nella nie poznała rze-
mieślnika, współpraca, jaką nawiązują, 
przechodzi jej najśmielsze oczekiwania, 
a konsekwencje dziwnego kontraktu od-
krywają przed dziewczyną przerażające 
tajemnice jej nowej rodziny.

Opowiadana w czasie teraźniejszym 
historia doskonale zarysowuje spo-
łeczność siedemnastowiecznego Am-
sterdamu. Obnaża miłość, pożądanie, 
zdradę i mroczne sekrety skrywane 
pod pozorami religijności i tolerancji 

tworzących miasto bogatych kupców, 
sklepikarzy, robotników, biedoty, któ-
rzy jawią się jak żywe postaci rodem 
z przydymionych i nieznacznie tylko 
oświetlonych obrazów Rembrandta 
czy ze scen rodzajowych i portretów 
Vermeera. Postaci zarysowane są jed-
nak jak i wszystko z ogromną dbałoś-
cią o szczegóły. Dzięki przemyślanemu 
stylowi narracji i barwnemu językowi 
atmosfera powieści gęstnieje już od 
pierwszych stron książki, a z każdą ko-
lejną jej stroną wydaje się, że powieść 
otacza czytelnika ciemnymi barwami. 

Jessie Burton, absolwentka Ox-
fordu, aktorka teatralna napisała tę 
powieść, będącą jej debiutem litera-
ckim, zainspirowana faktyczną posta-
cią Amsterdamki Petronelli Oortman, 
która nie tylko żyła naprawdę i była 
żoną amsterdamskiego kupca Johan-
nesa Brandta, ale również miała mi-
niaturowy domek bogato zdobiony 
i umeblowany (przechowywany obecnie 
w Rijksmuseum). 

Miniaturzystka była najbardziej roz-
chwytywanym tytułem podczas Targów 
Książki we Frankfurcie. Wydana już 
w 30 krajach, przetłumaczona została 
na 31 języków. Jessie Burton hipnoty-
zuje bowiem narracją, która aż kipi od 
emocji. To także książka poświęcona 
kobietom – ich sile, odwadze, uporo-
wi., a główna bohaterka dosyć szybko 
przekonuje się, jak różnorodny jest 
świat i jak bardzo rzadko czarno-biały.

AGNIESZKA GAJDA

Informacje
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W Międzynarodowym Dniu Teatru 
– 27 marca odbyła się w Muzeum Jana 
Kochanowskiego w Czarnolesie druga 
edycja imprezy artystycznej „Niech 
żyją teksty!”. Tym razem Grupa Tea-
tralna „Elektra” z Technikum Leśne-
go i Drzewnego z Garbatki – Letniska 
zaprezentowała adaptację prozy Jaro-
sława Iwaszkiewicza. Jej wybór oraz 
sama postać literata odpowiadały przy-
jętej formule wydarzenia: przeczytać 
teksty mówiące o naszym regionie, 
bliższym i dalszym, autora mającego 
z nim związki. Te wymagania speł-
niła twórczość i biografia pisarza ze 
Stawiska. 

Dlatego uzasadniona wydała się 
głośna lektura fragmentów „Podróży do 
Polski”, które Jarosław Iwaszkiewicz 
napisał w 1977 roku, jak i w całości 
„Kościoła w Skaryszewie”, opowiada-
nia z roku 1967. Podróżowanie z auto-
rem „Panien z Wilka” wiodło między 
innymi przez Lublin, Puławy, Dęblin 
(„wzruszająca aleja lipowa”), Grójec 
(„godne miasto!”), Zwoleń („tam moż-
na było obejrzeć w kościele epitafium 
grobowe Jana Kochanowskiego”), Ra-
dom („zapewne tak samo posiada swo-
ją poezję, swego fryzjera, który pisze 
wiersze, swoje pensjonarki, czytujące 
Wierzyńskiego, swego księdza prała-
ta, swego właściciela fabryki i swego 
bankiera-półboga…”), Orońsko, Gózd, 
Jedlińsk, Wsolę, Szydłowiec, Skary-
szew, Alojzów, Krzyżanowice, Iłżę, 
Brody Iłżeckie, Marcule, Suchedniów, 
Skarżysko, Starachowice, Ostrowiec, 

Opatów, Ożarów, Tarłów, Sandomierz.
Dzięki ponownemu odczytaniu pro-

zy podróżnej, wspomnień przypomina-
jących reporterskie notatki, można było 
oglądać te miejsca z Iwaszkiewiczem, 
co już nikomu się nie zdarzy inaczej 
niż za sprawą jego literatury. Z kolei 
„Kościół w Skaryszewie” opowiadał 
historię osadzoną w realiach II wojny 
światowej, ale mającą wymiar uniwer-
salny. Czy kierując się miłością bliź-
niego, dopuszczalne byłoby wzięcie 
na siebie czyjegoś grzechu, by ocalić 
czyjąś duszę?

Obecny na „Niech żyją teksty! Czy-
tanie Iwaszkiewicza” gość specjalny 
Radosław Romaniuk, literaturoznawca 
i edytor, autor „Innego życia. Biografii 
Jarosława Iwaszkiewicza” w słowach 
wstępnych porównał „Kościół w Ska-
ryszewie” do również sfilmowanego, 
choć bardziej znanego opowiadania 
– „Matki Joanny od Aniołów”. W kon-
tekście dzieła wyjaśnił znaczenie wy-
stępującej w „Kościele w Skaryszewie” 
maksymy łacińskiej „Mors malis, vita 
bonis”. A dlaczego „w Marculach musi 
być cudownie”? Bo wieś schowana 
w lasach iłżeckich była dla pisarza 
przestrzenią, gdzie doznawał „głębo-
kiego, niewytłumaczalnego szczęś-
cia”.
– Wyobrażamy sobie, że są gdzieś ja-

kieś Marcule. Trochę jak w powie-
dzeniu „wszędzie dobrze, gdzie nas 
nie ma” – „w Marculach musi być 
cudownie” – powiedział Romaniuk.
Z okazji przedstawienia tekstów 

Iwaszkiewicza kierowniczka Muzeum 
Jana Kochanowskiego Maria Jaskot 
wystawiła w gablocie kronikę muze-
alną z jego autografem. Autor „Sławy 
i chwały” złożył podpis w Czarnolesie 
16 września 1961 roku podczas uro-
czystego otwarcia Muzeum Jana Ko-
chanowskiego. Udostępniono niektóre 
wydania utworów Iwaszkiewicza oraz 
pierwszy tom jego biografii autorstwa 
Radosława Romaniuka („Iskry”, War-
szawa 2012). W muzealnych witrynach 
wisiały plakaty – collage z wizerunka-
mi twórcy. 

