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NALEŻĄCYCH DO ZWIĄZKU GMIN ZIEMI KOZIENICKIEJ

Powiat kozienicki otrzymał dotację w wy-
sokości 3 360 000 złotych z budżetu państwa 
z przeznaczeniem na dofi nansowanie projek-
tu „Zakup sprzętu wraz z wyposażeniem dla 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakła-
dów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach”.

Warunkiem przyznania dotacji było 
wniesienie przez powiat wkładu własnego   
w wysokości 840 000,- zł. Środki fi nanso-
we na ten cel pochodzą z dofi nansowania 
w kwocie 600 000,-zł przekazanego przez 
Gminę Kozienice, (która otrzymała od Po-

wiatu z byłego FOŚiGW 400 000,- zł na 
budowę Centrum Kulturalno-Artystycz-
nego i 100 000,- zł na budowę drogi – ul. 
Sosnowa) oraz z darowizny 240 000,- zł 
Fundacji Zdrowe Dziecko.

6 listopada w Starostwie Powiatowym 
w Kozienicach została zawarta umowa da-
rowizny pomiędzy Fundacją Zdrowe Dzie-
cko, którą reprezentowali Czesław Czechyra 
– Prezes Zarządu i Teresa Gugała – członek 
Zarządu, a Powiatem Kozienickim, który 
reprezentowali – Krzysztof Stalmach wi-
cestarosta powiatu, Marek Kucharski czło-
nek Zarządu Powiatu oraz Jadwiga Kręcisz 
Skarbnik Powiatu.

Kwota 4 200 000 złotych zostanie wy-
korzystana na zakup respiratorów, kardio-
monitorów, aparatu EKG wraz z wyposaże-
niem, stołów operacyjnych i zabiegowych 
wraz z wyposażeniem, ambulansu sanitar-
nego, materacy, a także łóżek szpitalnych, 
wózków do transportu chorych i wózków 
zabiegowych wraz z wyposażeniem oraz 
innych niezbędnych sprzętów. 

danuta delekta

24 października 1795 roku, po podpi-
saniu przez Rosję, Prusy i Austrię traktatu 
przeprowadzającego pełny rozbiór ziem 
polskich, Rzeczpospolita zniknęła z map 
świata. Jednak nie zniknęła z serc i dusz 
Polaków. Mimo prześladowań dzielnie 
walczyli, by znów móc cieszyć się wolnoś-
cią. Wybuchały kolejne powstania: listopa-
dowe, styczniowe i nawet ich upadek i ko-
lejne klęski nie zabiły ducha polskości. Gdy 
w 1914 roku nastąpił wybuch pierwszej 
wojny światowej Polacy jeszcze bardziej 
uwierzyli, że działania zbrojne przyczynią 
się do szybszego odzyskania niepodległo-

ści. I nadszedł w końcu rok 1918 – po czte-
rech latach wojny, poświęceń i przelanej 
krwi 11 listopada klęskę poniosły Niemcy 
i Austria, a Imperium Rosyjskie upadło. 
123 lata Polacy walczyli, by znów stać się 
krajem niepodległym. 

I właśnie datę 11 listopada – usta-
nowiono Narodowym Świętem Nie-
podległości 23 kwietnia 1937 roku. 
W 1945 roku Święto zniesione zostało 
ustawą Krajowej Rady Narodowej, by 
w okresie transformacji systemowej 
w 1989 roku przywrócić je na nowo.

11 listopada br. Mszą Świętą koncele-

browaną w intencji Ojczyzny w kościele 
pw. Świętego Krzyża w Kozienicach roz-
poczęły się uroczyste obchody Narodo-
wego Święta Niepodległości. 

Po Mszy Świętej uczestnicy uroczystości 
prowadzeni przez Orkiestrę Dętą Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Kozienicach przeszli 
na cmentarz, gdzie przy mogiłach żołnie-
rzy odbyła się dalsza część obchodów. Po 
odegraniu Hymnu Państwowego modlitwę 
za poległych odmówił ks. kan. Kazimierz 
Chojnacki. Poseł na Sejm RP VI i VII ka-

Dokończenie na str. 2
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Dokończenie ze str. 1

dencji Czesław Czechyra oraz Wicestarosta 
Powiatu Kozienickiego Krzysztof Stalmach 
w swoich wystąpieniach podkreślali, że wol-
ność nie jest nam dana na zawsze, że musi-
my o nią dbać i ją pielęgnować. Każde nasze 
pozytywne działanie ubogaca naszą Ojczy-
znę. Codzienna nauka, budowanie rodziny 
i domu, zakładanie działalności gospodar-
czej, działalność społeczna i świadome wy-
bory swoich reprezentantów, a także realna 
i planowa aktywność na wielu innych polach: 
społecznym, samorządowym, naukowym, 
kulturalnym – jest tak naprawdę hołdem dla 
bohaterów Polski i naszym wkładem w Nie-
podległość – dodał Wicestarosta.

Wysłuchaliśmy również poezji w wyko-
naniu uczniów I Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Stefana Czarnieckiego w Kozie-
nicach, przygotowanych pod kierunkiem 
Grażyny Ambroziewicz. Martyna Pającz-
kowska, Bartłomiej Matracki, Aleksandra 
Bernaś, Piotr Śmietanka, Kacper Sikorski 
oraz Paulina Małysa zaprezentowali utwo-
ry: Ernesta Brylla, Jana Lechonia, Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego, Stanisława 
Balińskiego, Marka Gajowniczka oraz Ja-
nusza Szczepkowskiego. Następnie zebra-
ni wysłuchali Apelu Pamięci z udziałem 
Jednostki Strzeleckiej 1442 Kozienice.

Po nim prawie 40 zgromadzonych dele-
gacji kombatantów, przedstawicieli admini-
stracji rządowej i samorządowej, instytucji, 
szkół, stowarzyszeń, zakładów pracy oraz 
mieszkańców złożyło kwiaty w hołdzie 
tym, którzy polegli za niepodległą Polskę.

W uroczystości wzięło udział ponad 
20 pocztów sztandarowych związków 
kombatanckich, samorządów, straży, po-
licji, nadleśnictw, szkół, instytucji, stowa-
rzyszeń i zakładów pracy.

Na zakończenie uroczystych obcho-
dów Narodowego Święta Niepodległości 
w sali kameralnej Centrum Kulturalno-
Artystycznego w Kozienicach odbył się 
VI koncert muzyki polskiej „Niepodległa 
nuta” w wykonaniu nauczycieli i uczniów 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozieni-
cach. Słuchaczom zaprezentowane zostały 
wersje instrumentalne lub wokalne wielu 
utworów polskich m.in. Piechoty, Białych 
Róż, czy też Poloneza Michała Ogińskie-
go. Koncert zakończyło wspólne śpiewa-
nie pieśni i piosenek patriotycznych.

Organizatorem uroczystości było Sta-
rostwo Powiatowe w Kozienicach, przy 
współudziale Gminy Kozienice. Part-
nerami byli: Szkoła Muzyczna I stopnia 
w Kozienicach, Parafi a pw. Świętego Krzy-
ża, I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana 

Czarnieckiego, Jednostka Strzelecka 1442 
Kozienice oraz Kozienickie Stowarzysze-

nie Rekonstrukcji Historycznych.
Monika wiraszka

Czarnieckiego, Jednostka Strzelecka 1442 nie Rekonstrukcji Historycznych.

Wydarzenia
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25 października w Polsce odbyły się Wybory Parlamentarne. Do urn w całym kraju poszło niespełna 51% wyborców 
uprawnionych do głosowania. W okręgu nr 17 – obejmującym region radomski, w tym powiat kozienicki, frekwencja pod-
czas wyborów wyniosła ponad 49%. 

47,49% wyborców w naszym regionie oddało swój głos na Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. 17,55% wybrało Plat-
formę Obywatelską, 9,42% Polskie Stronnictwo Ludowe, 8,41% Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15, 4,82% Koalicyjny Ko-
mitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni, 4,81% Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru, 3,91% 
Komitet Wyborczy KORWiN, 2,62% Komitet Wyborczy Partii Razem, 0,74% Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi, 
a 0,24% Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy.

W powiecie kozienickim zagłosowało 48,55% wyborców. 51,51% z nich oddało swój głos na PiS, 17,75% na PO, 8,38% na 
Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15, a 5,50% na PSL.

Na 9 mandatów poselskich przypadających dla posłów z regionu radomskiego 5 mandatów otrzymali kandydaci PiS: Marek 
Suski, Wojciech Skurkiewicz, Andrzej Kosztowniak, Dariusz Bąk, Anna Kwiecień, 2 mandaty zdobyła PO: Leszek Ruszczyk 
i Anna Białkowska i po jednym PSL – Mirosław Maliszewki i Kukiz’15 – Robert Mordak. 

W ławach Senatu z regionu radomskiego w najbliższej kadencji zasiądą Stanisław Karczewski (PiS) oraz Adam Bielan (PiS).
Monika wiraszka

W powiecie kozienickim zagłosowało 48,55% wyborców. 51,51% z nich oddało swój głos na PiS, 17,75% na PO, 8,38% na 

28 października w Głowaczowie 
rozegrany został Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Przewodniczącego oraz Wice-
przewodniczącego Rady Powiatu Ko-
zienickiego.

Zawody skierowane były do uczniów 
klas IV i młodszych szkół podstawowych 
z terenu powiatu kozienickiego. W tur-
nieju wzięło udział 6 drużyn: 2 z Głowa-

czowa i po jednej z Grabowa nad Pilicą, 
Brzózy, Ursynowa i Rozniszewa.

Drużyny przydzielono do dwóch grup. 
W półfi nałach spotkały się ze sobą eki-
py, które zajęły odpowiednio pierwsze 
i drugie miejsce. Zwycięsko z tych poje-
dynków wyszły drużyny z Głowaczowa 
i Brzózy i to one zmierzyły się ze sobą 
w fi nale. Zwycięstwo, mimo dobrej gry 

i starań zawodników gości, 4 bramkami 
przypieczętowali gospodarze. Trzecie 
miejsce zajęła drużyna z Rozniszewa.

Po zakończeniu rozgrywek, puchary, 
medale i upominki wręczyli zawodni-
kom Mirosław Górka Wiceprzewod-
niczący Rady Powiatu Kozienickiego, 
Józef Grzegorz Małaśnicki Wójt Gminy 
Głowaczów oraz Magdalena Wilkowicz 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Głowaczowie. Organizatorzy 
przyznali również nagrody indywidual-
ne. Najlepszymi strzelcami turnieju zo-
stali wybrani Karol Olczak z Głowaczo-
wa oraz Oliwier Wojas z Brzózy. Obaj 
zdobyli po 7 bramek. Za najlepszego 
bramkarza uznano Jakuba Przerwę 
z Głowaczowa, a za najlepszego zawod-
nika Hannę Majewską – również z dru-
żyny gospodarzy.

Jak dodał Mirosław Górka Wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu Kozienickie-
go głównymi celami, jakie przyświecały 
organizacji turnieju były: popularyzacja 
piłki nożnej w środowisku wiejskim oraz 
zachęcenie dzieci w wieku szkolnym do 
zwiększenia aktywności fi zycznej.

Monika wiraszka

Informacje



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 4

Istniejący od 1846 r. cmentarz para-
fi alny w Kozienicach jest obiektem zabyt-
kowym, wpisanym w 1991 r. do rejestru 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
O zabytkowym charakterze kozienickiej 
nekropolii wiele nam mówią zachowane 
do dziś bardzo ciekawe i wartościowe po-
mniki nagrobne. Są to głównie nagrobki 
z połowy i końca XIX oraz początku XX 
w. Ich położenie koncentruje się wzdłuż 
lub w pobliżu głównej alei. Na wielu 
z nich zachowały się motywy, zdobie-
nia i epitafi a, których nie zobaczymy na 
współczesnych grobowcach.

Te nagrobki, podobnie jak nasze życie, 
ulegają przemijającemu czasowi. Wy-
stawione na działanie warunków atmo-
sferycznych, pozbawione opieki rodzin 
i bliskich ulegają zniszczeniu i destrukcji. 
Zachowanie zabytkowej substancji i wy-
jątkowego charakteru cmentarza leży na 
sercu nie tylko właścicielowi i admini-
stratorowi obiektu, ale również i lokalnej 
społeczności. Dbałość o utrzymanie uni-
katowych walorów kozienickiej nekro-
polii przejawia się m.in. w działaniach 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Ko-
zienickiej, które od wielu lat społecznie 
prowadzi akcje porządkowe, a także od 
2008 r. rokrocznie organizuje kwesty na 
rzecz ratowania zabytkowych nagrob-
ków na kozienickim cmentarzu. Podobnie 
było i w tym roku, gdy 31 października 
i 1 listopada została przeprowadzona ko-
lejna, VIII już kwesta. Podczas tegorocznej 
akcji, ochoczo wspieranej przez wolonta-
riuszy z Klubu Młodzieżowego Wolonta-
riatu „Skrzydła” przy Kozienickim Domu 

Kultury, Kozienickiego Stowarzyszenia 
Rekonstrukcji Historycznych i lokalnych 
samorządowców, a także dzięki ofi arno-
ści darczyńców udało się zebrać ponad 
11 000 zł. Łącznie od 2008 r. udało się ze-
brać ponad 77 tysięcy złotych. 

Efekty kwestujących na cmentarzu 
społeczników i zabiegających o renowa-
cje nagrobków oraz wszystkich hojnych 
darczyców są już dobrze zauważalne. Od 
początku akcji udało się wyremontować 
około 20 zabytkowych nagrobków. Od-
nawiane pomniki to głównie nagrobki 
zapomniane, pozbawione rodzinnej opie-
ki, w tym nagrobki postaci, które wywar-
ły znaczący wpływ na rozwój miasta, 
a także pomniki zasługujące na uwagę ze 

względu na szczególne walory artystycz-
ne, historyczne czy estetyczne. Wśród 
nich znajdziemy m.in. nagrobki Mariana 
Artura Makowskiego z 1912 r., Karoliny 
Fijałkowskiej z 1873 r., Joanny z Nowo-
wiejskich Hollak z 1886 r., Stanisława 
Kostki Radomskiego z 1877 r., rodziny 
Drażdżyńskich z końca XIX w., Wincen-
tego Brodnickiego, rodziny Gustowskich 
i innych z 1883 r., rodziny Przybyłko 
z 1884 r., rodziny Gruszczyńskich, Feliksa 
Cieszkowskiego z lat 60. XIX w., rodziny 
Pokrzewińskich, Wojdackich z pocz. XX 
w., Piotra Sokólskiego z 1887 r., Wan-
dy Emilii Flachównej z 1918 r. Dzięki 
wsparciu fi nansowemu gminy Kozienice 
w 2014 r. udało się odnowić nagrobek 
z 1908 r. ks. Józefa Khauna – proboszcza 
i dziekana kozienickiego, budownicze-
go kościoła pw. św. Krzyża. Do tej pory 
wydatki poniesione przez organizatora 
kwesty na renowację pomników wyniosły 
ponad 83 000 zł. 

