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30 kwietnia już po raz szósty strażacy z powiatów: kozienickiego, lipskiego
i zwoleńskiego spotkali się w Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole.
Zgromadzone na placu przed Sanktuarium poczty sztandarowe poszczególnych jednostek Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, druhów oraz
Orkiestrę Dętą OSP w Kozienicach
powitali księża obecni na uroczystości. Przed rozpoczęciem Mszy Świętej
w intencji strażaków i ich rodzin Kustosz
Sanktuarium ks. kan. Szymon Mucha
zaznaczył, jak ważna dla nas wszystkich
jest służba druhów zarówno Państwowej,
jak i Ochotniczej Straży Pożarnej. Na pamiątkę pielgrzymki zgromadzeni strażacy
ofiarowali parafii figurę Świętego Floriana, która tego dnia została poświęcona.
Mszę Świętą koncelebrowali kapelani strażaków: diecezjalny ks. Zbigniew
Kowalczyk, wojewódzki ks. Jerzy Sieńkowski, powiatowy ks. Jerzy Dziułka,
a także ks. kan. Kaziemierz Chojnacki

oraz ks. dziekan Władysław Sarwa. Homilię wygłosił ks. Zbigniew Kowalczyk
diecezjalny kapelan strażaków.
Po Mszy Świętej druh Zbigniew Gołąbek Wiceprezes Zarządu Mazowieckiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wręczył

kustoszowi Sanktuarium Złoty Medal za
Zasługi dla Pożarnictwa. Następnie przedstawiciele druhów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej dokonali Aktu Zawierzenia Matce Bożej Wysokolskiej.
W Pielgrzymce oprócz strażaków i ich
rodzin udział wzięli także przedstawiciele władz samorządowych powiatowych
i gminnych, mieszkańcy powiatu kozienickiego oraz parafianie.
W imieniu starostów powiatów: kozienickiego, lipskiego i zwoleńskiego głos
zabrał Andrzej Jung Starosta Kozienicki,
który podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację tegorocznej pielgrzymki. Wyraził również przekonanie, że
Akt Zawierzenia Matce Bożej Wysokolskiej wyprosi dla nas wszystkich potrzebne łaski, a dla strażaków opiekę w czasie
trudnej i odpowiedzialnej służby.
Każdy z uczestników uroczystości
miał także możliwość degustacji strażackiej grochówki.
MONIKA WIRASZKA

Wydarzenia

12 maja na stadionie sportowym
w Kozienicach odbył się ostatni etap
XI Ogólnopolskiego Turnieju Czterech
Wspinalni o Puchar Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
Turniej składał się z czterech etapów.
Pierwsze dwa: w Nisku (województwo
podkarpackie) oraz Ostrowcu Świętokrzyskim (województwo świętokrzyskie) odbyły się 11 maja. Dwa kolejne:
w Puławach (województwo lubelskie)
oraz Kozienicach (województwo mazowieckie) – miały miejsce właśnie
12 maja.
W Turnieju wzięli udział strażacy reprezentujący 14 województw oraz
Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie i Komendę Powiatową PSP w Kozienicach.

zwyciężył Bartłomiej Siepietowski (województwo małopolskie). Warto podkreślić,
że uzyskiwał on najlepsze czasy w każdym
z czterech etapów XI Ogólnopolskiego Turnieju Czterech Wspinalni. Na podium znaleźli się również kolejno: Mirosław Cyrson
(województwo pomorskie) oraz Przemysław
Kierzenkowski (województwo warmińsko-mazurskie). Wyróżnieni zostali także zawodnicy, którzy w klasyfikacji generalnej
zajęli miejsca od 4 do 10, a byli to kolejno:
Mateusz Jurkiewicz z województwa małopolskiego, Tobiasz Klama – województwo
śląskie, Krystian Masalski – województwo
warmińsko-mazurskie, Radosław Cyrson
– województwo pomorskie, Dawid Kacperski – województwo mazowieckie, Damian
Szumowicz – województwo podkarpackie,
Maciej Strąk – województwo łódzkie.
Puchary i upominki ufundowane m.in.
przez Starostwo Powiatowe w Kozienicach
oraz Gminę Kozienice wręczali: Andrzej
Jung Starosta Kozienicki, Małgorzata Bebelska Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice,
st. bryg. Mirosław Jasztal Zastępca Mazo-

wieckiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Piotr
Kalinowski przedstawiciel Komendanta
Głównego PSP, bryg. Krzysztof Zyzek Komendant Powiatowy PSP w Kozienicach
oraz st. bryg. w stanie spoczynku Zbigniew
Szczygieł.
W swoich wystąpieniach wszyscy zgodnie podkreślali, że umiejętności, jakie prezentują druhowie są godne podziwu i możemy czuć się bezpiecznie patrząc na poziom
sprawności i wyszkolenia strażaków.
Zawody przebiegały w duchu sportowej rywalizacji. Nad ich sprawnym przeprowadzeniem, podczas kozienickiego
etapu turnieju, czuwała komisja sędziowska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
MONIKA WIRASZKA
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Zwycięzcy wyłaniani byli na każdym
z etapów. Oprócz tego zawodnik, który
uzyskał najniższą sumę czasów z poszczególnych etapów stał się zwycięzcą
klasyfikacji generalnej.
Kozienicki etap z czasem 13,81 s
wygrał Bartłomiej Siepietowski (województwo małopolskie), ustanawiając
tym samym rekord wspinalni w Kozienicach. Drugi był Mirosław Cyrson
reprezentujący województwo pomorskie (14,41 s), trzeci zaś Mateusz Jurkiewicz z województwa małopolskiego (14,55 s). Miejsca od 4 do 6 zajęli
kolejno: Przemysław Kierzenkowski
– województwo warmińsko-mazurskie,
Dawid Kacperski – województwo mazowieckie oraz Tobiasz Klama – województwo śląskie.
W klasyfikacji generalnej również
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1 czerwca w Kozienicach zorganizowane zostaną obchody 35 – lecia Domu
Pomocy Społecznej. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą w Kościele pw.
Św. Krzyża w Kozienicach w intencji mieszkańców i pracowników DPS.
W programie uroczystości znajduje się
m. in. wręczenie odznaczeń i medali pamiątkowych pracownikom, którzy na co
dzień zapewniają opiekę i dbają o bezpieczeństwo podopiecznych Domu Pomocy
Społecznej w Kozienicach, a także osobom, które na przestrzeni lat wspierały
działalność placówki, pomagały i przyczyniały się do jej rozwoju.
Dom Pomocy Społecznej w Kozienicach, przy ulicy Lubelskiej 50, funkcjonuje
od 35 lat. W lutym 1982 r., lokalne władze
przeznaczyły dla DPS budynki po kozienickim szpitalu, dla którego wybudowano
nową siedzibę. Początkowo zakwaterowano 25 mieszkańców, by po wieloletnich
remontach trwających do lat 90-tych, móc
przyjąć kolejnych 10 podopiecznych.
W ciągu lat sukcesywnie dokonywano remontów, podwyższając standard i zwiększając możliwości mieszkaniowe domu.
Przed 2000 r. w kozienickim Domu Pomocy Społecznej zamieszkiwało prawie
60 pensjonariuszy.
Pomimo trudności związanymi z warunkami lokalowymi, reformami i zmianami zasad finansowania placówki na
początku XXI w. – w 2001 r. – uzyskano
zgodę i dotację na uruchomienie kolejnych

10 miejsc. Od tego momentu Dom zdolny
był przyjąć 70 mieszkańców, dla których
wykonywane były kolejne inwestycje
podwyższające standard życia i opieki.
W 2006 r. oddano nowy, klimatyzowany budynek wyposażony w nowoczesne
urządzenia do prowadzenia fizjoterapii.
W latach 2011 – 2012 został wybudowany
nowoczesny pawilon mieszkalny, dzięki
czemu mieszkańcy DPS w Kozienicach
mają możliwość korzystania z przestronnych i przyjaznych pomieszczeń o wysokim standardzie, spełniającym wymagania
określone w ustawie o pomocy społecznej.
W 2015 r. Rada Powiatu Kozienickiego zdecydowała o nadaniu placówce
imienia Kazimiery Gruszczyńskiej. Pod-

czas oficjalnych uroczystości w czerwcu 2016 r. na jednym z pawilonów DPS
odsłonięto tablicę okolicznościową z popiersiem patronki.
Pierwszym dyrektorem placówki w latach 1982 – 1998 r. była Jadwiga Bernacik,
po niej stanowisko objęła Elżbieta Czapla,
która zarządza placówką do dziś. Dom Pomocy Społecznej w Kozienicach otacza
opieką osoby starsze, niepełnosprawne,
a także osoby z przewlekłymi chorobami psychicznymi. Obecnie w placówce
mieszka 100 osób. Personel liczy 73 osoby, które z oddaniem i sercem pomagają
swoim podopiecznym godnie żyć.

22 maja br. oddana została do użytku
wyremontowana część drogi powiatowej
nr 1744 W Regów Stary – Markowola
w gminie Gniewoszów. Zgodnie z danymi
technicznymi przekazanymi przez Marcina Łopuszańskiego Dyrektora Zarządu
Dróg Powiatowych w Kozienicach, długość przebudowanego odcinka to 450 mb.
Zakres prac obejmował m.in. poszerzenie
jezdni do szerokości 5m, przeprofilowanie
jezdni drogi wraz z wykonaniem warstwy
ścieralnej na długości 450 mb oraz wykonanie poboczy gruntowych obustronnie na
całej długości przebudowanego odcinka.
Koszt inwestycji wyniósł prawie
230 tysięcy złotych. Inwestycja została
sfinansowana ze środków Powiatu Kozienickiego oraz gminy Gniewoszów.
Protokół odbioru podpisali Andrzej Jung
Starosta Kozienicki, Krzysztof Stalmach
Wicestarosta, Marek Kucharski, Grzegorz
Sotowski Członkowie Zarządu Powiatu
Kozienickiego, Barbara Woszczyk Radna Rady Powiatu Kozienickiego, Marcin

Gac Wójt Gminy Gniewoszów, Czesław
Strzelecki sołtys Markowoli oraz Marian
Jóźwiak przedstawiciel wykonawcy inwestycji Przedsiębiorstwa Robót Drogowych
w Zwoleniu.
Komisję odbiorową tworzyli pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych
w Kozienicach: Jacek Śmietanka prze-

wodniczący komisji oraz Beata Krześniak
i Tomasz Dróżdż członkowie komisji.
SABINA SEMENIUK

www.kozienicepowiat.pl

Wydział Promocji i Kultury
Starostwa Powiatowego w Kozienicach

Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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• Karolina Kurek z klasy III a zajęła II miejsce w XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia
PCK. Olimpiada składała się z dwóch części:

1. Praca pisemna promująca zdrowy styl życia, z której uczennica otrzymała maksymalną ilość punktów.
2. Test obejmujący wiedzę z zakresu chemii, biologii, dietetyki
i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Karolina działa również bardzo czynnie w Szkolnej Grupie
Medycznej i to właśnie na temat jej działalności napisała pracę
na II etap Olimpiady Zdrowego Stylu Życia PCK.
Opiekunem uczennicy jest Edyta Tarczyńska, nauczycielka
chemii i EdB w I LO.
Karolinie serdecznie gratulujemy i życzymy, by swoją wiedzę mogła wykorzystać na wymarzonych studiach.
• Piotr Kwaczyński, uczeń I LO z klasy III c został finalistą eliminacji centralnych II edycji Ogólnopolskiej
Olimpiady Wiedzy Historycznej, które odbyły się na
Zamku Golubskim w Golubiu – Dobrzyniu i uzyskał prawo studiowania w zakresie nauk humanistycznych na wybranej uczelni.

• 25 uczniów z: Publicznego Gimnazjum Nr 1, Publicznego Gimnazjum Nr 2, Publicznego Gimnazjum ze Świerży
Górnych, I Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyło
w X Otwartych Mistrzostwach SUDOKU I LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach.
Organizatorka mistrzostw, nauczycielka matematyki, Joanna
Piwońska powitała zebranych i dokonała podsumowania poprzednich 10 lat konkursów.
Następnie uczniowie rozwiązywali zadania o różnym
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poziomie trudności w dwóch etapach: eliminacje i finał.
Komisja, składająca się z nauczycielek matematyki w poszczególnych szkołach: Katarzyny Król (PG1), Danuty Reguły (PG Świerże Górne), Małgorzaty Gajdy (PG2), Joanny
Piwońskiej (I LO) oraz uczniów samorządu uczniowskiego
I LO – Damiana Jaska i Marty Kusal, po rundzie finałowej
wyłoniła zwycięzców:
I miejsce – Oliwia Kędra – PG 1
II miejsce –Michał Karbowiak – PG Świerże Górne
III miejsce – Daria Mazur – PG 1
Tuż za podium uplasowali się gospodarze: Weronika Marchewka (kl. II c – IV miejsce, Daniel Kuciak
(kl. III a – V miejsce), Dominika Pyrka (kl. II a – VI miejsce).
Po zmaganiach indywidualnych do potyczek logicznych przystąpiły drużyny z poszczególnych szkół. Ten trudny maraton
zmagań umysłowych zwycięsko zakończyli gimnazjaliści
z PG 1, którym serdecznie gratulujemy.
Na koniec Ewa Malec, Dyrektor I LO wręczyła nagrody,
podziękowała uczestnikom oraz ich opiekunom za udział
w mistrzostwach i zaprosiła na następny konkurs SUDOKU
za rok.
• W ramach projektu „Szkoła Dialogu” trenerzy Forum Dialogu z Warszawy prowadzili w I LO spotkania, podczas
których uczniowie szkoły poznali szereg zagadnień związanych z kulturą i tradycją żydowską.

