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Na XV Sesji Rady Powiatu Kozienickiego 30 grudnia 2015 roku
został uchwalony budżet powiatu na
2016 rok.
Dochody budżetowe na 2016
rok prognozuje się w wysokości
55.265.731,56 zł, w tym dochody bieżące 51.671.125,56 zł, a dochody majątkowe 3.594.606,00 zł, t.j. 6,50%
dochodów ogółem. Prognozowana
kwota dochodów na 2015 rok wg stanu na 1 stycznia 2015 roku wynosiła
51.672.532,81 zł.
Na prognozowaną kwotę dochodów
na 2016 rok składają się: subwencja ogólna w wysokości 19.829.777,00 zł, dotacje
celowe z budżetu państwa na zadania bieżące w wysokości 7.432.586,00 zł, dochody własne w wysokości 27.358.368,56 zł,
pozostałe dochody (z funduszy celowych)
w wysokości 645.000,00 zł.
Subwencja ogólna składa się z trzech
części: oświatowej – 16.116.573,00 zł;
wyrównawczej – 2.845.475,00 zł; równoważącej – 867.729,00 zł.
Dotacje celowe z budżetu państwa
to dotacje na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej – 6.990.986,00 zł
oraz dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych
(w zakresie pomocy społecznej) –
441.600,00 zł.
Jak powiedziała Skarbnik Powiatu Jadwiga Kręcisz dochody własne powiatu
obejmują głównie:
– udział w podatku dochodowym od osób
fizycznych (PIT – 10,25%) w kwocie
10.843.018,00 zł,
– udział w podatku dochodowym od osób
prawnych (CIT – 1,40%) w kwocie
850.000,00 zł;

– wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (FOŚ) w kwocie
4.000.000,00 zł;
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (ze sprzedaży majątku) w kwocie
513.790,00 zł;
– wpływy z usług (m.in. odpłatność pensjonariuszy w DPS i uczniów za
wyżywienie w internatach, wpływy
ze sprzedaży usług geodezyjnych)
w kwocie 4.209.692,00 zł;
– dochody z najmu i dzierżawy w kwocie
308.820,00 zł;
– wpływy z opłat komunikacyjnych

w kwocie 1.196.300,00 zł;
– wpływy z opłat za prawa jazdy
200.300,00 zł;
– dotacje celowe otrzymane z budżetu
innych j.s.t. (jednostek samorządu
terytorialnego) na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz
z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie
2.386.270,00 zł;
– dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
funduszy europejskich w kwocie
1.813.277,56 zł.
Dokończenie na str. 2

Informacje
Dokończenie ze str. 1

W skład pozostałych dochodów
wchodzą: – środki otrzymane z ARiMR
na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych z upraw rolnych
i prowadzenie upraw leśnych w kwocie
120.000,00 zł; środki z Funduszu Pracy
na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu
Pracy w kwocie 505.000,00 zł; środki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z tyt. likwidowanych
pojazdów wycofanych z eksploatacji
w kwocie 20.000,00 zł.
Wydatki budżetowe na 2016 rok planuje się w wysokości 54.565.731,56 zł,
w tym wydatki bieżące 48.324.350,57zł,
a wydatki majątkowe 6.241.380,99zł,
tj. 11,44% wydatków ogółem. Planowana kwota wydatków na 2015 rok wg
stanu na 1 stycznia 2015 roku wynosiła
51.072.532,81 zł. W ramach wydatków
majątkowych na budowę i przebudowę
dróg powiatowych zaplanowano kwotę 3.608.706,32zł, w tym na zadanie
współfinansowane ze środków finansowych UE 2.798.706,32 zł. W ramach
pomocy finansowej na dofinansowanie
przebudowy dróg gminnych zaplanowano dotację w kwocie 300.000,00 zł.
Ze środków uzyskanych z opłat za korzystanie ze środowiska planuje się przeznaczyć dotację na pomoc finansową dla
gmin z terenu powiatu kozienickiego na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych
w kwocie 1.067.266,00 zł.
Na wydatki inwestycyjne dla Szpitala Powiatowego, zaplanowano dotację
w kwocie 500.000,00 zł, dla jednostek
oświatowych kwotę 205.000,00 zł, dla
jednostek pomocy społecznej kwotę
177.410,00 zł.
W ramach rozwoju przedsiębiorczości powiat kozienicki będzie uczestnikiem projektu realizowanego przez
Urząd Marszałkowski w ramach dofinansowania ze środków finansowych
UE pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.
Przedsięwzięcie realizowane będzie
w latach 2016-2019, na 2016 rok udział
własny powiatu zaplanowany został
w wysokości 58.498,67 zł.
Na programy i projekty finansowe z udziałem środków funduszy
europejskich
zaplanowano
kwotę
3.134.978,26 zł, w tym wydatki mająt-
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kowe 2.857.204,99 zł.
Na 2016 planuje się udzielenie
dotacji z budżetu powiatu w kwocie
3.302.015,67 zł, z tego podmiotom
należącym do sektora finansów publicznych 2.357.888,67 zł, podmiotom
nienależącym do sektora finansów
publicznych 944.127,00 zł, w tym dla
szkół niepublicznych 869.181,00 zł –
zgodnie z zasadami przyjętymi w formie uchwały poprzez organ stanowiący,
dla stowarzyszeń – w ramach ustawy
o pożytku publicznym 74.946,00 zł.
Na obsługę długu (odsetki i dyskonto) zaplanowano kwotę w wysokości
1.710.254,52zł w tym na odsetki i prowizje kwotę 390.000,00 zł, a na wypłaty z tytułu poręczeń kredytu dla Szpitala Powiatowego kwotę 1.320.254,52 zł
W budżecie powiatu na 2016 r. utworzono rezerwy:
– ogólna w kwocie 130.000,00 zł;
– celowe w kwocie 390.000,00 zł,
w tym:
– celowa oświatowa w kwocie
300.000,00 zł,
– na realizację zadań z zakresu zarządznia
kryzysowego w kwocie 90.000,00 zł.
Zadłużenie powiatu na dzień 1 stycznia 2016 roku wynosi 10.400.000,00 zł.
W 2016 r. planowany jest wykup
obligacji w kwocie 700.000,00 zł, rozchód z tego tytułu będzie sfinansowany
nadwyżką budżetową. Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów na
1 stycznia 2016 r. wynosi 18,82% dodaje skarbnik powiatu Jadwiga Kręcisz.
Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2016 r. Zarząd Powiatu uwzględnił
założenia przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r.:
– prognozowany średnioroczny wskaźnik
cen towarów i usług konsumpcyjnych
w wysokości 101,7%
– wysokość obowiązkowej składki na
Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Zdaniem Andrzeja Junga starosty
powiatu kozienickiego – uchwalony
budżet powiatu na 2016 rok zabezpiecza środki na podstawowe i obligatoryjne zadania realizowane przez
Powiat, chociaż nie spełnia wszystkich
oczekiwań w zakresie składanych wniosków do projektu budżetu.
Budżet jest proinwestycyjny i rozwojowy, ponad 11% wydatków ogółem

stanowią wydatki majątkowe, to nie jest
mało, biorąc pod uwagę źródła ustawowych dochodów powiatu.
Znaczną pozycją są wydatki na inwestycje drogowe z możliwością aplikacji o środki z funduszy europejskich
w okresie programowania 2014 – 2020
oraz innych źródeł zewnętrznych.
Uchwalony budżet zakłada dalszą
współpracę z gminami w zakresie inwestycji. Jednym z tematów spotkania starosty
i wicestarosty kozienickiego z burmistrzem
i wójtami gmin były zasady współpracy
w 2016 roku.
Prognozowane dochody budżetowe na 2016 roku są realne do
osiągnięcia, natomiast planowane
wielkości poszczególnych wydatków obligują do oszczędnego gospodarowania
środkami.
Danuta Delekta

30 grudnia 2015 roku odbyła się
XV Sesja Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji.
Radni zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych przez Zarząd Powiatu Kozienickiego projektach uchwał: w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2016 – 2028 oraz Uchwały Budżetowej na rok 2016. Opinię dotyczącą
projektów w/w uchwał przedstawiła
Komisja Budżetu, Finansów, Mienia
Powiatu i Rozwoju Gospodarczego.
Po krótkiej dyskusji podjęta została
uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2016 – 2028 oraz uchwała
budżetowa na 2016 rok.
Ponadto podjęte zostały uchwały
w następujących sprawach:
– wprowadzenia zmian w budżecie
powiatu kozienickiego na 2015 rok,
wynagrodzenia Starosty Powiatu
Kozienickiego, powierzenia przez
Powiat Kozienicki Gminie Kozienice zadań w zakresie prowadzenia
powiatowej biblioteki publicznej,
zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego na 2016 rok.
Danuta Delekta
www.kozienicepowiat.pl
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Od 1 stycznia 2016 roku zostały zmienione numery telefonów Szpitala w Kozienicach. Zmiana ta nastąpiła na skutek zakupu nowej, cyfrowej centrali telefonicznej,
dzięki staraniom Starostwa Powiatowego w Kozienicach
w pozyskaniu dotacji ze środków Wojewody Mazowieckiego,
Gminy Kozienice oraz Fundacji Zdrowe Dziecko.
Stara, analogowa centrala reprezentowała już poziom muzealny, wymagała wyspecjalizowanego serwisu i wieloosobowej obsługi i dlatego musiała być zlikwidowana. Dokładamy starań, aby przejście na nową
centralę odbyło się w sposób jak najmniej uciążli-

Poradnie specjalistyczne
Poradnia chirurgiczna
Poradnia ortopedyczna
Poradnia ginekologiczna
Poradnia kardiologiczna, endokrynologiczna
Poradnia otolaryngologiczna
Poradnia diabetologiczna i onkologiczna
Poradnia urologiczna

48 382 87 00
48 382 88 42
48 382 88 79
48 382 87 48
48 382 88 83
48 382 88 43
48 382 87 89

Oddziały szpitalne
Oddział wewnętrzny – odcinek męski
Oddział wewnętrzny – odcinek kobiecy
Oddział chirurgiczny odcinek septyczny
Oddział chirurgiczny odcinek aseptyczny
Oddział poł. – ginekologiczny
Oddział pediatryczny – dzieci starsze
Oddział pediatryczny – dzieci młodsze
Oddział urologiczny
Oddział ortopedyczny
Oddział neurologiczny
Oddział otolaryngologiczny
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział neonatologiczny
Blok Operacyjny – pielęgniarki
Centralna sterylizacja
Dział Pomocy Doraźnej
www.kozienicepowiat.pl

48 382 87 33
48 382 88 44
48 382 87 16
48 382 87 15
48 382 87 45
48 382 87 35
48 382 87 36
48 382 87 42
48 382 87 41
48 382 88 93
48 382 87 09
48 382 88 56
48 382 88 52
48 382 88 51
48 382 88 67
48 382 88 30

wy dla mieszkańców, choć zdajemy sobie sprawę, że
w okresie przejściowym może to wywoływać pewne perturbacje. Dlatego jeszcze przez jakiś czas przewidujemy
możliwość kontaktu z operatorem, później będziemy prosić
o posługiwanie się numerami bezpośrednimi do poszczególnych komórek. Nowe numery znajdują się także na stronie
internetowej SPZZOZ, a od lutego będą również dostępne
pod ogólnopolskim numerem informacji 118913.
Poniżej podajemy listę nowych numerów telefonicznych
Szpitala.
Dyrekcja sPzzoz w kozienicach

Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska

48 382 87 95
48 382 88 64
48 382 05 58,
509 212 226

Administracja
Księgowość
Dział Zamówień Publicznych
Dział Rozliczeń i Statystyki Medycznej
Dział Służb Pracowniczych – kadry
Dział informatyki
Dział techniczny
do godz.15
Dział techniczny
po godz.15
Inspektor BHP
Sekretariat
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

48 382 87 61
48 382 87 73
48 382 87 12
48 382 87 69
48 382 88 91
48 382 87 51
48 382 88 20
48 382 88 65
48 382 88 00
48 382 87 64

Inne działy
Laboratorium analityczne
Bakteriologia
Serologia
Pracownia RTG
do godz 15
Pracownia Rentgenowska
Pracownia tomografii komputerowej
Apteka szpitalna
Pielęgniarka Epidemiologiczna
Portiernia główna

48 382 87 19
48 382 88 27
48 382 87 31
48 382 87 71
48 382 87 63
48 382 88 28
48 382 88 61
48 382 87 24
48 382 87 50
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Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2016 roku Program TV „Nasz Powiat” zakończył nadawanie w Multimedialnej
Sieci Kablowej Promontel Sp. z o.o.
W ramach Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach działa nadal telewizja „Nasz Powiat”, a program „Nasz Powiat” dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kozienicach
www.kozienicepowiat.pl oraz na kanale powiatu kozienickiego w serwisie YOU TUBE www.youtube.com/powiatkozienice,
a także na stronie www.tvkhd.pl zakładka województwo mazowieckie, powiat kozienicki
Od 1 stycznia 2016 roku materiały z wydarzeń mających miejsce na terenie powiatu kozienickiego realizuje także
i emituje na swoim kanale Telewizja Lokalna „Kronika Kozienicka” w Multimedialnej Sieci Kablowej Promontel
Sp. z o.o.
Zmiana ta jest wynikiem dobrej współpracy samorządów powiatowego i gminnego, a także ułatwi dostęp do skondensowanych
informacji o naszym regionie, ziemi kozienickiej na jednym kanale. Umożliwi również odbiorcom wybór nadawcy, czasu i miejsca
oglądania różnorodnych materiałów.