Dzięki tegorocznej kweście jeszcze 
w listopadzie tego roku, zostanie całkowi-
cie odbudowany nagrobek zasłużonej dla 
Kozienic i Kościoła rodziny Wójcików. 
W najbliższym czasie zaś zostanie podję-
ta restauracja pomnika rodziny Białoskór-
skich, Stefani Dmochowskiej i Michała 
Ciszki. 

Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Kozienickiej dziękuje wszystkim, któ-
rzy swoją pracą i funduszami wspierają 
szczytną akcję. To jak dbamy o nagrob-
ki, jak przywołujemy pamięć o zmarłych 
i co cenimy u naszych przodków świad-
czy przecież o nas samych. 

kRZYSZToF ZAJĄc

Kultury, Kozienickiego Stowarzyszenia względu na szczególne walory artystycz-

Wydarzenia
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O zjawisku mutyzmu mówi się dość 
rzadko. Nie jest ono powszechne, a rodzi-
ce i nauczyciele często nie są świadomi, że 
mają z nim do czynienia. Na dodatek nazwa 
„mutyzm” może kojarzyć się np. z mutacją 
genów a nie z trudnością komunikacyjną.

To nietypowe zachowanie dziecka okre-
ślane jest zazwyczaj jako głęboka nieśmia-
łość. Bywa jednak, że dziecko nie jest tylko 
„grzeczne i nieśmiałe” – za jego niechęcią do 
mówienia kryje się coś więcej. Dzieci z mu-
tyzmem wybiórczym czują się swobodnie 
tylko w wybranych, komfortowych dla sie-
bie miejscach. Mówią płynnie, chętnie śmie-
ją się, wygłupiają i spontanicznie opowiadają 
tylko w domu – wśród bliskich. Jednak tylko 
kiedy przekroczą np. próg szkoły czy przed-
szkola nie są w stanie wypowiedzieć słowa. 
Trudno im udzielić odpowiedzi na otwarte 
pytania wychowawcy, zapytać o coś lub zwy-
czajnie bawić się swobodnie z rówieśnikami. 
Zazwyczaj postrzegane są jako wycofane, 
nieszczęśliwe, bierne uparte lub niegrzeczne, 
bo chcą wymusić coś swoim zachowaniem.

Lęk jest naturalnym stanem emocjonal-
nym człowieka, ostrzegającym przed nie-
bezpieczeństwem i mobilizującym organizm 
do działania. Mutyzm wybiórczy jest rodza-
jem zaburzenia lękowego dotyczącego sfe-
ry komunikacji społecznej. Prowadzi on do 
problemów z nawiązaniem i utrzymaniem 
kontaktów społecznych. Mutyzm najczęściej 
pojawia się u dzieci w wieku 5 – 6 lat, czyli 
takich, które niedługo mają rozpocząć naukę 
szkolną. Dlatego też, jego występowanie 
wiązane jest z lękiem przed nowym środowi-
skiem rówieśniczym i nowymi wyzwaniami, 
jakie czekają na dziecko w szkole.

Szczególnie mocno podkreślić trzeba 
to, że dziecko z mutyzmem CHCE mó-

wić. Milczenie nie wynika z jego celowych 
działań, z chęci manipulacji czy zwróce-
nia na siebie uwagi. To lęk i strach, w spo-
sób dosłowny, odbierają mu mowę.

Co ja jako rodzic mogę zrobić, jeżeli 
podejrzewam MW u swojego dziecka? 
• Przede wszystkim nie bój się skonsulto-

wać ze specjalistą (np. psychologiem, 
logopedą, pedagogiem). 

• Czytaj. Szukaj informacji – im więcej 
Ty się dowiesz, tym Twoje obawy będą 
mniejsze.

• Rozmawiaj z wychowawcą dziecka – 
podziel się zdobytą wiedzą, opracujcie 
wspólny front oddziaływań i wsparcia 
dziecka w grupie/w klasie.

• Zaakceptuj swoje dziecko: powiedz, mu, 
że je rozumiesz, że poczekasz, kiedy 
będzie gotowe mówić. 

• Przygotuj je do nowych czy trudnych 
sytuacji, które macie przed sobą.

• Nie zmuszaj do mówienia! Nie dopytuj, 
dlaczego zachowuje się w ten sposób 
– to tylko nasili lęk!

• Zadbaj o to, aby dziecko często czuło się 
docenione, było częścią grupy poprzez 
zachęcanie do niewerbalnej komuni-
kacji w KAŻDYM działaniu (spróbuj 
powierzyć mu odpowiedzialność lub 
zadanie, z wykonania, którego będzie 
dumne; chwal sukcesy opisując kon-
kretne umiejętności dziecka).

• Nie zadawaj otwartych pytań! Zmody-
fikuj je tak, aby dziecko mogło od-
powiedzieć niewerbalnie, tak lub nie, 
albo gdzie jeden lub dwa wyrazy wy-
starczą jako odpowiedź.

• Uprzedzaj osoby, z którymi się spotykacie 
o przypadłości Twojego dziecka – bądź 
głosem dziecka w sytuacjach społecz-

nych (np. kiedy inni 
pytają, dlaczego nie 
mówi; upewnij się, że wszyscy wiedzą, 
że dziecko mówi w domu i będzie mówić 
w szkole wtedy, kiedy będzie gotowe).

• Integruj dziecko z grupą rówieśniczą – 
dbaj o relacje, w których dziecko czuje 
się dobrze, ale dawaj mu też możliwości 
bezpiecznego nawiązywania kontaktów 
z innymi, bez stresu czy przymusu.

• Staraj się spokojnie zareagować i nie 
okazuj zdziwienia, jeśli dziecko za-
cznie mówić – to często powoduje za-
wstydzenie i wycofanie.

• Dbaj o Wasze pasje, zainteresowania i do-
brą zabawę – relaksacja i odreagowanie 
napięć to podstawa do swobodnej komu-
nikacji.
Jeśli podejrzewasz, że Twoje dziecko 

może być dotknięte mutyzmem wybiórczym, 
zapraszam Cię na rozmowę i konsultację ze 
specjalistami w Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w Kozienicach, a także do zapo-
znania się z ofertą naszej placówki na stronie 
internetowej http://pppkozienice.pl/.

Polecam Ci również lekturę publikacji 
umieszczonych na stronach fundacji, zaj-
mujących się zjawiskiem MW:
1. http://mutyzmwybiorczy.wix.com 
2. http://www.wchodzewto.org  
Projekt: „Wchodzę w To! bez gadania!”  
w ramach Fundacji „Wchodzę w To!”
www.facebook.com/groups/mutyzm.wy-
biorczy/ (grupa dyskusyjna), facebook.com/
mutyzm.wybiorczy (strona projektu), e-mail: 
mutyzm.wybiorczy@wchodzewto.org 
3. http://www.smira.org.uk/ SMIRA Se-
lective Mutism Information and Research 
Association

AnnA MikockA

29 października odbyła się XII Sesja 
Rady Powiatu Kozienickiego, radni mi-
nutą ciszy uczcili pamięć zmarłego staro-
sty kozienickiego Janusza Stapóra. 

W związku z wygaśnięciem mandatu 
radnego Janusza Tadeusza Stąpóra, na jego 
miejsce wstąpił Andrzej Tadeusz Jung, który  
w wyborach uzyskał kolejno największą licz-
bę głosów. Radny Jung złożył ślubowanie. 

Radni zapoznali się z informacją o sta-
nie realizacji zadań oświatowych za rok 
szkolny 2014/2015.

Podjęte zostały uchwały w następują-
cych sprawach:
– udzielania pomocy finansowej Gminie 

Magnuszew na realizację zadania pn.: 
„Budowa sieci wodociągowej z przy-

łączami we wsi Anielin”,
– udzielania pomocy finansowej Gmi-

nie Magnuszew na realizację zadania 
pn.: „Budowa przepompowni ścieków  
w Magnuszewie”,

– wprowadzenia zmian w budżecie po-
wiatu kozienickiego na 2015 r.,

– zmiany do uchwały Nr VI/32/2015 z dnia 
2 marca 2015 roku w sprawie określenia 
zadań i wysokości środków Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych z zakresu rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych w Powiecie 
Kozienickim na 2015 rok,

– wysokości opłat za usuwanie pojazdu  
z drogi i jego przechowywanie na par-

kingu strzeżonym,
– uchwalenia Statutu Domu Pomocy Spo-

łecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej 
w Kozienicach,

– rozpatrzenia wniosku kancelarii Karnow-
ski & Wspólnik dotyczącego cesji wie-
rzytelności Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Kozienicach na rzecz Magellan S.A.,

– wspólnej realizacji z Gminą Kozienice 
zadania w ramach „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016 – 2019”,

– wspólnej realizacji z Gminą Magnuszew 
zadania w ramach „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016 – 2019”.

danuta delekta
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W dniu 24 października odbyły się 
w Warszawie Eliminacje Wojewódzkie 
XL Ogólnopolskiego Konkursu Kraso-
mówczego Młodzieży. 

Organizatorem było Mazowieckie 
Forum Oddziałów PTTK. Duży sukces 
odniósł uczeń Zespołu Szkół Nr 1 im. 
Legionów Polskich w Kozienicach Pa-
tryk Korcz, który zajął drugie miejsce 
i zakwalifikował się do Finału Central-
nego. W trakcie eliminacji uczestnicy 
musieli zaprezentować 10-minutowe 
wystąpienie o tematyce krajoznawczej, 
historycznej lub regionalnej. Najlepsza 
piątka trafiła do finału, w którym pre-
zentowała wystąpienia 15-minutowe, 
a po nich spontaniczne 3-minutowe wy-
powiedzi na wylosowane tematy. Jury 
oceniało między innymi sugestywność 
wypowiedzi, jasność i logiczność for-
mułowanych myśli, płynność oraz po-
prawność wyrażania się oraz bogactwo 
języka i jego barwność. Patryk Korcz 
w pierwszym wystąpieniu opowiadał 
o legendzie majora Hubala, a w finało-
wym zapraszał do odwiedzenia Ziemi 

Kozienickiej. Drugi z uczniów repre-
zentujących powiat kozienicki, Ka-
mil Kultys, również z Zespołu Szkół 
Nr 1 w Kozienicach, zajął 6. miejsce. 
Opiekunem obu uczniów był Mirosław 
Mazur.

Finał Centralny Konkursu zaplanowa-
no na 20 – 24 listopada na zamku w Go-
lubiu-Dobrzyniu, gdzie tradycyjnie odby-
wają się fi nały od początku konkursu tj. 
od 40 lat.

MiRoSŁAW MAZUR

26 października w Zespole Szkół 
Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozie-
nicach odbyły się nowatorskie war-
sztaty pod tajemniczym tytułem „szko-
ła kodowania”. Zajęcia organizowane 
w ramach trzeciej edycji „Linku do 
przyszłości. Młodzi, Internet, Karie-
ra” poprowadził specjalista z Fundacji 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyj-
nego Michał Kłosiński. 

Niezwykle inspirujące zajęcia roz-
poczęły się od teoretycznej pogadanki 
na temat wykorzystywania programo-
wania w życiu codziennym. Uczniowie 
ze zdumieniem odkrywali, że każdego 
dnia podczas codziennych czynności 
mają do czynienia z urządzeniami, 
których pracą sterują zaprogramowa-
ne przez ludzi aplikacje. Z niecierp-
liwością czekali na praktyczną część 
warsztatów, której zapowiedzią była 
prezentacja środowiska programowa-
nia Scratch. Kolejny etap stanowiły 
samodzielne próby programowania ro-
botów. Uczniowie musieli pokierować 
działaniami robotów według wskazó-

wek prowadzącego. Okazało się, że 
program stwarza niewyczerpane moż-
liwości i jest jednocześnie okazją do 
dobrej zabawy. Uczniowie mieli szan-
sę wykorzystać dotychczasową wiedzę 
informatyczną, zadawać pytania, od-

krywać nieznane do tej pory zastoso-
wania programów. 

EWA BEcZEk

Wydarzenia/Informacje
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12 grudnia 2015 r. od godziny 11.00 
do 13 grudnia 2015 r. do godziny 12.00 
w I LO im. Stefana Czarnieckiego 
w Kozienicach odbędzie się Finał 
XVI Maratonu Pisania Listów. Jest to 
wydarzenie o charakterze międzyna-
rodowym, którego idea narodziła się 
w Polsce w 2001 roku w warszawskiej 
grupie lokalnej. Akcja ta odbywa się co 
roku i związana jest ściśle z Między-
narodowym Dniem Praw Człowieka, 
obchodzonym 10 grudnia. Celem akcji 
jest upowszechnianie wiedzy na temat 
wolności i praw człowieka i opiera się 
na założeniu, że poszanowanie tych 
praw jest wspólną sprawą całego spo-
łeczeństwa. Powyższe działania, już 
bardzo popularne w naszym kraju, an-
gażują bardzo dużą ilość osób, które 
z przekonaniem opowiadają się w obro-
nie praw człowieka i głośno wyrażają 
dezaprobatę wobec wszelkich prób ich 
łamania. Ideą akcji jest hasło – Nasz 
głos został usłyszany! 

Celem Maratonu jest wysłanie jak 
największej ilości listów i innych ape-
li do odpowiednich władz we wska-
zanych krajach tak, by skierować ich 
uwagę na naruszenie praw człowieka. 

Listy pisać będziemy w obronie kon-
kretnych osób, których prawa zosta-
ły złamane. Akcja odbywać się bę-
dzie w terminie od 4 do 13 grudnia 
2015 r. w całym kraju, a społeczność 
I LO w Kozienicach oraz chętni 
z całego miasta mogą włączyć się do 

niej w finale. 

Zapraszamy wszystkich ludzi wraż-
liwych na ludzką krzywdę, przyłącz-
my się i wspierajmy, walcząc o prawa 
człowieka.

To naprawdę działa!
JUSTYnA kWAŚnik

18 listopada 2015 r. I LO 
im. Stefana Czarnieckiego w Kozie-
nicach zorganizowało akcję pod nazwą 
„SZPIKOTEKA”. Miała ona miejsce 
w budynku szkoły, w sali numer 8, 
w godzinach od 9.00 do 13.00. Po-
wyższy projekt pod nazwą „Akcja 
rejestracji w szkołach – SZPIKOTE-
KA” skierowany jest do wszystkich 
uczniów oraz nauczycieli szkół ponad-
gimnazjalnych. Podstawowym celem 
projektu jest szeroko pojęta edukacja 
na temat idei dawstwa szpiku kostnego 
oraz umożliwienie rejestracji jako po-
tencjalny dawca szpiku kostnego oso-
bom, które są pełnoletnie i podejmą 

świadomą decyzję o takiej rejestracji.
Inicjatorem akcji rejestracji poten-

cjalnych dawców jest Fundacja DKMS 
Baza Dawców Komórek Macierzystych 
Polska.  Głównym kryterium, dla któ-
rego I LO w Kozienicach podjęło się 
propagowania tej akcji wśród młodzie-
ży i ludzi dorosłych z naszego miasta, 
jest uświadamianie i budzenie odpo-
wiedzialności oraz obalanie mitów na 
temat leczenia nowotworów krwi. To 
właśnie niewiedza jest przyczyną, że 
wciąż tak wielu pacjentów nie znajdu-
je swojego „bliźniaka genetycznego”. 
Należy podkreślić, iż cel projektu „Ak-
cja rejestracji w szkołach – SZPIKO-
TEKA” jest zgodny z podstawą progra-
mową, która na IV etapie edukacyjnym 
propaguje rozwijanie u uczniów posta-
wy dbałości o zdrowie własne i innych 
ludzi oraz umiejętności tworzenia śro-
dowiska sprzyjającego zdrowiu.

