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2 czerwca br. odbędzie
się na terenie Domu Pomocy
Społecznej w Kozienicach, ul.
Lubelska 50, wyjątkowa uroczystość, podczas której odsłonięta zostanie tablica upamiętniająca nadanie imienia
Kazimiery Gruszczyńskiej.
Warto przypomnieć, że
28 września 2015 r. uchwałą
nr XI/72/2015 Rada Powiatu
Kozienickiego
zdecydowała
o nadaniu imienia Kazimiery Gruszczyńskiej Domowi
Pomocy Społecznej dla Dorosłych
w Kozienicach. Uchwała o nadanie
imienia Kazimiery Gruszczyńskiej została podjęta na wniosek Towarzystwa
Miłośników Ziemi Kozienickiej, Dyrektor, pracowników i Rady Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, który
spotkał się z pozytywnym odzewem
Rady Powiatu Kozienickiego. Wybór
patrona placówki nie jest przypadkowy. Kazimiera Gruszczyńska urodzona
w 1848 r. to zasłużona dla Kościoła,
rodowita kozieniczanka, która była
m.in. założycielką bezhabitowego
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od
Cierpiących. Podczas swojej działalności wybudowała m.in. na rodzinnych
gruntach w Kozienicach dom zakonny
dla sióstr, który do dziś stanowi jedną
z wizytówek architektonicznych miasta. Będąc bardzo zaangażowaną
w sprawy społeczne, opieki nad chorymi i ubogimi w Warszawie i innych
miastach Polski oraz Kozienicach
znacznie przyczyniła się do wzrostu
poziomu świadczenia usług lekar-

skich i pielęgniarskich. To dzięki niej
siostry zakonne stanowiły doskonałą kadrę pielęgniarską w kozienickim
szpitalu, praktycznie od początku jego
założenia.
Wiemy, że od lat 20. XX w. do
1981 r. szpital powiatowy w Kozienicach miał swoją siedzibę w dawnych pocarskich budynkach koszarowych, przy
ul. Lubelskiej. To właśnie dzięki Kazimierze Gruszczyńskiej siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących,
jako pielęgniarki przez wiele lat niosły
pomoc wszystkim potrzebującym. Dziś
w zespole poszpitalnym mieści sie Dom
Pomocy Społecznej dla Dorosłych, który świadczy osobom potrzebującym niezmiernie ważne usługi, w tym medyczne
– opiekę lekarską i pielęgniarską.
Założycielka zgromadzenia zakonnego
i niestrudzona orędowniczka niesienia pomocy potrzebującym, według licznych
relacji jest również pośredniczką i za jej
wstawiennictwem wielu ludzi doznało
Opatrzności Bożej w poprawie zdrowia,
często bardzo ciężkich przypadkach. Życie
i działalność Kazimiery Gruszczyńskiej,

poświęcenie, idea i charyzmat spowodowały, że jesteśmy obecnie świadkami jej
procesu beatyfikacyjnego. To bardzo ważne
wydarzenie nie tylko dla Kozienic i powiatu kozienickiego, ale i całej diecezji radomskiej. Zakończenie procesu beatyfikacyjnego Kazimiery Gruszczyńskiej potwierdzi
jej charakterystyczną doskonałość w realizacji cnót chrześcijańskich, a także sprawi,
że lokalna społeczność diecezji radomskiej
mogła będzie sprawować kult błogosławionej Kazimiery Gruszczyńskiej – patronki
Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach.
Program uroczystości:
10.30 – Rozpoczęcie
11.00 – Msza Święta Polowa celebrowana
przez Ordynariusza Diecezji Radomskiej
Księdza Biskupa Henryka Tomasika
12.00 – Odsłonięcie i poświęcenie tablicy
pamiątkowej
12.15 – Wystąpienia okolicznościowe
12.40 – Koncert – Szkoła Muzyczna
I stopnia w Kozienicach
Organizatorami uroczystości są: Starosta
Powiatu Kozienickiego i Dyrektor Domu
Pomocy Społecznej w Kozienicach.
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Pragniemy poinformować, że Fundacja Energia – Działanie w Kozienicach
założona dnia 04.09.2015 r. jest inicjatorem i realizatorem kampanii społecznej: „Ida Czerwcowa. Stop rakowi
piersi”. Działania Fundacji koncentrują
się wokół edukacji pozaformalnej, integracji międzypokoleniowej, alternatywnych form spędzania wolnego czasu,
ochrony zdrowia oraz promocji miasta
i gminy Kozienice. Naszymi partnerami
są m.in.: I Liceum Ogólnokształcące im.
Stefana Czarnieckiego w Kozienicach,
Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana
Pawła II w Kozienicach oraz Publiczna
Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach.
Choroba naszej koleżanki Idy Murawskiej – wieloletniej nauczycielki mate-

matyki w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Stefana Czarneckiego w Kozienicach
oraz świadomość wysokiej zachorowalności na nowotwór piersi wśród kobiet
skłoniły nas do przeprowadzenia wyżej
wymienionej kampanii.
W dniu 19 czerwca 2016 roku ruszamy z akcją społeczną połączoną z publiczną zbiórką pieniędzy przeznaczoną
na wczesną diagnozę nowotworu piersi
u kobiet z Ziemi Kozienickiej w przedziale wiekowym 18 – 49 lat (populacja nieobjęta ogólnopolskim programem
profilaktyki NFZ) oraz leczenie i rehabilitację Idy Murawskiej. Impreza będzie
odbywać się jednocześnie w budynku
Centrum Kulturalno – Artystycznego
w Kozienicach, w Krytej Pływalni „Delfin”,
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana
Czarneckiego w Kozienicach, Publicznym
Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach, w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Jana Kochanowskiego w Kozienicach, na
ulicach miasta oraz w amfiteatrze nad je-

ziorem kozienickim. Przewidujemy m.in.
wykłady edukacyjne dotyczące profilaktyki
raka piersi połączone z instruktażem samobadania piersi z wykorzystaniem fantomów,
spektakl teatralny/ projekcję filmu, zawody
pływackie, maraton matematyczny, koncert. Chęć udziału w realizacji projektu wyrazili koleżanki i koledzy Idy Murawskiej,
jej wychowankowie i byli uczniowie, wśród
nich wiele znakomitych postaci. Patronat
Honorowy nad imprezą obejmują władze
samorządowe gminy Kozienice i powiatu
kozienickiego. Patronat medialny sprawują Kronika Kozienicka, kozienice24.pl,
Echo Dnia, Biuletyn Informacyjny „Nasz
Powiat”.
Prezes Zarządu
mgr beata smykiewicz – różycka
Fundacja Energia – Działanie
tel. 790 236 836
e-mail: biuro@energia-dzialanie.org.pl
26-900 Kozienice, ul. Maciejowicka 4/2
www.energia-dzialanie.org.pl
KRS: 0000572818 NIP: 812-19-16-498
REGON: 362436518

W dniach od 20 do 23 kwietnia 2016 r.
na zaproszenie Starosty Powiatu Kozienickiego w Kozienicach gościła 6-osobowa
delegacja z Miżgirii na Ukrainie – Miasta
i Rejonu partnerskiego współpracującego z Powiatem Kozienickim.
W jej skład weszli m.in. Wasyl Szczur
Przewodniczący Miżgirskiej Rady Rejonowej, Anatolij Pszenicznij – lekarz, dyrektor
szpitala w Miżgirii, a także dyrektorzy referatów Gospodarki Komunalnej oraz radni.
Oprócz delegacji z Miżgirii w tym samym czasie w Kozienicach goślili przedstawiciele włoskich Marano Equo i Lanuvio, niemieckiej gminy związkowej
Göllheim oraz słowackiego Medzilaborce.
Wszyscy zagraniczni goście zaproszeni
zostali do Polski przede wszystkim z uwagi
na uroczystą połączoną Sesję Rady Miejskiej
i Rady Powiatu Kozienickiego, zorganizowaną z okazji obchodów 25-lecia Samorządu Gminy Kozienice i 20-lecia partnerskiej
współpracy Gminy Kozienice z Gminą
Związkową Göllheim w Niemczech, podczas której głos zabrał Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung. Podczas swojego
wystąpienia podziękował samorządowcom
za trud i poświęcenie, jakie towarzyszą ich
codziennej pracy: Dziękuję za budowanie
więzi lokalnych i działania na rzecz naszej
społeczności, rozwoju gospodarczego, ekonomicznego, a także w dziedzinach kultury
i oświaty. Ponadto wyraził swoje uznanie dla
dokonań Gminy Kozienice: Wasze osiągnięcia i współpraca z władzami rządowymi, sa-

morządami wojewódzkimi oraz doświadczenia wynikające ze współpracy partnerskiej
z Miastami we Włoszech, w Niemczech, na
Słowacji i na Ukrainie, na trwałe zaznaczyły
miejsce Kozienic nie tylko na mapie Polski,
ale również poza jej granicami.
Wasyl Szczur Przewodniczący Miżgirskiej Rady Rejonowej dziękując za zaproszenie wyraził także wdzięczność za możliwość
obserwacji i wzorowania się w dążeniu do
samorządności na takich krajach jak Polska,
Niemcy, Włochy, czy Słowacja.
W kolejnych dniach delegacja
z Miżgirii uczestniczyła w wyjeździe integracyjnym do Kazimierza Dolnego, gdzie
zwiedziła rynek i odbyła rejs statkiem po
Wiśle. Podczas kilkudniowego pobytu
nasi goście mieli możliwość odwiedze-

nia Centrum Kulturalno-Artystycznego
w Kozienicach oraz obiektów Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu.
Ostatniego dnia swojej wizyty w Kozienicach przedstawiciele władz z Miżgirii, by podsumować pobyt, spotkali się
z Andrzejem Jungiem Starostą Powiatu
Kozienickiego oraz Romanem Wysockim
– Radnym Rady Powiatu Kozienickiego,
który w 2004 roku, będąc Starostą, zainicjował współpracę i podpisał pierwszą
umowę partnerską z Miastem i Rejonem
Miżgiria na Ukrainie.
Owocem 12-letniej współpracy jest wymiana doświadczeń na gruncie gospodarczym, społecznym, a także w dziedzinach
oświaty, kultury i zdrowia publicznego.
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Wiatr i deszcz,
piach i kamienie
– zupełnie nic nie
stało na przeszkodzie uczestnikom, by pokonywać kolejne
kilometry VI Powiatowego Rajdu Rowerowego „Śladami Historii”.

W tym roku wyruszyliśmy w trasę po
terenie powiatu kozienickiego już po raz
szósty. Podczas pięciu edycji rajdu przemierzaliśmy centralne i południowe tereny
powiatu, poznawaliśmy wojenne losy tych
terenów, historię zabytków oraz walory krajobrazowe. Przejechaliśmy łącznie około 360
km. 14 maja br. dołożyliśmy jeszcze 75 km
i zaznajomiliśmy się z północnymi terenami
powiatu, bowiem nasz Rajd rozpoczęliśmy
w gościnnym Grabowie nad Pilicą.

60 uczestników tegorocznej edycji Rajdu
w wieku od 23 do 69 lat stawiło się na placu
przed Zespołem Szkół punktualnie o godz.
8:00, gdzie po rejestracji w Biurze Rajdu
wszystkich powitała Lucyna DomańskaStankiewicz Naczelnik Wydziału Promocji
i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Po krótkiej, intensywnej rozgrzewce,
mimo czarnych chmur kłębiących się na niebie, ubrani w kamizelki odblaskowe z logo
rajdu, z nadzieją na dobrą pogodę i uśmiechami na twarzach wyruszyliśmy w trasę
w asyście funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach, dbających
o nasze bezpieczeństwo. Już w Grabowie
nad Pilicą czekało na nas kilka historycznych przystanków: zabytkowy budynek
Urzędu Gminy, cmentarz z okresu I wojny światowej, kościół pw. Trójcy Świętej, obok którego rośnie ponad 350-letni
dąb – pomnik przyrody, a na cmentarzu
parafialnym grobowiec Komornickich.
O historii w tych i innych punktach naszej
trasy opowiadał Krzysztof Zając. W Wyborowie zatrzymaliśmy się przy kolumnie
z czasów wojen polsko-szwedzkich,
w którą wmurowana została kula armatnia.
Podążając dalej dojechaliśmy do głazu upamiętniającego pożegnanie Marszałka Józefa Piłsudskiego w jego ostatniej drodze na
Wawel, usytuowanego w pobliżu stacji PKP
Grabów nad Pilicą. Warunki pogodowe nas
nie rozpieszczały. Deszcz – raz słabszy, raz
silniejszy siekł nam w twarze, ale na żadnej
z nich nie widzieliśmy zniechęcenia, znużenia, czy zdenerwowania. Wręcz przeciwnie

