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BIULETYN ZAWIERA INFORMACJE GMIN POWIATU KOZIENICKIEGO 
NALEŻĄCYCH DO ZWIĄZKU GMIN ZIEMI KOZIENICKIEJ

Podczas XXVI Sesji Rady Powiatu 
Kozienickiego V kadencji, która odbyła 
się 28 grudnia 2016 roku został uchwa-
lony budżet powiatu kozienickiego na 
2017 rok.

Dochody budżetowe na 2017 
rok prognozuje się w wysokości 
65.530.265,00 zł, w tym dochody bie-
żące 53.388.097,00 zł, a dochody ma-
jątkowe 12.142.168,00 zł, tj. 18,53 % 
dochodów ogółem. Dla porównania 
prognozowana kwota dochodów na 
2016 rok wg stanu na 1 stycznia 2016 
roku wynosiła 55.265.731,56 zł.

Na prognozowaną kwotę do-
chodów na 2017 rok składają się: 
subwencja ogólna w wysokości 
20.342.462,00 zł, dotacje celowe 
z budżetu państwa na zadania bieżące 
w wysokości 7.324.279,00 zł, zaplano-
wane dotacje celowe z budżetu państwa 
na zadania inwestycyjne (drogowe) 
w wysokości 389.950,00 zł, dochody 
własne w wysokości 36.921.674,00 zł, 
pozostałe dochody (z funduszy celo-
wych) w wysokości 551.900,00 zł.

Subwencja ogólna ogółem w kwo-
cie 20.342.462,00 zł składa się z trzech 
części: oświatowej – 16.558.343,00 zł, 
wyrównawczej – 2.868.684,00 zł i rów-
noważącej – 915.435,00 zł.

Dotacje celowe obejmują: dotacje 
celowe otrzymane z budżetu państwa 
na zadania bieżące z zakresu admini-
stracji rządowej – 6.944.798,00 zł i do-
tacje z budżetu państwa na realizację 
bieżących zadań własnych (w zakresie 
pomocy społecznej) – 379.481,00 zł.

Jak mówi Jadwiga Kręcisz Skarb-
nik Powiatu Kozienickiego: Dochody 
własne powiatu obejmują głównie:
– udział w podatku dochodowym od osób 

fi zycznych (PIT – 10,25%) w kwocie 
11.739.433,00 zł,

– udział w podatku dochodowym od osób 
prawnych (CIT – 1,40%) w kwocie 
850.000,00 zł,

– wpływy z opłat i kar za korzysta-
nie ze środowiska (FOŚ) w kwocie 
3.500.00,00 zł;

– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia 
prawa własności oraz prawa użyt-
kowania wieczystego nieruchomo-
ści (ze sprzedaży majątku) w kwocie 
100.000,00 zł;

– wpływy z usług (m.in. odpłatność pen-
sjonariuszy w DPS i uczniów za wy-
żywienie w internatach) w kwocie 
4.181.940,00 zł;

– dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 
306.257,00 zł;

– wpływy z opłat komunikacyjnych 
w kwocie 1.207.148,00 zł;

– wpływy z opłat za prawa jazdy 
230.855,00 zł;

– wpływy z opłat geodezyjnych w kwocie 
485.000,00 zł;

– dotacje celowe otrzymane z budżetu in-
nych jednostek samorządu terytorialne-
go na zadania realizowane na podsta-
wie porozumień oraz z tytułu pomocy 
fi nansowej na dofi nansowanie zadań 
własnych w kwocie 5.691.565,00 zł, 
w tym na wydatki inwestycyjne kwota 
4.372.000,00 zł, w tym z Gminy Kozie-
nice 3.272.000,00 zł dla szpitala i na 
drogi powiatowe;