Wśród zaproszonych gości znalazła 
się Renata Pogorzelska – Wojtaszek, 
autorka zbioru wierszy „Potomko-
wie Jana Kochanowskiego” (Zwoleń 
2015). Znała Annę i Jarosława Iwasz-
kiewiczów. Bywała w ich dworze 
w Stawisku.

„Podróże do Polski” przeczytały: 
Nicole Sadłowska, Klaudia Gębala, Iza 
Kozicka, Daria Kęsik. W interpretacji 
„Kościoła w Skaryszewie” pokazali 
się: Mateusz Zamorski, Igor Wiecze-
rzyński, Daniel Maciejewski, Mateusz 
Jobczyk, Dawid Wiśniewski, Kacper 
Lasota.

Organizatorami przedsięwzięcia 
byli: Muzeum Jana Kochanowskiego 
w Czarnolesie, Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. Jana Kochanowskiego 
w Garbatce – Letnisku Stowarzyszenie 
Przyjaciół Garbatki, Starostwo Powia-
towe w Kozienicach.

„Czytać to znaczy czytać raz jesz-
cze” – twierdził Georges Poulet. Li-
teratura żyje, kiedy jest czytana, 
a prawdziwie żyjąc, poszerza grani-
ce istnienia. Taki kontakt jest zawsze 
zwrotny. Niech żyją teksty!

ELŻBIETA DZIEDZICKA

27. 03.2014 r. „Niech żyją teksty!” po-
święcone były znanej pisarce romantycznej 
Paulinie Wilkońskiej, dawnej właścicielce 
Garbatki, pierwszemu głośnemu odczy-
taniu jej wspomnień z 1875 r. o życiu to-
warzyskim na prowincji w Kongresówce 
(poza Garbatką opisała Policznę, Gródek, 
Czarnolas, Zwoleń, Bąkowiec, Sieciechów, 
Kozienice, Górę Kalwarię czy Puławy). 
Gościem specjalnym był Janusz Odrowąż 
– Pieniążek, wieloletni dyrektor Muzeum 
Literatury w Warszawie, właściciel pałacu 
Przeździeckich w Policznie, który udostęp-
nił prozę Wilkońskiej.  

Informacje
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Obchody 60-lecia Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Garbatce-Letnisku 

rozpoczęły się od ogłoszenia konkur-
su na ekslibris biblioteki. Na konkurs 
wpłynęło łącznie 19 prac od 8 uczest-
ników spełniających kryteria regu-
laminu konkursowego. 20 kwietnia 
2015 r. nastąpiło rozstrzygnięcie kon-
kursu. Po zapoznaniu się z nadesła-
nymi pracami komisja konkursowa 
postanowiła przyznać nagrodę główną 
Agacie Szczechuli oraz dwa wyróżnie-
nia za szczególne walory artystyczne 
dla: Beaty Joanny Przedpełskiej i Raj-
munda Aszkowskiego. 

6 maja 2015 r. w Publicznym Gim-

nazjum w Garbatce-Letnisku odbyło 
się spotkanie młodzieży gimnazjalnej 

z pisarzem i przyrodnikiem Sebastia-
nem Sobowcem. Podczas tego spot-
kania Małgorzata Markowska – kie-
rownik Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Garbatce, wręczyła podziękowania 
i upominki książkowe dla uczniów 
Gimnazjum, którzy wzięli udział 
w konkursie na ekslibris: Pauliny Sujc, 
Niny Basaj, Weroniki Nitek i Kacpra 
Pacochy. 

8 maja 2015 r. o godz. 12.00 przed 
biblioteką rozpoczął się festyn, pod-
czas którego pracownice biblioteki roz-
dawały książki, pamiątkowe zakładki 

i baloniki oraz słodycze wszystkim, któ-
rzy zjawili się przed biblioteką. W fe-
stynie wzięła udział liczna grupa dzieci 
i młodzieży, które przybyły pod opieką 
nauczycieli z Przedszkola Samorządo-
wego i Zespołu Szkół Samorządowych 
w Garbatce-Letnisku. Książki cieszyły 
się również popularnością wśród doro-
słych, którzy chętnie wybierali lekturę 
dla siebie i najbliższych. Każda książ-
ka była opieczętowana pamiątkowym 
ekslibrisem biblioteki. Tego samego 
dnia w lokalu „Kina za Rogiem” od-
było się uroczyste spotkanie,w którym 
wzięli udział przedstawiciele władz 
i rady gminy, dyrektorzy szkół i przed-
szkola, kierownicy referatów Urzędu 
Gminy, przedstawicielka Biblioteki 
Powiatowej w Kozienicach, bibliote-
karze pracujący obecnie w bibliote-
ce oraz bibliotekarze, którzy w ciągu 
60 lat istnienia biblioteki byli w niej 
zatrudnieni. Sekretarz Gminy Teresa 
Fryszkiewicz wraz z Kierownikiem 
Biblioteki Małgorzatą Markowską 
wręczyły Agacie Szczechuli nagro-
dę główną w konkursie na „Eksli-
bris Gminnej Biblioteki Publicznej” 
w Garbatce-Letnisku oraz wszystkim 
bibliotekarzom pamiątkowe upominki. 
Szczególne podziękowanie otrzymała 
Urszula Wiraszka, która kierowała bi-
blioteką przez prawie 42 lata. 

12 maja 2015 r. w Gminnym Cen-
trum Rekreacji, Sportu i Promocji 
Gminy na zaproszenie Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Garbatce-Letni-
sku odbyło się przedstawienie wysta-
wione przez teatr ART-RE z Krakowa 
pt. „Legenda o Smoku Wawelskim”. 
Przedstawienie cieszyło się ogromnym 
powodzeniem, a dzieci mogły czynnie 
brać w nim udział ucząc się krakowia-
ka i pomagając Szewczykowi Dratew-
ce szyć buty. 

Już dziś serdecznie zapraszamy 
wszystkich mieszkańców Garbatki 
i okolic na „Dni Garbatki”, podczas 
których w dniu 19 lipca 2015 r. w ra-
mach jubileuszu 60-lecia biblioteki 
odbędzie się wystawa zorganizowana 
przez Muzeum 2 Korpusu z Józefowa 
pt. „Piękna Polska Książka wiek XIX 
i XX”.