Włączając się w akcję, uczniowie 

I LO w Kozienicach, którzy ukończyli 
18 rok życia, zostali rzetelnie poinfor-
mowani o aspektach medycznych oraz 
moralnych związanych z decyzją o re-
jestracji w bazie potencjalnych dawców 
komórek macierzystych. Mieli także 
okazję do uczestniczenia w spotkaniu 
z osobą, która jest dawcą. Zostali więc 
w sposób najbardziej prawdziwy za-
znajomieni z autentycznymi doświad-
czeniami dawcy – także z blaskami 
i cieniami decyzji, które być może po-
dejmą.

Tego dnia w akcji zorganizowanej 
w I LO zarejestrowało się 28 osób.

Młodzi ludzie i wszyscy, którzy 
zechcą wesprzeć AKCJĘ powinni pa-
miętać, że rejestracja w bazie to tylko 
początek świadomego i odpowiedzial-
nego człowieczeństwa – to egzamin 
z odpowiedzialności i obietnica dana 
drugiemu, choremu człowiekowi. 

JUSTYnA kWAŚnik

Informacje
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Oferty pożyczek atakują nas ze wszyst-
kich stron w postaci reklam telewizyj-
nych, w Internecie, ulotek wrzucanych do 
skrzynek pocztowych lub rozdawanych 
na ulicach czy też afiszami w witrynach 
lokali. Przy reklamowaniu pożyczek czę-
sto stosowane są hasła takie jak: „pożycz-
ka bez BIK”, „nawet z komornikiem” lub 
„dla osób ze złą zdolnością kredytową” 
mające wskazać, że pożyczki udzielane są 
także osobom bardzo zadłużonym. Jeśli 
konsument planuje ponownie się zadłu-
żyć, powinien mieć świadomość ryzyka, 
z jakim się to wiąże.

Pożyczki te są oferowane przede 
wszystkim tym osobom, które mają prob-
lem z uzyskaniem kredytów w bankach 
lub chcą uzyskać pożyczkę szybko „od 
ręki”. Musimy mieć świadomość ryzyka 
związanego z zaciągnięciem takiej po-
życzki wynikającego z tego, że:
1. podmioty udzielające pożyczek poza-

bankowych nie podlegają nadzorowi 
Komisji Nadzoru Finansowego,

2. możliwości wpadnięcia z dużym 
prawdopodobieństwem w pułapkę za-
dłużenia wynikającą między innymi  
z wysokiego kosztu tych pożyczek oraz 
naszego wcześniejszego zadłużenia,

3. pożyczki pozabankowe mają bardzo 
często charakter kredytów krótkoter-
minowych, których koszt wydaje się 
niski, ale sytuacja ulega zmianie, gdy 
nie możemy ich spłacić w terminie  
i na ich spłatę musimy zaciągać kolej-
ną pożyczkę i w ten sposób wpadamy 
w pętlę zadłużenia.
Pożyczki zaciągane w sektorze poza-

bankowym, jeżeli ich wysokość nie prze-
kracza kwoty 255 550 zł lub równowarto-
ści tej kwoty w walucie obcej podlegają 
przepisom ustawy o kredycie konsumen-
ckim.

Co prawda Kodeks cywilny w art. 359 
§ 21 ogranicza wysokość oprocentowania 
do czterokrotnej wysokości stopy kredy-
tu lombardowego Narodowego Banku 
Polskiego. Firmy pożyczkowe stosują 
zazwyczaj oprocentowanie maksymalne 
dopuszczalne prawem odsetki. Ale ogra-
niczenie to nie ma jednak zastosowania 
do pozostałych kosztów kredytu, ponie-
waż obowiązujące przepisy nie ustana-
wiają zamkniętego katalogu kosztów 
związanych z udzieleniem kredytu kon-
sumenckiego, do którego zaliczają się 

także omawiane pożyczki pozabankowe, 
jeżeli tylko spełniają kryteria wymienio-
ne w ustawie o kredycie konsumenckim.  
A tu pomysłowość przedsiębiorców 
udzielających pożyczek jest wyjątkowa. 

Analizując ofertę należy zwrócić 
uwagę jakie inne opłaty, poza opro-
centowaniem, przewiduje umowa. Oto 
podstawowe rodzaje kosztów jakie za-
strzegają pożyczkodawcy:
1. Prowizja – jest to wynagrodzenie za 

udzielenie pożyczki. Prowizja gene-
ralnie płatna jest na początku okresu 
obowiązywania umowy – ze środków 
własnych konsumenta, lub (co jest 
częstsze) poprzez potrącenie z poży-
czanej kwoty pożyczki. W przypadku 
tzw. „chwilówek” prowizja wpłacana 
może być na koniec okresu kredyto-
wania. Uwaga! Co do zasady prowizja 
określona jest jako procent pożyczanej 
kwoty, zatem im wyższa jest pożycz-
ka, tym wyższa jest prowizja.  

2. Opłata przygotowawcza – nazwa 
tej opłaty wskazuje, że jest to koszt 
związany z przygotowaniem umowy 
i rozpatrzeniem wniosku kredytowego 
konsumenta, ale Uwaga! W rzeczywi-
stości opłata ta często stanowi procent 
kwoty kredytu. Czyli jej wysokość jest 
proporcjonalna do wysokości pożycz-
ki i nie odzwierciedla rzeczywistych 
kosztów przygotowania umowy.

3. Opłata administracyjna – opłata ta 
ma charakter niejednorodny i pełni 
różne funkcje. Jest faktycznie dodat-
kowym wynagrodzeniem przedsię-
biorcy z tytułu udzielonej pożyczki. 
Może być skonstruowana analogicznie 
do prowizji i opłaty przygotowawczej  
(a więc płatna na początku lub –  
w przypadku chwilówek – na końcu 
okresu kredytowania). W niektórych 
przypadkach uiszczana jest z każ-
dą miesięczną ratą, niezależnie od 
wysokości pożyczki. Nazwa „opłata 
administracyjna” sugeruje, że jest to 
opłata, której celem jest zwrot kosz-
tów czynności wykonywanych przez 
pożyczkodawcę w ramach administro-
wania pożyczką. Ale de facto stanowi 
raczej wynagrodzenie przedsiębiorcy 
niż rekompensatę kosztów związanych  
z administrowaniem pożyczką (jak 
zdawałaby się sugerować nazwa).

4. Opłata za obsługę w domu – jest to 

koszt odbioru raty długu z domu kon-
sumenta. Jest to tzw. usługa dodatko-
wa polegająca na tym, że przedstawi-
ciel firmy pożyczkowej przychodzi do 
domu konsumenta i osobiście odbiera 
raty (tzw. dług odbiorczy). Opłata za-
zwyczaj rozbita jest na tyle części ile 
ma być wizyt. Poszczególne części 
doliczane są do rat. Wskazówka. De-
cydując się na zaciągnięcie pożycz-
ki w instytucji, która oferuje obsługę  
w domu, warto zapytać o opcję kredytu 
konsumenckiego bez obsługi w miej-
scu zamieszkania. Pożyczki nieprze-
widujące tej opłaty pozwalają uniknąć 
dodatkowego, wysokiego kosztu i po-
wodują, że całkowity koszt pożyczki 
jest zdecydowanie niższy tym bardziej, 
że opłata ta jest naliczana także wtedy, 
gdy konsument wpłaca ratę w siedzibie 
osoby obsługującej pożyczkę.

5. Dodatkowa opłata przygotowawcza 
– ma ona charakter zbliżony do opłaty 
za obsługę w domu. Jest to koszt do-
starczenia pieniędzy do domu konsu-
menta. Ponieważ pożyczki są wypłaca-
ne jednorazowo, to opłata ta pobierana 
jest tylko raz.

6. Koszty zabezpieczenia pożyczki – są 
to opłaty związane z ustanowieniem 
zabezpieczeń spłaty pożyczki. Wyma-
ganym zabezpieczeniem jest np. ko-
nieczność skorzystania z ubezpieczenia 
grupowego. Stosowne postanowienia 
umowy pożyczki mogą przewidzieć 
pobieranie opłaty z tytułu ubezpiecze-
nia przez firmę pożyczkową. W takich 
wypadkach pożyczkodawca pobiera 
od konsumenta opłatę z tytułu ubez-
pieczenia. Ale niektóre firmy naliczają 
opłaty od tzw. Ubezpieczenia niskiego 
wkładu (nie należy mylić z takim sa-
mym określeniem przy kredycie hipo-
tecznym).

7. Opłata rejestracyjna – pobierana jest 
przez przedsiębiorców oferujących 
umowy zawierane przy wykorzystaniu 
Internetu. Opłatę pobiera się jednora-
zowo, przy rejestracji na stronie inter-
netowej pożyczkodawcy. Rejestracja 
jest wymagana, aby otrzymać pierwszą 
pożyczkę i nie musi być powtarzana 
przy kolejnych pożyczkach. Przelew 
na określoną kwotę pełnić powinien 

Dokończenie na str. 9
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funkcję identyfikacyjną – pożyczko-
dawca upewnia się, czy dane osobowe 
podane podczas rejestracji na jego stro-
nie internetowej są zgodne z danymi  
z przelewu bankowego. Z punktu wi-
dzenia pożyczkodawcy opisana czyn-
ność odpowiada więc okazaniu dowodu 
osobistego przy zawieraniu umowy.
Określenia występujące w umowach 

pożyczek zdefiniowane prawem:
Całkowita kwota kredytu.
Jest to suma wszystkich środków pie-

niężnych, które kredytodawca udostępnia 
konsumentowi na podstawie umowy o po-
życzkę. Są to więc pieniądze jakie konsu-
ment otrzyma do swojej dyspozycji (które 
mu „udostępniono” np. poprzez wypłatę 
gotówki do ręki lub wpłatę na konto).

Uwaga! Kredytowane koszty kredytu 
(np. prowizja) nie mogą być doliczane do 
całkowitej kwoty kredytu. Za kredytowa-
ne koszty należy uznać te, które powinny 
być przez konsumenta pokryte od razu 
po zawarciu umowy pożyczki (płatne  
„z góry”), a na pokrycie których kredy-
todawca przyznał konsumentowi kredyt. 

W takim wypadku część kredytu przezna-
czona na pokrycie kosztów w ogóle nie 
jest udostępniana konsumentowi.

Całkowity koszt kredytu
Są to wszelkie koszty, które konsu-

ment jest zobowiązany ponieść w związ-
ku z umową o kredyt, w szczególności: 
odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże 
jeżeli są znane kredytodawcy oraz koszty 
usług dodatkowych w przypadku gdy ich 
poniesienie jest niezbędne do uzyskania 
pożyczki - z wyjątkiem kosztów opłat no-
tarialnych ponoszonych przez konsumen-
ta. Musimy dokładnie zapoznać się z tą 
kwotą, ponieważ ona pokazuje ile nas 
naprawdę ta pożyczka kosztuje i czy 
warto ją brać na warunkach określonych 
przez przedsiębiorcę.

Wskazówka. W całkowitym kosz-
cie kredytu powinny zostać zsumowane 
praktycznie wszystkie opłaty jakimi zo-
stanie obciążony konsument. Nie ma w 
tym wypadku żadnego znaczenia nazwa 
danej opłaty.

Całkowita kwota do zapłaty przez 
konsumenta.

Dokończenie ze str. 8

Jest to suma całkowitego kosztu kre-
dytu i całkowitej kwoty kredytu. Jest to 
więc kwota pieniężna jaką konsument 
odda przedsiębiorcy. Obejmuje ona za-
równo kapitał jak i praktycznie wszyst-
kie koszty kredytu. Tę kwotę musimy 
dokładnie przeanalizować, ponieważ 
pokazuje nam jakim obciążeniem dla 
naszego budżetu jest zaciągana pożycz-
ka – w praktyce okazuje się, że musimy 
oddać nawet ponad 200% pożyczonej 
sumy pieniędzy.

PAMIĘTAJMY! ŻADNE PRZE-
PISY NIE UCHRONIĄ NAS PRZED 
POCHOPNYMI DECYZJAMI FI-
NANSOWYMI. 

Opr. Stanisław Gąsior Powiatowy 
Rzecznik Konsumentów w Kozienicach 
na podst. Na jakie opłaty zwracać uwagę 
pożyczając pieniądze w instytucji para-
bankowej? Poradnik dla konsumentów. 
UOKiK.

Dyżury w Starostwie Powiatowym: 
poniedziałek: godz. 9 – 16, wtorek, 
czwartek godz. 9 – 15.30.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOZIENICACH informuje pracodawców oraz bezrobotne kobiety i mężczyzn  
z powiatu kozienickiego, że dysponuje jeszcze środkami finansowymi na realizację takich form wsparcia jak:

– refundacje doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
– jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
– szkolenia podwyższające kwalifikacje
– bony na zasiedlenie

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu pok. nr 7 i 8, jak również na naszej stronie internetowej www.
pupkozienice.pl w zakładkach instrumenty rynku pracy oraz usługi rynku pracy.

PUP oferuje wsparcie w ramach działalności podstawowej oraz w ramach projektu „Aktywizacja  osób  młodych pozostających 
bez pracy w powiecie kozienickim (I)” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020)

a także w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających  bez pracy w powiecie kozienickim (I)” 
(Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020).

Telefon do PUP (centrala) – 48 614 66 99.

arkadiusz nowakowski 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w kozienicach

Informacje
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Już po raz dziesiąty Specjalny Ośrodek 
Szkolno – Wychowawczy w Opactwie przy-
stąpił do akcji ekologicznej, tym razem pod 
hasłem ,,okaż kulturę i chroń naturę!”. Od 
tylu lat akcje te podejmowane są we wrześ-
niu, rozpoczyna je udział w ogólnopolskim 
,,Wielkim Sprzątaniu Świata”, a kontynuo-
wane są w październiku. Większość naszych 
uczniów już teraz doskonale wie, co to jest 
ekologia,  ale zdają sobie również sprawę, 
jak ważna jest dla ludzi i ich życia. 

Od 19 do 23 października w Ośrodku 
trwał tzw. zielony tydzień, podczas którego 
na zajęciach w szkole i w internacie odbywa-
ły się różnego rodzaju konkursy, quizy, po-
kazy fi lmów przyrodniczych. Prowadzone 
były także pogadanki na tematy ekologicz-
ne, w tym także dotyczące zdrowej, ekolo-
gicznej żywności.

Podczas trwania akcji zostały ogłoszone 
konkursy plastyczno-techniczne pt. ,,Moje 
drzewo” oraz na wykonanie albumu doty-
czącego ,,Popularnych drzew i krzewów 
naszych lasów i parków”. Przystępowały do 
nich klasy i grupy wychowawcze, w których 
każdy uczeń/wychowanek w większym czy 
mniejszym stopniu miał swój udział (zależało 
to od jego niepełnosprawności intelektualnej) 
i mógł czuć się doceniony.

