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Dokończenie na str. 3

12 lutego w sali konferencyjnej Pen-
sjonatu KCRiS odbyła się już druga 
debata na temat bezpieczeństwa w po-
wiecie kozienickim. Poprzednia debata 
miała miejsce w grudniu 2012 roku. 

W tegorocznym spotkaniu ze spo-
łeczeństwem powiatu kozienickiego 
udział wzięli Wojewoda Mazowiecki 
Jacek Kozłowski, Mazowiecki Komen-
dant Wojewódzki Policji insp. Cezary 
Popławski, Powiatowy Komendant 
Policji insp. Stanisław Kondeja, Sta-
rosta Powiatu Kozienickiego Janusz 
Stąpór, Burmistrz Gminy Kozieni-

ce Tomasz Śmietanka. Na sali obecni 
byli również przedstawiciele pozosta-
łych gmin powiatu kozienickiego, in-
stytucji oraz przedsiębiorstw, miesz-
kańcy, a także funkcjonariusze policji  
z terenu powiatu. 

Komendant Powiatowy Policji insp. 
Stanisław Kondeja przedstawił prezen-
tację zawierającą ocenę stanu bezpie-
czeństwa na terenie powiatu, istotne 
zmiany, które nastąpiły od czasu pierw-
szej debaty, a także kluczowe wnioski. 

Wojewoda mazowiecki zaznaczył 
jednocześnie, że celem organizowa-
nych debat społecznych jest zarówno 
zdanie sprawozdania z tego, co w spra-
wach zgłaszanych udało się już zrobić, 
jak i zasięgnięcie informacji czy społe-

czeństwo w miejscach, gdzie mieszka, 
pracuje, uczy się czuje się bezpiecznie. 
Było to swoistym wprowadzeniem do 
merytorycznej dyskusji. 

Problemem, na który uwagę niejed-
nokrotnie zwracali uczestnicy tegorocz-
nej debaty był przede wszystkim zły 
stan dróg krajowych przebiegających 
przez teren powiatu kozienickiego. 
Zainteresowani tą sprawie uzyskali od 
wojewody mazowieckiego informa-
cję o planowanym na bieżący rok re-
moncie drogi krajowej nr 79. W roku 
2014 wyremontowany zostanie odcinek 

drogi przebiegający przez Ryczywół  
i Kozienice, kolejnym etapem zaplano-
wanym na rok 2015 będzie położenie 
nawierzchni pomiędzy tymi miejsco-
wościami. Zakończenie prac planowa-
ne jest na koniec października 2015 r. 
Wojewoda zapewnił, że w br. planowa-
ny jest również remont drogi krajowej  
nr 48 od Kozienic, przez Głowaczów, 
aż do granicy powiatu. Ten rok będzie 
rokiem dużych inwestycji na terenie po-
wiatu kozienickiego. Myślę, że to powin-
no w znaczący sposób podnieść poziom 
bezpieczeństwa – mówił wojewoda.

Kolejną podnoszoną podczas dys-
kusji sprawą było usuwanie szkód 

  
  

23 stycznia w siedzibie Biblioteki 
Publicznej im. ks. Franciszka Siar-
czyńskiego w Kozienicach odbyła się 
promocja XXVIII zeszytu „Ziemia 
Kozienicka” z grudnia 2013 roku, pe-
riodyku kulturalno – historycznego 
wydawanego przez Towarzystwo Mi-
łośników Ziemi Kozienickiej oraz Bi-
bliotekę Publiczną. 

Zadaniem tych zeszytów jest przy-
bliżanie czytelnikom bogatej historii 
oraz wydarzeń współczesnych regio-
nu Puszczy Kozienickiej. W zeszytach 
publikowane są artykuły zarówno hi-
storyków, jak i badaczy amatorów i hi-
storyków pasjonatów. Zeszyty „Ziemia 
Kozienicka” stanowią również pewne-
go rodzaju forum, na którym wypo-
wiedzieć się może każdy odkrywający 
wiedzę o terenie powiatu i związanych 
z nim ludziach, dzięki czemu stały się 
skarbnicą dodatkowych, nieco mniej 
znanych faktów z dziejów miasta  
i powiatu.

Periodyk zawiera biogramy, historię, 
informacje o szkolnictwie, przemyśle, 
sieci komunikacyjnej, straży pożarnej, 
cmentarzach. Zawiera również kronikę 
działalności Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Kozienickiej.

Licznie przybyłych na spotkanie 
powitali Elżbieta Stąpór dyrektor bi-
blioteki oraz Lech Wiśniewski Prezes  
Towarzystwa.

W programie spotkania znalazły się 
wystąpienia siedmiu prelegentów. 

Krzysztof Zając przedstawił ma-
teriał przygotowany w Wydziale Pro-
mocji i Kultury Starostwa Powiato-
wego w Kozienicach opisujący ślady 
powstania styczniowego w powiecie 
kozienickim. Rok 2013 ogłoszony 
został uchwałą Senatu RP Rokiem 
Powstania Styczniowego. Prelegent 
przedstawił miejsca pamięci związane  
z powstaniem upamiętniające tereny 
walki, miejsca przebywania oraz po-
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powstałych w wyniku klęsk żywioło-
wych, a dokładniej potrzeba dojazdu 
urzędników wypełniających wnioski 
do poszkodowanych rolników. Sta-
rosta powiatu kozienickiego Janusz 
Stąpór podziękował wojewodzie za 
bardzo dobrą i efektywną współ-
pracę w zakresie bezpieczeństwa 
kryzysowego, którą zaobserwować 
można było m.in. podczas powodzi  
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w roku 2010.
Uczestnicy debaty oprócz zada-

wania wielu pytań dotyczących sze-
roko pojętego bezpieczeństwa na 
terenie powiatu kierowali również 
słowa uznania dla funkcjonariuszy 
policji dbających o nasze bezpieczeń-
stwo. Z dużą przychylnością spotkały 
się akcje funkcjonariuszy policji pn. 
„Trzeźwy poranek”. Przedstawiciele 

lokalnego społeczeństwa wniosko-
wali, by takie kontrole prowadzone  
były nadal.

Poprzednia debata zorganizowana 
w powiecie kozienickim przyniosła 
wiele pytań dotyczących reorganizacji 
posterunków. Podczas tegorocznego 
spotkania na temat bezpieczeństwa, 
przedstawiciele lokalnego społeczeń-
stwa, a także samorządów wyrazili 
bardzo przychylną opinię na ten te-
mat i utwierdzili w przekonaniu, że te 
zmiany okazały się bardzo korzystne  
i w rezultacie miały ogromny wpływ 
na poprawę bezpieczeństwa na terenie 
powiatu kozienickiego. 

Debata spotkała się z dużym zainte-
resowaniem, uczestnicy wypełnili ano-
nimową ankietę. Wszystkie problemy, 
postulaty i uwagi zgłaszane zarówno 
osobiście przez uczestników spotka-
nia, jak i zawarte w ankietach zostaną 
przeanalizowane i wykorzystane przy 
planowaniu działań m.in. policyjnych. 
Spotkanie podsumował Mazowiecki 
Komendant Wojewódzki Policji insp. 
Cezary Popławski.

Monika Wiraszka

Rozpoczął się kolejny rok realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Kozienickim” współ-
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Uczestnikami projektu jest 80 gospodarstw domowych na terenie Powiatu Kozienickiego zagrożonych wykluczeniem 
cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Wszyscy beneficjenci projektu korzystają z bez-
płatnego dostępu do Internetu i sprzętu komputerowego zakupionego ze środków pozyskanych dzięki realizacji projektu oraz 
mają zapewniony bezpłatny serwis sprzętu i Internetu.

Ponadto w ramach projektu w dwóch podległych jednostkach organizacyjnych Powiatu Kozienickiego tj. w Domu Pomo-
cy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach i Placówce Socjalizacyjnej „PANDA” dofinansowujemy wyposażenie w sprzęt 
komputerowy (11 zestawów komputerowych) i utrzymanie dostępu do Internetu. Z otrzymanego sprzętu i Internetu korzystają 
mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w nowej pracowni komputerowej specjalnie przygotowanej w nowo wybudowanym 
budynku. W Placówce Socjalizacyjnej „PANDA” z komputerów i Internetu korzystają przebywające tam dzieci.

Całkowita wartość projektu wynosi 860 195,00 zł. Projekt finansowany jest w 100% ze środków zewnętrznych.
Realizacja projektu zakończy się 31 grudnia 2014 r.

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
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stoju organizacji powstańczych, a także 
uczestników znanych i anonimowych. 
Przypomniał również ogłoszoną przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
akcję zapalania zniczy przy mogiłach 
powstańczych i miejscach upamiętnia-
jących powstanie styczniowe, w której 
uczestniczyli przedstawiciele samorzą-
du powiatowego ze starostą Januszem 
Stąporem na czele.

Siostra Lucyna Czermińska ze 
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od 
Cierpiących przybliżyła postać matki 
Kazimiery Gruszczyńskiej, jej pracę, 
działalność i posłannictwo. Opowie-
działa także o procesie beatyfikacyj-
nym założycielki Zgromadzenia.

Na spotkanie nie dojechała Inka Ra-
wicz, ale temat dotyczący postaci mjra 

Stanisława Rawicz 
– Mittelstaedt opisa-
ny w promowanym 
zeszycie przybliżyła 
dyrektor biblioteki.

Do przeczytania 
swojego artykułu 
poświęconego ko-
zienickiej poetce 
Alicji Olejarczyk za-
chęcił krótkim wpro-
wadzeniem Adolf 
Krzemiński, zaś 
Mirosław Biedruna 
do poznania życia  

i twórczości opisanego przez sie-
bie jednego  
z najzdolniej-
szych i najbar-
dziej oryginal-
nych (według 
słów autora) 
artystów ziemi 
k o z i e n i c k i e j : 
Mirosława Pa-
biana.

K r z y s z t o f 
Stalmach przed-
stawił obecnym 
informacje na 
temat prawnej 
ochrony terenów leśnych na obszarze 
osiedla Jana Kochanowskiego w Garbatce  
w latach 1925 – 1939.
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Prelekcje zakończyło wystąpienie 
inż. Zdzisława Krawczyka pierwszego 
dyrektora budowy Elektrowni Kozieni-
ce, a wprowadzenie do jego wykładu 
wygłosiła Anna Sas – Jaworska, która 
– jak powiedziała Elżbieta Stąpór dy-
rektor biblioteki „jest żywą encyklope-
dią ziemi kozienickiej”.

Wszystkie prelekcje nawiązywały 
do artykułów zamieszczonych w naj-
nowszym wydaniu zeszytu „Ziemia  
Kozienicka”.

Spotkanie było okazją do rozmów 
i wspomnień, a każdy obecny na nim 
otrzymał nie tylko XXVIII zeszyt „Ziemi 
Kozienickiej” lecz również wydawnictwo 

poświęcone Kazimierze Gruszczyńskiej.

agnieszka gajDa

Światowy Dzień Zdrowia odbędzie 
się 7 kwietnia 2014. Tematem prze-
wodnim będą choroby przenoszone  
przez wektory.

Światowy Dzień Zdrowia obchodzo-
ny jest każdego roku 7 kwietnia, aby 
uczcić rocznicę powstania Światowej 
Organizacji Zdrowia w 1948 roku. Co 
roku jest wybierany temat przewodni 
z zakresu zdrowia publicznego, który 
w danym okresie wymaga szczegól-
nej uwagi. Obchody Światowego Dnia 
Zdrowia stwarzają możliwość podjęcia 
wielu działań, których efektem jest po-
prawa stanu zdrowia ludzi.

Wektory to organizmy, które są prze-
nosicielami patogenów lub pasożytów. 
Poprzez wędrówkę i kontakt z otocze-
niem przenoszą groźne drobnoustroje 

na inne organizmy, często na ludzi.  
W ten sposób mogą wywołać choroby, 
które zagrażają życiu lub zdrowiu czło-
wieka. Przykładem wciąż groźnej cho-
roby pasożytniczej jest malaria, która 
w 2010 roku pochłonęła 660 000 ofiar, 
natomiast w ostatnim czasie znacznie 
wzrosło rozpowszechnienie gorączki 
denga, której wzrost na przełomie 50 
lat jest 30-krotny. Do innych chorób 
przenoszonych przez wektory zalicza-
my między innymi Gorączkę Zachod-
niego Nilu, chikungunę, odkleszczowe 
zapalenie mózgu, czy boreliozę.

