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dokończenie na str. 2

Powiat kozienicki otrzymał pod ko-
niec 2015 roku dotację w wysokości 
3 360 000 złotych z budżetu państwa 
z przeznaczeniem na dofinansowanie 
projektu „Zakup sprzętu wraz z wypo-
sażeniem dla Samodzielnego Publicz-
nego Zespołu Zakładów Opieki Zdro-
wotnej w Kozienicach”. 

Warunkiem przyznania dotacji było 
wniesienie przez powiat wkładu własnego 
w wysokości 840 000 złotych. Środki fi -
nansowe na ten cel pochodziły z dofi nan-
sowania w kwocie 600 000 złotych przeka-
zanego przez Gminę Kozienice i darowizny 
240 000 złotych Fundacji Zdrowe Dziecko.

Dotacja była wynikiem rozmów 
podczas wizyty premier Ewy Kopacz 
w kozienickim szpitalu w sierpniu 
2015 roku. 

Jarosław Pawlik dyrektor SPZZOZ 
dodaje – to była dla szpitala wielka 
szansa, dlatego że braki sprzętowe 

w szpitalu są ogromne no i tego typu 
pomoc w zasadniczy sposób pozwoli-
ła nam poprawić sytuację jeśli chodzi 

o wyposażenie w sprzęt. Czasu było 
bardzo niewiele, ponieważ kwota tej 
wielkości musi być wydawana zgod-
nie z zasadami zamówień publicznych, 
w każdym razie nie zmarnowaliśmy ani 
jednego dnia i właściwie do ostatniego 
dnia roku poprzedniego realizowali-
śmy to zadanie. 

Nowy sprzęt to: 11 kardiomonitorów 
wraz z centralą monitorującą i wyposa-
żeniem; 2 respiratory z wyposażeniem; 
3 Holtery EKG wraz z rejestratorami 
i wyposażeniem; 3 rejestratory Holte-
ra RR z wyposażeniem; aparat EKG 
z wyposażeniem; 5 defibrylatorów 
z pomiarem ciśnienia, monitorowa-
niem EKG, SpO2 z kapnometrem; 
monitor do pomiaru rzutu serca z wy-
posażeniem; 2 stoły operacyjne z wy-
posażeniem; 4 stoły zabiegowe z wypo-
sażeniem, 1 aparat przyłóżkowy USG 
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z wyposażeniem; 1 uniwersalny aparat 
USG wraz z wyposażeniem; 1 aparat 
RTG z wyposażeniem; 1aparat do KTG 
ciąży mnogiej wraz z wyposażeniem; 
1 videolaryngoskop z wyposażeniem. 

Zakupiono także: zestaw do wykonania 
badań endoskopowych składający się z ko-
lonoskopu, gastroskopu oraz myjni z wypo-
sażeniem; 3 płuczki/myjnie dezynfektory 
z wyposażeniem; 1 wirówkę laboratoryjną 
i 1 mikroskop laboratoryjny z wyposaże-
niem; 15 materacy przeciwodleżynowych 
z wyposażeniem; 3 łóżka/wózki do kąpie-
li chorych z wyposażeniem; 10 wózków 
do transportu chorych z wyposażeniem; 
100 łóżek różnej klasy (podstawowe, hy-
drauliczne, pediatryczne, młodzieżowe, 
elektryczne, specjalistyczne) wraz z wy-
posażeniem; 10 wózków zabiegowych 
z wyposażeniem; 1 kolumnę laparoskopową; 
1 ambulans sanitarny typu C; 2 ucyfrowie-
nia aparatów RTG; 1 centralę telefoniczną 
oraz 1 serwer komputerowy. 

Szpital w Kozienicach potrzebuje 
jeszcze wiele innego sprzętu. Z dotacji  
nie mogły być fi nansowane remonty od-
działów. W najbliższym czasie dyrekcja 
szpitala będzie starać się o pozyskanie 
środków fi nansowych na przeprowadze-
nie prac remontowych m.in. wymianę 
podłóg, drzwi na niektórych oddziałach.

dAnUTA delekTA

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

INFORMACJA O OBOWIĄZKU UISZCZANIA OPŁAT ROCZNYCH ZA 2016 R.

Starosta Kozienicki przypomina, że opłaty roczne za 2016 r. z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczy-
stego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu kozienickiego należy uiszczać 
w terminie do 31 marca 2016 r. na rzecz Skarbu Państwa na konto Powiatu Kozienickiego w Banku PEKAO SA 
O/ Kozienice 95 1240 5703 1111 0000 4906 9004 lub w kasie tutejszego Starostwa.

Przypomina się również, że opłaty roczne wnosi się przez cały okres trwałego zarządu, użytkowania wieczystego bez 
wezwania w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

Jeżeli z uwagi na zmianę wartości nieruchomości gruntowej organ będzie zamierzał zaktualizować wysokość opłaty rocz-
nej, zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. 2013.267 
z dnia 27 lutego 2013 r.) z a w i a d o m i na piśmie stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie 
aktualizacji opłaty rocznej.
                  Andrzej Jung
             Starosta Kozienicki

Informacje



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

Uchwałą Rady Powiatu Kozienickiego 
z 25 stycznia 2016 roku powołana została 
Rada Społeczna przy Samodzielnym Pub-
licznym Zespole Zakładów Opieki Zdro-
wotnej w Kozienicach. 

2 lutego odbyło się spotkanie, w któ-
rym uczestniczyli członkowie poprzed-
niej i nowej rady społecznej, starosta, 
wicestarosta powiatu kozienickiego, dy-
rektor szpitala oraz przedstawiciele szpi-
tala i starostwa. 

Andrzej Jung starosta powiatu ko-
zienickiego i Jarosław Pawlik dyrektor 
szpitala podziękowali za pracę członkom 
Rady Społecznej poprzedniej kadencji. 

Członkami rady byli: Zygmunt Muć-

ko, Włodzimierz Stysiak, Barbara Sobota, 
Małgorzata Bebelska, Ewa Dobrzańska 
– Trela, Sławomir Kolasiński.

Akty powołania otrzymali członkowie 
nowej rady: Krzysztof Stalmach, Zygmunt 
Mućko, Józef Grzegorz Małaśnicki, Miro-
sław Górka, Mariusz Prawda, Grzegorz Mie-
rzejewski, Sławomir Kolasiński. W skład 
rady wchodzą przedstawiciele samorządów 
gminnych i powiatowego oraz zakładów 
pracy z terenu powiatu kozienickiego. 

Krzysztof Stalmach wicestarosta po-
wiatu kozienickiego jest przewodniczą-
cym Rady Społecznej, która jest organem 
opiniodawczym i inicjującym dla dyrek-
tora Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozieni-
cach oraz Rady Powiatu. 

Kadencja Rady Społecznej trwa cztery 
lata. Rada pełni swoje funkcje do czasu 
wyłonienia nowego składu. Rada spo-
łeczna pracuje na podstawie przepisów 
ustawy o działalności leczniczej, Statutu 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Za-
kładów Opieki Zdrowotnej w Kozieni-
cach oraz regulaminu rady.

dAnUTA delekTA

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

25 stycznia odbyła się XVI Sesja 
Rady Powiatu Kozienickiego V ka-
dencji. Radni przyjęli Plan Pracy Rady 
Powiatu Kozienickiego na 2016 rok, 
a także sprawozdania z prac Komisji 
Rady Powiatu Kozienickiego i sprawo-
zdanie z realizacji rocznego planu kon-
troli Komisji Rewizyjnej.

Radni podjęli uchwały w następują-
cych sprawach:
• zatwierdzenia planów pracy Stałych 

Komisji Rady Powiatu na 2016 rok,
• przyjęcia sprawozdania z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 
2015 rok,

• powołania Rady Społecznej przy Samo-
dzielnym Publicznym Zespole Zakła-
dów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.

 

lUCynA doMAŃSkA-STAnkIewICz

Retransmisja XVI Sesji Rady Po-
wiatu Kozienickiego V kadencji dostęp-
na jest na stronie internetowej www.ko-
zienicepowiat.pl w aktualnościach

Informacje
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5 lutego w Centrum Kulturalno Arty-
stycznym w Kozienicach odbyła się de-
bata z udziałem wszystkich podmiotów 
zainteresowanych szeroko rozumianym 
bezpieczeństwem na terenie powiatu 
kozienickiego.

Celem spotkania było m.in. poznanie 
rzeczywistych oczekiwań społecznych 
w tym zakresie oraz przede wszystkim 
rozmowa na temat koncepcji rozwiązania 
systemowego w postaci krajowej mapy 
zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce.

Spotkanie rozpoczął inspektor Sta-
nisław Kondeja Komendant Powiatowy 
Policji w Kozienicach przedstawiając 
zagrożenie przestępczością na terenie 
powiatu kozienickiego jakie wystąpiło 
w 2015 roku. Omówił wykrywalność, 
jaką osiągnęła jednostka i podległe jej 
Komisariaty Policji w Grabowie nad Pi-
licą i Gniewoszowie. 

W dalszej części spotkania przedsta-
wił koncepcję tworzenia „Map zagrożeń 
bezpieczeństwa w Polsce” .

Po co mapa zagrożeń bezpieczeń-
stwa i co z niej wynika dla mieszkań-
ców powiatu kozienickiego?

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa to 
element procesu zarządzania bezpie-
czeństwem publicznym, realizowanym 
w partnerstwie międzyinstytucjonalnym 
i społecznym. Narzędzie, które pozwoli 
na rzetelne i czytelne zidentyfi kowanie 
i przedstawienie społecznościom lokal-
nym skali i rodzaju zidentyfi kowanych 
zagrożeń przez instytucje współodpo-
wiedzialne za bezpieczeństwo i porządek 
publiczny, z uwzględnieniem oczekiwań 
społecznych. Mapa ta – zwizualizowany 
stan bezpieczeństwa – będzie, jak po-
wiedział w wywiadzie dla „Policji 997” 
Jarosław Zieliński Wiceminister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji „jednym 
z najważniejszych czynników, na podsta-
wie których można będzie kształtować 
struktury terenowe Policji (…) będzie 
także punktem wyjścia do decyzji zwią-
zanych z takim rozlokowaniem struktur 
Policji, które pozwoli na zapewnienie 
jednakowego, wysokiego poziomu bez-
pieczeństwa w całym kraju.”

Policja jest służbą posiadającą naj-
lepsze przygotowanie profesjonalne, 
zarówno w zakresie wykorzystywania 
analiz dotyczących bezpieczeństwa, 
w tym szczególnie dotyczących prze-
strzeni publicznej, jak i inicjowania i ko-
ordynacji współpracy międzyinstucjonal-
nej. Rozwiązania te znalazły umocowania 
prawno – organizacyjne, w wewnętrznych 
aktach prawnych w Policji. Zarządzanie 

bezpieczeństwem jest procesem złożo-
nym, wielopłaszczyznowym, funkcjonu-
jącym na wielu poziomach. 

Mapy zagrożeń tworzone na szczeb-
lu powiatowym obejmują teren całej 
jednostki Komendy Powiatowej Policji 
w Kozienicach, włącznie z podległymi 
Komisariatami Policji w Grabowie nad 
Pilicą i Gniewoszowie. Uwzględniać będą 
w szczególności poniższe kryteria:
• Zagrożenie przestępczością, 
• Zagrożenie przestępczością kryminalną,
• Zagrożenie przestępczością kryminalną 

w 7 podstawowych kategoriach,
• Zagrożenie przestępczością gospodar-

czą,
• Zagrożenie przestępczością narkotyko-

wą,
• Zagrożenia wykroczeniami szczegól-

nie uciążliwymi społecznie: zakłócenie 
porządku publicznego (art.51par.1kw), 
uszkodzenie mienia (art.124kw), prze-
ciwko przepisom UWTPA (art. 41), 
zaśmiecania, zanieczyszczanie (art. 
145 kw),

• Zdiagnozowane zagrożenia i oczekiwa-
nia zgłoszone podczas debat społecz-
nych. 
W zakresie służby prewencyjnej, bio-

rąc pod uwagę oczekiwania społeczne 
istotnym jest również kierowanie niezbęd-
nych sił policyjnych umożliwiających re-
alizację zadań na rzecz bezpieczeństwa 
lokalnego: 
• liczba bezwzględna policjantów skiero-

wanych do służby patrolowej i obcho-
dowej,

• procentowy udział policjantów podsta-
wowych komórek służby prewencyjnej 
do stanu osobowego jednostki Policji,

• czas reakcji na zdarzenia. 

Bardzo istotnym zagadnieniem, 
wymagającym odrębnego podejścia 
jest problematyka bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Mapa zagrożeń 
w tym obszarze opracowywana będzie 
na wszystkich poziomach (krajowym, 
wojewódzkim, powiatowym/gminnym) 
z uwzględnieniem:
• Liczby wypadków drogowych,
• Liczby wypadków drogowych w przeli-

czeniu na 10 tys. mieszkańców,
• Liczby ofi ar śmiertelnych,
• Liczby ofi ar śmiertelnych w przelicze-

niu na 10 tys. mieszkańców,
• Zdiagnozowanych zagrożeń i oczeki-

wań zgłoszonych przez lokalne spo-
łeczności.
Wdrożenie programu „mapa zagro-

żeń” zapewni podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa mieszkańców powiatu 
kozienickiego oraz wpłynie na popra-
wę aktualnego stanu bezpieczeństwa 
i porządku.

Celem konsultacji społecznych jest 
zebranie opinii i uwag dotyczących 
wytypowania zagrożeń w Kozienicach 
i powiecie kozienickim. 