28 października w SOSW odbyła się 
impreza ekologiczna, podsumowująca do-
tychczasową akcję, w której uczestniczyli 

przedstawiciele Starostwa Powiatowego 
w Kozienicach i zaprzyjaźnionych szkół. 
Były różnego rodzaju konkursy, quizy, zaba-
wy, ciekawostki dotyczące drzew, przedsta-
wienia o tematyce ekologicznej wystawiane 
przez kółeczko teatralne ,,Bajka” działające 
w Ośrodku oraz uczniów klasy I – III gimna-
zjum oraz pokaz mody ekologiczno – śmie-
ciowej. Uczniom wręczone zostały dyplomy 
i nagrody za udział w konkursach oraz zaan-
gażowanie w akcję. Goście mieli możliwość 
degustacji zdrowych, ekologicznych potraw, 
które zostały wcześniej przyrządzone przez 
pracowników SOSW, niektórych rodziców 
uczniów oraz samych uczniów pod opieką 

Formacja taneczna „VIR” działa od 2003 
roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wy-
chowawczym w Opactwie. Została powołana, 
z inicjatywy Marzeny Kęski, która wspólnie 
z Moniką Kultys i Agnieszką Biskup spra-
wuje opiekę artystyczną nad działalnością 
i rozwojem formacji. Formacja ma na swoim 
koncie liczne występy przed publicznością 
oraz większe i mniejsze osiągnięcia. Taniec 
zaspokaja naturalną potrzebę aktywności 
z potrzebą ruchu. Daje radość, odprężenie, 
a jednocześnie jest istotnym czynnikiem roz-
woju zdolności, wrażliwości i zainteresowań 
muzycznych. Wpływa na kształtowanie psy-
chomotoryki charakteru i cech społecznych, 
estetyki ruchu oraz na rozwój psychiki dzieci 
i młodzieży. Rozwija aktywność estetyczną, 
aktywność twórczą, kształtuje swobodę poru-
szania się w sytuacjach stresowych.

Występy przed publicznością to nie tyl-
ko emocje związane ze stresem bycia na 
scenie, ale akceptacja siebie oraz budowa-
nie poczucia własnej wartości. Tworzenie 
wizerunku siebie w aspekcie sprawczości: 
Ja mogę! Ja potrafi ę! Ja umiem! Taniec 
jest formą psychoterapii, której celem jest 
pełna integracja w sferze emocjonalnej, 

nauczycieli. W ten sposób chcieliśmy poka-
zać, że ,,dzieci i młodzież z niepełnospraw-
nością intelektualną też potrafi ą”! 

Akcja ta zaktywizowała i zintegrowała 
całą społeczność szkolną. Pozwoliła na za-
prezentowanie się w środowisku lokalnym, 
dając naszym wychowankom dużo samo-
zadowolenia i przyjemności, łączyła dobre 
z pożytecznym. Dzięki organizacji m.in. ta-
kich imprez nasi uczniowie mają możliwość 
wyzbycia się zahamowań i kompleksów, 
nawiązania bliższego kontaktu ze światem 
i kształtowania stosunku do niego: poznaw-
czego, emocjonalnego, kreacyjnego.

Marzanna nowak

poznawczej, fi zycznej 
i społecznej.

W dniach 21 – 25 
września 2015 roku, 
formacja taneczna 
„VIR” w składzie: Mo-
nika Moryc, Magdale-
na Puchniarz, Wikto-
ria Migdałek, Wioletta 
Dejnarowicz, Klaudia 
Wojda, Katarzyna Sta-
rzyk, Klaudia Starzyk, 
Karolina Jasik, Adrian 
Molendowski, Bartło-
miej Stępień, wzięła 
udział w projekcie „...
w kręgu tańca...” Pro-
jekt organizowany był przez ARTBALE 
Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kultu-
ralnej i Sztuki w Ośrodku Charytatywno – 
Szkoleniowym CARITAS im. Bł. Abp. A. 
J. Nowowiejskiego, w miejscowości Popo-
wo-Letnisko i dofi nansowany ze środków 
PFRON. Nasi uczniowie uczestniczyli 
w lekcjach baletu, który jest „językiem” 
tańca klasycznego, poznali kroki walca, 
uczyli się rock and rolla i salsy. Projekt 

zakończył się prezentacją taneczną grup 
w nim uczestniczących. Nasza formacja 
taneczna „VIR” zaprezentowała, przed 
publicznością na pokazie fi nałowym salsę 
oraz tańce: „Kłaniany” i „Torrado”.

Pragniemy podziękować wszyst-
kim, którzy przyczynili się do tego, 
aby nasi uczniowie mogli wziąć udział 
w projekcie.

Marzena kęska, Monika kultys

Wydarzenia/Informacje
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Zarząd Koła Polskiego Związku 
Niewidomych w Kozienicach w dniach 
8 – 12 września zorganizował dla swych 
członków wraz z opiekunami autokaro-
wy wyjazd turystyczny, z którego sko-
rzystało 38 osób.

Pięciodniową wycieczkę rozpoczę-
liśmy od zwiedzania Pałacu rodziny 
Nieborowskich w Nieborowie, domu 
Jana Konopnickiego – ojca Marii Ko-
nopnickiej, w którym przez 10 lat 
zamieszkiwała poetka, a także prze-
piękny ogród romantyczny „Arkadia”, 
którego założycielką była Helena Ra-
dziwiłłówna.

Następnie zwiedzaliśmy i podzi-
wialiśmy piękne, urokliwe widoki 
i zabytki Łowicza: Katedrę Łowicką 
zwaną Wawelem Mazowsza, Nowy 
i Stary Rynek, kościół Pijarów i Świę-
tego Ducha, a także Muzeum. W Bo-
limowie zwiedzaliśmy warsztat garn-
carski, prowadzony od 200 lat przez 
rodzinę Konopczyńskich, większość 
wyrobów niewidomi mogli „obejrzeć” 
przez dotyk.

Bardzo ciekawie było w Muzeum 
Ludowym w Sromowie, gdzie w czte-
rech pawilonach jest ponad 400 rzeźb 
ruchomych, przedstawiających sceny 
z życia wsi łowickiej, czy też Króla Jana 
Sobieskiego na czele husarii.

Ważnym elementem tego wyjazdu 
była rehabilitacja osób z dysfunkcją 
wzroku w nieznanym terenie i obcym 
środowisku. Brak wzroku lub szcząt-
kowe widzenie to z reguły siedzący 
tryb życia i brak aktywności ruchowej, 
dlatego celem wyjazdu było zwiększe-
nie samodzielności oraz aktywizacja 
i integracja osób niepełnosprawnych 
wzrokowo.

Zmęczeni, z pełnym bagażem wra-
żeń, wzbogaceni wiedzą o historii 
Łowicza i okolic, pełni entuzjazmu 
i nadziei na następny wspólny wyjazd 
wróciliśmy do domu. 

Dzięki tym działaniom, osoby nie-
pełnosprawne wzrokowo podniosą swą 
samoocenę, poprawią relację z otocze-
niem oraz zmotywują się do dalszej re-
habilitacji.

Zadanie realizowane było dzięki 
wsparciu fi nansowemu Gminy Kozieni-
ce, Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie (środki  PFRON) oraz Fundacji 
PKO Banku Polskiego.

Serdecznie dziękujemy.
TERESA ŻUcHoWSkA 

HALinA PATAJ

Osoby które, mają orzeczenie 
o niepełnosprawności z tytułu wzro-
ku, stopień znaczny lub umiarkowa-
ny, zapraszamy do naszej siedziby
w Kozienicach ul. Radomska 36 

(dawny budynek WKU).
Telefon kontaktowy 48 614-90-56 

lub 697 845 953 (wtorek – czwartek 
od 9:00 do 14:00).

Informacje
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23 października 2015 r. odbyła się 
uroczystość z okazji 110 – lecia istnie-
nia Związku Nauczycielstwa Polskiego. 
W uroczystości wzięło udział 250 człon-
ków Oddziału ZNP w Kozienicach oraz 
zaproszeni goście. Swoją obecnością 
uroczystość uświetnili: Członek Zarządu 
Okręgu Mazowieckiego ZNP Elżbieta 
Borowiecka, wieloletni prezes Oddziału 
ZNP w Kozienicach Stanisław Pulkow-
ski, Poseł na Sejm RP Czesław Czechyra, 
Burmistrz Gminy Kozienice dr. Tomasz 
Śmietanka, Sekretarz Gminy Głowaczów 
Piotr Kozłowski, Przewodnicząca Komisji 
Oświaty, Kultury, Sporu, Turystyki i Pro-
mocji Rady Powiatu Kozienickiego Anna 
Kurp, dyrektorzy placówek oświatowych 
powiatu kozienickiego oraz gość szcze-
gólny dr Stanisław Kowalski autor książ-
ki „ROZWÓJ OŚWIATY W POWIECIE 
KOZIENICKIM W LATACH 1918 – 
1975”. Uroczystość rozpoczęto wprowa-
dzeniem 70 – letniego sztandaru Oddzia-
łu Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Kozienicach oraz odśpiewaniem hym-
nu Państwowego i Związkowego. Na-
stępnie głos zabrała prezes Oddziału 
Dorota Kurzawa, która serdecznie po-
witała przybyłych i poprosiła zebranych 
o uczczenie chwilą ciszy pamięci tych, 
którzy od nas odeszli, a w szczególności 
nagle zmarłego Janusza Stąpora wielolet-
niego członka ZNP, nauczyciela, dyrekto-
ra, a w ostatnich latach Starosty Powia-
tu Kozienickiego. Delegacja w składzie 
Danuta Szewc wiceprezes Oddziału oraz 
Elżbieta Purchała przewodnicząca sekcji 
emerytów złożyła kwiaty pod tablicą upa-
miętniającą nauczycieli zamordowanych 
w czasie II Wojny Światowej. Prezes|
w imieniu Zarząd Oddziału Związku Na-
uczycielstwa Polskiego w Kozienicach 
wręczyła podziękowania osobom najbar-
dziej zasłużonym dla ZNP oraz oświaty 
w naszym regionie. Podziękowania otrzy-
mali: Stanisław Pulkowski za trud i serce 
wkładane w dbałość o dobro członków 
związku, rozwagę i mądrość w podej-
mowaniu decyzji oraz zaangażowanie 
w pracę na rzecz  środowiska oświatowego; 
dr Stanisław Kowalski – za zaangażowanie 
w pracę na rzecz środowiska oświatowe-
go oraz propagowanie wiedzy o rozwoju 
oświaty w naszym regionie; Elżbieta Pur-
chała (przewodnicząca Sekcji Emerytów 
i Rencistów) za zaangażowanie w  pracę na 
rzecz Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
za okazywaną życzliwość oraz budowanie 
atmosfery wzajemnego zaufania, inspira-
cji i pomocy. Wyróżnieni otrzymali także 
symboliczny upominek miniaturę rzeźby 

autorstwa Wojciecha Gryniewicza „Po-
mnik Ławki Szkolnej”. Następnie kolejno 
głos zabierali zaproszeni goście składając 
na ręce Koleżanki prezes gratulacje oraz 
serdeczne życzenia z okazji Jubileuszu 
110 – lecia Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego oraz Dnia Edukacji Narodowej. 
Kolejnym punktem uroczystości było 
przybliżenie zebranym historii ZNP. Ag-
nieszka Kozłowska wiceprezes oddziału 
oraz sekretarz Dorota Sitnik przedstawiły 
zebranym skrócone kalendarium powsta-
nia i rozwoju Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, przybyli mogli także obejrzeć 
prezentację komputerową oraz wystawkę 
„Historia ZNP”. Po prezentacji głos za-
brał dr Stanisław Kowalski, który przed-
stawił rys historyczny dotyczący rozwoju 
oświaty w powiecie kozienickim w latach 
1918 – 1975. Kolejne lata rozwoju 
oświaty oraz działalności Związku Na-
uczycielstwa Polskiego w naszym re-
gionie przedstawił Stanisław Pulkowski 
pełniący funkcję prezesa Oddziału ZNP 
w Kozienicach przez okres ponad 20 lat. 
W nawiązaniu do przedmówców Pre-
zes Dorota Kurzawa poinformowała 
zgromadzonych, że pierwsze odnale-
zione wzmianki o działalności związ-
kowej nauczycieli powiatu kozieni-
ckiego sięgają roku 1916, w którym na 
terenie Kozienic  powołano do istnie-
nia Stowarzyszenie Nauczycieli Pol-
skich. Prezes przedstawiła także imiona 
i nazwiska kolejnych prezesów Oddziału 
ZNP w Kozienicach, na które natknęli się 
członkowie ZNP przeglądający dostęp-
ne materiały archiwalne. Podkreśliła, iż 
Związek Nauczycielstwa Polskiego jest 
najstarszą i największą nauczycielską or-
ganizacją związkową walczącą o wysoki 

poziom oświaty, właściwe wykształcenie 
nauczycieli, dobro ucznia, autonomiczną 
szkołę, utrzymanie miejsc pracy, o lepsze 
warunki pracy i płacy nauczycieli i pra-
cowników niepedagogicznych, o autory-
tet zawodowy, o nakłady na oświatę oraz 
równy dostęp do edukacji. ZNP stał i stoi 
na straży prawa oświatowego, zapew-
nia nauczycielom ochronę prawną oraz 
wspiera zawodowo środowisko nauczy-
cielskie. Przedstawiciel Zarządu Okręgu 
Mazowieckiego ZNP Elżbieta Borowie-
cka w swoim wystąpieniu zwróciła uwa-
gę na  rolę Pilaszkowa – kolebki ruchu 
związkowego, w którym w roku 1905 za-
wiązano Stowarzyszenie Nauczycieli Pol-
skich. Celem stowarzyszenia była walka 
o język polski i polskość. Wspomniała, 
także o ewenemencie na skalę świato-
wą, którym było powołanie i działalność 
w okresie okupacji Tajnej Organizacji Na-
uczycielskiej, o okresie powojennym oku-
pionym aresztowaniami, śmiercią i zsył-
ką wielu członków związku, o trudnych 
kompromisach, zaangażowaniu związku 
w rehabilitację oraz odszukanie i ściągnię-
cie do kraju nauczycieli repatriantów i ich 
rodzin, zapewnieniu im mieszkań, a także 
pomocy w znalezieniu pracy. W trakcie 
uroczystości podziękowania za trud wło-
żony w wychowanie młodego pokolenia 
oraz życzenia zdrowia i realizacji pasji 
życiowych, na które nie starczało czasu w 
okresie aktywności zawodowej odebrali 
członkowie ZNP przechodzący na emery-
turę. Uroczystość sprawnie poprowadzo-
ną przez wiceprezes Jolantę Kaszyńską 
zakończono wyprowadzeniem sztandaru 
ZNP i wspólnym biesiadowaniem.