Podczas Światowego Dnia Zdrowia 
2014 chcemy zwrócić uwagę by:
• Rodziny mieszkające na obszarach 

najbardziej zagrożonych miały wie-
dzę jak należy się chronić przed tymi 
chorobami;

• Władze odpowiedzialne za zdrowie po-
magały ludziom w ochronie przed tymi 
zagrożeniami;

• Podróżni mieli świadomość, kiedy ist-
nieje konieczność ochrony i jakie środ-
ki profilaktyczne należy podjąć;

• Władze w krajach, w których choroby 
przenoszone przez wektory stają się 
problemem zdrowotnym, podjęły kro-
ki w celu ochrony ludności przed tymi 
chorobami.
Wstępne informacje o kampanii zosta-

ły już umieszczone na stronie internetowej 
WHO: http://www.who.int/campaigns/
world-health-day/2014/event/en/index.
html 

Powiatowa stacja  
sanitarno-epidemiologiczna  

w kozienicach
sekcja oświaty zdrowotnej i Promocji 

zdrowia
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Środki finansowe Funduszu Ochrony 
Środowiska są częścią budżetu powiatu, 
przed zmianą przepisów był to Powiato-
wy Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej.

W poprzednim numerze biuletynu 
„Nasz Powiat” informowaliśmy o wydat-
kach z Funduszu Ochrony Środowiska za-
planowanych na 2014 rok. 

W latach 2007 – 2013 środki prze-
kazane gminom przez powiat to kwota  
11 065 616,01 złotych. Jak wydatkowa-
ły pieniądze poszczególne gminy:

Gmina Głowaczów – 1.816.994,65 zł:

2007 rok – 230.000,– zł:
Termorenowacja budynku szkoły  

w Ursynowie 112.144,– zł
Rozbudowa stacji uzdatniania wody  

w Sewerynowie (Brzóza Gajki) 80.000,– zł
Termorenowacja budynku Ośrodka 

Zdrowia w Studziankach Pancernych 
37.856,- zł

2008 rok – 295.000,– zł:
Budowa sieci wodociągowej wraz  

z przyłączami w miejscowości Brzóza-
Sokoły 220.000,– zł

Termorenowacja Ośrodka Zdrowia  
w Studziankach Pancernych 75.000,– zł

2009 rok – 300 000,– zł:
Rozbudowa i przebudowa oczyszczal-

ni ścieków na działce nr 815 w miejsco-
wości Głowaczów, 300.000, zł

2010 rok – 155.994,65 – zł:
Budowa sieci wodociągowej w Cecy-

lówce Głowaczowskiej 120.000,– zł
Wykonanie studni głębinowej dla po-

trzeb wodociągu w miejscowości Brzóza 
30.000,– zł

Edukacja ekologiczna 5.994,65 zł

2011 rok – 186.000,– zł:
Wykonanie ujęcia wód podziemnych 

w miejscowości Głowaczów-studnia nr 2: 
70.000,– zł

Przebudowa kotłowni w PSP w Ce-
cylówce Brzózkiej – zmiana urządze-
nia z paliwa stałego na paliwo olejowe 
116.000, zł

2012 rok – 500.000, – zł:
Budowa wodociągu w miejscowości 

Lipska Wola 200.000, – zł
Wykonanie ujęcia wód podziemnych 

w miejscowości Marianów-studnia nr 2: 
100.000,– zł

Wykonanie ujęcia wód podziemnych 
w miejscowości Miejska Dąbrowa-stud-
nia nr 2: 100.000,– zł

Przebudowa kotłowni w Ośrodku 

Zdrowia w Studziankach Pancernych 
– zmiana urządzenia z paliwa stałego na 
olejowe 100.000,– zł

2013 rok – 150 000, – zł:
Zakup średniego samochodu ratow-

niczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Brzózie 150.000,– zł

Gmina Magnuszew – 1.380.498,79 zł:

2007 rok – 315.000, – zł:
Budowa studni głębinowej w miejsco-

wości Mniszew 215.000, – zł
Termomodernizacja budynku PSP  

w Rozniszewie 100.000, – zł

2008 rok – 175 000,– zł
Budowa studni głębinowej w Mag-

nuszewie (dla wodociągu Magnuszew) 
175.000, – zł

2009 rok – 200.000, – zł
Wykonanie otworu poszukiwawczo-

eksploatacyjnego w celu ujęcia wody 
podziemnej z utworów trzeciorzędowych 
na terenie stacji uzdatniania wody w Mag-
nuszewie 150.000, – zł

Termomodernizacja budynku szkoły 
w Mniszewie 50.000, – zł

2010 rok – 304.498,79 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitar-

nej i sieci wodociągowej z przyłączami  
w miejscowości 

Przydworzyce, Kłoda 300.000, – zł
Edukacja ekologiczna 4.498,79 zł

2011 rok – 186 000,– zł
Budowa sieci wodociągowo-kanaliza-

cyjnej z przyłączami we wsi Przydworzy-
ce 186.000,– zł

2012 rok – 200. 000, –zł
Modernizacja oczyszczalni ścieków  

w Mniszewie 150.000, – zł
Modernizacja stacji uzdatniania wody 

w Magnuszewie 50.000, – zł

Garbatka-Letnisko – 1.363.054,02 zł:

2007 rok – 100.000,– zł
Wykonanie otworów sieci monitorin-

gu lokalnego na terenie gminnego składo-
wiska odpadów komunalnych w Garbatce 
Zbyczyn 18.000,– zł

Budowa kolektora sanitarnego wraz  
z przyłączami w Garbatce Letnisko „Pół-
noc” zadanie 2, etap III 82.000, – zł

2008 rok – 200.000,– zł
Budowa kolektora sanitarnego wraz  

z przyłączami w Garbatce Letnisko „Pół-
noc” 150.000,– zł

Rozbudowa systemu kanalizacji sani-
tarnej we wsi Ponikwa 50.000,– zł

2009 rok – 172.500,– zł
Zakup samochodu lekkiego specjali-

stycznego do ratownictwa drogowego dla 
OSP 120.000,– zł

Termomodernizacja budynku po byłej 
aptece przy ul. Spacerowej w Garbatce-
Letnisko 52.500,– zł

2010 rok – 319.197,– zł
Opracowanie dokumentacji tech-

nicznej na zamknięcie i rekultywa-
cję składowiska w Garbatce Zbyczyn  
16.897,– zł

Budowa kanalizacji deszczowej wy-
konywanej w ramach zadania inwesty-
cyjnego „Poprawa standardu i jakości 
sieci drogowej w Garbatce-Letnisko” 
300.000,– zł

Edukacja ekologiczna 2.300,– zł

2011 rok – 150.374,49 zł
Budowa sieci wodociągowej roz-

dzielczej w miejscowości Molendy  
36.000,– zł

Termomodernizacja budynku remizy 
strażackiej i świetlicy gminnej w Garbat-
ce-Letnisko 111.474,49 zł

Wykonanie rekultywacji (zamknię-
cia) składowiska odpadów komunalnych  
w Garbatce Zbyczyn 2.900,– zł

2012 rok – 236 000,– zł
Rekultywacja Gminnego składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obo-
jętne w Garbatce Zbyczyn  236.000,– zł

2013 rok – 184.982, 53 zł
Rekultywacja terenu Gminnego 

Ośrodka Wypoczynkowego „Polanka” 
150.000,– zł

Rekultywacja Gminnego Składowiska 
Odpadów innych niż obojętne w Garbatce 
Zbyczyn 34.982,53 zł

Gmina Gniewoszów – 1.479.799,98 zł:

2007 rok – 195.000,– zł
Dowodociągowanie w gminie Gnie-

woszów 15.000, – zł
Termomodernizacja budynku Urzędu 

Gminy w Gniewoszowie 180.000,– zł

2008 rok – 270.000,– zł
Termomodernizacja budynku Publicz-

nej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  
w Gniewoszowie 200.000,– zł

Termomodernizacja budynku SPZOZ 
w Gniewoszowie  70.000,– zł

2009 rok – 225.000,– zł
Termomodernizacja budynku Pub-

Dokończenie na str. 5
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licznej Szkoły Podstawowej w Borku 
225.000,– zł

2010 rok – 303.799,98 zł
Termomodernizacja budynku Pub-

licznej Szkoły Podstawowej w Wysokim 
Kole 300.000,– zł

Edukacja ekologiczna 3.799,98 zł
2011 rok – 186.000,– zł

Zakup nowego, ciężkiego samochodu 
ratowniczo – gaśniczego dla OSP Gnie-
woszów 150.000,– zł

Budowa kanalizacji sanitarnej podciś-
nieniowej z przyłączami w m. Oleksów, 
Gniewoszów, Regów Nowy, Sławczyn 
Stary SP1, etap I – 36.000,– zł

2013 rok – 300.000,– zł
Budowa kanalizacji sanitar-

nej podciśnieniowej z przyłą-
czami w miejscowości Oleksów 
zlewnia stacji SP 1, etap II, kolektor KP 2 –  
300.000, – zł

Gmina Grabów nad Pilicą –  
1.368.205, – zł

2007 rok – 206.205,– zł
Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz 

z przyłączami w miejscowości Wyborów 
76.705,– zł

Wykonanie ujęcia wody w miejsco-
wości Kępa Niemojewski 70.000,– zł

Modernizacja stacji wodociągowej  
w Grabowie nad Pilicą 59.500,– zł

2008 rok – 315.000,– zł
Budowa kanalizacji sanitarnej Augu-

stów – Grabów nad Pilicą 249.000,– zł
Termomodernizacja Domu Nauczy-

ciela w Grabowie nad Pilicą 66.000,– zł

2009 rok – 225 000,– zł
Budowa sieci kanalizacyjnej Grabów 

nad Pilicą – Grabina-Utniki-Grabowska 
Wola 225.000,– zł

2010 rok – 255 000,– zł
Stacja uzdatniania wody z hydrofornią 

we wsi Kępa Niemojewski 50.000, – zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w miej-

scowości Grabów nad Pilicą oraz Czer-
wonka 205.000,– zł

2011 rok – 186.000,– zł
Kanalizacja sanitarna Brzozówka I, 

Dąbrówki i Grabów Nowy – etap I budo-
wa 186.000,– zł

2012 rok – 150.000,– zł
Termomodernizacja budynku przy ul. 

Pułaskiego 30 w Grabowie nad Pilicą 

70.000,- zł
Sieć wodociągowa w Tomczynie 

80.000,– zł

2013 rok – 31 000,– zł
Stacja uzdatniania wody w Kępie Nie-

mojewskiej 31.000,– zł

Gmina Sieciechów – 1.183.273,57 zł:

2007 rok – 300 000,– zł
Budowa kanalizacji sanitarnej pod-

ciśnieniowej w miejscowości Zajezierze, 
etap II, zadanie 1 – 300.000,– zł

2008 rok – 277 500,– zł
Budowa kanalizacji sanitarnej pod-

ciśnieniowej w miejscowości Zajezierze, 
etap II, zadanie 1 – 277.500,– zł

2009 rok – 150 000,– zł
Budowa kanalizacji sanitarnej pod-

ciśnieniowej w miejscowości Zajezierze 
etap II i III – 150.000,– zł

2010 rok – 243.254,40 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej pod-

ciśnieniowej w miejscowości Zajezierze, 
etap II i etap III – 225.000,– zł

Likwidacja dzikich wysypisk w gmi-
nie Sieciechów 14.654,40 zł

Edukacja ekologiczna 3.600,– zł

2012 rok – 168.910, – zł
Zakup urządzenia do czyszczenia  

i uzdatniania kanalizacji 38.745,– zł
Doposażenie ciągnika ZETOR w urzą-

dzenia do przeładunku odpadów komu-
nalnych gromadzonych na terenie gminy 
Sieciechów oraz urządzenia terenów zie-
lonych i zadrzewień 27.500,– zł

Zakup samochodu dostawczego wraz 
z doposażeniem, zabudową do zbiórki 
odpadów komunalnych z terenu gminy 
Sieciechów 102.665,– zł

2013 rok – 43.609,17 zł
Termomodernizacja budynku świetli-

cy wiejskiej w Zajezierzu 43.609,17 zł

Gmina Kozienice – 2.473.790,– zł:

2007 rok – 100.000,– zł
Budowa stacji uzdatniania wody w m. 