MAŁGORZATA MARKOWSKA

GMINA GARBATKA-LETNISKO
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Dnia 10 maja 2015 r. jednostka 
Ochotniczej Straży P ożarnej Garbatka-
Letnisko obchodziła coroczny Dzień 
Strażaka. Uroczystości rozpoczęto 
Mszą Świętą w intencji strażaków 
w kościele pw. NNMP w Garbatce-Let-
nisku. Eucharystię odprawił ks. kan. 
Augustyn Rymarczyk, prosząc o bło-
gosławieństwo ich patrona – świętego 
Floriana. Po Mszy Świętej uczestnicy 
udali się w uroczystym przemarszu 
do remizy, gdzie wszystkich zebra-
nych oficjalnie przywitał Prezes OSP 
w Garbatce-Letnisku Marian Kreko-
ra. Poza druhami oraz ich rodzinami 
na uroczystości obecni byli również 
Wicestarosta Powiatu Kozienickiego 
i Wiceprezes ZOG ZOSP RP w Garbat-
ce-Letnisku Krzysztof Stalmach, Wice-
prezes ZOP ZOSP RP  Roman Wysocki, 
Członek ZOW ZOSP RP Województwa 
Mazowieckiego i Komendant Gminny 
ZOSP RP w Garbatce-Letnisku Robert 
Grygiel oraz Sekretarz Gminy Teresa 
Fryszkiewicz.

Druh Roman Wysocki w imieniu 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Kozienicach złożył życzenia stra-
żakom. Dzień Strażaka był znakomi-

tą okazją, aby docenić wieloletni trud 
pracy strażaków i nadać odznaczenia 
związkowe. Wyróżnieniami w postaci 
odznak ,,Strażak Wzorowy” mogą po-
chwalić się Jacek Basaj, Paweł Jędrys, 
Piotr Skiba i Anita Dąbrowska.

Kolejnym wyróżnieniem było przy-
znanie odznaki ,,Za Wysługę Lat’’, 

którą odebrali Wojciech Piekarski, Mo-
nika Kieliszek oraz w imieniu Roberta 
Kowalczyka – Sekretarz Gminy Teresa 
Fryszkiewicz.

Uroczystości zakończyły się wspólną 
biesiadą braci strażackiej.

GRAŻYNA WASZKIEWICZ
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Od 1 września 2014 roku w Zespo-
le Szkół w Ursynowie w ramach pro-
gramu „English Teaching” z Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności, 
realizowany jest projekt pt.: „PODRÓŻ 
MARZEŃ – AUSTRALIA”. Krajowym 
operatorem programu jest Nidzicka 
Fundacja Rozwoju NIDA.

Celem programu jest wspieranie dzia-
łań na rzecz promocji uczenia się języka 
angielskiego oraz jego lepszej znajomości 
wśród dzieci i młodzieży z małych miast 
i wsi. Priorytetem programu jest też 
wspieranie rozwoju zawodowego na-
uczycieli języka angielskiego spoza du-
żych aglomeracji miejskich.

Projekt, którego głównym zadaniem 
jest poznanie walorów: krajoznaw-
czych, historycznych i kulturowych 
Australii obejmuje grupę uczniów 
z klas IV – VI szkoły podstawowej. 

W ramach projektu uczniowie 
uczestniczą w zajęciach pozalekcyj-
nych – 2 h w tygodniu, pozwalających 
im rozwijać zainteresowania związane 
z językiem angielskim, poznają Au-
stralię – krajobraz, historię, tradycje. 
Podczas zajęć mieli okazję dowiedzieć 
się więcej na temat różnic w obcho-
dach Świąt Bożego Narodzenia i Wiel-
kanocy w Polsce i Australii. Ponadto 
wszyscy uczniowie brali udział w kon-
kursie wiedzy o Australii, realizowali 
krótkie projekty dotyczące m.in.: róż-
nic w spędzaniu wolnego czasu przez 
Polaków i Australijczyków, brali też 
udział w debacie dotyczącej zdrowego 
żywienia, a także przygotowywali sy-
mulację wycieczki do Australii. Zaję-
cia są bardzo ciekawe, stawiają na sa-
modzielność i rozwijają kreatywność 
uczestników, doskonalą umiejętność 
pracy w grupie oraz komunikacji w ję-
zyku angielskim. 

W programie projektu zaplano-
wane jest również przeprowadzenie 
„I Międzyszkolnego Konkursu Piosen-
ki Anglojęzycznej”, wizyta pani trener 
– ambasadorki programu English Tea-
ching oraz zorganizowanie warsztatów 
z rodzicami połączonych z odegraniem 
scenek w języku angielskim.

A podczas wakacji dla uczestni-
ków projektu przewidziany jest udział 
w szkoleniowym obozie językowym 
w Załęczu Wielkim. Obóz ten orga-

nizowany jest przez Ośrodek Szko-
leniowo – Wypoczynkowy ZHP przy 
współudziale partnerskim Fundacji 
Kościuszkowskiej z Nowego Jorku 

i Polskiego Komitetu UNESCO. Zaję-
cia prowadzone będą przez kadrę ame-
rykańską.

Zespół Szkół w Ursynowie

GMINA GŁOWACZÓW
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Wielkimi krokami zbliżał się majo-
wy weekend, a wraz z nim święta rangi 
państwowej: 1 maja Święto Pracy, 2 maja 
Święto Flagi Polskiej, a 3 maja rocznica 
uchwalenia Konstytucji. W Publicznej 
Szkole Podstawowej w Cecylówce  pod-
kreślenie tych ważnych dla Polski dni od-
było się 30 kwietnia. 

W tym roku obchodziliśmy je w spo-
sób niekonwencjonalny. Zamiast akademii 
zorganizowaliśmy warsztaty dydaktyczne 
pod hasłem: „Gdzie dumnie powiewa pol-
ska fl aga”. W zajęciach wzięli udział wszy-
scy uczniowie od „zerówki” do kl. VI oraz 
klasa specjalna. W ramach warsztatów 
były zorganizowane konkursy w dwóch 
kategoriach tematycznych i wiekowych: 
kl. „0” – III oraz kl. specjalna wykonały 
godło Polski metodą wydzieranki, a kl. 
IV-VI namalowały plakaty, które przedsta-
wiały miejsca, gdzie powiewa nasza fl aga. 
Po każdej przerwie dzieci zbierały się na 
korytarzu, aby wspólnie nauczyć się pio-
senki pt. „Polska fl aga”.

Pod koniec warsztatów odbyło się 
rozstrzygnięcie konkursów. I tak w kate-
gorii młodszych dzieci nagrody zdobyły: 
Justyna Brodowska, Jakub Skiba i Nata-
lia Kowalska z kl. „0”, Natalia Zielińska 
z kl. II oraz Aleksandra Zakrzewska 
i Kacper Chrost z kl. III. 

Natomiast najładniejszy plakat grupo-
wy wykonali uczniowie z kl. V w skła-
dzie: Dawid Bzdzikot, Kacper Woźniak, 
Alicja Ofat, Bartosz Zając, Dawid Gade-
cki i Kornelia Maciąg oraz dwie grupy 
szóstoklasistów: Weronika Mańturzyk, 
Kamil Jelonkiewicz, Milena Jelonkie-
wicz, a także Aleksandra Walos, Zuzanna 
Konopik i Julia Cieślakowska. Wszystkie 
prace uczniów można podziwiać nie tyl-
ko na szkolnych korytarzach, lecz także 
na stronie internetowej PSP w Cecylów-
ce-Brzózkiej (pspcecylowka.eu).