Na podstawie zebranych informacji 
zostanie opracowana „mapa zagrożeń”, 
która odzwierciedli rodzaj przestępstw, 
wykroczeń i miejsca ich występo-
wania. W zależności od rodzaju tych 
zdarzeń na podstawie mapy można 
w szybki i skuteczny sposób podejmo-
wać działania zmierzające do zapo-
biegania przestępczości oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku 
publicznego.

PATryCJA zABorowSkA 

Informacje
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
(PGN) koncentruje się na zadaniach nisko-
emisyjnych i efektywnie wykorzystujących 
zasoby, w tym na  poprawie efektywności 
energetycznej, wykorzystaniu odnawial-
nych źródeł energii (OZE). Przedmiotowe 
działania mają na celu zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń do powietrza w tym  pyłów 
(PM2,5, PM10), dwutlenku siarki, tlenków 
azotu oraz emisji dwutlenku węgla, ze 
szczególnym uwzględnieniem obszarów, 
na których odnotowano przekroczenia ja-
kości poziomów dopuszczalnych stężeń 
w powietrzu.

W realizację planu będą zaangażowane 
podmioty będące producentami i/lub od-
biorcami energii, ze szczególnym uwzględ-
nieniem działań w sektorze publicznym. 
Dodatkowo, PGN obejmie obszary, 
w których władze lokalne mają wpływ na 
zużycie energii w perspektywie długoter-
minowej (w tym planowanie przestrzenne). 
Plany zakładają również podjęcie inicjatyw 
mających na celu wspieranie produktów 
i usług efektywnych energetycznie (np. za-
mówienia publiczne) oraz  podjęcie dzia-
łań mających wpływ na zmiany postaw 
konsumpcyjnych użytkowników energii. 
W tym obszarze niezbędna jest współpraca 
z mieszkańcami, przedsiębiorcami i inny-
mi zainteresowanymi.

Do opracowania Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej na lata 2016 – 2020 przy-
stąpiły następujące Gminy ze Związku 
Gmin Ziemi Kozienickiej:

• Kozienice
• Garbatka Letnisko
• Magnuszew
• Gniewoszów
• Sieciechów

Opracowanie niniejszych Planów ma 
pomóc Polsce osiągnąć cele wskazane 
w pakiecie klimatyczno-energetycznym 
do roku 2020, które sformułowane są na-
stępująco:
1. redukcja emisji gazów cieplarnianych,
2. zwiększenie udziału energii pochodzą-

cej z źródeł odnawialnych (OZE),
3. redukcja zużycia energii fi nalnej, co ma 

zostać zrealizowane poprzez podniesie-
nie efektywności energetycznej,

4. poprawa jakości powietrza na obsza-
rach, na których odnotowano przekro-
czenia jakości poziomów dopuszczal-
nych stężeń w powietrzu i realizowane 
są programy (naprawcze) ochrony po-
wietrza (POP) oraz plany działań krót-
koterminowych (PDK).
Plany Gospodarki Niskoemisyjnej 

umożliwią pozyskanie Gminom funduszy 
unijnych, które mogą przeznaczyć m.in. 
na: audyty energetyczne, termomoderni-
zację budynków, wymianę i modernizację 

instalacji elektroenergetycznych, 
wymianę i modernizację instalacji 
ciepłowniczych, poprawę węzłów 
komunikacyjnych, wymianę oświet-
lenia i urządzeń na energooszczęd-
ne, budowę obiektów pasywnych/
energooszczędnych, montaż insta-
lacji odnawialnych źródeł energii 
(OZE) oraz wykorzystanie energii 
z odpadów.

Na podstawie zadań zaplanowa-
nych w PGN, nie tylko samorządy 
mogą otrzymywać dotację lub inne 
wsparcie fi nansowe i doradcze 
w ramach gospodarki niskoemisyj-
nej. Mieszkańcy, przedsiębiorcy 
i inne podmioty działające na tere-
nie samorządów, które realizują po-

litykę gospodarki niskoemisyjnej mogą 
korzystać np. ze wsparcia fi nansowego 
w ramach środków w Narodowym Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, Wojewódzkim Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
z Premii Termomodernizacyjnej w Banku 
Gospodarstwa Krajowego. 

W związku z powyższym zachęcamy 
do wypełnienia Ankiet, które znajdują się 
na stronie internetowej Związku Gmin 
Ziemi Kozienickiej oraz na portalach po-
szczególnych samorządów, które przystą-
piły do opracowania Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej.

W opracowaniu przedmiotowego do-
kumentu uczestniczy fi rma consultingo-
wa ANLUK Łukasz Kozikowski. 

SylwIA wĄSIk
Przewodnicząca Zarządu 

Związku Gmin Ziemi Kozienickiej

Informacje
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Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach w roku 2016 kontynuuje realizację projektu „Aktywizacja osób w wieku  
30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (I)”. 

Powyższy Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywi-
zacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest „Zwiększenie  możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defa-
woryzowanych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim”. Projekt będzie realizowany do końca 2016 roku. 

W ramach projektu wsparciem obejmowane są osoby bezrobotne (kobiety i mężczyźni) w wieku 30 lat i powyżej, 
zarejestrowane w PUP w Kozienicach. Mogą to być osoby, dla których określono I lub II profil pomocy.

Wsparciem obejmowane są tu następujące kategorie osób bezrobotnych: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby  
o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotne powyżej 12 miesięcy) oraz osoby powyżej 50 roku 
życia. W roku 2016 zaplanowano realizację staży, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz 
szkoleń indywidualnych.

W styczniu bieżącego roku Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór projektów w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane  
z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach będzie nosił tytuł „Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (II)” i będzie realizowany w latach 2016 – 2017. Powyższy projekt 
skierowany będzie do bezrobotnych kobiet i mężczyzn poniżej 30 roku życia należących do kategorii NEET (osoby 
młode, które nie pracują, nie szkolą się i nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym – dokładana 
definicja osoby z kategorii NEET zawarta jest w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój). Zaplanowane  
w ramach projektu formy wsparcia to staże, szkolenia i jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

W 2016 roku PUP rozpoczął również realizację Programu Regionalnego „Mazowsze 2016”, który jest skiero-
wany do osób długotrwale bezrobotnych z terenów wiejskich nie posiadających wykształcenia średniego. Program ten 
jest finansowany ze środków Funduszu Pracy a formy wsparcia, które będą realizowane to staże, szkolenia i jednorazo-
we środki na podjęcie działalności gospodarczej.

W roku bieżącym Powiatowy Urząd Pracy rozpoczął również realizację nowego instrumentu. Jest to refunda-
cja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowa-
nych bezrobotnych do 30 roku życia. 

Efektem działań realizowanych przez PUP ma być osiągnięcie jak najwyższej efektywności zatrudnieniowej 
(by jak największa liczba osób aktywizowanych przez PUP podjęła zatrudnienie).

Oferta usług i instrumentów rynku pracy jakie Powiatowy Urząd Pracy kieruje do pracodawców oraz osób bezrobot-
nych jest bogata gdyż mamy tu do czynienia ze wsparciem finansowanym zarówno ze środków krajowych jak i unij-
nych. Jednak wszelkie programy i projekty wymagają doboru uczestników wedle ściśle określonych reguł. Dlatego też 
pod numerem telefonu 48 614 66 81 można uzyskać szczegółowe informacje na temat działań realizowanych przez PUP 
w Kozienicach. Informacje na ten temat można uzyskać również  na stronie www.pupkozienice.pl, a także w siedzibie 
PUP – ul. Zdziczów 1 w Kozienicach.

Henryk PoźdzIk

zastępca dyrektora

Powiatowego Urzędu Pracy 

w kozienicach

Informacje
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Pięć lat temu, w lutym 2011 r., Sejm RP 
przyjął ustawę ustanawiającą dzień 1 mar-
ca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”. Dzień ten jest jednym z siedmiu 
polskich świąt państwowych i został ustano-
wiony W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” 
– bohaterom antykomunistycznego podzie-
mia, którzy w obronie niepodległego bytu 
Państwa Polskiego, walcząc o prawo do 
samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń 
demokratycznych społeczeństwa polskiego, 
z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciw-
stawili się sowieckiej agresji i narzuconemu 
siłą reżimowi komunistycznemu. 

Data obchodów Narodowego Dnia 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” nie jest 
przypadkowa. 1 marca 1951 r. w więzieniu 
mokotowskim komuniści wykonali wyrok 
śmierci na siedmiu przywódcach IV Zarządu 
Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN) 
– antykomunistycznej organizacji cywilno-
wojskowej powołanej we wrześniu 1945 r. 
do obrony i oporu wobec wprowadzanego 
siłą przez władze sowieckie w Polsce no-
wego systemu władzy. Narodowy Dzień 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” przypomina 
o powojennym podziemiu niepodległościo-
wym, tzw. „drugiej konspiracji”. Przypomina 
o dziesiątkach tysięcy żołnierzy oddziałów 
partyzanckich oraz konspiratorach cywil-
nych, którzy po II wojnie światowej otwar-
cie wystąpili przeciwko sowieckim planom 
zniewolenia Polski. Szacuje się, że w okresie 
największej aktywności podziemia zbrojne-
go, wokół tego ruchu skupionych było około 
200 tys. aktywnych konspiratorów. 

Warto przypomnieć, że na terenie powia-
tu kozienickiego w latach 1945-1947 bar-

dzo aktywnie działały niepodległościowe 
oddziały m.in. Władysława „Graba” Mo-
lendy (w nocy z 5 na 6 maja 1945r. ponad 
30-osobowy oddział „Graba” uwolnił około 
stu więźniów z kozienickiego aresztu), Ma-
riana Bernaciaka „Orlika” (najbardziej uda-
na akcja „Orlika” w powiecie kozienickim 
miała miejsce 26 lipca 1945 r. tego dnia 
w Bąkowcu udało się odbić 135 więźniów-
żołnierzy AK z transportu kolejowego 
jadącego z więzienia na Pradze do więzie-
nia we Wronkach). Franciszek Jaskólski 
„Zagończyk”, twórca struktur Zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość na terenie powia-
tu kozienickiego, komendant inspektoratu 
WiN Związek Zbrojnej Konspiracji obej-
mującego powiat kozienicki, skupił wokół 
siebie kilka oddziałów zbrojnych, które 

w 1946 r. dokonały wielu udanych akcji. 
Jednym z ostatnich był oddział Tadeusza 
Zielińskiego „Igły”. 

Powojenna konspiracja niepodległoś-
ciowa, aż do powstania Solidarności była 
najliczniejszą formą zorganizowanego opo-
ru społeczeństwa polskiego wobec narzuco-
nej władzy. Wielu „Żołnierzy Wyklętych” 
zostało zabitych i pochowanych w niezna-
nym miejscu, dziesiątki tysięcy weteranów 
podziemia i ich rodziny były w latach PRL 
poddawane różnego rodzaju szykanom 
i represji za swoją działalność ich imię 
było szkalowane. Narodowy Dzień Pamię-
ci „Żołnierzy Wyklętych” przywraca dziś 
pamięć o tych, którzy do końca walczyli 
o niepodległy i niezależny byt państwa.

krzySzToF zAJĄC

14 stycznia br. miesięcznik „Per-
spektywy” opublikował Ogólnopolski 
Ranking Liceów Olimpijskich, w któ-
rym I LO im. S. Czarnieckiego w Ko-
zienicach, jako jedyne z powiatu kozie-
nickiego, znalazło się na 166 pozycji 
w Polsce. Ranking ten powstaje w opar-
ciu o wyniki 44 olimpiad przedmioto-
wych oraz liczbę fi nalistów i laureatów 
w danej szkole. Finaliści i laureaci są 
ustawowo zwolnieni z egzaminów ma-
turalnych z danego przedmiotu i otrzy-
mują wynik 100%. 

I Liceum Ogólnokształcące im. S. 
Czarnieckiego zalazło się także na 108 
pozycji w rankingu szkół na Mazowszu. 
Ranking ten uwzględnia sukcesy szkoły 
w olimpiadach, wyniki matury z przed-
miotów obowiązkowych oraz wyniki ma-
tury z przedmiotów dodatkowych.

Cieszą wysokie wyniki uczniów, co 
przekłada się na coraz wyższą z roku 
na rok i mocniejszą pozycję szkoły 

w środowisku lokalnym.

JUSTynA kwAŚnIk

Historia/Informacje
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Już od ponad roku na terenie powiatu 
kozienickiego działa Hospicjum Domowe, 
w którym wielodyscyplinarny zespół (le-
karze, pielęgniarki, psycholodzy i rehabili-
tanci) udziela pomocy najbardziej potrze-
bującym mieszkańcom Kozienic i okolic 
z rozpoznaną chorobą nowotworową 
w walce z bólem, który spowodowany jest 
toczącym się procesem nowotworowym. 

Rodziny są bezradne wobec cierpienia 
bliskich im osób. Głównym celem Hospi-
cjum jest towarzyszenie. Czuwa się zarów-
no nad samym chorym, jak i jego bliskimi 
w domu-miejscu, które stwarza poczucie bez-
pieczeństwa przez kontakt z bliskimi ludźmi. 
Środowisko rodzinne w chwilach zwątpienia 
wspiera i dodaje choremu odwagi. Własny 
dom i najbliżsi dodają sił, aby przezwyciężyć 
wszelkie niedogodności czasu choroby. 

Skierowanie do Hospicjum Domowego 
może pacjent otrzymać od każdego lekarza 
przyjmującego w ramach NFZ i przekazać 
go pielęgniarce z Hospicjum – kontakt 
tel. 500 746 165.