W czasie zajęć oraz w przerwie między drugim i trzecim warsztatem młodzież we współpracy z trenerami Forum Dialogu i pod okiem nauczyciela, opiekuna projektu
Dokończenie na str. 5
www.kozienicepowiat.pl

Wydarzenia
Dokończenie ze str. 4

Małgorzaty Kuśmierczyk – Balcerek przygotuje wycieczkę
upamiętniającą przedwojenną historię społeczności żydowskiej z Kozienic. Efekty pracy uczniowie liceum będą mogli zaprezentować w czerwcu młodzieży z Australii, która
w tym czasie odwiedzi szkołę. Sprawozdanie z wycieczki
weźmie także udział w ogólnopolskim konkursie, którego
wyniki zostaną ogłoszone na początku marca 2018 r. podczas uroczystej Gali „Szkoły Dialogu” w Teatrze Wielkim
w Warszawie.
• Pod koniec kwietnia uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach wraz ze
swoimi Prefektami ks. Tomaszem i ks. Łukaszem oraz
wychowawcami Mariolą Worobiec, Joanną Kuźmińską,
Grażyną Ambroziewicz udali się na diecezjalną pielgrzymkę maturzystów na Jasną Górę. Pielgrzymka
przebiegała pod hasłem roku duszpasterskiego: „Idźcie
i głoście”. Z trudem udało się pokonać trudne warunki atmosferyczne i obfite opady śniegu, aby dotrzeć na
Mszę Świętą o godz. 11 w Jasnogórskiej Bazylice, której
przewodniczył ks. Biskup Piotr Turzyński, biskup pomocniczy diecezji radomskiej. Z całej diecezji uczestniczyło około trzy tysiące młodych abiturientów.

Niezwykle ciepło odniósł się ks. Biskup do młodzieży
odwołując się do ewangelicznego obrazu uczniów zdążających do Emaus i piosenki Starego Dobrego Małżeństwa
„Wędrówką jedną życie jest człowieka”. To właśnie ten obraz towarzyszy młodemu człowiekowi stojącemu u progu
dojrzałego życia, który nie może się zniechęcać, który nie
może stać w miejscu, nie może się poddawać i nie może
myśleć co będzie tylko dziś, ale co będzie za 10 i 20 lat.
W tej wędrówce nie może zabraknąć odniesień do Pana
Boga, to bardzo ważne, żeby się nie pogubić w życiu, mówił
ks. Biskup Piotr Turzyński. Po przerwie na obiad w Kaplicy Cudownego obrazu miało miejsce zawierzenie, którego
dokonali maturzyści. Spotkanie zakończyło się pasterskim
błogosławieństwem i poświęceniem różańców.
W drodze powrotnej maturzyści zatrzymali się w Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej, gdzie wysłuchali historii tego
świętego miejsca. Częstochowa witała nas zasypana śniegiem,
a żegnała piękną pogodą.
Maturzystom życzymy dobrego wyboru dróg życiowych,
a wśród nich tych, które będą prowadzić do świętości. Pozostaje
teraz tylko modlitwa :) i wiara we własne umiejętności.
www.kozienicepowiat.pl

• 18 maja 2017 r. na terenie Ośrodka Wypoczynkowego
KCRiS w Kozienicach odbył się etap rejonowy XXV
Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK.
W etapie tym wzięło udział 26 drużyn z powiatu kozienickiego (ok.130 osób) i gościnnie jedna drużyna z Sobolewa
– powiat garwoliński.
Opiekunem Grupy Medycznej jest Edyta Tarczyńska, nauczyciel chemii oraz Edukacji dla Bezpieczeństwa.
Celem mistrzostw jest podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie
występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa. Oceniana jest nie tylko wiedza zawodników, ale
również praktyczne wykorzystanie umiejętności nabytych podczas zajęć z pierwszej pomocy. Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
Polskiego Czerwonego Krzyża organizowane są dla młodzieży ze
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Startują w nich pięcioosobowe zespoły, które w trakcie mistrzostw
udzielają pierwszej pomocy na specjalnie zaaranżowanych na potrzeby mistrzostw stacjach. Pozorowane wypadki przygotowywane są przy użyciu profesjonalnych środków i rekwizytów (sztuczna krew, pudry, farby) i wyglądają bardzo realistycznie.

W tym roku na stacjach młodzież zmagała się z resuscytacją krążeniowo – oddechową, rozciętym łukiem brwiowym, oparzeniem, złamaniem zamkniętym, ciałem obcym
w ciele i krwotokiem. Drużyny rozwiązywały również test
sprawdzający wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i historii PCK.
W kategorii szkoła podstawowa I miejsce zajęła drużyna
z PSP Nr 1 w Kozienicach.
W kategorii szkoła gimnazjalna I miejsce zajęła drużyna
z Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie.
W kategorii szkoła ponadgimnazjalna bezkonkurencyjne
okazało się I Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego
w Kozienicach, które reprezentowali uczniowie ze Szkolnej
Grupy Medycznej. Zajęli oni I i II miejsce, osiągając maksimum punktów:
Drużyna I			
Drużyna II
1. Karolina Kurek – kpt.		
1. Zuzanna Wolszczak – kpt.
2. Karolina Musiał		
2. Dominika Pyrka
3. Aleksandra Kania		
3. Michelle Ingalis
4. Marcin Tasak			
4. Wioletta Płaza
5. Kamil Wojdyr			
5. Adam Różański
Red. I LO
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W dniach 6 – 7 maja br. w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich
w Kozienicach odbyły się eliminacje wojewódzkie XLV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego, których organizatorem było
Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK
oraz Oddział PTTK w Kozienicach. Do
eliminacji wojewódzkich zgłoszonych
zostało 19 zespołów wyłonionych w eliminacjach rejonowych, w tym 7 zespołów
w kategorii szkół podstawowych, 7 zespołów w kategorii gimnazjów i 5 zespołów
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.
Eliminacje objęli honorowym patronatem Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Kurator Oświaty,
Starosta Powiatu Kozienickiego i Burmistrz Gminy Kozienice.
Uczestnicy najpierw przystąpili do pisania testu wiedzy z zakresu krajoznawstwa, pierwszej pomocy, bezpieczeństwa
ruchu drogowego, topografii i turystyki.
W ramach konkurencji Turystyczne ABC,
zespoły rozpoznawały atrakcje turystyczne województwa podkarpackiego, planowały wycieczkę z wykorzystaniem mapy
turystycznej Bieszczad, dobierały ekwipunek na dwudniową wycieczkę w góry
i pakowały plecak oraz rozegrały grę azymutową. Pozostałe konkurencje praktyczne
to: turystyczny marsz na orientację, rowerowy tor przeszkód i praktyczne udzielanie pierwszej pomocy. W sobotę odbyły
się wszystkie konkurencje turniejowe,
a w niedzielę uczestnicy zwiedzali Królewskie Źródła oraz uczestniczyli w rekreacyjnym marszu na orientację.
Po zaciętej rywalizacji wyłonione zostały zespoły, które będą reprezentować województwo mazowieckie
w
Finale
Centralnym
OMTTK
w Ustrzykach Dolnych w dniach 8 – 11
czerwca. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężył zespół z SKKT
„Protektory” przy Zespole Szkół Nr 1
w Kozienicach w składzie Kamila Gogacz (2 D LO), Aleksandra Krawczyk
(2 B LO) i Adam Janas (2 B LO), natomiast drugi zespół z ZS 1, w składzie
Weronika Krakowiak, Julia Dębińska,
Weronika Łagowska, zajął czwarte
miejsce. Opiekunem obu zespołów był
Mirosław Mazur. W kategorii szkół podstawowych pierwsze dwa miejsca zajęły
zespoły z SKKT „Powsinoga” przy PSP
w Janikowie, pod opieką Piotra Maciejewskiego. Pierwsze miejsce zajął zespół w składzie Klara Tokarczyk, Kinga
Spytek i Natalia Szyczygieł, a drugie
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zespół w składzie Oliwia Giza, Oliwia Kryczka i Anna Wasińska. Wśród
gimnazjów drugie miejsce zajął zespół
SKKT ,,Wizjonerzy’’ przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 im Jana Pawła II
w Kozienicach, w składzie Jacek Mikutel, Mikołaj Maciejewski, Grzegorz
Maciejewski – opiekun Bożenna Szumlak, a czwarte zespół reprezentujący

Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Króla Zygmunta Starego w Kozienicach,
w składzie Jakub Stępień, Sara Smargol, Zuzanna Wasińska – opiekun Rafał
Sucherman. Zwycięzcom gratulujemy
i życzymy powodzenia w Finale centralnym w Ustrzykach.
MIROSŁAW MAZUR

www.kozienicepowiat.pl
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W ostatnim czasie na terenie gminy Kozienice doszło do dwóch usiłowań kradzieży metodą na wnuczka. Na
szczęście osoby, które otrzymały telefon
od oszustów, wiedziały jak się zachować i nie doszło do dalszej transakcji
– w której nieraz osoby starsze tracą
dorobek swojego życia. Policja ostrzega
przed tego typu przestępcami. W związku z tym apelujemy o ostrożność!
Coraz więcej osób ma świadomość tego,
w jaki sposób działają sprawcy oszustw i jak
nie stać się ich ofiarą. Przestępcy nie pozostają jednak w tyle i modyfikują swoje działania. W ostatnim czasie często wykorzystywaną przez nich metodą jest tzw. kradzież
„na policjanta” i „na wnuczka”. Sprawcy
wykorzystują zaufanie społeczeństwa do
funkcjonariuszy Policji i wyłudzają pieniądze od starszych osób.
Jak działają sprawcy?
Najpierw wykonują telefon podając się
za członka rodziny (najczęściej wnuczka).
Tłumaczą zmieniony głos chorobą lub
wzbudzają poczucie winy w starszej osobie, z powodu tego, że go nie poznaje.
Proszą o pożyczenie dużej sumy pieniędzy. Zazwyczaj pieniądze mają zostać wykorzystane w celu pokrycia szkód po wypadku
drogowym, na ważną operację, na zakup samochodu albo wakacji w promocyjnej cenie.
Chwilę po zakończeniu pierwszej rozmowy do ofiary dzwoni kolejna – podając
się za funkcjonariusza CBŚP lub Policji. Na
ogół przestępca informuje rozmówcę o tym,
że jest potencjalną ofiarą oszustwa. Mówi, że
poprzednia rozmowa telefoniczna była próbą
wyłudzenia pieniędzy. Informuje o tym, że
oszust został namierzony. Nalega, aby osoba
pokrzywdzona wypłaciła określoną sumę pieniędzy z banku i przekazała ją wyznaczonej
osobie lub prosi o wykonanie przelewu bankowego na wskazany numer konta.
Sprawcy oszustw wywierają na ofiarach
presję czasu. Nie dają chwili na zastanowienie się, czy sprawdzenie informacji o dzwoniącym. Przekonują starsze osoby, że ich
pieniądze pomogą w schwytaniu przestępców. Mówią, że gotówka przechowywana
na koncie nie jest bezpieczna, a oszust ma
do nich łatwy dostęp. Przestępcy podając
się za funkcjonariuszy, grożą konsekwencjami prawnymi, jeżeli ich rozmówca nie
będzie współpracował.
Tuż po przekazaniu pieniędzy kontakt się urywa, a przestępcy znikają ze
wszystkimi oszczędnościami ofiary.
Jak nie stać się ofiarą oszustów?
Przede wszystkim należy zachować
ostrożność – jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto
www.kozienicepowiat.pl

podszywa się pod członka naszej rodziny
i prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań. Nie informujmy
nikogo telefonicznie o ilości pieniędzy, które
mamy w domu lub jakie przechowujemy na
koncie. Nie wypłacajmy z banku wszystkich
oszczędności. W szczególności pamiętajmy
o tym, że funkcjonariusze Policji NIGDY
nie informują o prowadzonych przez siebie
sprawach telefonicznie! Nigdy nie proszą też
o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie.
Statystyki są niepokojące: Seniorzy
w wyniku tego rodzaju przestępstw w ubiegłym roku stracili ponad 3 miliony złotych. Część pokrzywdzonych wstydzi się
bowiem przyznać do tego, że padła ofiarą
oszustów i nie zgłosiła przestępstwa.
Sprawcy wyłudzeń działają w ramach
zorganizowanych grup przestępczych.