Pod koniec 2015 roku na odcinku niemowlęcym na oddziale pediatrycznym
Szpitala Powiatowego w Kozienicach zakończone zostały prace remontowe.
Wymienione zostały witryny między
korytarzem a salą, między salami na takie
z bezpiecznego szkła, które nie rozpryskuje
się i jest bezpieczne przy stłuczeniu nawet
dla osób tam przebywających. Wymieniono wszystkie drzwi wraz z futrynami,
zostały wygładzone i pomalowane ściany,
kaloryfery. A przede wszystkim została wymieniona wykładzina na taką już z atestem
dobrze wyglądającą, łatwą do konserwacji,
stosowaną obecnie w budowanych czy wyposażanych placówkach opieki zdrowotnej.
Jest to tarket, który jest i estetyczny i bardzo
poprawia warunki pobytu dzieci, bo jest
bezpieczny, dlatego że dzieci się na tym nie
ślizgają, nie ma niebezpieczeństwa upadku.
Poza tym na każdej sali wymieniliśmy w ką-

cikach sanitarnych płytki, baterie, umywalki. Dla każdego dziecka jest osobna sala,
z wygodnym łóżkiem dla matki i łóżeczkiem
dla dziecka – mówi kierujący oddziałem pediatrycznym lek. Czesław Czechyra.
Przeprowadzony został również remont pomieszczeń socjalnych dla opiekunów dzieci przebywających na oddziale,
a także pomieszczeń punktu pielęgniarskiego oraz gabinetu zabiegowego.
Koszt wykonanych prac remontowych
i zakupionego sprzętu to kwota ponad 200
tysięcy złotych.
Całość sfinansowała ze środków gromadzonych przez ostatnie lata Fundacja
„Zdrowe Dziecko” w Kozienicach, która
działa od 1993 roku. Działalność rozpoczęła od zakupu kardiomonitorów.
Czesław Czechyra prezes fundacji
dodaje – potem tak się ułożyło, że dzięki różnym ludziom dobrej woli, dzięki ich

pomocy, dzięki naszej aktywności wolontariackiej, bo wszyscy którzy pracują w fundacji pracują bez żadnego wynagrodzenia,
rozpoczęliśmy rozszerzanie naszej działalności, utworzyliśmy wypożyczalnię inhalatorów dla dzieci z astmą oskrzelową i przewlekłymi chorobami płucnymi. Potem była
akcja zbierania funduszy dla dziecka, które
uległo wypadkowi komunikacyjnemu, kupiliśmy stymulator nerwów przeponowych.
Kosztowało to astronomiczne jak na owe
czasy pieniądze, bo w latach 90. było to
56 tysięcy dolarów. Następnie dla dzieci
z cukrzycą kupiliśmy 36 pomp insulinowych, każda pompa to ponad 10 tysięcy
złotych, Mamy pod opieką dzieci z autyzmem, dzieci z porażeniem mózgowym,
dzieci chorujące przewlekle i trzeba im pomóc, ponieważ ich rodzice mają ogromne
problemy ze sfinansowaniem turnusów rehabilitacyjnych, niektórych badań i leków.
Fundacja „Zdrowe Dziecko” pomaga
dzieciom z całej Polski, z terenu byłego
województwa radomskiego, ale szczególnie skupia się na tym aby poprawić
warunki leczenia dzieciom na oddziale
szpitalnym i w warunkach domowych,
które mieszkają na terenie powiatu kozienickiego .

Każdy może przekazać na potrzeby
chorych dzieci 1% swojego należnego
podatku – w rozliczeniu PIT wystarczy
podać w odpowiedniej rubryce numer
KRS 0000146712.
Danuta Delekta
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Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w 2013 roku rozpoczął
wdrażanie projektu „Internet dla Mazowsza” mającego usprawnić konkurencyjność rynku szerokopasmowego internetu
na Mazowszu poprzez zwiększenie operatorów świadczących swoje usługi na rynku
hurtowym oraz dostępu do infrastruktury
pasywnej sieci, a co za tym idzie zwiększenie kompetencji w zakresie dostępu do
Internetu i korzystania z e-usług w obszarach wykluczenia cyfrowego.
Ale co to oznacza w praktyce? Otóż
obecnie na terenie 82% mazowieckich
miejscowości nie działa żaden operator
posiadający infrastrukturę szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepływie
od 2 Mbit/s. Oznacza to, że ponad 1,1 mln
ludzi nie ma w ogóle lub ma ograniczony
dostęp do Internetu. Projekt „Internet dla
Mazowsza” zakłada, że po jego zakończeniu dostęp do szerokopasmowego Internetu posiadał będzie każdy mieszkaniec
województwa mazowieckiego, w tym
mieszkańcy powiatu kozienickiego. Infrastruktura teleinformatyczna zostanie doprowadzona do każdego sołectwa, zniknie
więc bariera dla operatorów telekomunikacyjnych, którym do tej pory nie opłacało
się docierać do małych miejscowości.
Na Mazowszu powstaje sieć szkiele-

towo-dystrybucyjna
o długości 3650 km,
z 308 węzłami dystrybucyjnymi i 42
węzłami szkieletowymi. Projekt zakładał,
że w 33 miejscowościach powstaną sieci dostępowe NGA
– FTTB (Fiber to the
building). Jednak takie sieci powstaną
w 16 miejscowościach.
Za pośrednictwem
wybudowanej
sieci możliwe będzie
świadczenie operatorom
końcowym
usług w zakresie:
dzierżawy włókien
światłowodowych,
dzierżawy kanalizacji
teletechnicznej, dostępu do sieci Internet,
usług multimedialnych (TV i wideo na
życzenie), usług głosowych, usługi monitoringu.
Projekt jest współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

W cudownej świątecznej atmosferze odbyło się 16 grudnia ostatnie
w 2015 roku spotkanie słuchaczy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Był
wykład nawiązujący do tradycji bożonarodzeniowych, koncert kolęd,
tradycyjne przełamanie się opłatkiem oraz świąteczne i noworoczne
życzenia.
Słuchacze wysłuchali wykładu etnologa z Muzeum Wsi Radomskiej, Marcina Stańczuka, na temat ludowych tradycji bożonarodzeniowych. Kolejnym
punktem programu był koncert kolęd
w wykonaniu Chóru Trzeciego Wieku
pod batutą Ewy Izdebskiej, która wykonała także kilka partii solowych. W kolędowanie włączyli się wszyscy słuchacze,
a także zaproszeni goście.
Po części koncertowej przedstawiciele Rady Słuchaczy: Alicja Czerska
i Witold Makarewicz złożyli wszystkim
najserdeczniejsze życzenia świąteczne
i nastąpiło symboliczne przełamanie się
opłatkiem. Świąteczne życzenia złożyły
również Małgorzata Bebelska, zastępca
burmistrza gminy Kozienice ds. społecz-

nych oraz Elwira Kozłowska, dyrektor
Kozienickiego Domu Kultury.
Sponsorem
spotkania
świątecznego UTW była ENEA Wytwarzanie
Sp. z o. o., która ufundowała dla słuchaczy kalendarz książkowy na 2016 rok.

www.kozienicepowiat.pl

Mazowieckiego na lata 2007 – 2013.
Wartość całego projektu wynosi ponad 493 mln zł, z czego 392 mln zł to
doﬁnansowanie Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Opracowano na podstawie informacji
Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

Kalendarz był prezentem dla wszystkich,
którzy zapisali się na II semestr roku
akademickiego 2015/2016 Uniwersytetu
Trzeciego Wieku działającego w Kozienickim Domu Kultury.
aleksanDRa PaJDa
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Tradycyjnie już 6 stycznia w Kozienicach zorganizowane zostały uroczyste
obchody Święta Trzech Króli.
Dzień Objawienia Pańskiego, potocznie nazywany w Polsce Świętem
Trzech Króli, zamyka cykl świąteczny
Bożego Narodzenia. Wspominane jest
wówczas ewangeliczne wydarzenie,
w którym Mędrcy ze Wschodu nazywani również Królami lub Magami:
Kacper, Melchior i Baltazar wyruszyli
do Betlejem, by pokłonić się Nowonarodzonemu Jezusowi. Prowadzeni
przez betlejemską gwiazdę, przynieśli
Małemu Dzieciątku drogocenne dary:
mirrę, złoto i kadzidło.
Uroczystości w Kozienicach zapoczątkowała msza święta w Kościele
pw Św. Krzyża. Po nabożeństwie rozpoczął się tradycyjny Orszak, który
w tym roku przedstawiał 4 sceny biblijne, przygotowane przez uczniów PSP
Nr 1 i 3 w Kozienicach, Publicznego
Gimnazjum Nr 2 w Kozienicach, I LO
w Kozienicach oraz Szkoły Muzycznej
I Stopnia w Kozienicach.
Pierwsza stacja umiejscowiona
była na podium przed kościołem pw
Św. Krzyża. Po wspólnej modlitwie,
zaprezentowano tam scenę jasełkową
– ogłoszenie edyktu cesarza Augusta
o spisie mieszkańców.
Spod kościoła wierni udali się pod
budynek starostwa powiatowego, gdzie
odegrana została scena odmowy przyjęcia Maryi i Józefa w gospodzie.
Trzecia scena przedstawiona została
przed I LO im. Stefana Czarnieckiego. To
tu Herod przyjął mędrców poszukujących
Króla Żydowskiego.
Ostatnią scenę odegrano na placu
przed krytą Pływalnią Delfin. Tam stanęła symboliczna szopka, a królowie złożyli
Jezusowi dary.
Podczas uroczystości rozdawano korony – symbole królów oraz
śpiewniki.
Organizatorem Czwartego już Orszaku Trzech Króli była Rada Rycerzy Kolumba im. Matki Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach.
saBIna seMenIuk
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W dniach 12 – 13 grudnia 2015 r.
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach odbyła
się 1. edycja Maratonu Pisania Listów. Jest
to akcja zapoczątkowana w Polsce przez
grupę Amnesty International i odbywa się
od 2001 r. w ramach świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka,
który przypada na 10 grudnia. Zaproszonymi gośćmi byli m.in. Przewodnicząca
Związku Nauczycielstwa Polskiego – Dorota Kurzawa; dyrektor Wydziału Edukacji
w Kozienicach Robert Boryczka; Prezes
Stowarzyszenia „Renka” Renata Wołos;
przedstawicielka szkoły w Policznie Barbara Mordzińska; przedstawiciele Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kozienicach Iwona
Bitner, Irena Adamczyk, Bożena Jagiełło.
Na początku spotkania zabrała głos Ewa
Malec dyrektor I LO, powitała wszystkich
obecnych i przybliżyła zebranym wiedzę
na temat Amnesty International. Następnie
Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek przedstawiła problem osób niesłusznie skazanych i więzionych w różnych krajach. Głos
zabrali również uczniowie. Zaprezentowali
składankę informacyjną, przygotowaną
wraz z Małgorzatą Kuśmierczyk-Balcerek,
Joanną Kuźmińską oraz Mariolą Worobiec,
w której przybliżyli ideę Maratonu oraz
przedstawili losy tegorocznych bohaterów,
dyskryminowanych ze względu na kolor

skóry, płeć, pochodzenie społeczne, wyznanie. Byli to: Rania Alabassi z szóstką dzieci
z Syrii, Saman Naseem z Iranu, Dziewczęta
z Burkina Faso, „Zunar” z Malezji, Waleed
Abu al-Khair z Arabii Saudyjskiej, Yecenia Armenta Graciani z Meksyku, Costas
z Grecji, Albert Woodfox z USA, Teodora
del Carmen Vasquez z San Salwadoru oraz
Muhammad Bekzhanow z Uzbekistanu.
W akcji pisania listów wziął również
udział absolwent naszej szkoły Mateusz
Bienias, który jest członkiem grupy Amnesty International. Dzięki jego pomocy otrzymaliśmy oryginalny papier z logo AI, na
którym pisaliśmy nasze listy. Dzięki wysił-

10 grudnia 2015 r. w I LO im. S. Czarnieckiego w Kozienicach odbyło się spotkanie
z maklerem Giełdy Papierów Wartościowych,
przedstawicielem Centralnego Domu Maklerskiego PKO SA w Warszawie Łukaszem
Szczerbą. Spotkanie zorganizował Tomasz Urban w ramach zajęć dodatkowych – Podstawy
Inwestowania dla uczniów uczestniczących
w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej. Gra
polega na tym, że uczniowie inwestują wirtualne pieniądze (20000 zł) w akcje polskich
spółek oraz kontrakty terminowe, uczestniczą także w kursie e-learningowym na temat
podstaw inwestowania. Spotkanie cieszyło
się dużym zainteresowaniem uczniów szkoły.
Wzięło w nim udział 54 zainteresowanych
uczniów.
Spotkanie miało na celu objaśnienie zawiłości rynków kapitałowych oraz pomoc
w osiągnięciu jak najlepszych wyników
w Grze Giełdowej. Na początku spotkania
uczniowie otrzymali drobne upominki od
CDM PKO SA w Warszawie w postaci
smyczy oraz broszurek informacyjnych.
Przedstawiciel CDM PKO SA Łukasz Szczerba odpowiedział na wiele pytań przygotowanych wcześniej

przez uczniów, a także zadanych podczas spotkania. Następnie zapoznał zebranych
z szeroko rozumianą problematyką rynku kapitałowego, która
dotyczyła:
1. Segmentów rynku finansowego
2. Podmiotów rynku kapitałowego i jego funkcji
3. Polskiego rynku kapitałowego
4. Indeksów giełdowych
5. Wyboru sposobu inwestowania
6. Stylu inwestowania
7. Rodzajów analizy giełdowej
8. Pracy maklera, analityka,
i doradcy inwestycyjnego
9. Nowych instrumentów finansowych
10. Rynków zagranicznych oraz
kwestii rozpoczynania inwestowania.
Po zakończeniu prezentacji i omówieniu wszystkich zagadnień, na sali pozostała
grupa osób, która miała dodatkowe pytania
do maklera, który z chęcią na nie odpowie-

www.kozienicepowiat.pl

kowi dyrektor i nauczycieli naszej szkoły
uczniowie poczuli się wyróżnieni, że mogli
uczestniczyć w takim przedsięwzięciu. Nasi
opiekunowie uczą właściwego spojrzenia na
krzywdę i biedę drugiego człowieka. Powtarzają nam, żeby nigdy nie patrzeć na nikogo
z góry, chyba że mamy zamiar pomóc mu
wstać. Efektem akcji było napisanie 567 listów. Pokazuje to, że mieszkańcy Kozienic
i okolic potrafią zjednoczyć się w cichej walce o dobro i wolność drugiego człowieka.
Spotkanie uświadomiło wszystkim, że
wspaniałą rzeczą jest móc pomagać drugiemu człowiekowi.
M. kuŚMIeRCzYk-BalCeRek