Janów 100.000, – zł

2008 rok – 414.000,– zł
Zakup urządzeń do modernizacji 

gminnej oczyszczalni ścieków przy ul. 
Wiślanej w Kozienicach 184.000,– zł

Budowa sieci wodociągowej i kanali-
zacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. 
Chinów 230.000,– zł

2009 rok – 150 000,– zł
Budowa sieci wodociągowej i kanali-

zacji sanitarnej w miejscowości Chinów  
150.000,– zł

2010 rok – 308 790,– zł
Budowa kanalizacji deszczowej na te-

renie gminy Kozienice ul. Ciekawa, War-
szawska bis, Dębowa 133.790,– zł

Budowa sieci wodociągowej i kana-
lizacji sanitarnej w miejscowości Chi-
nów (budowa przykanalików – przyłą-
czy wodociągowych i kanalizacyjnych) 
175.000,– zł

2011 rok – 300 000,– zł
Termomodernizacja budynku przy  

ul. Warszawskiej 63 – 300.000,– zł

2012 rok – 800.000,– zł
Projekt techniczny i budowa kanaliza-

cji deszczowej na terenie Gminy Kozie-
nice ul. Ciekawa, ul. Warszawska bis, ul. 
Dębowa, ul. Świerkowa 100.000,– zł

Projekt techniczny i termomoder-
nizacja budynku Przedszkola nr 2  
– 100.000,– zł

Projekt techniczny, budowa, rozbu-
dowa, przebudowa obiektów Centrum  
w tym termomodernizacja budynku krytej 
pływalni Delfin oraz montaż pomp ciepła 
400.000,zł

Docieplenie stropu i dachu budynku 
Urzędu Miejskiego 200.000,– zł

2013 rok – 401.000, – zł
Termomodernizacja budynku Przed-

szkola nr 1 wraz z zagospodarowaniem 
terenu 200.000,– zł

Budowa Centrum Kulturalno-Arty-
stycznego w Kozienicach 201.000,– zł

Jak wynika z powyższego zesta-
wienia środki finansowe z FOŚ wyko-
rzystane zostały na inwestycje, które 
zmniejszają nasze negatywne oddziały-
wanie na środowisko. Natomiast gminy 
dofinansowały budowę dróg powiato-
wych znajdujących się na ich terenie. 
Dodatkowo gmina Kozienice w znacz-
ny sposób wspomagała szpital kozieni-
cki przeznaczając środki na inwestycje 
i zakup sprzętu.

W następnych biuletynach za-
mieścimy informacje o inwestycjach 
w realizacji których partycypowały  
poszczególne gminy.

Danuta Delekta
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Dom Pomocy Społecznej dla Doro-
słych w Kozienicach funkcjonuje od 
1982 roku. Najmłodszy mieszkaniec 
ma 23 lata a najstarszy 94. W ostatnich 
latach można zaobserwować, że do 
DPS kierowane są coraz młodsze oso-
by. Główną przyczyną są występujące 
zaburzenia psychiczne, a co się z tym 
wiąże konieczność zapewnienia takiej 
osobie całodobowej opieki. W sytuacji, 
gdy nikt z najbliższych i gmina nie są 
w stanie zapewnić takiej opieki, wów-
czas osoba jest kierowana do domu po-
mocy społecznej.

W naszym domu funkcjonują dwa 
typy domów: dla osób przewlekle psy-
chicznie chorych 89 miejsc i dla osób 
przewlekle somatycznie chorych –  
11 miejsc w osobnym budynku.  
W świetle obowiązujących przepisów 
dom pomocy społecznej świadczy usłu-
gi bytowe, opiekuńcze, wspomagające  
i edukacyjne, natomiast nie świadczy 
usług zdrowotnych. Wydatki związane 
z zapewnieniem całodobowej opieki 
mieszkańcom oraz zaspokajaniem ich 
niezbędnych potrzeb bytowych i spo-
łecznych w całości pokrywa dom po-
mocy społecznej. 

Dom pomocy społecznej umożli-
wia i organizuje mieszkańcom pomoc 
w korzystaniu ze świadczeń zdrowot-
nych przysługujących im na podsta-
wie odrębnych przepisów. Mieszkańcy 
naszego domu mają zapewniony kon-
takt z lekarzem podstawowej opieki 
medycznej oraz lekarzem psychiatrą 
w ramach wizyt domowych. W sytu-
acji uzyskania skierowania do innych 
specjalistów, pielęgniarka DPS uzgad-
nia termin wizyty i mieszkaniec jest 
zawożony naszym samochodem. Dom 
pomocy społecznej pokrywa opłaty 
ryczałtowe i częściową odpłatność do 
wysokości limitu ceny, przewidziane 
w przepisach o powszechnym ubezpie-
czeniu w Narodowym Funduszu Zdro-
wia. Oznacza to, że zakup leków jest 
współfinansowany przez dom pomocy 
społecznej i mieszkańca. Mieszkańcy 
ponoszą dopłaty do leków powyżej li-
mitów i za leki 100%.

Pobyt w domu pomocy społecznej 
jest odpłatny do wysokości średniego 
miesięcznego kosztu utrzymania miesz-
kańca, który ustala starosta i ogłasza  
w wojewódzkim dzienniku urzędo-
wym, nie później niż do dnia 31 marca  
każdego roku. 

Wspomniane ogłoszenie, stanowi 
podstawę do ustalenia odpłatności za 
pobyt w domu pomocy społecznej od 
następnego miesiąca przypadającego po 
miesiącu, w którym zostało opubliko-
wane. Do tego czasu odpłatność za po-
byt ustala się na podstawie ogłoszenia  
z roku poprzedniego. 

Zgodnie z art.61 ust.1 ustawy o po-
mocy społecznej: ,,Obowiązani do wno-
szenie opłaty za pobyt w domu pomocy 
społecznej są w kolejności: 
1. Mieszkaniec domu,
2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi, 
3. Gmina, z której osoba została skie-

rowana do domu pomocy spo-
łecznej – przy czym osoby i gmi-
na określone w pkt 2 i 3 nie mają 
obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli 
mieszkaniec domu ponosi pełną od-
płatność. Wysokość opłat ponoszo-
nych przez osoby zobowiązane określa  
ust 2 przywołanego wyżej przepi-
su określając, że: ,,opłatę za pobyt  
w domu pomocy społecznej  
wnoszą:

1. Mieszkaniec domu, nie więcej jednak 
niż 70 % swojego dochodu, 

2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi 
– zgodnie z umową zawartą w trybie 
art. 103 ust.2:
– w przypadku osoby samotnie gospo-

darującej, jeżeli dochód jest wyższy 
niż 300% kryterium dochodowego 
osoby samotnie gospodarującej, 
jednak kwota dochodu pozostająca 
po wniesieniu opłaty nie może być 
niższa niż 300% tego kryterium, 
(kryterium dochodowe – 542,00 zł 
x 300% = 1626,00zł),

– w przypadku osoby w rodzinie, 
jeżeli posiadany dochód na osobę 
jest wyższy niż 300% kryterium 
dochodowego na osobę w rodzinie, 
z tym że kwota dochodu pozostają-
ca po wniesieniu opłaty nie może 
być niższa niż 300% kryterium 
dochodowego na osobę w rodzinie 
(kryterium dochodowe – 456,00zł  
x 300% = 1368,00 zł). 

3. Gmina, z której osoba została skie-
rowana do domu pomocy społecznej 
– w wysokości różnicy między śred-
nim kosztem utrzymania w domu 
pomocy społecznej a opłatami wno-
szonymi przez mieszkańca i jego 
rodzinę. 
Z uwagi na brzmienie powyższych 

przepisów należy stwierdzić, iż pobyt 

w domu pomocy społecznej jest odpłat-
ny. Wysokość opłaty zostaje ustalona 
w decyzji wydanej przez wójta (burmi-
strza, prezydenta miasta) gminy kieru-
jącej do domu pomocy społecznej.

Odpłatność ustalana jest do wyso-
kości średniego miesięcznego kosz-
tu utrzymania. Przepisy nakładają na 
mieszkańca obowiązek ponoszenia 
odpłatności do wysokości 70% po-
siadanego dochodu, (które to pojęcie 
szczegółowo definiuje art. 8 ustawy 
o pomocy społecznej) i nie przewi-
dują konieczności ponoszenia opłat  
z tytułu posiadanego majątku np. osoba 
umieszczona w domu pomocy społecz-
nej nie ma obowiązku sprzedaży swo-
jego mieszkania czy innego majątku  
i pokrywać z tego tytułu odpłatności za 
pobyt lub osoba posiadająca oszczęd-
ności nie ma obowiązku wydania tych 
pieniędzy i ponoszenia odpłatności za 
pobyt w domu pomocy. 

W sytuacji jednak, gdyby osoba 
umieszczona w domu pomocy społecz-
nej sprzedała swój majątek (miesz-
kanie, działkę itp.) i z tytułu sprze-
daży uzyskała jednorazowy dochód 
przekraczający pięciokrotnie okre-
ślone kryterium dochodowe, w ciągu  
12 miesięcy poprzedzających umiesz-
czenie w domu pomocy społecznej lub 
w trakcie pobytu w tym domu – kwotę 
tego dochodu rozlicza się w równych 
częściach na 12 kolejnych miesię-
cy, poczynając od miesiąca, w któ-
rym dochód został wypłacony. Kwotę 
(1/12) dolicza się do dochodu osoby 
umieszczonej. Przy znacznym docho-
dzie, uzyskanym z tytułu np. sprzeda-
ży nieruchomości osoba umieszczona  
w domu pomocy społecznej sama po-
krywa w pełnej wysokości koszty po-
bytu przez 12 miesięcy – do wysoko-
ści miesięcznego kosztu utrzymania  
w domu pomocy społecznej, w którym 
przebywa. Po upływie 12 miesięcy na-
stępuje powrót do sposobu odpłatno-
ści na ogólnych zasadach. 

elżbieta CzaPla 
Dyrektor DPs w kozienicach

Dom Pomocy społecznej dla Dorosłych
ul. lubelska 50

26–900 kozienice
tel. tel.: 48 614 32 69

fax: 48 614 20 98
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W zimową, śnieżną pogodę narciar-
stwo biegowe jest jedynym rodzajem 
aktywności na świeżym powietrzu do-
stępnym dla osób w każdym wieku, bez 
względu na kondycję fizyczną, czy umie-
jętności. Wystarczy podstawowa znajo-
mość okolicy, aby znaleźć dla siebie od-
powiednią trasę pod względem trudności, 
a także walorów turystycznych. 

Mieszkając w Puszczy Kozienickiej 
od kilku lat biegam na nartach trasa-
mi wycieczek pieszych, pokonując je  
w znacznie krótszym czasie niż latem.  
W sobotę 1 lutego była niezwykle sprzy-
jająca pogoda na trening biegowy. Ku 

mojemu zaskoczeniu zupełnie 
przypadkiem natknęłam się na 
wyznaczoną i oznakowaną trasę 
narciarską. Rozpoczyna się ona  
i kończy na parkingu Krępiec, tuż 
przy drodze 79 na odcinku Ko-
zienice – Garbatka Letnisko. Ma 
ponad 4 km długości, biegnie od 
źródełka, drogą przy leśniczówce, 
następnie skręca w kierunku drogi 
krajowej 79 i biegnie dalej równo-
legle do tej drogi. Trasa jest łatwa, 
kończy się jednym niewielkim 
zjazdem.

3 lutego trasa ta została ofi-
cjalnie otwarta.  
W otwarciu uczest-
niczyli przedsta-
wiciele instytucji 
w y z n a c z a j ą c y c h 
trasę: Urzędu Gmi-
ny Garbatka-Letni-
sko, Nadleśnictwa 
Zwoleń, Leśnego 
Kompleksu Promo-
cyjnego „Puszcza 
Kozienicka”, Mazo-
wieckiego Zespołu 
Parków Krajobra-
zowych oraz Towa-
rzystwa Narciar-
skiego „Biegówki” 
z Warszawy. Z trasą 

zmierzyli się w tym dniu m.in.: Renata 
Stępień-Choroś Zastępca Nadleśniczego, 
Robert Grygiel Radny Powiatu Kozieni-
ckiego, Robert Mucha członek zarządu 
Towarzystwa Narciarskiego „Biegówki”.