Tworzą rozbudowane struktury, w których każdy pełni określoną rolę.
Apelujemy do wszystkich – informujmy naszych rodziców i dziadków o tym, że
są osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich
życzliwość. Powiedzmy im jak zachować
się w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni do nich
z prośbą o pożyczenie dużej ilości pieniędzy. Zwróćmy uwagę na zagrożenie osobom
starszym, o których wiemy, że mieszkają
samotnie. Spotykamy się nieraz z członkami rodziny, z którymi na co dzień nie mamy
kontaktu. Wykorzystujmy wszystkie okoliczności jak i przypadkowe spotkania na
ulicy i ostrzegajmy bliskich przed zagrożeniami. Zwykła ostrożność może uchronić ich
przed utratą zbieranych latami oszczędności.
mł. asp. ILONA TARCZYŃSKA
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Szanowni Państwo,
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020 w następujących zakresach tematycznych:
• Podejmowanie działalności gospodarczej/premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób fizycznych ubezpieczonych w ZUS
w wysokości 50 000,00 zł. – limit
środków w ogłoszonym naborze wynosi: 350 000,00 zł.

27 i 28 kwietnia 2017 r. w siedzibie
biura LGD „Puszcza Kozienicka” w Kozienicach przy ul. Kopernika 8/17 odbyły się bezpłatne szkolenia dla potencjalnych beneficjentów poddziałania 19.2 tj.
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
LSR, z zakresu przygotowania wniosków
o przyznanie pomocy na rozwój działalności gospodarczej i na podejmowanie
działalności gospodarczej. Szkolenia
poprowadziła pracownica naszego biura
Dorota Wąsik – specjalista ds. projektów.
Tematem szkolenia było wypełnianie wniosku i biznesplanu o przyznanie
pomocy w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na
lata 2014 – 2020, jak również omówienie
zasad przygotowania budżetu i harmonogramu projektu i umowy o przyznanie
pomocy.
W szkoleniach uczestniczyło 15 słuchaczy zainteresowanych aplikowaniem
o środki finansowe w trwającym obecnie
naborze wniosków.
Zważywszy na fakt, że jest to już kolejny nabór ogłoszony przez LGD „Pusz-
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•

Rozwój działalności gospodarczej/
wsparcie w formie refundacji do poziomu 70% kosztów kwalifikowanych
(kosztów netto) dla firm z obszaru
gmin – członków LGD „Puszcza Kozienicka” – limit środków w ogłoszonym naborze wynosi – 1 000 000,00 zł.
I. Termin składania wniosków:
• Podejmowanie działalności gospodarczej – od dnia 8 maja 2017 r. do
dnia 31 maja 2017 r. do godziny
16.00.
• Rozwój działalności gospodarczej
– od dnia 8 maja 2017 r. do dnia
31 maja 2017 r. do godziny 16.00.
II. Formularze wniosków wraz z opisem
procedury naboru i wyboru operacji,
kryteria oceny projektów dostępne są na stronie internetowej LGD:

www.lgdkozienice.pl.
III. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w biurze LGD
ul. Kopernika 8/17 w Kozienicach.
O terminie złożenia wniosku decyduje
data wpływu do biura LGD „Puszcza
Kozienicka”.
LGD „Puszcza Kozienicka” zapewnia
bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura LGD.
Biuro LGD czynne jest od poniedziałku
do piątku w godz. 9.00 – 17.00, telefon
(48) 366 18 99, tel. kom. 793 864 252
email: biuro@lgdkozienice.pl.
IRENA BIELAWSKA
Kierownik Biura
LGD „Puszcza Kozienicka”

cza Kozienicka”, prowadząca szkolenia mogła podzielić się z uczestnikami
uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi
ubiegłych naborów, w tym orientacyjnego czasu weryfikacji wniosków przez
Urząd Marszałkowski oraz najczęściej
występujących błędów i niedociągnięć
w dokumentacji aplikacyjnej.
Wszystkich beneficjentów chcących

potwierdzić za zgodność z oryginałem
kserokopie dokumentów, które stanowić
będą załączniki do wniosków o przyznanie pomocy – zapraszamy do biura jak
najwcześniej – usprawni to sam proces
przyjmowania wniosku.
IRENA BIELAWSKA
Kierownik Biura
LGD „Puszcza Kozienicka”

www.kozienicepowiat.pl

Informacje
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Warszawie Beata Kalinowska
oraz Kierownik Biura Powiatowego w Kozienicach Zbigniew Sitkowski informują:
A. Składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2017 rok do końca maja
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków
o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych w ramach PROW 2014 – 2020 oraz PROW 2007 – 2013
(tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowiskowych) do dnia 31
maja 2017 roku.
Decyzja o przedłużeniu terminu została podjęta na wniosek rolników oraz organizacji i instytucji działających na rzecz rolników.
Kto nie zdąży tego zrobić w tym terminie będzie mógł jeszcze dostarczyć swój wniosek do 25 czerwca, ale wówczas należne mu płatności będą pomniejszane o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.
Każdy rolnik, który ubiegał się o przyznanie płatności bezpośrednich w zeszłym roku, otrzymał z Agencji wstępnie wypełniony
tzw. wniosek spersonalizowany. Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za 2017 r. można pobrać także z portalu internetowego
Agencji. Jest także możliwość złożenia wniosku o przyznanie płatności przy wykorzystaniu aplikacji e-wniosek. Ten sposób ubiegania
się o przyznanie płatności bezpośrednich i innych płatności obszarowych w ramach PROW jest znany od kilku lat, ale przeszedł on
przemianę, która sprawiła, że jest on łatwiejszy i bardziej przyjazny dla rolnika, który zdecydował się na składnie wniosku w tej formie.
Latwiej jest uzyskać dostęp do systemu teleinformatycznego ARiMR, który umożliwia złożenie wniosku o przyznanie płatności przez aplikację e-wniosek. Rolnik, aby uzyskać dostęp do e-wniosku będzie musiał wpisać swój numer ewidencyjny gospodarstwa, 8 ostatnich
cyfr rachunku bankowego oraz kwotę ostatniej płatności otrzymanej z Agencji w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia
wniosku – nie ma znaczenia z jakiego tytułu została dokonana ta płatność (w kampanii 2017 będzie to ostatnia płatność zrealizowana
przez Agencję w roku 2016). Po poprawnej weryfikacji, system automatycznie założy beneficjentowi konto oraz pozwoli na wprowadzenie indywidualnego hasła, które umożliwi dostęp do systemu. Ale to nie jedyne pozytywne zmiany dla rolników. Wdrożone modyfikacje aplikacji e-wniosek zweryfikują poprawność większości danych wprowadzanych przez rolników. I tak wypełniając wniosek o przyznanie płatności aplikacja
e-wniosek automatycznie sprawdzi czy suma powierzchni podrzędnych działek deklarowanych przez rolnika nie jest większa niż powierzchnia
działki głównej, a jeżeli tak się zdarzy system zgłosi błąd. ARiMR przeniosła do aplikacji e-wniosek geometrię działek rolnych obejmujących
75% powierzchni zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej w roku 2016. Rolnik wchodząc w moduł umożliwiający wyrysowanie działek rolnych, będzie mógł pobrać obrys działki wyrysowanej w poprzednim roku, a tym samym nie będzie musiał ponownie rysować powierzchni
(dotyczy to działek rolnych, których powierzchnia i kształt nie uległ zmianie w stosunku do roku poprzedniego). Jeżeli powierzchnie działek rolnych ulegną zmianie rolnik będzie mógł dokonać modyfikacji wrysowanego obszaru. Mówiąc prościej wyrysowanie działek w e-wniosku będzie
dużo łatwiejsze niż w latach ubiegłych. Zmodyfikowane funkcjonalności aplikacji e-wniosek pozwolą także na pobranie aktualnych danych referencyjnych dla każdej działki, jak również na zweryfikowanie czy dana działka kwalifikuje się do przyznania płatności ONW. Zostanie również
wdrożony mechanizm pozwalający na automatyczne sprawdzenie powierzchni deklarowanych do poszczególnych schematów pomocowych
w stosunku do powierzchni maksymalnych kwalifikowalnych obszarów.
B. W dniach od 1 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r. można składać wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie
Wsparcie na zalesienie jest przyznawane rolnikowi w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE)
nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), jeżeli są spełnione warunki przyznania tego wsparcia. Wsparcie na zalesienie jest przyznawane również jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw.
Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie należy składać do biur powiatowych Agencji, właściwych ze względu na miejsce
zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.
Wsparcie na zalesienie jest przyznawane do wysokości limitu środków, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 562 j.t.).
Prezes Agencji, w dniu 1 października roku, w którym złożono wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie, podaje do publicznej
wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania wsparcia na zalesienie.
Informacje na temat działania Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów można otrzymać w biurach
powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz na stronach internetowych
www.arimr.gov.pl i www.minrol.gov.pl
C. Dodatkowe środki na kredyty klęskowe w 2017 roku
13 kwietnia 2017 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła współpracującym bankom dodatkowe środki w wysokości 750 mln zł z przeznaczeniem na limity tegorocznej akcji kredytowej i 6,23 mln zł na dopłaty
do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych. Po tych zmianach łączna kwota środków udostępnionych
bankom na udzielenie kredytów klęskowych w 2017 r. wynosi 1 mld zł, a wysokość dopłat do oprocentowania kredytów to 8,3 mln zł.
Kredyty klęskowe dostępne są w ramach następujących linii: K01 i K02, DK01, DK02. Można ubiegać się o nie w Banku Polskiej
Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w bankach BGŻ BNP Paribas S.A.,
Krakowskim Banku Spółdzielczym, PEKAO S.A., BZ WBK S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Banku Ochrony Środowiska S.A.
Zaletą kredytów klęskowych udzielanych przez banki współpracujące z ARiMR jest to, że Agencja spłaca za rolnika część
należnego bankom oprocentowania.
Szczegółowe warunki i zasady udzielania kredytu są dostępne w zakładce „Pomoc krajowa” na stronie Agencji.
Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl i w punktach informacyjnych ARiMR m. in. Biura Powiatowego w Kozienicach, ulica Warszawska 72 (wejście od ulicy Zdziczów).
ZBIGNIEW SITKOWSKI
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR
www.kozienicepowiat.pl
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PODSTAWOWE ZASADY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
Na początku należałoby wyjaśnić
znaczenie pojęcia bankowość elektroniczna. Trzeba również zwrócić uwagę na
brak legalnej definicji bankowości elektronicznej. Brak jest również w doktrynie jednolitej definicji bankowości elektronicznej. Ze względu na fakt, że jest to
niezwykle pojemne sformułowanie, charakteryzujące się bogatą różnorodnością
form realizacji, w literaturze przedmiotu,
jak i w praktycznym obiegu, funkcjonuje wiele pojęć określających bankowość
elektroniczną, w zależności od przyjętych
kryteriów wyodrębniających szczególne
cechy odmian bankowości elektronicznej, w tym przyjętych sposobów kontaktu
klienta i banku oraz używanych w tym
celu rozwiązań technicznych i technologicznych. I tak, tytułem przykładu można
wskazać definicję, według której bankowość elektroniczną ujmuje się jako ogół
środków teleinformatycznych umożliwiających dostęp do rachunku bankowego,
przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych, takich jak komputer, telefon (stacjonarny lub komórkowy), elektroniczne
czytniki kart lub jako system, w którym
rozliczenia finansowe odbywają się bez
obiegu mediów papierowych, komunikacja między bankiem a jego klientami
oraz w obrębie samego banku odbywa się
w drodze teletransmisji i wszelkie dane
przechowywane i przetwarzane są w bazach danych systemu.
Niezależnie od faktu, że pojęcie bankowości elektronicznej jest różnie ujmowane w literaturze przedmiotu, należy
zwrócić uwagę, że cechą wspólną tych
definicji jest zapewnienie dostępu do
środków zgromadzonych na rachunku
i możliwości dokonywania na nim operacji bankowych na odległość. Nie jest
więc konieczne fizyczne stawienie się
w placówce banku, a dostęp do środków zgromadzonych na rachunku można uzyskać zasadniczo w każdej chwili
i w dowolnym miejscu. Jak wynika z opisanych wcześniej definicji, bankowość
elektroniczna jest pojęciem mającym rozległy zakres zastosowania, obejmującym
szerokie spektrum elektronicznych form
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kontaktu, wśród których wyodrębnić
można bankowość internetową, home-banking, telefoniczną, samoobsługową
oraz inne kanały dostępu do konta. Bankowość internetowa, często niesłusznie
utożsamiana z bankowością elektroniczną, jest najmłodszą i najbardziej gwałtownie rozwijającą się gałęzią bankowości
elektronicznej. Należy zauważyć, że termin bankowość internetowa mieści się
w zakresie definicyjnym bankowości
elektronicznej i jest pojęciem węższym
niż pojęcie bankowości elektronicznej.
Bankowość internetowa nie obejmuje swoim zakresem, jak to ma miejsce
w przypadku bankowości elektronicznej,
form kontaktu banku z klientem, które
nie opierają się na wykorzystaniu ogólnodostępnej sieci internet, jak np. usługi
bankowości mobilnej opartej na użyciu
specjalnych aplikacji dostępnych dla telefonów komórkowych. Za nieuprawnione
zatem trzeba uznać próby zamiennego
posługiwania się wyżej wymienionymi
pojęciami. Podkreślić należy, że brak
jest definicji legalnej bankowości internetowej oraz, że przepisy prawa nie
posługują się tym pojęciem. Termin
bankowość internetowa wpisał się za to
wyraźnie w kanon praktyki bankowej,
która powszechnie posługuje się tym
terminem we wzorach umów. Podejmując próbę stworzenia definicji bankowości
internetowej należy skoncentrować się na
wskazaniu zasadniczych cech charakteryzujących to stosunkowo młode zjawisko.
Zacząć należy od stwierdzenia, że udostępnienie posiadaczowi rachunku bankowego bankowości internetowej następuje
na podstawie umowy rachunku bankowego. Dostęp do bankowości internetowej
następuje przy pomocy standardowych
urządzeń i oprogramowania umożliwiających dostęp do stron internetowych oraz
opiera się na komunikacji za pośrednictwem portalu internetowego danego banku. Dostęp do bankowości internetowej,
tj. do określonych funkcji portalu internetowego banku oraz inicjowanie rozliczeń jest możliwe jedynie po spełnieniu
przez posiadacza rachunku bankowego
warunków identyfikacji i uwierzytelnienia ustalonych z bankiem w umowie. Za
pośrednictwem bankowości internetowej
posiadacz rachunku bankowego może
skorzystać z dwóch zasadniczych funkcji,