Od września przy hospicjum działa 
również Fundacja ,,Hospicjum-Razem 
możemy więcej”.

kto pragnie dobra dla drugiego człowie-
ka zawsze znajdzie sposób, aby coś dla niego 
uczynić – to ich motto. Fundacja jest pierw-
szą na tym terenie organizacją, działającą na 
rzecz pacjentów nieuleczalnie chorych, wy-
magających długotrwałej i kompleksowej 
opieki. Zdaniem założycielek opieka hospi-
cyjna i opieka długoterminowa nie powinna 
być limitowana, stąd pomysł na założenie 

Fundacji. Ograniczenia bowiem są niemo-
ralne i nieetyczne. W planie Fundacji jest 
otwarcie hospicjum stacjonarnego. Nie bę-
dzie to łatwe, gdyż na takie przedsięwzięcie 
potrzebny jest porządny „zastrzyk gotówki”. 
Założycielki są jednak dobrej myśli i wierzą, 
że przy wsparciu społeczeństwa, ludzi do-
brej woli, instytucji i przedsiębiorstw hospi-
cjum stacjonarne niebawem przyjmie swo-
ich pierwszych podopiecznych. Niebawem 
Fundacja będzie organizowała szkolenia dla 
wolontariuszy mając nadzieję, że to właśnie 
oni, swoją radością życia wesprą pacjentów, 
wniosą radość i nadzieję w te trudne chwile 
zmagania się z chorobą.

20 marca 2016 roku na terenie powiatu 
kozienickiego odbędzie się wspaniała Akcja 
Żonkil, akcja której celem jest pozyskiwanie 
funduszy na potrzeby lokalnych hospicjów 
oraz propagowanie idei opieki hospicyjnej 
w społeczeństwie. Ofi arodawcy otrzymują za 

okazane serce kwiat żonkila lub jego symbol. 
Włącz się do akcji, nie pozostań obojętny.

Wesprzyj fundację „Hospicjum-Ra-
zem możemy więcej”. Szanowni czytelni-
cy, żeby Fundacja mogła działać i pomagać 
potrzebna jest Państwa pomoc. Dlatego też, 
zwracamy się z gorącą prośbą o przekazy-
wanie środków fi nansowych na rzecz osób 
nieuleczalnie chorych.

Nr konta: 78 1750 0012 0000 0000 
3067 7568

Więcej informacji dotyczących Fun-
dacji można uzyskać pod numerem tele-
fonu: 690 429 1 29.

kAMIllA BrodzIk

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

dokończenie na str. 9

W poniedziałkowe popołudnie 
8 lutego 2016 roku organizacje poza-
rządowe spotkały się na II Forum Or-
ganizacji Pozarządowych Powiatu Ko-
zienickiego. 

Forum zostało zwołane w trybie 
ekspresowym przy zaangażowaniu 
Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Kozie-
nickiej, Wydziału Promocji i Kultury, 
Wydziału Bezpieczeństwa, Spraw Spo-
łecznych i Obywatelskich Starostwa 
Powiatowego w Kozienicach, Urzędów 
Gmin i Stowarzyszenia LGD „Puszcza 
Kozienicka”.

W spotkaniu wzięło udział 32 osoby, 
które reprezentowały 22 organizacje 
z 6 gmin powiatu kozienickiego: Gar-
batki – Letnisko, Głowaczowa, Grabo-
wa nad Pilicą, Kozienic, Magnuszewa 
i Sieciechowa, zabrakło tylko przed-
stawiciela gminy Gniewoszów.  

Forum otworzył Starosta Kozieni-
cki Andrzej Jung – „Mój poprzednik 
bardzo wysoko cenił Wasze zaanga-
żowanie, ja również pragnę kontynu-
ować współpracę, która już dziś służy 
umacnianiu lokalnych działań i stwa-
rza warunki dla powstania inicjatyw na 

rzecz społeczności lokalnej. Wzmacnia 
mechanizmy współpracy samorządu 
i organizacji pozarządowych, znaczą-
co zwiększa aktywność wydatkowa-
nia środków publicznych. Zachęca do 
zwiększenia aktywności organizacji 
w ubieganiu się o środki pomocowe. 
Powiat Kozienicki pragnie nadal wspie-
rać materialnie waszą działalność, aby 
dać wyraźny sygnał, że docenia lokal-
ne osiągnięcia w zakresie aktywizacji 
lokalnej społeczności”.

W dalszej części Prezes Stowarzy-

Informacje/Wydarzenia
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dokończenie ze str. 8

szenia Kobiet Ziemi Kozienickiej Bar-
bara Gontarek przedstawiła cele i pro-
gram Forum.

Główne cele to: Integracja inicja-
tyw pozarządowych i jednostek samo-
rządowych w powiecie kozienickim, 
Wzmocnienie Organizacji Pozarządo-
wych (NGO) działających na terenach 
wiejskich, Małe granty dla NGO.

Integracja inicjatyw pozarządo-
wych i jednostek samorządowych 
w powiecie kozienickim 

Jest to zadanie wieloletnie i wyma-
ga zrozumienia i kompromisu po obu 
stronach. Oznacza to, że nie możemy 
działać indywidualnie dla zaspokoje-
nia własnych potrzeb, nasze działania 
powinny się uzupełniać w sposób prze-
myślany i skoordynowany. Przyniesie 
to korzyść całemu powiatowi, gminom 
oraz ich mieszkańcom. Nasze działa-
nia powinny skupić się na współpracy 
z samorządami i innymi organizacjami 
np. bibliotekami, szkołami, świetlica-
mi, Ochotniczą Strażą Pożarną, Koła-
mi Gospodyń, sołectwami.

Wzmocnienie Organizacji Poza-
rządowych (NGO) działających na 
terenach wiejskich

Pomóc w tym może poszerzenie 
kompetencji osób pracujących w or-
ganizacjach pozarządowych, poprzez 
udział w spotkaniach, szkoleniach i in-
nych formach doskonalenia, np. organi-
zowanych przez Fundację Wspomaga-
nia Wsi – www.witrynawiejska.org.pl 
– warsztatach i szkoleniach.

Małe granty dla NGO

Najważniejszym punktem Forum 
było wystąpienie Ireny Bielawskiej 
prezes Stowarzyszenia LGD „Pusz-
cza Kozienicka”, która obszernie 
i szczegółowo przedstawiła założenia 
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 
2014/2020. Zebranych najbardziej za-
interesowała sprawa małych grantów. 
Jak poinformowała prezes Bielaw-
ska zostaną  ogłoszone trzy konkursy, 
w ramach przedsięwzięć:

1. Aktywna społeczność w lokalnych 
środowiskach. W ramach konkursu 
będą przyjmowane wnioski dotyczące: 
zakupu strojów ludowych, folkowych 
oraz wyposażenia dla grup rekonstruk-
cji. Kwota przeznaczona w ramach 

konkursu: 200.000,00 zł.

2. Rozwój lokalnej niekomercyjnej in-
frastruktury na obszarze LGD – bu-
dowa, przebudowa ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury. Kwo-
ta przeznaczona w ramach konkursu: 
300.000,00 zł.

3. Organizacja przedsięwzięć promu-
jących LGD: konferencje, szkolenia, 
warsztaty, festyny, akcje społeczne, 
publikacje itp. Kwota przeznaczona 
w ramach konkursu: 300 000,00 zł.

Prezes LGD przekazała również in-
formacje o planowanych konkursach, 
dotyczących zakładania działalności 
gospodarczej oraz modernizacji ist-
niejących przedsiębiorstw, tworzenia 
i utrzymania miejsc pracy. Poinfor-
mowała zebranych, że w chwili obec-
nej LGD oczekuje na ocenę Lokalnej 
Strategii Rozwoju i że w pierwszej 
kolejności będzie ogłoszony konkurs 
dotyczący budowy, przebudowy ogól-
nodostępnej infrastruktury turystycz-
nej, sportowej, rekreacyjnej, o które 
mogą ubiegać się organizacje pozarzą-
dowe we współpracy z samorządami. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali mate-
riały promocyjne ilustrujące działania 
zrealizowane w poprzednim okresie 
programowania. Najbardziej podobała 
się książeczka kulinarna dokumentują-
ca projekt „Junior gotuje, senior sma-
kuje” zrealizowany w sześciu gminach 
naszego powiatu.

Na zakończenie Barbara Gontarek 
zachęciła do składania wniosków na 

INICJATYWY ODDOLNE w ramach 
konkursu FIO „Mazowsze lokalne”. 
Na innowacyjny lokalny program moż-
na otrzymać 5.000,00 zł www.mazow-
szelokalnie.pl/konkursy/konkurs-ini-
cjatywy/ 

Prezes SKZK podziękowała Irenie 
Bielawskiej za podanie wyczerpują-
cych informacji dotyczących Małych 
Grantów z LGD, zebranym na Forum 
przedstawicielom organizacji za przy-
bycie i zachęciła do udziału w szkole-
niach i do składania wniosków o granty 
i dotacje dla organizacji. Podała krótką 
informację o konkursie FIO „Mazow-
sze lokalnie” – inicjatywy oddolne 
i wsparcie samopomocowe – uczestni-
cy otrzymali podstawowe informacje, 
linki i wzory fiszek.

Prezes Gontarek poprosiła tak-
że przedstawicieli Organizacji Poza-
rządowych o aktywne włączenie się 
w organizację I Powiatowego Przeglą-
du Przyśpiewek Dyngusowych i Pieśni 
Wielkanocnych „Nie dajmy zaginąć 
tradycji”, dodając – „zamiast przyjmo-
wać tradycje zachodnie powróćmy do 
naszych”. 

BArBArA GonTArek

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Wydarzenia
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16 stycznia w sali balowej elektro-
wni odbyła się Studniówka maturzy-
stów I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Stefana Czarnieckiego.

W tym roku uczniowie przenieśli się 
– przynajmniej w przenośni – na salo-
ny Paryża. To właśnie światowa stolica 
miłości była inspiracją dekoracji sali 
balowej, wystrój nawiązywał do Fran-
cji, co było także wyrazem solidarno-
ści z tym krajem w obliczu zamachów 
terrorystycznych.

Tradycyjnie bal rozpoczął się 
o godzinie 19.00 polonezem, przygo-
towanym pod kierunkiem nauczycielki 
wychowania fizycznego Elżbiety Ro-
sołowskiej – Zmitrowicz.

Uczniowie zaprezentowali układ ta-
neczny w rytmie walca, który był wstę-
pem do zabawy do białego rana. 

Na Studniówce bawili się maturzyści 
i ich osoby towarzyszące, nauczyciele 
i zaproszeni goście, między innymi 
przedstawiciele lokalnych władz samo-
rządowych. Udanej zabawy, doskona-
le zdanych egzaminów oraz sukcesów 
w życiu, życzyli maturzystom między 
innymi dyrektor Ewa Malec, wicesta-
rosta powiatu kozienickiego Krzysz-
tof Stalmach, przewodniczący Rady 
Powiatu Kozienickiego Włodzimierz 
Stysiak, burmistrz Tomasz Śmietanka, 

ksiądz kanonik Kazimierz Chojnacki 
oraz przedstawicielki Rady Rodziców: 
Aldona Bernaś i Iza Łuczyńska.

W skierowanych do młodzieży sło-
wach dyrektor Ewa Malec przypomnia-
ła słowa św. Jana Pawła II. „Każdy 
z Was, młodzi przyjaciele, znajduje 
też w życiu jakieś swoje Westerplat-
te. Jakiś wymiar zadań, które musi 
podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną 
sprawę, o którą nie można nie wal-
czyć. Jakiś obowiązek, powinność, 

od której nie można się uchylić. NIE 
MOŻNA „ZDEZERTEROWAĆ”. 
Dyrektor szkoły skierowała podzię-
kowania dla grona pedagogicznego za 
trud i serce włożone w nauczanie i wy-
chowanie młodzieży, dla pracowników 
administracji i obsługi oraz rodziców 
za wspaniałą współpracę ze szkołą.

Maturzyści rzucili się w wir zaba-
wy, która trwała do białego rana i po-
zostawiła wspaniałe wspomnienia.

JUSTynA kwAŚnIk

Studniowka w Zespole Szkół Nr 1 
im. Legionów Polskich w Kozienicach 
obyła się tradycyjnie w dwóch termi-
nach. Organizatorami balów studniów-
kowych byli  rodzice, którzy stanęli na 
wysokości zadania, aby ten pierwszy 
bal ich dzieci był niezapomniany. 

Pierwsza grupa maturzystów tań-
czyła poloneza w sobotę 23 stycznia 
2016.

W balu studniowkowym uczestni-
czyli uczniowie z klas: 3 B LO z wy-
chowawcą Agnieszką Maciąg, 3 F LO 
z wychowawcą Joanną Czechyrą-Wej-
ner, 4 technikum ekonomicznego z wy-
chowawcą Anetą Turską i 4 technikum 
mechanicznego z wychowawcą Anetą 
Goldą.

W sobotę 30 stycznia 2016 bawiła 
się druga grupa abiturientów z klas: 
3 D LO z wychowawcą Marzeną Mar-
szałek, 3 G LO z wychowawcą Kata-
rzyną Sękulską, 4 technikum gastro-

nomicznego z wychowawcą Ewą Sot 
i 4 technikum elektrycznego z wycho-
wawcą Hanną Boryczką.

W tym roku swój bal studniówkowy 
przeżywało 240 maturzystów.

Tradycyjnie bal studniówkowy rozpo-
czął dyrektor szkoły Ryszard Zając sło-
wami: Poloneza czas zacząć...

Zanim młodzież zatańczyła po-
loneza, najpierw wychowawcy wraz 
z dyrekcją zaprezentowali umiejętno-
ści w typowo polskim tańcu, który miał 
uatrakcyjnić ten szczególny wieczór. 
Maturzyści pięknie prezentowali się 
w wieczorowych strojach podkreślo-
nych czerwienią.