dział. Widząc duże zainteresowanie wśród
młodzieży Giełdą i Rynkami Finansowymi
zaproponował dodatkowe spotkanie, podczas którego szczegółowo omówi niektóre
z wyżej wymienionych zagadnień.
toMasz uRBan
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Dzień Kariery odbył się w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich
w Kozienicach już po raz drugi. Na naszych oczach rodzi się dobra tradycja
wspierania wyborów i decyzji młodych
ludzi, którzy stają na progu dorosłego życia. Wybór właściwego kierunku studiów, poszukiwanie pierwszej
pracy, pytanie od czego zacząć i czy
sobie poradzę – oto myśli, które krążą po głowie niejednego tegorocznego
maturzysty. Z drugiej strony pojawiają
się marzenia i plany, często snute od
lat dziecięcych i to właśnie dorosłość
daje możliwości ich zrealizowania. Jak
połączyć zapał i odwagę z koniecznością zapewnienia sobie życiowej stabilizacji? Jak wreszcie osiągnąć poczucie
satysfakcji, a więc i szczęścia?
4 grudnia 2015 roku uczniowie naszej szkoły mieli okazję skorzystać
z porad i podpowiedzi fachowców oraz
wziąć udział w specjalistycznych warsztatach. Nic dziwnego, że chętne do
udziału w Dniu Kariery były wszystkie
klasy maturalne zarówno licealne, jak
i technikalne. Pomysłodawcą wydarzenia, organizatorem i dobrym duchem,
była podobnie jak w ubiegłym roku,
Ewa Beczek.
Gościem specjalnym był Krzysztof
Matosek jeden z najbardziej znanych
coachów w Polsce. Poprowadził inspirujące warsztaty, które cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem. Filozofię swojego zawodu i powołania wyłożył w konkretnych słowach: „Coaching
to wydobywanie z człowieka największych wartości, korzystając z różnych
technik samorozwoju. Pomysł założenia firmy był zdeterminowany przez

potrzeby rynku, migracje, bezrobocie,
brak świadomości społeczno-lokalnej,
czasy neurotyczno-warszawskie, dlatego uważam, że trzeba powiedzieć
STOP pewnym zachowaniom społecznym. Ludzie zakładający swoje firmy,
często są ludźmi myślącymi, którzy
nie idą ślepo za pewnymi trendami
społecznymi. Trzeba sobie samemu
wytyczać drogę, a nie podążać utartymi szlakami. Ta praca nie ma żadnych
wad, jest moją pasją”.
Innym ciekawym wydarzeniem
były warsztaty prowadzone przez
Annę Kicior, doradcę zawodowego.
Podczas spotkania młodzież zdobyła
informacje na temat aktualnej sytuacji
na rynku pracy. Najczęściej zadawane
pytania dotyczyły przyczyn popularności niektórych zawodów, predyspozycji do wykonywania danej pracy,

przesłanek, które powinny towarzyszyć podejmowaniu decyzji o wyborze
drogi zawodowej. Z pozycji specjalisty odpowiedziała mądrze i precyzyjnie: „najważniejsze, by robić to, co
się lubi”. Sekret sukcesu zawodowego
każdy młody człowiek nosi więc we
własnym sercu.
„Centrum informacji i planowania
kariery zawodowej” w Radomiu, gdzie
pracuje Anna Kicior, pomaga ludziom
bezrobotnym znaleźć pracę, ale wspiera również tych, którzy zabłądzili na
ścieżce kariery i chcą zmienić pracę, doradza także absolwentom szkół
średnich.
Sprawą oczywistą jest, że podczas
Dnia Kariery toczy się wiele ciekawych
rozmów, uczniowie zdobywają praktyczne informacje, padają różnorodne pytania,
rozwiewane są liczne wątpliwości.
Swoją ofertę zaprezentowała Wyższa Szkoła Biznesu, której przedstawiciel opowiedział o dostępnych kierunkach studiów oraz o perspektywach na
przyszłość, które otwierają się przed
absolwentami uczelni. Zapewniał, że
„Wyższa Szkoła Biznesu jest otwarta
dla każdego, kto ukończył szkołę średnią oraz ma zdaną maturę z wynikami
dobrymi i bardzo dobrymi. Ważne jest,
żeby nie przychodzić tutaj, jeśli nie
jest się pewnym swojego wyboru. Nie
ma sensu robić tego, czego w ogóle nie
lubimy”.
Wśród zaproszonych gości byli też
przedstawiciele banku BGŻ BNP PARIBAS oddział Kozienice. Uczniowie
chętnie korzystali z okazji, by zadać
Dokończenie na str. 9
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jak najwięcej pytań o szczegóły pracy w banku czy też sprawy dotyczące
kredytów i pomocy finansowych. Jak
mówił dyrektor banku, Dariusz Nowak, jego droga do kariery była długa
i obejmowała wiele kursów, szkół,
a także wielokierunkowe studia. Początek ścieżki zawodowej obecnego
dyrektora banku to nauka w Zespole
Szkół w Kozienicach. Motywował uczniów naszej szkoły słowami: „Najważniejsze jest to, by wiedzieć, co chce się

w życiu robić. Trzeba łapać byka za
rogi i wierzyć w swoje możliwości”.
Podczas Dnia Kariery nie mogło
zabraknąć Powiatowego Urzędu Pracy
w Kozienicach. Przedstawicielki urzędu zostały zasypane pytaniami, na które
chętnie i po kolei odpowiadały. Uczniowie chcieli się dowiedzieć, kto może
zgłosić się do urzędu i na czym polega
pomoc, którą można uzyskać? Przede
wszystkim osoba bezrobotna musi mieć
ukończony 18 rok życia. „Taka osoba

może zgłosić się do nas, a my mamy
możliwości, aby pokierować ją na odpowiednią drogę oraz pomóc w znalezieniu pracy” poinformowały przedstawicielki Urzędu Pracy.
Przedstawiciele Europejskiej Uczelni
Społeczno-Technicznej z Radomia podkreślali znaczenie matury, jako kluczowego etapu w drodze kariery zawodowej.
„Najważniejsza jest dobrze zdana matura. Jeśli ukończymy szkołę średnią wraz
z maturą to już prosta droga. Składamy
podanie i czekamy na rozpatrzenie. Dla
chcącego nic trudnego.” Pomyślne zdanie egzaminów umożliwia podjęcie studiów na wielu atrakcyjnych kierunkach,
które uczelnia proponuje swoim studentom. Dobre wykształcenie z kolei otwiera
drzwi do ciekawej pracy w przyszłości.
Nie sposób opisać wszystkich pozytywnych wrażeń, które towarzyszyły
uczestnikom Dnia Kariery. Niektórzy wychodzili z wypiekami na twarzach, inni
w skupieniu i zamyśleniu. Sytuacja młodych ludzi na rynku pracy to trudne zagadnienie, Dni Kariery w Zespole Szkół
Nr 1 w Kozienicach pozwalają oswoić
nieznane i budować podstawy odpowiedzialnego dorosłego życia.
ewa BeCzek
nauczyciel zs nr 1 w kozienicach

11 stycznia 2016 roku w Zespole
Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich zorganizowano kolejną akcję honorowego
krwiodawstwa (pierwsza akcja odbyła się
12.10.2015 r., podczas której 49 dawców
oddało 22 050 ml krwi).
Celem każdej akcji jest poprawa zaopatrzenia służby zdrowia w krew, popularyzacja wśród uczniów idei honorowego krwiodawstwa w efekcie poszerzenie
grupy honorowych dawców krwi oraz
promocja honorowego krwiodawstwa
w społecznościach lokalnych.
Jest to druga akcja na terenie szkoły
podczas XIII Edycji Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych
w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”, który ma charakter ogólnopolski i trwa od
01.09.2015 r. do 30.06.2016 r.
Jest to również druga akcja podczas
V edycji Konkursu „Szkoła przyjazna

Honorowemu Krwiodawstwu” organizowanego przez RCKiK im. dr Vietha w Radomiu. Konkurs obejmuje donacje oddane
w okresie od 01.09.2015 r. do 31.08.2016
r. Adresatami akcji są szkoły ponadgimnazjalne, policealne i uczelnie wyższe
z miasta Radomia i regionu radomskiego
organizujące akcje poboru krwi.
W obydwu konkursach mogą brać
udział wszyscy pełnoletni uczniowie naszej szkoły.
Na akcję w naszej szkole zgłosiło się
53 dawców. Spośród chętnych do oddania
krwi zakwalifikowano pozytywnie 36 dawców (33 uczniów wszystkich typów szkół
oraz trzech nauczycieli: Michał Wrochna,
Piotr Dusiński i Grzegorz Wolski)
Dla wielu osób uczestniczących
w akcji była to pierwsza okazja by bezinteresownie podarować cząstkę siebie –
własną krew osobom potrzebującym. Po
kilkunastu minutach spędzonych na wygodnej leżance, wyjęciu igły i zaciśnięciu

miejsca ukłucia nasi krwiodawcy mogli
napić się kawy, herbaty oraz otrzymali
wafelki i czekolady jako ekwiwalent za
utracone kalorie, a także dwa długopisy
i podziękowania od Polskiego Czerwonego Krzyża. Podczas akcji nasi dawcy
oddali honorowo 16 200 ml krwi.
Akcję pobierania krwi przeprowadziło Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha
w Radomiu. Organizację szkolnej zbiórki krwi przygotowały Anna Adamczyk
i Maria Hajduk – opiekunki Szkolnego
Koła PCK.
Oprócz zbiórek krwi na terenie szkoły nasi uczniowie również oddają krew
w oddziale terenowym RCKiK mieszczącym się w szpitalu.
Naszym krwiodawcom za oddanie tak
cennego daru – własnej krwi dla ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka
DZIĘKUJEMY!!!

www.kozienicepowiat.pl

anna aDaMCzYk, MaRIa HaJDuk
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Maksyma ta ma zastosowanie i w dzisiejszych czasach mimo powstania i rozwoju prawa konsumenckiego, dlatego na
początek Nowego Roku należy stosować
ją w praktyce:
1. Nie warto kupować niepotrzebnych
rzeczy tylko dlatego, że sprzedawca
zachęca do kupna okazjonalnie niską
ceną – pamiętajmy, że nie ma zwrotu
towarów kupionych w sklepie.
2. Należy być szczególnie uważnym podczas zakupów na wycieczce, prezentacji (pokazie), czy od akwizytora przychodzącego do naszego mieszkania.
3. Przez Internet łatwo i przyjemnie się
kupuje, ale trudniej reklamuje wadliwe towary.
4. Lepiej nie płacić z góry za niewykonane
usługi lub niedostarczone towary, gdy
trafimy na niesolidnego sprzedawcę
sprawa może skończyć się w sądzie.
5. Czytać musimy nie tylko umowę, ale
także regulaminy, foldery i inne dokumenty dołączone do umowy – nie
wolno podpisywać, że otrzymaliśmy

załączniki do umowy w sytuacji, gdy
sprzedawca ich nam nie wręczył.
6. Sprzedawca ma obowiązek zapewnić
w miejscu sprzedaży warunki do
sprawdzenia jakości i kompletności
towaru.
7. W sytuacji gdy towar lub usługa jest
wadliwa mamy prawo zawsze złożyć
reklamację (obecnie na podstawie
przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi do sprzedawcy, a sprzedawca
musi ją przyjąć – nie może odsyłać
konsumenta do serwisu czy do producenta.
8. Reklamację zawsze składamy na piśmie – to najważniejsze potwierdzenie
naszego roszczenia i zabezpieczenia
naszych interesów. Pamiętajmy, że
sprzedawca musi rozpatrzyć reklamację, ale nie ma obowiązku uznać
naszego roszczenia. W zgłoszeniu
reklamacyjnym najlepiej podać adres
a nie numer telefonu czy adres e-mail
– zmusi to sprzedawcę do dania nam
odpowiedzi wraz z uzasadnieniem

na piśmie.
9. Po nieuwzględnieniu naszej reklamacji (odrzuceniu naszego roszczenia)
pozostaje dochodzenie swojego roszczenia przed sądem powszechnym lub
polubownym, ale na ten muszą wyrazić zgodę obie stronu. Od 1 stycznia
2016 r. przed wytoczeniem powództwa należy przeprowadzić postępowanie mediacyjne.
10. Przed zgłoszeniem szkody ubezpieczycielowi zapoznajmy się dokładnie
z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, aby nie popełnić błędu i narazić się
na odmowę wypłaty ubezpieczenia.
Opracowanie: STANISŁAW GĄSIOR
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Debiut Pauli Hawkins jest głośny niczym pociąg dudniący po torach
w momencie, kiedy stoimy o krok od

nich – na jakiś czas zagłusza wszystko
inne. Porusza ważne i niełatwe tematy,
a nie jest jedynie sprawnie skonstruowanym thrillerem psychologicznym.
„Psychologiczny” to zresztą kluczowe słowo w dyskusji nad tą książką,
ponieważ postaci, które wykreowała autorka, i ich charaktery, przywary
i problemy są tutaj osią, wokół której
krąży tak główna fabuła powieści, jak
i kolejne dna, które Hawkins przed nami
otwiera. Do najważniejszych tematów
zaliczyć należy alkoholizm, toksyczne
związki, niemożność dostosowania się
do – poniekąd narzuconej przez społeczeństwo, ogólnie przyjęte zasady czy
religie – monogamii, depresja, samotność i uzależnienie – zwłaszcza to, od
drugiego człowieka.
Główna bohaterka „Dziewczyny
z pociągu” to targana depresją kobieta,
u której sprawdza się powiedzenie, jakoby trzeba było dotknąć najpodlejszego
dna, aby w końcu móc się od niego odbić,
aby zacząć żyć. Detale, którymi operuje Paula Hawkins, a które pozwalają jej