Zarząd oddziału ZnP 
w kozienicach 

Informacje
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3 listopada obchodzony jest dzień 
św. Huberta – patrona jeźdźców i my-
śliwych. I właśnie na przełomie paź-
dziernika i listopada organizują oni 
swoje doroczne święto zwane Huber-
tusem. 8 listopada w Stajni Kociołki 
odbyły się tradycyjne obchody huber-
tusowe, organizowane przez jeźdźców 
na zakończenie sezonu. Tradycją jest, 
że tego dnia odbywa się wspólna goni-
twa za lisem.

Tegoroczne obchody rozpoczął 
wspólny wyjazd w teren. Kawalkadę 
jeźdźców prowadził master Artur Mą-
dry. Lisem i jednocześnie contrma-
strem, czyli jeźdźcem zamykającym 
zastęp był Robert Piecewicz. Goście 
bez koni mogli skorzystać z przygoto-
wanego dla nich transportu, czyli wozu 
ze słomą. Po powrocie z terenu na po-
lanie odbył się pokaz 22 Pułku Ułanów 
Podkarpackich, a bezpośrednio po nim 
gonitwa za lisem. Zadaniem uczestni-
czących w tymże polowaniu było do-
gonienie go i zerwanie mu z ramienia 
lisiej kity. Jeźdźcy dzielnie walczyli, 
ostatecznie zdobywcą lisa została Mar-
ta Zając z Klubu Jeździeckiego Ran-
czo Janda. Zdobywczyni lisa zwróciła 
uwagę na fakt, że gonitwa była dość 
trudna ze względu na grząskie podłoże, 
nie ukrywała jednak dumy ze swojego 
konia, który w tej sytuacji poradził so-
bie znakomicie.

Lisa ukrytego na terenie Stajni szu-
kali również najmłodsi uczestnicy hu-
bertusa. Odnalazła go Julka Seredyn. 
Flo’s dla koni były nagrodą za ukoń-
czenie gonitwy. Zdobywcy lisów otrzy-
mali natomiast pamiątkowe trofea. Hu-
bertusowe obchody w Stajni Kociołki 
zakończył wspólny poczęstunek.

Wśród uczestników tegorocznego 
hubertusa znaleźli się jeźdźcy ze Stajni 
Kociołki, Klubu Jeździeckiego Ranczo 
Janda z Czarnej Kolonii, Klubu Jeź-
dzieckiego z Ciepielowa oraz 22. Puł-
ku Ułanów Podkarpackich z Garbatki-
Letnisko, a wśród gości wielokrotna 
medalistka Mistrzostw Europy w bie-
gach płotkarskich Grażyna Rabsztyn.

Organizatorem obchodów był Ośro-
dek Integracji Konnej przy Stajni 
Kociołki, prowadzonej przez Halinę 
Kusek.

Monika wiraszka

Wydarzenia
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W Gminie Garbatka-Letnisko zakoń-
czono właśnie kolejną inwestycję o cha-
rakterze drogowym, współfi nansowaną 
z tzw. Schetynówek czyli Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych. Koszt „Przebudowy drogi gmin-
nej w miejscowości Brzustów”, bo o tej 
inwestycji mowa, wyniósł nieco ponad 
360 tys. złotych. 176 tys. zł z tej kwoty 
pokryła dotacja Wojewody Mazowieckie-
go, pozostała część to środki własne Gmi-
ny Garbatka-Letnisko oraz środki Wspól-
noty Gruntowej Wsi Brzustów.

Lecz to nie kwoty są najważniejsze, 
a sam efekt. Mieszkańcy Brzustowa czekali 
na tę inwestycję od lat, jeżdżąc po „grun-
tówce” i licznych dołach. W poprzednich 
kadencjach podejmowano już próby pozy-
skania funduszy unijnych na realizację tego 
przedsięwzięcia, niestety bezskutecznie. 
Dziś mieszkańcy jeżdżą po nowej, bitu-
micznej nawierzchni i spacerują po utwar-
dzonych poboczach.A wszystko to dzięki 
sprawnej polityce władz samorządowych, 
ich determinacji w pozyskiwaniu zewnętrz-
nych środków i przede wszystkim dzięki 
dobrej współpracy pomiędzy Urzędem 
Gminy Garbatka-Letnisko i lokalną spo-
łecznością.

No cóż, oby więcej takiej współpracy 
i takich efektów!

Magdalena Marszałek

11 listopada 1918 roku był przeło-
mowym dniem w dziejach całej Europy, 
a szczególnie Polski. Po 123 latach nie-
woli narodowej i powstańczych zrywów 
wolnościowych, nasz kraj wreszcie od-
zyskał niepodległość. Dziś my w każdą 
rocznicę tego wydarzenia upamiętniamy 
je wystawiając na budynkach fl agi, biorąc 
udział w uroczystych mszach świętych 
i paląc znicze pod pomnikami poległych.

Święto Niepodległości czczone jest tak-
że przez władze samorządowe Gminy Gar-
batka-Letnisko. W tym roku uroczystości 
rozpoczęły się mszą świętą w Kościele pw. 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Garbatce-Letnisko gdzie modlono się 
w intencji Ojczyzny. We mszy świętej 
uczestniczyli mieszkańcy oraz poczty 
sztandarowe. Tak jak w poprzednich la-
tach, tak i w tym roku 11 listopada symbo-
liczne kwiaty pod Mauzoleum Legionistów 
w Żytkowicach złożyli: Przewodniczący 
Rady Gminy Garbatka-Letnisko – Wło-
dzimierz Mazur, Sekretarz Gminy Garbat-

ka-Letnisko – Teresa Fryszkiewicz oraz 
Kierownik Referatu Organizacyjnego UG 
– Marzena Pomarańska. Towarzyszyła im 

młodzież Ośrodka Rehabilitacyjno-Read-
aptacyjnego „KARAN” w Bogucinie.

Magdalena Marszałek

GMINA GARBATKA-LETNISKO
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Upłynął już pierwszy miesiąc, kiedy 
to wraz z początkiem października ruszy-
ły bezpłatne zajęcia artystyczne dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych w naszej gminie. Na 
których można kształtować i rozwijać zain-
teresowania: taneczne (rytmika, podstawy 
jazzu, baletu, disco dance oraz różne formy 
tańca), muzyczne, plastyczne (rysunek, ma-
larstwo oraz rzeźba), zumba kids i zumba 
fi tness. Każdy znajdzie coś dla siebie!

Prowadzący na naszych spotkaniach 
starają się uwzględniać zainteresowania, 
potrzeby oraz możliwości  uczestników 
tak by ekspresja twórcza była bardzo 
dobrą zabawą. Profesjonalizm prowa-
dzących sprawił, że zajęcia cieszą się 
bardzo dużym zainteresowaniem także 
w sąsiednich gminach. My jednak zapra-
szamy naszych mieszkańców do rozwi-
jania pasji i talentów! Prowadzący gwa-
rantują dobrą zabawę oraz efektywnie 
spędzony czas! Instruktorzy i uczestnicy 

zajęć swoje zdobyte umiejętności zapre-
zentują szerszej publiczności na uroczy-
stościach i imprezach gminnych

Zajęcia prowadzą instruktorzy 
i opiekunowie artystyczni z wielolet-
nim doświadczeniem:

Lidia Żuchowska – trener, choreograf
Tomasz Wróblewski – artysta, plastyk
Anna Banaś – instruktor zumba
Dariusz Rodakowski – nauczyciel 

muzyki
kinga kowalczyk

Gmina Garbatka–Letnisko kończy 
właśnie realizację kolejnego już projek-
tu unijnego. Tym razem z europejskiego 
dofi nansowania skorzystali nasi najmłod-
si obywatele, mianowicie przedszkola-
ki. Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja 
i doposażenie oddziału przedszkolnego 
przy PSP w Bogucinie, Gmina Garbat-
ka-Letnisko”, realizowane jest w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007 – 2013, Poddziałania 9.1.1 
– Zmniejszanie nierówności w stopniu 
upowszechniania edukacji przedszkolnej. 
Ideą projektu, dofi nansowanego środ-
kami Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, jest podniesienie standardu opieki 
przedszkolnej w oddziale przedszkolnym 
przy PSP w Bogucinie. Przede wszystkim 
chodzi o modernizacje wspomnianej pla-
cówki, celem przystosowania jej do za-
pewnienia opieki dzieciom 3 i 4 letnim.

Dzięki pozyskanym środkom zmoder-
nizowano toalety dla dziewcząt i chłop-
ców oraz wyremontowano łazienki dla 
personelu. W ramach remontu zaplanowa-
no min.: wymianę płytek i posadzek, wy-
mianę drzwi oraz nowe, obniżone umy-
walki i sanitariaty, kratki wentylacyjne, 
malowanie ścian i montaż luster. Znaczna 
cześć pozyskanych funduszy przeznaczo-

na została jednak na doposażenie oddzia-
łu przedszkolnego. Przedszkolaki oprócz 
nowych mebli, zabawek i wspaniałych 
pomocy dydaktycznych, otrzymały rów-
nież laptop z oprogramowaniem, drukar-
kę, telewizor, radio z odtwarzaczem CD, 
tablicę interaktywną oraz interaktywny 
dywan. Odpoczynek po zabawie zapew-
niają maluchom wygodne poduchy i ma-
terace. Zaplecze kuchenne wzbogaciło się 
o nową lodówkę, zmywarkę, odkurzacz, 
kuchnię elektryczną, naczynia oraz no-

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

woczesne zestawy sprzątające.
Koszt realizowanego projektu opiewa 

na ok. 95.000,00 zł. Cieszy nas bardzo, że 
nasze maluchy uczą się i bawią w kom-
fortowo wyposażonym dla nich oddziale, 
w pełni przystosowanym do współczes-
nych potrzeb edukacyjnych. Dodajmy tu 
jeszcze, że jest to pierwszy kontakt dziecka 
ze szkołą. Ze szkołą, do której po realizacji 
wspominanego projektu chce się wracać.

Magdalena Marszałek
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Uroczyste obchody rozpoczęły się 
o godz. 10:00 mszą św. za ojczyznę 
celebrowaną w Kościele Parafialnym 
pw. św. Wawrzyńca w Głowaczowie. 
Oprawę muzyczną podczas mszy świę-
tej zapewnił chór pod opieką organi-
sty Jacka Wilkowskiego. W obchody 
uroczystości gminnych włączyli się 
oprócz władz samorządowych, stra-
żacy Ochotniczych Straży Pożarnych, 
delegacje uczniów z placówek oświa-
towych oraz zgromadzeni mieszkańcy. 
Po mszy świętej wszyscy uczestnicy 
udali się pod Pomnik Józefa Piłsud-
skiego, gdzie złożone zostały symbo-
liczne wiązanki kwiatów i zapalono 
znicze. Józef Grzegorz Małaśnicki 
– Wójt Gminy Głowaczów, Agnieszka 
Olczak – nauczyciel historii w Pub-
licznym Gimnazjum w Głowaczowie 
oraz Jan Czachowski wygłosili krót-
kie okolicznościowe przemówienia. 

W przeddzień uroczystości gmin-
nych w placówkach oświatowych od-
były się akademie upamiętniające tra-
giczne losy naszej ojczyzny i jej drogę 
do odzyskania wolności. 11 listopada 
to dobra okazja do przypomnienia lu-

dzi, którzy o nią walczyli i przekaza-
nia elementarnych zasad patriotyzmu. 
Uczniowie podczas apeli szkolnych 
przypomnieli, że wolność raz zdobyta 
i niepodległość raz osiągnięta nie jest 
czymś trwałym, tylko czymś danym, 
co trzeba pielęgnować przypominając 

Święto Odzyskania Niepodległości 
to najważniejsze święto narodowe, ob-
chodzone w rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości 11 listopada 
1918 roku, po 123 latach niewoli. Tra-
dycją Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Cecylówce-Brzózkiej jest, aby świę-
ta narodowe czcić nie tylko akademia-
mi, gazetkami okolicznościowymi, czy 
wywieszeniem fl ag. Wzorem lat ubie-
głych, 10 listopada odbyły się warsztaty 
pod hasłem „Współczesny patriotyzm”. 
Uczniowie zapoznali się z okolicznoś-
ciami, w jakich Polska w 1918 roku 
odzyskała niepodległość, oraz trudnoś-
ciami z jakimi borykała się odrodzona 
ojczyzna. Mogli również bliżej poznać 
fakty z życia i działalności Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Wspólnie śpiewa-
liśmy pieśni patriotyczne, dzieci wyko-
nały piękne prace plastyczne. Nagrody 
za najciekawsze prace otrzymały:
• Ofat Alicja klasa VI
• Nowak Bartosz klasa V
• Maciąg Amelia klasa IV
• Nowakowski Kacper klasa III

• Zakrzewska Natalia klasa I
• Praca zbiorowa klasa O

Mamy nadzieję, że ten sposób uczcze-
nia tak ważnej daty pozwoli na skutecz-

niejsze kształtowanie patriotycznych po-
staw naszych uczniów.

Urząd Gminy 
w Głowaczowie

słowa Józefa Piłsudskiego „Chcemy 
Polski Niepodległej, abyśmy tam mogli 
urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze 
dla wszystkich”.

Urząd Gminy 
w Głowaczowie

GMINA GŁOWACZÓW
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13 listopada. w PSP w Brzózie odby-
ło się podsumowanie IV edycji Gmin-
nego Konkursu Plastycznego SKO, pt. 
„Oszczędzanie w SKO i BS to nie moda 
– to mądrość”.

Celem przedsięwzięcia było propago-
wanie idei oszczędzania pieniędzy wśród 
dzieci i młodzieży szkolnej, a także kształ-
towanie postawy gospodarności, wdraża-
nie do twórczego i kreatywnego myślenia 
oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej. 
W konkursie wzięli udział uczniowie ze 
wszystkich szkół podstawowych z terenu 
Gminy Głowaczów. Łącznie na konkurs 
dostarczono ponad 70 prac. Komisja wy-
łoniła następujących laureatów:
W kategorii klas I – III:
I MIEJSCE – Zuzanna Strzelczyk PSP 

Głowaczów
II MIEJSCE – Oliwia Żak PSP Brzóza
III MIEJSCE – Adrianna Żak PSP 

Brzóza
Wyróżnienia:
Igor Chyła PSP Głowaczów
Alan Kopycki PSP Głowaczów
Olga Fijołek PSP Cecylówka Brzózka
W kategorii klas IV – VI:
I MIEJSCE – Julia Dolot PSP w Brzózie
II MIEJSCE – Natalia Anyszkiewicz PSP 

Głowaczów
III MIEJSCE – Kornelia Maciąg PSP Ce-

cylówka Brzózka
Wyróżnienia:
Kornelia Sobakiewicz PSP Głowaczów
Anna Frączyk PSP Głowaczów
Adam Węsek ZSO Ursynówe
W tym dniu również uczniowie klas IV 
– VI mogli sprawdzić swoją wiedzę 
z zakresu ekonomi, bankowości i historii 
BS w Głowaczowie w konkursie, pt. „Za-
przyjaźnij się z pieniędzmi i bankami…
będziesz bogatym człowiekiem”.
I MIEJSCE zdobyła Paulina Korcz z PSP 

w Głowaczowie 
II MIEJSCE uzyskał Kacper Brudnicki 

z PSP w Brzózie
III MIEJSCE zajął Jakub Strzelczyk 

z PSP w Głowaczowie.
Wyróżnienia otrzymali:
Adrian Jasek PSP w Brzózie
Martyna Cieślak PSP w Głowaczowie

Nagrody z konkursów zostały uroczy-
ście wręczone przez prezesa BS w Gło-
waczowie Kazimierza Koniarskiego na 
forum całej społeczności szkolnej.