W części oficjalnej balu studniów-
kowego swoje słowa do maturzystów 
skierowali również zaproszeni go-
ście, m.in. starosta powiatu kozieni-
ckiego Andrzej Jung, przewodniczący 
Rady Rodziców Włodzimierz Pujanek, 

dyrektor I LO Ewa Malec.

Dyrektor szkoły Ryszard Zając 
w swoim przemówieniu życzył mło-
dzieży udanej zabawy studniówkowej 
i przede wszystkim bardzo dobrze zda-
nej matury.

Nie zabrakło ciepłych słów skie-
rowanych do dyrekcji, nauczycieli 
i rodziców od przedstawicieli tego-
rocznych maturzystów. Uczniowie klas 
młodszych gratulowali starszym kole-
gom wspaniałego balu i życzyli sukce-
sów na maturze.

Podczas zabawy studniówkowej 
młodzież tańczyła w rytmach swoich 
ulubionych utworów. Maturzyści bawi-
li się w gronie koleżanek i kolegów do 
białego rana, a dobrą zabawę uwiecz-
niali także na licznych fotografiach.

Teraz trzymamy kciuki za ich dobrze 
zdaną maturę.

Powodzenia!
AnnA GollASCH

Wydarzenia
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23 stycznia 2016 roku w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana 
Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku 
odbył się Bal Studniówkowy uczniów 
Technikum Drzewnego i Technikum 
Leśnego. W Sali Bankietowej Restau-
racji „Karczma u Chłopa” maturzyści 
świętowali przedmaturalny czas wraz 
z osobami towarzyszącymi, rodzicami 
oraz zaproszonymi gośćmi.

Dyrektor Mirosław Dziedzicki roz-
począł tradycyjnie studniówkę krótkim 
przemówieniem. Po nim głos zabrali 
wicestarosta powiatu kozienickiego 
Krzysztof Stalmach, ks. kanonik Au-
gustyn Rymarczyk oraz rodzice. Po 
przemówieniach gości nadszedł czas 
na niezwykły moment podziękowań, 
co uczyniła w imieniu wszystkich 
uczniów Katarzyna Sekuła, dzięku-
jąc nauczycielom oraz wychowawcy 
klasy Jackowi Popisowi za lata pracy 
i atmosferę, jaka panowała w szkole, 
gdzie przecież wszyscy tworzyli jedną 
rodzinę. Mamy nadzieję, że ta atmo-
sfera zaowocuje dobrymi wynikami na 
egzaminie dojrzałości.

Następnie nadszedł długo oczekiwa-
ny moment, na który wszyscy czekali 
– dyrektor słowami: „Poloneza czas 
zacząć” dał hasło do rozpoczęcia balu. 

Dziewczęta i chłopcy w przepięknych 
kreacjach odtańczyli poloneza przygo-
towanego pod kierunkiem nauczyciela 
wychowania fizycznego Tomasza Le-
wikowskiego.

Młodzież wraz z nauczycielami i ro-
dzicami bawiła się do białego rana.

Życzymy powodzenia na egzaminie 

dojrzałości.
MonIkA GryGIel

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Jest to opowieść o młodej dziewczy-
nie, której życie w jednym momencie 
zmienia się o sto osiemdziesiąt stopni. 
Zmuszona jest powrócić do rodzinnej 
wsi i stawić czoło przytłaczającym 

problemom. 
Bohaterka jest brzydkim kacząt-

kiem, który przemienia się w seksow-
nego łabędzia (khem) pod wpływem 
bogatego pana z Warszawy. Przy czym 
wizja bogactwa jest taka jakby z Pu-
delka, oznacza jedzenie sushi, picie 
popularnych marek whisky i kupowa-
nie ciastek w luksusowych sklepach. 
Bogactwo jest nieco karykaturalne, ale 
o to chodzi. Ta wizja skłania do reflek-
sji nad tym, co uważamy za oznakę 
statusu i obycia i jak blisko temu do 
obciachu. 

Światowe życie zestawione jest 
z rzeczywistością wsi, która też jest nie-
co karykaturalna i właściwie nie mniej 
niepokojąca. A nawet bardziej. Koniec 
końców życie z dala od zgiełku wiel-
kich miast w ogólnym rozrachunku 
wygrywa, ale bohaterce niejednokrot-
nie wypominane jest, że powinna znać 
swoje miejsce w szeregu i niemal staje 
się ofi arą gwałtu dokonanego przez zna-
jomych. Nie taka do końca idylla. 

Jest to lekka książka, którą moż-

na określić jako wakacyjny thriller. 
Bo jest w gruncie rzeczy łatwo, lekko 
i przyjemnie, dopóki nie zaczyna być, 
delikatnie mówiąc, niepokojąco. Ten 
element thrillera jest najlepszym ele-
mentem powieści. Kolejną zaletą jest 
język. To jest po prostu dobrze napisa-
ne. Jednocześnie łatwo się czyta i nie 
obraża inteligencji czytającego. 

Problemy, którym stawia czoła pan-
na Ewa, trochę się mnożą: tragedia 
w rodzinie, choroba brata, prawie gwałt, 
a potem znowu i jeszcze gorzej. Ale może 
niektórzy są magnesami przyciągającymi 
całe zło tego świata.

„Za żadne skarby” to książka, w której 
znajdujemy kobiecą siłę i odważną na-
miętność, dramatyczne decyzje i nieczy-
ste interesy, zabawną, ale i nielukrowaną 
stronę życia.  

dySkUSyJny klUB kSIĄŻkI

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Wydarzenia/Informacje
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Konkurs „Wyczarowane z drewna” 
to impreza organizowana cyklicznie od 
dziesięciu lat przez branżowe Wydawni-
ctwo Inwestor oraz Międzynarodowe Tar-
gi Poznańskie przy honorowym patrona-
cie Ministra Edukacji Narodowej. 

Celem konkursu jest wyłonienie naj-
ciekawszej pracy wykonanej z drewna 
przez uczniów ze szkół drzewnych całej 
Polski. Tematem konkursu jest stworzenie 
z drewna wyrobu, który nigdy z niego nie 
był wykonywany, bądź nawet z drewnem 
nie jest kojarzony. W latach ubiegłych 
udawało nam się pięciokrotnie tryumfo-
wać, zdobywając pierwszą nagrodę, przy-
padło nam też w udziale wiele wyróżnień, 
które przyczyniły się do tego, iż Szkoła 
zasłynęła w świecie branżowym na tere-
nie całego kraju. 

Metryczka udziału Szkoły Drzew-
nej w Garbatce-Letnisko w Konkursie 
„Wyczarowane z drewna”:
2007 r. Pierwszy udział w konkursie– wy-

różnienie za pracę: „Kołyska” – Bartosz 
Staszewski

2008 r. – Pierwsza nagroda za pracę: 
„Drewniana piłka futbolowa” – Bar-
tłomiej Ziemka
– wyróżnienie za pracę: „Karafka 

z kieliszkami” – Kamil Maj
– wyróżnienie za pracę: „Drewniany 

łańcuch z okowami” – Piotr Baran
2009 r. – wyróżnienie za pracę: „Kask 

Roberta Kubicy” – Bartłomiej Ziemka
– wyróżnienie za pracę: „Drewniany 

sedes” – Mariusz Szczepaniak
2010 r. – Pierwsza nagroda za pracę: 

„Słuchawki magnetofonowe” – Paweł 
Gozdyra

– wyróżnienie za pracę: „Drewniany 
rower” – Mateusz Bachanek

2011 r. – Pierwsza nagroda za pracę: 
„Ryszard – ostatni terminator” – Da-
riusz Sikora
– wyróżnienie za pracę: „drewniana fel-

ga samochodowa” – Mateusz Szot
2012 r. – wyróżnienie za pracę: „Siodło 

westernowskie” – Dawid Molenda
– wyróżnienie za pracę: „Przyłbica ry-

cerska” – Paweł Gozdyra
2013 r. – Pierwsza nagroda za pra-

cę: „Drewniany motocykl, ścigacz” 
– Krzysztof Rogulski

2014 r. – Pierwsza nagroda za pracę 
„Drewniane działo przeciwlotnicze” 
– Adam Słowik
– wyróżnienie za pracę „Drewniana 

trąbka” – Michał Sobieszek, Patryk 
Czyszkowski.

2015 r. –Pierwsza nagroda za pracę 
„Drewniany bicykl” – Sebastian Mar-
chewka
– wyróżnienie za pracę „Drewniane 

koło terenowe” – Karol Sałek, Bartosz 
Suwała

– wyróżnienie za pracę „Drewniany Sil-

nik” – Karol Sałek, Dominik Soboń.
Konkurs „Wyczarowane z Drewna” 

ma wieloletnią tradycję i na stałe wpisał 
się w kalendarz najważniejszej branżo-
wej imprezy targowej – Drema i Furnica 
w Poznaniu. Dla uczniów klas o profi lu 
drzewnym – do których adresowany jest 
konkurs – to doskonała okazja, by zapre-
zentować się wśród profesjonalistów od-
wiedzających targi. Wszystkie nadesłane 
przez uczniów prace, które spełniają wy-
mogi regulaminowe (są pracami orygi-
nalnymi, wykonanymi z drewna lub ma-
teriałów drewnopochodnych i stanowią 
przedmioty, które nie były wykonywane 
dotąd powszechnie z tego surowca) są 
prezentowane podczas wystawy na stoi-
sku Wydawnictwa Inwestor, którą można 
zwiedzić podczas wszystkich dni targo-
wych.

MArCIn ToMASzewSkI

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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XXI wiek przyniósł ze sobą nowe szanse, 
możliwości, ale również wyzwania i zagro-
żenia. Żyjemy w czasach nieograniczonego 
dostępu do informacji, które „zalewają” nas 
na każdym kroku. Człowiek dorosły potrafi 
oddzielić informacje istotne od tak zwanych 
śmieci. Jednak czy dziecko będzie w stanie 
wybrać w tym szumie informacyjnym te 
dane, które są mu potrzebne i które będzie 
potrafiło zrozumieć i wykorzystać? 

Współczesne nam dzieci bardzo szybko 
zapoznają się z urządzeniami elektronicznymi 
m.in. komputerem, smartfonem czy tabletem. 
To, że istnieje świat elektroniczny jest dla nich 
naturalne i bez niego nie wyobrażają sobie 
dnia codziennego. Bardzo często dziecko za-
nim nauczy się pisać i czytać potrafi już bez-
błędnie i samodzielnie poruszać się po świecie 
wirtualnym - wyszukiwać gry w Internecie, 
posługiwać się telefonem komórkowym i ob-
sługiwać tablet. Robi to z łatwością, która nie 
przychodzi dorosłym. Dlatego też pomimo 
naszego, dorosłego buntu i nie godzenia się 
na elektroniczny, wirtualny często świat mu-
simy przyjąć to, że nasze dzieci rozwijają się 
poprzez kontakt z mediami elektronicznymi  
i oderwanie ich od nich nie jest możliwe. 

Media elektroniczne niosą ze sobą wiele 
korzyści, ale również i zagrożeń. W niezaprze-
czalny sposób wpływają na rozwój dziecka. 
Mogą pomagać w nim, ale gdy korzystanie  
z nich jest nieumiarkowane mogą również ten 
rozwój zaburzać. Rodzice, którzy są zapraco-
wani, pozwalają bez jakiejkolwiek kontroli 
i ograniczeń korzystać dziecku z Internetu, 
komputera, tabletu czy też telefonu. Nie 
sprawdzają co ich dziecko robi w wirtualnym 
świecie i często tłumaczą, że więcej zagrożeń 
czyha na dziecko na zewnątrz, na podwórku, 
niż w bezpiecznym domu, przy bezpiecznym 
komputerze, ale czy nie mylą się?

Długotrwałe spędzanie czasu przed kom-
puterem i brak lub niewystarczająca aktyw-
ność fizyczna mogą negatywnie wpływać na 
rozwój dziecka. Zarówno motoryka mała, 
jak i duża są słabiej rozwinięte. Dziecko 
jest również mniej sprawne fizycznie, częś-
ciej ma wady postawy, a także problemy ze 
wzrokiem. 

Korzystanie z mediów w nadmiarze 
wpływa również na rozwój emocjonalny, 
ponieważ bardzo często gry czy też progra-
my telewizyjne zawierają dużo przemocy, 
wulgaryzmów, agresji. Mogą one wywoły-
wać u dziecka poczucie strachu, ponieważ 
nie potrafi ono jeszcze oddzielić świata wir-
tualnego od rzeczywistego. Mogą pojawić 
się koszmary nocne, bóle głowy, apatia lub 
nadmierna pobudliwość. 

Dziecko, które nie potrafi jeszcze filtro-

wać informacji przeznaczonych dla niego 
od takich, które są tylko dla dorosłych może 
łatwo trafić na strony, które zawierają niebez-
pieczne treści – rasistowskie, pornograficzne. 
Mają one negatywny wpływ na jego psychikę 
i rozwój emocjonalny. Dziecko, nieświado-
mie może również stać się ofiarą uwodzenia 
online tzw. groomingu albo przemocy rówieś-
niczej tzw. cyberprzemocy (straszenia, szanta-
żowania, ośmieszania w sieci). 

Coraz częściej kontakty społeczne 
„twarzą w twarz” zostają zastąpione przez 
relacje wirtualne za pomocą portali, cza-
tów, smsów. Dzieci nie uczą się wchodze-
nia w relacje, nie potrafią wspólnie bawić 
się, nie adaptują się do grupy. Wybierają 
aktywności, które nie wymagają drugiej 
osoby i bezpośredniego komunikowania 
się z nią. Sprawia to, że nienauczone za 
młodu relacji interpersonalnych również 
w dorosłości będą miały z nimi kłopot.