– każdy był zmotywowany i uśmiechnięty. W Hotelu Sielanka nad Pilicą powitała
wszystkich przemiła recepcjonistka Paulina,
która oprowadziła nas po jego terenie. Tu
też mogliśmy się posilić pieczywem Zakładu Piekarsko-Ciastkarskiego „Kowalczyk”,
który otrzymał Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego w 2007 roku i rozsmakować w sokach ze świeżych owoców, które
produkowane są w firmie Multi-Smak.
Po krótkim odpoczynku wyjechaliśmy
dalej, by przemierzać zielone, urokliwe
ścieżki Puszczy Stromieckiej. Zatrzymaliśmy się na chwilę przy głazie upamiętniającym ofiary II wojny światowej usytuowanym na leśnym parkingu przy drodze
wojewódzkiej nr 730, po czym ruszyliśmy
dalej. Piach na leśnych drogach utrudniał
miarowe pedałowanie i niejednokrotnie
zsadzał nas z rowerów. Jednak każda trudna
sytuacja była jedynie dodatkową motywacją. Po kilkunastu kilometrach dotarliśmy do
pomnika w Anielinie-Kępie. Pomnik-miecz
z sentencją „NARODU MEGO KRWIĄ
PISANE CZYNY 1863” postawiony został
w miejscu obozowania dużego oddziału powstańców pod dowództwem płk. Władysława Kononowicza. Monumentalny pomnik
wprawił nas w zadumę. Gdy już nasyciliśmy się bohaterstwem powstańców wyruszyliśmy do Rozniszewa, gdzie podobnie
jak w Grabowie nad Pilicą czekało na nas
kilka wartych uwagi miejsc: pomnik Orła
Białego na cmentarzu parafialnym, kopiec
Kościuszki, a także kościół pw. Narodzenia
NMP, będący jednym z dwóch Sanktua-

dokończenie na str. 4
www.kozienicepowiat.pl
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riów Maryjnych w powiecie kozienickim.
W każdym z tych miejsc spędziliśmy kilka minut, po czym skierowaliśmy się do
Mniszewa. W Skansenie Bojowym I Armii
Wojska Polskiego czekało nas miłe zaskoczenie. Na wprost, by nas powitać wyszli
Marek Drapała Wójt Gminy Magnuszew,
Elżbieta Wachnik Dyrektor Biblioteki Publicznej Centrum Kultury w Magnuszewie,
ks. Wojciech prefekt parafii w Magnuszewie
oraz Marek Kozłowski, który opowiedział
o historii walk na przyczółku warecko-magnuszewskim. Cóż, na takim terenie nie brakuje min i niewypałów. Lucyna DomańskaStankiewicz wyposażona przez gospodarzy
skansenu w wykrywacz metalu znalazła…
granat! Na szczęście cała akcja była zaplanowana i nie musieliśmy chować się w okopach. Tu po raz kolejny mogliśmy odpocząć
i posilić się, by nabrać sił na pokonywanie
kolejnych kilometrów.
Mimo tak wielkiej mniszewskiej gościnności musieliśmy ruszać, by na czas
dotrzeć do mety. Nadwiślańskie drogi również okazały się wymagające. Kamieniste
podłoże utrudniało jazdę, ale ani trochę
nie zniechęcało to rowerzystów. Podążając wzdłuż wałów przeciwpowodziowych
dotarliśmy do punktu widokowego na królową polskich rzek – Wisłę. Aż w końcu
dotarliśmy do Magnuszewa – i tu ulewa
pokrzyżowała nasze dalsze plany. Mało optymistyczne prognozy zmusiły nas byśmy
wyruszyli w dalszą drogę w nieustającym
deszczu. Do mety pozostało nam niespełna
20 km, ale jazda w ulewnym deszczu jest o
wiele trudniejsza. Niewyobrażalne pokłady
energii sprawiły, że bezpiecznie dotarliśmy
do Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą
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– naszej METY! Przemoknięci i zmęczeni, ale mimo to zadowoleni zjedliśmy
ciepły żurek i wypiliśmy gorącą herbatę.
Tu zakończyliśmy nasz VI POWIATOWY RAJD ROWEROWY „ŚLADAMI
HISTORII”. Każdy z uczestników rajdu
otrzymał upominek: folder z opisem trasy
rajdu, okolicznościowy znaczek, breloczek
z symbolem rowerzysty, notes oraz przewodnik po lasach puszczy stromieckiej
i kozienickiej. Wśród rajdowiczów rozlosowane zostały również nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kozienicach oraz naszych partnerów.
Studenci,
emeryci,
pracownicy
urzędów, szpitali, szkół, przedszkoli, przedsiębiorstw – tych dużych i tych
mniejszych, mieszkańcy powiatu kozienickiego, radomskiego, białobrzeskiego,
ale także Radomia, Warszawy, Warki,
a nawet podkrakowskiej Rudawy – mimo
że rajd to nie wyścig, to i tak WSZYSCY
JESTEŚCIE ZWYCIĘZCAMI! Miło
było patrzeć, jak mimo tak trudnych warunków pogodowych dzielnie pedałujecie
z uśmiechem na twarzach. Część z Was
jechała już z nami po raz kolejny, część
była z nami po raz pierwszy, byliście
tak samo zaangażowani i zmotywowani.
Mamy nadzieję, że pozostaną Wam same
piękne wspomnienia. Już dziś zapraszamy
na kolejny VII Powiatowy Rajd Rowerowy „Śladami Historii” już za rok.
Organizatorem VI Powiatowego Rajdu Rowerowego „Śladami Historii” był
Wydział Promocji i Kultury Starostwa
Powiatowego w Kozienicach. Trasę
wyznaczyli: Lucyna Domańska-Stankiewicz, Wojciech Stankiewicz, Monika

Wiraszka, Krzysztof Zając.
Naszymi partnerami podczas tegorocznej edycji rajdu byli:
• Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach
• Zespół Szkół w Grabowie nad Pilicą
• Skansen Bojowy I Armii Wojska Polskiego w Mniszewie
• Nadleśnictwo Dobieszyn
• Centrum Ubezpieczeń i Usług Finansowych Marzena Lesiak
• Zajazd u Jankiela w Grabowie nad
Pilicą
• Zakład Piekarsko-Ciastkarski Krystyna Kowalczyk w Grabowie nad
Pilicą
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo Rowmot w Kozienicach
• Zakład Mleczarski „Obory” w Kozienicach
• Przedsiębiorstwo Multi-Smak w Mniszewie
• Klub Aktywnej Kobiety FOREMKA
w Kozienicach
• Hotel Sielanka nad Pilicą w Warce
Trasy wszystkich edycji Rajdu znaleźć można na stronie internetowej
www.kozienicepowiat.pl w zakładce Powiat – Turystyka – Aktywnie w Powiecie
Kozienickim. Na powyższej stronie w zakładce Galeria można obejrzeć także fotorelację z tegorocznej edycji rajdu.
MoNikA wirAszkA
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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4 czerwca Zespole Szkół w Grabowie
nad Pilicą rozpoczną się uroczystości obchodów 140. rocznicy urodzin Marii Komornickiej.
Maria Jakubina Komornicka urodziła się
25 lipca 1876 roku w Grabowie nad Pilicą,
w rodzinie szlacheckiej. Jako siedmiolatka prowadziła kronikę rodzinną, w wieku
dziesięciu lat pisała listy zgodnie ze sztuką
epistolografii i czytała Pamiętniki J.Ch. Paska. Pierwsze opowiadanie opublikowane
w Gazecie Warszawskiej było jej debiutem
literackim. Miała wówczas 16 lat. Od tej
pory bardzo intensywnie pracowała pisząc
i drukując: Szkice (1894), Forpoczty (1895),
Skrzywdzonych (1895), Raj młodzieży (1896),
Baśnie.Psalmodie (1899). Współpracowała
z Głosem warszawskim, Strumieniem i Życiem krakowskim. O Komornickiej było
głośno nie tylko w warszawskim świecie literackim. Zdecydowanie najbardziej dojrzały
okres twórczości przypada na czas współpracy z Chimerą, czyli lata 1901 – 1907. Wydrukowane w czasopiśmie Zenona Przesmyckiego Miriama w 1902 roku Biesy, jak słusznie
stwierdziła profesor Maria Podraza-Kwiatkowska, wystarczają, by Komornicka znalazła się w gronie wybitnych twórców literatury
polskiej. Dziękczynienie, Na rozdrożu, Pragnienie, Zakołatałam do pustej chaty, Radość
śliw, Żal to liryki w pełni pokazujące talent
Komornickiej. Stworzyła niezwykle odważny poemat Miłość, przy którym bledną inne
utwory o tej tematyce. Była także znakomitym krytykiem literackim. To właśnie w Chimerze, pod pseudonimem Włast drukowała
recenzje na temat największych dzieł epoki,
takich jak: Popioły Żeromskiego, Próchno
Berenta, Pałuba Irzykowskiego, Chłopi Reymonta czy Lord Jim Conrada i wnikliwie je
omawiała. Dla utworów słabych, jako krytyk
literacki, była bezlitosna.
Mając 31 lat, ta niezwykle utalentowana
pisarka, przestała istnieć w ówczesnym życiu literackim. Transgresja, której się poddała, czy też została poddana, rozpoczęła
jej proces wykluczenia jako artysty i człowieka. Przebywała w wielu zakładach leczniczych, skąd słała do matki listy z błaganiem o zabranie jej do domu. A to nastąpiło
dopiero w 1914 roku. W Grabowie przebywała do 1944, skąd całą rodziną wygnała
kolejna wojna światowa. Ale tu, w Grabowie, stworzyła Księgę poezji idyllicznej.
Jest to zbiór utworów pięknych, dziwnych,
ale na pewno interesujących. Oprawiona
przez Marię w różowy safian i dedykowana
mamie, do dziś pozostaje w rękopisie.
Ta niebywale tragiczna biografia obecnie
jest przedmiotem licznych badań historyków
literatury, którzy starają się znaleźć odpowww.kozienicepowiat.pl

wiedź na pytanie, jakie czynniki spowodowały, że niezwykle uzdolniona, nieprzeciętnie
inteligentna młoda kobieta, zrezygnowała
ze swojego imienia, nazwiska, tożsamości
i stała się Piotrem Odmieńcem Włastem.
Z badań wynika, że mogło być owych impulsów wiele, dzisiaj do końca niesprawdzalnych. Jeden wydaje się najpewniejszy: Maria
Komornicka była nieodrodnym dzieckiem
epoki, w której tworzyła – Młodej Polski.
Zmarła 8 marca 1949 roku.
Panowie ! Za ten zgon … Proszę
o MILCZENIE dla niej !
Warto przypomnieć, że 7 – 8 marca
2009 roku w Grabowie nad Pilica zorganizowane zostały uroczystości obchodów 60.
rocznicy śmierci M. Komornickiej, podczas
których m.in. odsłonięto pomnik poetki, nadano jej imię sali lekcyjnej w Zespole Szkół,
rozstrzygnięto konkursy. W Warce w Muzeum im. K. Pułaskiego odbyła się sesja popularno – naukowa, a także wernisaż wystawy
„Jawa i Sen”. Maria Komornicka w 60. rocznice śmierci.
4 czerwca 2016 – sobota
Grabów nad Pilicą – Zespół Szkół

11.00 Prezentacja filmu Powrót Marii do
zrzuconego z gałęzi gniazda, wręczenie nagród laureatom konkursu o życiu
i twórczości poetki
12.00 Tu żyła Maria Komornicka... krótki spacer śladami poetki, po nim Nasza
Księgarnia i możliwość zakupu Utworów wybranych i Listów Poetki oraz innych książek
14.00 Życie listami pisane – kawiarnia
Marii Komornickiej
15.00 Wyjazd do Warki, po drodze złożenie kwiatów na grobie rodzinnym Komornickich
Warka – Muzeum im. K. Pułaskiego
16. 00 Wernisaż wystawy rękopisów Marii Komornickiej – Jestem
17.00 Wykład prof. Brigitty Helbig – Mischewski: Marginalizacja wybitnych kobiet na przykładzie Marii Komornickie,
Życie jest różnofalistym morzem – prezentacja i interpretacja utworów poetki
18.00 Każdy ból nowym niebem cię obdarzy – koncert Piwnicy pod Baranami
dla Marii
komitet Organizacyjny
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Od 4 do 27 maja 2016 r. abiturienci I Liceum Ogólnokształcącego im.
S. Czarnieckiego w Kozienicach zmagali się z egzaminami maturalnymi na
poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu
zdający spełnia wymagania zawarte
w podstawie programowej. Wyniki egzaminów maturalnych, przede wszystkim na poziomie rozszerzonym, stanowią podstawowe kryterium w procesie
rekrutacji na wyższe uczelnie. Aby
zdać i otrzymać zaświadczenie, abiturient musi uzyskać co najmniej 30%
punktów z egzaminu z języka polskiego, języka obcego nowożytnego
(w części pisemnej i ustnej) i matematyki na poziomie podstawowym oraz
przystąpić do egzaminu z wybranego
przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Dla przedmiotów

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego
w Garbatce – Letnisku do egzaminu
maturalnego w 2016 roku przystąpili
abiturienci Technikum Leśnego i Technikum Drzewnego.
Do egzaminu w „nowej” formule
przystąpiło 8 abiturientów z Technikum
Leśnego i 2 abiturientów z Technikum
Drzewnego.
Absolwenci z lat ubiegłych zdawali
„starą” maturę.
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dodatkowych zdawanych na poziomie
rozszerzonym nie jest określony próg
zaliczenia. Maturzyści, którzy przystąpią do egzaminów w maju i zdadzą
je, otrzymają świadectwo dojrzałości
5 lipca 2016 roku.
Nastroje zdających są, jak każdego roku w długoletniej tradycji naszej
szkoły, bardzo różne. Każdy przecież
inaczej reaguje na stres. W głowach
kłębią się rozmaite myśli. Który przedmiot okaże się największym wyzwaniem? Jaki będzie w tym roku stopień
trudności zadań egzaminacyjnych? Czy
wielogodzinne ćwiczenia na zajęciach
dodatkowych w szkole i nieprzespane
noce poświęcone na powtórzenia zaprocentują na egzaminach? Tego jeszcze nie wie nikt. Respekt, jak zawsze,
budziła matematyka, ale wszyscy mają
nadzieję, że i z tego przedmiotu uda
się osiągnąć sukces. Denerwują się
również rodzice, może nawet bardziej
niż sami maturzyści. Wiedzą przecież,
że wysoki wynik maturalny to gwaran-

cja dostania się na wybraną uczelnię,
a tym samym szansa na dobry start
w dorosłe życie.
Wielu abiturientów ma bardzo ambitne plany i zdawało kilka egzaminów
dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Najczęściej wybierane w naszej
szkole przedmioty to: język angielski,
geografia, matematyka, język polski,
biologia, chemia. Niektórzy maturzyści wybrali również: historię muzyki,
język rosyjski, a nawet język włoski.
Matura jest bardzo ważnym wydarzeniem dla licealistów, którzy przygotowują się do niej przez 3 lata. Jest
potwierdzeniem ciężkiej pracy i zaangażowania uczniów oraz nauczycieli.
Wierzymy, że egzaminy maturalne zakończą się, tak jak w ubiegłym roku,
sukcesem wszystkich zdających, a wyniki będą satysfakcjonujące dla maturzystów, ich rodziców oraz nauczycieli.