Pomiędzy zajęciami plastycznymi 
i muzycznymi była również chwila na 
przedstawienie wydarzeń z roku 1791 
w sposób naukowy. Uczeń kl. VI Ceza-
ry Michalec odczytał referat na temat 
uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Na zakończenie warsztatów dzieci 
wspólnie odśpiewały piosenkę „Polska 
fl aga”, trzymając w rękach samodzielnie 
wykonane biało-czerwone chorągiewki.

Inna forma edukacji została przyjęta 
z aprobatą nie tylko przez uczniów, lecz tak-
że nauczycieli, a pomysłodawczynią tego 
typu zajęć była Mirosława Drab – nauczy-
cielka historii i nauczania zintegrowanego.

PSP w Cecylówce Brzózkiej
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Zgodnie z definicją zamieszczoną w Słowniku języka polskiego kultura to całokształt materialnego i duchowego dorobku ludz-
kości gromadzony, utrwalony i wzbogacony w ciągu dziejów, przekazywany z pokolenia na pokolenie (T. I, s. 1083).

Przedmiotem uwagi w niniejszym artykule będą placówki oświatowe funkcjonujące na terenie gminy Gniewoszów. Począwszy od  
789 roku, kiedy z inicjatywy cesarza Karola Wielkiego na soborze w Akwizgranie podjęto uchwałę nakładającą na parafie obowiązek 
utrzymania i prowadzenia szkółek przykościelnych, funkcjonowały w Europie szkoły parafialne, klasztorne i katedralne. Udokumento-
wane źródła wskazują na istnienie szkoły parafialnej w Sieciechowie (1432), w Radomiu (1505), w Jedlni (1596), w Kozienicach (1598),  
w Regowie gmina Gniewoszów (1598), w Oleksowie i Brzeźnicy (1662). Nie znamy jednak struktury organizacyjnej i programu naucza-
nia wymienionych szkół. Po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości działacze społeczni i oświatowi 
powołali do życia Komisję Oświatową Ziemi Radomskiej, dzięki której uruchomiono szkoły na terenie całego powiatu kozienickiego. 

Na terenie gminy Gniewoszów w 1917 roku uruchomione zostały szkoły: 
I klasowe w Bierdzieży, Sarnowie i Zwoli,
II klasowe w Borku, Oleksowie, Wysokim Kole i w Zawadzie Nowej.
Pełna szkoła siedmioklasowa uruchomiona została w Gniewoszowie. Nadzór nad tymi placówkami sprawował inspektor szkolny 

w Kozienicach Paweł Klimczuk. W okresie międzywojennym ważną rolę odegrała ustawa z marca 1932r. tzw. jędrzejowiczowska, na 
podstawie której ustalono obwody szkolne w gminach i stopnie organizacyjne szkół uzależnione od liczy uczniów w obwodzie. Na 
terenie gminy Gniewoszów ustalono 10 obwodów, w których funkcjonowały cztery szkoły jednoklasowe, trzy szkoły dwuklasowe, 
jedna szkoła czteroklasowa, jedna pięcioklasowa i jedna siedmioklasowa w Gniewoszowie (S. Kowalski, s. 59 Rozwój oświaty...)

W czasie okupacji niemieckiej (1939-1945) szkoły podstawowe pracowały w bardzo ograniczonym zakresie. Wielu nauczycieli 
zaangażowało się w pracę Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (TON), która organizowała tajne nauczanie w warunkach konspira-
cyjnych. Zajęcia szkolne w ramach tajnego nauczania odbywały się w grupach 4-6 osobowych najczęściej w prywatnych mieszka-
niach nauczycieli. Wykaz nauczycieli tajnego nauczania w gminie Gniewoszów w latach 1939-1945 szkoły podstawowe:

Lp. Nazwisko i imię Miejscowość Zaliczony czas nauczania
1 Bilińska Helena Wysokie Koło 1 rok, 2 miesiące, 2 dni
2 Bocian Zofia Gniewoszów 2 lata
3 Ciecierska Zofia Gniewoszów 2 lata
4 Dobek Tadeusz Sarnów-Sieciechów 3 lata, 7 miesięcy
5 Gutkiewicz Józef Gniewoszów 1 rok
6 Gutkiewicz Maria Gniewoszów 1 rok
7 Jaworska Helena Wysokie Koło 2 lata, 9 miesięcy
8 Jaworski Marian Wysokie Koło 4 lata, 9 miesięcy
9 Kończak Felicja Wysokie Koło 1 rok, 7 miesięcy
10 Kończak Walery Wysokie Koło 1 rok, 9 miesięcy
11 Płachta Józef Oleksów 2 lata
12 Rybicki Jan Gniewoszów 1 rok, 6 miesięcy
13 Smołowik Aleksander Chechły 3 lata, 7 miesięcy, 20 dni
14 Styczyńska Anna Wysokie Koło 4 lata, 6 miesięcy
15 Wojdała Janina Wysokie Koło 2 lata, 9 miesięcy
16 Żaredecki Feliks Zwola 1 rok, 4 miesiące

Po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku przystąpiono do usuwania zniszczeń i uruchamiania pracy szkół na terenie gminy 
Gniewoszów. Mimo wielu trudności udało się odbudować sieć organizacyjną szkół. W 1950 r. na terenie gminy funkcjonowały szkoły: 
– w Gniewoszowie  7 klas,   6 nauczycieli
– w Borku   5 klas,   2 nauczycieli 
– w Bierdzieży   5 klas,   2 nauczycieli 
– w Chechłach   4 klasy,   1 nauczyciel
– w Sarnowie   7 klas,   4 nauczycieli 
– w Regowie   4 klasy,   1 nauczyciel
– w Oleksowie   6 klas,   3 nauczycieli 
– Wólce Bachańskiej  4 klasy,  1 nauczyciel
– w Wysokim Kole  7 klas,   5 nauczycieli 
– w Zwoli   4 klasy,   1 nauczyciel.

Po reformie administracyjnej w 1954 r. na terenie gminy pozostały szkoły: w Borku, Gniewoszowie, Oleksowie, Regowie i Wysokim Kole, 
w 1972 r. powróciła szkoła w Sarnowie. Działalność Szkoły Podstawowej w Borku zamknięto w 2012 r., a Szkoły Podstawowej w Sarnowie  
w 2005 r. Budynki szkolne oczekują na zagospodarowanie. Powodem zamknięcia szkół był niż demograficzny w tych obwodach szkolnych.