Jedną z konsekwencji nadmiernego, nie-
kontrolowanego korzystania z mediów elek-
tronicznych jest uzależnienie od komputera, 
Internetu, telefonu. Wiąże się ono z utratą 
kontroli nad racjonalnym korzystaniem  
z w/w. Do głównych objawów należą:
– spędzanie przy komputerze (w sieci, przy 

telefonie) coraz większej ilości czasu  
kosztem dotychczasowych zainteresowań,

– zaniedbywanie obowiązków szkolnych,
– pojawienie się konfliktów rodzinnych, 

kłamanie co do czasu spędzanego w In-
ternecie, 

– podejmowanie nieudanych prób kontro-
lowania czasu spędzanego w sieci,

– reagowanie rozdrażnieniem czy agresją 
w sytuacjach, w których korzystanie  
z mediów elektronicznych jest utrudnio-
ne lub niemożliwe. 
Jednak oprócz negatywnych konse-

kwencji, nadmiernego i niekontrolowanego, 
korzystanie z mediów elektronicznych ist-
nieje również mnóstwo pozytywów. Wyko-
rzystywane w odpowiedni, bezpieczny spo-
sób zwiększają możliwości rozwoju dziecka. 
Stanowią one bowiem bogate źródło in-
formacji, do których dostęp jest łatwiejszy 
i atrakcyjniejszy co powoduje, że dziecko 
chętniej po nie sięga. Mogą one służyć jako 
środek do programowania pozytywnych po-
staw i zachowań. W mądrze wybranej bajce 
czy grze dziecko może znaleźć bohatera,  
z którym będzie się identyfikowało i nauczy 
się, podobnie jak on, rozwiązywać problemy 
czy też reagować w podobny sposób w trud-
nych sytuacjach. Internet, gry komputerowe 
czy też programy telewizyjne mogą:
– wspomagać rozwój intelektualny,
– rozwijać myślenie logiczne, twórcze  

i kreatywne, 
– dostarczać informa-

cji i rozwijać zainteresowania dziecka 
poprzez blogi czy też czaty tematyczne,
Internet umożliwia kontakt z kolegami 

i wymianę informacji, wtedy gdy spotka-
nie osobiste nie jest możliwe.

Wiele gier rozwija szybkość, cierpli-
wość, trafność podejmowania decyzji i ko-
ordynację wzrokowo- ruchową. 

Pojawia się pytanie czy więcej zagrożeń 
czy możliwości niesie za sobą korzystanie  
z mediów elektronicznych? Pewne jest, że 
nie możemy dziecka odciąć od nich, bo żyjąc  
w dobie globalizacji i powszechnej kompute-
ryzacji wychowamy człowieka nieprzystoso-
wanego do funkcjonowania w tym „nowym” 
świecie. Najważniejsza jest umiejętność za-
chowania odpowiednich proporcji między 
światem realnym a wirtualnym, zawsze na 
korzyść tego pierwszego, który powinien 
być dla naszego dziecka bardziej atrakcyjny. 
Rodzice czy opiekunowie odgrywają najważ-
niejszą rolę w nauce umiejętnego korzystania 
z mediów. To oni stanowią drogowskaz dla 
dziecka. Dlatego też powinni kontrolować 
dostęp do mediów i treści w nich oglądane. 
Najważniejsze jest, żeby tłumaczyli dziecku 
co jest dla niego dobre i odpowiednie dla jego 
wieku. Nie możemy zostawić młodego czło-
wieka samego w wirtualnym świecie bo prę-
dzej czy później się w nim zagubi. Towarzysz-
my podczas oglądania bajek czy programów, 
zagrajmy w interesującą grę, wytłumaczmy 
niezrozumiałe treści, ale przede wszystkim 
zadbajmy o aktywność fizyczną naszego dzie-
cka oraz rozwijanie innych, niż komputer za-
interesowań. Możemy wprowadzić plan dnia, 
w którym określony będzie czas potrzebny 
na odrobienie lekcji, opanowanie materiału 
szkolnego, wypełnienie obowiązków domo-
wych, zajęcia pozalekcyjne i dopiero wtedy 
czas, który pozostał dziecko może spędzić 
przy komputerze, tablecie, telefonie. 

Rodzice, którzy mają poczucie, że przez 
nawał obowiązków nie są w stanie kon-
trolować tego, co robi ich dziecko w sieci 
mogą skorzystać z oprogramowania filtru-
jącego czy też blokującego nieodpowiednie 
programy w telewizji.

Jeżeli podejrzewają Państwo, że Wasze 
dziecko za dużo czasu spędza na korzysta-
niu z mediów elektronicznych i chcieliby-
ście uzyskać wskazówki i porady na temat 
wprowadzania zasad i ograniczeń w dostę-
pie do wirtualnego świata zapraszamy na 
konsultację do naszej placówki. 

PAUlInA CHlewICkA 
(Tekst na podstawie Kreatywna profilak-
tyka dla najmłodszych)
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Azbest to 
przed laty bar-
dzo popularny 
materiał bu-
dowlany, jed-

nak jak wiadomo – mający negatywny 
wpływ na ludzkie zdrowie. Do dziś 
znajduje się na wielu polskich domach. 
Tymczasem od 1998 roku obowiązuje 
całkowity zakaz produkcji i stosowania 
azbestu. Zaś do roku 2032 – zgodnie 
z dyrektywą Unii Europejskiej musi on 
być usunięty i zutylizowany z miejsc, 
w których nadal występuje. W ramach 
przyjętego przez rząd programu utyli-
zacji azbestu, należy wymienić wszyst-
kie dachy pokryte tym szkodliwym 
dla zdrowia i środowiska materiałem. 
Usunięcie elementów azbestowych 
spoczywa na właścicielu budynku. Sa-
modzielne próby jego usunięcia są bar-
dzo niebezpieczne i nie powinny być 
w ogóle brane pod uwagę. Demontaż 
dachów lub innych konstrukcji budow-
lanych należy powierzyć wyspecjalizo-
wanym firmom. Takie przedsiębiorstwa 

zajmują się nie tylko demontażem, ale 
również późniejszym transportem ma-
teriałów azbestowych. 

Corocznie także na terenie gminy 
Garbatka-Letnisko ogłaszany jest na-
bór wniosków o dofinansowanie przed-
sięwzięć z zakresu unieszkodliwiania 
azbestu. Gmina realizując Program 
Usuwania Azbestu już po raz szósty 
umożliwia swoim mieszkańcom po-
zbycie się tego szkodliwego materiału, 
z dofinansowaniem z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Dofinansowaniem 
objęte są koszty demontażu, transpor-
tu i utylizacji wyrobów zawierających 
azbest, poniesione na wymianę pokryć 
dachowych lub elementów elewacji. 
Wykonawcą zadania obejmującego 
powyższe prace na terenie całej  gmi-
ny jest firma wybrana konkurencyjnie 
przez Urząd, która na jego zlecenie 
dokonuje wywozu odpadów azbesto-
wych, zdemontowanych z obiektów.

O dofi nansowanie ubiegać się może 
osoba fi zyczna, która posiada tytuł 

prawny do obiek-
tu budowlanego 
z lokal izowane-
go na terenie 
gminy Garbatka 
–Letnisko. Osoby 
prawne oraz oso-
by fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą składają wnioski o przy-
znanie dofinansowania do WFOŚiGW 
indywidualnie. 

Dofinansowaniem nie są objęte 
koszty związane z zakupem i monta-
żem nowych pokryć dachowych. Koszt 
usuwania azbestu jest finansowany 
w 85% przez WFOŚiGW, a pozostałe 
15% pokrywane jest ze środków włas-
nych naszego samorządu. 

Mieszkańcy naszej gminy chętnie 
korzystają z ww. możliwości unie-
szkodliwienia wyrobów azbestowych. 
W ostatnich latach na terenie gminy 
Garbatka-Letnisko zinwentaryzowano 
łącznie aż 2736,472 Mg wyrobów za-
wierających azbest. 

krySTynA JAGIeŁŁo

W tłusty czwartek 4 lutego br. 
w Świetlicy Gminnej w Garbatce-Let-
nisku odbyło się spotkanie członków 
Stowarzyszenia „Aktywni 50+” i człon-
ków Zespołu „Wrzos”, które miało na 
celu integrację, wzajemne poznanie 
i przyjemne spędzenie czasu.

Seniorzy bawili się świetnie, brali 
liczny udział w konkursach rozrywko-
wych, a także śpiewali piosenki bie-
siadne i skocznie tańczyli. Oczywiście 
jak tradycja każe, głównym daniem 
tego dnia były pączki – miła niespo-
dzianka od Wójta  Gminy Roberta Ko-
walczyka oraz wszelkiego rodzaju cia-
sta przygotowane przez uczestników 
spotkania. 

Choć zasięg działalności Stowarzy-
szenia Aktywni 50+ jest jedynie lokal-
ny (obszar Gminy) to trzeba przyznać, 
że ww. organizacja działa bardzo pręż-
nie. Stowarzyszenie często i chętnie 
organizuje wycieczki krajobrazowe, 
turystyczne oraz spotkania tematycz-
ne. Obecnie dużą popularnością cieszy 
się gimnastyka pod hasłem „Aktywne 

plecy”, którą prowadzi lokalny przed-
siębiorca, mgr fizykoterapii.

Stowarzyszenie z miesiąca na mie-
siąc zyskuje coraz większą popular-

ność wśród seniorów i społeczeństwa 
Garbatki-Letnisko. 

TereSA woŁoS 
Stowarzyszenie Aktywni 50+

GMINA GARBATKA-LETNISKO
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Kolejna udana zabawa karnawało-
wa już za nami. Wizyta w Smerfowym 
Lesie, wybór króla i królowej balu, 
tańce oraz słodki poczęstunek, to tylko 
niektóre niespodzianki przygotowane 
przez organizatorów zabawy.

Karnawał to czas balów nie tylko 
dla dorosłych. Jest to również wspa-
niała okazja do zabaw dla dzieci, któ-
rym ogromną radość sprawia wcielanie 
się w bajkowe postacie. Tak też było 
4 lutego br. w Zespole Szkół Samo-
rządowych w Garbatce-Letnisku, pod-
czas zorganizowanego balu na dzieci 
czekało wiele atrakcji m.in. spektakl 
„Z wizytą w Smerfowym Lesie”, tańce, 
słodki poczęstunek oraz wybór króla 
i królowej balu. Jak widać każdy ma-
luch mógł odnaleźć coś dla siebie. 

Większość dzieci wykorzystała oka-
zję, by choć przez chwilę stać się boha-
terem ukochanej bajki przebierając się 
w stroje ulubionych postaci. W tanecz-
nym korowodzie obok siebie mknęli: 
supermeni, wróżki, księżniczki, ryce-
rze i biedronki. Tegoroczne karnawa-
łowe atrakcje umożliwiły dzieciom 

spędzenie czasu w radosnej atmosferze 
oraz dostarczyły im z pewnością nie-
zapomnianych wrażeń. Dla nas jed-
nak największą nagrodą były wrzawa, 
oklaski oraz bezcenne uśmiechy na 
twarzach maluchów. Zabawa została 
zorganizowana przy współpracy Wójta 

Roberta Kowalczyka z Dyrekcją oraz 
gronem pedagogicznym Zespołu Szkół 
Samorządowych w Garbatce – Letni-
sku.

kInGA kowAlCzyk

W lutym poznaliśmy laureatów 
Konkursu Czytelniczego ogłoszonego 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Garbatce-Letnisku za rok 2015. 

Do współzawodnictwa stanęli ucz-
niowie z trzech grup wiekowych: klas 
0 – 3, klas 4 – 6 szkoły podstawowej 
oraz uczniowie gimnazjum. Mistrzami 
w oddawaniu się lekturze okazali się: 
Lena Spytek wśród klas 0 – 3, Anna 
Wiśniewska z klas 4 – 6 oraz Maria 
Kacak wśród uczniów szkól gimna-
zjalnych. 

Najlepszym czytelnikom pamiątko-
we dyplomy oraz nagrody w postaci 
książek wręczyła opiekunka Oddziału 
dla Dzieci Gminnej Biblioteki Pub-
licznej Iwona Stępień. Laureatom 
gratulujemy i zapraszamy wszystkich 
uczniów do udziału w Konkursie Czy-
telniczym w 2016 roku.

MAŁGorzATA MArkowSkA
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16 stycznia w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Brzózie odbył się już po 
raz 14 Gimbal, czyli bal dla uczniów III 
klasy gimnazjum, wzorowany na balu 
studniówkowym dla młodzieży licealnej.

Główni prowadzący uroczystość – Mi-
lena Mańturzyk i Dawid Baran rozpoczę-
li bal od powitania zaproszonych gości, 
wśród których znaleźli się m.in. wójt Gmi-
ny Głowaczów Józef Grzegorz Małaśni-
cki, sekretarz Gminy Głowaczów Piotr 
Kozłowski, dyrektor PSP w Cecylówce 
Jadwiga Furga, dyrektor Publicznego 
Przedszkola w Brzózie Teresa Bitner, dy-
rektor ZSO w Brzózie Dariusz Pronobis, 
nauczyciele i wychowawcy tutejszej szko-
ły, wychowawcy z PSP w Cecylówce, wy-
chowawcy z przedszkola w Brzózie oraz 
pracownicy obsługi ZSO w Brzózie.

Bohaterami uroczystości byli ucznio-
wie klas III :

III A: Paweł Banaszek, Patryk Bolek, Na-
talia Budzińska, Paulina Delega, Weronika 
Durajczyk, Kamil Jagiełło, Aleksandra Kono-
fał, Kamil Kowalczyk, Piotr Krawczyk, Do-
minik Lewandowski, Marika Machniewicz, 
Milena Mańturzyk, Zuzanna Rębiś, Albert 
Rzeszotek, Milena Strzelczyk, Piotr Walach-
nia, Błażej Wojciechowski, Jakub Wójcik.