Utworzenie pierwszej trasy w gmi-
nie Garbatka-Letnisko spotkało się  
z dużym uznaniem miłośników nar-
ciarstwa biegowego. Niestety część 
trasy została szybko zniszczona przez 
innych użytkowników drogi. Jeżeli zo-
stanie ona w przyszłości udoskonalona, 
poprzez lepsze utwardzenie i oczysz-
czenie z korzeni wyciętych krzewów,  
to przy sprzyjających warunkach pogo-
dowych korzystać z niej będzie znacznie 
więcej osób niż dotychczas. Zachęcam 
serdecznie, bowiem naprawdę warto.

luCyna DoMańska-stankieWiCz 

W czwartek 30 stycznia 2014 roku 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Brzózie odbył się już po raz drugi 
„Wieczór kolęd i pastorałek”. Spotka-
nie rozpoczął dyrektor szkoły Dariusz 
Pronobis, który serdecznie powitał ze-

branych i życzył miłych wrażeń.
Dzieci, młodzież, rodzice, nauczy-

ciele oraz zaproszeni goście tłumnie 
przybyli aby uczestniczyć w tym wyjąt-
kowym wydarzeniu. Nie zabrakło rów-
nież władz gminy Głowaczów wójta 

Stanisława Bojar-
skiego oraz jego 
zastępcy Piotra 
Kozłowskiego.

W i e c z ó r 
ten obfitował  
w świąteczną at-
mosferę, a to za 
sprawą wyjątko-
wych wykonań 
kolęd i pastora-
łek przez uczen-
nice śpiewające 
i grające na gita-
rze. W roli nar-
ratora wystąpiła 
Ewa Ośka, któ-
ra w przystępny  

i obrazowy sposób zaprezentowała 
historię, obyczaje i tradycje świąt Bo-
żego Narodzenia w kulturze rzymsko-
katolickiej. Pięknie przyozdobiony na 
tę okazję korytarz szkolny zamienił się  
w kawiarenkę, gdzie można było wy-
pić kawę, herbatę i zjeść coś słodkiego.  
A więc była to uczta dla ciała i dla du-
cha. Śpiewane kolędy emanowały cie-
płem, roztaczając wokół czar, dzięki 
czemu wszyscy zebrani jeszcze przez 
chwilę poczuli magię świąt.

Po koncercie można było obejrzeć 
wystawę ręcznie wykonanych, świą-
tecznych ozdób, zorganizowaną przez 
Bibliotekę Publiczną w Brzózie i Gło-
waczowie która była współorganiza-
torem „Wieczoru kolęd i pastorałek”. 
Cała uroczystość w swojej świąteczno 
– zimowej aurze okazała się bardzo 
udana.

Małgorzata skiernieWska
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Jedynym na terenie gminy Kozie-
nice cmentarzem wojennym objętym 
prawną ochroną i wpisanym do reje-
stru zabytków Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków w Radomiu decyzją  
nr 274/A/84 jest cmentarz wojenny  
w Świerżach Górnych. Cmentarz ten 
jest jedną z większych nekropolii żołnier-
skich założonych w wyniku pierwszowo-
jennych działań na terenie powiatu ko-
zienickiego i południowego Mazowsza.

Założenie cmentarza, wiąże się z działa-
niami zbrojnymi prowadzonymi w widłach 
Wisły i Pilicy w maju-lipcu 1915 r. Świadczą 
o tym daty na tabliczkach zamieszczonych 
na mogiłach. W tym czasie – po przerwaniu 
linii frontu pod Gorlicami – armia rosyj-
ska rozpoczęła wycofywanie się z zajętych 
wcześniej terenów. 5 lipca głównodowo-
dzący armią rosyjską wielki książę Mikołaj 
Mikołajewicz podjął decyzję o opuszczeniu 
przez Rosjan terenu Królestwa Polskiego. 
Od 19 lipca Rosjanie toczyli w okolicy wal-
ki odwrotowe, natomiast w ostatnich dniach 
lipca – w nocy z 28 na 29 lipca – pruski 
korpus dowodzony przez generała KÖniga, 
forsował Wisłę w okolicy Ryczywół-Kozie-
nice. Pochowani na cmentarzu wojennym 
w Świerżach Górnych to głównie żołnierze 
walczący w tej operacji. 

Przewidywano różne typy cmentarzy: 
cmentarze żołnierzy niemieckich, cmentarze 
żołnierzy austro-węgierskich (w tym legioni-
stów) oraz cmentarze mieszane z wydzielo-
nymi sektorami dla żołnierzy armii rosyjskiej. 
W praktyce tych ostatnich było najwięcej, do 
tego typu cmentarzy należy również obiekt 
w Świerżach Górnych. Zalecenia Oddziału 
Grobów Wojennych nakazywały lokowanie 
na terenie cmentarza żołnierzy i oficerów 
walczących stron: rosyjskiej, niemieckiej  
i austro-węgierskiej, z zachowaniem jednak 
podziału na żołnierzy poszczególnych armii  
i jednostek. Poległych grzebano w mundu-

rach i bez trumien w dość płytkich pojedyn-
czych grobach, lub w głębszych zbiorowych 
mogiłach z zachowaniem odrębności armij-
nej. Wymiary pojedynczych kwater miały 
mieć 2 m. długości i 1 m. szerokości. Od-
stępy między kwaterami wynosiły 0,25 m.,  
a szerokość alejki między grobami około  
1,40 m. Wszystkie mogiły miały być ziem-
ne. Wytyczne z Wiednia nakazywały ponad-
to, aby wszystkie cmentarze były ogrodzone 
na początku żywopłotem lub płotem drew-
nianym, w dalszej kolejności murowanym 
parkanem z kompozycyjnie dobraną bramą 
główną. Wzdłuż parkanu powinny rosnąć 
drzewa wysokopienne, podkreślające wi-
doczność miejsca. Nie zalecano sadzenia 
drzew między grobami, aby rozrastające się 
korzenie nie niszczyły mogił. Środek cmen-
tarza powinien zdobić duży krzyż podkre-
ślający swoim wyglądem wojenny charakter 
tego miejsca. Wybór usytuowania cmentarza 
nie był ustalony instrukcjami. Zazwyczaj 
były to tereny w rejonie walk, lecz nie zawsze  
w miejscach widocznych lub eksponowa-
nych. Mogiły – co można zaobserwować  
w przypadku wszystkich cmentarzy wojen-
nych na terenie powiatu kozienickiego – usy-
tuowane były obok dróg, na skraju lasów, na 
pagórkach, wokół zabudowań gospodarczych, 
a także w głębokich jarach i lasach. Wykorzy-
stywano również cmentarze parafialne. 

W praktyce większość z tych zaleceń 
zrealizowano również urządzając cmentarz 
w Świerżach Górnych, dla którego projekt 
opracowano 4 maja 1917 r. Cmentarz zajmuje 
powierzchnię około 0,15 ha, ulokowany jest 
w lesie za cmentarzem parafialnym, w jego 
północno-zachodnim narożniku. Właściwie 
jest niewidoczny z głównej szosy miejscowo-
ści, prowadzi do niego około 100 m dróżka 
wzdłuż muru okalającego cmentarz katolicki. 

Na podstawie zachowanych materiałów 
stwierdzić możemy, że do dziś zachował się 
początkowy układ przestrzenny cmentarza. 

Układ ten tworzy 
rzędowe uloko-
wanie mogił prze-
dzielonych aleją 
główną, wzdłuż 
osi wschód-za-
chód. Aleja ta 
dzieli główną 
partie cmentarza 
na dwie kwatery 
oraz zamykającą ją wieńcowym ulokowa-
niem mogił założonych na planie prostokąta.  
W centralnej części cmentarza znajduje się 
drewniany krzyż bez opisu o wysokości około 
5 m. Cmentarz od lasu otacza drewniany płot 
o wysokości około 130 cm, od strony wschod-
niej odgrodzony jest murowanym parkanem 
cmentarza parafialnego. 

Charakterystycznym elementem cmen-
tarza wojennego w Świerżach są łacińskie 
krzyże, z których większość zwieńczona jest 
drewnianym daszkiem. Jedynie na zbiorowej 
mogile żołnierzy armii rosyjskiej znajduje się 
krzyż prawosławny. 92 krzyże o wysokości 
około 160 cm umiejscowione są przy kwate-
rach żołnierskich. Podczas ostatniej renowacji 
obiektu (2012 r.) krzyże umocowano na spe-
cjalnych, metalowych uchwytach, zabezpie-
czających przed butwieniem i uszkodzeniami. 
Na froncie krzyża umiejscowiono współ-
czesne tabliczki z tworzywa sztucznego, na 
których widnieje tekst w języku niemieckim. 
Teksty na tabliczkach zawierają informacje 
o stopniu wojskowym zmarłego, jego imię  
i nazwisko, jednostkę wojskową, w której wal-
czył oraz datę śmierci. Nie zawsze są to pełne 
informacje, w kilku przypadkach są to jedy-
nie imiona, nazwiska, bądź nazwa oddziału,  
w którym służył poległy. Dane odczytane  
z tabliczek zamieszczamy na końcu tekstu. 

Na terenie cmentarza znajduje się rów-
nież kilka metalowych krzyży niezwiąza-
nych charakterem z tym obiektem. Pochodzą 
one z sąsiedniego cmentarza parafialnego. 

Jak wspomniano na początku cmentarz 
jest obiektem zabytkowym, o prawie wie-
kowej historii. Przez lata opieka i zaintereso-
wanie nim czy to odpowiednich władz, czy 
lokalnej społeczności były zróżnicowane. 
W 1928 r. ówczesne władze zajmujące się 
konserwacją cmentarzy wojennych określiły 
stan obiektu jako zły, przystąpiono więc do 
renowacji. W połowie lat 80-tych stan okre-
ślano jako dobry. Przed wpisaniem do reje-
stru zabytków i objęciem go ochroną kon-
serwatorską, obiektem głównie zajmowała 
się okoliczna ludność dokonująca drobnych 
prac porządkowych. Obecnie cmentarz jest 
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bardzo zadbany, niedawno odnowiony. Przy 
furtce wejściowej ustawiona jest współczes-
na tablica informacyjna z tekstem: 

„CMENTARZ WOJENNY Z I WOJNY 
ŚWIATOWEJ W ŚWIERŻACH GÓRNYCH 
Ta leśna nekropolia to miejsce spoczynku 
żołnierzy armii austriackiej, niemieckiej 
i rosyjskiej poległych podczas walk na 
przełomie lat 1914 – 1915”.