tj. udostępnienia mu przez bank informacji o rachunku (np. o saldzie lub historii
rachunku) oraz przekazania bankowi poleceń rozliczeniowych.
W przypadku usług home – bankingu
łączność z bankiem odbywa się poprzez
sieć internetową lub telefoniczną i wymaga zainstalowania na komputerze klienta
dedykowanego oprogramowania. Koszty
funkcjonowania home – bankingu, wyższe niż w przypadku zyskującej coraz
bardziej na popularności bankowości internetowej, zmniejszają zainteresowanie
tego rodzaju usługami. Natomiast zaletą
jest to, że program używany do przeprowadzania operacji może integrować się
bezpośrednio z innymi programami używanymi w przedsiębiorstwie, ma rozbudowany system prezentacji umożliwiający przedstawienie analiz i raportów,
pozwala na korzystanie z baz danych
działających w programie. Bankowość
telefoniczna może być realizowana w formie phone banking lub mobile banking.
W przypadku phone banking klient łączy
się z operatorem, który przyjmuje i wykonuje składane przez klienta zlecenia. Drugim sposobem jest automatyczna obsługa
klienta z wykorzystaniem jednostronnej
komunikacji głosowej, która polega na
tym, że klient na podstawie otrzymywanych komunikatów głosowych wybiera
interesującą go opcję za pomocą klawiatury telefonu. Bankowość telefoniczna
może być również realizowana przez wykorzystanie telefonów komórkowych lub
innego urządzenia przenośnego (mobile
banking). Polegać to może na wykorzystaniu komunikatów SMS do otrzymywania informacji lub potwierdzenia zdarzeń
dotyczących rachunku bankowego lub
wydawania tą drogą poleceń. W zakresie tego rodzaju bankowości mieści się
również dostęp do rachunku bankowego
z wykorzystaniem przeglądarek internetowych zainstalowanych w telefonie komórkowym.
Bankowość samoobsługowa (selfbanking) opiera się głównie na wykorzystaniu urządzeń zewnętrznych takich, jak
terminale POS oraz bankomaty. Elektroniczny terminal POS służy do odczytywania danych z karty płatniczej oraz do kontaktowania się z centrum autoryzacyjnym.
Dokończenie na str. 11
www.kozienicepowiat.pl
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Podsumowując: „Przez pojęcie bankowości elektronicznej należy rozumieć
formę usług świadczonych przez banki
na rzecz klientów, polegającą na umożliwieniu dostępu do rachunku bankowego na odległość za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania
i przechowywania danych takich jak
komputer, telefon, bankomat, terminal,
odbiorniki telewizji cyfrowej.”
Należy również pamiętać, że wraz
z użytkowaniem nowych technologii
przez klientów, niektóre systemy zabezpieczeń są rozwijane, a inne są wprowadzane zupełnie od nowa. Wynika to z konieczności dynamicznego reagowania na
zagrożenia, które czasami są w praktyce
nie do przewidzenia w momencie wprowadzania technologii na rynek. Dopiero
użytkowanie nowych produktów przez
klienta pokazuje, gdzie potencjalnie mogą
wystąpić słabości w zabezpieczeniach.
Niemniej żadne zabezpieczenia
techniczne nie pomogą nam, jeśli sami
nie będziemy stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa, których
podsumowanie można znaleźć w dalszej części niniejszej publikacji.
Dlatego musimy kierować się następującymi zasadami:
1. Poufność
Wszystkie nasze dane zawarte w dowodzie osobistym pozwalają nas jednoznacznie zidentyfikować. Ujawnienie ich
komukolwiek, za wyjątkiem osób uprawnionych, bardzo poważnie może zagrozić naszemu bezpieczeństwu. Skoro na
podstawie tych danych możemy założyć
rachunek bankowy czy otrzymać kredyt,
to często dokładnie to samo będą mogli
zrobić przestępcy podszywający się pod
nas. Nie powinno się podawać danych
osobowych w miejscach, gdzie mogą one
być podsłuchane lub zapisane przez inną
osobę. Dane te nie mogą być wysyłane
do osób, których nie znamy – nieważne
jak intratną ofertę pracy czy przyszłego biznesu dla nas rzekomo mają. Tak
samo złym pomysłem jest umieszczanie
ich w Internecie, który niektórym kojarzyć się może jako medium zapewniające
anonimowość. Niestety, tak nie jest. Nie
mamy kontroli nad tym, kto ma tam dostęp do naszych danych i co dalej z nimi
zrobi. Należy również pamiętać, że inforwww.kozienicepowiat.pl

macja raz umieszczona w Internecie, nawet po jej usunięciu, dalej tam pozostaje.
W powszechnym użyciu są narzędzia,
które pozwalają na sprawdzenie historycznej zawartości poszczególnych stron
internetowych. To samo dotyczy wszystkich danych, z których korzystamy w celu
logowania się do bankowości internetowej, czy też numerów naszych kart płatniczych bądź kredytowych. Wiele osób ma
na szczęście pełną świadomość tego, że
w sytuacji utraty karty płatniczej (w wyniku jej kradzieży, czy zagubienia) należy ją jak najszybciej zastrzec. Z drugiej
jednak strony wiele osób nie ma świadomości tego, że równie niebezpieczną
sytuacją jest zrobienie zdjęć karcie i opublikowanie ich w Internecie czy w jakikolwiek inny sposób podanie jej numeru
osobom nieuprawnionym. Wiele transakcji może być bowiem przeprowadzonych
bez fizycznej obecności karty, jedynie
przy użyciu jej numeru (niekiedy nawet
bez konieczności podania kodu bezpieczeństwa – tzw. CVC2/CVV2 – umieszczonego na odwrocie karty).
2. Spokój
Wiele schematów, o których pisaliśmy wcześniej bazuje na wykorzystaniu
naszego zdenerwowania lub podekscytowania. Przestępcy będą próbowali
nami manipulować wmawiając nam,
że przedstawiana oferta zakupu jakiegoś towaru jest jedyna, niepowtarzalna
i kończy się już za chwilę (wystarczy
tylko wprowadzić na obcej stronie internetowej swoje dane do logowania
do bankowości internetowej), że grożą
nam ogromne kary finansowe i inne konsekwencje za nasze rzekome zaniechania
(i dlatego musimy jak najszybciej pobrać załącznik do podejrzanego maila),
czy też że zostaliśmy wytypowani jako
najlepszy kandydat spełniający warunki
najwspanialszej pod słońcem oferty pracy
(i wystarczy jedynie, że podamy „przyszłemu pracodawcy” nasze szczegółowe
dane osobowe i dokonamy przelewu na
złotówkę). W takich sytuacjach często
niewystarczająco zastanawiamy się,
czy to, co robimy, nie przyniesie nam
więcej szkody niż potencjalnego pożytku – zwłaszcza, że możemy już więcej
takiej oferty nie dostać. I właśnie ten
schemat myślowy wykorzystują prze-

stępcy. Za każdym razem, gdy jesteśmy
zdenerwowani bądź podekscytowani,
nasze myśli nie idą tym torem, którym
poszłyby normalnie. Chcemy działać
szybko, aby jak najefektywniej rozwiązać
problem czy doprowadzić daną sytuację
do szczęśliwego finału. Wtedy właśnie
możemy pominąć te sygnały ostrzegawcze, które w normalnej sytuacji byśmy
zauważyli. Dobrym rozwiązaniem jest
zawsze na chwilę zatrzymać się. Zastopować wszechogarniającą potrzebę szybkiego działania, chęć „żeby szybko załatwić
sprawę i mieć z głowy kolejny problem”
i gonitwę myśli, która temu towarzyszy.
Jeśli pozwolimy sobie na chwilę zatrzymania i spokoju, możemy zastanowić się
i sprawdzić polegając na naszej wewnętrznej, zazwyczaj bardzo dobrej intuicji, czy aby wszystko jest w porządku.
3. Zdrowy rozsądek
Można zaryzykować stwierdzenie, iż
każdy w podejmowanych działaniach
kieruje się zdrowym rozsądkiem. Jednakże w sytuacjach wzmożonego stresu
postępujemy nierozważnie i zapominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Zazwyczaj nasze działania
powinny być poparte wiedzą i temu ma
służyć niniejsza publikacja.
Zawsze, gdy mamy wątpliwości powinniśmy pytać, choćby dlatego, że zwykle większym wstydem jest dać się oszukać niż przyznać do niewiedzy, która jest
przecież przez nas niezawiniona.
Pracownicy banków są również od
tego, aby dzielić się swoją wiedzą, ostrzegać klientów i ich informować. Tak, jak
w Państwa interesie leży nie być oszukanym, tak samo w interesie banku jest, aby
Państwo nie zostali oszukani, bowiem
niejednokrotnie oznacza to znaczne straty
również po stronie banku.
Walka z oszustami i innymi przestępcami jest wspólnym zmaganiem instytucji
finansowych i klientów. Proszę również
pamiętać, że wszystkie sytuacje, które
wydadzą się nam dziwne, takie jak e-maile z banku, telefony z prośbą o potwierdzenie danych przez bank, w którym nie
mamy rachunku, możemy zgłosić do oddziału swojego banku, co pomoże w wykryciu ewentualnego oszustwa.
Dokończenie na str. 12
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4. Wiedza
Warto jednak podkreślić, jak istotne jest to, żebyśmy wiedzieli z jakich
technologii korzystamy, jak one działają,
jakie są ich plusy i potencjalne zagrożenia. Oczywiście, w chwili wprowadzania
nowych technologii są one gruntownie
testowane, ale żadna z nich nie daje stuprocentowej gwarancji bezpieczeństwa.
Jednak wszystkie instytucje wprowadzając nowe produkty czy technologie
dbają o to, aby ich klienci byli dobrze
poinformowani. Czytajmy i starajmy się
zapamiętać najistotniejsze zagrożenia,
aby móc się ich ustrzec. W tym miejscu

warto wspomnieć, że artykuły prasowe
również mogą okazać się cenne, niemniej
nie zawsze są one pisane przez profesjonalistów i mogą zawierać przekłamania
szczególnie, gdy autor goni za sensacją. Jeśli rzeczywiście jakaś istotna luka
w zabezpieczeniach produktów bankowych zostanie wykryta, klienci zostaną
o tym poinformowani przez bank, który
ma również obowiązek taką lukę usunąć.
Bezpieczeństwo klientów leży w dobrze
pojętym interesie banku. Wiedza o mechanizmach funkcjonowania bankowości elektronicznej oraz o potencjalnych
zagrożeniach wynikających z jej korzy-

stania pozwoli konsumentom ustrzec się
przed działaniem przestępców.
Opracowanie:
STANISŁAW GĄSIOR
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Odpowiedzi na pytanie „kim będziesz, gdy dorośniesz” w szkole podstawowej nie przypisuje się jeszcze
rangi decyzji. Jest na to za wcześnie.
Ten okres w życiu dziecka charakteryzuje się wzmożonym zaciekawieniem
szkolną rzeczywistością i światem odkrywanym poprzez słowo pisane. Tym
większe, im sprawniej przebiega nauka
czytania i pisania. W klasach I – III
uczniowie zaczynają odkrywać własne
możliwości edukacyjne, zdolności, potrzeby. Są na etapie przygotowywania
się do podjęcia decyzji, z którą zmierzą się dopiero w późniejszym etapie
rozwoju.
W klasach I – III orientacja zawodowa dzieci obejmuje poznanie pracy w wybranych zawodach w ramach
kształcenia zintegrowanego. Nauczyciele i rodzice kształtują właściwe postawy dziecka wobec pracy ludzkiej,
zapoznają z różnorodnymi zawodami,
szczególnie tymi z najbliższego otoczenia dziecka, zawodami rodziców
i członków najbliższej rodziny. Na
etapie nauczania wczesnoszkolnego proces orientacji zawodowej jest
fazą reorientacyjną, przedzawodową,
ale bardzo istotną dla przygotowania
wejścia w przyszłości w świat pracy.
Nie jest przygotowaniem ucznia do

konkretnych działań zawodowych, jest
czasem, w którym mały uczeń dowiaduje się nowych rzeczy, dowiaduje się,
jak się o nich uczyć. Uczy się też siebie, ocenia na tle innych.
Nowoczesna edukacja do zawodu
to nie tylko zdobywanie wykształcenia, ale także rozwijanie własnej osobowości na tle życia społecznego już
od pierwszych lat szkolnych. Osobowość zawodowa jednostki, która
będzie zdolna do podejmowania odpowiednich dla siebie wyborów zawodowych jest nie tylko wynikiem
rozwoju biologicznego, jest również
skutkiem wychowania. Najważniejszymi wychowawcami, szczególnie
w wieku wczesnoszkolnym, są rodzice i nauczyciele. Nie wszyscy rodzice
potrafią właściwie pokierować rozwojem dziecka. Nie zawsze dostrzegają
złożoność, zmienność i nieoczywistość
świata, w którym żyją oni i ich dzieci. Wstępne preferencje zawodowe
utrwalone na tym etapie rozwoju mogą
wpływać na rozwój zainteresowań oraz
wybór dalszej drogi zawodowej dziecka. Ważne zatem wydaje się stwarzanie
możliwości do gromadzenia i porządkowania przez nie informacji na temat
specyfiki wykonywania różnych zawodów. Pomocą w tym zakresie mogą słu-