III B: Dawid Baran, Wiktoria Cieśla-
kowska, Aleksandra Bzdzikot, Sandra 
Dudek, Patrycja Duszka, Krystian Koral, 
Daria Kudła, Dawid Luśtyk, Cezary Mań-
turzyk, Krystian Nowakowski, Aleksan-
dra Pastuszek, Jakub Sobieraj, Klaudia 
Sobol, Ewa Urbaniak, Marcelina Wójcik, 
Tomasz Wójcik.

Uczniowie rozpoczęli ofi cjalną część 
balu tradycyjnie od staropolskiego tańca, 
czyli poloneza. Następnie przedstawili 
program artystyczny, który w sposób nie-
typowy ukazał prozę pracy nauczyciela 
i ucznia w szkole. Humorystyczne scenki 
z lekcji oraz zabawne piosenki sprawiły, że 
na twarzach słuchaczy pojawiał się często 
uśmiech i gromkie brawa. Młodzież szkol-
na wyraziła swoją wdzięczność nauczycie-
lom za trud i troskę włożoną w procesie 
kształtowania ich osobowości i charakte-
rów, a także rozwoju ich intelektu.

Słowa podziękowania usłyszeli rów-
nież pracownicy Urzędu Gminy Głowa-
czów – wójt Józef Grzegorz Małaśnicki 
oraz sekretarz Piotr Kozłowski za to, 
że dbali o potrzeby uczniów i czynnie 
uczestniczyli w życiu szkolnym.

Serdeczne i ciepłe słowa uczniowie 
skierowali również do swoich rodziców, 

dziękując za cierpliwość, wyrozumiałość 
i miłość, jaką zostali obdarzeni. Gimna-
zjaliści stanęli na wysokości zadania, 
swoim publicznym wystąpieniem po-
kazali, że w sposób dojrzały wkraczają 
w dorosłe życie.

Nad całością uroczystości czuwa-
ły wychowawczynie Monika Seremak 
i Halina Kańska. W części ofi cjalnej głos 
zabrali: dyrektor ZSO w Brzózie Dariusz 
Pronobis, wójt Gminy Głowaczów Józef 
Grzegorz Małaśnicki oraz Przewodnicząca 
Rady Rodziców Joanna Krawczyk, którzy 
życzyli sukcesów i powodzenia w życiu 
dla wszystkich trzecioklasistów. Ucznio-
wie otrzymali pamiątkowe długopisy, któ-
re „mają pomóc im w otrzymywaniu tylko  
5” – jak powiedział dyrektor szkoły.

Wyrazy uznania i szacunku dla na-
uczycieli i wychowawców oraz pracow-
ników szkoły złożyli rodzice, których 
reprezentował Maciej Delega. Rodzice 
docenili także pracę samorządu lokalnego 
włożonego w kształtowanie i wychowanie 
ich dzieci. Po części ofi cjalnej młodzież 
gimnazjalna zaprosiła gości do wspólne-
go tańca oraz życzyła wszystkim udanego  
wieczoru i miłej zabawy.

MonIkA SereMAk

GMINA GŁOWACZÓW
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Mieszkaniec Głowaczowa Aleksander 
Kański, skończył 13 lutego – 100 lat! 

Jubilat świętował ten niecodzienny 
jubileusz w licznym gronie rodzinnym, 
gdyż ma czworo dzieci, ośmioro wnucząt 
i dziewięcioro prawnucząt oraz znajo-
mych, sąsiadów, a także lokalnych władz 
samorządowych.

Pan Aleksander to żywotny staru-
szek, pochodzi z długowiecznej rodzi-
ny, jego bracia Tadeusz i Henryk żyli 
jeden 95, a drugi 96 lat, ojciec jubilata 
– Antoni żył lat 96 (rodzina żartuje, 
że długowieczność mają w genach). 
Chętnie opowiada o swoim życiu, któ-
re wcale nie było łatwe. Do dzisiaj 
pamięta wydarzenia z czasu wojny 
i przekazuje je swoim wnukom. Zna 
na pamięć wiele piosenek żołnierskich 
i śpiewa je najbliższym. To czego moż-
na pozazdrościć panu Aleksandrowi to 
świetna pamięć i wzrok. Uwielbia czy-
tać prasę i bywa tak, że nie używa do 
tego okularów. Szczególnie interesuje 
się sprawami polityki, na bieżąco śle-
dzi informacje telewizyjne.

W intencji jubilata w niedzielę zo-
stała celebrowana Msza Św. w miej-
scowym kościele z udziałem chóru 
i sztandaru OSP w Głowaczowie. Po 
Mszy Św. odbył się wspólny rodzinny 
obiad, na którym oczywiście nie zabra-
kło tortu i świeczek. Zanim jednak tort 

został podzielony był czas gratulacji 
i życzeń kierowanych do jubilata. Gra-
tulacje i życzenia, jako pierwsi, składali 
wójt gminy Głowaczów Józef Grzegorz 
Małaśnicki oraz kierowniczka Urzędu 
Stanu Cywilnego w Głowaczowie Sta-
nisława Okrój, a także przekazali Panu 
Aleksandrowi pamiątkową księgę z de-
dykacją i gratulacjami.

Z życzeniami i gratulacjami przybyła 
również  Krystyna Jastrzębska Kierownik 
KRUS w Kozienicach wraz z bukietem 
kwiatów przekazała jubilatowi ofi cjalną 

decyzję o przyznaniu mu dodatkowych 
comiesięcznych świadczeń pieniężnych.

Wszyscy gratulowali panu Aleksan-
drowi 100 – tnych urodzin i składali pre-
zenty. Jubilat nie krył wzruszenia i dzię-
kował za liczne przybycie.

Zabrzmiało chóralne Dwieście lat!, 
Dwieście lat! Niech żyje, żyje nam! No 
i nadszedł czas toastu szampanem, jubilat 
spełnił go wraz z gośćmi, obdarowując 
ich promiennym uśmiechem.

rodzina Jubilata

Uczniowie z PSP w Cecylówce-
Brzózkiej jak co roku pamiętali o swo-
ich Babciach  i Dziadkach. 21 stycznia 
uczcili ich święto montażem słowno 
– muzycznym, w którym nie zabrakło 
uśmiechów i radości, ale też łez wzru-
szenia.

W programie artystycznym udział 
wzięli niemal wszyscy uczniowie naszej 
szkoły. Maluchy recytowały wierszyki 
i śpiewały piosenki, starsi uczniowie zaś 
przedstawili pełne humoru skecze. Ukła-
dy taneczne zaprezentowali uczniowie 
klasy III, IV i VI.

Nie zabrakło też prezentów, któ-
re dzieci własnoręcznie wykonały dla 
swoich najbliższych i nagród w kon-
kursie „eden z 10”, w którym dziad-
kowie musieli wykazać się wiedzą 
o naszej gminie. Na koniec uroczy-
stości dzieci z klas młodszych zapre-
zentowały przepiękne stroje ptaków, 
podsumowując tym samym konkurs 

ekologiczny „Szkolny Karmnik 2016”.
Babciom i Dziadkom dziękuje-

my za tak liczne przybycie i już dziś 

zapraszamy za rok!

JoAnnA STrzelCzyk
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Polski styczeń jest miesiącem rocz-
nic. I tak 17-ego stycznia świętujemy 
wyzwolenie Warszawy, przez armię 
radziecką spod okupacji niemieckiej. 
Choć historycy spierają się co do tego 
faktu, to my wciąż możemy oddawać 
cześć pamięci wszystkich wojskowych 
i cywilnych ofiar II Wojny Świato-
wej, zaś 22 stycznia przypada kolej-
na rocznica powstania styczniowego 
z 1863 r., które było największym pol-
skim powstaniem narodowym wywoła-
nym przeciwko Rosji, a spowodowane 
było narastającym terrorem jaki pań-
stwo rosyjskie stosowało na ziemiach 
polskich. Choć historią nie można żyć, 
to trzeba ją znać i o niej pamiętać. 

Dlatego też w spotkaniu, które od-
było się 20 stycznia w Bibliotece Pub-
licznej Gminy Gniewoszów uczest-
niczył Krzysztof Zając. Interesująco, 
barwnie i szeroko przybliżył zebranym 
Kozienice lat okupacji, jednocześnie 
promując nowo wydany album „Ko-
zienice lat wojny i okupacji na starej 
fotografii”, którego jest współautorem. 
Po krótkiej dyskusji i wspomnieniach 
Kozienic dawnych i dzisiejszych, głos 
zabrała obecna jak zawsze na spotka-
niach Stanisława Bachanek. Przedsta-
wiła zebranym sylwetki uczestników 
powstania styczniowego z terenu gmi-
ny Gniewoszów, a byli to: ks. Józef 
Musierowicz, Kazimierz Polasiński, 
Tomasz Nowiński, ks. Józef Szcze-
pański. Przedstawiam krótką charak-
terystykę wspomnianych uczestników 
powstania.

Ks. Józef Musierowicz, urodził się 
13 maja 1831 roku w Zwoleniu. Po 
ukończeniu Szkoły Powszechnej do-
stał się do Zakonu Dominikanów 
w Wysokim Kole. Stamtąd wyruszył 
do powstania i udał się do oddziału 
Langiewicza pod Wąchockiem zosta-
jąc kapelanem oddziału. Po powstaniu 

wyemigrował do Francji, następnie do 
Ameryki Północnej i tam działał wśród 
Polonii. 

Mieszczanin Kazimierz Polasiński 
syn Adama, urodził się w 1825 roku w 
Gniewoszowie, wzięty do niewoli i wy-
wieziony w głąb Rosji. 

Tomasz Nowiński syn burmistrza 
Gniewoszowa, urodził się 5 lipca 
1835 roku w Gniewoszowie. W cza-
sie powstania został ranny i nabawił 
się trwałego kalectwa, a po upadku 
powstania cały jego majątek rodzinny 
został skonfiskowany.

Najbardziej znaną postacią jest 
ks. Józef Szczepański, urodził się 3 lip-
ca 1827 roku w Solcu. Po ukończeniu 
Akademii Duchownej w Warszawie 
w 1851 roku otrzymał święcenia ka-
płańskie i  w latach 1860 – 1866 był 
Proboszczem Parafii pw. Przemienie-
nia Pańskiego w Regowie. W okresie 
represji popowstaniowych 13 lutego 
1866 r. został aresztowany, a wyro-
kiem sądu z 15.10.1866 roku został 

„pozbawiony wszystkich praw stanu 
(duchownego)” i zesłany na Syberię. 
Za to, że „odbierał od swoich parafian 
przysięgę na wierność sprawie narodo-
wej, że zachęcał włościan, aby wstępo-
wali do partii, a później na czele tych, 
którzy zdecydowali się pójść do po-
wstania, sam stanął z krzyżem w ręku, 
zaprowadził do langiewicza i dopiero 
po miesiącu wrócił do domu”. Zmarł 
8 kwietnia 1882 roku w Spasku na te-
renie Guberni Tambowskiej. Parafianie 
regowscy wystawili ku czci ks Józefa 
Szczepańskiego pomnik, który 24 lipca 
2006 r. staraniem gminnych władz sa-
morządowych uroczyście przeniesiono 
na cmentarz przy kościele w Wysokim 
Kole.

Wspomnienia o Kozienicach, oku-
pacji, powstaniu, a szczególnie o lu-
dziach tamtych czasów były dla zebra-
nych tak ciekawym tematem, że tylko 
późna pora skłoniła uczestników do 
pożegnania się.

dAnUTA BŁAŻyŃSkA 

W gminie Gniewoszów został uru-
chomiony system służący do wysyłania 
wiadomości tekstowych – sms. Podsta-
wowym zadaniem systemu będzie in-
formowanie, m. in.: o niekorzystnych 
zjawiskach atmosferycznych, impre-
zach kulturalnych organizowanych na 
terenie gminy, zebraniach wiejskich. 

Oprócz mieszkańców gminy z tego 

systemu mogą korzystać wszyscy, któ-
rym bliski jest Gniewoszów i chcą wie-
dzieć, co się dzieje w naszej gminie.

Wszystkie osoby zainteresowane 
otrzymywaniem wiadomości teksto-
wych sms prosimy o pobranie Wnio-
sku o wpisanie telefonu do tematycz-
nej grupy powiadomień SMS Gminy 
Gniewoszów z sekretariatu Urzędu 

Gminy w Gniewoszowie (I piętro, 
pok. Nr 12) lub ze strony internetowej 
www.gniewoszow.pl.

Wypełniony wniosek można złożyć 
osobiście w sekretariacie lub wysłać za 
pośrednictwem poczty elektronicznej 
na adres: gmina@gniewoszow.pl.

AGnIeSzkA konIeCznA 

GMINA GNIEWOSZÓW
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W pierwszej połowie stycznia br. roz-
poczęto prace remontowe polegające na 
przeprowadzeniu kompleksowego odno-
wienia toalety w Bibliotece Publicznej 
w Gniewoszowie.

Podczas trwania prac postawio-
no ścianki działowe oraz podniesiono 
strop, przez co powierzchnia pomiesz-
czenia została powiększona. Ściany 
wyrównano oraz pomalowano. Na ich 
znacznej części ułożono płytki, które 
dopasowano kolorystycznie do wcześ-
niej pomalowanych ścian. W pomiesz-
czeniu wymieniono również podłogę. 
Zwykła wykładzina została zastąpio-
na mozaiką ułożoną z płytek. Ponad-
to całkowicie wymieniono ceramikę 
sanitarną. Zakupiono nowe akcesoria 
oraz tekstylia łazienkowe. W pomiesz-
czeniu zamontowano nowe drzwi wraz 
z futrynami. 