Organizatorzy na zakończenie im-
prezy podziękowali sponsorom nagród: 
Wójtowi Gminy Głowaczów Józefowi 
Grzegorzowi Małaśnickiemu, prezesowi 
BS w Głowaczowie Kazimierzowi Ko-
niarskiemu oraz dyrektorowi ZRE Kato-

wice oddział w Kozienicach Grzegorzowi 
Rodakowi za hojność i otwarte serce na 
potrzeby szkoły.

Całość przedsięwzięcia przygotowały 

i przeprowadziły: Halina Kańska, Donata 
Wolska – Frączyk, Anna Charenza.

Urząd Gminy 
w Głowaczowie
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Dokończenie na str. 19

Pochodząca z parafi i Oleksów rodzina 
Wiraszka sięga swoimi korzeniami po-
czątku XVIII wieku, choć przypuszczam, 
że nazwisko to funkcjonowało już w wie-
ku XVII. W początkowym okresie, od naj-
starszego zapisu z 1705 roku do 1865 roku 
włącznie, dominowała pisownia nazwiska 
„Wieraszka”. Od 1866 r. (wraz ze zmianą 
proboszcza) pojawiła się pisownia nazwi-
ska: „Wiraszka”. Nazwisko pochodzi naj-
prawdopodobniej od plecionego z wikliny 
narzędzia do połowu ryb. W książce „Do-
linami rzek: opisy podróży wzdłuż Nie-
mna, Wisły, Bugu i ...” Zygmunta Glogera 
z 1903 r. spotykamy zapis: „...samołówka 
zaś z przynętą na ryby upleciona z rózeg 
łozowych, w kształcie walca zawieszone-
go w jednym końcu spiczasto, a nosząca 
nad Narwią nazwę wierszy, tutaj zowie się 

11 listopada to dla nas, Polaków, jed-
na z najważniejszych dat w kalendarzu. 
Właśnie wtedy obchodzimy Narodo-
we Święto Niepodległości. To właśnie 
11 listopada 1918 r., po 123 latach za-
borów, nasz kraj znów pojawił się na 
mapie Europy. Wspomnianego dnia, 
słynny polski przywódca i działacz nie-
podległościowy Józef Piłsudski, został 
Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich, 
a przebywające na naszych ziemiach 
oddziały obcych żołnierzy, zaczęły się 
z nich wycofywać. Ponownie mogliśmy 
zacząć się cieszyć ze swojego własne-
go domu – Polski, która przez wiele lat 
zawłaszczona była przez Rosję, Prusy 
i Austrię.

Z tej okazji na terenie Gminy Gniewo-
szów została zorganizowana uroczystość 
uwieńczająca to wielkie święto.

W dniu 11 listopada 2015 roku tra-
dycyjnie obchodzono 97 rocznicę odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Ob-
chody rozpoczęły się wspólną modlitwą 
w intencji Ojczyzny. Wzorem lat ubie-
głych Msza św. w Kościele NMP w Wy-
sokim Kole została zaplanowana na godz. 
9.00, a liturgii przewodniczył Proboszcz 
Szymon Mucha.

Podczas mszy uczniowie Publicznego 
Gimnazjum w Gniewoszowie przedstawi-
li montaż słowno – muzyczny dotyczący 
odzyskania niepodległości przez Polskę. 
Po mszy uczestnicy z fl agami w dłoniach 
przemaszerowali na cmentarz wojskowy 
w Wysokim Kole. Następnie wójt gminy 
Wiesław Pawlonka oraz proboszcz parafi i 
– ksiądz Szymon Mucha wygłosili krótkie 
przemówienia. Na grobach nieznanych 

żołnierzy złożono wiązanki i zapalono 
symboliczne znicze, aby pamięć o pole-

wiraszka”. Potwierdzają tę tezę także inni 
autorzy badający dawną polszczyznę.

Prawdopodobnie też mianem tym 
określono kogoś, kto dobrze umiał wyra-
biać lub zastawiać takie wnyki. Oznacza 
to, że pierwsza osoba, którą obdarzono 
takim przydomkiem (które z czasem sta-
ło się nazwiskiem) najpewniej mieszkała 
niedaleko rzeki. Patrząc na mapę parafi i 
Oleksów, z dużym prawdopodobień-
stwem można przyjąć, że chodzi o wieś 
Borek. Kiedy zajrzymy do wpisów me-
trykalnych z początku XIX wieku (księgi 
metrykalne parafi i Oleksów zachowały 
się od 1810 roku) zobaczymy, że w Bor-
ku w tym czasie żyli członkowie kilku 
niezależnych rodzin noszących to nazwi-
sko. W większości pozostałych wsi były 
to pojedyncze osoby, o ile w ogóle już 

w tym czasie się pojawiały. Dopiero po-
tem, w miarę rozradzania się tej rodziny, 
jej członkowie osiedlali się (np. poprzez 
ożenki) w innych wsiach. Wydaje się 
zatem, że Borek to rodowa wieś rodziny 
Wiraszka. 

W przeciwieństwie do rodzin szlache-
ckich, co do których zachowały się boga-
te materiały źródłowe, o członkach rodzin 
chłopskich darmo szukać materiałów in-
nych niż akty metrykalne. Do tego w wie-
lu przypadkach członkowie rodzin chłop-
skich używali na co dzień tylko imion, 
nazwiska były uważane za coś obcego. 
Nierzadko było tak jeszcze na początku 
XX wieku. Przyczyniała się do tego nie 
tylko bieda, podległość pańszczyźniana 
czy brak edukacji – ale także brak świa-

głych żołnierzach nigdy nie zagasła.
Mikołaj Mizak

GMINA GNIEWOSZÓW
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PODSUMOWANIE 
Liczba ludności w gminie Gniewoszów na przełomie lat 1995-2013r. systematycznie spada. Jest to spowodowane przede 

wszystkim coraz mniejszą liczebnością roczników w grupie wiekowej 0-14, jak również wahaniami w strukturze urodzeń. Z pew-
nością kryzys związany ze spadkiem zawieranych małżeństw, nie sprzyja zwiększaniu liczby ludności wśród populacji gminy 
Gniewoszów. Ponadto, mimo nieznacznego spadku liczby zgonów ogółem, nadal pozostają one na wysokim poziomie generując 
ujemny przyrost naturalny. Zmniejszająca się liczba osób, napływających do gminy Gniewoszów, nie pozostaje bez echa wśród 
zmniejszającej się liczby mieszkańców gminy Gniewoszów, która w stosunku do roku bazowego, w 2013 r. zmniejszyła się o 15 %.  
W strukturze ludności dominują kobiety, nadwyżki widoczne są w najmłodszych grupach wiekowych jak również w grupie 50+.  
W 2013 r. współczynnik feminizacji wynosił 106. Wyraźna dominacja kobiet może być związana z miejscowym rynkiem pracy, za-
pewniającym głównie miejsca pracy dla kobiet w postaci sprzedawczyń, nauczycielek, urzędniczek. Mężczyźni z reguły decydują 
się na migracje za pracą i poprawą warunków życia. 

Z ekonomicznego punktu widzenia pozytywnym zjawiskiem w 2013 r. jest wzrost liczby ludności w wieku produkcyjnym oraz 
spadek liczebności grupy poprodukcyjnej. Jednakże zestawienie tych danych z dwukrotnym spadkiem ludności w wieku przedpro-
dukcyjnym może generować niebawem poważne problemy gospodarcze gminy Gniewoszów. Spadek współczynników obciążenia 
demograficznego takich jak: liczba ludności nieprodukcyjnej czy poprodukcyjnej na 100 osób w wieku produkcyjnym może być 
rozpatrywana w dwojaki sposób. Z jednej strony mniejsza liczba osób w wieku niezdolnym do pracy, generuje mniejszą liczbę osób 
pobierających świadczenia społeczne, aczkolwiek z drugiej strony zjawisko to ukazuje spadek poziomu zdrowotności społeczności 
gminy Gniewoszów. Wzrost wskaźnika liczby ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym obra-
zuje negatywne konsekwencje ujemnego przyrostu naturalnego. Jeżeli sytuacja ta, nie ulegnie zmianie, osoby z ówczesnej grupy 
przedprodukcyjnej za kilka lat będą musiały zmagać się z dużo większymi podatkami. 

Charakterystycznym zjawiskiem dla gminy Gniewoszów jest starzenie się społeczeństwa, mające odzwierciedlenie w podwo-
jeniu odsetka populacji z grupy wiekowej 70+, w stosunku do roku bazowego. Przy niewielkiej liczebności mieszkańców z grupy 
przedprodukcyjnej generuje to poważne zagrożenia wynikające z ciągle zwiększającej się liczby osób w wieku poprodukcyjnym, 
pobierających świadczenia społeczne. Coraz mniejsze zasoby mieszkańców wchodzących w wiek produkcyjny będą musiały utrzy-
mać osoby już niezdolne do pracy. Może to powodować poczucie niesprawiedliwości i niezadowolenia społecznego, a co za tym 
idzie realny spadek poziomu życia mieszkańców. Gmina Gniewoszów reprezentuje ogólny, zachodnioeuropejski trend starzenia 
się społeczeństwa, który także potwierdza sporządzona przeze mnie skala starości według Rosseta i ONZ. Wg klasyfikacji ONZ 
populacja gminy Gniewoszów to populacja stara, natomiast wg skali Rosseta sytuacja w badanej gminie określana jest jako starość 
demograficzna.
BIBLIOGRAFIA
• Bank Danych Lokalnych, GUS, http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks, [dostęp: 06.05.15],
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Magdalena Sadownik

domości, że nazwisko to coś ważnego.  
I dlatego, kiedy czytamy akty metrykalne 
z parafii Oleksów nierzadko zauważamy 
wpisy, że zmarł ktoś „z rodziców niepa-
miętnych”.

Generalnie do czasów uwłaszczenia 
chłopów, czyli do 1864 r. zdecydowana 
ich większość mieszkała z pokolenia na 
pokolenie w jednej wsi. Rzadko zdarzało 
się, by zmieniali miejsce zamieszkania, 
np. poprzez ożenek. Wyraźne ożywie-
nie w tym względzie widać po 1864 r.,  
a zwłaszcza pod koniec XIX wieku. Kie-
dy w pierwszej połowie lat 30.tych XX 
wieku Urząd Wojewódzki w Kielcach 
przygotowywał scalanie gruntów wiej-
skich, w swoim publikatorze ogłaszał 
wykazy mieszkańców wraz z areałem po-
siadanych przez nich działek w poszcze-
gólnych wsiach. W kilku wsiach parafii 
Oleksów, gdzie przez dziesiątki lat miesz-

kali Wiraszkowie (Chechły, Sarnów, 
Wólka Bachańska) członkowie tej licznej 
niegdyś rodziny albo zniknęli, albo znaj-
dujemy jedną rodzinę. W jakich zatem 
kierunkach odbywała się emigracja?

Pierwszym naturalnym kierunkiem 
było miasto Kozienice i okolice, drugim 
– parafia Sieciechów (a potem Dęblin  
i parafia Baranów po drugiej stronie Wi-
sły), trzecim – Puławy i okolice. Stosun-
kowo nieliczne osoby przenosiły się do 
parafii Policzna czy Zwolenia. Następnie, 
zwłaszcza po drugiej wojnie światowej, 
zaczął się exodus do dużych miast (War-
szawa, Wrocław, Radom, Gdańsk) – zwią-
zane to było z większą niż przed wojną 
możliwością awansu społecznego (studia, 
służba wojskowa, praca w przemyśle).

Wg danych bazy PESEL, w 69 róż-
nych powiatach i miastach w Polsce, 
mieszkają 763 osoby o nazwisku Wi-

raszka. Najwięcej zameldowanych jest  
w powiecie kozienickim – 193 osoby. 
Opracowując dzieje tej rodziny na pod-
stawie głównie akt metrykalnych parafii 
Oleksów i siedmiu sąsiednich (ale także 
np. ksiąg notariatu czy zasobu IPN) ustali-
łem ponad 1300 osób noszących to nazwi-
sko w okresie 1810 – 1914 r. Ostatnie 100 
lat, zgodnie z Ustawą o ochronie danych 
osobowych, nie jest powszechnie dostępne 
do prac genealogicznych. Ustalone przeze 
mnie osoby mieszkały lub mieszkają na te-
renie 64 miejscowości w całej Polsce.

Tą krótką informacją pragnę zachęcić 
wszystkich, którzy są związani z tą ro-
dziną do uzupełnienia monografii. Mogę 
jednocześnie pomóc w odtworzeniu wy-
wodów innym chętnym. Może uda mi 
zainspirować kogoś do opracowania dzie-
jów innych rodzin? Proszę o kontakt mai-
lowy pod adresem: irw@poczta.ats.pl        

Robert Wiraszka

Dokończenie ze str. 18
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„Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi. 
A niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym”. 

Józef Piłsudski

10 listopada 2015 roku w Zespole 
Szkół w Grabowie nad Pilicą odbyła się 
akademia z okazji Święta Niepodległo-
ści, w której uczestniczyła cała szkolna 
społeczność: dyrektor Edyta Lusarczyk, 
wicedyrektor Agnieszka Durajczyk, na-
uczyciele i uczniowie PSP i PG. Uroczy-
stość została przygotowana i zaprezento-
wana przez uczniów klas: 6a PSP, I A i II 
B PG pod kierunkiem nauczycieli: Jacka 
Cichowskiego, Daniela Porczyńskiego 
i Małgorzaty Cichowskiej.

Było to widowisko artystyczno-hi-
storyczne, przedstawiające tragedię roz-
biorów, nadzieję powstań i długą drogę 
narodu polskiego do odzyskania niepod-
ległości.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego 
nastąpiło zapalenie zniczy pod tablicami 
pamiątkowymi Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im. Żołnierzy Polskich spod 
Monte Cassino i Publicznego Gimnazjum 
im. Generała Władysława Andersa celem 
oddania hołdu patronom.

Następnie rozpoczęła się część arty-
styczna. Uczniowie w obrazowy sposób 
zaprezentowali dzieje Polaków od cza-
sów pierwszego rozbioru aż do momentu 
odzyskania niepodległości 11 XI 1918 r. 
W tej części można było usłyszeć pieś-
ni żołnierskie i patriotyczne oraz poezję 

pisaną „ku pokrzepieniu serc” takich 
poetów jak: Adam Mickiewicz, Maria 
Konopnicka, Józef Wybicki oraz Artur 
Oppman. Również dekoracja dopełniała 
uroczystość, ponieważ w trakcie jej trwa-
nia uczniowie uzupełniali ją o najważniej-
sze daty tego okresu historycznego.