żyć różnego rodzaju zajęcia, ale też diagnoza zdolności
i wstępnych preferencji branżowych.
Na terenie Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej w Kozienicach istnieje możliwość przeprowadzenia diagnozy, z wykorzystaniem nowatorskich
metod i technik diagnostycznych przyjaznych małemu dziecku. Informacje
zwrotne, postdiagnostyczne mogą być
przydatne w kwalifikowaniu dziecka
do zajęć rozwijających zainteresowania/uzdolnienia. Dają również wskazówki o mocnych stronach dziecka
oraz obszarach wymagających wsparcia. Wczesna diagnostyka sprzyja
ogólnemu rozwojowi małego dziecka.
Zajęcia grupowe uwzględniają realizację celów, w tym rozwój umiejętności,
m.in.: współpracy, komunikowania się,
udzielania pomocy, konstruktywnego
zachowania się w sytuacjach konfliktowych, rozumienia cudzych uczuć
oraz adekwatnego reagowania na potrzeby drugiej osoby.
Powyższe działania stanowią istotną bazę do rozwijania kompetencji
przydatnych w życiu dorosłym oraz
przy podejmowaniu trafnych decyzji
edukacyjno – zawodowych.
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Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zaprasza osoby bezrobotne do udziału w projektach i programach
rynku pracy.

W roku 2017 Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach realizuje projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie kozienickim (II). Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –
2020. Powyższy projekt skierowany jest do bezrobotnych kobiet i mężczyzn w wieku 18 – 29 lat należących do kategorii NEET
(osoby młode, które nie pracują, nie szkolą się i nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym). Są to osoby zarejestrowane w PUP w Kozienicach, dla których określono I lub II profil pomocy. Zaplanowane w ramach projektu formy wsparcia
to staże, szkolenia indywidualne i jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
W sposób szczególny do udziału w projekcie zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami.

W roku 2017 Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach rozpoczął realizację projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej
pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (II). Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
W ramach projektu wsparciem obejmowane są osoby bezrobotne (kobiety i mężczyźni) w wieku 30 lat i powyżej, zarejestrowane w PUP w Kozienicach. Są to osoby, dla których określono I lub II profil pomocy.
W roku bieżącym aktywizowane będą tu przede wszystkim osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotne powyżej 12 miesięcy od
dnia ostatniej rejestracji w PUP), osoby w wieku 50 lat i więcej oraz osoby z niepełnosprawnościami, które szczególnie zachęcamy do udziału w projekcie. Pozostałe grupy docelowe aktywizowane w projekcie to osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym) oraz bezrobotne kobiety. W roku 2017 zaplanowano realizację staży, jednorazowych
środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz szkoleń indywidualnych.
W ramach obydwu projektów osoby bezrobotne korzystają także z usług poradnictwa zawodowego i/lub pośrednictwa pracy.
W roku 2017 PUP realizuje również program regionalny „Mazowsze 2017” (finansowany w ramach Funduszu Pracy), który adresowany jest do osób długotrwale bezrobotnych. Zaplanowane w programie formy wsparcia to: staże, roboty publiczne, szkolenia
indywidualne oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Powyższe formy aktywizacji wspierane są usługami
doradców zawodowych.
W roku bieżącym PUP realizować będzie również program specjalny „Oddaleni powracają III”, w ramach którego wspierane
będą osoby długotrwale bezrobotne, którym określono III profil pomocy (tzw. oddaleni od rynku pracy). Uczestnicy programu
będą brać udział w stażach, które poprzedzone będą poradnictwem zawodowym oraz specyficznymi elementami wspierającymi
zatrudnienie (zawodowe portfolio przygotowywane we współpracy z doradcą zawodowym, warsztaty z zakresu praw i obowiązków
pracowniczych prowadzone przez radcę prawnego).
Szczegółowe informacje dotyczące powyższych projektów/programów można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Kozienicach, ul. Zdziczów 1, 26 – 900 Kozienice, pokój numer 10 i pod numerem telefonu 48 614 66 81.
Powiatowy Urząd Pracy dąży do tego, aby efektem wszelkich realizowanych działań było osiągnięcie jak najwyższej efektywności zatrudnieniowej.
ARKADIUSZ NOWAKOWSKI
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Kozienicach

24 kwietnia odbyła się XXX Sesja
Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji.
Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego Włodzimierz Stysiak oraz Starosta Kozienicki
Andrzej Jung podziękowali odchodzącemu na zasłużoną emeryturę wieloletniemu Inspektorowi Weterynarii w Kozienicach lek. Stanisławowi Jaroszyńskiemu.
Stanisław Jaroszyński ponad 40 lat
swojego życia związał z Powiatowym
Inspektoratem Weterynarii w Kozienicach. W 1976 roku został kierownikiem
www.kozienicepowiat.pl

rejonowego zakładu leczniczego dla
zwierząt, następnie lekarzem weterynarii
w Państwowym Zakładzie Leczniczym
dla Zwierząt, Kierownikiem Rejonowego
Zakładu Weterynarii w Kozienicach, Rejonowym Lekarzem Weterynarii, a przez
ostatnie 18 lat pełnił funkcję Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach.
Radni wysłuchali informacji na temat oceny zasobów pomocy społecznej
w Powiecie Kozienickim za 2016 rok
oraz sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ko-

zienicach w 2016 roku.
Podjęte zostały uchwały w sprawach:
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kozienickiego na lata
2017 – 2028,
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2017 r.
MONIKA WIRASZKA
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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GMINA GARBATKA-LETNISKO

22 kwietnia br. punktualnie o godz. 10.30
rozpoczęła się V już edycja „Pogoni za wiosną”. Sympatycy motocykli oraz quadów, spotkali się na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Konferencyjnego „Gnysiówka” w Garbatce
– Letnisko, by wspólnie poszukiwać wiosny,
sprawdzić swoje umiejętności na orientację
w terenie oraz podjąć rywalizację na odcinku
specjalnym. Przed rozpoczęciem rywalizacji
odbyła się krótka odprawa, podczas której
zawodnicy zapoznali się z zasadami pogoni. Start zaplanowano na godzinę 10.30. Do
wspólnej rywalizacji przystąpiło niemal 80
zawodników. – Tegoroczna trasa rajdu liczyła
ponad 40 kilometrów. Trasa była dobrze oznaczona i nie sprawiała uczestnikom większych
problemów. W tym roku znaki rozpoznawcze
są w kolorze różowym – informowali organizatorzy podczas odprawy. Podczas tej edycji
pogoni organizatorzy postanowili zaskoczyć
uczestników i przygotowali wydłużony odcinek specjalny. Jak się okazało wcale nie
łatwiejszy. Swoje umiejętności postanowiło
sprawdzić niemal 40 uczestników. Śmiałkowie, którzy przystąpili do rywalizacji mieli do
pokonania dwukrotną przeprawę przez rzekę,
która na pierwszy rzut oka mogła wydawać
się łagodnym strumykiem, to już po pierwszych przejazdach, uczestnicy musieli uznać
wyższość natury.
Pierwsze miejsce w tegorocznej „Pogoni
za Wiosną” zdobył Daniel Madejski, drugi był Hubert Zybowski, natomiast trzecie
miejsce zajął Mateusz Wołos. Najmłodszym
uczestnikiem tegorocznej pogoni okazała
sześcioletnia Roksana Pisarska. Wszystkim
zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
MARIUSZ GROTKOWSKI

7 maja br. z inicjatywy Wójta Roberta Kowalczyka odbył się gminny Dzień
Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się
zbiórką jednostek na placu przy strażnicy
OSP w Garbatce – Letnisko. Poza druhami na uroczystości obecni byli Wójt
Robert Kowalczyk, Wicestarosta Powiatu
Kozienickiego Krzysztof Stalmach, Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz
Mazur, Prezes OSP Garbatka-Letnisko
Marian Krekora, Członek ZOW ZOSP
RP Województwa Mazowieckiego Robert
Grygiel, Prezes Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 22 Pułku Ułanów Podkarpackich w Garbatce – Letnisko Paweł
Kibil. W trakcie obchodów Dnia Strażaka
medale i odznaczenia otrzymali druhowie
Jacek Bańkowski, Grzegorz Szajna, Robert Kolak, Sylwester Guziński.
Następnie strażacy wraz z pocztem
sztandarowym przemaszerowali do
Kościoła na Mszę Świętą, celebrowaną
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przez ks. kan. Augustyna Rymarczyka
Proboszcza Parafii Garbatka – Letnisko. Po uroczystości kościelnej straża-

cy udali się na wspólny posiłek.
GRAŻYNA WASZKIEWICZ

www.kozienicepowiat.pl

We wtorek 11 kwietnia 2017 roku
do Zespołu Szkół Samorządowych
w Garbatce – Letnisko przyjechali reprezentanci klubu Cerrad Czarni Radom, trener Robert Prygiel oraz pięciu
zawodników: Łukasz Wiese, Jakub
Urbanowicz, Dustin Watten, David
Smith oraz Emanuel Kohut. W ramach
akcji „Smart Stop” gościliśmy również
dwie policjantki z wydziału ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
Kampania społeczna „Smart Stop”
prowadzona przez Mazowiecki Wydział Ruchu Drogowego ma na celu
zwrócenie uwagi uczestnikom ruchu
drogowego, jak niebezpieczne i zarazem tragiczne w skutkach może być
nierozważne korzystanie z telefonów.
Jak podkreślali organizatorzy prowadzonej kampanii, wyobraźnia przydaje
się nie tylko za kierownicą, ale także
na pasach. W działania mazowieckich
policjantów włączyli się siatkarze
Cerradu Czarnych Radom. Policjanci
i siatkarze wspólnie promują zasadę:
„nie odcinaj się od rzeczywistości”.
Adresatami kampanii „Smart Stop” są
przede wszystkim niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, w tym dzieci
i młodzież, ale także ich rodzice
i dziadkowie.
W dalszej części spotkania siatkarze „Cerrad Czarnych Radom” rozegrali pokazowy mecz z uczniami Zespołu
Szkół Samorządowych w Garbatce –
Letnisko. Rozgrzewkę poprzedzającą
mecz poprowadził trener Robert Prygiel. Spotkanie miało na celu promowanie siatkówki wśród społeczności
uczniowskiej naszej szkoły. Rozegrano
dwa sety. W pierwszym siatkarze Cerrad Czarnych Radom zagrali z uczniami
gimnazjum, a następnie w mieszanych
składach z uczniami szkoły podstawowej. Spora dawka pozytywnych emocji
i wrażeń na długo pozostanie w pamięci chłopców uczestniczących w tym
pokazowym meczu. Na koniec były
wspólne zdjęcia oraz autografy zawodników na klubowych plakatach.
Wizyta przedstawicieli „Cerrad
Czarnych Radom” to efekt podpisania
przez Urząd Gminy Garbatka – Letnisko porozumienia i przystąpienia
do projektu „Partnerstwo Regionalne
Czarni”.
ANDRZEJ SUWAŁA

www.kozienicepowiat.pl
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GMINA GŁOWACZÓW