opisać stan, w którym znajduje się jej bohaterka, świetnie działają na wyobraźnię
czytelnika – pobudzają ją, pozostawiając
jednocześnie ogromne pole do własnych
tworów.
Patrząc na kreację głównej bohaterki,
Rachel Watson, nie sposób byłoby domyślić się, że jest to pierwsza powieść
tej autorki. Kobieta, którą codzienne podróże pociągiem wciągają w końcu w wir
cudzego życia, które tak bardzo ją interesowało, została rozpisana na stosunkowo niewielkiej ilości stron w sposób
rewelacyjny. Rachel drażni, denerwuje
i sprawia, że czytelnik pragnie wylać jej
na głowę kubeł zimnej wody. Na jednej
stronie wzbudza niemal wstręt swoim zachowaniem, by już na kolejnej wydobyć
z nas pokłady empatii i litości, które sprawiają, że jednak kibicujemy jej i pragniemy, aby jej życie w końcu zeszło na
właściwe tory. To właśnie postać Watson
sprawia, że powieść angażuje czytelnika,
że budzi prawdziwe emocje, które utrzymują się także po zamknięciu książki.
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Powiatowy Rzecznik Konsumentów
przyjmuje w pokoju nr 15 w Starostwie
Powiatowym przy ul. Kochanowskiego
28 w dniach:
poniedziałek w godz. 9.00 – 16.00
wtorek, czwartek: godz. 9.00 – 15.30
e-mail: rzecznik@kozienicepowiat.pl
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Istnieje wiele definicji nieśmiałości. Jedna z encyklopedii ujmuje ją
jako stan psychiczny, w którym obecne
są pewne typowe elementy na płaszczyźnie emocjonalnej, poznawczej lub
behawioralnej. To stan pojawiający się
w sytuacji, gdy dana osoba jest oceniana przez inne. Na nieśmiałość składają
się przede wszystkim: – w sferze emocjonalnej: uczucie zażenowania, zakłopotania, często też lęku;
– w sferze behawioralnej: nie w pełni
kontrolowane zachowania mające
na celu doraźne ograniczenie przykrych emocji np. niepodejmowanie
działania, które mogłoby podlegać
ocenie;
– w sferze poznawczej: koncentracja na przeżywanych symptomach
nieśmiałości i jej zewnętrznych
objawach.
Co za tym idzie nieśmiałość powoduje niekorzystne skutki w tych sferach
np.: utrudnione kontakty z innymi, bierność, wycofywanie się i izolowanie,
utrudniona koncentracja i myślenie.
Przeżywaniu nieśmiałości często towarzyszą objawy somatyczne takie, jak:
napięcie mięśniowe (trudności mowy
i oddychania), blednięcie, czerwienienie się, pocenie, suchość w ustach. Niektóre z nich mogą być łatwo zaobserwowane przez otoczenie, a obawa przed
tym często stanowi dodatkowy czynnik
potęgujący nieśmiałość. U części dzieci nieśmiałość może osiągnąć patologiczne nasilenie, stając się jednym
z głównych czynników kształtujących
niektóre dziedziny życia społecznego
i emocjonalnego. Oprócz przeżywanego bezpośrednio dyskomfortu, wiąże
się to na ogół z zahamowaniem pewnych rodzajów aktywności i utrudnieniem funkcjonowania w grupie.
Nie ma jednorodnej teorii ujmującej
przyczyny występowania nieśmiałości. Prawdopodobnie są one złożone.
Specjaliści upatrują ich w uwarunkowaniach biologicznych, osobowościowych jak również we wpływach
środowiska rodzinnego. Nieśmiałość
najsilniej ujawnia się u dzieci w wieku
szkolnym, najczęściej można jednak
zaobserwować typowe dla nieśmiałości zachowania już we wcześniejszym
okresie życia. Wielu dzieciom udaje
się przezwyciężyć nieśmiałości stają
się dorosłymi, pełnymi wiary w siebie
www.kozienicepowiat.pl

ludźmi. Część z nich wyrasta jednak na
niespokojnych i lękliwych nastolatków,
którzy uciekają w świat niewymagający od nich kontaktów z innymi ludźmi, np.: książkowej fantazji czy gier.
Młodzież ta jest też bardziej podatna
na niekorzystne wpływy rówieśników
i łatwiej sięga po substancje psychoaktywne, które „pomagają” nabrać pewności siebie. W najgorszych przypadkach dziecięca nieśmiałość prowadzić
może do nerwic i depresji. Dlatego tak
ważne jest, aby zacząć pomagać dziecku jak najwcześniej.
Próby walki z nieśmiałością można podejmować poprzez „kierowanie”
dzieckiem tak, by z jednej strony stwarzać mu okazje do częstych kontaktów
z innymi ludźmi, z drugiej zaś stwarzać
sytuacje, które umożliwią mu przeżywanie sukcesów, niwelując w ten
sposób jego negatywną opinię o własnej osobie. Praca z dzieckiem powinna polegać na stopniowaniu trudności
i wspólnej radości z ich pokonywania.
Najlepiej sprawdza się tutaj tzw.
technika „małych kroczków”. Polega ona na towarzyszeniu dziecku
w stresowych sytuacjach i dawaniu
czasu na oswojenie się z nimi. Jeśli
dziecko wstydzi się przywitać z nowym kolegą, nie należy nalegać, być
może poda mu rączkę na pożegnanie
i będzie to już pozytywne osiągnięcie.
Drobne sukcesy stanowią podstawę do
walki ze wstydliwością, ponieważ pozwalają uwierzyć dziecku we własne
możliwości.
Kolejnym sposobem pomagającym
przezwyciężać nieśmiałość dziecka
jest stwarzanie okazji do występów.
W celu zmniejszenia poziom lęku przed
występowaniem w teatrzyku czy akademiach należy prowokować okazje do
występowania w warunkach pozbawionych ryzyka, jak np.: powiedzenie wierszyka babci czy dziadkowi.
Unikajmy przyczepiania dziecku
etykietek. Nie powinno się nazywać
dziecka w jego obecności nieśmiałym.
Np. zamiast powiedzieć „Ona jest taka
nieśmiała, gdy widzi kogoś pierwszy raz”, lepiej zrobić to następująco:
„Ona potrzebuje czasu, żeby się dobrze
bawić”. Nazwanie dziecka nieśmiałym
działa jak samospełniające się proroctwo. Maluch myśli o sobie, że jest
nieśmiały i tak się właśnie zachowuje.

Ćwiczmy zachowania społeczne, np.
jak zapoznać się z rówieśnikiem czy
przyłączyć do grupy dzieci. Ćwiczmy
z nim niektóre typowe pozdrowienia,
zdania rozpoczynające i kończące rozmowę, uścisk ręki. W tym celu można użyć pacynek czy innych zabawek
dziecka.
Warto opowiadać dziecku o swoich doświadczeniach, opowiadając mu
na przykład, co nam się nie udało lub
z czym mieliśmy problemy w jego wieku. Podobne historie pomogą uświadomić dziecku, że każdy człowiek przeżywa chwile lęku i zawstydzenia. Przy
okazji możemy podzielić się sposobami jakimi radzimy sobie ze stresem.
Do tych opowieści można wplątać pozytywne zakończenia, dzięki którym
dziecku łatwiej będzie zrozumieć, że
jego nieśmiałość nie jest wyrokiem.
Stosujmy pochwały. Każda sytuacja, w której dziecko sobie nie radzi
obniża jego samoocenę. Ważne jest
wyznaczanie dziecku zadań na miarę
jego możliwości. Należy dołożyć starań, aby poczuło satysfakcję z własnych dokonań. Stwarzajmy mu sposobność do bycia pomocnym. Pochwała
i radość najbliższych działa jak nagroda
i motywuje dziecko do dalszych
starań.
Pamiętajmy, że każde dziecko, bez
względu na jego przypadłość potrzebuje miłości, akceptacji i poświęcenia
mu uwagi. Zadaniem dorosłych zarówno rodziców, jak i nauczycieli jest
wspieranie i robienie wszystkiego, by
dziecko uwierzyło, że jest wartościową
osobą. Warto wykorzystać każdą chwilę, by je przytulić, mówić, że je rozumiemy i podkreślać, że widzimy jego
starania. Nie naciskajmy, bo blokujące
je bariery mogą się powiększyć. Każde
dziecko jest inne i może indywidualnie
reagować na opisane wyżej sposoby,
warto je jednak wypróbować pamiętając, że wymagają one systematyczności, czasu i cierpliwości.
Renata Kowalska
Adres:
Al. Władysława Sikorskiego 8a
26-900 Kozienice
tel/fax: (48) 614-89-36
e-mail: poradnia.psych.ped@kozienicepowiat.pl
www.pppkozienice.pl
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Informacja o obowiązku uiszczania opłat rocznych za 2016 r.
Starosta Kozienicki przypomina, że opłaty roczne za 2016 r. z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu kozienickiego należy uiszczać
w terminie do 31 marca 2016 r. na rzecz Skarbu Państwa na konto Powiatu Kozienickiego w Banku PEKAO SA
O/ Kozienice 95 1240 5703 1111 0000 4906 9004 lub w kasie tutejszego Starostwa.
Przypomina się również, że opłaty roczne wnosi się przez cały okres trwałego zarządu, użytkowania wieczystego bez
wezwania w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.
Jeżeli z uwagi na zmianę wartości nieruchomości gruntowej organ będzie zamierzał zaktualizować wysokość opłaty rocznej, zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. 2013.267
z dnia 27 lutego 2013 r.) z a w i a d o m i na piśmie stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie
aktualizacji opłaty rocznej.
											
Andrzej Jung
											
Starosta Kozienicki

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach w roku 2016 kontynuuje realizację projektu „Aktywizacja osób w wieku
30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (I)”.
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014 – 2020.
Celem projektu jest „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim”. Projekt realizowany jest do 31 grudnia 2016 r.
W ramach projektu wsparciem obejmowane są osoby bezrobotne (kobiety i mężczyźni) w wieku 30 lat i powyżej,
zarejestrowane w PUP w Kozienicach. Mogą to być osoby dla których określono I lub II profil pomocy.
Wsparciem obejmowane są tu następujące kategorie osób bezrobotnych: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby
o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotne powyżej 12 miesięcy) oraz osoby powyżej 50 roku
życia. W roku 2016 zaplanowano realizację staży, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz
szkoleń indywidualnych.

W roku 2016 Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach będzie realizował również projekt w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany będzie do bezrobotnych kobiet i mężczyzn poniżej 30 roku życia a szczegóły jego realizacji
zostaną upowszechnione po ogłoszeniu naboru projektów przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Planowany
termin ogłoszenia tego naboru to przełom stycznia i lutego 2016.
Efektem działań realizowanych w opisanych projektach ma być osiągnięcie jak najwyższej efektywności zatrudnieniowej (by jak największa liczba osób biorących udział w projektach podjęła zatrudnienie).
Szczegółowe informacje na temat projektów realizowanych przez PUP w Kozienicach można uzyskać pod numerem
telefonu 48 614 66 81, na stronie www.pupkozienice.pl, a także w siedzibie PUP – ul. Zdziczów 1 w Kozienicach.
Arkadiusz Nowakowski
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Kozienicach
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1. Prawo do pełnej, rzetelnej i prawdziwej informacji
Zapoznaj się z ogólnymi warunkami
przewozu (OWP).
• Konsument ma prawo do otrzymania
przed zawarciem umowy krajowego
przewozu lotniczego ogólnych warunków przewozu oraz wszystkich innych
regulacji dotyczących tej umowy;
• W razie jakichkolwiek wątpliwości,
które pojawią się podczas lektury
ogólnych warunków przewozu oraz
załączników, należy zwrócić się do
przewoźnika o ich wyjaśnienie.
2. Prawo do wyciągu z najważniejszych
przepisów
Zapoznaj się z wyciągiem z przepisów.
• Przewoźnik ma obowiązek zapewnić,
aby wyciąg z najważniejszych przepisów regulujących odpowiedzialność
z tytułu przewozu pasażerów i ich bagażu, w tym:
– określenie czasu przewidzianego na
wypłacenie odszkodowania,
– informacja o możliwości dokonania
ubezpieczenia bagażu,
zostały udostępnione pasażerom we
wszystkich punktach sprzedaży biletów, łącznie ze sprzedażą za pośrednictwem telefonu lub Internetu.
  Podstawa  prawna –  art. 6  Rozporządzenia (WE) nr 2027/97
• Wszystkie informacje, kierowane do
pasażerów w zakresie przewozów
krajowych muszą być podawane przez
przewoźnika w języku polskim.
3. Prawo do informacji o cenie całkowitej
Zapoznaj się z taryfami i opłatami
• Przewoźnik ma obowiązek wskazania
konsumentowi ceny ostatecznej, tj.
ceny zawierającej wszystkie wymagane składniki – obowiązujące taryfy lotnicze i stawki lotnicze, a także
wszystkie należne podatki, dopłaty,
opłaty dodatkowe;
• Ogłoszone przez przewoźnika taryfy
muszą obejmować wszystkie należne podatki, opłaty obowiązkowe
(np. lotniskowe, paliwowe), dopłaty
i opłaty dodatkowe;
• Informacje o opcjonalnych dopłatach do
ceny muszą być przekazywane w sposób wyraźny, przejrzysty i jednoznaczny na początku procesu rezerwacji;
wyrażenie na nie zgody przez pasażera
musi być dobrowolne – przez zaznaczenie wybranej opcji (opt-in);
  Podstawa  prawna –  art.  23 Rozporząwww.kozienicepowiat.pl

dzenia (WE) nr 1008/2008
• UWAGA: Ceny usług wskazywane
przez przewoźników mogą być podawane w walutach obcych. Jeśli
zajdzie potrzeba przeliczania kursów
walut przy danej transakcji, zasady
przeliczania tych kursów muszą być
przez przewoźnika jasno określone.
4. Prawo do odstąpienia od umowy
w przypadku podwyższenia ceny
W przypadku podwyższenia ceny za
przewóz przez przewoźnika po zawarciu umowy, masz prawo do odstąpienia
od niej.
  Podstawa  prawna –  art.  3853  pkt  20  kodeksu cywilnego
5. Prawa w przypadku zakupu biletu
przez Internet
Kupując bilet przez Internet nie
możesz odstąpić od umowy.
• Momentem zawarcia umowy przez Internet (czyli w trybie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) jest
moment wystawienia przez przewoźnika biletu lotniczego; samo potwierdzenie rezerwacji nie jest biletem
i nie powoduje zawarcia umowy;
• Przed dokonaniem zakupu biletu przez
Internet warto zapoznać się z regulaminem świadczenia usług drogą
elektroniczną, który ma obowiązek
sporządzić i udostępnić przewoźnik;
• UWAGA: w przypadku umów o przewóz
lotniczy konsument nie ma prawa odstąpienia od umowy (chyba że ma miejsce sytuacja opisana w pkt 4). Dlatego
zakup taki należy dobrze przemyśleć,
gdyż w przypadku rezygnacji z zakupu
przewoźnik może zażądać zapłaty odstępnego (np. w formie opłaty za zwrot
biletu lub za zmianę terminu lotu);
• Warto zapoznać się z ogólnymi warunkami przewozu i taryfami przewoźnika
pod kątem możliwości zwrotu biletu
w danej taryfie lub możliwości przesunięcia terminu lotu, czy też możliwości
zmiany imienia i nazwiska, gdy inna
osoba zdecyduje się na przelot.
6. Prawo do opieki
Jeżeli Twój lot został odwołany,
opóźniony lub odmówiono wpuszczenia
Cię na pokład, masz prawo do opieki.
W skład opieki wchodzić może:
– wyżywienie i napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania np. bony na
obiad w restauracji na lotnisku,
– dwie rozmowy telefoniczne, dalekopisy lub e-maile,