Szkoła Powszechna w Gniewoszowie sięga swoimi korzeniami 1817 r., co potwierdza APR syg. 239 a k. 491. Powstała ona z inicjatywy 
mieszkańców i ks. Stanisława Piotrowskiego na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami. Przez długie lata toczyły się spory o lo-
kalizację szkoły między mieszkańcami Gniewoszowa i Granicy. Przez wiele lat starano się też o wybudowanie budynku szkolnego. Dopiero  
w 1850 r. nadarzyła się okazja wykupienia, wraz z parcelą, domu usytuowanego przy Rynku od byłego burmistrza Kazimierza Szymańskiego. 
Ten drewniany dom, pokryty gontem, był w dobrym stanie i zajmował powierzchnię około 172 m². Obecny budynek murowany przy ulicy 
Konopnickiej sięga lat 40-tych XX wieku. Wybudowany w 1938 roku (w połowie) budynek szkolny posiadał cztery sale lekcyjne i dwie małe 
izby pomocnicze, bez świetlicy szkolnej, bez sali gimnastycznej i bez stołówki. Dokończenie na str. 15

GMINA GNIEWOSZÓW
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Dokończenie ze str. 14

Pozytywną decyzję na rozbudowę Zbiorczej Szkoły Gmin-
nej w Gniewoszowie uzyskano dopiero w 1982 r. Wykonawstwo 
robót budowlanych przyjęło Lipskie Przedsiębiorstwo Budow-
nictwa Ogólnego w Lipsku. Dnia 8 grudnia 1982 r. podpisałam 
umowę z wykonawcą, a już 12 grudnia koparki rozpoczęły pra-
ce na terenie budowy. W 1985 r. ukończono pracę przy budo-
wie szkoły i 1 września obiekt oddano do użytku. Sześcioletnia 
Szkoła Podstawowa wykorzystuje pomieszczenia dydaktyczne 
na pierwszym piętrze tj. siedem sal lekcyjnych o łącznej po-
wierzchni 287 m². Ma do dyspozycji salę gimnastyczną i stołów-
kę szkolną na parterze, gabinet higieny szkolnej. W roku szkol-
nym 2014/2015 liczba uczniów przedstawia się następująco:
Klasa Liczba uczniów
I a 25
I b 26
II 22
III 24
IV 17
V 19
VI a 14
VI b 14
Ogółem:                                         161 uczniów

Zespół Przedszkolny swoją opieką obejmuje 80 dzieci 
w czterech grupach wiekowych. Dwie grupy tworzą dzieci 5 – 6 
letnie (33), jedną grupę tworzą dzieci 4-letnie (22), a dzieci naj-
młodsze 3-letnie (25) tworzą odrębną grupę. Grupy najstarsze 
mają swoje zajęcia na pierwszym piętrze, a średniaki i maluchy 
na parterze obok stołówki. Dyrektorką całego Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego jest mgr Teresa Filiks. 

Od trzech lat w Szkole Podstawowej funkcjonują trzy grupy tanecz-
ne (47 uczniów). Zajęcia odbywają się w każdy piątek w godzinach 
16ºº – 19ºº. Szkoła przygotowuje uczniów do udziału w konkursach te-
matycznych i osiąga znaczące sukcesy na tym odcinku swojej działal-
ności. W roku szkolnym 2001/2002 szkoła zajęła I miejsce na najbar-
dziej usportowioną szkołę powiatu kozienickiego. W 2013 r. uczennica 
M. Dębowska zajęła I miejsce w trójboju lekkoatletycznym na terenie 
powiatu. W 2014 r. szkoła uzyskała I miejsce w kategorii drużynowej 
pow. kozienickiego Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym i za-
kwalifi kowała się do eliminacji wyższego szczebla. W 2015 r. szkoła 
uzyskała także I miejsce w powiecie w konkursie drużynowym Turniej 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zakwalifi kowała się do eliminacji 
wojewódzkich. Szkoła osiąga też znaczące wyniki w konkursach recy-
tatorskich, plastycznych, literackich i muzycznych.

Absolwentami Szkoły Podstawowej w Gniewoszowie byli lu-
dzie, którzy swoją działalnością wzbogacali dziedzictwo kulturowe 
całego regionu. Stefan Michał Sobieszek (1904-1985) doskonały 
lekarz chirurg i dyrektor Szpitala Powiatowego w Kozienicach. Od 
1945 r. mieszkał w Kozienicach. Władysław Sosnowski ur. 6 lipca 
1930 r. w Gniewoszowie. Ukończył studia na Politechnice Warszaw-
skiej i uzyskał dyplom inżyniera elektryka. Był wieloletnim pra-
cownikiem Wojskowego Biura Studiów i Projektów Lotniskowych 
w Warszawie. Na emeryturze poświęcił czas na badania dziedzictwa 
stron rodzinnych. Zaowocowało to opracowaniem książek: Para-
fi a Regów, Zarys dziejów, Z dziejów miast Gniewoszowa i Granicy 
1693-1870, Parafi a Oleksów. Obecnie mieszka w Warszawie.

Szkoła Podstawowa w Wysokim Kole
Po zakończeniu I wojny światowej uruchomiona została Szko-

ła Podstawowa w Wysokim Kole. Mieściła się ona w wynajętych 
prywatnych pomieszczeniach. Odczuwało się wówczas ogromną 
potrzebę wybudowania budynku szkolnego dla zaspokojenia tego 
braku. Wtedy to dziedzic majątku Boguszówka Seweryn Plewiński 
ofi arował kilkumorgową działkę ziemi pod budowę szkoły. Budo-
wę rozpoczęto w 1927 r., a zakończono w 1931 r. Na frontowej 
ścianie szkoły umieszczona została tablica upamiętniająca to wyda-
rzenie. Dziedzic Seweryn Plewiński zatroszczył się o to, aby szkoła 
nosiła imię jego żony Marii Lewickiej i w ten sposób upamiętnił 
ród i herb rodu Lewickich Rogala. 

Pod koniec lat 80-tych XX wieku przeprowadzono remont 
budynku szkolnego, dobudowując do niego cztery sale lekcyj-
ne i cztery mieszkania dla nauczycieli. Pomieszczenia szkol-
ne wyposażono w łazienki i kotłownię co. Od roku szkolnego 
1999/2000 w Wysokim Kole funkcjonuje sześcioklasowa Szko-
ła Podstawowa. Liczba uczniów przedstawia się następująco:
Klasa Liczba uczniów
I 23
II 5
III 10
IV 5
V 9
VI 13
Ogółem:                                                      65 uczniów

Oddział przedszkolny obejmuje 21 dzieci.
Demografi a w obwodzie szkolnym Wysokie Koło wskazuje 

na spadek liczby urodzeń w latach 2000-2006 i na unormowanie 
się tego zjawiska w latach 2007 – 2014 co daje pozytywną na-
dzieję na przyszłość. Dla realizacji zadań dydaktyczno-wycho-
wawczych szkoła zatrudnia 13 nauczycieli z pełnym wyższym 
wykształceniem pedagogicznym. 