W gminie Głowaczów obchodzono
226. Rocznicę Uchwalenia Konstytucji
3-go Maja i Dzień Strażaka. Z tej okazji
w Kościele pw. Św. Wawrzyńca w Głowaczowie została odprawiona uroczysta Msza
Święta w intencji Ojczyzny oraz Strażaków.
W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych – Wójt Gminy Głowaczów Józef Grzegorz Małaśnicki oraz jego Zastępca Krzysztof Postek,
obecni byli również strażacy ze wszystkich gminnych jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej. Pod pomnikiem Józefa
Piłsudskiego zostały złożone kwiaty oraz
zapalone znicze.
Uroczystości związane z rocznicą
uchwalenia Konstytucji były także okazją
do świętowania w dniu 3 maja Dnia Strażaka. Przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Głowaczowie odbył się uroczysty
apel z udziałem Wójta Gminy Józefa Grzegorza Małaśnickiego, jego zastępcy oraz
reprezentacji wszystkich jednostek straży
pożarnej z terenu gminy Głowaczów wraz
z pocztami sztandarowymi. Wójt Gminy
w swoim przemówieniu złożył strażakom
życzenia oraz gratulacje. Podziękował
również za poświęcenie w działaniach ratujących zdrowie i życie ludzi.
MAGDALENA KONOPKA

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Brzózie wzięła udział w konkursie
– projekcie plastycznym pod hasłem
„Oszczędzam na 5” organizowanym
przez SBG – Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. Praca konkursowa wykonana była techniką złożoną – kolażem.
Celem tego ogólnopolskiego konkursu było wyłonienie najciekawszej pracy
wyrażającej pozytywne emocje związane
z wygraną w konkursie, a także ukazanie
wartości i korzyści związanych z oszczędzaniem energii, wody, środowiska naturalnego itd. Konkurs trwał od 18 kwietnia
do 9 maja 2017 r. Uczestnikami projektu
były uczennice klasy VI: Julia Ośka, Julia
Dolot i Aleksandra Tokarska oraz opiekun SKO Halina Kańska.
Praca konkursowa umieszczona na
stronie www.skowsgb.pl została wyróżniona (II miejsce) i zarówno uczniowie,
jak i opiekun oraz szkoła otrzymali nagrody rzeczowe: 10 piłek do nogi z autografami piłkarzy Lecha Poznań, aparat
cyfrowy Canon oraz walizkę podróżną.
Wśród zwycięzców znaleźli się
uczniowie ze Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Wielkim Komorsku, Pu-
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blicznej Szkoły Podstawowej w Brzózie,
Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Bachorzewie oraz Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Kazimierza Janickiego
w Cieninie Zabornym.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom

za udział w konkursie, a także za oddawanie głosów na nadesłane prace.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie
gratulujemy!
HALINA KAŃSKA
Opiekun SKO
www.kozienicepowiat.pl

6 maja 2017 r. nad gminą Głowaczów przeszły silne opady deszczu.
Działania podjęte przez jednostki PSP
i OSP z terenu gmin Głowaczów i Kozienice oraz Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach polegały głównie na
wypompowywaniu wody. Miejscowości, które zostały najbardziej dotknięte
skutkami ulewy to Maciejowice, Stanisławów, Marianów i Przejazd.
Czynności podjęte w celu usuwania
konsekwencji zalania terenów trwały wiele godzin. Nad ich przebiegiem
czuwały władze gminy – Wójt Gminy
Głowaczów Józef Grzegorz Małaśnicki
oraz Zastępca Wójta Krzysztof Postek.
O całym zdarzeniu zostało powiadomione Centrum Zarządzania Kryzysowego. Opady atmosferyczne poczyniły
istotne szkody w mieniu prywatnym
oraz w mieniu komunalnym, które
będą usuwane sukcesywnie.
Serdeczne podziękowania skierowane są do strażaków, druhów, mieszkańców oraz pracowników biorących
udział w działaniach ratowniczych.
Gmina Głowaczów

www.kozienicepowiat.pl
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GMINA GNIEWOSZÓW

26 kwietnia 2017 roku w Publicznym Gimnazjum w Gniewoszowie odbył się Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców.
Do rozgrywek przystąpiło 6 drużyn żeńskich oraz 6 drużyn
męskich ze szkół:
• Publiczne Gimnazjum im. Armii Krajowej w Sieciechowie,
• Publiczne Gimnazjum im. Stanisława Marciniaka w Warce,
• Publiczne Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Garbatce – Letnisko,
• Publiczne Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta
w Chynowie,
• Publiczne Gimnazjum w Gniewoszowie.
Po przeprowadzonym losowaniu, grupy wyglądały następująco:
KATEGORIA DZIEWCZĄT
GRUPA A		
GRUPA B
Garbatka – Letnisko
Chynów II
Sieciechów		
Warka
Chynów I		
Gniewoszów
KATEGORIA CHŁOPCÓW
GRUPA A		
GRUPA B
Garbatka – Letnisko		
Chynów
Sieciechów		
Warka
Gniewoszów I		
Gniewoszów II
W meczu otwierającym turniej udział wzięły drużyny żeńskie
z Garbatki – Letnisko, prowadzone przez Tomasza Krekorę oraz zawodniczki z Sieciechowa pod kierunkiem Beaty Majcher. Po pierwszym meczu z dorobkiem 3 punktów 2:0 zwyciężyła drużyna z Sieciechowa i objęła prowadzenie w tabeli. W następnym spotkaniu
podopieczne Karoliny Leśniewskiej z drużyny Chynów I również
zebrały całą pulę 3 punktów w meczu z Sieciechowem i przy korzystniejszym stosunku małych punktów, to właśnie ta drużyna uplasowała
się na szczycie tabeli. W kolejnym meczu, wygrywając z Garbatką –
Letnisko 2:0, umocniła swoją pozycję i zajęła 1. miejsce.
1. Chynów I – 6 pkt.
2. Sieciechów – 3 pkt.
3. Garbatka – Letnisko – 0 pkt.
Następnie przyszedł czas na siatkówkę chłopców w grupie A.
Wynikiem 2:0 drużyna Gniewoszów I pokonała zawodników z Garbatki – Letnisko. Tak samo dobrze sprawili się gospodarze w starciu
z PG w Sieciechowie. W ostatniej kolejce tej grupy zwycięsko wyszli
z pojedynku sportowcy Beaty Majcher z PG w Sieciechowie.
1. Gniewoszów I – 6 pkt.
2. Sieciechów – 3 pkt.
3. Garbatka – Letnisko – 0 pkt.
W grupie B dziewcząt, podopieczne trenera Jarosława Walaska pokonały 2:0 drużynę Chynów II, ale już w następnym
meczu gospodynie turnieju uległy prowadzonym przez Klaudiusza Luśniewskiego, zawodniczkom z Warki. O miejscu w tabeli zdecydował ostatni mecz w tej grupie Warka – Chynów II,
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z którego zwycięską ręką wyszły zawodniczki Pana K. Luśniewskiego, zgarniając kolejne 3 punkty wynikiem 2:0.
1. Warka – 6 pkt.
2. Gniewoszów – 3 pkt.
3. Chynów II – 0 pkt.
W odsłonie grupy B chłopców, zawodnicy Karoliny Leśniewskiej
pokonali szkołę z Warki 2:0. Gospodarze turnieju również nie dali
szans zawodnikom Klaudiusza Luśniewskiego i wynikiem 2:0 zdobyli
3 punkty. Ostatni mecz Chynów – Gniewoszów II wskazał zwycięzcę
tej grupy. Lepszymi okazali się zawodnicy trenera Jarosława Walaska.
1. Gniewoszów II – 6 pkt.
2. Chynów – 3 pkt.
3. Warka – 0 pkt.
Po rozegranych meczach grupowych przyszedł czas na walkę
o kolor „krążków” ufundowanych przez Gminę Gniewoszów, które
miały być nagrodą dla sportowców. W meczu o 3. miejsce w kategorii dziewcząt spotkały się drużyny: Sieciechów i Gniewoszów. Emocji było dużo, stres dawał o sobie znać wszystkim uczestniczkom, ale
ostatecznie mniej błędów popełniły zawodniczki z Gniewoszowa i to
one cieszyły się z brązowych medali. W finale zawodniczki z Warki
pokonały drużynę z Chynowa I i tym sposobem złote medale pojechały do Warki, a dziewczęta Pani Karoliny cieszyły się ze srebra.
W zmaganiach o medale w kategorii chłopców, trzecie miejsce wywalczyła drużyna z Sieciechowa, pokonując zawodników
z PG w Chynowie. Niespodziewanie Finał Wiosenny Turnieju
Piłki Siatkowej w Gniewoszowie okazał się meczem derbowym
gminy pomiędzy drużynami: Gniewoszów I – Gniewoszów II.
Zwycięzcami, wyłonionymi dopiero w tie – break’u, okazali się
zawodnicy z drużyny Gniewoszów I.
Dzień 26 kwietnia 2017 r. na długo pozostanie w naszej pamięci. Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej w Gniewoszowie okazał się
doskonałym sportowym przedsięwzięciem. Z całą pewnością udało
się wyzwolić ducha rywalizacji, stworzyć wspaniałą atmosferę nie
tylko na boisku, ale także w strefie kibica. Nie byłoby tego, gdyby
nie wspaniała młodzież i jej nauczyciele oraz trenerzy:
– Karolina Leśniewska – Chynów,
– Klaudiusz Luśniewski – Warka,
– Beata Majcher – Sieciechów,
– Tomasz Krekora – Garbatka – Letnisko,
– Jarosław Walasek – Gniewoszów.
Za pomoc w realizacji tego zadania pragniemy podziękować
Wójtowi Marcinowi Szymonowi Gac. Dziękujemy również sieci supermarketów Kaufland (Puławy) za ufundowanie wody dla
sportowców.
Galeria zdjęć z turnieju oraz nagrania video dostępne pod
linkiem lub kodem qr https://drive.google.com/drive/folders/0B1WpAi2rXeyWczdxWmFoTUh2WVU?usp=sharing
JAROSŁAW WALASEK

www.kozienicepowiat.pl

9 maja 2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie we
współpracy z Radomskim Bankiem Żywności zorganizował warsztaty dietetyczne
„Wiem, że zdrowo jem” oraz warsztaty
kulinarne „Para buch, garnki w ruch”.
Warsztaty te są działaniem towarzyszącym Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014 – 2020, który jest
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, a który Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej realizuje od października
2016 r. W ramach tego programu z pomocy żywnościowej korzysta z terenu gminy
500 osób.
Warsztaty, w których uczestniczyło
20 osób przeprowadziła Pani Magdalena
Kawka – dietetyk kliniczny. Prowadząca podczas warsztatów „Wiem, że zdrowo jem” omówiła zagadnienia z zakresu
zdrowego odżywiania, a podczas warsztatów „Para buch, garnki w ruch” pod jej

kierunkiem uczestnicy wykonali różne
rodzaje przystawek, tj. sałatkę z burakami
i serem feta, tortillę z warzywami, serem
i szynką, żółtą sałatkę oraz humus z ciecierzycy. Zajęcia zakończono degustacją
przygotowanych potraw.

Warsztaty kulinarne spodobały się naszym beneficjentom i mamy nadzieję, że
to nie ostatnie warsztaty zorganizowane
w Naszej Gminie.
AGNIESZKA ZAWADZKA

Szanowni Państwo,
informuję, iż w związku z wypowiedzeniem dotychczasowej umowy na
usługę odbioru i zagospodarowania
stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Gniewoszów przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK
Recykling w czerwcu 2017 r. usługę
odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych świadczyła będzie firma
„Ma-Ga” Maciej Gabryś w następujących terminach:
2 czerwiec 2017 r. (piątek) – biodegradowalne
8 czerwiec 2017 r. (czwartek) – szkło
12 czerwiec 2017 r. (poniedziałek) –
zmieszane odpady komunalne
13 czerwiec 2017 r. (wtorek) – papier,
metal, tworzywa sztuczne
27 czerwiec 2017 r. (wtorek) – zmieszane
odpady komunalne
Terminy i godziny funkcjonowania
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Oleksowie pozostają
bez zmian.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
MARCIN SZYMON GAC
Wójt Gminy Gniewoszów
www.kozienicepowiat.pl
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GMINA GRABÓW NAD PILICĄ