Maturzyści zdawali przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym
i rozszerzonym.
W Technikum Leśnym do egzaminu
przystąpiło 8 maturzystów z 2016 roku,
którzy zdawali następujące przedmioty na poziomie podstawowym:
j. polski 8, matematyka 8,j. angielski
8, a na poziomie rozszerzonym: 5 osób
wybrało matematykę, 2 biologię, 2 historię. Z absolwentów lat ubiegłych
na poziomie podstawowym j. polski

zdawała 1 osoba, 15 matematykę i 9
j. angielski.
W Technikum Drzewnym 2 absolwentów z 2016 roku zdawało na poziomie podstawowym j. polski, matematykę,
j. angielski, a na poziomie rozszerzonym
1 osoba wybrała matematykę i 1 chemię.
2 absolwentów z lat ubiegłych zdawało
matematykę na poziomie podstawowym
i 1 osoba j. angielski także na poziomie
podstawowym.
MArtA CMiel

grAżynA AMbrOZieWiCZ

www.kozienicepowiat.pl
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Do egzaminu maturalnego w roku
2016 przystąpiło 117 tegorocznych absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego
oraz 120 absolwentów Technikum. Do
egzaminu w celu poprawienia wyników
przystąpili również absolwenci z poprzednich lat – 24 w LO i 20 w Technikum.
Każdy z tegorocznych absolwentów
musiał przystąpić obowiązkowo w części
ustnej do egzaminu z języka polskiego
i z języka obcego, a w części pisemnej
do języka polskiego, matematyki, języka
obcego na poziomie podstawowym oraz
jednego wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
W tym roku najczęściej wybieranym językiem obcym zdawanym obowiązkowo był
język angielski – wybrało go 234 maturzystów. Oprócz języka angielskiego wybierany
był język niemiecki oraz język francuski.
Oprócz przedmiotów zdawanych jako
obowiązkowe każdy maturzysta mógł wybrać do sześciu przedmiotów zdawanych
dodatkowo na poziomie rozszerzonym.
Absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego dodatkowo najczęściej wybierali:
– język angielski – 70 absolwentów
– matematykę – 37 absolwentów

– fizykę – 26 absolwentów
– geografię – 26 absolwentów
– chemię – 23 absolwentów
– biologię – 20 absolwentów
Oprócz wymienionych przedmiotów
absolwenci LO wybierali: język polski,
wos, historię, informatykę, język niemiecki, język rosyjski, historię muzyki.
Absolwenci Technikum dodatkowo
najczęściej wybierali:
– język angielski – 40 absolwentów
– matematykę – 21 absolwentów

– fizykę – 22 absolwentów
– geografię – 52 absolwentów
– chemię – 10 absolwentów
– biologię – 10 absolwentów
Oprócz wymienionych przedmiotów
absolwenci LO wybierali: język polski,
wos, historię, język niemiecki.
W Zespole Szkół Nr 1 w tym roku pisemne egzaminy maturalne trwały do 19
maja, a ustne egzaminy maturalne zakończyły się 25 maja.
Zespół szkół nr1 w kozienicach

kto pragnie dobra dla drugiego człowieka
Zawsze znajdzie sposób, aby coś dla niego uczynić.
W imieniu całego Zarządu i Rady Fundacji „Hospicjum – Razem możemy
więcej” oraz naszych Podopiecznych pragniemy gorąco podziękować Placówkom
Oświatowym:
Publicznemu gimnazjum nr 1 im. jana Pawła ii w kozienicach – 4 519 zł
Publicznemu gimnazjum im. bp. jana Chrapka w Świerżach górnych – 887,03 zł
i liceum Ogólnokształcącemu im. stefana Czarnieckiego w kozienicach – 538,57zł
Publicznemu gimnazjum w gniewoszowie – 428,7zł
Zespołowi szkół nr 1 im. legionów Polskich w kozienicach – 209,92 zł
za przyłączenie się do hospicyjnej Akcji Żonkil 2016 r.
Za okazane serce i obecność „przy nas” gorąco dziękujemy.
Wspólnie udało nam się zebrać aż 6,154,52 gr złotych, wszystkie środki zostaną przekazane na podopiecznych Hospicjum
z terenu Powiatu Kozienickiego.
Wyrażamy nadzieję, że nasza współpraca będzie kontynuowana w przyszłości i zaowocuje uśmiechem na twarzach naszych
pacjentów.
Otwarte serce Przyjaciół Fundacji jest największym darem, jaki możemy dać osobom zmagającym się z cierpieniem.
Jeszcze raz gorąco dziękujemy i wierzymy, że razem możemy więcej, razem możemy wszystko!
kAMillA brOdZik

www.kozienicepowiat.pl
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Działania Grupy Medycznej z I LO
w Kozienicach już na stałe wpisały się
w przedsięwzięcia związane z lokalną
społecznością naszego miasta. Grupa
składa się z uczniów szkoły, którą opiekuje się Edyta Stajniak. Głównym celem, jaki przyświeca działaniom Grupy
Medycznej jest propagowanie wiedzy
na temat pierwszej pomocy, ratowania
życia ludzkiego, zapewnienia własnego
bezpieczeństwa osobom uczestniczącym
w nieprzewidzianych zdarzeniach losowych oraz nauka, jak przełamywać strach
przed podjęciem akcji resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Warsztaty, pokazy
i ćwiczenia, które organizują przedstawiciele grupy mają charakter profesjonalny
i są to głównie inscenizacje różnych przypadków medycznych. Adresatami pokazów Grupy Medycznej są przedszkolaki,
młodzież szkolna, a także dorośli. Spotkania, prelekcje czy ćwiczenia dotyczą
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ratownicy Młodzieżowej Grupy
Medycznej przy I LO stanowią opiekę
podczas wielu imprez w naszym mieście,
przygotowują dla przedszkolaków ćwiczenia na fantomie oraz krótkie scenki
z zakresu wzywania pomocy, umiejętnej
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rozmowy z dyspozytorem pogotowia czy
innych służb, sprawdzania przytomności, opatrywania ran oraz uczą podstawowych nawyków w razie zagrożenia.
W ten sposób maluchom zaszczepiona
zostaje chęć niesienia pomocy innym
i umiejętność radzenia sobie w trudnych
sytuacjach. Właśnie dla tej grupy wiekowej, w marcu i kwietniu, nasi ratownicy
przeprowadzili serie szkoleń w Publicznym Przedszkolu w Świerżach Górnych
oraz Publicznym Przedszkolu Nr 1 „Pod

Topolą” w Kozienicach. Akcje przebiegały pod hasłem: „Nawet mały człowiek
potrafi uratować komuś życie”. Młodzież
gimnazjalna także z dużym zaangażowaniem uczestniczy w pokazach grupy
– są to przede wszystkim prelekcje i ćwiczenia prowadzone pod bacznym okiem
młodych ratowników. Uświadamiają one
młodzieży, że udzielanie pierwszej pomocy osobie potrzebującej jest obowiązkiem
każdego z nas, a odpowiednie przygotowanie zmniejsza stres w sytuacjach niebezpiecznych. Zarówno przedszkolaki
jak i gimnazjaliści z wielkim zaciekawieniem uczestniczą w pokazach Grupy Medycznej – jak mówią, to nie tylko nauka
i wspaniała dydaktyczna zabawa, ale
przede wszystkim budowanie świadomości, że każdy, nawet najmłodszy człowiek,
może zdobywać wiedzę i umiejętności ratujące życie innym. Zaznaczyć należy, że
Drużyna Medyczna z powodzeniem bierze udział w licznych konkursach i olimpiadach specjalistycznych i osiąga wspaniałe wyniki na szczeblu powiatowym,
wojewódzkim i ogólnopolskim. W piątek
6 maja w Mediatece, w Centrum Kulturalno – Artystycznym odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
w zakresie rozszerzonym przeprowadzone przez doświadczonego ratownika medycznego, w którym udział wzięła Grupa
Ratownictwa Przedmedycznego z I LO
w Kozienicach. Młodzi ratownicy nie tylko angażują się w szkolenie innych, ale
także nieustannie podnoszą swoje umiejętności. Wydaje się jednak, że największym sukcesem adeptów ratownictwa
jest fakt, że umiejętności, które posiadają
potrafią przekazać innym i krzewią ważną
wiedzę medyczną.
justynA kWAŚnik
www.kozienicepowiat.pl
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24 kwietnia 2016 r. strażacy z powiatów kozienickiego, lipskiego, zwoleńskiego i gminy Puławy spotkali się
w Wysokim Kole podczas V Pielgrzymki
Strażaków do Sanktuarium NMP Królowej Różańca Świętego.
We Mszy Świętej pod przewodnictwem Kapelana Straży Pożarnej Powiatu Lipskiego ks. Krzysztofa Maja wzięło
udział ponad 400 strażaków wraz z rodzinami. W Homilii ks. kapelan podkreślał
Kochani Druhny i Druhowie niesiecie
pomoc każdemu, kto tego potrzebuje, poczytujecie to jako własną misję. Dziękuję
dzisiaj Bogu i Wam za ten piękny kościół
tu obecny, chylę czoła przed wszystkimi
sztandarami. Dziękuję, że jesteście obecni w kościele, na procesjach, uroczystościach. Niech ta dzisiejsza uroczystość
będzie wyrazem hasła: bogu na chwałę,
ludziom na pożytek służymy. Tegoroczna
pielgrzymka wpisała się w obchody 1050
rocznicy Chrztu Polski oraz Jubileuszu
Miłosierdzia.
Podczas Pielgrzymki Starosta Powiatu Kozienickiego w imieniu swoim

oraz Starostów lipskiego i zwoleńskiego,
a także wójta gminy Puławy podziękował
Strażakom za ich ofiarną służbę i wyraził
przekonanie, że Akt Zawierzenia Matce

Narodowa Loteria
Paragonowa to kolejna akcja edukacyjna Ministerstwa
Finansów. Chcemy
dzięki niej uświadomić
Polakom,
jak dużą rolę pełnią
w uczciwym obrocie
gospodarczym. I pokazać, że branie paragonu to wspieranie
uczciwych przedsiębiorców i uczciwej
konkurencji między
nimi. A w efekcie
– że to właśnie pamiętanie o paragonie na zakupach, w restauracji, u fryzjera czy mechanika przynosi korzyści nie tylko konsumentom, ale poprawia funkcjonowanie kraju.
Większość przedsiębiorców, którzy sprzedają towary i świadczą
usługi, ma obowiązek stosowania kas fiskalnych. Niestety część
z nich uchyla się od tego obowiązku. Są również i tacy, którzy
mimo tego, że posiadają kasę fiskalną, nie rejestrują obrotów za
każdym razem. W ten sposób ukrywają swoje obroty, a co za
tym idzie konsument nie otrzymuje paragonu. Przez to są zaniżane wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku od towarów
i usług (VAT). A podatek VAT stanowi prawie połowę wszystkich dochodów budżetu państwa!
urZąd skArbOWy
W kOZieniCACH
www.kozienicepowiat.pl

Bożej Wysokolskiej wyprosi dla wszystkich potrzebne łaski, a dla strażaków
opiekę w czasie trudnej i odpowiedzialnej
służby.
MoNikA wirAszkA