Absolwentem i wychowankiem tej szkoły jest Marian Jawor-
ski autor książki Takie Wysokie Koło...

Stanisława Bachanek
Fotografi e Stanisław Błażyński
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W sobotę 18 kwietnia br. uczniowie 
Zespołu Szkól w Grabowie nad Pilicą  
mieli możliwość uczestniczenia w Apelu 
Młodych- „Dotknij Miłosierdzia” na to-
rze Automobilklubu Radomskiego przy 
ulicy Warszawskiej.

Apel Młodych był uwieńczeniem 
kilkunastodniowej pielgrzymki Krzyża 
i Ikony Matki Bożej, symboli Świa-
towych Dni Młodzieży po diecezji 
radomskiej.

Spotkanie rozpoczęło się punktualnie 
o godz. 18.00. Dla ok. 2 tysięcy przy-
byłych wystąpił białostocki skład hip-
hopowy Wyrwani z Niewoli, zespół 
muzyczny i chór Młodzi z Winkiem 
pod batutą księdza Bartłomieja Winka 
oraz znana chrześcijańska grupa TGD 
(Trzecia Godzina Dnia). Biskup ordy-
nariusz Henryk Tomasik krajowy dusz-
pasterz serdecznie przywitał młodzież, 
czując ze atmosfera jest przyjazna 
a pogoda nie sprzyja, żartował do ze-
branych pytając „Czy to prawda że jest 
tu ciepło?” na co usłyszał chóralną od-
powiedź:  „taaaak”. Biskup zachęcał 
do aktywnego uczestnictwa w Dniach 
w Diecezjach poprzedzających Świa-
towe Dni Młodzieży. Przekazał zebra-
nym idee ich organizowania i pozdro-
wił do zobaczenia w Krakowie. Biskup 
pomocniczy Piotr Turzyński przygoto-
wał specjalne rozważania na Apel Mło-
dych, w których gorliwie uczestniczyła 
nasza pielgrzymka. 

Uczniowie mieli również okazję 
pomodlić się przy symbolach ŚDM, 
którymi są krzyż, przekazany młodym 
ludziom w 1984 roku przez papieża 
św. Jana Pawła II oraz ikona Matki Bo-
żej z Rzymu, towarzysząca krzyżowi 
w światowej pielgrzymce od 
2003 roku.

Tematem przewodnim były zbliża-
jące się Światowe Dni Młodzieży oraz 
Dni w Diecezjach które odbędą się 20-
25 lipca 2016 roku. Na czas przygoto-
wań każda diecezja przyjmuję nazwę 
bliblijną nawiązującą do historii zba-
wienia i odkrywania działania Boga w 
swoim życiu. Nasza diecezja otrzymała 
nazwę Emaus – jest to biblijne miasto, 

do którego zmierzali zasmuceni śmier-
cią Jezusa Apostołowie. Sam Jezus do-
łączył do ich wędrówki, wyjaśniając im 
prorockie zapowiedzi wydarzeń, które 
niedawno miały miejsce w Jerozoli-
mie. Apostołowie zaprosili Jezusa, by 
został z nimi, gdy dotarli na miejsce. 
Rozpoznali go przy łamaniu chleba, 
następnie On zniknął im z oczu. 

Mimo niesprzyjającej pogody wszyscy 
wrócili zadowoleni, radośni i ubogaceni 
duchowo. O uczestnictwie w Apelu Mło-
dym zawsze będzie przypominać pamiąt-
kowe zdjęcie z biskupem pomocniczym 
Piotrem Turzyńskim.

Redakcja U.G.

Trwają prace wykończeniowe w bu-
dynku Samodzielnego Publicznego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej w Grabowie 
nad Pilicą. Budynek został rozbudo-
wany w roku 2014 o powierzchnię ok. 
200 m², w którym znajdują się gabinet 
lekarski, gabinet zabiegowy, gabinet 
stomatologiczny, pomieszczenia sani-
tarne, przestronna recepcja z poczekal-
nią, pomieszczenia gospodarcze, pokój 
socjalny dla personelu. Budynek zo-
stał wyposażony we własną kotłownię 
– ogrzewanie gazowe. Mając na uwa-
dze obowiązujące przepisy jak i dobro 
osób niepełnosprawnych i starszych, 
rozbudowany ośrodek jest budynkiem 
parterowym z wszelkimi dogodnościa-
mi dla tych pacjentów. Zaadaptowano 
na działce miejsce na parking oddziel-
nie dla personelu i pacjentów oraz 
ogrodzono plac metalowym płotem. 

Od początku kwietnia pracownicy 
gospodarczy Urzędu Gminy wykonują 

prace wykończeniowe w budynku. Za-
gospodarowano także przestrzeń zielo-
ną przed budynkiem. Wszystkie prace 
od podstaw wykonywane są systemem 

gospodarczym przez pracowników 
Urzędu Gminy. 

Redakcja U.G.

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
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Strażacy Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu gminy Grabów nad Pilicą 
wraz z Wójtem uczestniczyli 26 kwietnia 
br w Siódmej Ogólnopolskiej Pielgrzym-
ce Państwowej i Ochotniczej Straży Po-
żarnej na Jasną Górę. Pielgrzymka ta ma 
miejsce zawsze przed Dniem Strażaka, 
który jest obchodzony w dniu patrona św. 
Floriana 4 maja.

Pierwsza taka pielgrzymka miała 
miejsce jeszcze w okresie przedwojen-
nym – 18 czerwca 1939 roku. Wtedy to 
odbył się I Zjazd Strażactwa Polskie-
go na Jasnej Górze, a zgromadzona ok. 
15 tysięczna rzesza druhów strażaków ślu-
bowała Matce Bożej Jasnogórskiej wier-
ność służbie Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. 
Kolejne miały miejsce w latach: 1991, 
1992 oraz 1999. Od 2005 r. jasnogórskie 
pielgrzymki organizowane są co pięć lat. 

Uroczystość rozpoczęły się zbiórką na 
Placu Biegańskiego. Prezydent Polski do-
konał przeglądu pododdziałów oraz wziął 
udział w uroczystości sadzenia Dębu 
Wdzięczności. Następnie wszyscy prze-

szli na błonia Jasnogórskie gdzie wygło-
szono przemówienia w którym dziękowa-
no strażakom za ich służbę dla ojczyzny. 
Na błoniach uczestnicy przystąpili do 
Mszy Świętej w ich intencji. W wygło-
szonej homilii Arcybiskup Sławoj Leszek 
Głódź podziękował wszystkim strażakom 
za ich odważną i ofi arną służbę, a przede 

wszystkim za najpiękniejsze realizowanie 
przykazania miłości, którym jest pomoc 
drugiemu człowiekowi. Po zakończeniu 
ofi cjalnych uroczystości uczestnicy piel-
grzymki udali się na zwiedzanie Sanktua-
rium na Jasnej Górze.  