Według Rady Ochrony Pamięci Walk  
i Męczeństwa na cmentarzu spoczywa 104 
poległych żołnierzy: 19 austro-węgier-
skich, 67 niemieckich oraz 18 rosyjskich.
INSKRYPCJE Z TABLICZEK UMIESZ-

CZONYCH NA KRZYŻACH
(W nawiasach zamieszczone są uwagi zwią-
zane z treścią tabliczek, jaka widniała przed 
ostatnią renowacją krzyży i tabliczek) 
Pioneer KARL KILIEY (lub KILLEY?), 
K.U.K. Pion. Bat. I 5/5K, † 29.7.1915 
(12.7.1915?)
Ldstm Oberltn. NIKOLAUS LAMY, K.U.K. 
Bat. Pion., † 29.7.1915
Inft. GEORG FETRIDEAN (lub DETRIDE-
AN?), I.R. 31.8 BAT. 31.k, † 21.7.1915
Inft. ALOI NYADILANOSTI, K.U.K. PION. 
BAT. 31 K † 31.7.1915 (lub Inft. AICI AD-
ILANEST I. R. 31 8 BAT 31 KOMP. 
† 21.7.1915?) 
Ers. Res. FRANZ SUPPER, K.U.K. Pion. Bat. 
5/5 K., † 29.7.1915
Gefr. STANISLAUS OLARIN, I.R. 31/14 K 
(I. R. 31/4 K?) † 21.7.1915
Inft. ABRAHAM POPA (DODA?), I.R. 64 I/II 
MARSCHK., † 10.8.1915
OTTO SCHNEIDER, L.J.R. 71 K, † 8.8.1915
Utofz ALBERT SCHUTKOWSKI (lub 
SCHUCKOWSKI?), FELD. ART. REG. 11 
BAT., † 30.7.1915
Korporal JOHANNES JUNGHAUER, KRGA. 
B. RK. EPM. 68
Utofz. ARTHUR ALBRECHT (lub ALE-
RECHT?), 2 PION. BAT. 17/4..., † 20.7.1915 
(29.7.1915?) 
Pionier ERICH RUTZ (DEUZ?) PION. 
BAT. 31. ERS.k.10  (lub 371 L. R. 5. KP?), 
† 21.7.1915
Wehrm. FRIEDRICH BOLITE, L.J.R. 6/3 k, 
† 29.7.1915
Res. MAX JAKOB, L.J.R. 32/65  

† 15.10.1914
Ldstm. JOHANN SOLLER, L. J. R. 6/1 k,  
† 29.7.1915
THOMAS BURA, L.J R. 6/3k † 29.07.1915
Ldstm. THEODOR ORATZKI (DRATZKI ?), 
L.J.R. 19/12K, † 31.7.1915
Gefr. STANISLAU LARSKI, L. J. R. 19/2K, 
† 31.7.1915
Kanonier OTTO REINMAN, FELD ART. 7/3 
KD † ...8.1915 
Wehrm. JOHANN SOBANSKI, L.J.R. 6/10K, 
† 29.7.1915 (lub 20.7.1915)
Gefr. FRANK BAHR, RGT.… 10/SCHW. 
KANN 6, † 2.8.1915
Ldstm. HUGO KARTHE (KADIHE ?), L.J.R. 
133/5k † 4.8.1915
Gefr. KARL ...
Gefr. ALBERT LANGE, L.J.R. 6/1K, 
† 29.7.1915
Wehrm. ADR KOTSCHENRUTER, L.J.R. 
6K, † 31.7.1915
Ldstm. MICHAEL DARCZEWSKI
Ldstm. LUDWIG URCZYK (FURCZYK?), 
L.J.R. 57/12k † 2.8.1915
Gefr. JOHANNES SYTES, L.J.R. 10/9K,  
† 3.8.15
WILHELM GRAUL, L.J.R. 7/1K, † 7.8.1915 
(2.7.1915?)
Utfz. KARL ULBRICHT, L.I.R. 46/9K,  
† 25.7.1915
Ldstm. HEINRICH WÜLFERS, L.J.R. 6/1K, 
† 29.7.1915
Gefr. ONO (lub OTTO?) NAUMBURG, 
L.I.R. 3/72K † 31.7.1915
… ALFRED HILMAN …
… JUSTUS HILDEBRANDT …
Wehrm.… KURD…,L.J.R.6/10K † 26.7.1915 
Ers. Res. GUSTAV NIEBUHR (NEDUHR?), 
L.I.R. 6/2K (6/3K?) † 2.8.1915 
Wehrm. WILHELM PUCKMANN, L.J.R. 
6/3/K † 2.8.1915
Ldstm. OTTO QUANT..., L.J.R. 46/5K  
† 2.8.1915
Ers. Res. JOSEPH SINKA, L.J.R. 23/4K  
† 31.7.1915 
WILHELM BE, († 3.7.1915 ?)
WALTER REINEKE, 10.05.19 † 10339 (??)
Wehrm. DETOWSKI, L.I.R. 59/2K
OSWALD HURT, L.J.R. 19 MGK (MEK?),  
† 1.8.1915
HERMAN OFMANN
Wehrm. ADALBERT/LINKE, † 2.8.1915

Ldstm. WILHELM SCHUR, † 1.8.1915
Ldstm. WILHELM STEINHOFF, † 2.8.1915 
(7.8.1915?)
Ers. Res. TOBIAS ALBERS
Musk. OTTO CIELOW (GIELOW?), L.I.R. 
22/4K, † 3.8.1915
ANTON MSYK, L. I. R. 25/6, † 2.8.1915 (lub 
7.8.1915)
Gefr. FRICKE KARL, † 31.7.1915
Utffz. JOHANN JORGENS, L.I.R. 46/1,  
† 1.8.1915
JULIUS RETZ, L.I.R. † 6.8.1915
Wehrm. JOHANN BAR, L.J.R. 37/5K,  
† 4.8.1915 (6.8.1915) 
Kanonier EDMUND DEMMER, FUSSAR. 
RGT. SCHW KAN
Wehrm. PAUL NEUGEBAUR, L.J.R.  
† 8.1915
Gefr. EDMUND SAOK (SACK?) L.I.R. 2/6K
Utof. JOHANN SCHNEKL, L.J.R. 12/K,  
† 6.8.1915
Ldstm. SEBALD KALESKE, L.I.R. 46/1K  
† 1.8.1915 
Wehrm. EDMUND TUBAŃSKI, ART. REG. 
KAN.
Wehrm. MARTIN MAZUREK, L. I. R. 
37/6K
Utffz. OTTO OBST, L.J.R. 37/7K,  
† 30.7.1915
Wehrm. PAUL FLLGEL, L.J.R. 6,  
† 29.7.1915
Wehrm. STRATMAN, L.J.R 6 MK  
† 29.7.1915
ADALBERT, L.J.R. 61K, † 29.7.1915
Wehrm. PETER DUCKER, L.J.R. 6/1K,  
† 29.7.1915
ANDERS (ANDRES?) ZABANIK, K.U.K. 
PION. BAT. 5/5K, † 29.7.15
Pionier ADOLF DWORSCHAK, K.U.K. 
PION. BAT. 21
Ers. Res. JOSEF JUHAS, K.U.K. PION. BAT. 
5K, † 29.7.1915
Pionier DERWARIS (DERWATIS?) SAN-
DAR, K.U.K. PION. BAT. 5/5K, † 30.7.1915
Pionier KARL ... TOEND K.U.K. PION. 
BATL. 5/5k  † 23.7.1915
PION. BAT. 5/5k †JERZY WARKOWIAK
PIONER PAUL HALADIK K.U.K. PION. 
BAT. 5K, † 29.7.1915
OSTERRICHER KRIEGER
LITOFZ DW
Ers. Res JAKOBS
ALFRED
MAX SCHMIDT † 11.7.1915 
RUSSISCHER KRIEGER † 1914-1915
OSWALD HIRT, L.J.R. 19 MGK † 1.8.1915
HERMANN (WAHNSCH?) L.J.R. 46/5 k GK 
† 30.7.1915
JUNG ROCH, L.J.R. 6/12k † 30.7.1915

Przed ostatnią renowacją, na tabliczkach 
widniały również nazwiska, których – z nie-
ustalonych przyczyn – nie znajdziemy obec-
nie: Wehr. STENHOFF, HERMAN GONNG
Gefr. WILHELM LEREHEROTH, L.I.R. 
46/1K, Ers. Res. HUND[...]

krzysztof zająC
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I Liceum Ogólnokształcące im. Stefa-
na Czarnieckiego w Kozienicach, zwane 
pieszczotliwie Zielonym, dobiega sędzi-
wego wieku (100 lat). Myli się jednak ten, 
kto myśli o nim jak o staruszku. Czarnie-
cki idzie z duchem czasu, a nawet zaska-
kuje swym nowatorskim podejściem do 
kształcenia i wychowania.

O szkole zwykło się mówić, że nudna, 
sztampowa i stresująca. Z całą pewnością 
ten stereotyp nie odnosi się do Zielonego, 
które w ramach autorskiego projektu za-
tytułowanego: ,,My nie bujamy, my kręci-
my” zaoferowało swym uczniom niezwy-
kle atrakcyjną formę spędzania wolnego 
czasu. Licealiści z Grupy Filmowej Młode 
Oskary pod kierunkiem nauczycielki, Beaty 
Smykiewicz-Różyckiej, absolwentki War-
szawskiej Szkoły Filmowej, od września do 
listopada 2013 roku pracowali nad filmem. 
Opiekę artystyczną nad grupą sprawował 
reżyser, aktor, scenarzysta, operator kamery 
oraz wykładowca w Warszawskiej Szkole 
Filmowej, Jarosław Kupść. Produkcja po-
traktowana została z należytą powagą. Po 
odbytych przez uczniów warsztatach opera-
torsko-reżyserskich w warszawskiej filmów-
ce, przyszedł czas na scenariusz. Uczniowie 
w liczbie siedemnastu osób wraz z opiekun-
ką przez dwa tygodnie zarzucali się pomy-
słami, szukając najlepszego. Gdy scenariusz 

był gotów, przyszedł czas na 
storyboard, czyli rozryso-
wanie filmu ujęcie po uję-
ciu. Tego odpowiedzialnego 
zadania podjęła się Laura 
Zych. Ona też była odtwór-
czynią jednej z głównych ról 
kobiecych. Partnerował jej 
Przemysław Luśtyk. Orygi-
nalność scenariusza polegała 
na tym, że akcja filmu roz-
grywała się w dwóch prze-
strzeniach czasowych: w la-
tach 70-ych XX wieku oraz 
współcześnie. W realiach XXI wieku Laurę 
i Przemka zastąpili małżonkowie: Elżbieta  
i Piotr Smolińscy, którzy odegrali samych 
siebie. Plan filmowy stał się miejscem spot-
kania i współpracy dwóch pokoleń, co bez 
wątpienia było niezwykłą przygodą tak dla 
uczniów, jak i dla partnerujących im doro-
słych. Za kamerą stanął Norbert Kalinkowski, 
zaś reżyserem filmu, któremu nadano tytuł 
,,Odbicie”, był Marcin Śmietanka. Praca na 
planie filmowym była nie tylko fantastyczną 
przygodą, ale także ciężką i odpowiedzialną 
pracą. Wybór plenerów, kostiumy, make up, 
rekwizyty, samochody, oświetlenie planu, 
dźwięk, fotosy, to tylko niektóre zadania, 
jakim musieli sprostać młodzi adepci sztuki 
filmowej. Na etapie postprodukcji uczniowie 

pracowali nad mon-
tażem filmu (Grze-
gorz Kowalski, Kac-
per Piekarski) oraz 
nad grafiką plakatu, 
okładki i płyty – Artur 
Bębeńca. Piękne zdję-
cia Soni Koprowskiej 
były doskonałym ma-
teriałem do obróbki 
graficznej.

Efekty pracy 
uczniów z Zielo-
nego zostały za-

prezentowane po raz pierwszy 7 grudnia  
2013 roku w Warszawskiej Szkole Fil-
mowej. Film był oceniany przez sześcio-
osobową komisję, której przewodniczył 
kanclerz uczelni dr Maciej Ślesicki. ,,Od-
bicie” zostało bardzo wysoko ocenione 
przez środowisko filmowe (patrz: link lub 
adres strony). Film spotkał się również  
z bardzo ciepłym przyjęciem przez rodzi-
ców, nauczycieli i uczniów Zielonego.

,,My nie bujamy, my kręcimy”, to 
projekt filmowy I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Stefana Czarnieckiego, który 
zakończył się sukcesem dzięki wsparciu 
wielu podmiotów: Starostwa Powiato-
wego w Kozienicach, Gminy Kozienice, 
Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana 
Pawła II w Kozienicach, Kozienickiego 
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycz-
nych, Warszawskiej Szkoły Filmowej, 
Studia Nagrań ,,Będzie się działo”. W rea-
lizację filmu zaangażowały się także oso-
by prywatne: muzycy: ,,Młode Wyjce”, 
,,Będzie się działo”, Hubert Danasiewicz, 
Łukasz Różycki oraz właściciele domów, 
mieszkań, samochodów, dokarmiające 
ekipę mamy, babcie i ciocie. Dyrekcja 
szkoły oraz realizatorzy filmu serdecznie 
dziękują wszystkim zaangażowanym, bez 
których ten film nie mógłby powstać.

beata sMykieWiCz-różyCka

Tradycyjnym miesiącem studniówek 
jest styczeń, od którego uczniowie klas 
maturalnych odliczają symboliczne sto 
dni, czyli czas dzielący ich od egzaminu 
dojrzałości. 