– dotacje celowe w ramach progra-
mów fi nansowanych z udziałem środ-
ków funduszy europejskich w kwocie 
7.529.910,00 zł, w tym dla SP ZZOZ 
w Kozienicach w ramach RIT kwo-
ta 6.480.000,00 zł, w ramach RPO na 
przebudowę drogi Wola Chodkowska 
– Ryczywół kwota 800.218,00 zł, dla 
PCPR w ramach programu pn. „Bliżej 
samodzielności” kwota 249.692,00 zł.
W skład pozostałych dochodów wcho-

dzą natomiast:
– środki otrzymane 
z Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji 
Rolnictwa na wypłatę 
ekwiwalentów za wy-
łączenie gruntów rol-
nych z upraw rolnych 
i prowadzenie upraw 
leśnych w kwocie 
120.000,00 zł;
– środki z Funduszu 
Pracy na fi nansowa-
nie kosztów wyna-
grodzenia i składek 
na ubezpieczenia 
społeczne pracow-
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ników Powiatowego Urzędu Pracy 
w kwocie 417.900,00 zł;

– środki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska z tytułu likwido-
wanych pojazdów wycofanych z eks-
ploatacji w kwocie 14.000,00 zł.
Wydatki budżetowe na 2017 rok planu-

je się w wysokości 65.530.265,00 zł, w tym 
wydatki bieżące 49.618.343,47 zł, a wydat-
ki majątkowe 15.911.921,53 zł, tj. 24,28% 
wydatków ogółem. Planowana kwota wy-
datków na 2016 rok wg stanu na 1 stycznia 
2016 roku wynosiła 54.565.731,56 zł – do-
daje Jadwiga Kręcisz.

W ramach wydatków majątko-
wych na budowę i przebudowę dróg 
powiatowych zaplanowano kwotę 
5.340.518,53 zł, w tym na zadanie 
współfinansowane ze środków finanso-
wych UE 1.257.611,53 zł. Zaplanowa-
no m.in. budowę chodników w ciągu 
dróg powiatowych w miejscowościach: 
Przejazd, Janów, Borek, Bogucin 
i Sieciechów, budowę ścieżki pieszo-
rowerowej w ciągu drogi powiatowej 
Świerże Górne-Nowa Wieś oraz prze-
budowy dróg powiatowych. Ze środ-
ków uzyskanych z opłat za korzystanie 
ze środowiska planuje się przeznaczyć 
dotację na pomoc finansową dla gmin 
z terenu powiatu kozienickiego na do-
finansowanie zadań inwestycyjnych 
w kwocie 1.667.266,00 zł.
– Środki z tytułu opłat za korzysta-

nie ze środowiska przyjęte do pla-
nu dochodów na 2017 rok w kwocie 
3.500.00,00 zł zostały w całości prze-
znaczone na wydatki, zgodnie z ustawą 
Prawo ochrony środowiska – mówi Ja-
dwiga Kręcisz.
Na wydatki inwestycyjne dla 

Szpitala Powiatowego zaplanowa-
no 8.400.000,00 zł, w tym inwestycje 
w ramach Planu Inwestycyjnego Regio-
nalnych Inwestycji Terytorialnych dla 
Radomskiego Obszaru Strategicznej In-
terwencji, kwota 8.100.000,00 zł, z by-
łego Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska kwota 300.000,00 zł.

W ramach rozwoju przedsiębior-
czości Powiat Kozienicki jest uczest-
nikiem projektu realizowanego przez 
Urząd Marszałkowski w ramach do-
finansowania ze środków finanso-
wych UE pn. Regionalne partnerstwo 
samorządów Mazowsza dla aktywi-
zacji społeczeństwa informacyjne-
go w zakresie e-administracji i geo-
informacji” projekt finansowany ze 
środków finansowych UE „ASI”. 

Przedsięwzięcie realizowane będzie 
w latach 2016 – 2019, na 2017 rok 
udział własny powiatu zaplanowa-
ny został w wysokości 120.137,00 
zł. Na programy i projekty finansowe 
z udziałem środków funduszy europej-
skich zaplanowano wydatki w kwocie 
9.910.694,19 zł, 
w tym wydat-
ki majątkowe 
9.477.748,53 zł.