Na koniec wicedyrektor Agnieszka 
Durajczyk wygłosiła krótkie przemówie-
nie o znaczeniu owego święta oraz o wy-

W listopadzie ukończone zostaną 3 in-
westycje drogowe na terenie gminy Gra-
bów nad Pilicą w strategicznych dla niej 
miejscach.

Wójt Gminy czynnie wspiera fi -
nansowo, zadania powiatu przy bu-
dowie dróg powiatowych. W tym 
miesiącu powstało długo oczekiwa-
ne połączenie asfaltem odcinka 890 
mb drogi powiatowej 1701W Grabów 
n/Pilicą – Augustów na pograniczu miej-
scowości Dąbrówki – Augustów. Przebu-
dowę za kwotę 111 342,83 zł prowadziła 
wyłoniona w przetargu fi rma Trakt S.A 
z Górek Szczukowskich. Kolejny remont 
prowadzony jest na drodze powiatowej 
1710W Grabów n/Pilicą – Dziecinów, 
odcinek przez m. Grabina o dł. 375 mb. 
Nawierzchnia do tej pory była jedną 
z najbardziej zniszczonych w naszej 
gminie. Roboty budowlane za kwotę 
159 626,33 zł wykonuje wyłonione 
w przetargu Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo – Mostowych Karol Cieśla 
z Chybic.

Największą inwestycją prowadzoną 
na terenie naszej gminy jest przebudowa 
drogi wojewódzkiej nr 730 – ul. K Pu-
łaskiego w m. Grabów nad Pilicą od km 
31+148 do km 31+602 – Etap I. Roboty 

budowlane prowadzone przez Przedsię-
biorstwo Robót Inżynieryjno – Drogo-
wych w Grójcu Sp. z o.o. opiewają na 
kwotę 1 020 000,00 zł

Anna Plesiewicz

darzeniach, które miały miejsce prawie 
wiek temu. Jednocześnie przypomniała 
zgromadzonym o obowiązku wywiesze-
nia fl agi narodowej w tym dniu. Ucznio-
wie z zainteresowaniem i w skupieniu 
oglądali i słuchali tej szczególnej lekcji 
historii, zdając egzamin z patriotyzmu.

Jacek cichowski, Daniel Porczyński, 
Małgorzata cichowska

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
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Pierwsze spotkanie Seniorów, odbyło 
się 15 kwietnia 2015 r. w CASL „Cyberia”. 
Przybyła na nie, duża grupa osób, zaintereso-
wanych aktywnym działaniem. Pomysłów, 
na wspólne spędzanie czasu, padło wiele. 
Wycieczki integracyjne, spotkania okolicz-
nościowe, szkolenia to tylko niektóre z poda-
nych przykładów. Zaangażowanie jakim wy-
kazywali się zebrani, potwierdziło potrzebę 
powstania „Klubu Seniora” na terenie gminy 
Grabów nad Pilicą. Cykliczne spotkania, od-
bywające się raz w miesiącu, zintegrowały 
grupę. Został wybrany zarząd, w skład które-
go wchodzą: Barbara Woźniak, Elżbieta Ku-
charska, Marianna Petryka oraz Janina Najda. 
Prężnie działający klub, szybko zyskał sympa-
tię i akceptację mieszkańców, którą potwier-
dza, wciąż zwiększająca się ilość członków. 
Swoją działalność, pierwszy raz zaprezento-
wali publicznie, biorąc udział XII Dożynkach 
Powiatu Kozienickiego, odbywających się 
w tym roku w Głowaczowie. Na tę okolicz-
ność, wykonany został przez członkinie, tra-
dycyjny wieniec dożynkowy, przy wsparciu 
Wójta Gminy – Euzebiusza Strzelczyka, 
promujący materialne i duchowe dziedzictwo 
kulturowe grabowskiej ludności. Powstał by 
przywrócić w świadomości społecznej, wy-
soką wartość pracy rolnika oraz szacunku 
do darów ziemi i chleba. Był zwieńczeniem 
kończących się zbiorów, dziękczynieniem za 
pomyślne żniwa oraz prośbą o obfi te plony 
na następny rok. Koncentryczny układ dwóch 
serc, zwieńczony kowalskim krzyżem, skie-
rowany ku darom ziemi, mieszczący w swym 
wnętrzu, herb Grabowa nad Pilicą, ukazy-
wał trud ludzkiej pracy. Serca, jako główne 
elementy składowe wieńca, wyrażały umi-
łowanie darów natury oraz Boga. Ramiona, 
zdobione przede wszystkim kłosami, sym-

bolizowały żniwa. Do dekoracji nasady wy-
korzystano symbole płodności i piękna, takie 
jak owoce, warzywa i kwiaty. W zdobieniach 
wieńca nie brakowało rękodzieł, pracy rze-
mieślniczej, czy przemysłowych gadżetów. 
Miało to na celu ukazanie ważności współ-
pracy różnych grup społecznych, tworzących 
naszą więź i odpowiedzialność za wspólne 
dzieło oraz przyszłość. Był także hołdem 
i podziękowaniem dla przodków, za ich pra-
cę dla przyszłych pokoleń, poprzez ukazany 
przemijający czas, pod postacią czterech ra-
mion, symbolizujących pory roku. Wartością 
jednak najwyższą i najważniejszą był krzyż. 
Umieszczony ponad konstrukcją, błogosła-
wił wieniec i ludzką codzienność. Delegacja 
wieńcowa, wyróżniała się Klubowymi chu-
stami, które przewiązane były na ramionach 
seniorek, dumnie reprezentujących swój Klub 
oraz Gminę. Zostały wyróżnione w konkursie 

Dobiegają końca prace rozpoczęte 
w 2014 roku, związane z budową i wy-
posażeniem budynku przeznaczonego do 
prowadzenia działalności Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Grabowie nad Pilicą. Nowy Ośrodek 
Zdrowia to ok. 200 m² powierzchni, na 
której rozlokowano przestronną rejestrację 
z poczekalnią, dwa gabinety lekarskie, ga-
binet zabiegowy, pomieszczenia sanitarne, 
pomieszczenia gospodarcze oraz pokój so-
cjalny dla personelu. Budynek został wypo-
sażony we własną kotłownię – ogrzewanie 
gazowe. Mając na uwadze obowiązujące 
przepisy jak i dobro osób niepełnospraw-
nych wykonany został podjazd do wejścia 
oraz wszystkie udogodnienia ułatwiające im 
swobodne korzystanie z usług medycznych. 

Wygospodarowano 
część placu przed bu-
dynkiem i zaadapto-
wano go pod dogodne 
miejsca parkingowe 
dla pacjentów. Kolo-
rystyka wnętrza, ele-
wacji oraz zagospoda-
rowanie placu przed 
budynkiem zosta-
ło zaprojektowane 
z myślą, aby pacjen-
ci uczęszczający do 
Ośrodka Zdrowia 
czuli się bezpiecznie, 
a wybrane barwy od-
działywały pozytywnie na ich samopoczu-
cie. Ta inwestycja prowadzona systemem 

gospodarczym przy wykorzystaniu pracy 
od podstaw własnych pracowników Urzędu 
Gminy kosztowała ok. 400.000,00 zł.

Anna Plesiewicz

bolizowały żniwa. Do dekoracji nasady wy- wieńcowym, otrzymując dyplom oraz nagro-
dę pieniężną w postaci karty podarunkowej. 
Wieniec złożono w kościele, pod wezwaniem 
św. Trójcy w Grabowie,nad Pilicą na dożyn-
kach parafi alnych. W najbliższej przyszłości, 
planowane są przez Seniorów, imprezy ta-
neczne, biesiadne oraz wieczory poświęco-
ne sztuce. Mając do dyspozycji nowoczes-
ne technologie, oraz multimedia, w CASL 
„Cyberia” Seniorzy z Grabowa, prowadzą 
stronę na Facebooku, zamieszczając tam in-
formacje, dotyczące spotkań oraz relacjonują 
swoją działalność. W przyszłości planują być 
słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Kreatywność oraz innowacyjna jesień życia 
seniorów z Grabowa nad Pilicą, zaraża uśmie-
chem i motywuje do aktywnych działań, nie 
tylko Klubowiczów, ale też inne grupy spo-
łeczne.

Małgorzata Siekut



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 22

Kozieniczanie po wielu latach zno-
wu mogą cieszyć się oglądaniem wiel-
kich produkcji fi lmowych na dużym 
ekranie. Dzięki włodarzom naszego 
miasta, 23 października w Centrum 
Kulturalno – Artystycznym miało 
miejsce ofi cjalne otwarcie kina. 

Niewątpliwie na ten dzień czekali-
śmy wszyscy. Po tym jak w 1990 roku 
zostało zamknięte kino „Znicz”, ma-
rzyliśmy o tym, aby móc pochwalić się 
swoim kinem. I udało się! Od 23 paź-
dziernika przez sześć dni w tygodniu 
możemy oglądać wielkie produkcje, 
zarówno zagraniczne, jak i polskie, na 
dużym ekranie. 

W piątkowe popołudnie, 23 paź-
dziernika, ofi cjalnego otwarcia kina 
dokonał burmistrz gminy Kozienice 
Tomasz Śmietanka wraz z dyrektor Ko-
zienickiego Domu Kultury Elwirą Ko-
złowską. 
– Dzisiaj proszę Państwa otwieramy 

nową kartę w historii kozienickiego 
kina. Bardzo długo mieszkańcy na-
szej gminy czekali na ten dzień – mó-
wił burmistrz. – Cieszę się, że wresz-
cie nastąpił i możemy pochwalić się 
kinem o najwyższych standardach. 
Życzę Państwu wielu niepowtarzal-
nych i niezapomnianych filmowych 
wrażeń.

– Oprócz pokazów premierowych będą 
też cykle fi lmowe m.in. „Poranki fi l-
mowe dla dzieci”, „Kino dla cieka-
wych” czy „Kino dla seniora”. Mamy 
nadzieję, że sześć dni w tygodniu na-
sze kino będzie przyciągało wielbicie-
li dużego ekranu. Dniem wolnym od 

kina jest czwartek, który wykorzysty-
wany będzie na realizacje innych wy-
darzeń kulturalnych m.in. koncertów 
– mówiła E. Kozłowska.
W swoich wypowiedziach zarówno 

burmistrz, jak i dyrektor KDK dodatkowo 
podkreślali, że sala, w której się znajdu-
ją, jest salą wielofunkcyjną, która oprócz 
kinowej będzie pełnić także funkcję kon-
certową, teatralną czy wykładową.

Po części ofi cjalnej goście wśród, 
których znaleźli się m.in. przedstawicie-
le samorządu powiatowego i gminnego, 
przedstawiciele instytucji i placówek 
z naszego terenu oraz mieszkańcy, a także 
przedstawiciele mediów, zostali zaprosze-
ni na specjalny, zamknięty pokaz fi lmu pt. 

„Król życia” z Robertem Więckiewiczem 
w roli głównej. Dodatkowo wszyscy 
otrzymywali okolicznościowe upominki.

Tego dnia odbyły się jeszcze dwie 
projekcje. Była to ogólnopolska premie-
ra fi lmu dla dzieci „Piotruś. Wyprawa 
do Nibylandii” oraz fi lm science fi ction 
„Marsjanin”.

Warto wiedzieć: Kino w Kozieni-
cach działa w strukturach Kozienickie-
go Domu Kultury im. B. Klimczuka. 
Znajduje się ono w Centrum Kultural-
no – Artystycznym, przy ul. Warszaw-
skiej 29. Wielofunkcyjna sala dysponuje 
356 miejscami i wyposażona jest w pro-
jektor o najwyższym standardzie o roz-
dzielczości 4K dla projekcji trójwymia-
rowej i tzw. rolowany ekran o szerokości 
8,5 metrów oraz nowoczesny system na-
głaśniający – niczym w multipleksach. 
W projekcji 3D wykorzystywane są oku-
lary, które po zakupie stają się własnoś-
cią widza i mogą być wykorzystywane 
w kolejnych projekcjach 3D. Bilety 
do kina można nabyć w kasie Centrum 
Kulturalno – Artystycznego, która jest 
otwarta codziennie od godz. 10.00, 
a zamykana 15 minut po rozpoczęciu 
ostatniego seansu. W celu usprawnienia 
płatności wprowadzona jest możliwość 
korzystania z kart płatniczych, a 6 listo-
pada został uruchomiony system interne-
towej rezerwacji biletów.

Serdecznie zapraszamy do kina 
w Kozienicach!

Szczegółowe informacje o repertuarze 
i cennik zainteresowani znajdą na stronie 
www.dkkozienice.pl. 

kozienicki Dom kultury
im. Bogusława klimczuka

ofi cjalnego otwarcia kina dokonał burmistrz gminy kozienice Tomasz Śmietanka 
wraz z dyrektor kozienickiego Domu kultury Elwirą kozłowską

Wielofunkcyjna sala dysponuje 356 miejscami i wyposażona jest w najnowocześniej-
szy sprzęt kinowy, z możliwością projekcji w formacie 3D

GMINA KOZIENICE
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Dnia 23 października 2015 r. w Warsza-
wie odbyło się rozstrzygnięcie i podsumo-
wanie XIV edycji Konkursu „Gmina Fair 
Play” Certyfi kowana Lokalizacja Inwestycji. 
W gronie fi nalistów po raz kolejny znalazła 
się Gmina Kozienice otrzymując certyfi kat 
„Gmina Fair Play 2015” oraz nagrodę spe-
cjalną – Złotą Statuetkę. Burmistrza Ko-
zienic Tomasza Śmietankę na uroczystości 
reprezentowali Zastępcy – Małgorzata Be-
belska i Igor Czerwiński.

Organizowany od 2001 r. Konkurs 
i Program Certyfi kacyjny „Gmina Fair 
Play” jest prestiżowym przedsięwzięciem, 
afi liowanym przy Krajowej Izbie Gospo-
darczej. Samo nadanie tytułu poprzedzone 
jest, dokonywanym przez niezależne gremia 
eksperckie, procesem szczegółowej weryfi -
kacji realizowanych przez samorządy zadań 
na rzecz rozwoju gospodarczego. Audytorzy 
sprawdzają fi nanse gminy i sposób ich go-
spodarowania, poziom i rodzaj inwestycji in-
frastrukturalnych, działania na rzecz ochrony 
środowiska oraz stosowanie innowacyjnych 
rozwiązań. Kontrolowane są także procesy 
administracyjne, a także przeprowadzane 
badania wśród lokalnych przedsiębiorców 
i instytucji otoczenia biznesu. 