W roku szkolnym 2013/2014 przez 
kolejne trzy zimowe sobotnie wie-
czory w sali ENEA Wytwarzanie SA  
w Świerżach Górnych Polonezem Kila-
ra rozpoczynały się bale uczniów I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Stefana 

Czarnieckiego oraz Zespołu Szkół Nr 1 
im. Legionów Polskich w Kozienicach, 
bowiem 18 stycznia na studniówce ba-
wili się uczniowie „zielonego” liceum, 
zaś uczniowie Zespołu Szkół 25 stycz-
nia oraz 1 lutego. 

Przyszłym maturzystom towa-
rzyszyli rodzice i zaproszeni goście, 
wśród których obecni byli: Czesław 
Czechyra poseł na Sejm RP, Janusz 
Stąpór starosta powiatu kozienickiego, 

Włodzimierz Stysiak przewodniczący 
Rady Powiatu Kozienickiego, dyrekcja 
i nauczyciele.

Atmosfera dobrej zabawy nie opusz-
czała młodzieży na równi z podekscyto-
waniem, a stroje balowe oraz studniów-
kowe przesądy pokazywały, jak ważne 
jest to wydarzenie w życiu młodego czło-
wieka.

agnieszka gajDa

Wydarzenia/Informacje
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12 lutego odbyła się XXXIX Sesja 
Rady Powiatu Kozienickiego. Przed roz-
poczęciem obrad Włodzimierz Stysiak 
przewodniczący Rady Powiatu Kozieni-
ckiego i Janusz Stąpór starosta powiatu 
wręczyli listy okolicznościowe Marii 

Pawlak, która 2 stycznia została Dyrek-
torem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno 
– Epidemiologicznej w Warszawie oraz 
Krystynie Wilkowskiej  nowej Dyrektor 
Powiatowej Stacji – Sanitarno Epidemio-
logicznej w Kozienicach

Radni zapozna-
li się z informacją 
o realizacji zadań 
przez Komendę 
Powiatową Pań-
stwowej Straży Po-
żarnej i Komendę 
Powiatową Policji 
w Kozienicach za 
2013 rok.

Podjęte zostały 
uchwały w nastę-
pujących spra-
wach:
– przyjęcia spra-

Piątkowy wieczór 7 lutego 2014 roku 
przeszedł do historii – 28 Konkurs Młodych 
Talentów SanLOremo za nami! Jeden z naj-
starszych w Polsce szkolnych konkursów 
muzycznych cieszy się wśród licealistów 
zasłużoną renomą, wszak jest to impreza or-
ganizowana przez młodzież i dla młodzieży. 
Tegoroczny 28 konkurs odbył się pod patro-
natem Starosty Powiatu Kozienickiego, pana 
Janusza Stąpora oraz Dyrektora I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnie-
ckiego, Ewa Malec. Prowadzący imprezę 
Artur Bębeńca – skądinąd urodzony kraso-
mówca – w znacznym stopniu przyczynił się 
do stworzenia niezwykłego klimatu szkolne-
go konkursu muzycznego, który dla wszyst-
kich zebranych był przede wszystkim okazją 
do posłuchania „młodego rocka”, a więc 
dobrej zabawy. Na uwagę zasługuje fakt, iż 
tegoroczna edycja miała właśnie wyjątko-
wo rockowy charakter. W części konkurso-
wej wzięły udział dwa zespoły: „Darmowe 
Piwo” oraz „Łups!” .Poza konkursem wy-

stąpiła grupa „Trójka na minutkę”. Zespoły 
zaprezentowały naprawdę wysoki poziom, 
a zwycięzcę wyłoniło jury w składzie: Piotr 
Poździk i Wojtek Bednarz – przedstawiciele 
zespołu heRRmo, Łukasz Nowak – perkusi-
sta warszawskiego zespołu The Magshots, 
Łukasz Różycki – absolwent naszego lice-
um, współzałożycielem m.in. grupy Leap Of 
Faith, Beata Smykiewicz-Różycka – opiekun 
samorządu uczniowskiego oraz współorga-
nizator 28 SanLOremo oraz przewodniczący 
szkoły – Piotr Tasak.

Odpowiedzialni za organizację imprezy 
byli uczniowie kl. Ib, która pod opieką wy-
chowawczyni Agnieszki Brzuskiewicz oraz 
nauczycieli: Anny Wancerz, Bożeny Stę-
pień, Joanny Molendy, Michała Jaworskie-
go i Leszka Adamiaka, dbała o prawidłowy 
przebieg konkursu. Stroną akustyczną zajęli 
się: Grzegorz Kowalski – absolwent I Lice-
um Ogólnokształcącego im. Stefana Czar-
nieckiego, a także obecni uczniowie szkoły: 
Mateusz Chodakowski, Mateusz Musiał, 

Marcel Walos.
Główną nagro-

dę otrzymał zespół: 
„Darmowe Piwo”. 
Grupa powstała  
1 stycznia 2014 roku 
z inicjatywy jego 
członków, którzy  
z humorystycznym 
dystansem do siebie 
stwierdzają: „Skład 
powstał z przy-
padku, bo basista 
uczy się na swoim 
instrumencie nie-

wiele ponad 4 miesiące, a puzonista jest 
tak naprawdę akordeonistą. Transkrypcje 
i aranżacje coverów, jak i utworów włas-
nych wykonują samodzielnie, a właściwie 
robi to perkusista”.

Głównym założeniem zespołu jest 
tworzenie i wykonywanie muzyki instru-
mentalnej, jednakże, aby ich solówki nie 
stały się zbyt monotonne, zapraszają do 
współpracy wokalistów. Wierzą, że ich 
muzyczne propozycje przypadną do gu-
stu szerokiemu gronu odbiorców, którzy 
będą śledzić ich poczynania nie tylko na 
facebooku.
Skład zwycięskiego zespołu:
Magdalena Mazur, 15 lat, PG nr 2 Kozie-
nice – wokal
Łukasz Konder, 17 lat, I LO Kozienice 
– wokal
Damian Bączek, 16 lat, PG nr 1 Kozieni-
ce – saksofon
Jakub Szymański, 15 lat, PG nr 2 Kozie-
nice – trąbka
Karol Bączek, 15 lat, PG nr 1 Kozienice 
– puzon
Adam Śmietanka, 16 lat, I LO Kozienice 
– piano
Patryk Woźniak, 16 lat, ZS nr 1 Kozienice 
– gitara
Kamil Kurek, 17 lat, I LO Kozienice 
– bas
Kacper Majewski, 15 lat, PG nr 2 Kozie-
nice – perkusja

SanLOremo to impreza, który nie tyl-
ko integruje, rozwija, bawi, ale także uczy 
odwagi i samodyscypliny w dążeniu do 
sukcesu.

Małgorzata Potent-aMbrozieWiCz

wozdania z działalności Komisji Bez-
pieczeństwa i Porządku za 2013 rok,

– przyjęcia Programu Aktywności Lokal-
nej Powiatu Kozienickiego na 2014 
rok,

– udzielenia pomocy finansowej gminie  
Magnuszew na realizację zadania „Bu-
dowa wodociągu i kanalizacji sanitar-
nej w miejscowości Rozniszew, Bo-
guszków, Anielin Zagroby, Mniszew 
– sieć wodociągowa”

– wprowadzenia zmian w budżecie po-
wiatu na 2014 rok,

– zatwierdzenia planów pracy Stałych 
Komisji Rady Powiatu na 2014 rok.
Radni wysłuchali również sprawozda-

nia z realizacji rocznego planu kontroli 
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ko-
zienickiego.

Danuta Delekta

Wydarzenia/Informacje
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja
W 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy  

w Kozienicach będzie kontynuował realizację 
projektu „Wspierajmy bezrobotnych”, który 
jest współfinansowany ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Projekt ten jest wdrażany od 
2008 roku w ramach Poddziałania 6.1.3 Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wspar-
cie realizowane w projekcie jest skierowane 
do bezrobotnych kobiet i mężczyzn zamiesz-
kujących powiat kozienicki.

Zgodnie z wymogami określonymi  
w 2014 roku dla Poddziałania 6.1.3  
w województwie mazowieckim, Powia-
towy Urząd Pracy w Kozienicach planuje 
aktywizować w organizowanych w ramach 
projektu systemowego formach wsparcia 
przede wszystkim: 
• osoby do 25 roku życia (udział tych 

osób będzie największy) w tym tzw. 
młodzież NEET (chodzi tu o osoby 
młode będące w okresie do 4 miesię-
cy od rejestracji, które nie pracują, nie 
kształcą się i nie szkolą) 

• osoby długotrwale bezrobotne
W mniejszej skali, projekt zakłada rów-
nież aktywizację:

• osób po 50 roku życia 
• osób niepełnosprawnych 

Szczegóły dotyczące realizacji projek-
tu „Wspierajmy bezrobotnych” znane będą  
w najbliższych tygodniach, kiedy wniosek  
o dofinansowanie projektu zostanie za-
twierdzony przez Wojewódzki Urząd Pracy  
w Warszawie. Planowane do realizacji formy 
wsparcia to: staże, szkolenia i jednorazowe 
środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Podkreślamy także, że w organizowa-
nych w ramach projektu formach wspar-
cia nie mogą brać udziału osoby, które już 
wcześniej brały udział w tym projekcie w 
latach 2008 – 2013 (bez względu na for-
mę aktywizacji z której skorzystały).

Aktualnie prowadzony jest już nabór 
wniosków na organizację stażu. Informuje-
my dodatkowo, że ze względu na wymaga-
ną przez WUP w Warszawie wysoką efek-
tywność zatrudnieniową realizowanych  
w projekcie form aktywizacji, w pierwszej 
kolejności będą rozpatrywane wnioski tych 
pracodawców, którzy zadeklarują po zakoń-
czeniu stażu zatrudnienie osoby bezrobotnej 
na okres minimum 3 miesięcy w dowolnej 
formie zatrudnienia (umowa o pracę, umo-

wa zlecenie, umowa o dzieło).
Wartość projektu systemowego w roku 

bieżącym wyniesie ponad 6 milionów złotych 
i będzie to zdecydowana większość środków 
jakimi PUP będzie dysponował na potrzeby 
aktywizacji osób bezrobotnych w 2014 roku.

Środki krajowe, czyli tzw. „Algorytm” 
Funduszu Pracy, który będzie w dyspozy-
cji PUP w 2014 roku, są znacznie mniejsze 
(nieco ponad 2,5 miliona złotych) i będą 
one finansować głównie: prace interwen-
cyjne, roboty publiczne oraz refundacje 
wyposażenia/doposażenia stanowiska pra-
cy dla skierowanego bezrobotnego. PUP 
aktualnie przyjmuje już wnioski na realiza-
cję trzech wymienionych form wsparcia.

Wszelkie szczegóły dotyczące działal-
ności Powiatowego Urzędu Pracy w Ko-
zienicach są na bieżąco przekazywane za 
pośrednictwem strony www.pupkozienice.
pl. Szczegółowe informacje można uzy-
skać również w siedzibie Urzędu Pracy 
przy ulicy Zdziczów 1 w Kozienicach.

arkaDiusz noWakoWski 
Dyrektor Powiatowego urzędu Pracy  

w kozienicach

30 stycznia 2014 r. w Zespole Szkół 
Nr 1 im. Legionów Polskich odbyła się, 
inspirowana pomysłami uczniów, impreza 
pod hasłem „Klimaty PRL-u”. Samorząd 
Uczniowski oraz klasa 1FLO, o profilu 
biologiczno-chemicznym, przygotowali 
tego dnia dla uczniów szkoły wiele nie-

spodzianek. Pojawiły się tablice informa-
cyjne, przedstawiające wybrane elementy 
rzeczywistości PRL-u, wśród których nie 
mogło zabraknąć ikony motoryzacji tam-
tych czasów, czyli Fiata 125p czy postaci 
z ówczesnych dobranocek. Ciekawość 
historyczną zaspokajały wycinki z auten-

tycznych gazet, dotyczące spraw zarów-
no politycznych, społecznych, jak i spor-
towych. Przygotowano także wystawę 
przedmiotów codziennego użytku, które 
uczniowie zgromadzili własnymi siłami. 
Zaaranżowano sklep, w którym na kart-
ki można było otrzymać jogurty „Jovi”. 
Upragnione kartki uzyskiwali ci, którzy 
złożyli obowiązkowy wpis do „Księgi 
Skarg, Życzeń i Zażaleń”. Na korytarzach 
szkolnych ustawiały się tego dnia długie 
kolejki, również do tematycznego turnie-
ju gry planszowej „Pan tu nie stał”. Ucz-
niowie mieli okazję obejrzeć filmy, które 
rzeczywistość PRL-u ukazywały w krzy-
wym zwierciadle. Po wszystkich piętrach 
szkolnego budynku przechadzali się ucz-
niowie ubrani w stroje charakterystyczne 
dla minionych czasów. Na ścianach wid-
niały odpowiednio dostosowane do szkol-
nych warunków hasła propagandowe,  
a z radiowęzła płynęły dźwięki najwięk-
szych muzycznych przebojów tamtych 
lat. Jednym słowem, można było poczuć 
klimat PRL-u. 

joanna CzeChyra – Wejner
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach informuje, że w roku bieżącym kontynuuje realizację projektu systemo-
wego „Upowszechnianie integracji społecznej w Powiecie kozienickim”, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. W związku z tym, w chwili obecnej prowadzony jest nabór kandydatów do projektu.  