Na 2017 rok pla-
nuje się udzielenie 
dotacji z budżetu 
powiatu w kwocie 
11.517.240,00 zł. 
Będą to dotacje pod-
miotowe w kwocie 
953.538,00 zł udzie-
lone podmiotom nie 
należącym do sek-
tora fi nansów pub-
licznych (w tym dla 
szkół niepublicznych 
zgodnie z zasadami 
przyjętymi w formie
 uchwały przez 
organ stanowiący – w kwocie 
762.445,00 zł), a także dotacje celowe 
w kwocie 10.563.702,00 zł, z tego udzie-
lone podmiotom należącym do sektora 
fi nansów publicznych 10.486.098,00 zł 
i podmiotom nie należącym do sekto-
ra fi nansów publicznych 77.604,00 zł, 
w tym dla stowarzyszeń – w ramach usta-
wy o pożytku publicznym 15.000,00 zł.

Na obsługę długu zaplanowano kwo-
tę w wysokości 1.620.254,52 zł, w tym 
odsetki od zaciągniętych obligacji kwotę 
300.000,00 zł, a na wypłaty z tytułu porę-
czenia kredytu dla Szpitala Powiatowego 
kwotę 1.320.254,52 zł

W budżecie powiatu na 2017 rok 
utworzono rezerwy: ogólną w kwo-
cie 130.000,00 zł i celowe w kwocie 
290.000,00 zł, w tym: celowa oświatowa 
w kwocie 200.000,00 zł, a na realizację 
zadań z zakresu zarządzania kryzysowe-
go w kwocie 90.000,00 zł.

Zadłużenie powiatu na dzień 1 stycz-
nia 2017 roku wynosi 9.700.000,00 zł. 
Jadwiga Kręcisz Skarbnik Powiatu Ko-
zienickiego dodaje: w 2017 roku pla-
nowany jest wykup obligacji w kwocie 
700.000,00 zł, rozchód z tego tytułu 
będzie sfi nansowany wolnymi środka-
mi z lat ubiegłych. Wolne środki wy-
liczone wg stanu na dzień 31 grudnia 
2015 roku, a nie rozdysponowane dotych-
czas na wydatki wynoszą 4.427.696,33 zł. 

Pozostały między innymi z tytułu niezre-
alizowanych zadań inwestycyjnych prze-
suniętych na lata następne. Zadłużenie 
na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosić 
będzie 9.000.000,00 zł. Wskaźnik za-
dłużenia do planowanych dochodów na 
1 stycznia 2017 r. wynosi 14,80%.

Jak dodaje Starosta Powiatu Kozie-
nickiego Andrzej Jung: Nie należy wy-
konywać rewolucji, lecz ewolucyjnie do 
czegoś dążyć. Budżet Powiatu Kozieni-
ckiego na 2017 rok jest budżetem bar-
dzo ambitnym, ale nie niemożliwym do 
zrealizowania.

Ponad 24% wydatków ogółem sta-
nowią wydatki majątkowe, dla porów-
nania w roku ubiegłym stanowiły one 
11% wydatków ogółem. Zdecydowanie 
więcej środków, niż w roku ubiegłym 
przeznaczymy na inwestycje w infra-
strukturę drogową – jest ona bowiem 
niezwykle ważna dla naszych miesz-
kańców. Wśród tych inwestycji będą 
także te współfinansowane ze środ-
ków Unii Europejskiej. Uchwalony 
budżet oczywiście zakłada także dal-
szą współpracę z gminami w zakresie 
inwestycji.

W budżecie na 2017 rok zaplanowana 
została kwota ponad 8 mln zł na wydat-
ki inwestycyjne dla Szpitala Powiato-
wego. Jestem przekonany przekonanie, 
że dzięki planowanym dotacjom z Re-
gionalnych Inwestycji Terytorialnych, 
a także z Funduszu Ochrony Środowi-
ska poziom bezpieczeństwa zdrowot-
nego mieszkańców naszego powiatu 
znacznie się zwiększy.

MoNIKa WIrasZKa
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Zarząd Dróg Powiatowych w Kozienicach informuje, iż dzięki pozyskanym środkom z funduszy Unii Europejskiej w roku 2016 
przystąpił do realizacji dwóch projektów:
1. Zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1712W Ryczywół-Brzóza, odcinek Adamów-Brzóza, dł. 1,195 km – etap I”

Zakres prac obejmował m.in.:
– poszerzenie konstrukcji jezdni do szerokości 6,20 m,
– wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni celem wzmocnienia istniejącej jezdni do ruchu KR4,
– przebudowa istniejących przepustów pod koroną drogi w ilości szt. 2,
– budowa chodnika wraz ze zjazdami gospodarczymi na dł. 500 mb w m. Brzóza,
– wykonanie poboczy tłuczniowych,
– renowacja rowu przydrożnego wraz z przebudową zjazdów gospodarczych.
Wysokość środków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 614.480,00 zł
Zadanie ukończone. Data odbioru: 23.12.2016 r.

2. Zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1712W Ryczywół-Brzóza, odcinek Ryczywół-Wola Chodkowska” 
na lata 2016 – 2017
Zakres prac obejmuje m.in.:
Etap I
– wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla drogi o długości 1,350 km,
– wykonanie przebudowy jezdni drogi wraz z poszerzeniem do szer. 6,0 m wraz z wykonaniem warstw konstrukcyjnych na-

wierzchni celem wzmocnienia istniejącej jezdni do ruchu KR4, dł. 1,35 km; elementy ulic – wbudowanie krawężnika betono-
wego dł. 2,7 km po obu stronach jezdni; poboczy utwardzonych dł. 1,35 km, po jednej stronie,

– renowacja rowów przydrożnych, dł. 1,35 km,
Etap II
– wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla drogi o długości 1,907 km,
– wykonanie przebudowy jezdni drogi wraz z poszerzeniem i wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni celem wzmoc-

nienia istniejącej jezdni do ruchu KR4, dł. 1,907 km; elementy ulic – wbudowanie krawężnika betonowego dł. 1,907 km; 
ścieżki pieszo-rowerowej dł. 1,35 km, poboczy utwardzonych dł 1,907 km,

– renowacja rowów przydrożnych dł. 0,20 km,
– oznakowanie drogi dł. 1,907 km.
Wysokość środków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 890.375,00 zł.
Zadanie w trakcie realizacji. Data odbioru części robót wykonanych w roku 2016: 28.12.2016 r.

Zarząd Dróg Powiatowych 
w Kozienicach

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Informacja o obowIązku uIszczanIa opłat rocznych za 2017 r.

Starosta Kozienicki przypomina, że opłaty roczne za 2017 r. z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczy-
stego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu kozienickiego należy uiszczać  
w terminie do 31 marca 2017 r. na rzecz Skarbu Państwa na konto Powiatu Kozienickiego w Banku PEKAO SA 
O/ Radom 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 rocz-
nej, 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

Informacje
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W grudniu 2016 roku Starostwo Po-
wiatowe w Kozienicach przekazało Sa-
modzielnemu Publicznemu Zespołowi 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ko-
zienicach sprzęt specjalistyczny: apa-
rat do znieczulenia, respirator, zestaw 
do endoskopii urologicznej, autostart 
do generatora prądu, narzędzie bipo-
larne, trepan, narzędzie do trepanacji 
czaszki, generator elektrochirurgiczny, 
pompę infuzyjną.

Sprzęt wartości 400.000,00 zł zo-
stał zakupiony w ramach środków fi-
nansowych, jakie Gmina Kozienice 
przekazała Powiatowi Kozienickiemu 
w formie dotacji celowej z przezna-
czeniem na zadanie „Dofinansowanie 
zadań inwestycyjnych – zakup sprzętu 
specjalistycznego”.

Zarząd Powiatu dziękuje Burmistrzo-
wi Gminy Kozienice i Radnym Rady 
Miejskiej za zrozumienie i wsparcie dzia-
łalności Szpitala Powiatowego w Kozie-

nicach. Wyraża nadzieję, że zakupiony 
sprzęt medyczny i wszystkie działania na 
rzecz placówki przyczynią się do jej cią-
głego rozwoju, co zapewni bezpieczeń-
stwo zdrowotne mieszkańców Gminy 
Kozienice i Powiatu Kozienickiego.