Cenisz uczciwość w interesach? Działasz na jasnych zasadach bo zależy ci, aby budować zdrową konkurencję? Jeśli
tak, to popieraj Narodową Loterię Paragonową i dołącz do
naszej akcji.
Narodowa Loteria Paragonowa rozpoczęła się w październiku 2015 roku. Od początku cieszy się zainteresowaniem
i szybko zdobyła ogromną popularność wśród Polaków, o czym
świadczą miliony zarejestrowanych paragonów, za które wręczyliśmy kilkadziesiąt atrakcyjnych nagród. Ale loteria to przede wszystkim akcja edukacyjna, której celem jest kształtowanie
obywatelskich postaw i wspieranie silnych podstaw polskiej
gospodarki.
Dlatego, jeśli te wartości są ci bliskie, zadeklaruj swoje
poparcie dla idei uczciwej konkurencji i Narodowej Loterii
Paragonowej
1. Pobierz banner, plakat lub ulotkę Narodowej Loterii Paragonowej. Materiały znajdziesz w zakładce https://loteriaparagonowa.gov.pl/pliki-do-pobrania
2. Wykorzystaj je na swojej stronie internetowej lub w sklepie,
placówce itp.
3. Wyślij e-mailem zdjęcie lub zrzut strony internetowej, które
potwierdzą twoje zaangażowanie w loterię, na adres popieram@loteriaparagonowa.gov.pl
4. My zamieścimy logo lub nazwę twojej firmy na stronie Narodowej Loterii Paragonowej.
urZąd skArbOWy
W kOZieniCACH
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W piątek 6 maja 2016 r. w Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Kozienicach odbył się uroczysty apel
z okazji Dnia Strażaka.
Apel rozpoczął się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości – st.
kpt. Daniela Jastrzębskiego przedstawicielowi Mazowieckiego Komendanta
Wojewódzkiego st. bryg. Zbigniewowi
Szczygłowi, po którym nastąpił przegląd
pododdziałów oraz podniesienie ﬂagi
państwowej. Po powitaniach zaproszonych gości oraz wygłoszeniu okolicznościowego przemówienia przez Komendanta Powiatowego PSP w Kozienicach bryg.
Krzysztofa Zyzka, nastąpiło poświęcenie
i symboliczne przekazanie wozu bojowego druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Grabowie nad Pilicą.
Głównym punktem piątkowych uroczystości było wręczenie odznaczeń
i awansów dla wyróżniających się w swojej służbie strażaków. Odznaczenia wręczali st. bryg. Zbigniew Szczygieł, bryg.
Krzysztof Zyzek oraz starosta i zarazem
Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP
Andrzej Jung.
Brązową odznakę zasłużony dla ochrony
przeciwpożarowej otrzymał st. ogn.
Mirosław Traczyk.
Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
otrzymali: mł.bryg. Paweł Potucha,
st.kpt. Daniel Jastrzębski, asp.sztab.
Dariusz Bernat i st.asp. Artur Suwała;
Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa: ogn. Piotr Traczyk, ogn. Dariusz
Szymański, ogn. Rafał Szczepaniak
i ogn. Kamil Skrzypczyk.
Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa: st.kpt. Marcin Trociński i mł.ogn.
Piotr Łęcki.
Stopień młodszego brygadiera otrzymał st. kpt. Krzysztof Kowalczyk, starszego kapitana – kpt. Karol Majdak oraz kpt.
Marcin Trociński, st. asp. Artur Toporek
awansował na aspiranta sztabowego. Na
ogniomistrzów awansowali mł. ogniomistrzowie Rafał Szczepaniak, Kamil
Skrzypczyk, na młodszego ogniomistrza
awansowany został sekcyjny Grzegorz
Grzebalski, a na stopień sekcyjnego
st. str. Karol Grudzień.
Po wręczeniu odznaczeń i awansów
głos zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali strażakom za ich ofiarną służbę. Na zakończenie uroczystego apelu
z okazji Dnia Strażaka st. bryg. Zbigniew Szczygieł Komendant Miejski PSP
w Warszawie ofiarował kozienickim strażakom dzwon sygnałowy warszawskiej
straży pożarnej – najstarszej jednostki zawodowej w kraju, która obchodzi w tym
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roku 180-lecie istnienia. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła orkiestra dęta
OSP Kozienice pod batutą dh. Zygmunta
Juśkiewicza.
W uroczystości wzięli udział m.in.: st.
bryg. Zbigniew Szczygieł – przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Andrzej Jung – Starosta Kozienicki
– Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP
RP, Małgorzata Bebelska – zastępca
Burmistrza Gminy Kozienice, Zbigniew
Czerski – Wójt Gminy Sieciechów, Robert Kowalczyk – Wójt Gminy Garbatka Letnisko, Józef Grzegorz Małaśnicki
– Wójt Gminy Głowaczów, Marek Dra-

pała – Wójt Gminy Magnuszew, Elżbieta
Piwoński – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych spółki ENEA Wytwarzanie,
insp. Stanisław Kondeja – Komendant
Powiatowy Policji w Kozienicach, ppłk.
Grzegorz Mazur – Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach, ks. Jerzy Dziułka
– kapelan kozienickich strażaków, ks.
Władysław Sarwa, ks. Łukasz Pyszczek,
Tomasz Sot – Nadleśniczy Nadleśnictwa
Kozienice, Paweł Sułkowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Dobieszyn, Sławomir Okoń – Nadleśniczy Nadleśnictwa
Zwoleń.
kpt. PAWeŁ kOWAlski

www.kozienicepowiat.pl

Informacje

Internet to magiczne miejsce...
Znajdziemy tam wszystko. Bez konieczności wychodzenia z domu możemy np. zrobić zakupy, zarezerwować
bilet do kina, a także poszerzać swoją
wiedzę i poznawać nowych ludzi. I tu
właśnie pojawia się problem... Jakich
ludzi możemy poznać? Czy zawsze
osoba, z którą piszemy jest naprawdę
tą, za którą się podaje? Szczególnie
niebezpieczne jest to dla najmłodszych
użytkowników Internetu. Osoba dorosła świadomie potrafi określić zalety
i zagrożenia związane z korzystaniem
z Internetu. Czy dziecko to potrafi?
Czy jest podatne na jego niekorzystne aspekty? Jak ustrzec Nasze dzieci
przed znajomością z kimś, kto wcale
nie ma dobrych zamiarów?
Do zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu przez najmłodszych
zaliczymy nie tylko ograniczenie bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami,
czy pogorszenie wyników w nauce
jako konsekwencję zbyt długiego przesiadywania w sieci. Internet wiąże się
niestety z uzależnieniem od gier komputerowych i sieci, a także z agresją
internetową czy pedofilią.
Pedofilia w Internecie w szerokim
ujęciu określana jest jako „grooming”.
Jest to aktywność, podejmowana po
to, aby nawiązać kontakt emocjonalny
z określonym dzieckiem, zdobyć jego
zaufanie, a następnie wykorzystać je
seksualnie. Wykorzystanie to może
przybrać różne formy : nakłonienie do
przesłania niecenzuralnych zdjęć, zachęcanie do prostytucji, zmuszanie do
udziału w pornografii dziecięcej czy
zgwałcenie.

Pedofile szukają miejsc, w których
mogą spotkać dzieci. Dlatego chętnie
korzystają z komunikatorów np. popularnego Facebooka oraz różnego
rodzaju czatów. Często, aby zdobyć
zaufanie swoich młodych rozmówców,
sami podszywają się pod dzieci. Na
swoje ofiary wybierają najchętniej te
dzieci, które mają problemy. Wiedzę
o nich czerpią np. z blogów, czyli internetowych pamiętników.
U przestępców, którzy dopuszczają
się groomingu najczęściej wyróżnić
można kilka etapów działań. W pierwszej kolejności pedofil poświęca czas
na poznawania ofiary, zdobywanie jej
zaufania, zapewnianie m.in. o przyjaźni. W drugiej kolejności próbuje przywiązać do siebie emocjonalnie dziecko
– deklaruje zrozumienie wszystkich
problemów, zachęca do coraz większej
otwartości i coraz bardziej osobistych
tematów.
Dopiero, gdy dziecko zaufa pedofilowi, przechodzi on na tematy seksu. Prosi o wysłanie zdjęć, włączenie
kamerki internetowej lub proponuje
spotkanie w świecie rzeczywistym.
Wszystko dzieje się stopniowo i jest to
proces długotrwały. Dzieci z natury są
bardziej ufne, dlatego pedofile działają
w sposób perfidny i przemyślany.
Co robić? Przede wszystkim należy odpowiednio wcześnie rozmawiać
z dziećmi o zagrożeniach związanych
z Internetem, interesować się ich problemami oraz tym jak dużo czasu spędzają przed komputerem i w jakim
celu. Dziecko powinno mieć zapewnione zainteresowanie ze strony dorosłych w domu, aby nie musiało szukać

go u obcych ludzi.
Dzieci korzystają z Internetu na ogół
bez większego lub nawet żadnego nadzoru osoby dorosłej. Dzieje się tak w domu,
szkole i kafejkach internetowych.
Obowiązkiem rodzica jest uczulenie dziecka na to, by było ostrożne
przy zawieraniu nowych znajomości
w Internecie, ponieważ człowiek, który
podaje się za trzynastolatka, wcale nie
musi nim być. Ponadto konieczne jest
zakazanie dziecku podawania danych
osobowych rodziny: adresu, nazwiska,
telefonu itp. oraz ujawniania informacji na temat życia rodzinnego. Ważne
jest, aby powiedzieć dziecku, że bez
zgody rodziców nie może się ono umawiać w realnym świecie na spotkania
z osobami poznanymi w sieci. Warto
zakupić specjalny program ochronny
– tak zwany program do ochrony rodzicielskiej. Program taki filtruje szkodliwe treści, znajdujące się w Internecie
(na przykład strony internetowe dotyczące pornografii), zapisuje wszystkie
adresy stron internetowych, z których
korzystało dziecko, blokuje strony
z czatami.
Należy pamiętać o tym, że zabezpieczanie komputera programami ochronnymi, brak Internetu w domu lub zakaz
korzystania z niego nie dają pewności,
że dziecko będzie całkowicie bezpieczne. Młody człowiek będzie szukał innych
sposobów dojścia do komputera, a takich
ma naprawdę bardzo dużo... Najważniejsza jest więc szczera rozmowa i dokładne
wytłumaczenie, dlaczego i przed czym
chcemy go ochronić.
Aleksandra Strąg
Pedagog

Jest to bodaj 20 już powieść, której
głównym bohaterem jest Jack Reacher,
a czyta się ją tak samo świetnie jak poprzednie części i ani trochę nie czuć
jakiejś powtarzalności, czy zmęczenia materiału. Główny bohater to były
żandarm wojskowy, bez prawa jazdy,
adresu i osób na utrzymaniu. Potężny
i inteligentny gość, który z przyjemnością wymierza sprawiedliwość, a potem odchodzi w stronę zachodzącego
słońca. Zazwyczaj sam, ale tym razem

jest nieco inaczej…
W książce „Zmuś mnie” Jack zatrzymuje się w małej mieścinie, poznaje byłą agentkę FBI o nazwisku Chang,
której pomaga odnaleźć zaginionego
kolegę. W trakcie poszukiwań Reacher nawiązuje romans z panią Chang,
no i oczywiście kładzie trupem złych
ludzi.
Widać, że Lee Child czerpie radochę
z tworzenia kolejnych tomów o przygodach Jacka Reachera.
Jak przysta-

ło na książkę o Jack’u, w powieści nie
zabraknie rozlewu krwi, szybkiej akcji
i brawurowych walk. Tym razem Lee
Child pokusił się o zgłębienie tajników
internetu, który ukazany jest tu od jak
najgorszej strony, tzw. głębokiej sieci,
do której dostęp mają tylko wybrani.
Co wspólnego z nową technologią mogą
mieć mieszkańcy małego, rolniczego
miasteczka, w którym nawet telefony nie
mają zasięgu?
Dyskusyjny Klub Książki

www.kozienicepowiat.pl
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Informacje
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zaprasza osoby bezrobotne oraz pracodawców do współpracy w realizacji usług
i instrumentów rynku pracy, które realizowane są zarówno ze środków krajowych jak i w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach w roku 2016 kontynuuje realizację projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej
pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (I). Powyższy Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój
rynku pracy, Działanie 8.1 – 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 będzie realizowany do końca 2016 roku.
W ramach projektu wsparciem obejmowane są osoby bezrobotne (kobiety i mężczyźni) w wieku 30 lat i powyżej, zarejestrowane w PUP w Kozienicach. Mogą to być osoby dla których określono I lub II profil pomocy.
W roku bieżącym aktywizowane są tu przede wszystkim 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 PUP realizuje również projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (II).
Projekt ten jest wdrażany 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. Okresem realizacji projektu są lata 2016 – 2017. Powyższy projekt
skierowany jest do bezrobotnych kobiet i mężczyzn poniżej 30 roku życia należących do kategorii NEET (osoby, które nie pracują,
nie szkolą się i nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym - dokładna definicja osoby z kategorii NEET zawarta jest w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój). Zaplanowane w ramach projektu formy wsparcia to staże, szkolenia
(indywidualne i grupowe) oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Celem głównym projektu jest Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy
w powiecie kozienickim.
W 2016 roku PUP rozpoczął również realizację Programu Regionalnego „Mazowsze 2016”, który jest skierowany do osób
długotrwale bezrobotnych z terenów wiejskich, nie posiadających wykształcenia średniego. Program ten jest finansowany ze środków Funduszu Pracy a formy wsparcia, które będą realizowane to staże, szkolenia i jednorazowe środki na podjęcie działalności
gospodarczej.
W roku bieżącym Powiatowy Urząd Pracy wdraża nowy instrument adresowany do osób młodych. Jest to refundacja
części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do
30 roku życia.
W roku 2016 PUP zaplanował również realizację programu specjalnego dla osób bezrobotnych, którym określono III profil
pomocy. Realizacja tego programu jest ważna dla tej grupy osób bezrobotnych, gdyż oferta jaką PUP może oferować osobom bezrobotnym zakwalifikowanym do III profilu pomocy jest ograniczona.
Efektem działań realizowanych przez PUP ma być osiągnięcie jak najwyższej efektywności zatrudnieniowej (by jak
największa liczba osób aktywizowanych przez PUP podjęła zatrudnienie). Dlatego też wskazane jest, aby pracodawcy korzystający z różnorakiego wsparcia PUP byli skłonni zatrudniać osoby bezrobotne po zakończeniu wsparcia finansowanego
przez Urząd Pracy.
Programy i projekty realizowane przez PUP wymagają doboru uczestników wedle zróżnicowanych reguł. Dlatego też pod
numerem telefonu 48 614 66 81 można uzyskać szczegółowe informacje na temat działań realizowanych przez PUP w Kozienicach. Informacje na ten temat można uzyskać również na stronie www.pupkozienice.pl, a także w siedzibie PUP – ul. Zdziczów 1
w Kozienicach.
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Arkadiusz Nowakowski
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Kozienicach
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GMINA GARBATKA-LETNISKO