– zakwaterowanie w hotelu wraz
z transportem pomiędzy lotniskiem
a miejscem zakwaterowania;
• UWAGA: Pomoc uzależniona jest od czasu oczekiwania na lot opóźniony lub zastępczy, przy czym prawo do zakwaterowania w hotelu przysługuje pasażerowi
tylko w przypadku konieczności oczekiwania na ten lot przez jedną lub więcej
nocy. Prawo do pomocy nie przysługuje
w przypadku, kiedy opóźnienie wynosi
mniej niż 2 godziny przy długości lotu
poniżej 1 500 kilometrów.
  Podstawa  prawna –  Rozporządzenie
(WE) nr 261/2004
7. Prawo do odszkodowania
Jeżeli Twój lot został odwołany, opóźniony lub odmówiono wpuszczenia Cię na
pokład, masz prawo do odszkodowania.
• W przypadku odwołania lotu albo odmowy wpuszczenia na pokład wbrew woli
pasażera lub opóźnienia lotu2, przewoźnik ma obowiązek wypłaty odszkodowania w wysokości od 250 do 600 EUR
w zależności od długości lotu;
• Przewoźnik pomniejszy odszkodowanie, jeśli zaoferował pasażerom zmianę planu podróży do miejsca docelowego a czas przylotu nie przekracza
czasu podróży pierwotnie zarezerwowanego lotu;
• UWAGA: Odszkodowanie nie przysługuje, w przypadku, gdy pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu lotu:
– co najmniej dwa tygodnie przed planowanym czasem odlotu, lub
– w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni i zaoferowano im zmianę
planu odróży, umożliwiającą im wylot najpóźniej dwie godziny przed
planowym czasem odlotu i dotarcie
do ich miejsca docelowego najwyżej
cztery godziny po planowym czasie
przylotu;
– w krótszym niż siedem dni terminie
przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży
umożliwiającą wylot nie więcej niż
godzinę przed planowym czasem
odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po
planowym czasie przylotu.
Na podstawie materiałów Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Stanisław Gąsior
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
w Kozienicach
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GMINA GARBATKA-LETNISKO

Wspólne kolędowanie, świąteczne życzenia przy symbolicznym opłatku oraz degustacja potraw wigilijnych. Tak w skrócie można
opisać już VI Wigilię Gminną w GarbatceLetnisku, zorganizowaną 17 grudnia 2015
roku z inicjatywy Wójta Gminy GarbatkaLetnisko Roberta Kowalczyka oraz Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej w GarbatceLetnisku ks. kan. Augustyna Rymarczyka.
Bożonarodzeniowej atmosfery oraz
świątecznych tradycji nie był w stanie zakłócić nawet lekko padający deszcz. Czego
najlepszym dowodem była liczna obecność
mieszkańców podczas tegorocznej Wigilii.
Zaczęło się o 17.00. Wszystkich zgromadzonych w świąteczny nastrój wprowadziła kolędą „Wśród nocnej ciszy” Dominika
Rodakowska – uczennica Zespołu Szkół
Samorządowych w Garbatce-Letnisku, laureatka VII Konkursu Kolęd i Pastorałek „Na
ten Nowy Rok”. Akompaniował jej i towarzyszył Chór Szkolny pod dyrekcją Dariusza Rodakowskiego. Zaraz po tym zgodnie
z tradycją Harcerze z ZHP z Pionek, przekazali władzom samorządowym i kościelnym
naszej gminy – Światło Betlejemskie.
Następnie przyszedł czas na wspólną
modlitwę, poprowadzoną przez Proboszcz
Parafii Rzymsko-katolickiej w Bogucinie – ks. kan. Bogdan Piwko oraz życzenia, które wszystkim przybyłym złożyli:
Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej
w Garbatce-Letnisko – ks. kan. Augustyn
Rymarczyk, Wójt Gminy Garbatka-Letnisko – Robert Kowalczyk oraz Przewodniczący Rady Gminy Garbatka-Letnisko
– Włodzimierz Mazur. Wójt Gminy w swoim przemówieniu podkreślił szybki upływ
czasu oraz życzył wszystkim mieszkańcom

Rada Gminy Garbatka-Letnisko,
jako jedna z pierwszych w powiecie
kozienickim uchwaliła budżet gminy
na 2016 rok. Uchwała Budżetowa została podjęta jednogłośnie na XI sesji
Rady Gminy 17 grudnia 2015 roku. Sesja była podsumowaniem kończącego
się roku. Podjęto wiele uchwał, m.in.
najważniejszą – uchwałę budżetową.
Podjęto też szereg innych uchwał związanych m.in. z Wieloletnią Prognozą
Finansową Gminy Garbatka-Letnisko
na lata 2016 – 2028. Natomiast Komisje Stałe Rady Gminy złożyły sprawozdanie ze swojej działalności za
2015 rok oraz przedłożyły plany pracy na 2016 rok. Po zakończeniu sesji
wszyscy radni wzięli udział w corocz-
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przede wszystkim świąt rodzinnych, ciepłych, takich w których docenimy obecność
bliskich. Kolejno przyszedł czas na wspólne
łamanie się opłatkiem, życzenia i kolędy.
Na koniec mieszkańcy mogli skosztować wielu potraw przygotowanych przez

lokalnych przedsiębiorców i instytucje.
Na stołach gościły m.in. śledzie, barszczyk czerwony, kapusta, racuszki, owoce i ciasto drożdżowe.
MaGDalena MaRszałek
uG Garbatka-letnisko

nej Wigilii Gminnej na Skwerku im.
św. Jana Pawła II .

kInGa kowalCzYk
uG Garbatka-letnisko
www.kozienicepowiat.pl

W mroźny wieczór 5 stycznia
2016 r. w sali gimnastycznej Zespołu
Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisku rozbrzmiały dźwięki kolęd i pastorałek. Tak rozpoczęło się wspólne
„Kolędowanie”, na które zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy naszej gminy.
Spotkanie rozpoczęła dyrektor Agnieszka
Babańca, która w kilku słowach powitała
przybyłych gości, a wśród nich ks. dziekana Augustyna Rymarczyka, wójta Robetra Kowalczyka oraz przedstawicieli
Rady Gminy.
Następnie zgromadzeni obejrzeli „Jasełka” przygotowane przez zespół katechetyczny: ks. Łukasza Boćka, s. Annę
Bęben oraz Lidię Bartosiewicz. Na scenie
pojawili się uczniowie: Magdalena Kowalska (Maryja), Norbert Zapora (Józef),
Mikołaj Pawłowicz (Jezus), Wiktoria
Zawodnik (Uczennica), Zuzanna Rokita,
Kacper Wdowiak, Oskar Łyjak, Szymon
Zapora (Aniołowie), Kacper Cmiel (Ważniak), Kacper Pacocha (Malkontent), Mateusz Sikora, Krzysztof Szafrański (Rozrabiaka), Kacper Kupis (Przyrodnik),
Patrycja Kępińska, Zuzanna Mazur, Alicja Warchoł, Wiktoria Sikora (Rozrywkowiczki), Paweł Łodyga (Informatyk),
Mikołaj Bąk (Kusiciel) oraz Ilona Sob-

czyk i Mateusz Styczyński (Narratorzy).
Oprawę muzyczną widowiska zapewnił
chór szkolny pod kierunkiem Dariusza
Rodakowskiego. Przepiękne dekoracje
sali przygotowały: Renata Strzałkowska-Jędrasek, Agata Styczyńska i Danuta
Rajn.
Po obejrzeniu „Jasełek” dyrektor Agnieszka Babańca oraz zastępca dyrektora Ewelina Piecyk-Kowalska złożyły
wszystkim obecnym serdeczne życzenia
noworoczne i zaprosiły do wspólnego

śpiewania kolęd z towarzyszeniem chóru.
Na koniec spotkania wystąpił zespół muzyczny prowadzony przez Dariusza Rodakowskiego. Na scenie zaprezentowali
się: Andżelika Jezuita, Agata Wdowiak,
Malwina Skoczylas, Katarzyna Orłowska, Jakub Zawadzak, Jan Kubiak, Antoni
Gnyś oraz Dominika Rodakowska i Ada
Gnyś. Ada i Dominika wystąpiły także
jako solistki.
anna Rutka
zss Garbatka-letnisko

W niedzielę 10 stycznia 2016 roku
w naszej gminie odbył się 24 Finał WOŚP.
Tegoroczna impreza rozgrywała się pod
hasłem „Mierzymy wysoko! Na zakup
urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej
opieki medycznej seniorów”. Sztab tradycyjnie mieścił się w budynku po gminnej
świetlicy przy ul. Kochanowskiego 135,
zbiórkę datków prowadziło od wczesnych
godzin rannych 24 wolontariuszy, których
nie zniechęcił chłód i śnieg. W tym roku
do naszych dzielnych ochotników dołączyli wolontariusze z Sieciechowa oraz
Zajezierza. Punktualnie o godzinie 15.00
w budynku dawnej Świetlicy w Garbatce-Letnisku, wystartował Gminny Finał
WOŚP. Na scenie można było podziwiać
występy lokalnych zespołów muzycznych
i tanecznych oraz popisy solo. Usłyszeliśmy i zobaczyliśmy m.in.: choreografię
dziecięcą i młodzieżową przygotowaną
przez dwie grupy wiekowe w ramach warsztatów tanecznych, kompozycje muzyczne w aranżacji zespołu młodzieżowego
pod dyrekcją Dariusza Rodakowskiego
oraz utwory w wykonaniu takich solistek

jak Aleksandra Kowalczyk czy Dominika
Rodakowska. Jak na okres Bożonarodzeniowy przystało nie zabrakło też kolęd
i pastorałek, które zaprezentował nam Chór
Seniora „Wrzos” z Garbatki-Letnisko.
Między występami odbywały się emocjonujące licytacje kilkudziesięciu przedmiotów – gadżetów WOŚP oraz innych,
cennych fantów ofiarowanych przez lo-

kalnych darczyńców. W tym roku padł
kolejny rekord. Łączna kwota przekazana
na rzecz WOŚP ze Sztabu w GarbatceLetnisku to aż 7 426,67 zł.
Dziękujemy wszystkim za okazane
serce, natomiast naszym wolontariuszom
za poświęcenie i ciężką pracę.
kInGa kowalCzYk
uG Garbatka-letnisko

www.kozienicepowiat.pl
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GMINA GŁOWACZÓW

27 grudnia 2015roku w parafialnym
kościele pw. Matki Boskiej Anielskiej
w Cecylówce-Brzózkiej uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Cecylówce – Brzózkiej wraz z nauczycielami:.
Marianną Piwarską, Elżbietą Deszczką
i Justyną Grosiak wystawili jasełka, aby
jeszcze bardziej przybliżyć wszystkim parafianom i gościom tajemnicę narodzenia
Pana Jezusa. Wiersze i dialogi uzupełniały przepiękne polskie kolędy, i pastorałki,
a dopełnieniem artyzmu małych aktorów
były bardzo ładne stroje uszyte przez rodziców. W rolach głównych wystąpili:

Maryja – Natalia Zielińska
Józef – Piotr Kapusta
aniołowie – Emilia Sygocka i Zuzanna
Baran
pasterze – Mateusz Brodowski i Jakub
Skiba
trzej królowie – Igor Cieślakowski, Bartosz Nowak i Kacper Nowakowski
wróżka – Agata Grzęda
wilk – Patryk Marchewka
Czerwony Kapturek – Klaudia Murawska
Calineczka – Justynka Brodowska
narratorzy – Aleksandra Zakrzewska
i Kornelia Maciąg
oraz: Jakub Bociarski, Kasia Skwira, Julia
Gadecka, Natalia Kowalska, Dawid Skiba, Amelia, Brodowska, Kasia Bociarska,
Sandra Korzeń, Mateusz Kościuk, Martyna Marchewka, Alicja Ofat.
Śpiew wokalny – Emilia Sygocka, Liwia
Kutyła, Alicja Ofat.
Na zakończenie przedstawienia nie
zabrakło szczerych, płynących prosto
z serduszek dziecięcych życzeń świątecznych i noworocznych.
PsP w Cecylówce-Brzózkiej
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17 stycznia w Górze Kalwarii odbył się turniej halowy rocznika 2005 o
Puchar Burmistrza Miasta i Gminy. W
turnieju wystąpiło 10 drużyn podzielonych na dwie grupy po 5. Pierwszy mecz
UKS Jastrząb Głowaczów zremisował
0:0 z Kosą Konstancin, drugi przegrał z
Gwardią Warszawa 1:2, trzeci wygrał z

kie zespoły jak AF Piaseczno, Polonia
Warszawa, Proch Pionki, Kosa Konstancin, AP Bielik Zabrze czy KS Nadstal.
Przed nami tylko dwie drużyny Gwardii
Warszawa. Myślę, że można być zadowolonym z takiego wyniku. Gratulacje
dla całej drużyny. Skład: Maciej Słowikowski, Tomasz Szczepaniak, Antoni