Redakcja U.G.

Wszystkie podróże kształcą i rozwija-
ją, wzbogacają życie i ubarwiają je, dlate-
go stały się ważnym elementem realizacji 
projektu „Moja przyszłość”. 

11 kwietnia 2015 r. 45 – osobowa grupa 
uczniów z Zespołu Szkół w Grabowie nad 
Pilicą uczestniczyła w wycieczce do War-
szawy. Pierwszym punktem zwiedzania był 
Stadion Narodowy. Wraz z przewodnikiem 
grupa obejrzała trybuny, płytę stadionu, mia-
ła możliwość zasiąść na ławkach dla zawod-
ników rezerwowych oraz zajrzeć w miejsca 
niedostępne dla kibiców takie jak: szatnie, 
gabinety masażu , łaźnie zawodników oraz 
pomieszczenie gdzie przeprowadzane są 
konferencje prasowe. Następnym punktem 
programu był przyjazd do Centrum Nauki 
Kopernik na prelekcję, gdzie na sferycz-
nym ekranie w Planetarium grupa obejrzała 
wyjątkowy fi lm 3D. Podczas pokazów na 
żywo uczniowie przyglądali się gwiazdom 
i planetom, poznali również historię podboju 
Kosmosu. Po 45 – minutowej uczcie astro-
nomicznej przyszedł czas na wielkie odkry-
wanie świata w innej części Centrum Nauki 
Kopernik. To fantastycznie zorganizowany, 
otwarty dla wszystkich bez względu na wiek 
– nowoczesny dom eksperymentowania. To 
niezwykłe laboratorium zajmuje powierzch-
nię czterech tysięcy metrów kwadratowych 
i składa się z pięciu galerii. Przechodząc do 
kolejnych sektorów uczniowie mogli spraw-

dzać, dotykać eksponatów, oglądać i słuchać. 
Mieli możliwość w prosty sposób odkrywać 
ciekawostki przyrody. Dociekali, jak powsta-
wał świat. Bawiąc się grupowo i indywidu-
alnie poznawali wynalazki, które zmieniają 
świat. Już na wejściu przywitał wycieczko-
wiczów mówiący robot i wielkie wahadło 
z 250 kg kulą, pokazującą, że Ziemia obraca 
się wokół własnej osi. W formie zabawy ucz-
niowie przekonali się, jak naprawdę działa 
latający dywan jednocześnie odkryli tajniki 
lewitacji. Wiele radości sprawiało uczestni-
kom uruchomienie dużego młyńskiego koła, 
przez bieganie w mniejszym jego odpowied-
niku. Wprawiając w ruch kolejny mechanizm 

pobudzają się „wrzące piłeczki”, które wciąż 
zmieniały swoją objętość. Niektórzy podej-
mowali jeszcze ciekawsze wyzwania, pró-
bując zamknąć się w dużej bańce mydlanej, 
albo przeżywali trzęsienie Ziemi.  Centrum 
Nauki Kopernika proponuje trzysta pięćdzie-
siąt eksperymentów które nie sposób zbadać 
podczas jednej wycieczki. Wyjazd bez wąt-
pienia wzbogacił uczniów, którzy chcą po-
znawać świat przez niekonwencjonalne me-
tody, skupione na rozwiązywaniu zagadek, 
eksperymentowaniu i doświadczaniu.

Redakcja U.G.
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„Osady miejskie i wsie Zapilcza 
w szczególny sposób doświadczone 
zostały przez historię. Najbardziej 
dramatyczne wydarzenia tej ziemi wią-
żą się z II wojną światową. Walki we 
wrześniu 1939 roku, okupacja i kon-
spiracja oraz zmagania na przyczół-
ku warecko – magnuszewskim, mimo 
upływu lat, pozostają w żywej pamięci 
świadków tych wydarzeń. Ludzie, któ-
rzy opowiadają o tych czasach, nie są 
w stanie ukryć emocji. Ich przeżycia 
spisane w relacjach – wspomnieniach 
mają zwykle bardzo osobisty, prywat-
ny charakter, ale stanowią cząstkę 
historii, o której nam nie wolno zapo-
mnieć. Z szacunkiem chylimy głowy 
przed tymi, dla których upamiętnie-
nie wydarzeń z przeszłości stało się 
życiową pasją”

To fragment wstępu napisanego przez 
autorów do książki, której promocja od-
była się 27 kwietnia 2015 roku, w Cen-
trum Kultury i Tradycji Historycznej przy 
Skansenie Bojowym I Armii Wojska Pol-
skiego w Mniszewie. W ręce czytelników 
została oddana publikacja historyczna 
pt. „Zapilcze 1939 – 1945 Między Pilicą 

a Radomką”, która opowiada o trudnej, 
wojennej historii ziem leżących między 
trzema rzekami Wisłą, Pilicą i Radomką, 
nazywanych Zapilczem. 

Autorami tej niezwykle cennej, 

zwłaszcza dla mieszkańców tego terenu, 
publikacji są nauczyciele historii: Grze-
gorz Kocyk, Wiesław Topór, Elżbieta 
Kwiatkowska i Marek Kozłowski. 

Książka przedstawia fakty historycz-
ne z okresu II wojny światowej zareje-

strowane w dokumentach 
znajdujących się w archi-
wach państwowych oraz 
innych źródłach. Zawiera 
też osobiste wspomnienia 
ludzi, relacje świadków, 
którzy przeżyli tą tragiczną 
wojenną  historię. 

Opowiada o krwawych 
walkach na terenie Za-
pilcza, jakie toczyły woj-
ska polskie i sojusznicze 
z nieprzyjacielem, walce 
partyzanckiej, okupacji 
niemieckiej i dramacie 
ludności cywilnej. Poka-
zuje heroizm i poświęcenie 
żołnierzy, którzy walczyli 
za ojczyznę i oddawali za 
nią życie. 

Uświadamia czytelni-
kom, że powinno się znać 
i pamiętać historię miejsc, 
z których się wywodzimy 
i w których żyjemy. 