Koszt remontu wyniósł 15 202,27 zł 
i został całkowicie sfi nansowany ze środ-
ków Biblioteki Publicznej w Gniewoszo-
wie.

AGnIeSzkA konIeCznA

Do biblioteki szkolnej Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Gniewo-
szowie dotarły już wymarzone, piękne, 
kolorowe i pachnące nowością książ-
ki. Dzięki rządowemu programowi 
„Książki naszych marzeń”, do którego 
przystąpiła szkoła, księgozbiór naszej 
biblioteki powiększył się o książki 
wartości 1 650 zł. Gmina Gniewoszów 
zapewniła w tym zakresie wkład włas-
ny w wysokości 20% kwoty kosztów. 
Wielkość maksymalna środków przy-
znanych szkołom na zakup książek za-
leżała od liczby uczniów. Otrzymane 
dofinansowanie pozwoliło na zakup 
90 nowych książek. Pozycje te były 
wybierane przez dzieci, co wzbudziło 
ich wielki entuzjazm, ponieważ poczu-
ły, że są traktowane poważnie i mają 
realny wpływ na zakup w/w pozycji. 
W bibliotece została ustawiona urna, 
do której mogły przez dwa miesiące 
wrzucać tytuły wymarzonych książek. 
Uczniowie docenili to, że ich zdanie 
jest decydujące i ma ogromny wpływ 
na przyszły wygląd księgozbioru bi-

blioteki. Z zaangażowaniem korzysta-
li z zaproponowanych im możliwości. 
To dzieci stworzyły listę wymarzonych 
książek. 

Program ministerstwa ma na celu 
promocję czytelnictwa wśród dzieci 
i młodzieży oraz rozwijanie zaintereso-
wań czytelniczych. Dzięki niemu dzieci 
będą mogły doświadczyć przyjemności 
z czytania, odkrywać w nim atrakcyjny 
sposób zdobywania wiedzy o świecie, 
rozwijać zdolności i zainteresowania, 
a także kreatywnie spędzać wolny czas. 
Czytanie to jedna z najważniejszych 
umiejętności zdobywanych przez ucz-
niów. Ważne jest kształtowanie aktyw-
nej i świadomej postawy czytelniczej 
poprzez korzystanie z biblioteki szkol-
nej, ale biblioteka musi oferować inte-
resujące nowości wydawnicze, by czy-
telnika przyciągać. Ten program dał 
nam taką możliwość. 

Pojawienie się wymarzonych ksią-
żek w bibliotece szkolnej wywołało 
wielkie zainteresowanie wśród ucz-
niów. Nowe pozycje codziennie znikają 

z półek, wiele z nich zostało wypoży-
czonych przez dzieci na ferie zimowe. 
Uczniowie sięgają po książki i czytają, 
a czytanie jest siłą pobudzającą inte-
lekt i wyobraźnię. Może rozwijać am-
bicje twórcze, budować poczucie włas-
nej wartości. 

Cały rok szkolny 2015/2016 upływa 
nam pod znakiem programu „Książ-
ki naszych marzeń”. Realizując jego 
poszczególne wytyczne, nauczyciele 
naszej szkoły zaplanowali wiele ini-
cjatyw promujących czytelnictwo. 
Przygotowujemy konkursy, akcje oraz 
projekty czytelnicze, by wyrobić i po-
głębić wśród uczniów nawyk czytania. 
We wszystkich działaniach wspiera nas 
Biblioteka Publiczna Gminy Gniewo-
szów, z którą stale współpracujemy. 

Wszystkich uczniów, którzy z nie-
cierpliwością czekali na książki, serdecz-
nie zapraszamy do biblioteki i życzymy 
miłego czytania.

TereSA FIlIkS
 – dyrektor zS-P w Gniewoszowie
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Początek roku to czas radości 
i wszechobecnej muzyki. Centrum Akty-
wizacji Społeczności Lokalnej „Cyberia”, 
wyposażone m.in. w sprzęt audio, miało 
możliwość tanecznie i śpiewająco prze-
prowadzić zabawy karnawałowe. Nasze 
muzyczne animacje, cieszą się dużą po-
pularnością wśród lokalnej społeczności. 
Stały się tradycją, począwszy od naj-
młodszych dzieci w wieku przedszkol-
nym, szkolnym, jak również po młodzież 
gimnazjalną. W tym roku pierwsza „Cho-
inka” odbyła się 16 stycznia w Szkole 
Podstawowej w Augustowie, na którą 
przybyli uczniowie wraz z rodzicami. Dy-
rektor szkoły Sławomir Madej oraz grono 
pedagogiczne, czuwali nad przebiegiem 
sobotniej imprezy, a Samorząd Uczniow-
ski przeprowadził konkursy z nagrodami. 
Wybrano Króla i Królową balu, odbyły 
się konkursy taneczne, wyróżniono także 
bajecznie przebrane dzieci. Wyśmieni-
ta zabawa trwała aż do późnych godzin 
wieczornych.

Kolejna wyjątkowa impreza, odby-
ła się w Zespole Szkół w Grabowie nad 
Pilicą 28 stycznia. Zimowa sceneria, ide-
alnie odzwierciedlała charakter balu. Na 
parkiecie, jako pierwsi, bawili się ucz-
niowie najmłodszych klas, którzy wraz 
z rodzicami, wcielili się we wróżki i inne 
bajkowe postacie. Otwarcia dokonała dy-
rektor szkoły Edyta Lusarczyk, życząc 
udanej zabawy. „Przekazała” zebranych 
we władanie „Pani Zimie” i jej pomocni-

kom, w rolach których, obsadzeni zostali 
pedagodzy. Czarodziejskie zaklęcia, za-
powiadające różnego rodzaju konkursy 
i zabawy, co chwilę padały z ust „Białej 
Pani”. Nie było czasu na nudę. Gorący 
parkiet opustoszał o godz. 14-stej, by 
znów „zapłonąć tanecznie” w czwartkowe 
popołudnie. Młodzież do godziny 20.30 
królowała na parkiecie. W iście karnawa-
łowych humorach, bawiła się doskonale. 
Były „Kaczuszki”, „Kankan”, „Pociąg” 
i dużo pozytywnej energii.

W naszej wielopokoleniowej świetli-
cy, odbyło się także kolejne biesiadowa-
nie Klubu Seniora. W ostatnią niedzielę 

stycznia, przy suto zastawionym stole, 
bankiet nabierał tępa. Jak zawsze w do-
bry nastrój wprowadziła zgromadzonych,  
Bożena Pisarek, fundując śmieszne aneg-
doty. Napisała również nowe teksty piose-
nek, do znanych melodii ludowych, które 
zaśpiewała pełna charyzmy, entuzjazmu 
i utalentowana muzycznie Krystyna Boj-
dzińska. Po chwili wtórował jej cały ze-
spół seniorów. Gdy zabawa przeniosła się 
na parkiet, było głośno i donośnie. Tanga, 
walczyki oraz melodie radosne, przemie-
niły seniorom jesień życia, we wspaniałą 
wiosnę. 

Roztańczonym krokiem, w tegoroczne 
„Ferie z Cyberią” prowadziliśmy zajęcia 
dla dzieci i młodzieży. Odbywały się tur-
nieje w ping ponga, zacięte walki przy sto-
le bilardowym czy pełne emocji rozgrywki 
na konsolach PS3. Dla najmłodszych kolo-
rowanki, wycinanki i układanki. Były gry 
w karty i szachy. Kreatywni „Cyberianie” 
ulepili DJ bałwana, zdobył on sympatię 
światowej klasy DJ Hazela, który umieścił 
to śniegowe dzieło, na swoim fanpage. Dla 
zainteresowanych nowoczesną technolo-
gią w Cyberii, zaprezentowaliśmy moż-
liwości drukarki 3D, która wciąż wzbu-
dza ogromną ciekawość. Zwieńczeniem 
wspólnie spędzonych, radosnych chwil 
w naszej przestrzeni, był „wieczór przy 
kominku”. W dniu poprzedzającym wa-
lentynki, można było upiec kiełbaskę lub 
chlebek, prawie jak z ogniska. Odbyła się 
także projekcja komedii romantycznej na 
dużym ekranie. Dziękujemy, za dotychczas 
wspólnie spędzone chwile. Zapraszamy do 
Cyberii. W najbliższym czasie, odbywać 
się będą zajęcia, poświęcone tradycjom 
Świąt Wielkiej Nocy.

MAŁGorzATA SIekUT

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
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10 lutego w Sali Konferencyjnej 
Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą, 
przeprowadzono debatę nad stworze-
niem mapy bezpieczeństwa i porządku 
publicznego w gminie. Odbyła się dzię-
ki współpracy Wójta Gminy Euzebiusza 
Strzelczyka z Komendantem Komisariatu 
Policji asp. szt. Marianem Zawadzkim, 
a kierowało nimi poczucie zapewnienia 
bezpieczeństwa społeczności lokalnej 
gminy. W spotkaniu, które jest kluczo-
wym elementem projektowania mapy, 
licznie uczestniczyli mieszkańcy w tym: 
pracownicy szkół, Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, a także wszyscy 
sołtysi.

Mimo stosunkowo niskiej przestęp-
czości w gminie sporo jest jeszcze do po-
prawienia. Komendanta asp. szt. Marian 
Zawadzki, omówił występujące zagroże-
nia ze szczególnym podkreśleniem spo-
sobów reagowania i unikania ich. Wie-
le mówiono o zjawiskach wyłudzania, 
szczególnie od osób starszych, patologii 
społecznych i związanej z nimi przemocy 
w rodzinie. Dużo czasu poświęcono bez-
pieczeństwu dzieci i młodzieży, w tym 
szczególną uwagę zwrócono na handel i 
zażywanie dopalaczy i narkotyków, prze-
mocy wśród nieletnich, a także problemy 
wandalizmu i hazardu. Wszyscy zgroma-
dzeni jednomyślnie zwrócili uwagę na za-

grożenia w ruchu drogowym. Nadmierna 
prędkość, jazda w stanie nietrzeźwości, 
brak elementów odblaskowych pieszych 
i rowerzystów to najczęstsze zagrożenia 
występujące w naszej społeczności.

Mieszkańcy podczas debaty mieli 
okazję przedstawić dręczące ich obawy o 
bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, 
które sukcesywnie będą rozwiązywane 
przy wzajemnej współpracy z Policją.

Rezultatem spotkania było zidentyfi -
kowanie występujących zagrożeń w na-
szej gminie i przedstawienie punktów do 
mapy, które następnie będą weryfi kowane 

z ankietami otrzymanymi od sierż. szt. 
Agaty Adamczyk, dotyczącymi wskaza-
nia najbardziej niebezpiecznych rejonów 
wymagających zwiększonej aktywności 
Policji. 

Debata była także dobrą lekcją współ-
działania mieszkańców, władz samo-
rządowych i Policji w zdiagnozowaniu 
zagrożeń, a także ich wyeliminowaniu. 
Wszyscy chcemy być przecież bezpieczni 
w miejscach, w których żyjemy, pracuje-
my i przebywamy, w których przebywają 
nasze rodziny.

AnnA PleSIewICz

Zapraszanie babć i dziadków na uro-
czystość z okazji ich święta jest tradycją 
na stałe wpisaną w repertuar imprez Ze-
społu Szkół w Grabowie nad Pilicą. Świę-
to Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie 
tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla 
babć i dziadków. To dzień pełen uśmie-
chów, wzruszeń, łez i radości. 

W środę, 20 stycznia, odbyła się ta 
wspaniała impreza. Na wstępie dyrek-
tor szkoły Edyta Lusarczyk, przywitała 
wszystkich gości ciepłymi słowami i zło-
żyła serdeczne życzenia wszystkim bab-
ciom i dziadkom. 

W pięknie udekorowanej sali gimna-
stycznej dzieci prezentowały przygoto-
wany koncert słowno – muzyczny. W for-
mie wierszy składały i babciom dziadkom 
życzenia, śpiewały piosenki, wykonywa-
ły układy taneczne. Na koniec części ar-
tystycznej dzieci zaprosiły swoich gości 
do wspólnej zabawy przy rock and rollu, 
która przyniosła wszystkim dużo rado-
ści. Następnie dzieci obdarowały swoich 

ukochanych gości upominkami, przygo-
towanymi własnoręcznie. Po części ar-
tystycznej zaproszono babcie, dziadków 
oraz dzieci na słodki poczęstunek przygo-
towany przez mamy.

Organizatorzy bardzo serdecznie 

dziękują wszystkim rodzicom zaanga-
żowanym w przygotowanie i organiza-
cję tego spotkania. Kolejny raz współ-
praca rodziców i nauczycieli przyniosła 
wspaniałe efekty.

U. STrzAŁkowSkA, H. koCyk 
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Dnia 17 lutego br. w Świerżach 
Górnych w siedzibie dawnej „Elek-
trowni Kozienice” została podpisa-
na kolejna już umowa współpracy 
pomiędzy Gminą Kozienice a Eneą 
Wytwarzanie S.A. Z ramienia naj-
większego zakładu w regionie umowę 
podpisali: Prezes Zarządu Enea Wy-
twarzanie S.A. – Krzysztof Sadowski 
oraz wiceprezes do spraw pracowni-
czych Grzegorz Mierzejewski. Gminę 
Kozienice reprezentowali: Burmistrz 
Gminy Kozienice – Tomasz Śmietan-
ka oraz Dyrektor Wydziału Finansowo 
– Budżetowego Urzędu Miejskiego 
w Kozienicach – Iwona Kania. 