Nadstalem 3:1 i na koniec przegrał 1:3
z AP Bielik. Po rozgrywkach grupowych
drużyna z Głowaczowa zmierzyła się w
ćwierćfinale z Polonią Warszawa, z którą
wygrała 1:0 i awansowała do półfinału.
Tam już czekała Gwardia Warszawa, z
którą UKS Jastrząb przegrał 0:2. W meczu o trzecie miejsce wygraliśmy z KS
Nadstal 2:1. Za nami w tabeli były ta-

Stępień, Jakub Świątkowski, Bartłomiej
Woźniak, Oliwier Wojas, Karol Stępień,
Hanna Majewska, Jakub Przerwa, Paweł Ćwiek, Sebastian Durajczyk, Bartek
Kłos. Chciałbym podziękować Wójtowi
Grzegorzowi Małaśnickiemu za udostępnienie autokaru gminnego na w/w
turniej.
PIotR Bolek – trener
www.kozienicepowiat.pl

Już po raz trzeci w siedzibie Zespołu
Szkół Ogólnokształcących im. Batalionów Chłopskich w Ursynowie odbył się
Finał WOŚP. Tym razem udało się zebrać
rekordową sumę 12 285,03 zł, co trzykrotnie pobiło zebraną w ubiegłym roku
kwotę. Ten rekordowy wynik jest zasługą
wspaniałej współpracy szkół i organizacji
z całej Naszej gminy i nie tylko– relacjonuje
Małgorzata Maj, z ursynowskiego sztabuserdecznie zatem dziękujemy wszystkim
wolontariuszom i ich opiekunom: z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki oraz Publicznego Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Głowaczowie, Zespołu
Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha
Bartosza Głowackiego w Brzózie, harcerzom z 7drużyny „Brzózka” i 7 Drużyny
Starszoharcerskiej „Chaber”. Na wielkie
słowa uznania zasługują również wolontariusze oraz ich opiekunowie i rodzice
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej
(gmina Pionki), którzy drugi rok z rzędu
wspierają orkiestrową akcję, tym razem zasilając jej konto kwotą ponad 3 tys. zł.
W tegorocznym , już 24. finale tym
razem wspierającym oddziały pediatryczne oraz godną opiekę ludzi w podeszłym
rekordowym wolontariuszem okazała się
harcerka Klaudia Wziątek, której udało
się zebrać 1 043, 40 zł.
A podczas samego popołudniowo
– wieczornego finału w ZSO w Ursynowie jak zawsze działo się, działo…
Muzyka (od tej tanecznej, w wykonaniu „DJ GeMi”, przez świąteczne kolędowanie uczniów, po fortepianowe
brzmienia, niesamowitego Marcina
Jóźwika), karnawałowe zabawy, pasjonujące licytacje, nietypowy kiermasz
gastronomiczny, stoisko Kozienickiego
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej oraz kosmetyczny „zawrót głowy”. No i oczywiście niespodziewane
emocje sportowe, które kibice na żywo
śledzili, mocno zaciskając kciuki. I tak
jak Polska do ostatniej piłki, tak i ursynowski sztab do godziny 20:00 bez
ustanku „grał”, wspierany, jak zawsze
przez, przedstawicieli Gminy Głowaczów, na czele z Wójtem Józefem Grzegorzem Małaśnickim i jego zastępcą
Krzysztofem Postkiem oraz Radnymi
Gminy: Pawłem Kołodziejem i Marcinem Kłosem, za których obecność
i aktywny udział jeszcze raz dziękujemy.
A dopełnieniem tak udanego popołudnia i wieczoru było oczywiście „światełko do nieba”...
MałGoRzata MaJ
zso im. BCH w ursynowie.
www.kozienicepowiat.pl
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GMINA GNIEWOSZÓW

Dnia 16 grudnia 2015 roku o godz.
15.00 – odbyło się w Bibliotece Publicznej spotkanie Adwentowe. Gośćmi tego
spotkania byli: Krystyna Szafranek, Jelena Jasek oraz Piotr Dela – przewodniczący Rady Gminy. Po powitaniu wszystkich
przybyłych i przytoczeniu fragmentów
wiersz Heleny Potapczuk:
adwent
„Święci Andrzej, Katarzyna
śpieszą adwent rozpoczynać.
Adwent okres wyjątkowy,
okres z wieńcem jedlinowym.
Cztery świece wieniec zdobią,
na niedzielę się sposobiąc.
Adwent
Czas pojednań, przebaczania,
do dobroci nakłaniania.”
głos zabrała Krystyna Szafranek, a po Niej
Jelena Jasek. Wyrecytowały kilka swoich
wierszy o świętach, życiu, przemijaniu,
które zostały nagrodzone gromkimi brawami. Następnie przy akompaniamencie

W niedzielę, 10 stycznia br. w całej
Polsce już 24 raz zagrała Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. Publiczna Szkoła
Podstawowa w Wysokim Kole uczestniczy w finałach WOŚP od 13 lat i udział
w nich wszedł do tradycji szkoły. Jak co
roku szkolna impreza organizowana była
w ramach działań puławskiego sztabu
WOŚP – I Oddział Banku PEKAO S.A.
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Piotra Deli, zaśpiewano kilka pieśni adwentowych i kolęd. Ostatnim punktem

spotkania było łamanie się opłatkiem
i złożenie życzeń świątecznych.
Danuta BłaŻYŃska

Cztery wolontariuszki kwestowały od
rana przed kościołami w Gniewoszowie,
Oleksowie, Sarnowie i Wysokim Kole,
a następnie podczas popołudniowej imprezy w szkole. Spotkanie w szkole, które rozpoczęło się o 13.15 uatrakcyjniły
występy taneczne, wokalne i kabaretowe
uczniów i absolwentów oraz Pawła Fili
– pieśniarza – pasjonata z Garbatki Letnisko. Występy artystów przeplatały się
z licytacjami gadżetów ofiarowanych na
tę okoliczność przez Wójta Gminy Gniewoszów, Starostę Powiatu Kozienickiego,
Starostę Powiatu Puławskiego, Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Puszcza
Kozienicka” oraz przyjaciół szkoły. Na
licytację otrzymaliśmy albumy, książki,
obrazy, parasole, ciasta, pączki i inne drobne przedmioty, jednak największą atrakcją
była oryginalna koszulka reprezentacji
Polski w piłce ręcznej, ofiarowana przez
brązowego medalistę zeszłorocznych mistrzostw świata w Katarze, Michała Szybę z jego autografem. Za wszystkie wylicytowane przedmioty uzyskano kwotę
1300 zł. Dla wszystkich uczestników imprezy mamy uczniów upiekły pyszne ciasta, a dzięki ofiarodawcom z terenu gminy
przygotowano grochówkę.
Impreza ta gromadzi głównie społeczność szkolną, tj. uczniów i ich ro-

dziny, nauczycieli i pracowników szkoły ale również mieszkańców gminy,
którzy chcą się włączyć w pomoc charytatywną. Oprócz walorów edukacyjno–wychowawczych tego typu spotkania wpływają na integrację społeczności
szkolnej i promują szkołę w środowisku
lokalnym. Motorem napędowym dla
osób zaangażowanych w organizację
i przygotowanie imprezy w szkole,
oprócz potrzeby pomagania innym jest
entuzjazm naszych uczniów, którzy
z wielka ochotą przygotowują się do
występów artystycznych, poświęcając
na to czas w dni wolne od zajęć.
Niedzielna impreza trwała do 16.30.
Kiedy ubawieni, najedzeni i obkupieni
uczestnicy rozeszli się do domów, wolontariuszki – Madzia Bartosiewicz,
Jola Koziara, Madzia Szafranek i Natalia Szymańska, pojechały do I Oddziału Banku PEKAO w Puławach,
gdzie przekazały puszki do rozliczenia.
W sumie do czterech puszek zebrano:
2692,68 zł. oraz drobne kwoty w walucie obcej. Podsumowując całość zbiórki, łącznie z licytacją zebrano 3992,68
zł. Była to największa kwota, jaką udało nam się zebrać od początku udziału
w finałach WOŚP.
Joanna kowalCzYk

www.kozienicepowiat.pl

„To święta.Opłatkiem na pół, podzieli się dzisiaj przyjaciel i wróg.
To święta. Narodził się Bóg i jeszcze tej nocy przestąpi nasz próg.”

Grudzień, to magiczny czas, czas
oczekiwania na radość płynącą z Bożego
Narodzenia, a Spotkania Opłatkowe są
okazją do wspólnego przeżywania nastroju zbliżających się świąt.
Radosna i życzliwa atmosfera towarzyszyła Wieczerzy Wigilijnej, która tradycyjnie, kolejny już raz została zorganizowana
w Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole, 20 grudnia 2015 roku o godz.
13.30. Dzięki niezwykłej dekoracji ukazującej szopę Betlejemską, miejsce to zyskało niezwykły klimat. Licznie przybyłych
gości powitała serdecznie dyrektor szkoły
Joanna Kowalczyk, która nie kryła radości
widząc jak stopniowo zajmowane są ostatnie przygotowane przy stole miejsca.
W bożonarodzeniowy nastrój wprowadziły wszystkich jasełka w wykonaniu
uczniów klas IV – VI naszej szkoły, przygotowane przez siostrę Paulę Pająk przy
współpracy nauczycielek: mgr Renaty Kurlapskiej oraz mgr Krystyny Muniak z PSP
w Wysokim Kole. Przesłaniem tegorocznego przedstawienia Bożonarodzeniowego
było hasło – Trwajmy mocni w wierze – nawiązujące do 1050 rocznicy Chrztu Polski.
Pojawiła się więc cała galeria postaci nie
tylko biblijnych, ale również historycznych.
Byli to: Maryja, Św. Józef, Aniołowie, poganki, Mieszko I, królowa Jadwiga, królewicz Kazimierz, pastuszkowie, Polska,
papież Jan Paweł II. Ogromnym atutem
tego występu okazała się prezentacja multimedialna nawiązująca do pieśni „Boże coś

Latem 2015 roku został ogłoszony w Gminie Gniewoszów
II konkurs fotograficzny „Moja
gmina w obiektywie”. Skierowany był do mieszkańców gminy. Zadaniem uczestników było
zgromadzenie najciekawszych
fotografii promujących gminę:
ukazujących piękno przyrody
i krajobrazu, zabytki, ciekawe
miejsca, obiekty, a także tradycję
i kulturę.
Wpłynęło 12 fotografii. Komisja konkursowa nagrodziła czterech uczestników:
– Monikę Wiraszkę,
– Stanisława Błażyńskiego,
– Kingę Ozgę,
– Igę Komosę
równorzędnymi nagrodami ufundowww.kozienicepowiat.pl

Polskę” oraz przepiękne stroje i różnorodne
rekwizyty. Występ małych aktorów, którzy
z przejęciem odtwarzali swoje role oraz
oprawa muzyczna i śpiew „anielski” nie
tylko zachwyciły, ale również wzruszyły
uczestników spotkania.
Dodatkowych wzruszeń dostarczyli
inni „mali artyści”, głównie najmłodsi
uczniowie naszej szkoły, którzy zaprezentowali swoje zdolności wokalne zbiorowym lub indywidualnym kolędowaniem. Ten punkt spotkania, to efekt pracy
nauczycieli – wychowawców.
Po oficjalnych występach dzieci kustosz
Sanktuarium w Wysokim Kole ks. Szymon
Mucha zainicjował wspólną modlitwę oraz
złożył wszystkim życzenia na ten świąteczny czas zachęcając do kultywowania

tradycji narodowych, nawiązując do treści
jasełek i podkreślając ogromną rolę wydarzeń historycznych, m.in. Chrztu Polski
w naszym życiu. Następnie uczestnicy
Wigilii podzielili się wzajemnie opłatkiem
– symbolem miłości i pojednania i zasiedli
do wieczerzy wigilijnej składającej się z tradycyjnych potraw przygotowanych przez
rodziców uczniów naszej szkoły. Nie zabrakło również wspólnego kolędowania, które
odbyło się przy dźwiękach gitary, na której
grała siostra Agata – organistka naszej parafii oraz śpiewie członków scholi.
Dużym walorem estetycznym organizowanych Spotkań Wigilijnych jest tradycyjnie już przygotowywany przez pracowników naszej szkoły kiermasz stroików
świątecznych, wykonanych z żywych
gałązek jodłowych, (które otrzymujemy
dzięki wieloletniej współpracy z Nadleśnictwem Kozienice w Pionkach) oraz
ozdób choinkowych. Kiermasz cieszy się
rokrocznie ogromnym zainteresowaniem
lokalnej społeczności.
kRYstYna MunIak
sprostowanIE