Młodzież z III klas 
gimnazjalnych z terenu 
gminy Magnuszew, która 

uczestniczyła w spotkaniu promocyj-
nym, z ogromnym zainteresowaniem 
słuchała relacji autorów o trudzie zbie-
rania materiałów do publikacji, żmud-
nych i czasochłonnych poszukiwaniach 

w archiwach i spotkaniach z najstar-
szymi mieszkańcami w okolicy, którzy 
bardzo chętnie dzielili się wspomnie-
niami z tamtego okresu. Opowiadali 
o wzruszeniu i łzach, które towarzy-
szyły spotkaniom z bohaterami wy-
wiadów i podkreślali, jak ważne było 
dla tych osób, przekazanie potomnym 
wiedzy o tragedii jaką dane im było 
przeżyć. Aby młode pokolenie znało 
i pamiętało historię swojej „małej oj-
czyzny” i czciło pamięć tych, którzy 
oddali za nią życie. Mówili, że dzięki 
relacjom naocznych świadków „można 
było lepiej zrozumieć, czym jest wojna 
z punktu widzenia zwykłego człowieka 
wplątanego w tryby wielkiej machiny 
dziejów”.

Autorzy otrzymali podziękowania 
z rąk Wójta Gminy Magnuszew oraz kwia-
ty od młodzieży. Książki zostały przeka-
zane do wszystkich bibliotek szkolnych 
z terenu gminy Magnuszew oraz do zbio-
rów wszystkich bibliotek publicznych 
w powiecie kozienickim.

Publikacja została wydana przez Gmi-
nę Magnuszew. Współfi nansowana ze 
środków Unii Europejskiej EFRROW. 

Koordynatorem wydania była Gminna 
Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury 
w Magnuszewie, która bardzo zachęca 
czytelników do przeczytania „Zapilcza 
1939 – 1945” i zapoznania się z tą szcze-
gólnie bliską naszym sercom historią, bo 
dotyczącą znanych nam ludzi i miejsc, 
w których żyjemy.

Pracownicy Gminnej 
Biblioteki Publicznej

– Centrum Kultury w Magnuszewie

GMINA MAGNUSZEW
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W marcu 2015 roku w miejscowo-
ści Zajezierze „Kamelonka” odbył się 
przetarg ustny na sprzedaż i wycinkę 
13 sztuk starych drzew gatunku brzoza 
i lipa. Za pieniądze uzyskane z przetar-
gu zakupiono dziesięć sztuk młodych 
sadzonek dębu czerwonego (Quercus 
rubra) oraz dziesięć sztuk klonu zwy-
czajnego (Acer platanoides), które zo-
stały posadzone w miejsce wyciętych 
drzew w kwietniu. Z tej kwoty zostały 
tez zakupione kwiaty i krzewy ozdob-
ne Forsycja (Forsythia Vahl). 

Okoliczni mieszkańcy z entu-
zjazmem uczestniczą społecznie 
w pracach mających na celu zagospo-
darowanie parku i poprawę jego wize-
runku. Wykonano prace porządkowe, 
przygotowano klomb, który zostanie 
obsadzony zakupionymi kwiatami oraz 
kwiatami i roślinami przyniesionymi 
przez mieszkańców. W parku będzie 
ustawionych kilka ławek oraz zostanie 
przygotowane odpowiednio zabezpie-
czone miejsce do wspólnego grillowa-
nia i wspólnego spędzania czasu.

Dzięki tym zabiegom park stanie się 
atrakcyjnym miejscem wypoczynku, re-
kreacji i integracji mieszkańców.

Nowe nasadzenia zostały również 
wykonane w miejscowości Głusiec 
przy jednostce wojskowej. Po wycię-
ciu starych topól, które już stanowiły 
zagrożenie, zostało posadzonych dzie-
sięć sztuk młodych dębów szypułko-
wych (Quercus robur).

Ponadto nowe drzewa zostały po-
sadzone w parku w Sieciechowie. Po 
sukcesywnie usuwanych w poprzed-
nich latach starych i schorowanych 
drzewach posadzono cztery sztuki gru-
jecznika japońskiego (Cercidiphyllum 
japonicum) i dziesięć sztuk jarząbu 
szwedzkiego (Sorbus intermedia).

Sadząc drzewa zwiększamy po-
wierzchnię terenów zielonych i pod-
nosimy walory estetyczne lokalnego 
środowiska. Takie działania wpływają 
pozytywnie na ochronę środowiska 
naturalnego, urozmaicenie krajobrazu 
i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Z.H.

GMINA SIECIECHÓW
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Apteka w Sieciechowie jest już 
czynna. Uroczyste otwarcie odbyło 
się w dniu 18 kwietnia. Apteka znaj-
duje się w budynku Ośrodka Zdrowia 
w Sieciechowie. Jest to dobra loka-
lizacja, umożliwiająca szybki dostęp 
do produktów leczniczych. Apteka 
jest czynna od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8ºº do 15ºº. 

Jak zapewnia przedstawiciel apte-
ki, jest ona dobrze zaopatrzona, będzie 
miała na stanie wszystkie leki: zarów-
no te na receptę, jak i te, które można 
kupić bez recepty. Nie będzie również 
problemu, by sprowadzić jakiś medy-
kament, którego akurat nie ma na pół-
ce, można zamówić go przez telefon 
pod numerem 48 332 20 61. Lek bę-
dzie do odebrania na następny dzień. 
Dodatkowym atutem są również przy-
stępne ceny i fachowa obsługa. 

Apteka została ponownie otwarta 
dzięki staraniom Wójta Gminy Siecie-
chów Zbigniewa Czerskiego, bowiem 

sytuacja, w której w gminie nie było 
żadnej apteki, uderzała w bezpieczeń-
stwo zdrowotne pacjentów.

Chcąc utrzymać jedyną aptekę 

w Naszej Gminie, zachęcamy wszyst-
kich mieszkańców do korzystania 
z oferty apteki.

E.K.

W marcu 2015 r. Szkolne Koło 
Przyrodnicze w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym z Zajezierzu, prze-
prowadziło akcję charytatywną, która 
miała na celu zbiórkę niepotrzebnych 
w naszych domach a przydatnych dla 
zwierząt ze schroniska: kocy, podu-
szek, ręczników, ścierek. Dokonaliśmy 
także zbiórki pieniędzy oraz karmy dla 

zwierząt. Pomysłodawcą tej akcji była 
uczennica kl. IV OLIWIA PANAS.

W ramach akcji zebraliśmy 102 zło-
te i 74 grosze. Za te pieniążki uczen-
nice klasy IV – Olga Niedzielska oraz 
Weronika Gajek wraz z rodzicami za-
kupiły puszki z karmą dla zwierząt, 
w sumie 28 sztuk. Wszystkie zebrane 

i zakupione dary zostały zawiezione do 
Schroniska dla zwierząt w Puławach 
przy ul. Komunalnej 11 przez p. Annę 
Szymańską. Bardzo ofiarna okazała się 
społeczność naszej szkoły. W imieniu 
zwierząt  ze schroniska „PRZYJAZNA 
ŁAPA” – DZIĘKUJEMY.

ANNA SZYMAŃSKA
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