– Już trzeci rok z rzędu podpisujemy 
taką umowę – informuje Burmistrz 
Tomasz Śmietanka – Czynię to z wiel-
ką radością, ponieważ nasza koope-
racja wychodzi naprzeciw oczekiwa-
niom społecznym i potwierdza istotną 
rolę Elektrowni Kozienice – Enei Wy-
twarzanie, nie tylko na gospodarczej 
mapie kraju w skali właśnie makro 
i w skali lokalnej, ale również jako 
animatora życia społecznego w na-
szej społeczności lokalnej. 

Środki przekazane przez energe-

tycznego giganta zostaną przeznaczone 
na współorganizację imprez kultural-
nych i sportowych, m.in.: Grand Prix 
Polski w Pływaniu, Zawody Triathlo-
nowe, Mistrzostwa Polski w Siatków-
ce Plażowej Kobiet, Międzynarodowy 
Turniej Piłki Siatkowej, Festiwal Mu-
zyki Sakralnej im. Józefa Furmanika, 
Zawody Rowerowo-Deskorolkowe, 
Ogólnopolski Turniej Tańca BREAK 

DANCE, Festiwal Muzyki Rozrywko-
wej im. Bogusława Klimczuka. Dofi-
nansowana również będzie działalność 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

wydział Promocji, kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w kozienicach

W dniu – 4 stycznia 2016 roku 
– trzyosobowa rodzina Państwa Ochę-
durskich powiększyła się o kolejnego 
potomka. Tego dnia przyszedł na świat 
Artur Aleksander – pierwsze dziecko 
urodzone w 2016 roku na terenie Gmi-
ny Kozienice. Chłopiec ważył 3 850 g 
i mierzył 57 cm. 

Do szczęśliwych rodziców: Marty 
i Mariusza oraz ich 5-letniego syna 
Sebastiana, z gratulacjami udała się 
wiceburmistrz Gminy Kozienice Mał-
gorzata Bebelska. Na ręce rodziny zło-
żyła list oraz upominki ufundowane 
przez Gminę Kozienice. Nie zabrakło 
również życzeń i ciepłych słów.

My także życzymy dużo zdrowia, 
zarówno Arturowi jak i rodzicom, mi-
łości, jak najwięcej uśmiechu, wytrwa-
łości oraz samych przespanych nocy.

wydział Promocji, kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w kozienicach

GMINA KOZIENICE
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Dzieci na wsi nie mają wielu moż-
liwości wypoczynku i atrakcyjnego 
spędzenia czasu wolnego, podczas 
przerw w zajęciach szkolnych. Jedną 
z alternatyw jest spędzenie ferii zimo-
wych na świeżym powietrzu, na san-
kach, łyżwach lub nartach, ale tylko 
wtedy kiedy warunki pogodowe na to 
pozwalają. 

Niestety w tegoroczne bezśnieżne fe-
rie zimowe czas wolny trzeba było zago-
spodarować inaczej. Jedną z możliwości, 
jaką miały dzieci i młodzież z naszej gmi-
ny, było skorzystanie z oferty przygoto-
wanej przez Gminną Bibliotekę Publicz-
ną – Centrum Kultury w Magnuszewie. 
U nas na miłośników literatury zawsze 
czeka na półkach dobra książka. 

Jednak co roku biblioteka podczas 
przerw szkolnych stara się dzieciom 
i młodzieży zapewnić dodatkowo cieka-
we spędzenie wolnego czasu, tak też było 
i tym razem. 

Dzieci wzięły udział w dwóch wy-
jazdach do kina. Tym razem nie była to 
Warszawa, ale kino w nowo otwartym 
Centrum Kulturalno Artystycznym w Ko-
zienicach. Celem było nie tylko obejrzenie 
fi lmu, ale również poznanie nowego miej-

sca, które jesienią zeszłego roku zostało 
oddane do użytku. Uczestnicy wyciecz-
ki odwiedzili nowoczesną, wyposażoną 
w zbiory cyfrowe Mediatekę, sale i pra-
cownie artystyczne, zapoznali się z ofer-
tą zajęć przygotowanych przez Centrum, 
z których w przyszłości mogą korzystać.

W pozostałe dni ferii zorganizowa-
no dla dzieci zajęcia na miejscu. Gry 
retro, zajęcia plastyczne w oparciu 
o czytaną przez bibliotekarza literatu-
rę oraz robienie kart walentynkowych 
były bardzo ciekawe, ale największym 
powodzeniem cieszyły się zajęcia 
kulinarne. 

Bardzo liczna grupa dzieci przybyła 
w „Tłusty czwartek” na warsztaty ro-
bienia faworków. Pod opieką pracow-
nic biblioteki i babć wolontariuszek, 
dzieci poznały tajniki przygotowywa-
nia słodkich pyszności, korzystając 
z fachowej literatury. Zwieńczeniem 
spotkania była wspólna herbatka i kon-
sumpcja przygotowanych z udziałem 

dzieci słodkości. Dzieci zapowiedziały 
swój udział w kolejnych warsztatach, 
najchętniej kulinarnych. 

Przy współpracy z młodzieżowym, 
działającym na terenie Gminy Magnu-
szew od 2015roku, stowarzyszeniem 
„Moja i Twoja Przyszłość”, udało się 
zorganizować spotkanie z wolontariu-
szem oraz w piątkowe i sobotnie popo-
łudnie (5 i 6 lutego) maratony filmowe 
dla dzieci i młodzieży. 

Pod opieką pracownika biblioteki 
i członków stowarzyszenia, do późnych 
godzin wieczornych, młodzi kinomani 
wspólnie oglądali  na dużym ekranie fi l-
my komediowe i horrory. Okazało się, że 
młodzi ludzie bardzo dobrze się ze sobą 
bawią i takie wspólne spędzanie czasu 
wolnego jest dla nich atrakcyjne. 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczest-
nikom za udział w zajęciach, spotkaniach 
i wyjazdach, Zapraszamy do korzystania 
z oferty biblioteki przez cały rok.

elŻBIeTA wACHnIk

Właśnie zakończyły się na terenie 
Gminy Magnuszew zebrania sprawo-
zdawczo – wyborcze w jednostkach 
OSP. Na nową pięcioletnią kadencję 
druhowie z poszczególnych jednostek 
wybrali stare, nowe władze. W więk-
szości jednostek nastąpiły zmiany 
w zarządach, po prostu taka kolej rze-
czy. Młodzi zastępują starszych dru-
hów, można powiedzieć pokoleniowa 
zmiana służby. 

Na prezesów Ochotniczych Straży 
Pożarnych wybrani zostali: dh. Krzysz-
tof Kacaliński – OSP Magnuszew, dh. 
Mariusz Woch – OSP Chmielew, dh. 
Marcin Żóltek – OSP Mniszew, dh. 
Dariusz Traczyk – OSP Rozniszew, dh. 
Zdzisław Szczyrek – OSP Wilczkowi-
ce Dolne oraz dh. Patryk Misiek – OSP 
Anielin. Wybrani zostali również de-
legaci na gminny zjazd, który wyłoni 
nowe władze związku na nową pięcio-
letnią kadencję. 

Wszystkim nowo wybranym zarzą-
dom gratulujemy wyboru i jednocześ-
nie życzymy realizacji planów oraz 
szczęśliwych powrotów do remiz stra-
żackich. 

Na terenie Gminy Magnuszew trze-
ciej co do wielkości gminy w powie-
cie kozienickim działa sześć jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych idą-
cych ludziom na ratunek. Dwie jed-

dokończenie na str. 25

GMINA MAGNUSZEW
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nostki OSP z Magnuszewa i Chmielewa 
działają w KSRG – Krajowym Syste-
mie Ratowniczo – Gaśniczym. Liczba 
zdarzeń w 2015 roku wynosiła 132.

Najwięcej do pożarów, wypadków 
drogowych i innych zdarzeń wyjeż-
dżały wozy strażackie z jednostki OSP 
Magnuszew – 101 razy. Tak duża licz-
ba wyjazdów spowodowana była wy-
jątkowo upalnym latem ubiegłego roku 
oraz przebiegiem długiego odcinka 
drogi krajowej DK 79, biegnącej przez 
centralną część gminy w osi północ 
– południe. 

Jako jedna z pierwszych gmin po-
wiatu, Gmina Magnuszew wyposażyła 
wszystkie jednostki w nowe zestawy 
komputerowe, które posłużą w powa-
dzeniu szkoleń systemem e:lerningu. 
Dodatkowo dwie jednostki działają-
ce w systemie KSRG – Magnuszew 
i Chmielew wyposażone zostały 
w nowoczesny system powiadamiania 
e:alarm, który informuje druhów 
o zainicjowaniu akcji przez stanowisko 

dyżurne PSP w Kozienicach. Dlaczego 
taki system jest potrzebny, otóż coraz 
więcej domów przechodzi proces ter-
moizolacji, wymieniane są okna na 
bardziej dźwiękoszczelne i w efekcie 
końcowym druhowie strażacy nie sły-
szą syren alarmowych.  Automatyczny 
system powiadamiania, który został 
prowadzony w tych jednostkach zna-
cząco skraca czas zorganizowania wy-
jazdu zastępów do powstałych zagro-
żeń na terenie gminy i powiatu. 

Kolejnym etapem podnoszenia mo-
bilności i sprawności naszych jedno-
stek będzie stopniowa wymiana starych 
samochodów na nowsze i nowocześ-
niejsze wozy bojowe. Dodatkowo 
w tym roku przewidziane są ćwicze-
nia synchronizacji jednostek OSP 
Gminy Magnuszew w przypadku po-
wstania dużych zagrożeń. W miesią-
cu maju będziemy mieli okazję po raz 
kolejny dopingować druhów podczas 
rywalizacji w zawodach gminnych 
sportowo – pożarniczych. Zwycięscy 
zawodów gminnych będą reprezento-

dokończenie ze str. 24

wać Gminę Magnuszew w zawodach 
powiatowych.

MArek drAPAŁA



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 2�

Na największym jeziorze w powiecie 
kozienickim – Czaple w Sieciechowie, 
5 lutego 2016 roku zostały przeprowa-
dzone ćwiczenia z zakresu ratowni-
ctwa lodowego. Ćwiczenia odbyły się 
w warunkach naturalnych, temperatu-
ra plusowa, kruchy lód – w takich wa-
runkach najczęściej dochodzi do tra-
gedii. Głównym założeniem ćwiczeń 
było doskonalenie współdziałania 
i koordynacji ratownictwa nurkowego. 
W ćwiczeniach udział wzięły dwie 
grupy nurków wchodzących w skład 
Mazowieckiej Brygady Odwodowej 
z Radomia i Kozienic. Do ćwiczeń 
została włączona jednostka Ochotni-
czej Straży Pożarnej z Sieciechowa. 
Jednostka ta od dwóch lat znajduje się 
w Krajowym Systemie Ratowniczym. 
Jest jednostką najprężniej działają-
cą i najbardziej wyszkoloną na tere-
nie gminy Sieciechów. Dla strażaków 
z Sieciechowa to kolejna lekcja i zdo-
byte doświadczenie  pod nadzorem 
kadry Komendy PSP z Kozienic. Kie-

rownikiem ćwiczeń był Zastępca Ko-
mendanta Powiatowego PSP w Kozie-
nicach mł.bryg. Paweł Potucha. 

Scenariusz ćwiczeń zakładał: w od-
ległości 30 m od brzegu, pod dwoma 
wędkarzami załamał się lód. Mężczyź-
ni bezskutecznie próbują się wydo-
stać na kruchy lód i po kilku minutach 
jeden z nich znajduje się pod wodą. 
Oficer dyżurny SKKP w Kozienicach 
otrzymał zgłoszenie o tym zdarzeniu 
od mężczyzny zjeżdżającego z drogi 
krajowej nr 48 w drogę przy Zespole 
Placówek Oświatowych. 

SKKP w Kozienicach dysponuje na 
miejsce zdarzenia SSRWN Kozienice 
WOO. Po przybyciu na miejsce zda-
rzenia i ocenie sytuacji KDR ze wzglę-
du na rozległy obszar poszukiwań, 
zimowe warunki atmosferyczne oraz 
ewentualność długotrwałej akcji po-
szukiwawczej prosi SKKP o zadyspo-
nowanie pododdziałów wchodzących 
w skład MBO SGRWN Radom 5. Prze-

prowadzając takie ćwiczenia w terenie, 
sprawdzono czas dojazdu pododdzia-
łów na miejsce zdarzenia, współdziała-
nie grup ratowniczych i doskonalenie 
technik ratowniczych na akwenach 
zamarzniętych, asekurację ratowników 
pracujących na lodzie i współdziała-
nie z ratownikami pozostającymi na 
brzegu, stopień przygotowania do pro-
wadzenia działań pod powierzchnią 
lodu, skuteczność działania w zakresie 
ratownictwa medycznego. Założenia 
i cele przeprowadzonych ćwiczeń zo-
stały osiągnięte.

Strażacy z jednostki OSP Siecie-
chów serdecznie dziękują organizato-
rom ćwiczeń, że mogli wziąć w nich 
udział, a tym samym podnieść swoje 
wyszkolenie i poznać różne techniki 
wykorzystania sprzętu specjalistyczne-
go jak i własnego w tego rodzaju dzia-
łaniach.

z.C.

wykorzystanie sprzętu specjalistycznego w ratownictwie lodowym

GMINA SIECIECHÓW
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wchodzenie do akcji nurka i jego asekuracja wejście nurka pod lód

Sposoby ratowania przy użyciu sprzętu będącego na wyposaże-
niu każdej jednostki oSP

Transport osoby poszkodowanej

Przenoszenie osoby poszkodowanej do miejsca prowadzenia 
reanimacji

reanimacja osoby poszkodowanej w specjalnie przygotowa-
nym namiocie
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