wanymi przez Wójta Gminy Gniewoszów.
MIkołaJ MIzak

W nr 12/2015 (grudzień) „Nasz
Powiat” w artykule – Kapliczki Przydrożne Na Ziemi Gniewoszowskiej
prostuję następujące omyłki pisarskie:
1) w zdaniu 17 wpisano nazwisko
„Kraszewski” powinno być „Krasicki”
2) w zdaniu 40 wpisano „Wiodącym”
powinno być „Widocznym”.
Za zaistniałe pomyłki przepraszamy.
edyta kultys
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29 grudnia 2015 roku podczas X Sesji
Rady Gminy odbyło się uroczyste otwarcie rozbudowanego Ośrodka Zdrowia przy
ul. Parkowej 2 w Grabowie nad Pilicą.
Zaproszeni goście, radni i sołtysi byli świadkami symbolicznego
przecięcia wstęgi przez Kierownika
SPZOZ Zdzisława Karasia i Przewodniczącego Rady GminyAndrzeja
Chrabąszcza. Wójt Gminy Euzebiusz
Strzelczyk – inicjator i inwestor przedsięwzięcia przedstawił zgromadzonym
krótką historię rodzącego się pomysłu,
który sięga 2005 roku oraz cały przebieg inwestycji, aż do dnia oddania budynku do użytkowania. Pomimo wielu
trudności i sceptyków wójt jest dumny
z uzyskanego efektu inwestycji, tłumaczył że długo brakowało środków
finansowych jednak systemem gospodarczym, w oparciu o pracowników
z Urzędu Pracy i swoim czynnym zaangażowaniem dopilnowując każdego
szczegółu i podejmując decyzje na
każdym szczeblu, udało się wybudować jako jednej z nielicznych gmin
własnymi siłami, ośrodek zdrowia
o wysokim standardzie. Uznał, że nie
osiągnąłby tego wszystkiego, gdyby
nie otrzymane wsparcie od mieszkańców i sympatyków gminy, w tym miejscu podziękował serdecznie Radzie
Gminy kadencji 2010 – 2014 i 2014
– 2018. Symbolicznie Wójt oddał lokal
w zarządzanie Kierownikowi SPZOZ
Zdzisławowi Karasiowi z pomyślnymi życzeniami skierowanymi również
do wszystkich pacjentów „niech lokal wam służy”. Kierownik SPZOZ
z wielkim podziwem dla włożonego
zaangażowania podziękował Wójtowi
oraz Radzie Gminy za pomysł inwestycji. Obiecał również, że standard
usług podstawowej opieki zdrowotnej
nie będzie niższy niż standard lokalu
na miarę XXI wieku.
Aby tradycji stała się zadość, na koniec przemówień Ośrodek Zdrowia został
poświęcony przez ks. Pawła Laskowskiego słowami „ niech chorzy, starsi, dzieci
i dorośli znajdą tu miejsce zrozumienia
i pomocy”. Następnie wszyscy zgromadzenie zwiedzili wnętrze budynku.
Nowa część Ośrodka Zdrowia ma
192,36 m² powierzchni użytkowej. Znajdują się w nim dwa gabinety lekarskie,
gabinet zabiegowy, łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych, pokój socjalny, archiwum oraz przestronna poczekalnia połączona z rejestracją. Plac przed
budynkiem i teren zielony również został
zagospodarowany i przystosowany dla
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korzystających usług ośrodka pacjentów.
Budowę rozpoczętą wiosną 2013 roku oddano do użytkowania udzielonym pozwo-

leniem INB – 18 listopada 2015 r. Inwestycja opiewała na sumę 300 000 złotych.
anna PlesIewICz

www.kozienicepowiat.pl

24 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy kwestował pod hasłem „Mierzmy
Wysoko” aby zebrać pieniądze na pomoc
chorym dzieciom z podstawowych oddziałów pediatrii oraz godną starość starszym
potrzebującym ludziom w naszym kraju.
Tradycyjnie jak co roku, wolontariusze
z Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą
wsparli WOŚP dzielnie rozpoczynając swoją działalność o godz. 6:00 rano na terenie
gminy. Łącznie sztab w Warce z ramienia
którego kwestowali nasi wolontariusze, zebrał niebanalną sumę 34 628,52 zł! za którą organizatorzy w imieniu Jurka Owsiaka
pragną podziękować wszystkim, którzy
wsparli ten szczytny cel.
„Światełko do nieba” to wydarzenie
obowiązkowe finału WOŚP, nasi zmarz-

nięci ale zadowoleni uczestnicy na uwieńczenie swojego wysiłku mogli na żywo

Na „Mikołajki” 8.12.2015 roku uczniowie klas 0 – III ze szkoły podstawowej
w Augustowie w ramach świątecznego bloku tematycznego, wyjechali do niewielkiej
fabryki bombek w Radomiu. Przewodnik
pokazał zwiedzającym sposoby nadawania bombkom różnorodnych kształtów. Ta
część programu zwiedzania, jak się okazało,
wzbudziła wśród obserwatorów największe
zainteresowanie. Uczniowie mieli też okazję
zobaczyć jak zręczne ręce pań plastyczek nadają bombkom piękny, ostateczny wygląd.
Na pamiątkę pobytu w tym niecodziennym miejscu każde dziecko otrzymało niepowtarzalną bombkę, na której
prócz świątecznego, zimowego akcentu
widniało jego imię.
To z pewnością był udany wyjazd.

Czas Bożego Narodzenia przypomina
wszystkim o cudzie narodzin Boga w ciele
człowieka. To czas, w którym Bóg powinien narodzić się w naszych sercach. Aby
tak się stało, staramy się pomagać wszystkim, którzy potrzebują wsparcia innych.
Co roku w Zespole Szkół w Grabowie
nad Pilicą, na rzecz dzieci organizowana jest
akcja „Radosne Boże Narodzenie”. Włącza
się w nią cała społeczność szkoły: rodzice,
dzieci, nauczyciele. Każda klasa przygotowuje świąteczną paczkę dla ucznia z danego oddziału. W tym roku obdarowanych
zostało 30 dzieci. Tak dużą ilość paczek nie
moglibyśmy osiągnąć bez wsparcia akcji
przez dużą grupę osób indywidualnych,
firm i instytucji za co cała społeczność Zespołu Szkół serdecznie dziękuje.
Przeprowadzona akcja realizuje hasło
www.kozienicepowiat.pl

oglądać pokaz fajerwerków pod Pałacem
Kultury i Nauki w Warszawie.
sławoMIR MaDeJ

sławoMIR MaDeJ

„Branie wypełnia ręce, a dawanie serce”.
Słowa te powinny przyświecać wszyst-

kim ludziom dobrej woli.
uRszula stRzałkowska
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Dnia 18 grudnia 2015 roku przed Krytą Pływalnią „Delfin” po raz siódmy odbyła się uroczysta Wigilia Miejska. Modlitwa, Żywa Szopka Bożonarodzeniowa,
życzenia, kolędowanie, degustacja potraw wigilijnych – to wszystko sprawiło, iż tysiące przybyłych mieszkańców
i gości mogli wspólnie poczuć przedsmak
nadchodzących świąt.
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie
16.00. Wszystkich obecnych powitała
Orkiestra Dęta OSP pod batutą Zygmunta
Juśkiewicza. Następnie na scenie wystąpił Chór Trzeciego Wieku – działający
przy Kozienickim Domu Kultury im. B.
Klimczuka – pod batutą Ewy Izdebskiej,
który zaprezentował kolędy w swoim
wykonaniu.
Po krótkich występach przyszła pora
na poświęcenie opłatka i wspólną modlitwę celebrowaną przez proboszczów
dwóch kozienickich parafii – ks. kan. Kazimierza Chojnackiego oraz ks. dziekana
Władysława Sarwę.
– Niech nowonarodzony Jezus Chrystus
pochyli się nad każdym, nie złamie
trzciny nadłamanej, niech nie gasi tlącego się płomyka, niech dodaje mocy
i siły wszystkim… – życzył proboszcz
parafii pw. Św. Rodziny.
Zaraz po modlitwie rozpoczęły się życzenia i przemówienia zaproszonych gości i władz samorządowych: Burmistrza
Gminy Kozienice – Tomasza Śmietanki,
przewodniczącego Rady Miejskiej – Mariusza Prawdy, starosty Powiatu Kozienickiego – Andrzeja Junga, p.o. Prezesa
Enea – Wiesława Piosika oraz Prezesa
Zarządu Enea Wytwarzanie – Krzysztofa
Sadowskiego.

– To już siódma i najcieplejsza w historii kozienickich wigilii. Myślę, że
to nie przypadek, bo chyba Pan Bóg
tak zaplanował, aby od tego ciepła
atmosferycznego, również rozgrzały
się bardziej nasze serca, aby obudziły
nasze prawdziwe, a często w tym codziennym życiu, zabieganym i zatroskanym, często, uśpione uczucia. Bez
tych prawdziwych płynących z serca
uczuć nie będzie człowieczeństwa…
– mówił do zebranych burmistrz Tomasz Śmietanka.
Po życzeniach wolontariusze rozdali
przybyłym na piątkową wieczerzę opłatek, by mogli się nim wspólnie przełamać. Zarówno restauracje jak i placówki
oświatowe, różne instytucje samorządowe, firmy oraz organizacje pozarządowe
przygotowały potrawy wigilijne, w takich
ilościach by każdy mógł skosztować. Na

stoiskach rozdawane były: tradycyjne
pierogi z kapustą i grzybami, czerwony
barszcz, zupa borowikowa, kluski z makiem, kapusta z grochem, śledzie, racuchy, ciasta. Oprócz potraw można było
nabyć przepiękne, własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne.
W trakcie konsumpcji, na scenie rozpoczęła się druga część kolędowania.
Wystąpili kolejno:
Chór Mały Gospel, laureaci konkursu
Kolęd i Pastorałek „Na ten Nowy Rok”
oraz chóry działające przy Szkole Muzycznej w Kozienicach – dziecięcy Bel
Canto i dorosły chór Fermata. Można
było usłyszeć zarówno polskie jak i zagraniczne kolędy i pastorałki w wyjątkowym wykonaniu.
Tuż obok sceny znajdowała się Żywa
Szopka Bożonarodzeniowa przygotowana przez Stajnię Kociołki. Oprócz „świętej rodziny” znalazły się tam: dwa konie,
koza, owca i trzy króliki. Szopka cieszyła
się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza
tych najmłodszych.
Podsumowując, do organizacji VII
Spotkania Wigilijnego Mieszkańców Ziemi Kozienickiej zaangażowało się bardzo
dużo osób i instytucji. Przygotowano ponad 22 tys. pierogów, 205 litrów kapusty
z grochem, 440 litrów barszczu czerwonego, 70 litrów zupy grzybowej, 100 kg
śledzi, 2000 porcji klusek z makiem, 900
szt. racuchów oraz ciasta i ciasteczka.
Świecka tradycja wigilii miejskiej przyjęła się w Kozienicach na stałe.
wydział Promocji, kultury i sportu
urzędu Miejskiego w kozienicach

Nasz Powiat * 

www.kozienicepowiat.pl

Pan Dariusz Piwoński przeprasza
Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o.
Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. przedstawia poniżej treść oświadczenia Przewodniczącego Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości – Pana Dariusza Piwońskiego, które - na podstawie ugody sądowej (zawartej podczas rozprawy
sądowej w dniu 15 grudnia 2015 r.) - pozwany Dariusz Piwoński miał obowiązek zamieścić w pierwszym numerze, na pierwszej stronie, Tygodnika OKO wydanym po uprawomocnieniu się orzeczenia w sprawie z powództwa Kozienickiej Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. o ochronę dóbr osobistych toczącej się przed Sądem Okręgowym w Radomiu.
W świetle treści zawartej ugody oraz przepisów procedury cywilnej treść przeprosin winna być bezwzględnie opublikowana
w Tygodniu OKO wydanym w dniu 7 stycznia 2016 r. Przeprosiny zostały opublikowane jednak dopiero w drugim numerze
Tygodnika OKO z dnia 14 stycznia 2016 r. - wersja tradycyjna oraz internetowa.

oświadczenie
niniejszym oświadczam, że informacja odnośnie rzekomego używania zakazanych i nielegalnych środków do
oczyszczania oczyszczalni oraz wszelkie inne informacje podane i opublikowane w artykule „uwaGa!!! władza
nas truje” są nieprawdziwe i niepoparte żadnymi dowodami oraz stanowią naruszenie dóbr osobistych w postaci
obrazy czci, godności i dobrego imienia kozienickiej Gospodarki komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w kozienicach
przy ul. Przemysłowej 15.
w związku z powyższym przepraszam kozienicką Gospodarkę komunalną sp. z o.o. z siedzibą w kozienicach
przy ul. Przemysłowej 15 za przedmiotowe naruszenia i zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby już nigdy
nie doszło do podobnej sytuacji.
Dariusz Piwoński
Przewodniczący zarządu Powiatowego
Prawa i sprawiedliwości w kozienicach

www.kozienicepowiat.pl
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Taki tytuł nosił spektakl jasełkowy
wystawiony 6 stycznia 2016 r. przez Amatorską Grupę Teatralną, działającą przy
Gminnej Bibliotece Publicznej – Centrum
Kultury w Magnuszewie.
Kościół parafialny św. Jana Chrzciciela
w Magnuszewie już V sezon gości grupę
aktorów – amatorów, którzy wystawili
w sumie 10 spektakli, tematycznie związanych z okresem Bożego Narodzenia i Wielkanocy. W tym roku do grupy dołączyło
kilka nowych osób i zespół wzbogacił się
o trzyosobowa grupę muzyków, którzy
ubarwili spektakl grą na akordeonie, saksofonie i gitarze.
Staramy się, żeby realizowane przez
nas spektakle poruszały ważne tematy
i niosły jakieś przesłanie.
Tegoroczny scenariusz przeplatał
współczesność z obrazami z życia świętej
rodziny, przedstawionymi przez ewangelistów. Celowe przejaskrawienie niektórych scen, miało pokazać absurdy naszych
życiowych zachowań. Intencją aktorów
i reżysera sztuki, był prosty, zrozumiały
dla widzów przekaz i z żywej reakcji widzów wynikało, że została ona właściwie
odebrana.
Licznie zgromadzona na premierze
publiczność jest dowodem na to, że magnuszewski teatr ma wierną grupę widzów
– nie tylko miejscowych parafian, ale także mieszkańców całej gminy.
Praca nad realizacją spektaklu to wielka
przyjemność, ale też ogromny trud wielo-

godzinnych prób. Jednak udana premiera,
pełna widownia i aplauz publiczności wynagradzają wszystko. Dla nas, ekipy przygotowującej coroczne spektakle, są one
czymś bardzo ważnym – realizacją pasji
i spełnieniem marzeń, naszych własnych
i marzeń naszych widzów. Cieszy nas fakt,
że w naszym małym środowisku są ludzie,
którzy kochają sztukę i teatr na żywo, a my
możemy im go przybliżyć.
Czujemy satysfakcję, że nasz teatr się
rozwija, zyskuje nowych aktorów i nowych, coraz bardziej dojrzałych, widzów.
Mamy nadzieję, że przed nami jeszcze
wiele udanych przedstawień.
Grupa teatralna, odpowiadając na zaproszenie Ojców Michalitów z Parafii

Matki Bożej Fatimskiej i Bł. Bronisława
Markiewicza w Słupnie koło Radzymina,
w niedzielę 17 stycznia, wystawiła spektakl w tamtejszej świątyni. Było nam bardzo miło, gdy po Mszy Świętej czekali na
nasz występ parafianie, wypełniając cały
kościół. Słowa podziękowania, które padły
z ust księdza proboszcza, utwierdziły nas
w przekonaniu, że robimy coś ważnego.
Dziękuję moim przyjaciołom aktorom
za zaangażowanie, pracownikom biblioteki za pomoc przy realizacji spektaklu, całemu środowisku za wsparcie, a publiczności
za to, że przychodzi nas oglądać.