Dnia 8 maja 2016r. jednostki OSP
z Gminy Garbatka – Letnisko obchodziły coroczny Dzień Strażaka. Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą
w intencji strażaków w kościele. Eucharystię odprawił ks.kan. Augustyn
Rymarczyk.
Po Mszy świętej uczestnicy udali się
w uroczystym przemarszu do remizy,
gdzie wszystkich zebranych oficjalnie
przywitał Prezes OSP w Garbatce-Letnisko Marian Krekora. Poza druhami na
uroczystości obecni byli Wójt Gminy
Garbatka-Letnisko Robert Kowalczyk,

Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Mazur, Wicestarosta Powiatu Kozienickiego i Wiceprezes ZOG ZOSP
w Garbatce-Letnisku Krzysztof Stalmach, Wiceprezes ZOP ZOSP RP Roman
Wysocki, Członek ZOW ZOSP RP Województwa Mazowieckiego, Komendant
Gminny ZOSP RP w Garbatce-Letnisku
Robert Grygiel, Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 22 Pułku Ułanów Podkarpackich w Garbatce-Letnisko. Dzień
Strażaka był znakomitą okazją, aby docenić wieloletni trud strażaków i nadać
odznaczenia związkowe. Medalem brą-

zowym ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa’’
został odznaczony Jerzy Gola, wyróżnieniami w postaci odznak ,,Strażak Wzorowy’’ mogą pochwalić się Zbigniew Pawłowicz, Arkadiusz Kielich. Kolejnym
wyróżnieniem było przyznanie odznaki
,,Za Wysługę Lat’’ którą odebrali: Grzegorz Szajna,Jacek Bańkowski, Artur
Plażuk,Grzegorz Milcuszek ,Sebastian
Buderkiewicz, Zbigniew Pawłowicz, Jerzy Gola i Arkadiusz Kielich.
Uroczystości zakończyły się wspólną
biesiadą strażacką.
grAżynA WAsZkieWiCZ

9 maja 2016 r. dzieci z klas I – III
PSP spotkały się z Wójtem Gminy
Garbatka-Letnisko Robertem Kowalczykiem. Nasz gość przeczytał najmłodszym uczniom legendę o powstaniu naszej miejscowości oraz dokonał
rozstrzygnięcia konkursu plastycznego
„Garbatka-Letnisko i jesteś u siebie”.
Najmłodsi garbatczanie przedstawili również swoje marzenia i prośby.
Wśród nich znalazły się: marzenia
o skateparku, dużej sali gimnastycznej
i bogato wyposażonym placu zabaw.
Wójt gminy przychylnie odniósł się
do propozycji dzieci, czego efektem był
kontrakt podpisany przez przedstawicieli klas oraz Wójta Roberta Kowalczyka.
Nasz Gość nie zapomniał również o słodkim upominku dla najmłodszych.
Spotkanie odbyło się w ramach
akcji czytelniczej „Czytajmy razem”
i miało na celu nie tylko rozbudzenie
zainteresowań czytelniczych, ale również przybliżenie najmłodszym mieszkańcom gminy jej historii, walorów

przyrodniczych i architektury.
Przede wszystkim jednak ukazało
gospodarza naszej gminy jako otwartego na propozycje nawet najmłodszych mieszkańców Garbatki. Dzieci
podziękowały Wójtowi Gminy za spot-

kanie gromkimi brawami, życzliwymi
uśmiechami i dyplomem z pamiątkowym zdjęciem.
MoNikA rodAkowskA
dANuTA rAJN

Nasz Powiat * 14

www.kozienicepowiat.pl

www.kozienicepowiat.pl

Nasz Powiat * 15

GMINA GŁOWACZÓW

29 kwietnia br. w Publicznym Gimnazjum w Głowaczowie miało miejsce
niezwykłe wydarzenie, Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego trzynastu par:
Ireny i Franciszka Chmielowiec, Barbary i Tadeusza Jelonkiewiczów, Elżbiety
Marii i Janusza Kiljańskich, Krystyny
i Stanisława Kolasińskich, Teresy i Ignacego Koniarskich, Marianny i Wiesława
Krzosek, Ireny i Zdzisława Majewskich,
Janiny i Jana Mańturzyk, Józefy i Józefa Piasek, Ireny i Stanisława Strzelczyk, Aliny i Edwarda Śmielak, Heleny i Bolesława Rzeszotek, Marianny

i Stanisława Woźniak.
Uroczystość rozpoczął Dyrektor Gimnazjum Krzysztof Wolski, witając Jubilatów oraz przybyłych gości, Zbigniewa
Gurtata – przedstawiciela Wojewody
Mazowieckiego, Józefa Grzegorza Małaśnickiego – Wójta Gminy Głowaczów,
Krzysztofa Postka – Zastępcę Wójta
Gminy Głowaczów, Grażynę Rybarczyk
– Skarbnik Gminy Głowaczów, Piotra
Kozłowskiego – Sekretarza Gminy Głowaczów oraz księdza Zdzisława Kałuzińskiego Proboszcza Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Głowaczowie.

Następnie Jubilatom zostały wręczone medale, które są odznaczeniami
Prezydenta RP dla par, które przeżyły
w zgodnym i trwałym związku małżeńskim co najmniej 50 lat. Również Wójt
Gminy Józef Grzegorz Małaśnicki w dowód uznania wręczył dyplomy oraz złożył serdeczne życzenia.
Uroczystość uświetniły występy młodzieży z Publicznego Gimnazjum oraz
Szkoły Podstawowej w Głowaczowie,
miłym akcentem był krótki występ młodego skrzypka Michała Bielendy.
urZąd gMiny gŁOWACZÓW

3 maja miały miejsce w gminie Głowaczów obchody 225 Rocznicy Uchwalenia
Konstytucji 3-go Maja i Dnia Strażaka,
z tej okazji w Kościele pw. Św. Wawrzyńca w Głowaczowie została odprawiona
uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny oraz Strażaków.
W Liturgii uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych, Wójt Gminy
Głowaczów Józef Grzegorz Małaśnicki, jego Zastępca Krzysztof Postek
oraz Sekretarz Gminy Piotr Kozłowski,
obecni byli także Strażacy ze wszystkich gminnych jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej. Następnie pod pomnikami Józefa Piłsudskiego w Głowaczowie oraz Pomordowanych podczas
II wojny światowej mieszkańców gminy Głowaczów zostały złożone kwiaty
oraz zapalone znicze.
Dzień 3 maja był także okazją do
świętowania Dnia Strażaka, stąd przed

remizą OSP w Głowaczowie odbył się
uroczysty apel z udziałem wójta Józefa
Grzegorza Małaśnickiego, jego zastępcy
oraz reprezentacji wszystkich jednostek
straży pożarnej z terenu gminy Głowaczów wraz z pocztami sztandarowymi.

Wójt Gminy w krótkim przemówieniu
złożył strażakom życzenia i gratulacje
oraz podziękował za ofiarną służbę,
którą pełnią często narażając swoje życie i zdrowie.
urZąd gMiny W gŁOWACZOWie
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27 kwietnia 2016 roku w Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Brzózie
odbyło się uroczyste otwarcie Szkolnego
Arboretum w ramach realizacji innowacji
pedagogicznej.
W inauguracji w/w przedsięwzięcia
wzięły udział władze gminy, przedstawiciele Lasów Państwowych i instytucji
przyrodniczych oraz oświatowych.
Dyrektor szkoły Dariusz Pronobis.
przywitał zaproszonych gości: wójta gminy Głowaczów Józefa Grzegorza Małaśnickiego, przedstawiciela Nadleśnictwa
Kozienice Waldemara Wilkowskiego,
Hannę Maleńczyk i Monikę Szymkiewicz ze Stowarzyszenia „Polskie Diany”, dyrektor Publicznego Przedszkola
w Brzózie, Teresę Bitner, Małgorzatę
Skierniewską z Publicznej Biblioteki
w Brzózie oraz uczniów i nauczycieli .
W dalszej części dyrektor Dariusz
Pronobis podsumował działania związane
z tworzeniem arboretum, nawiązał do historii terenu, na którym znajduje się szkoła, a przede wszystkim do wiekowych
drzew parku przypałacowego założonego
w II poł. XVIII wieku. Mówił o planach
dalszego rozwoju ogrodu m. in. posadze-

niu krzewów ozdobnych, które wraz ze
starym drzewostanem stworzą harmonijną całość, umożliwiającą atrakcyjne prowadzenie zajęć dydaktycznych.
W ramach przygotowań do otwarcia
arboretum przeprowadzone zostały konkursy, a na uroczystości zwycięzcy otrzymali nagrody. Całość uświetniły piosenki
o tematyce ekologicznej wykonane przez
uczennice gimnazjum Milenę Mańtu-

Turniej Ringo
11 maja w Publicznej Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Głowaczowie
odbył się turniej ringo o Puchar Prezesa
LGD „Puszcza Kozienicka”. Zawody zostały przeprowadzone przez nauczyciela
w-f Mirosława Górkę. Zwycięskie zespoły otrzymały puchary, medale i dyplomy.
I miejsce zajęła drużyna „Maliny”,
czyli dziewczęta z klasy IV b – ze szkoły w Głowaczowie, II miejsce Tęczówki
– PSP Głowaczów, III miejsce ZSO Ursynów. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Spektakle profilaktyczne
W odpowiedzi na konkurs ogłoszony
przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Głowaczowie uczniowie klas IV – V z Publicznej
Szkoły Podstawowej w Głowaczowie
wraz z wychowawcami postanowili wziąć
udział w realizacji Spektakli Profilaktycznych na temat: przemocy, alkoholu, narkotyków, dopalaczy itp., adresowanych
do dzieci, młodzieży i ich rodziców.
W związku z tym 11 maja w w Publicznej Szkole Podstawowej im. T.
Kościuszki odbył się Przegląd spek-

takli profilaktycznych pod wspólnym
hasłem: „O zdrowie dbamy, bo jedno
mamy”. Jako pierwsi do realizacji spektakli profilaktycznych przystąpili uczniowie klasy IV a wraz z wychowawcą
Iwoną Sapińską, następnie uczniowie
IV b z wychowawcą Aleksandrą Wolską oraz klasy V z wychowawcą Marią
Cieślak.
Celem przedstawień przygotowanych przez naszych uczniów było przede
wszystkim promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży. Pokazali oni
uzależnienia, jakim młodzi ludzie łatwo
ulegają, ich skutki uboczne oraz sposoby,
jak nie dać się namówić do złego. Spektakle cieszyły się dużym zainteresowaniem
i dały początek wielu dyskusjom na temat
zagrożeń i konsekwencji zażywania różnych substancji.
O błękitną wstęgę Wisły
8 maja uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w Ogólnopolskich Uliczno – Przełajowych Biegach o „Błękitną Wstęgę
Wisły” w Puławach. Gratulujemy młodym biegaczom i ich trenerowi – nauczycielowi w-f Robertowi Wiśniewskiemu
wspaniałych wyników:

www.kozienicepowiat.pl

rzyk i Zuzannę Rębiś.
Uroczystość zakończyło wystąpienie
wójta gminy Głowaczów Józefa Grzegorza Małaśnickiego, który wyraził zadowolenie z podejmowanych przez szkołę
działań, życzył dalszych sukcesów i zadeklarował wsparcie.
MAŁgOrZAtA stĘPnieWskA
zso w Brzózie

• Jakub Strzelczyk – uczeń klasy VI b – I
miejsce
• Hanna Bernaciak – uczennica klasy V
– w swojej kategorii wiekowej zajęła
– VI miejsce
• Jakub Mrozik – uczeń klasy VI a – VII
miejsce. Jakub dwa lata temu w biegach
o Błękitną Wstęgę Wisły w Puławach,
w swojej kategorii zajął I miejsce.
PsP w głowaczowie
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GMINA GNIEWOSZÓW