W 2014 roku planujemy pomóc osobom niepełnosprawnym z różnymi schorzeniami w szczególności diabetykom. 
Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie trzy warunki:

• znajdują się w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata); 
• są nieaktywne zawodowo i/lub zatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu z pośród wska-

zanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.
• korzystają z różnych form wsparcia pomocy społecznej (liczy się również pomoc w ramach tego projektu)

W ramach projektu oferujemy:
1) Wyjazd aktywizacyjny (10 lub 14 dniowy) w atrakcyjne miejsce, obejmujący następujące formy wsparcia:

a) Szkolenie edukacyjne/zawodowe uwzględniające zgłaszane potrzeby
b) Trening kompetencji i umiejętności społecznych,
c) Zabiegi rehabilitacyjne lub ćwiczenia usprawniające psychoruchowo

2) Poradnictwo specjalistyczne
3) Grupy wsparcia
4) Skierowanie i sfinansowanie kosztów nauki na poziome podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym
5) Inne zajęcia zorganizowane w formie spotkań lub krótkich wyjazdów integracyjnych 

Wszystkie formy wsparcia w ramach projektu są bezpłatne.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne w szczególności diabetyków, którzy spełniają powyższe kryteria do skorzystania ze 

wsparcia i udziału w projekcie.
Wszelkie informacje dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach ul. Kochanowskiego 15 pok. nr 4 

tel. 48/382-05-62, a także na stronie internetowej projektu www.pcprkozienice.pl gdzie również pobrać można ankietę rekrutacyjną 
do projektu na 2014 rok.

urszula koWalik
Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy rodzinie w kozienicach

Według danych na dzień 31 grudnia  
2013 r. powiat kozienicki ma 62 381 miesz-
kańców. W stosunku do roku 2012 liczba 
mieszkańców powiatu zmalała o 145 osób, 
chociaż w gminach Magnuszew oraz Siecie-
chów w 2013 r. wzrosła liczba mieszkańców. 
W gminie Sieciechów o 16 w gminie Mag-
nuszew o 66. W roku 2013 urodziło się 632 
dzieci, których rodzice mieszkają na terenie 
powiatu kozienickiego i w porównaniu z ro-
kiem 2012 jest to liczba większa o 51. Naj-
częściej wybieranymi imionami dla dzieci 
były: Julia, Zofia, Antoni i Franciszek. Wśród 
najbardziej nietypowych uwagę przykuwają 
Jibril oraz Jela. 

684 mieszkańców powiatu zmarło  
i w stosunku do roku 2012 jest to liczba 
mniejsza o 65 mieszkańców.

Zgodnie z danymi z USC we wszystkich 
gminach powiatu 568 par z powiatu zdecy-
dowało się zawrzeć związek małżeński, czyli 
o 16 więcej w porównaniu z rokiem 2012. 
130 małżeństw rozwiodło się. O ponad 400 
więcej, czyli 1442 osoby zameldowały się 
w 2013 r. na terenie powiatu na pobyt stały, 
a na pobyt czasowy 573. Wśród zameldo-
wanych jest 24 cudzoziemców. W ciągu  
2013 r. 1395 mieszkańców wymeldowało się, 
448 przemeldowało, 12 wyemigrowało, a 1 

osoba zgłosiła czasowy wyjazd za granicę.
4974 mieszkańców powiatu zostało zgło-

szonych tylko w grudniu 2013 r. do Powia-
towego Urzędu Pracy w Kozienicach i jest 
to liczba porównywalna z grudniem 2012 r. 
W grudniu 2013 r. 512 osób z Powiatowe-
go Urzędu Pracy zostało wyrejestrowanych, 
a wśród nich 287 z powodu podjęcia pracy. 
W skali całego roku 2013 z powodu podjęcia 
pracy z Powiatowego Urzędu Pracy zostało 
wyrejestrowanych 2.397 mieszkańców.

W 2013 r. Wydział Budownictwa  
i Architektury Starostwa Powiatowego  
w Kozienicach wydał:
– wraz z 28 zmianami sposobu użytko-

wania budynków niemieszkalnych na 
mieszkalne jednorodzinne 198 pozwo-
leń na budowę, w tym na 1 budynek 
mieszkalny wielorodzinny

– 50 pozwoleń na budowę innych budyn-
ków oraz 9 garaży

– 24 pozwolenia na zmianę sposobu użyt-
kowania budynków niemieszkalnych 
na mieszkalne jednorodzinne

– 2 pozwolenia na budowę obiektów kul-
turalnych i o charakterze edukacyjnym

– 6 pozwoleń na budowę budynku han-
dlowo – usługowego

– 8 pozwoleń na budowę budynków prze-

mysłowych i magazynowych
– 71 pozwoleń na obiekty liniowe (drogi, sie-

ci, oświetlenie, zjazdy z dróg publicznych)
Wydane zostały również zmiany oraz 

przeniesienia decyzji, a także jedna od-
mowa oraz 16 pozwoleń na inwestycje 
drogowe z ustawy o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwesty-
cji w zakresie dróg publicznych.

W dniu 31 grudnia 2013 r. na tere-
nie powiatu zarejestrowane były ogółem  
47 932 pojazdy, wśród których jest 375 po-
jazdów nowych, co stanowi 0,78 % ogółu. 

W 2013 r. Wydział Komunikacji  
i Transportu Starostwa Powiatowego  
w Kozienicach wydał 2 070 dokumentów 
prawa jazdy, wśród których są dokumenty 
nowe, wtórniki oraz ze zgłoszonymi zmia-
nami. 41 mieszkańców powiatu otrzymało 
międzynarodowe prawa jazdy. Ilość do-
kumentów zmniejszyła się w stosunku do 
roku 2012. Zmniejszyła się również ilość 
wydanych kart parkingowych: w 2012 r. 
wydano ich 107, podczas gdy w 2013 r. 
89. W 2013 r. wydane zostało również jed-
no pozwolenie na kierowanie tramwajem 
oraz 87 pozwoleń na kierowanie pojazda-
mi uprzywilejowanymi.

agnieszka gajDa
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„Striptiz neurotyka” to pierwsza, adreso-
wana do szerokiego kręgu odbiorców, bio-
grafia wybitnego dramaturga, która ukazuje 
się po jego śmierci 15 sierpnia 2013 roku. 

Autorką tej biografii jest absolwentka 
komparatystyki Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, dziennikarka „Gazety Wyborczej” Mał-
gorzata Niemczyńska, która skomponowała 
swą opowieść z cyklu, ułożonych chrono-
logicznie, esejów na temat najważniejszych 
dla Sławomira Mrożka miejsc i ludzi. Obu-
dowaną wokół tych miejsc i ludzi, wśród 
których są m.in. Paryż i Meksyk, Szymbor-

ska, Kisielewski, Słomczyński, Gałczyński, 
Różewicz, Lem, Błoński, barwną opowieść 
o życiowych i literackich przypadkach auto-
ra „Tanga” zamyka w kompozycyjną klam-
rę, na którą składają się otwierający tom tekst  
o afazji pisarza i wychodzeniu z choroby 
oraz zamykający ją zapis rozmów, które 
sama przeprowadziła z Mrożkiem. Aneks 
do biografii stanowi zaś przegląd zawartości 
IPN-owskiej teczki dramaturga. 

Autorka podjęła ambitne zadanie ukaza-
nia pisarza w trzech planach: prywatnym, 
literackim oraz psychologicznym, ale nie 
unika przy tym tematów trudnych, jak np. 
jego nieprzystępny charakter. Czyni to ko-
rzystając zarówno z własnych dochodzeń 
reporterskich, jak i innych źródeł, które 
cytuje obficie i umiejętnie, co widać szcze-
gólnie dobrze m. in. w sposobie korzystania  
z obszernych „Dzienników” Mrożka – lektu-
ry samej w sobie trudnej do przetrawienia.

Małgorzata Niemczyńska napisała por-
tret Sławomira Mrożka, odsłaniając wiele 
nieznanych faktów z życia pisarza. Przy-
pomniała także jego wczesną, zapomnianą 
twórczość, jak chociażby pierwszy w historii 
Polski komiks o superbohaterze czy napi-
saną wspólnie z Brunonem Miecugowem 
powieść o senatorze McCarthym, która nie 
znalazła się w „Dziełach zebranych”. Przed-
stawia czytelnikom również Mrożka – fil-

mowca, czyli jego wcielenie kompletnie dziś 
nieznane. Opisała ponadto kompletnie lek-
ceważone przez większość jego biogramów 
losy wojenne Mrożka, które miały kluczowy 
wpływ na ukształtowanie się jego osobowo-
ści. Zdemaskowała jego autokreacje i zaj-
rzała do akt IPN. Odsłoniła kulisy decyzji  
o publikacji intymnych zapisków, w których 
Mrożek się obnaża jako neurotyk.

Książka nie przynosi zbyt wielu nowych 
wiadomości, ale przystępna forma i fakt, że 
jest to pierwsza praca próbująca, z niema-
łym powodzeniem, ująć życie Mrożka jako 
całość, czynią z niej ciekawą, wzbogaco-
ną bibliografią, indeksem oraz fotografia-
mi, lekturę dla zainteresowanych życiem  
i twórczością autora „Policji” oraz miłośni-
ków literatury biograficznej. Tym bardziej, 
że kończy ją wywiad z autorem, który au-
torka przeprowadziła z Mrożkiem na kilka 
tygodni przed jego śmiercią, pokazujący  
człowieka pogodzonego, świadomego zbli-
żającego się końca. Mrożek wie, że nie ma 
już wpływu na to, jak osądzi go historia.

Striptiz neurotyka” to mocny zapis od-
chodzenia pisarza, który – jak się zdaje 
– zdążył rozstrzygnąć spór o samego sie-
bie wiedziony przez Sławomira Mrożka  
z Mrożkiem Sławomirem.

agnieszka gajDa

Te słowa poetki, Joanny Kulmowej, 
przyświecają twórcom każdego kolejnego 
spektaklu Teatr-zyku Figiel-ek. Czy udało 
się takie wrażenie osiągnąć po piętnastej  
z kolei premierze? Należałoby zapytać o to 
widzów, którzy 8 lutego, jak zwykle licznie, 
wypełnili salę teatralną Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Rozniszewie. Wielu zdziwi 
się zapewne, skąd w Rozniszewie sala tea-
tralna? Otóż na czas przedpremierowy sala 
gimnastyczna dzięki połączonym siłom 
nauczycieli, rodziców i uczniów staje się 
prawdziwą siedzibą teatru.

W tym roku na jego deskach widzowie 

zobaczyć mogli spektakl Marty Guśniow-
skiej „Brak sensu, Aniołek, Żyrafa i Sto-
łek”. Po raz kolejny w Teatrzyku Figiel-ek 
wystawiona została sztuka tej autorki, któ-
ra mądre życiowe przesłania potrafi prze-
kazać w sposób zabawny i błyskotliwy, 
bliski nie tylko młodym widzom. 