W dniu 30 grudnia ubiegłego roku odbyły się uroczystości pochówku szczątków nieznanego żołnierza. Ogólnie nie-

znana tożsamość zmarłego określana jest
symbolem N/N. Tak też było i w przypadku ujawnienia szczątków pod koniec

2013 roku w Anielinie. Skrupulatne śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Kozienicach, pozwoliło ustalić
szereg faktów. Odnalezione szczątki stanowią fragment szkieletu dorosłego człowieka płci męskiej w wieku 30 – 39 lat,
wzrostu 172 cm +/– 4 cm, które zalegały
w ziemi przez okres 50 – 100 lat. Przy
szczątkach znaleziono również fragmenty
odzieży z widocznym splotem płóciennym w kolorach: bordowy, brązowy lub
popielato-czarny, co świadczy o tym, że
pierwotnie były one barwione. Kolor zachowanych fragmentów tkanin świadczy
o pochodzeniu z umundurowania wojskowego np. bluzy, płaszcza czy też spodni.
Eksperci pracowni daktyloskopii i antropologii sądowej, wykonali rekonstrukcję
twarzy denata w oparciu o czaszkę. Tak
więc mimo iż tożsamość tego żołnierza
nie została ustalona, dzięki nowoczesnej
technice komputerowej mamy możliwość
Dokończenie na str. 25
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elŻBIeta waCHnIk
Dyrektor GBP-Ck w Magnuszewie
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Dokończenie ze str. 24

obejrzenia zrekonstruowanej twarzy.
Dodatkowo przy szczątkach znaleziono
fragment buta, guzik z oznaczeniem VHC
– 10 oraz kilkadziesiąt sztuk amunicji karabinowej. Kości żołnierza spoczywały na
krawędzi lasu, a w niedalekiej odległości
oparty był krzyż brzozowy. W czasie drugiej wojny światowej, teren naszej gminy był rejonem ciężkich walk toczonych
o utrzymanie przyczółka warecko-magnuszewskiego. Podczas tych walk życie
straciło wielu żołnierzy i ludności cywilnej. Losy tułaczki żołnierskiej, nieznanej śmierci, dopiero po dziesiątkach lat
zostają odkryte i doczekują się godnego

pochówku na lokalnych cmentarzach. Ile
nieznanych mogił kryje nasza ziemi tego
nie wiemy. W uroczystości, która miała miejsce na cmentarzu w Rozniszewie
uczestniczył wójt gminy Marek Drapała,
grupa radnych Rady Gminy Magnuszew,
uczniowie i nauczyciele PSP w Rozniszewie, pracownice GOPS. Uroczystego
pochówku dokonał ks. Proboszcz Wojciech Celuch. Z informacji dodatkowych
wiemy, że w trumnie ekshumacyjnej były
złożone małe fragmenty kości, prawdopodobnie innych żołnierzy w sumie
8 osób. Można domniemywać, iż była to
zbiorowa mogiła szczątków żołnierzy,

którzy zginęli podczas dużej eksplozji
np. wybuchu pocisku lub eksplodującej
bomby podczas nalotu. Zebrane szczątki złożone zostały w grobie, i pozostaną
w naszej pamięci jako grób N/N – nieznanego żołnierza, przypominając nam
krwawe oblicze wojny. Oby nikt nigdy
nie musiał walczyć o wolność naszej ojczyzny i poniósł największą ofiarę jaką
jest oddanie życia. Biorącym udział w tej
ceremonii same na usta cisnęły się słowa
– „Cześć ich pamięci”, „Chwała bohaterom”.
Informacja własna
UG Magnuszew

W niedzielę 10 stycznia odbył się na
sali sportowej Zespołu Szkół i Placówek
Oświatowych w Magnuszewie I Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta
Gminy Magnuszew. W zawodach wystartowało 14 drużyn, w sumie prawie
140 piłkarzy. Koordynatorem technicznym turnieju był Hubert Kapusta zaś koordynatorem ds. logistyki Łukasz Witek.
Po dokonaniu zgłoszeń przyszedł czas na
losowanie. Kapitanowie drużyn zostali
zaproszeni na uroczyste losowanie. Po
losowaniu wszystko stało się jasne, kto
z kim zagra podczas turnieju. 14 zespołów zostało podzielonych na dwie grupy
po 7 drużyn. Mecze zostały rozegrane w
systemie „każdy z każdym”. W sumie
rozegranych zostało 42 mecze niezwykle emocjonujące, podczas których padło
143 gole. Warto zauważyć, że rywalizacja pomiędzy drużynami odbywała się
w duchu Fair Play. Po dwa najlepsze zespoły z poszczególnych grup, które zdobyły największą liczbę punktów awansowały do finału turnieju. Awans wywalczyły
drużyny: Cocodżambo, szmacianka Mniszew, Real Magnuszew oraz FCB Magnuszew. Mecze półfinałowe były niezwykle
emocjonujące, akcje dynamiczne i wyrównana rywalizacja. Licznie przybyli kibice doczekali się zarówno dogrywek jak
i rzutów karnych. W meczu finałowym o
pierwsze miejsce starły się zespoły z Mniszewa i Magnuszewa. Pasjonujące spotkanie obu drużyn przyniosło rozstrzygnięcie dopiero w dogrywce. Wynik 1: 4
dla FCB Magnuszew i ostatni gwizdek
sędziego eksplodował radością zawodników i oklaskami kibiców. Uroczystej dekoracji dokonał Wójt Gminy Magnuszew
Marek Drapała wręczając brązowe, srebrne i złote medale oraz puchary. Zawod-

nikiem turnieju został Dominik Madej
(FCB Magnuszew), najlepszym strzelcem
okazał się Michał Talaga (Cocodżambo),
zaś najlepszym bramkarzem turnieju
został Arkadiusz Wójcik (Szmacianka
Mniszew). Z dziennikarskiego punktu
widzenia warto zauważyć iż turniej był
zorganizowany bardzo profesjonalnie. Na
turniej byli zaproszeni zawodowi sędziowie, którzy w obiektywny sposób kontrolowali wszystkie rozgrywane mecze.
Startujący zawodnicy mieli do dyspozycji szatnie, dla spragnionych były gorące
napoje: kawa i herbata oraz woda i soki.

W trakcie trwania dość długiego turnieju
każdy z zawodników mógł zjeść kiełbaski z grilla. Wszystkie startujące zespoły
w turnieju otrzymały pamiątkowe puchary za udział w rozgrywkach, które po
raz pierwszy odbyły się w Gminie Magnuszew. Mamy nadzieję, że ruszy wraz
z nastaniem wiosny gminna liga piłkarska, a najmłodsi piłkarze też będą mieli
okazję spróbować swoich sił w turnieju.

www.kozienicepowiat.pl

Informacja własna
UG Magnuszew
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GMINA SIECIECHÓW

W ramach realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej w Sieciechowie projektu „Poznajemy matematykę
poprzez gry i zabawy” zorganizowany
został 19 grudnia 2015 r. Piknik Matematyczny. Zmagania z matematyką
trwały kilka godzin i cieszyły się dużym
zainteresowaniem uczniów oraz ich rodziców i dziadków. Uczestnicy podzieleni na drużyny rywalizowali ze sobą
grając w takie gry jak: Kod Faraona,
Tangram, Kalaha, Pentago, Scrabble,
Warcaby oraz Olimpijczyk, w której
zawodnicy dobierali karty z tabliczką
mnożenia na czas. W przeprowadzeniu
rozgrywek pomagali nam uczniowie
klasy pierwszej gimnazjum, którzy wyjaśniali uczestnikom zasady gry oraz
czuwali nad przebiegiem poszczególnych rozgrywek. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody oraz
upominki.
Piknik był również wspaniałą okazją
do podsumowania naszego projektu zrealizowanego dzięki środkom otrzymanym
od fundacji mBanku. Cieszymy się, że
dzięki zorganizowanym zajęciom mogliśmy pokazać uczniom i ich rodzicom, że
matematyka nie musi być nudna a wręcz
przeciwnie może dostarczać wielu pozytywnych emocji. Cieszy nas również fakt,
że uczniowie polubili gry matematyczne
i logiczne, dzięki którym będą mogli rozwijać swoje kompetencje matematyczne.
Na koniec pragniemy podziękować za
wspólnie spędzony czas podczas naszych
sobotnich spotkań a wszystkim osobom,
które pomagały nam w realizacji projektu

W sobotę, 12 grudnia 2015 roku
w Zespole Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego w Warszawie odbył się VIII
Mikołajkowy Turniej Scrabble. Wzięły
w nim udział szkoły: podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, które należą do ogólnopolskiego programu „Scrabble w szkole”. W turnieju wzięło udział
114 uczestników z 21 szkół. Nasze gimnazjum reprezentowali uczniowie klasy
pierwszej należący do szkolnego koła
Scrabble: Gabrysia Roczkowska, Weronika Gozdera, Andżelika Grzebalska
oraz Kacper Pułka pod opieką Marcina
Kołdeja. Podczas tegorocznego turnieju
odbyły się trzy rundy rozgrywek. Zawodnicy grali z losowo wybraną osobą.
W przerwach między rozgrywkami na
zawodników czekał poczęstunek. Po
ogłoszeniu wyników uczestnicy oraz
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składamy serdeczne podziękowania.

opiekunowie otrzymali mikołajkowe
upominki. Weronika Gozdera zajęła 10
miejsce, Andżelika – 22, Kacper – 27
a Gabrysia 48. Wszyscy byli bardzo

elŻBIeta kaRsznIa, sławoMIR
kowalCzYk, MaRCIn kołDeJ.

zadowoleni i świetnie się bawili. Przed
nami przygotowania do Mistrzostw Polski 2016 w Kutnie.
MaRCIn kołDeJ
www.kozienicepowiat.pl

to hasło, które zdobiło tegoroczną dekorację jasełek wystawianych przez uczniów klasy I i III gimnazjum oraz klasy
IV szkoły podstawowej przy ZPO w Sieciechowie pod opieką Mai Ratajczak oraz
Wioletty Dziosa – Wojtasik.
Scenariusz nawiązywał do często pomijanego biblijnego tła narodzenia Jezusa, które przecież jest bardzo ważne. Cała
liturgia adwentowa przygotowuje chrześcijan na przyjście Pana, przypominając
jak przebiegały te wydarzenia ponad
2 tysiące lat temu.
Bardzo ważną postacią był Anioł Gabriel, który prowadził rozmowy z Maryją
oraz Elżbietą, a którego bardzo dobrze
zagrała uczennica klasy III gimnazjum
Olga Wasiłek.
Wspaniale spisali się także w rolach
pastuszków Kazimierz Wasiłek i Mateusz Socha uczniowie klasy IV, których
do narodzonego Jezuska prowadził mały
aniołek, w którego wcieliła się Wiktoria
Śmietanka – również uczennica klasy IV.
Dobrze spisali się Trzej Królowie
składając dary i kłaniając się Małej Dziecinie, których zagrali uczniowie z klasy
I gimnazjum: Bartłomiej Wiraszka, Olaf
Pachocki i Eryk Grzebalski.
Cała oprawa miała charakter poważny, doniosły i bardzo świąteczny, umilony

śpiewaniem kolęd przez nasze uczennice:
Patrycję Kwapisz, Gabrielę Roczkowską,
Amelię Wiatrak, Julię Witosław oraz Julię
Ciesielską.
Następnie fragment ,,Pisma Świętego’’ o NARODZENIU JEZUSA odczytał ksiądz Adam Kaszuba proboszcz pw.
św. Wawrzyńca w Sieciechowie, a potem
złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia, do których dołączył się także dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych

– Sławomir Kowalczyk.
Po czym nastąpiło dzielenie się opłatkiem (który jest symbolem pojednania,
znakiem przyjaźni i miłości) z przedstawicielami poszczególnych klas naszej
szkoły, przedszkola oraz pracownikami
i zaproszonymi gośćmi.
To chyba dzięki takim rytuałom święta
mają niezwykły urok i wprowadzają nas
w wesoły nastrój.

Okres przedświąteczny to szczególny
czas dla wszystkich. Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Kazimierza Ośki oczekując na narodzenie Jezusa przygotowali i wystawili Jasełka w dniu 22 grudnia. W rolę
biblijnych i baśniowych postaci wcielili
się uczniowie klasy III, ”0” i przedszkolaki pod kierunkiem nauczycieli: Barbary
Sałek, Małgorzaty Pachucy i Aleksandry
Pająk.
W pięknej scenerii obok Jezusa i Maryi pojawiły się chóry anielskie, Trzej
Królowie i pastuszkowie. Dzieci zaprezentowały scenki teatralne związane
z Bożym Narodzeniem. Słowu mówionemu towarzyszyły dźwięki kolęd i pastorałek wykonywanych wspólnie z licznie
zgromadzonymi gośćmi, wśród których
nie zabrakło przedstawiciela władz – Wójta Gminy Sieciechów- Mariana Czerskiego, proboszcza Parafii Brzeźnica – ks. Juliana Zająca oraz Przewodniczącej Rady
Rodziców – Mirosławy Pachockiej.
Dyrektor szkoły Bożena Wójcicka

podziękowała młodym artystom oraz
ich opiekunom za przygotowanie Jasełek, a także złożyła życzenia świąteczne

wszystkim uczestnikom uroczystości.
nauczyciele zszP
w starych słowikach

www.kozienicepowiat.pl
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