Dzięki współpracy z Gminną Komisją
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewoszowie oraz darczyńcom z terenu Gminy mogliśmy gościć
w ZSP w Gniewoszowie Sędzię Annę
Marię Wesołowską.
26 kwietnia 2016 r. odbył się cykl spotkań edukacyjno – profilaktycznych z Sędzią Anną Marią Wesołowską, prawniczką,
sędzią orzekającym w sprawach karnych,
ekspertką w sprawach przestępczości
zorganizowanej, która przyjechała na zaproszenie do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gniewoszowie. Sędzia od lat
stara się edukować młodzież, zaczęła od
prowadzenia lekcji wychowawczych w sądzie, w którym pracowała, pisała felietony
pomagające młodym ludziom zapoznać się
z prawem. Przyczyniła się do powstania
w Polsce „niebieskich pokoi”, czyli specjalnych sal do przesłuchań, przyjaznych
dzieciom. W zawodzie sędziego pracowała przez 32 lata, następnie podjęła pracę
w telewizyjnych programach „Sędzia Anna
Maria Wesołowska” oraz „Wesołowska
i Mediatorzy”. Obecnie jest sędzią w stanie
spoczynku i osobą, która nieprzerwanie
podejmuje działania na rzecz dzieci i młodzieży. Odwiedziła już ponad tysiąc polskich szkół prowadząc wykłady na temat
prawa, opowiadając o swoich doświadczeniach z pracy oraz edukując.
Jako pierwsi mogli poznać gościa najmłodsi mieszkańcy gminy, którym Anna
Maria Wesołowska opowiadała, jak wygląda sala sądowa, kim są pracujący w sądzie
prawnicy, jakie noszą stroje i jak można
ich rozpoznać. Wyjaśniła pojęcie przestępstwa i odpowiedzialności za swoje czyny,
opowiedziała, czym jest demoralizacja
i jakie są jej konsekwencje. Dzieci, zapytane przez sędzię, chętnie opowiadały, jakie
są ich marzenia wobec świata dorosłych
i co miałoby się zmienić w ich życiu, aby
były szczęśliwe. Obiecały, że w swoich
klasach stworzą kąciki, w których zapiszą
swoje przemyślenia po spotkaniu. Na koniec przyszedł czas na pytania od widowni.
Dzieci były ciekawe, jak długo trzeba się
uczyć, by zostać sędzią, czy ta praca jest
trudna i czy sędzia lubi swoją pracę.
Na drugie spotkanie przybyli uczniowie klas I – III szkół podstawowych.
Poznali historię „chłopaka z różą” i „boksera”, młodych ludzi, którzy popadli
w konﬂikt z prawem.
Sędzia przypomniała też historię dziewczynki nękanej przez rówieśników i wyjaśniła, co w polskim prawie oznacza nękanie
oraz jaka kara grozi za takie czyny. Uświa-
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domiła uczniom, że każdy młody człowiek
odpowiada za łamanie prawa i ponosi konsekwencje swoich działań. Zachęciła do
zapisania w klasach tych zachowań, które
są krzywdzące dla innych, a następnie do
pracy nad wyeliminowaniem tych zjawisk.
Tak, by dzieci czuły się w szkole lepiej
i bezpieczniej. Podpowiedziała, że warto
w holu szkoły postawić „skrzynkę korczakowską”, do której każdy uczeń mógłby wrzucić kartkę, na której anonimowo
opisze swój problem, o którym wstydzi
się porozmawiać. Również na koniec tego
spotkania sędzia Wesołowska odpowiadała na pytania obecnych.
Trzecie spotkanie było przeznaczone
dla uczniów klas IV – VI Szkół Podstawowych z Gniewoszowa i Wysokiego Koła
i gimnazjum z Gniewoszowa. Młodzież
mogła zapoznać się z pracą sędziego, usłyszeć kilka historii o młodych ludziach,
którzy pewnego dnia trafili przed oblicze
sędzi. To na przykładach z własnej pracy
sędzia Wesołowska wyjaśniła pojęcia przestępstwa, czynu karalnego, demoralizacji.
Uświadomiła młodzieży, jakie kary grożą
za szantaż, zastraszania, czy też uporczywe nękanie – czyli zachowania, z którymi
najczęściej spotkać się mogą gimnazjaliści. Chętnie odpowiedziała na pytania
i wyjaśniła wątpliwości uczniów. Poprosiła o stworzenie „skrzynki korczakowskiej”
oraz „kącika prawnego” w szkole. Po każdym ze spotkań Anna Maria Wesołowska
rozdawała uczniom podpisane przez siebie
plany lekcji, podpisywała zdjęcia oraz fotografowała się z uczniami.
Po południu w murach szkoły odbyło się

ostatnie spotkanie, tym razem przeznaczone dla rodziców, zaproszonych gości oraz
wszystkich mieszkańców. Rozpoczęło się
od przypomnienia przepisów prawnych dotyczących rodziny i wychowania młodzieży. Następnie sędzia przywołała przykłady
z sali sądowej dotyczące przestępstw popełnianych przez młodzież – kradzieży, rozboju, wczesnej inicjacji seksualnej, używek.
Podkreśliła, że wśród wielu przyczyn takich
zachowań leży brak czasu na rozmowy, eurosieroctwo, ale też brak wymagań wobec
dziecka. Rodzice z uwagą wysłuchali rad
sędzi, szczególnie dotyczących aspektów
prawnych wychowania. Anna Maria Wesołowska apelowała do wszystkich, by jak
najwięcej osób zabierało głos i angażowało
się na rzecz innych, aby zło i patologia nie
stały się powszechnie akceptowane. Podkreślała również ogromne znaczenie roli
rodziny w każdym aspekcie życia młodego
człowieka. Na spotkaniach z nauczycielami
i rodzicami mówiła o wadze negatywnych
skutków zaniedbań wychowawczych. Poruszała tematykę: przemocy, groomingu,
cyberprzemocy, wczesnej inicjacji seksualnej. Radziła i nawoływała rodziców do
współpracy ze szkołą, do interesowania
się tym, co dzieci robią po szkole, tym, co
robią w „sieci”. Wystąpienia Sędzi zostały
nagrodzone dużymi brawami. Dyrektor podziękowała Sędzi, wręczyła bukiet kwiatów
i pamiątkę z Gniewoszowa. Był również
czas na wspólne zdjęcia i autografy.
MAriA Witek
Organizator
www.kozienicepowiat.pl

Publiczne Gimnazjum w Gniewoszowie
wzięło udział w „Akcji Żonkil” organizowanej przez Fundację ,,Hospicjum – Razem możemy więcej” w Dęblinie. Uczniowie pod opieką nauczycieli przeprowadzili
kwestę oraz wykonali papierowe żonkile
w konkursie „Żonkilowe Iskierki Nadziei”
na największą ilość tych kwiatów. Od 11 do
15 kwietnia siedem wolontariuszek zbierało
pieniądze do puszek. Prawie każdy uczeń
szkoły zrobił przynajmniej jednego żonkila,
a dzięki pracy najbardziej zaangażowanych
powstało ich ponad 320. Okazało się, że
dało to szkole zwycięstwo w tym konkursie.
Na pikniku 30 kwietnia 2016 r. w Stężycy
na terenie „Wyspy Wisła” otrzymaliśmy nagrodę – Żonkilowego Anioła. W żonkilowym konkursie wzięło udział kilkadziesiąt
szkół i grup harcerzy z powiatu ryckiego
i kozienickiego.
Wszystkie zebrane środki podczas całej akcji i pikniku Fundacja przeznacza
na leczenie i opiekę pacjentów Hospicjum Domowego. Celem udziału w tym
przedsięwzięciu było uwrażliwienie młodzieży na potrzeby ludzi potrzebujących
pomocy, nieuleczalnie chorych, starszych
i niepełnosprawnych oraz propagowanie
idei wolontariatu. Akcja kształtuje postawę otwarcia się na drugiego człowieka,
zwłaszcza cierpiącego. Wielu uczniów
poświęciło swój wolny czas na udział
w akcji i miało okazję zobaczyć szczodrość dorosłych wrzucających pieniądze

do puszek. Z dobrego przykładu płynie
przecież najlepsza nauka.
Motto Fundacji ,,Hospicjum – Razem
możemy więcej” mówi, że jeżeli chce
się coś zrobić dla drugiego człowieka, to
zawsze znajdzie się na to sposób. Nasza
szkoła prowadzi również inne akcje charytatywne, które stwarzają uczniom możliwość udziału w różnych formach pomocy drugiemu człowiekowi. Od początku
istnienia gimnazjum bierzemy udział
w akcji „Góra Grosza”. Od wielu lat zbie-

ramy plastikowe korki, w tym roku dla
Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im.
Małego Księcia. Przeprowadzane są bożonarodzeniowe i wielkanocne zbiórki artykułów kosmetycznych i higienicznych
dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Puławach. Dzięki zainteresowaniu taką formą aktywności nie ustajemy
w działaniach, które mają na celu pomoc
potrzebującym.
MArylA MArkieWiCZ
szkolny koordynator „Akcji żonkil”

27 kwietnia 2016 r. gościem w Bibliotece Publicznej Gminy Gniewoszów był
Wiesław Sienkiewicz – uczestnik kilku
wypraw naukowych.
Pierwsza część spotkania odbyła się
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gniewoszowie, zgromadzonym uczniom polarnik
opowiadał o swoich wyprawach na Antarktydę i Spitsbergen, o pracy w skrajnych warunkach, w niskiej temperaturze i przy silnych
wiatrach. Zaprezentował przepiękne zdjęcia
oraz filmy nakręcone w czasie pobytu na obu
biegunach. Barwnie i ciekawie opowiadał
o spotkaniach z pingwinami, morsami, fokami, białymi niedźwiedziami, a także o życiu
codziennym na stacji polarnej oraz o swojej
pracy jako mechanika PTS-a, czyli popularnej amfibii. Na zakończenie odpowiadał na
pytania zadawane przez uczniów.
Druga część spotkania odbyła się
w bibliotece z udziałem stałych czytelników
i tu również wszyscy z ciekawością wy-

słuchali opowieści Wiesława Sienkiewicza o świecie śniegu i lodu.
Ogromnym zaineresowaniem cieszyły
się wyświetlane filmy i zdjęcia ukazujące

przyrodę i piękno „białego kontynentu”.
Spotkanie zakończyło się pamiątkowym
zdjęciem uczestników.
dAnutA bŁAżyŃskA

www.kozienicepowiat.pl
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GMINA GRABÓW NAD PILICĄ

Ale to już było i nie wróci więcej… słowa
popularnej piosenki stały się mottem wydarzenia, które miało miejsce w Zespole Szkół
w Grabowie nad Pilicą. 5 maja w murach
naszej placówki gościliśmy absolwentów,
tych z ubiegłego roku, jak i początków naszej szkoły. Ogromnym zaskoczeniem dla
wielu uczniów był fakt, że wśród przybyłych znalazły się osoby z najbliższego otoczenia. Swoją obecnością zaszczycili nas
pracownicy Urzędu Gminy w Grabowie
nad Pilicą oraz druhowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W uroczystości
wzięli również udział nauczyciele i pracownicy naszej szkoły, którzy kończyli edukację w tym samym budynku.
Jedną z wielu atrakcji, które czekały na
gości było spotkanie z kolegami i koleżankami, ale również wiele innych momentów
skłaniających do reﬂeksji i wspominania. Już
przy wejściu do sali skupiały uwagę zaprezentowane kroniki szkolne. Przypominały one
o początkach edukacji na terenie gminy oraz
sukcesach obecnych absolwentów, którzy rozpoznali siebie na odkurzonych fotografiach. Na
uroczystości zgromadzili się uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum pod opieką
swoich wychowawców oraz nauczycieli.
Gości powitała dyrektor Edyta Lusarczyk, następnie przedstawiono plan spotkania. Krótki
program artystyczny poprzedziła piosenka,
odwołująca się do niezwykłych, wspólnie spędzonych przez uczniów chwil. Najważniejsze punkty z historii szkoły zaprezentowały
uczennice klasy trzeciej gimnazjum w formie
scenki rodzajowej. Po przedstawieniu wszyscy absolwenci zostali zaproszeni na poczęstunek, w przygotowaniu którego pomagali
wolontariusze. Słodkiej przekąsce towarzyszyły rozmowy, wspomnienia i przeglądanie

pożółkłych zdjęć. Aby upamiętnić to nowe,
wpisujące się w tradycję szkoły wydarzenie,
każdy uczestnik spotkania otrzymał pamiątkową kartkę, specjalnie przygotowaną na tę
uroczystość. Wiele emocji wzbudziła wizyta
gości na lekcjach wychowawczych i rozmowy z uczniami, którzy wykazywali ogromne
zainteresowanie losami absolwentów. Była to
również okazja do wymiany doświadczeń, informacji na temat dalszej drogi edukacji, jaka
rozpoczyna się za murami zespołu szkół. Miłym akcentem były filmy autoprezentacyjne
przygotowane przez absolwentów, którzy nie
mogli być obecni z nami w tym dniu.
Wiele cennych wskazówek dostarczyły
organizatorom ankiety, z których wynika,
że wśród odwiedzających nas absolwentów
przeważała młodzież. Motywem wybrania
przez nich szkoły w Grabowie była rejonizacja, ale wszyscy ankietowani byli zado-

woleni z poziomu i warunków kształcenia,
90% z nich podjęło naukę w liceum ogólnokształcącym lub technikum. W ankiecie podkreślono aspekt przygotowania do dalszej
nauki, co również wypadło pomyślnie, gdyż
zaznaczono 100% pozytywnych odpowiedzi. Wszyscy absolwenci czuli się w murach
naszej szkoły bezpiecznie i z entuzjazmem
podchodzą do pomysłu spotkania po latach.
Wydarzenie nie mogło by się odbyć bez
przychylności wielu osób. Bardzo dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół za wsparcie,
nauczycielom i pracownikom szkoły za
wyrozumiałość i pomoc w przygotowaniu
programu. Szczególne ukłony kierujemy
do wszystkich absolwentów, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i jeszcze
raz mogli zasiąść w szkolnej ławie i spojrzeć na swą edukację z innej perspektywy.