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

W niedzielę 15 stycznia w całym 
kraju rozbrzmiały dźwięki XXV już 
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 

Finał WOŚP to akcja społeczna, 
która ma na celu pozyskanie środków 
na wsparcie systemu opieki zdrowot-
nej w Polsce. W skład Finału wchodzi 
jednodniowa zbiórka publiczna odby-
wająca się na terenie całego kraju oraz 
szereg elektronicznych form wsparcia 
akcji, takich jak charytatywne aukcje 
internetowe, możliwość wpłat na stro-
nie internetowej, możliwość wysłania 
charytatywnego SMS-a i wiele innych. 
W dniu zbiórki publicznej około 1600 
sztabów, organizatorów imprez za-
mkniętych, firm wystawiających skar-
bony stacjonarne oraz 120 tys. wolon-
tariuszy w Polsce i na całym świecie 
zbiera pieniądze na konkretny cel, 
w tym roku jest nim pediatria oraz god-
na opieka osób starszych.

Na terenie powiatu kozienickie-
go zorganizowane zostały trzy sztaby 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy: w Kozienicach, Garbatce – Letni-
sku oraz Ursynowie.

Tradycyjnie do grania włączyła się 
także Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Wysokim Kole. 

Podczas XXV Finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy na rzecz 
pediatrii i godnej opieki seniorów, na 
terenie powiatu kozienickiego zebrano 
74.243,65 zł, w tym;

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wyso-
kim Kole – 4.683,12 zł

Sztab w Garbatce – Letnisku – 8.749,61 zł

Tradycyjnie do grania włączyła się Sztab w Ursynowie – 14.388,87 zł

Sztab w Kozienicach – 46.422, 05 zł
Kwestowano również na terenie 

Gminy Grabów nad Pilicą. Wolontariu-
sze z Zespołu Szkół pieniądze z puszek 
przekazali do sztabu mieszczącego się 
w Warce.

saBINa sEMENIUK

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Informacje/Wydarzenia
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14 grudnia odbyła się XXV Sesja Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji (nadzwyczajna), na której podjęta została uchwała 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/121/2016 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia 
Planu Inwestycyjnego Powiatu Kozienickiego w ramach Planu Inwestycyjnego Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Ra-
domskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

MoNIKa WIrasZKa

28 grudnia odbyła się XXVI Sesja Rady 
Powiatu Kozienickiego V kadencji. Radni 
zapoznali się z informacją na temat rolni-
ctwa i leśnictwa na obszarze powiatu kozie-
nickiego. Wysłuchali również sprawozdania 
z realizacji rocznego planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej Powiatu Kozienickiego.

Podjęte zostały uchwały w sprawach:
– zatwierdzenia rocznego planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej Powiatu Kozieni-
ckiego na 2017 rok,

– udzielenia pomocy fi nansowej Gminie 
Magnuszew na realizację zadania pod 
nazwą „Wykonanie studni głębinowej 
dla SUW w Mniszewie”,

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Powiatu Kozienickiego na lata 
2016 – 2028,

– wprowadzenia zmian w budżecie po-
wiatu na 2016 rok.

Po przedstawieniu opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej oraz Komisji Budżetu, 
Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Go-
spodarczego podjęto uchwałę w sprawie:
– Wieloletniej Prognozy Finansowej Powia-

Po przedstawieniu opinii Regionalnej tu Kozienickiego na lata 2017 – 2018,
– oraz uchwałę budżetową na 2017 rok.

Za przyjęciem uchwały budżetowej gło-
sowało 15 Radnych, przeciwko 1 Radny.

MoNIKa WIrasZKa

23 stycznia odbyła się XXVII Sesja Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji (nadzwyczajna), podczas której podjęte zostały 
uchwały w sprawach:
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kozienickiego, na lata 2017 – 2028,
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2017 rok.

MoNIKa WIrasZKa

W dniu 14 grudnia 2016 r. w restauracji „Galeria Smaku” odbyła się Konferencja otwierająca projekt „Bliżej samodzielności” 
współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

W spotkaniu udział wzięli zakwalifi kowani uczestnicy, ich opiekunowie i otoczenie a także przedstawiciele jednostek organiza-
cyjnych z terenu powiatu kozienickiego, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz personel projektu.