W jednej z najmniejszych gmin
w powiecie kozienickim funkcję Wójta od czasu wyboru przez Radę Gminy sprawuje nieprzerwanie Euzebiusz
Strzelczyk. 9 maja 2017 r. obchodził
jubileusz 25-lecia służby w Gminie
Grabów nad Pilicą.
Każdy wybór na kadencję Wójta
Gminy to dowód uznania i zaufania
mieszkańców, to najwyższe odznaczenie i przywilej służenia społeczności,
budowania i rozwijania małej ojczyzny. Ten niezwykły jubileusz jest dowodem na to, że Pan Euzebiusz jest
skutecznym samorządowcem, a jego
doświadczenie jest docenione wśród
lokalnej społeczności. Okres 25 lat to
długa karta historii, niebywale trudne
jest opisanie wszystkiego, co zrobił
dla gminy. Przede wszystkim z jego
decyzji powstała infrastruktura wodno-kanalizacyjna. Obecnie to aż 90%
zaopatrzonych gospodarstw w wodę
i 45% podłączonych do kanalizacji lub
przydomowych oczyszczalni ścieków.
Rozbudowany został Zespół Szkół
w Grabowie nad Pilicą o nowe skrzydło, bibliotekę i pierwsze gminne
przedszkole, a także boisko wielofunkcyjne. Powstały place zabaw dla dzieci
oraz miejsce do ćwiczeń na świeżym
powietrzu. Prowadzone były remonty
w obu szkołach oraz projekty edukacyjne współfinansowane ze środków
unijnych. Ochotnicze Straże Pożarne
zostały wyposażone w najlepszy sprzęt
i murowane remizy oraz umożliwiono strażakom doskonalenie swojego
powołania dzięki czemu, ich wyspecjalizowanie pozwoliło OSP z Grabowa nad Pilicą wpisać do Krajowego
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
Rozbudowie uległ również Ośrodek
Zdrowia zapewniając opiekę także
osobom poruszającym się na wózkach
inwalidzkich. W związku z nakładaniem na gminy coraz większego zakresu zadań, urząd uzyskał nowy wygląd
oraz zaadaptowano budynki komunalne pod działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Referatu
Obsługi Techniczno – Gospodarczej.
Każda miejscowość zaopatrzona jest
w oświetlenie uliczne, które ostatnio
zostało odcinkiem zmodernizowane.
Większość dróg została odbudowana
i pokryta asfaltem natomiast pozostała
część jest utwardzona, a stan ich nawierzchni ciągle jest monitorowany
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i poprawiany. Rozbudowano park maszynowy, dzięki czemu większość inwestycji prowadzona była systemem
gospodarczym, co pozwoliło zaoszczędzić środki na kolejne prace. Dwukrotnie zostały zorganizowane powiatowe dożynki w 2005 roku i 2010 roku,
a także wiele imprez kulturalnych takich jak piknik rodzinny, operacja Weller 7, 350 rocznica potopu szwedzkiego. Uhonorowano pomnikiem rodzimą
poetkę Marię Komornicką, o której
istnieniu zaczęto przypominać w literaturze polskiej.
Pracę Wójta docenił także Adam
Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego przesyłając list gratulacyjny, w którym podkreślił, że Pan
Euzebiusz Strzelczyk stał się jedną
z tych zasłużonych osób, dzięki którym
idea polskiej samorządności nabrała realnych kształtów i wciąż dynamicznie rozwija się w wielu istotnych
aspektach.
Ten wyjątkowy jubileusz nie był
także obojętny społeczności lokalnej oraz pracownikom Urzędu Gminy
i jednostek organizacyjnych. Doceniając osobiste zaangażowanie i efekty wieloletniej pracy, po odprawionej
Mszy dziękczynno-błagalnej w koście-

le pw. Świętej Trójcy w Grabowie nad
Pilicą w niedzielę 7 maja, delegacje
mieszkańców, grupy Oazowej, Klubu
Seniora, Rady Gminy i Sołtysów, pełni podziwu złożyli gratulacje. Chwile
te były niezwykle wzruszające, przemówienia wracały do chwil najdawniejszych, często już zapominanych,
były podziękowaniem za włożony trud
w wykonywanie obowiązków obarczonych srogą opinią i dużą odpowiedzialnością za dobro mieszkańców
oraz uznaniem dla wieloletniej służby
Wójta, która trwa dla dobra naszej małej ojczyzny.
Wójt w podziękowaniu za dobre
słowa zaznaczył, że jego służba jest dla
naszej gminnej społeczności i będzie
ją wykonywał z największą starannością dbając o jej dobro. Euzebiusz
Strzelczyk podziękował także wszystkim osobom dobrej woli, bez których
współpracy nie osiągnąłby tak znamienitych efektów.
Na pełną relację zapraszam na stronę
internetową www.grabow.pl
ANNA PLESIEWICZ – TRZECIAK

www.kozienicepowiat.pl

Przy wsparciu Wójta Gminy Grabów
nad Pilicą, 23 kwietnia odbyła się uroczystość 73. rocznicy operacji Weller 7,
zrzutu „Cichociemnych” Spadochroniarzy Armii Krajowej.
Weller 7 to kryptonim operacji
lotniczej, która miała miejsce w nocy
z 8 na 9 kwietnia 1944 roku w miejscowości Paprotnia w gminie Grabów nad
Pilicą. W tę noc, kozienicki oddział
Armii Krajowej z Placówek Trzebień
i Grabów nad Pilicą pod dowództwem
kpt. Romana Siwka „Heleny” przejął zrzut 3 Cichociemnych, mjr. dypl.
Jana Kamieńskiego „Cozaś” – szefa
Oddziału III operacyjno – szkoleniowego Komendy Głównej AK, ppor.
Tadeusza Kobylińskiego „Hiena”, por.
Tadeusza Starzyńskiego „Ślepowron”
i jednego kuriera Delegatury Rządu na
Kraj ppor. Wiktora Karamać „Kabel”.
Przylecieli oni samolotem Liberator
B z bazy pod włoskim miastem Brindisi. Dodatkowo zrzucono kilkanaście
zasobników i paczek z umundurowaniem, bronią, materiałami wybuchowymi, złotem i pieniędzmi na potrzeby
Komendy Głównej AK i Komendy Obwodu Kozienice. Skoczkowie okazali
się nie tylko dobrymi patriotami, ale
także poprawnymi katolikami. Z racji, że Wielka Niedziela przypadała na
dzień 9 kwietnia, z Włoch zabrali ze
sobą święcone jajka i pisanki, którymi
na przywitanie podzielili się z uczestnikami operacji.
Obchody 73. rocznicy zrzutu rozpoczęły się w Grabowie nad Pilicą,
gdzie pod pomnikiem upamiętniającym Cichociemnych, przy Urzędzie
Gminy, złożono wiązanki kwiatów.
Swoją obecnością uroczystość uświetnili: przybyłe rodziny żołnierzy biorących udział w akcji, kombatanci,

weterani Stowarzyszenia Szarych Szeregów, samorządowcy, przedstawiciele
służb mundurowych, leśnicy, harcerze,
mieszkańcy gminy Grabów nad Pilicą
i okolic.
Następnie uczestnicy uroczystości
udali się na jej zasadniczą część, która
odbyła się w lesie w miejscowości Paprotnia, nieopodal miejsca historycznego
zrzutu.
Podczas oficjalnej części przybyłych gości przywitał Bogdan Rowiński
– Prezes Zarządu Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. Następnie uczniowie Zespołu
Szkół z Grabowa nad Pilicą zaprezentowali występ słowno – wokalny dotyczący wydarzeń z 1944 roku i działalności spadochroniarzy Cichociemnych.
Historię operacji dokładniej przybliżył
Jan Chryzostom Czachowski emerytowany Nadleśniczy Nadleśnictwa
Dobieszyn, pasjonat historii. Najbardziej jednak pouczający był przekaz
Harcerki Szarych Szeregów Ludmiły
Niedbalskiej o roli działacza II Wojny
Światowej: Zawsze się mówi i czyta

w książkach, że idzie się na śmierć.
Nie! Idzie się wykonać zadanie! Wojna ma to do siebie, że raz się zginie,
mimo, że się jest schowanym a raz się
przeżyje, chociaż jest się na pierwszej
linii.
Po przemówieniach w intencji Cichociemnych spadochroniarzy AK odprawiona została Msza Święta Polowa,
celebrowana przez kapelana Związku
Oficerów Rezerwy RP ks. płk. Andrzeja
Jakubiaka. Po jej zakończeniu, nastąpiło symboliczne dzielenie się jajkiem
oraz przemarsz przy akompaniamencie częstochowskiej orkiestry Pipes
& Drums na miejsce zrzutu. Nie bez
przyczyny działo się to właśnie przy
szkockiej muzyce dudziarzy, to właśnie
w Szkocji, podczas pozorowanych ćwiczeń dywersyjnych zrodziła się nazwa
Cichociemni, która definiuje sposób ich
działania, do jakiego zostali przygotowani – w ciszy i po ciemku.
W oczekiwaniu na rekonstrukcję zrzutu wykonanego przez Zespół
Bojowy Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji
uczestnicy mieli okazję obejrzeć wystawę Biura Historii i Tradycji Policji – Komendy Głównej Policji, zbiór
wydawnictw i pamiątek Kozienickiego
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych oraz wziąć udział, poprzez
charakteryzację, w programie edukacyjnym opartym na filmie w reżyserii
Pawła Kędzierskiego „My Cichociemni – głosy żyjących” Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
w Warszawie.
Na zakończenie, tradycyjnie dla
uczestników wydarzenia przygotowana
została ciepła wojskowa grochówka.
ANNA PLESIEWICZ – TRZECIAK

www.kozienicepowiat.pl
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GMINA KOZIENICE

– Bardzo się cieszę, że dziś i jutro Kozienice będą intelektualną stolicą
Południowego Mazowsza, dzięki
wszystkim tęgim umysłom, które do
nas z całej Polski przyjechały. To
jest dla nas bardzo ważne; cieszę się
również, że są wśród nas samorządowcy (...) Myślę, że tematy które
poruszymy na tej konferencji będą
nas inspirować w praktyce. Wiedza
naukowa powinna być użyteczna
i pomagać lepiej kształtować rzeczywistość – takimi słowami Burmistrz Kozienic Tomasz Śmietanka
rozpoczął dwudniową konferencję,
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Artystycznym, w dniach 19 –
20 maja, w Kozienicach.

Konferencja naukowa, pt. „Finanse Samorządu Terytorialnego: organizacja, funkcjonowanie i kierunki
rozwoju” została zorganizowana przez
Pana Tomasza Śmietankę – Burmistrza
Gminy Kozienice oraz Pana Piotra
Możyłowskiego – Prezesa Fundacji
Przedsiębiorczości i Rynku Pracy, a jej
uczestnikami byli pracownicy naukowi
uczelni z całego kraju, wielu samorządowców z gmin i powiatów, w tym Starosta Kozienicki, przedstawiciele gmin
z Ziemi Kozienickiej, obecni byli również, m.in. burmistrzowie Szydłowca
czy Mszczonowa.
Tematyka wydarzenia oscylowała wokół kilku ważnych aspektów
finansów publicznych, m.in. stanu
i przyszłości finansów samorządów,
nadzorze nad nimi, współpracy JST
z innymi instytucjami, w tym przedsiębiorcami, podatków, opłat lokalnych, usług komunalnych czy ekonomicznych i socjalnych problemów
jednostek samorządu terytorialnego
w Polsce. Prelegentami byli wykładowcy z uczelni wyższych z Lublina, Radomia, Wrocławia, Poznania,
Łodzi, Katowic, Siedlec, Szczecina,
Wałbrzycha, Ciechanowa, Olsztyna,
Rzeszowa, m.in. prof. zw. dr hab. UTH

Nasz Powiat * 22

Kazimierz Ortyński, prof. zw. dr hab.
KUL Stanisław Wrzosek, prof. zw.
Aleksander Lipiński, ks. dr hab. prof.
KUL Sławomir Fundowicz, dr hab.
prof. UTH Wojciech Sońta, dr hab.
Iwona Kowalska czy dr Adam Ziółkowski. Prelekcje wygłosił również dr
inż. Tomasz Śmietanka, który streścił
swoje najnowsze badania – w wystąpieniu pt. „Finansowo-administracyjne aspekty rozwoju lokalnego w opinii
radnych gmin Grójec, Kozienice, Szydłowiec kadencji 2014 – 2018” – stanowiące element, szerokiego, dwudziestoletniego projektu badawczego.
Przedstawiane prezentacje i poruszane zagadnienia wywoływały burzliwe dyskusje. Dużą uwagę poświęcono
również codziennym „bolączkom” samorządowców i problemom systemu,
przedstawiając jednocześnie propozycje jego poprawy. Uczestnicy i prelegenci bardzo pozytywnie odnieśli się
do organizacji wydarzenia. – Finanse są podstawą samorządów, a często
o tym się zapomina (...) Takie spotkanie
jak dziś, to cenne połączenie praktyki
i teorii – podkreślał profesor Stanisław
Wrzosek. Temat konferencji chwaliła również dr hab. Iwona Kowalska. –
Dziś to rzadkość, aby finanse publiczne
stanowiły główny przedmiot konferencji naukowych. Zwykle spychane są na
boczne tory – podkreślała.
To niecodzienne, prestiżowe wydarzenie zakończyło się w sobotnie popołudnie.
– Konferencja była dla Nas wszystkich
doskonałą okazją do zacieśniania
wzajemnych kontaktów, wymiany
doświadczeń, może stworzyć – na

co bardzo liczę – podwaliny przyszłej współpracy naukowej oraz
wzmocnienia wspólnych działań na
rzecz przyszłości samorządów terytorialnych. Jestem przekonany, że
zagadnienia szczegółowe podjęte
podczas prelekcji w znaczący sposób pogłębiły i usystematyzowały
wiedzę osób w niej uczestniczących
– podsumował wydarzenie Burmistrz Kozienic, spiesząc na obchody „Kozienickiego Roku Rzeki
Wisły – Kępeczki 2017” .
Patronat honorowy nad konferencją
objęli dr hab. Jan Bednarczyk Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych
i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu, dr Adam Ziółkowski Dziekan
Wydziału Nauk Społecznych Wyższej
Szkoły Handlowej w Radomiu, dr inż.
Tomasz Śmietanka Burmistrz Gminy
Kozienice. Komitet naukowy tworzyli profesorowie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu
Technologiczno – Humanistycznego
w Radomiu, Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, Uniwersytetu Marii
Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Szczecińskiego,
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego
w Olsztynie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły
Handlowej w Radomiu.
Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Kozienicach
www.kozienicepowiat.pl

www.kozienicepowiat.pl
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GMINA MAGNUSZEW