Posługiwanie się logo „Gmina Fair 
Play” – mówi Tomasz Śmietanka Burmistrz 
Gminy Kozienice – nie tylko podnosi prestiż 
gminy, ale także – a może przede wszystkim 
– jest elementem marketingowo – promo-
cyjnym, który przedstawia Gminę Kozieni-

ce jako rzetelnego, wiarygodnego partnera, 
utwierdza w przekonaniu, że jesteśmy gminą 
przyjazną i otwartą zarówno dla odbiorców 
indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Jest 
to także wiarygodny znak dla wszystkich in-
westorów, że w naszej gminie – przy sprzy-
jających warunkach dla rozwoju biznesu 
– po prostu warto inwestować! Tytuł ten ma 
także oddźwięk mobilizujący – zobowiązuje 
do utrzymywania wysokiego poziomu świad-
czonych usług oraz poszukiwania i wdraża-
nia kolejnych narzędzi promujących gmi-
nę w świecie biznesu. Dla nas, dużą zaletą 
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udziału w konkursie „Gmina Fair Play” jest 
także bardzo dobrze przygotowany „Raport 
benchmarkingowy”, który obiektywnie – bo 
zewnętrznie – ocenia realizowane działania 
i ich efekty. Nie skupia się jedynie na pozytyw-
nych stronach działalności samorządowej, 
lecz wskazuje również na negatywne zjawiska 
i bariery wpływające na ograniczenia rozwo-
ju gospodarczego, co jest niezwykle istotne 
w procesie planowania i opracowywania 
strategii rozwoju. 

Wydział Promocji, kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w kozienicach

Archiwum Gmina Fair Play
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„ojczyzna to trzy wielkie rzeczy: wspólna mowa, wspólna ziemia i wspólna pamięć”
Bogusław Wolniewicz

Słowami Bogusława Wolniewicza 
Wójt Gminy Magnuszew Marek Dra-
pała i pracownicy Gminnej Biblioteki 
Publicznej  – Centrum Kultury w Mag-
nuszewie zaprosili społeczność gminy 
do uroczystych obchodów Święta Nie-
podległości. Tegoroczne uroczystości  
rozłożone zostały na dwa dni 10 i 11 
listopada.

10 listopada o godzinie 10.00 w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy, odbył 
się I Gminny Przegląd Piosenki i Pieś-
ni Patriotycznej, zorganizowany przez 
pracowników Gminnej Biblioteki Pub-
licznej – Centrum Kultury w Magnu-
szewie, nad którym objął patronat Wójt 
Gminy. Zaproszenie do wzięcia udziału 
w tym wydarzeniu było skierowane do 
uczniów placówek edukacyjnych znaj-
dujących się na terenie gminy Mag-
nuszew. W przeglądzie wzięło udział 
62 wykonawców, przedstawicieli 
wszystkich szkół z terenu gminy: po-
cząwszy od pierwszoklasistów ze szkół 
podstawowych, kończąc na uczniach 
z klas III gimnazjum. 

Salę konferencją wypełnili licznie 
zgromadzeni widzowie: radni gminy, 
sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy, na-
uczyciele i rodzice występujących ucz-
niów. Organizatorzy nie tylko zadbali 
o odpowiedni do okazji wystrój sali, ale 
również aby poczuć atmosferę święta, 
każdy z uczestników spotkania, został 
udekorowany biało czerwoną kokardą. 
Zafascynowani wokalnymi talentami 
słuchacze, przenosili się z nastrojo-
wych pełnych nostalgii i zadumy nad 
losem Polaków – tułaczy żołnierskich 
ballad, do porywających do marszu, 
skocznych pieśni legionistów. Uczest-
nicy śpiewali solo, w duetach a także 
chóralnie. Wykonawcy bardzo ambitnie 
podeszli do swoich występów, więk-
szość z nich korzystała z podkładów 
muzycznych, inni akompaniowali sobie 
na instrumentach natomiast niektórzy 
odważnie śpiewali a capella. Całość 
spotkania uświetnił swoim występem 
zaproszony gościnnie zespół wokalny 
seniorek „Melodia” działający przy 
GBP-CK w Magnuszewie. Muzyczne 
spotkanie trwało 3 godziny a wszyst-
kim czas upłynął bardzo szybko. 

Zarówno występującym, jak słu-
chaczom przegląd  przypadł do serca 
i zgodnie z propozycją dyrektor GBP-
CK obiecali spotkać się za rok, mając 

GMINA MAGNUSZEW
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nadzieję, że Gminny Przegląd Piosenki 
i Pieśni Patriotycznej, stanie się cyklicz-
ną imprezą towarzyszącą obchodom Na-
rodowego Święta Niepodległości w gmi-
nie Magnuszew przez następne lata. 

Wszystkim uczestnikom przeglą-
du zostały wręczone dyplomy i sym-
boliczne upominki, a na zakończenie 
spotkania czekał na wszystkich zebra-
nych, słodki poczęstunek.

W drugim dniu obchodów 11 listopada, 
w Dzień Niepodległości, o godzinie 12.00, 
w kościele parafi alnym pod wezwaniem 
Jana Chrzciciela w Magnuszewie, odby-
ła się uroczysta Msza Święta za Ojczyznę 
z udziałem przedstawicieli całej społeczno-
ści gminnej oraz Pocztów Sztandarowych 
Szkół i instytucji działających na terenie 
gminy. Dodatkowym akcentem patrio-
tycznym była oprawa artystyczna Mszy 
Świętej. W krótkim montażu poetyckim, 
członkowie amatorskiej Grupy teatralnej, 
działającej przy Gminnej Bibliotece Pub-
licznej – Centrum Kultury w Magnuszewie 
przybliżyli uczestnikom historię drogi na-
szej ojczyzny do odzyskania niepodległo-
ści. Po zakończeniu Mszy Świętej Poczty 
Sztandarowe,Władze Gminy i licznie zgro-
madzeni mieszkańcy udali się do Kwatery 
Poległych na tutejszym cmentarzu by zło-
żyć kwiaty oraz oddać hołd i cześć obroń-
com naszej ojczyzny.

Dyrektor i pracownicy GBP-ck 
w Magnuszewie

Dokończenie ze str. 24
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25 października br. w gminie Siecie-
chów odbyła się uroczystość upamięt-
niająca 72 rocznicę pacyfi kacji wsi Kę-
pice i zbliżające się święto Odzyskania 
Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła 
się o godz. 12ºº w zabytkowym kościele 
pw. Wniebowzięcia NMP w Opactwie. 
Mszę św. celebrował w intencji Ojczyzny 
ks. Henryk Kowalczyk. W uroczystości 
udział wzięli: władze samorządowe, dy-
rektorzy szkół, poczty sztandarowe, orga-
nizacje kombatanckie, grupa rekonstruk-
cyjna, zaproszeni goście, mieszkańcy 
gminy. Po Mszy św. młodzież z Zespołu 
Placówek Oświatowych im. Armii Krajo-
wej w Sieciechowie przedstawiła montaż 
słowno-muzyczny, prezentując pieśni  pa-
triotyczne z komentarzem w formie opo-
wieści o Ojczyźnie.  

Po zakończeniu występu młodzieży, 
wszyscy zebrani udali się na cmentarz pa-
rafi alny w Opactwie, aby oddać cześć par-
tyzantom, żołnierzom oraz bezimiennym 
bohaterom z czasów II wojny światowej. 
Symbolem pamięci były zapalone znicze 
i złożone kwiaty. Wartę honorową przy 
mogile pełnili żołnierze z Kompa-
nii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych 
z Dęblina. Uroczystości uświetnili przed-
stawiciele orkiestry wojskowej również 
z Dęblina.

Kolejna część uroczystości odbyła się 
przy pomniku upamiętniającym pomor-
dowanych żołnierzy BCH i AK w Kępi-
cach. Po odegraniu hymnu państwowego, 
zebranych powitał Wójt Gminy Siecie-
chów Marian Zbigniew Czerski. W swo-
im wystąpieniu podkreślał bohaterstwo, 
jakim wykazali się mieszkańcy Kępic 
i całej gminy Sieciechów podczas ostat-
niej wojny: „To oni prowadzili różne dzia-
łania zbrojne w odwecie za mord dokony-
wany na tutejszej ludności – już jesienią 
1939 roku, Niemcy na terenie Gminy Sie-
ciechów zamordowali 39 osób. Inną for-
mą działań oddziałów partyzanckich było 
niszczenie zaplecza wojennego, a szcze-
gólnie uniemożliwienie dostaw żywności 
na front”.

Andrzej Zwolski przedstawił tło histo-
ryczne wydarzeń z 1943 roku, następnie 
wyrecytował wiersz pt. „Leć Orle Biały”. 
By uczcić pamięć bohaterów tamtych 
dni, przedstawiciele różnych środowisk 
i organizacji złożyli wiązanki z biało-czer-
wonych kwiatów. Byli wśród nich: Wójt 
Gminy Sieciechów Marian Zbigniew 
Czerski, Marianna Bąk – przedstawiciel-
ka rodzin kombatanckich, przewodni-

czący RG Sieciechów Kazimierz Masta-
lerz, Wójt Gminy Gniewoszów Wiesław 
Pawlonka, delegacja Światowego Związ-
ku Armii Krajowej z Kozienic na czele 
z Lucyną Abramczyk córką dowódcy od-
działu partyzanckiego „Tomasza”, dele-
gacja Związku Kombatantów RP i byłych 
Więźniów Politycznych oddział w Gar-
batce Letnisku na czele z panem Bolesła-
wem Warchołem, Kozienickie Stowarzy-
szenie Rekonstrukcji Historycznych na 
czele z Krzysztofem Zającem, delegacje 

uczniów ze szkół w Sieciechowie, Słowi-
kach i Zajezierzu oraz rodziny żołnierzy, 
partyzantów oraz pomordowanych pod-
czas pacyfi kacji Kępic. Zwieńczeniem 
złożonych kwiatów była pieśń „Śpij ko-
lego” zagrana przez sygnalistę z orkiestry 
wojskowej.

Na zakończenie wójt gminy podzięko-
wał wszystkim uczestnikom za obecność 
jednocześnie zapraszając na grochówkę.

Elżbieta kalbarczyk

GMINA SIECIECHÓW
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W Publicznej Szkole Podstawowej 
im. Armii Krajowej w Sieciechowie 
uczniowie klas IV – VI uczą się mate-
matyki z zastosowaniem innowacyj-
nych rozwiązań.

Zajęcia prowadzone są w ramach pro-
jektu „mPotęga” realizowanego ze środków 
Fundacji mBanku i mają na celu rozwijanie 
umiejętności matematycznych uczniów po-
przez gry i zabawy. Uczniowie podczas zajęć 
ćwiczą wykonywanie działań wykorzystując 
do tego specjalne karty do gry, oraz uczą się 
logicznego i strategicznego myślenia poprzez 
grę w gry planszowe. Ponadto celem zajęć 
jest pokazanie praktycznych zastosowań ma-
tematyki. W tym celu zorganizowano zajęcia 
w Banku Spółdzielczym, Urzędzie Gminy 
oraz w Filii Urzędu Pocztowego w Siecie-
chowie. Podczas zajęć uczniowie dowiedzie-
li się jak wygląda praca w tych instytucjach 
i gdzie w swojej pracy pracownicy wykorzy-
stują umiejętności matematyczne. Uczniowie 
rozwiązywali przygotowane dla nich zadania 
praktyczne dotyczące np.: kredytów i lokat, 
wyliczenia wynagrodzenia pracownika wraz 
ze składnikami, wyliczenia wynagrodzenia 
strażaka za udział w akcji gaśniczej, obliczali 
koszt wysyłki listów i paczek w zależności od 
ich wagi i gabarytów.

W ramach projektu odbyły się również 
warsztaty z udziałem przedstawiciela lo-
kalnego biznesu Sławomira Ciesielskiego, 
podczas których uczniowie dowiedzieli się 
jak wygląda prowadzenie własnej fi rmy i jak 
pomocne w tym jest posiadanie umiejętności 

matematycznych. W ramach zajęć praktycz-
nych uczniowie pod okiem zaproszonego 
gościa uczyli się wypełniać faktury.

Wszystkie te zajęcia cieszyły się wśród 
uczniów dużym zainteresowaniem i dały 
dzieciom wiele radości oraz ukazały im 
nowy, bardziej ciekawy sposób uczenia 
się matematyki.

To tylko część zaplanowanych przez 
nas zajęć. Pragniemy włączyć rodziców 
w proces uczenia się dziecka i wzmocnić 
więzi pomiędzy rodzicami a szkołą. Dlatego 
w ramach projektu zostaną przeprowadzone 
już wkrótce warsztaty dla rodziców poka-
zujące metody pracy z dzieckiem z wyko-
rzystaniem gier i zabaw edukacyjnych. Od-
będą się również warsztaty z projektowania 
i tworzenia własnych gier. 

Na zakończenie projektu w grudniu 
planowany jest rodzinny Piknik Matema-
tyczny, podczas którego uczniowie wraz ze 

swoim rodzeństwem oraz rodzicami będą 
mogli sprawdzić się rozwiązując łami-
główki, rebusy oraz biorąc udział w grach 
i zabawach. Dla najlepszych zaplanowano 
nagrody i upominki. Piknik będzie również 
wspaniałą okazją podsumowania projektu.

W trakcie trwania projektu działa forum, 
na którym rodzice oraz uczniowie mogą 
dzielić się swoimi osiągnięciami, spostrzeże-
niami i doświadczeniami dotyczącymi pracy 
z dzieckiem z wykorzystaniem gier eduka-
cyjnych, tworzenia własnych gier, itp.

Wszystkim osobom, które pomaga-
ły nam dotychczas w realizacji projektu 
składamy serdeczne podziękowania i już 
dziś zapraszamy na kolejne relacje z po-
dejmowanych przez nas działań. 

Zespół projektowy:

Elżbieta karsznia, Sławomir kowalczyk, 
Marcin kołdej

26 października w Zespole Placówek 
Oświatowych w Sieciechowie odbyło się 
uroczyste Ślubowanie klasy I. 

Klasa I liczy 13 uczniów. Ślubowali: 
Maja Abramczyk, Zosia Balcerek, Kry-
stian Morycz, Paweł Staluszka, Oliwia 
Szewczyk, Adrian Witosław, Paulina 
Dylikowska, Otylia Ciesielska, Gabryś 
Bujała, Oliwia Piórkowska, Grażynka 
Wojdat, Mariusz Jemioł. Na uroczystości 
obecni byli: dyrektor szkoły Sławomir 
Kowalczyk, wicedyrektor Aldona Zim-
na, Sekretarz Urzędu Gminy Sieciechów 
Sieciechów Teresa Sujkowska, rodzice 
i uczniowie. Dzieci pod kierunkiem wy-
chowawczyni Bogumiły Rojek przygoto-
wały część artystyczną. Po wprowadzeniu 
sztandaru i odśpiewaniu hymnu dzielne 
maluchy powtarzały tekst ślubowania. 
Następnie dyrektor szkoły ogromnym 
ołówkiem pasował ich na uczniów naszej 
szkoły. 

Po wyprowadzeniu sztandaru mali 

uczniowie odciskiem palca potwierdzi-
li wstąpienie w uczniowskie szeregi. 
Pierwszoklasiści otrzymali życzenia od 
uczniów klasy II, od sekretarz urzędu 
gminy  i dyrektora. szkoły. Wychowaw-
czyni wręczyła pamiątkowe dyplomy. Na 
zakończenie uroczystości rodzice zrobili 

pamiątkowe zdjęcia i zaprosili wszyst-
kich gości na słodki poczęstunek. Ten 
dzień zostanie długo w pamięci uczniów, 
rodziców i całej społeczności szkolnej. 
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli 
nam przygotować tę uroczystość. 

Bogumiła Rojek
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