7 maja br. uczniowie naszej szkoły po
raz pierwszy wzięli udział w Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. W tym roku był to jubileuszowy XX Piknik poświęcony związkom
nauki ze zdrowiem człowieka.
Dla naszych podopiecznych wyjazd
był nie tylko rozrywką, ale i bogatą
lekcją, podczas której mogli przekonać
się, jaki wpływ na postęp w medycynie
i ochronie naszego zdrowia ma współczesna technika i nauki szczegółowe oraz
jak działania i praca naukowców wpływają na proces przedłużania naszego życie
i zdrowia. Szczególną uwagę zaś uczniowie zwrócili na polskich naukowców,
byli zdumieni ich wkładem w postęp medyczny i osiągnięciami. Kto wie, może

zainspirowali naszych uczniów i któryś
z nich także zostanie naukowcem. Dodatkową atrakcją dla naszych uczniów

było zwiedzenie Stadionu PGE Narodowego, na którym piknik się odbywał.
sŁAWOMir MAdej
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AnnA Wąsik

www.kozienicepowiat.pl

Okolice Grabowa nad Pilicą związane
są z ważnymi wydarzeniami z czasów II
wojny światowej. Dlatego od kilku lat dla
upamiętnienia wydarzenia z 8/9 kwietnia
1944 roku, tj. zrzutu Cichociemnych, w ramach operacji Weller 7 w Paprotni, odbywają się uroczystości historyczne.
W bieżącym roku przypadły na niedzielę 1 maja. Szczególne znaczenie podkreśla fakt, iż rok 2016 został ogłoszony
rokiem Cichociemnych.
Obchody rozpoczęły się w samym Grabowie o godzinie 10.00, gdzie pod pomnikiem upamiętniającym Cichociemnych, przy
Urzędzie Gminy, złożono kwiaty i wieńce.
Zasadnicza część uroczystości odbyła się
w lesie w miejscowości Paprotnia.
Głównymi organizatorami przedsięwzięcia byli: Nadleśnictwo Dobieszyn, Zespół Szkół w Grabowie nad Pilicą, Związek
Spadochroniarzy Polskich, ks. Stanisław
Drąg proboszcz parafii w Grabowie nad Pilicą, Polskie Stowarzyszenie Kolekcjonerów
Broni Palnej i Kolekcjonerów Strzelectwa
Sportowego, Fundacja im. Cichociemnych
Spadochroniarzy Armii Krajowej. Imprezę
wspierali: Jednostka Wojskowa „Grom”,
Wójt Gminy Grabów nad Pilicą, Starostwo
Powiatowe w Kozienicach.
W uroczystościach wzięli udział m.in.
członkowie rodzin Cichociemnych, przedstawiciele różnych jednostek i instytucji
związanych z wojskiem, przedstawiciele
władz państwowych, powiatowych oraz
gminnych, przedstawiciele szkół wraz
z pocztami sztandarowymi, reprezentanci
instytucji publicznych, leśnicy, młodzież
szkolna oraz okoliczni mieszkańcy.
Tuż po oficjalnym przedstawieniu gości
przyszedł czas na część artystyczną. Wystąpili uczniowie Publicznego Gimnazjum
w Grabowie nad Pilicą, którzy zaprezentowali historię Cichociemnych oraz przypomnieli
wydarzenia, które miały miejsce 72 lata temu
w okolicach Paprotni. Całość została opra-

22 kwietnia corocznie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Matki
Ziemi, święto to jest doskonałą okazją,
aby promować właściwe postawy ekologiczne wśród społeczeństwa.
Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w działania, pogłębiając
wiedzę dzieci na temat środowiska
i jego zagrożeń. Uczniowie klasy 4
i 5 przygotowali inscenizację pod tytułem ,,Segregujesz-świat ratujesz”,
w której prezentowali, jak i po co należy segregować odpady. Zorganizowano
www.kozienicepowiat.pl

wiona pieśniami i muzyką zespołu Cantabile
z Warki. O tych wydarzeniach wspominał również Jan Chryzostom Czachowski,
emerytowany nadleśniczy, pasjonat historii
i działacz społeczny. W południe rozpoczęła
się msza święta polowa celebrowana przez
ks. Stanisława Drąga proboszcza parafii Grabów nad Pilicą. Po mszy głos zabrali zebrani
goście, którzy podkreślali zasługi i znaczenie
żołnierzy Cichociemnych walczących o ojczyznę. Następnie wszyscy udali się na pobliskie
zrzutowisko, aby obejrzeć inscenizację zrzutu, którą zaprezentowała grupa Sky Magic.
W tym czasie można było obejrzeć wystawę broni współczesnej przedstawionej przez
Polskie Stowarzyszenie Broni Palnej i Strzelectwa Sportowego oraz Grupę Rekonstrukcyjną przy Fundacji imienia Cichociemnych
Armii Krajowej. Na koniec tradycyjnie przygotowano prawdziwą wojskową grochówkę.
Warto również dodać to co zapisało
się na kartach historii…
Na terenie powiatu kozienickiego członkowie Polskiego Państwa Podziemnego przejęli kilka alianckich zrzutów materiałowych
i jeden zrzut ludzi, wśród których znalazło się
trzech Cichociemnych i jeden kurier Delegatu-

ry Rządu na Kraj. W ramach operacji „Weller
7” z lotniska Campo Cassale koło Brindisi we
Włoszech wystartował samolot Consolidated
Liberator B, z załogą dowodzoną przez kpt.
Kazimierza Wünsche oraz XXXVII ekipą spadochroniarzy Cichociemnych w składzie: mjr
dypl. Jan Kamieński „Cozaś”, ppor. Tadeusz
Kobyliński „Hiena”, por. Tadeusz Starzyński
„Ślepowron”, ppor. Wiktor Karamać „Kabel”
– Kurier Delegatury Rządu na Kraj. Dodatkowo zrzucono kilkanaście zasobników i paczek
z umundurowaniem, bronią, materiałami wybuchowymi, złotem i pieniędzmi na potrzeby
Komendy Głównej AK i Komendy Obwodu
Kozienice. Skoczkowie zabrali ze sobą również wielkanocne pisanki, jako że wylądowali
w kraju w Wielkanoc. Odebraniem zrzutu
zajęli się żołnierze AK Obwodu Kozienice
z Placówek Trzebień i Grabów nad Pilicą
pod dowództwem kpt. Romana Siwka „Heleny”. W odbiorze zrzutu z 8 na 9 kwietnia
1944 roku, w ramach operacji „Weller 7” między Paprotnią a Łękawicą, brało udział około
80 żołnierzy, 50 z nich ubezpieczało teren,
a pozostali zajmowali się zrzutowiskiem.

jACek CiCHOWski

również konkurs
literacko-przyrodniczy, podczas
którego uczniowie
wykonali
album
z
fragmentami
prozy opisującymi
przyrodę i własnoręcznymi ilustracjami.
AnnA WOŹniAk
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GMINA KOZIENICE

Po raz pierwszy w Kozienicach została wystawiona opera. Po filmach,
spektaklach i koncertach było to kolejne wydarzenie zorganizowane na
scenie głównej Centrum KulturalnoArtystycznego w Kozienicach.
Arie operowe zabrzmiały 21 kwietnia. Na scenie w sali koncertowo-kinowej
można było obejrzeć skróconą wersję opery „Cyrulik Sewilski” Gioacchino Rossini
(1792 – 1868) w oryginalnej włoskiej wersji językowej. Zaprezentowali ją artyści
Opery Kameralnej z Warszawy. „Cyrulik
Sewilski” Gioacchina Rossiniego to opera komiczna w dwóch aktach napisana w
1816 roku. Opowiada o przygodach golibrody – Figara, który lubi zajmować się
także swataniem zakochanych par. W role
główną wcielił się Robert Szpręgiel. Opera została wystawiona w CKA dwukrotnie
i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony widzów. Organizatorami

Janusz Rdułtowski, Karol Fryszkowski,
Michał Kalita, Krzysztof Jeziorowski, Marcin Obremski, Kamil Kapusta, Bartłomiej
Koryciński, Michał Koryciński, Wiktor
Skwarek, Sebastian Wanat, Maciej Łuczyński, Robert Skórnicki, Andrzej Adamczyk
oraz Paweł Sąpór – to oni pod wodzą Marka
Grzelczaka oraz Krzysztofa Łuczyńskiego
zostali zwycięzcami turnieju finałowego
o awans do II ligi piłki siatkowej.
W piątek 13 maja br. w Hali Sportowej
w Kozienicach, kozieniccy siatkarze rozpoczęli swoje trzydniowe zmagania. W meczu
inauguracyjnym podjęli wicemistrzów Lubelszczyzny UKS IFLO Kosmet-Hurt Białą Podlaskę. Pierwszy set zapowiadał dość
wyrównaną walkę lecz ostatecznie lubelska
drużyna nie sprawiła żadnego problemu naszym reprezentantom. Piątkowe spotkanie
zakończyło się wygraną 3:0 (25:20; 25:20;
25:18) dla gospodarzy turnieju.
Podczas drugiego, sobotniego, spotkania – KKS Kozienice – Ziemia Milicka
Milicz – rozgrywka trwała 4 partie. Po oddaniu pierwszego, niełatwego seta reprezentantom Śląska (25:21) nasi siatkarze
wzięli się w garść. W kolejnych fragmentach gry, nie pozwolili się zwieść rywalom.
Po wypracowaniu przewagi punktowej,
utrzymaniu jej do końca każdej partii, udało się zakończyć spotkanie drugą wygraną
– 3:1 (21:25; 25:18; 25:20; 25:19).
Ostatni niedzielny mecz miał zdecydować, która z drużyn awansuje do drugiej
ligi. W pierwszym secie – po walce na prze-
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tego wydarzenia byli: Gmina Kozienice
oraz Kozienicki Dom Kultury.

kozienicki dom kultury
im. bogusława klimczuka

wagę punktową – KKS wygrał pierwszą
partię – 27:25. Kolejny niemalże cały set
był walką punkt za punkt i na szczęście także należał do kozieniczan (26:24). Trzecią
odsłonę KKS Kozienice wygrał 25:14, zaś
cały mecz 3:0, tym samym zapewniając sobie upragniony awans do II ligi.
Po okrzykach, tańcach radości przyszedł czas na ceremonię wręczenia złotych
medali zwycięzcom kozienickiego turnieju finałowego za wygranie rundy zasadniczej. Dokonali tego: Prezes Mazowiecko
– Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej
– Witold Roman oraz Prezes KKS-u Kozienice – Tomasz Jagiełło.
Warto wspomnieć o atmosferze na trybunach Hali Sportowej, która towarzyszyła podczas wszystkich meczów i której nie
było już od dawien dawna. Licznie zebrani

kibice przez 3 dni w fantastyczny sposób do
samego końca wspierali i „zagrzewali” do
walki kozienickich siatkarzy.
– To co tu się działo na trybunach… Dziękuję wszystkim kibicom, naprawdę dziękuję i zapraszam do oglądania Nas w II lidze
– wypowiedział się w imieniu „świeżych
drugoligowców” Krzysztof Jeziorowski
– Bo my gramy dla kibiców tak naprawdę, mamy z tego mnóstwo zabawy, ale to
wszystko dla ludzi, aby tu przychodzili, bawili się i dopingowali – dodawał.
Serdecznie gratulujemy i zachęcamy
wszystkich Państwa do śledzenia zmagań
KKS Kozienice w kolejnym sezonie, który rozpocznie się już we wrześniu.
Wydział Promocji, kultury i sportu
urzędu Miejskiego w kozienicach
www.kozienicepowiat.pl

www.kozienicepowiat.pl
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GMINA MAGNUSZEW

Od 16 do 20 maja 2016 roku na
terenie Skansenu Bojowego I Armii
Wojska Polskiego w Mniszewie trwał
edukacyjny obóz patriotyczno-religijny. Uczestnikami byli wybrani uczniowie III klas gimnazjów z Mniszewa
i Magnuszewa. Organizatorami i pomysłodawcami tego pionierskiego przedsięwzięcia byli: nauczyciel historii
z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie Marek Kozłowski oraz ksiądz wikariusz parafii
św. Jana w Magnuszewie Wojciech
Jaworski, którzy wraz z nauczycielami z Publicznego Gimnazjum
w Mniszewie, Agnieszką Kuczyńską
i Danielem Jakubiakiem, pełnili również role opiekunów młodzieży.
Obóz rozpoczął się w poniedziałek
rano wciągnięciem biało czerwonej
flagi na maszt i odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego oraz Mszą Świętą
Polową, w której uczestniczyła młodzież wraz z opiekunami i dyrektorem
Publicznego Gimnazjum w Mniszewie Małgorzatą Grądziel. Obecni byli
również przedstawiciele samorządu
gminy, na czele z z Wójtem Gminy
Magnuszew Markiem Drapałą i Przewodniczącym Rady Gminy Zbigniewem Rybarczykiem. We Mszy świętej
brał również udział proboszcz parafii
Mniszew ks. Czesław Niewczas.
Teren Skansenu na czas przebywania młodzieży przyjął charakter obozowiska żołnierskiego. Wszyscy uczestnicy musieli się poddać dyscyplinie
wojskowej, a wybranym dowódcom
grup zostały powierzone bardzo odpowiedzialne zadania. Uczestnicy obozu
bardzo chętnie włączali się we wszystkie działania, przygotowując i prezentując swoje umiejętności przed grupą.
Celem zorganizowania obozu dla
młodzieży o tej tematyce było rozbudzanie i kształtowanie u młodzieży
postaw patriotycznych oraz promowanie wartości religijnych. Podczas
zajęć obozowych, odbywających się
codziennie w godzinach 9.30 – 16.30,
młodzież zapoznała się z wieloma ciekawymi tematami. Poznała historię
terenu gminy Magnuszew i ludzi zasłużonych dla regionu. Omówiła też
tragiczny przebieg walk o przyczółek
warecko – magnuszewski i zwiedziła
wystawę zabytkowych eksponatów militarnych, zgromadzonych w muzeum.
Uczyła się dlaczego i w jaki sposób
pielęgnować miejsca pamięci narodo-
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wej. Poznawała zagadnienia z zakresu
historii oręża polskiego, obronności
kraju i śpiewała pieśni patriotyczne.
Oprócz zajęć teoretycznych odbywających się w Muzeum-Centrum Kultury i Tradycji Historycznej, młodzi
uczestnicy brali udział w zajęciach
praktycznych. Były liczne konkursy
tematyczne, zadania sprawnościowe,
nauka musztry wojskowej oraz porządkowanie terenu wokół sprzętu bojowego wyeksponowanego w Skansenie.
Odbył się też wyjazd do Muzeum Sił
Powietrznych w Dęblinie.