„A jeśli komu droga otwarta do nieba,
Tym, co służą Ojczyźnie. Wątpić nie potrzeba”

W majowej scenerii wszyscy strażacy
z Ochotniczych Staży Pożarnych mają
swoje święto Świętego Floriana – patrona
strażaków. Galowe mundury, sztandary,
samochody bojowe pięknie prezentują się
podczas tej uroczystości.
Wspólne spotkanie wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Magnuszew, miało miejsce w Magnuszewie
3 maja 2017 r. Uroczysta zbiórka jednostek OSP z Anielina, Chmielewa,
Mniszewa, Magnuszewa, Wilczkowic Dolnych i Rozniszewa odbyła się
przed remizą strażacką w Magnuszewie. Podczas uroczystego apelu, wyróżniający się druhowie, otrzymali
medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,
odznaki „Strażak Wzorowy” oraz odznaki jubileuszowe „Za Wysługę Lat”.
Dekoracji wyróżnionych druhów do-

Jan Kochanowski

konał wójt gminy – druh Marek Drapała,
który pełni również funkcję prezesa Zarządu Gminnego OSP.
Następnie w kolumnie marszowej
druhny i druhowie przemaszerowali
do kościoła na uroczystą mszę, odprawioną przez proboszcza ks. Szczepana
Iskrę w intencji strażaków. Spotkanie
druhów, członków rodzin, przyjaciół
i sympatyków było okazją do złożenia życzeń i słów uznania za służbę na
rzecz „małych Ojczyzn”. Wójt gminy serdecznie podziękował za ofiarną
służbę, stałą i ofiarną gotowość, za
wierność tradycji w myśl zasady: Bogu
na Chwałę, Ludziom na Ratunek.
Strażacy to cisi bohaterowie, niosący pomoc innym ludziom. W gminie
Magnuszew działa 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w których pełni

służbę 215 druhów. Nieustannie trwa
proces modernizacji jednostek OSP.
Oprócz zakupu nowoczesnego wyposażenia, umundurowania, prowadzone są
remonty remiz strażackich oraz organizowane są kursy specjalistyczne dla
strażaków. Nikt nie przelicza wydatków
na statystykę wyjazdową, bo wszyscy
zdajemy sobie sprawę, że najważniejsze
jest choćby jedno uratowane życie.
Strażacy to jedyna formacja w kraju, która cieszy się największym zaufaniem i życzliwością społeczną. Za
każdą formę społecznej aktywności
wszystkim strażakom dziękujemy, rodzinom dziękujemy za wyrozumiałość
dla czasu poświęconego na społeczne
obowiązki przez druhny i druhów z naszych jednostek OSP.
Informacja własna Gminy Magnuszew

W niedzielę 21 maja 2017 roku odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze nadzorowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach. W zawodach udział wzięły drużyny z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Anielinie, Chmielewie, Magnuszewie, Mniszewie, Rozniszewie. Wszystkie drużyny rywalizowały w dwóch konkurencjach:
1. Sztafeta pożarnicza.
2. Ćwiczenia bojowe.
Tabela wyników przedstawia się następująco:
Zajęte
miejsce

Kategoria
Drużyny seniorzy
mężczyźni

Drużyny seniorzy
kobiety

Drużyny juniorzy
chłopcy

Drużyny juniorzy
dziewczęta

I

OSP Chmielew

OSP Chmielew

OSP Chmielew

OSP Chmielew
OPS Rozniszew

II

OSP Magnuszew

OSP Magnuszew

III

OSP Rozniszew

OSP Rozniszew

IV

OSP Anielin

V

OSP Mniszew

Drużyny, które zajęły trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii, otrzymały puchary oraz dyplomy, które wręczył Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach bryg. mgr inż. Paweł Potucha. Ponadto wszyscy
juniorzy biorący udział w zawodach otrzymali medale od Wójta Gminy Magnuszew Marka Drapały.
ANDRZEJ NAZOREK
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GMINA SIECIECHÓW

SZKOLENIE KOMPUTEROWE

Odpowiadając na potrzeby mieszkańców, Urząd Gminy w Sieciechowie we
współpracy z Firmą INNOVO Innowacje
w biznesie Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
pod nazwą: „Z komputerem na Ty”.
Projekt jest skierowany dla osób powyżej 25 lat. Preferowane są osoby z terenów
wiejskich i powyżej 50 roku życia. Projekt
spotkał się z ogromnym zainteresowaniem
mieszkańców, który swoim zakresem obejmuje szkolenie komputerowe ECCC DIGCOMP na poziomie podstawowym (1 grupa) oraz średniozaawansowanym (2 grupy).
Po każdym z pięciu modułów szkolenia
przeprowadzane są egzaminy przez niezależnego egzaminatora. Szkolenia w grupach prowadzą wykwalifikowani trenerzy.
Uczestnicy projektu, po zakończeniu kursu
otrzymają certyfikaty ECCC.
MIROSŁAWA PACHOCKA

ROZMOWA Z WÓJTEM GMINY SIECIECHÓW NA TEMAT
MODERNIZACJI OTOCZENIA JEZIORA CZAPLE W SIECIECHOWIE
Jedną z głównych atrakcji turystycznych Gminy Sieciechów jest niewątpliwie
Jezioro Czaple. Stanowi ono popularne
miejsce wypoczynku nie tylko dla mieszkańców gminy, ale także całego powiatu
kozienickiego, dlatego zapewnienie bezpieczeństwa oraz modernizacja otoczenia
zbiornika znajdują się stale w planach inwestycyjnych Wójta Gminy Sieciechów
Mariana Zbigniewa Czerskiego.
– Planowałem tę inwestycję od samego
początku jak zostałem Wójtem, w tym
roku mi się w końcu udało zrealizować. Dlaczego była taka konieczność?
Dlatego była taka konieczność ponieważ poprzednie molo, które było, to
już miało 20 lat i było niebezpieczne,
ponieważ deski były zmurszałe, groziło to jakimś wypadkiem. Udało się
tak szczęśliwie, że nawiązałem współpracę z wojskiem z 1 Batalionem Drogowo – Mostowym z Dęblina, dzięki
temu mamy to molo. Ono powstało
w tym roku, konkretnie budowane
było od 6 do 8 kwietnia, budował to ten
właśnie batalion. Dlaczego wojsko?
Dlatego wojsko, że współpraca nam
się bardzo dobrze z wojskiem układa,
a ponadto udało nam się zmniejszyć
koszty. Tylko kupiłem drewno na sam
pomost, bale otrzymałem bezpłatnie
od Wspólnoty Gruntowej w Sieciechowie i chciałem serdecznie również
tej Wspólnocie podziękować. Wojsko
wykonało molo w ramach ćwiczeń.
Tu koszty poniosłem tylko za paliwo i materiały. Tak ogólnie gdyby-
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śmy to podsumowali, to koszt tego
mola wyniósł mnie około 15 – 16 tys.
W ramach Lokalnej Grupy Działania,
chcemy dalej rozbudowywać, ponieważ to jezioro według mojej oceny
jest bardzo ładnym jeziorem, zresztą
jest to jezioro największe w powiecie kozienickim. Chcemy tu zrobić
małą infrastrukturę. Polegać będzie na
tym, że wybudujemy tu mały chodnik
wzdłuż drogi po skarpie, dalej będzie
miejsce na grilla, zrobimy jakąś małą
wiatę. Ludzie, którzy korzystać będą
z plaży będą mogli sobie zjeść, odpocząć, porozmawiać. Planuję zacząć
budowę na jesieni w tym roku, jeżeli
mi się nie uda, bo to już będą środki
finansowe na to potrzebne około 120 –
150 tys. zł, nie umiem w tej chwili dokładnie powiedzieć. W tej chwili na-

wet już mamy plan, także to na pewno
będzie zrealizowane. Serdecznie
chciałem wszystkich mieszkańców
naszej gminy zaprosić, wakacje już są
niedługo, także z całego powiatu kozienickiego i nie tylko, bo i z Dęblina.
Jezioro Czaple zajmuje powierzchnię
ponad 17 ha. Dużym atutem tego miejsca
oprócz wielkości jest czysta woda, która
przyciąga regularnie całe rzesze wędkarzy oraz miłośników uprawiania sportów
wodnych. Kolejnym atutem gminy jest
bogata baza agroturystyczna zapewniająca wypoczynek na dobrym poziomie
w malowniczej i cichej okolicy.
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”
www.kozienicepowiat.pl

PRZEBUDOWA DROGI NA ULICY ZIELONEJ W ZAJEZIERZU
Zakończyła się przebudowa drogi
na ulicy Zielonej w Zajezierzu. Prace
trwały od października 2016 r. do końca
kwietnia 2017 r. Droga została wykorytowana, a następnie ułożono nawierzchnię z bloczków betonowych na podsypce
cementowo – piaskowej. Nawierzchnię
wykonano o szerokości 4 metrów na długości 300 metrów.
Wykonawcą zadania była firma:
„POLTOR” Sp. z o.o. ul. Michalinowska
5, 08 – 530 Dęblin.
Łączny koszt inwestycji wyniósł
102 091,90 zł. Zadanie zostało częściowo sfinansowane w ramach „funduszu
sołeckiego” miejscowości Zajezierze na
2016 rok.
ZBIGNIEW HOŁDA

WYCIECZKA DO WARSZAWY
27 marca 2017 r., z inicjatywy Katechetki Bożeny Szczur z Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Zajezierzu, wyruszyła wycieczka do Świątyni Opatrzności Bożej. Z kolei Anna Szymańska, poprowadziła uczniów do Pałacu Jana III
Sobieskiego w Wilanowie. Podróż rozpoczęła się wczesnym rankiem. Henryk
Banaś wioząc nas do stolicy, zatrzymał się
w Maciejowicach pod pomnikiem upamiętniającym zwycięstwo kosynierów
pod dowództwem Tadeusza Kościuszki.
Pierwszym przystankiem w Warszawie, była Świątynia wznoszona przez Polaków jako wotum narodu dla Pana Boga.
Tu przewodnik opowiedział nam o budowie tego obiektu, oprowadził pokazując
najciekawsze miejsca m. in. PANTEON.
Kulminacją spotkania była Msza Święta.

www.kozienicepowiat.pl

Potem oczywiście zakup pamiątek.
Następnie udaliśmy się do Pałacu.
Wspaniała lekcja muzealna pt.: „Wizyta
u króla”, wprowadziła nas w czasy, w których żył razem ze swą żoną Marysieńką.
Lena Gugała i Adam Pachnia mieli możliwość przymierzyć i zademonstrować
stroje z tamtej epoki. Wszystkie dzieci
otrzymały na pamiątkę książki z ćwiczeniami. Po zwiedzaniu pałacu przyszedł
czas na obejrzenie królewskiego parku.
Tu mogliśmy zaobserwować budzące się
do życia rośliny, pływające ptaki po stawie, a także odetchnąć na świeżym powietrzu. Wspólne zdjęcie na tle pałacu
zakończyło zwiedzanie Wilanowa.
Przyszedł czas na posiłek. Potem
drogę powrotną. Zadowoleni i pełni
wrażeń, wróciliśmy do Zajezierza w go-

dzinach wieczornych.
Uczestnicy wycieczki, oprócz wspomnianych to: Paulina Grzebalska, Mikołaj
Wieczorek, Emilia Dąbrowska, Weronika
Gajek, Julia Piskała, Magdalena Śmietanka, Oliwier Komorek, Maja Serafin,
Magdalena Cendrowska, Patrycja Wnuk,
Bartosz Szewczyk, Radosław Borzęcki,
Sebastian Cieśla, Patrycja Piskała, Konrad Gogacz, Oliwia Popis, Weronika Drachal, Jakub Wojciechowski, Alicja Grzegorek, Marzena Kamińska, Maksymilian
Orłowski, Karolina Mickiewicz, Szymon
Rodak, Mikołaj Ziółek, Marcel Dąbrowski, Mariusz Hołda, Maria Prysiażniuk,
Maciej Kozak, Laura Ciucias, Marek
Tokarczyk i Magdalena Kołdej. Trzecim
opiekunem była Barbara Zielińska.
ANNA SZYMAŃSKA
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Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat”		
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury, jest dofinansowany
przez Związek Gmin Ziemi Kozienickiej.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za teksty i ogłoszenia na stronach gmin.
Przygotowanie i opracowanie tekstów: Monika Wiraszka, Karolina Urbańska
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy
Uwagi prosimy kierować do: Lucyny Domańskiej-Stankiewicz – Naczelnika Wydziału, tel. 48 382 05 66
Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu
Nakład: 2000 egz.
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nr 5 maj 2017
Adres wydawcy:
ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
tel./fax. 48 382 05 67
e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl
Fotografia: Archiwum Wydziału Promocji
i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach

www.kozienicepowiat.pl