Pechowa Żyrafa (w tej roli Zuzanna 
Dzikowska) daremnie poszukuje przyja-
ciół. Wszyscy obawiają się, że jej pech i 
na nich sprowadzi nieszczęśliwe wypadki. 
Pewnego dnia na swej drodze spotyka leni-
wego Anioła (Kamila Kuźnia), który zatra-
cił sens swojego istnienia i Szef (Mateusz 

Zwęgliński) nie pozwolił mu wrócić do 
Nieba, dopóki go nie odnajdzie. W po-
szukiwaniach, oprócz Żyrafy, pomaga 
mu Słoń (Mateusz Marczak) i Kamele-
on (Miłosz Marchewka). Razem okrą-
żają Ziemię, spotykając na swej drodze 
Nietoperza (Aleksy Traczyk), Węża 
(Jakub Makuch), dwóch Staruszków 
(Radosław Koczyk i Bartosz Skowroń-
ski), Kangura (Wiktoria Kucharska) 
oraz inne Anioły (Kinga Kuźnia, Na-

talia Miśkiewicz, Zofia Marchewka). Kres 
wędrówki następuje dopiero wtedy, kiedy 
przekonują  się, że Anioł jest Aniołem Stró-
żem pechowej Żyrafy. Cóż, okazuje się, że 
wcale nie trzeba wyruszać w odległe strony 
świata, aby znaleźć sens swojego istnienia. 

W piosence finałowej (słowa i muzy-
ka – Leszek Owczarczyk) aktorzy śpie-
wają: „Każdą drogą dojdziesz tam, gdzie 
będziesz chciał. Jestem z tobą, nigdy nie 
zostaniesz sam.” Te słowa mogą odnosić 
się nie tylko do przesłania sztuki, ale i do 
idei, jaka towarzyszy powstawaniu każ-
dej kolejnej premiery teatrzyku. Wspólna 
praca twórców przedstawienia: aktorów, 
reżysera (Anna Owczarczyk), sceno-
grafa (Tomasz Dymek), autorek kostiu-
mów i rekwizytów (Grażyna Jakóbczak, 
Iwona Dymek), wykonawcy oświetlenia  
i udźwiękowienia (Leszek Owczarczyk) 
oraz osób, których nazwiska często nie fi-
gurują w programie teatralnym, sprawia, 
że powstaje nie tylko spektakl, ale i po-
czucie, że razem można zdziałać wiele. 

anna oWCzarCzyk

  

„a teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd.
żeby iść do domu w zamyśleniu, w zachwycie.”

Informacje/Wydarzenia
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Lateralizacja, czyli przewaga jed-
nej strony ciała nad drugą, kształtuje się  
w toku całego okresu rozwoju ruchowe-
go dziecka. Funkcje prawej strony ciała 
regulowane są przez półkulę lewą, funk-
cje zaś lewej strony przez półkulę prawą.  
U większości ludzi dominuje półkula 
lewa. U osób leworęcznych dominuje zaś 
półkula prawa. Leworęczność jest więc 
naturalnym przejawem dominacji jednej 
z półkul mózgowych, podobnie jak pra-
woręczność. 

Pierwsze sygnały preferowania jed-
nej z rąk można zauważyć już około  
6 miesiąca życia dziecka. Na przełomie  
1 i 2 rok życia obserwuje się okresowy 
zanik przejawów lateralizacji. W okre-
sie tym dziecko uczy się chodzić i rów-
norzędnie angażuje obie nogi. Miedzy  
2 a 3 rokiem życia, kiedy chód jest już 
zautomatyzowany lateralizacja staje się 
bardziej wyraźna. Około 3 roku życia 
można już stwierdzić, czy dziecko ma 
skłonności do leworęczności. W wieku  
3 – 4 lat widoczna jest wyraźna przewaga 
jednej ręki nad drugą. Ostateczna domi-
nacja ustala się do 6 roku życia. 

Kiedy rodzice zaczynają dostrzegać, 
że ich dziecko jest leworęczne mogą 
odczuwać niepokój i strach. Czasami 
rodzice mają trudności w pogodzeniu 
się z „odmiennością” swojej pociechy. 
Problem z zaakceptowaniem lewostron-
nej lateralizacji wynika zwykle z braku 
wiedzy. 

Jeśli dziecko wykazuje tendencję do 
leworęczności można zasięgnąć porady 

psychologa. Specjalista będzie mógł usta-
lić, w którą stronę zmierza rozwój latera-
lizacji dziecka, a jego rodzicom pomoże 
zrozumieć istotę tego zjawiska. Psycho-
log określi również możliwość podjęcia 
ewentualnych prób przestawiania dziecka 
na prawą stronę. Musimy pamiętać, że nie 
możemy wymuszać na dziecku prawo-
ręczności. Zakłócając proces lateralizacji, 
blokujemy rozwój naszego dziecka. 

U dziecka rozpoczynającego naukę 
szkolną leworęczność może wiązać się 
z pewnymi trudnościami. Wiele proble-
mów wynika z opanowaniem poprawno-
ści pisania i czytania. Proces ten powinien 
być poprzedzony różnymi ćwiczeniami, 
których celem jest usprawnienie techniki 
pisania. Trudnym zadaniem dla dziecka 
leworęcznego w pierwszym okresie pisa-
nia jest właściwe ułożenie ręki i zeszytu. 
Już pierwsze próby pisania udowodnią, 
że jakkolwiek dziecko nie ułożyłoby ręki 
z długopisem, zawsze zasłoni nią to, co 
już napisało. Kierunek naturalny dla dzie-
ci leworęcznych jest od strony prawej ku 
lewej. Trudności te zauważa się w trakcie 
rysowania np. szlaczków, kreślenia figur 
geometrycznych, pisowni i odczytywa-
nia wyrazów. Dzieci leworęczne mogą 
popełniać takie błędy jak: mylenie liter 
podobnie wyglądających, opuszczanie  
i dodawanie liter, sylab, wyrazów, pismo 
lustrzane i zwierciadlane odczytywanie 
wyrazów, cyfr.

W związku z tym dziecko leworęczne 
będzie wymagało od swoich rodziców  
i opiekunów i nauczycieli więcej troski  

i cierpliwości. Dzie-
cko leworęczne 
zawsze powinno 
siedzieć po lewej stronie biurka, a blat 
musi być oświetlany ze strony prawej. 
Ważne, by jak najwcześniej nauczyło się 
prawidłowo trzymać przyrząd do pisania 
(wskazany specjalistyczny dla osób lewo-
ręcznych) – w trzech palcach, z końcem 
skierowanym w stronę lewego ramienia 
oraz zeszyt – lewym górnym rogiem ku 
górze blatu. Warto wyrobić u dziecka na-
wyk prawidłowej postawy ciała. Pozycje, 
jakie przyjmują dzieci leworęczne nie 
są komfortowe i zdrowe. Leworęczność 
stwarza większe możliwości powstawa-
nia wad postawy. Warto zachęcać dziecko 
do wszelkich zabaw graficznych – ryso-
wanie szlaczków (z lewej strony do pra-
wej), kółek i innych kształtów. Jest to do-
bry wstęp do późniejszych prób pisania. 
Aby zachęcić malucha do takich ćwiczeń 
można odpowiednio je modyfikować, np. 
zmieniając przyrządy (kredki, flamastry, 
węgiel, kreda, pastele, itd.). Można kupić 
specjalne pióro, nożyczki i inne niezbęd-
ne dziecku przybory dla leworęcznych. 

Należy pamiętać, by bezustannie 
wspierać dziecko leworęczne w pró-
bach i ćwiczeniach, utwierdzać w prze-
konaniu, że nie jest w niczym gorsze od 
dzieci praworęcznych. Należy wiedzieć, 
że leworęczność jest zjawiskiem całko-
wicie normalnym, tylko nieco rzadziej  
występującym. 

Dorota Marut
PsyCholog

Informacja o obowIązku uIszczanIa opłat rocznych za 2014 r.

Starosta Kozienicki przypomina, że opłaty roczne za 2014 r. z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nierucho-
mości gruntowych Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu kozienickiego należy uiszczać w terminie do 31 marca  
2014 r. na rzecz Skarbu Państwa na konto Powiatu Kozienickiego w Banku PEKAO SA O/ Kozienice 95 1240 5703 1111 
0000 4906 9004 lub w kasie tutejszego Starostwa.

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

Jeżeli z uwagi na zmianę wartości nieruchomości gruntowej organ będzie zamierzał zaktualizować wysokość opłaty rocznej, 
zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2000 r. Nr 98, 
poz.1071 ze zm.) z a w i a d o m i na piśmie stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie aktuali-
zacji opłaty rocznej.

                  Janusz Stąpór
             Starosta Kozienicki

Informacje
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w Kozienicach

  

Fundacja „Zdrowe Dziecko”
KRS: 0000146712
Numer konta bankowego: 85124058621111000051025807
Fundacja „Zdrowe Dziecko” powstała 27.12.1993 r. przy Od-
dziale Dziecięcym Szpitala w Kozienicach. Nadzór nad jej 
działalnością sprawuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej. 
Celem działalności jest pomoc chorym dzieciom oraz podjęcie 
działań profilaktycznych poprawiających stan zdrowia najmłod-
szych oraz organizowanie działań oświatowych promujących 
zdrowie, pomoc służbie zdrowia w zaopatrzeniu w aparaturę  
i sprzęt medyczny.

Ludowy Klub Sportowy „Megawat” Świerże Górne
KRS: 0000229573
Numer konta bankowego: 35124058621111000051029326
Ludowy Klub Sportowy Megawat Świerże Górne powstał  
w 1997 roku. Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej 
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działalności Klu-
bu, upowszechnienie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowot-
nej, wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę i sport oraz 
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.

rozliczając podatek dochodowy za 2013 rok możemy przekazać 1% podatku dla organizacji Pożytku Publicznego, 
między innymi dla organizacji działających w powiecie kozienickim.

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Kozienicach
KRS: 0000225587
Numer konta bankowego: 81116022020000000086737134
W wypełnianiu swojej misji PCK podejmuje przede wszystkim 
takie zadania jak: ochrona życia i zdrowia, zapewnienie poszano-
wania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych 
i w innych krytycznych sytuacjach; praca na rzecz zapobiegania 
chorobom i rozwijanie pomocy społecznej; aktywizowanie pra-
cy wolontariuszy i stała gotowość do niesienia pomocy, budowa 
uniwersalnego poczucia solidarności ze wszystkimi, którzy po-
trzebują ochrony i pomocy.

Klub Jeździecki „Skarb” przy Stadninie Koni  Kozienice
KRS: 0000234855
Numer konta bankowego: 21124058621111000051021333
Tradycje jeździeckie w Stadninie Koni Kozienice sięgają roku 
1951. Celem działalności klubu jest szkolenie i doskonalenie 
kwalifikacji członków  zrzeszonych w Klubie, opieka nad mło-
dzieżą zrzeszoną w Klubie, przygotowanie zawodów konnych 
i pokazów szkoleniowych, sprawowanie opieki weterynaryjnej, 
utrzymanie i żywienie koni.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Szczep Kozienickich 
Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Przesilenie”
KRS: 0000057720
Numer konta bankowego: 38102011560000710200648022
Szczep Kozienickich Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Prze-
silenie” jest owocem wieloletniej pracy wszystkich zuchów, 
harcerek i harcerzy, zastępowych, przybocznych i drużynowych, 
którzy działali w swoich kozienickich drużynach w latach 80. 
90. XX wieku oraz teraźniejszych. Głównym celem działalności 
jest wychowanie człowieka metodą harcerską w myśl Przyrze-
czenia i Prawa Harcerskiego oraz do świadomej postawy oby-
watelskiej w poczuciu współodpowiedzialności za losy własnej 
rodziny, narodu i państwa polskiego, a także upowszechnienie  
w społeczeństwie ideałów harcerskich.

Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki, Koło  
w Kozienicach
KRS: 0000163347
Numer konta bankowego: 35116022020000000082925183
Pod nazwą „Polski Związek Niewidomych” organizacja dzia-
ła od 1951 roku. PZN to stowarzyszenie osób  niewidomych 
i tracących wzrok, którego celem działalności jest pomaganie 
tym osobom i ich bliskim w odnalezieniu się w nowej sytuacji, 
uczenie jak być samodzielnym w domu, w podróży, w pracy,  
i jak aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, praca na rzecz 
systemowych rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie osób  
z dysfunkcją wzroku i dbanie o ich właściwe postrzeganie.
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