Udział w obozie był dla jego 40
uczestników swoistym wyróżnieniem
i nagrodą za szczególne osiągnięcia
i bardzo dobre wyniki w nauce. Był
nie tylko edukacją, ale wypoczynkiem
i integracją młodzieży z terenu gminy,
która będzie długo go wspominać.
Mamy nadzieję, że ten pierwszy próbny obóz i zadowolenie uczestników spowoduje, że inne szkoły z terenu gminy
i spoza niej będą chciały iść w ich ślady
i organizować podobne przedsięwzięcia.
urząd gminy
Magnuszew

www.kozienicepowiat.pl

Setne urodziny są niezwykłą okazją
do świętowania.
Sto lat to czas, który dla większości
z nas, zwłaszcza na początku życiowej
drogi wydaje się nieosiągalny.
To cały wiek na zebranie mnóstwa doświadczeń i mądrości życiowych, przeżycia wspaniałych chwil szczęścia i niezmierzonej radości.
1 kwietnia 2016 roku jubileusz swoich
setnych urodzin obchodził Ryszard Tadeusz Wojtas, który mieszka w Mniszewie,
gmina Magnuszew.
W tym niezwykłym dla Jubilata
dniu towarzyszyła mu najbliższa rodzina oraz przedstawiciele Urzędu
Gminy Magnuszew na czele z Wójtem
Markiem Drapałą i Przewodniczącym
Rady Gminy Zbigniewem Rybarczykiem, Kierownikiem PT KRUS w Kozienicach – Bronisławą Jastrzębską,
proboszczem Parafii Mniszew – ks.
Czesławem Niewczasem oraz lekarzem
rodzinnym NZOZ „Optimum” w Mniszewie Renatą Rybińską-Gąsiorek.
Goście złożyli dostojnemu Jubilatowi z okazji Jego 100 rocznicy urodzin serdeczne gratulacje i gorące życzenia dalszego zdrowia, pomyślności,
miłości i szacunku bliskich oraz wielu

Tegoroczny Tydzień Bibliotek i Bibliotekarzy trwający od 8 do 15 maja
obchodzony był pod hasłem „Biblioteka Inspiruje”. W Gminnej Bibliotece
Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie Święto Bibliotekarzy i Biblioteki obchodzono 13 maja. W pięknie
udekorowanej sali wystawowej biblioteki
zgromadzili się najlepsi czytelnicy i inni
zaproszeni na tę uroczystość goście. Na
spotkaniu uczestnicy zapoznali się z historią bibliotek na terenie obecnej gminy
Magnuszew, przedstawioną w prezentacji
pt. „Aby czas nie zatarł śladów”, działalnością biblioteki obecnie i wizją na
przyszłość. Finałowym akcentem uroczystości było wręczenie okolicznościowych
dyplomów dla czytelników z największą
ilością przeczytanych książek. W spotkaniu z bibliotekarzami uczestniczyli: Marek Drapała Wójt Gminy, Barbara Sobota
Sekretarz Gminy, Agnieszka Szaraniec
Skarbnik Gminy oraz Zbigniew Rybarczyk Przewodniczący i Marzanna Cwyl
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy. Wójt Gminy złożył Elżbiecie Wachnik Dyrektor GBP -CK i wszystkim pracownikom biblioteki najserdeczniejsze
www.kozienicepowiat.pl

następnych lat spokojnego i pogodnego życia.
Pan Ryszard Tadeusz Wojtas serdecznie podziękował wszystkim za
życzenia.
Przy kawałku dobrego tortu i herbacie proboszcz parafii Mniszew ks.

Czesław Niewczas przybliżył historię
niezwykłego życia Jubilata, a najbliżsi
wspominali różne, ciekawe zdarzenia
i historie rodzinne.

życzenia. Do życzeń dołączyli się członkowie zespołu „Melodia” swoim śpiewem
i graniem umilając wszystkim tę chwilę.
W uroczystościach wzięli udział również
uczniowie jednej z klas z Zespołu Szkół

i Placówek Oświatowych w Magnuszewie, którzy zapoznali się z historią bibliotek i pracą bibliotekarzy. Na koniec
na wszystkich czekał słodki poczęstunek.

elżbietA nOWCZyk

sABiNA MATYsiAk
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GMINA SIECIECHÓW

W środę 20 kwietnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sieciechowie
odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dla
Państwa Janiny i Jana Drążyków.
50 lat to tak wiele, ale jakże szybko minęły te lata, jakby 5 – powiedziała
Jubilatka. 50 rocznica zawarcia związku
małżeńskiego, czyli Złote Gody to jubileusz niezwykły, to wyjątkowa okazja do
spojrzenia na minione lata, dokonania
podsumowań i wzbudzenia reﬂeksji nad
zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi. To symbol wierności
i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład do naśladowania dla młodych pokoleń.
Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra
swojej rodziny założonej przed pół wiekiem Jubilaci zostali odznaczeni przez
Prezydenta RP Medalami za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie. Słowa uznania pod
adresem dostojnych Jubilatów, podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie, za piękny przykład dla młodego
pokolenia przekazał oraz aktu dekoracji
dokonał Wójt Gminy Sieciechów Marian
Zbigniew Czerski w asyście Sekretarza
Gminy Teresy Sujkowskiej. Dostojni Ju-

bilaci zostali obdarowani pięknymi kwiatami oraz listami gratulacyjnymi.
Uczestnicy uroczystości symboliczną
lampką szampana wznieśli toast za zdrowie jubilatów, po czym skosztowali przygotowanego specjalnie na tą okazję tortu.
Jubilatom jeszcze raz życzymy kolejnych
lat życia w zdrowiu, zgodzie, wzajemnej
miłości i poszanowaniu oraz szacunku
dzieci i wnuków.

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznaje Prezydent RP w dowód uznania tym osobom, które przeżyły w jednym
związku małżeńskim co najmniej 50 lat.
Prosimy zainteresowane pary małżeńskie,
które osiągnęły wymagany staż i są zainteresowane otrzymaniem medalu o kontakt
z naszym USC (tel. 48 621 60 23).
grAżynA WirAsZkA
kierownik usC

28 kwietnia 2016 r. Gminę Sieciechów odwiedzili przedstawiciele administracji rządowej tj. Kierownik Delegatury
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Radomiu Krzysztof Murawski oraz
Kierownik Oddziału Polityki Społecznej
Małgorzata Półtorak.
Wizyta dotyczyła realizacji przez
Gminę Sieciechów ustawy o świadczeniu wychowawczym 500+. W specjalnie
oznakowanym busie można było uzyskać informacje dotyczące finansowego
wsparcia rodzin wychowujących dzieci
do 18 roku życia. Goście przekazali również ulotki z informacjami dotyczącymi
warunków przyznawania świadczenia
wychowawczego dla rodzin z dziećmi.
W spotkaniu z gośćmi uczestniczyli:
Wójt Gminy Marian Zbigniew Czerski oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieciechowie.
Rozmowa dotyczyła przebiegu realizacji
zadań związanych ze świadczeniem wychowawczym, ewentualnych trudności
przy przyjmowaniu wniosków, interpretacji przepisów, możliwości korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej

z danych pobieranych z Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia
Społecznego.
Wizyta przebiegała w miłej atmosferze, bowiem pomoc dla rodziców, miesz-

kańców naszej Gminy zapewne ułatwi
rozwiązywanie problemów finansowych,
z którymi borykają się rodziny z dziećmi.
HenrykA WOjeWOdA
kierownik gOPs
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Maj – najpiękniejszy miesiąc w roku
– to dla Polaków nie tylko symbol wiosny. Pierwszego dnia miesiąca obchodzimy Święto Pracy, drugiego – Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, a trzeciego
– Święto Narodowe Trzeciego Maja.
Święto Pracy – jego patronem jest
św. Józef
Międzynarodowe Święto Pracy budzi
obecnie w naszej społeczności mieszane
uczucia. Przez lata kojarzone z komunistycznym systemem, aczkolwiek nie jest jego
własnością. Po raz pierwszy Święto Pracy
obchodzono w roku 1890, a uchwaliła je
w roku 1889 II Międzynarodówka reagując
w ten sposób na strajk robotniczy w USA
w roku 1886. Strajk ten został krwawo stłumiony. W PRL 1 maja był jednym z ważniejszych świąt państwowych, udział w manifestacjach był niemal przymusowy. W III RP
podejmowano wielokrotnie próby jego marginalizacji. Manifestacje partii lewicowych
i organizacji robotniczych nadal się odbywają, choć nie są już tak liczne. Dzień ten jest
świętem ludzi pracy w całej Europie.
Dzień Flagi – Biało – Czerwona
Za symbol narodowy została uznana
dopiero oficjalnie w roku 1919, wtedy też
godłem został orzeł z koroną na tarczy czerwonej. W roku 1945 korona stała się atrybutem niepoprawnym politycznie i powróciła
ponownie dopiero w roku 1990. Można się
zetknąć z ﬂagą biało – czerwoną z godłem
umieszczonym na białej części. Flaga taka
jest przeznaczona do eksponowania poza
granicami kraju – placówki dyplomatyczne, przejścia graniczne, porty lotnicze, statki, itp. Od roku 2004 2 maja obchodzony
jest Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej.

4 maja ok. godziny 3:00 nad ranem
w miejscowości Zajezierze przy ul. Garczaków 1 wybuchł pożar budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Budynek był
zamieszkiwany przez cztery rodziny.
W akcji ratowniczo – gaśniczej brało
udział 5 jednostek straży pożarnej: KPPSP Kozienice, OSP Sieciechów, OSP
Wola Klasztorna, OSP Zajezierze i OSP
Dęblin. Na szczęście nikomu z mieszkańców nic się nie stało. Niestety konstrukcja
dachu budynku uległa spaleniu. Ucierpiał
również strop nad lokalem mieszkalnym.
Stwierdzono pęknięcia na ścianie zewnętrznej. Powiatowy Inspektor Nadzoru
budowlanego w Kozienicach na miejscu
zdarzenia wydał zakaz użytkowania I piętra użytkowanego przez jedną rodzinę oraz
poddasza nieużytkowego nad I piętrem.
www.kozienicepowiat.pl

Znowelizowana ustawa o godle, barwach
i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej zawiera
zapis, że ﬂaga narodowa może być używana przez każdego obywatela, bez żadnych
ograniczeń. Pod jednym wszakże warunkiem – trzeba otaczać ją czcią i szacunkiem.
Wcześniej, zgodnie z ustawą z 1980 roku
ﬂagę można było eksponować tylko podczas
świąt państwowych, wywieszanie w innych
warunkach było karane. Obecnie ﬂagę białoczerwoną można wywieszać przez cały czas
na terenach prywatnych posesji, manifestując tym samym swój patriotyzm.
Konstytucja 3-go Maja – najnowocześniejsza w Europie
3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił pierwszą konstytucję w
Europie, a drugą po amerykańskiej na
świecie. Po odzyskaniu niepodległości
w roku 1918, rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja została uznana uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia
1919 r za święto narodowe. Obchodzono

je do roku 1946 kiedy to władze PRL zabroniły publicznych obchodów tego święta. Oficjalnie zostało zniesione w roku
1951. Ponownie obchody święta Konstytucji 3-go Maja przywrócono ustawą
z 6 kwietnia 1990 r.
Świętować — nie świętować
Zdecydowanie świętować. Każde
z przytoczonych świąt ma swoją historię
i powagę. W te dni każdy Polak winien
oddać cześć i szacunek ludziom pracy,
ﬂadze narodowej i Konstytucji 3-go Maja.
Wyrazem tego jest na pewno wywieszanie
ﬂagi narodowej na wszystkich budynkach
urzędowych i prywatnych. Taki gest jest
też wyrazem jedności narodu polskiego,
patriotyzmu i przywiązania do wartości
narodowo – historycznych.
Aby podkreślić ważność świąt, w tym
roku po raz pierwszy udekorowano główną ulicę w Sieciechowie i w Zajezierzu.
Oprac. kAZiMierZ MAstAlerZ

Po dokładnej ekspertyzie technicznej
zostanie podjęta decyzja w zakresie wy-

konania prac remontowych w celu dalszego użytkowania budynku.
e.k.

Przewodniczący rady gminy sieciechów
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