Artur Gac, który był odpowiedzialny za organizację Konferencji, przywitał zebranych gości a następnie Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach Urszula Kowalik wprowadziła zgromadzonych uczestników spotkania w tematykę pro-
jektu. Omówiła dotychczasowe działania realizowane przez PCPR, w ramach których mieszkańcy z terenu powiatu kozienickiego 
skorzystali z różnych form wsparcia w poprzednim projekcie oraz podziękowała tegorocznym uczestnikom za przystąpienie do 
projektu. Violetta Bednarek, jako koordynator projektu, szczegółowo przedstawiła harmonogram działań przewidzianych do reali-
zacji w latach 2016 – 2018. Poinformowała zgromadzonych o najistotniejszych elementach realizowanego projektu. Zaznaczyła, że 
treningi kompetencji społecznych, osobistych, warsztaty edukacyjne, zespoły ćwiczeń psychoruchowych, w tym zajęcia z zakresu 
psychointegracji fi zykoterapii i edukacji prozdrowotnej, spotkania integracyjne i kulturalne, poradnictwo, doradztwo zawodowe 
i pośrednictwo pracy, a także kursy zawodowe są bezpłatne. Cele, założenia projektu i ich efekty zależą przede wszystkim od zaan-
gażowania uczestników, których wspomagać będzie personel projektu.

Po poczęstunku uczestnicy projektu pojechali do Teatru Capitol na sztukę pt.: Hawaje, czyli przygody siostry Jane. Konferencja 
otwierająca projekt oraz wyjazd do teatru były pierwszymi działaniami realizowanymi przez PCPR w Kozienicach w ramach pro-
jektu „Bliżej samodzielności”.

UrsZULa KoWaLIK
Dyrektor

Powiatowego centrum Pomocy rodzinie
w Kozienicach

Informacje
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3 grudnia w Kozienicach zmarł por. 
Jan Pawlik – kombatant, uczestnik kon-
spiracyjnych walk o wolność i suwe-
renność Polski, organizator i działacz 
społeczny. Był wieloletnim Prezesem 
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów 
w Kraju Federacja Światowa oddział 
Kozienice oraz Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej koło Kozie-
nice. Miał 90 lat. Urodził się w grud-
niu 1926 r. w Wólce Tyrzyńskiej, od 
lat 50. mieszkał w Kozienicach. 

6 grudnia 2016 r. odbył się pogrzeb 
zmarłego, w którym wzięła udział ro-
dzina, lokalne władze samorządowe, 
przedstawiciele środowiska kombatan-
tów ziemi radomskiej oraz organizacje 
i osoby, z którymi przez lata współ-
pracował Jan Pawlik. Uroczystości po-
grzebowe rozpoczęły się mszą świętą 
w kościele pw. św. Krzyża w Kozieni-
cach, po czym zgromadzeni udali się na 
cmentarz parafialny, gdzie pochowano 
zmarłego. Podczas pochówku głos za-
brali m.in. Bożena Teperska – Prezes 
Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej koło Pionki, a także Andrzej 
Zwolski, który w imieniu kombatan-
tów i żołnierzy Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej koło Kozie-
nice pożegnał por. Jana Pawlika słowa-
mi: Żegnamy por. Jana Pawlika, żoł-
nierza skromnego, ale karnego wobec 
swojej osoby, który swą działalnością 
krzewił patriotyzm wobec trzech poko-
leń Polaków. I chociaż to dzień zadu-
my, pożegnania por. Pawlika, to należy 
zaakcentować jego postawę w czasie II 
wojny światowej w walce z agresorem 
niemieckim i sowieckim o suwerenną 

Rzeczypospolitą. A walczył nie tylko 
w konspiracji. Jako młodzieniec złożył 
przysięgę na wierność Ojczyźnie wobec 
żołnierzy Oddziału Partyzanckiego Ba-
talionów Chłopskich Bolesława Krako-
wiaka ps. „Bilof”, by walczyć także po 
zakończeniu wojny w obronie polskiej 
wiary, mowy i ziemi. W Kozienicach 
po 1989 r. między innymi z inicjatywy 
Jana Pawlika powstało Stowarzysze-
nie Polskich Kombatantów Federacja 
Światowa oddział Kozienice, którego 
był długoletnim prezesem. Wytrwale 
organizował z władzami samorządo-
wymi gminy Kozienice, powiatu kozie-
nickiego, duchowieństwem oraz innymi 
organizacjami uroczystości patriotycz-

no-religijne, także z udziałem Kompa-
nii Honorowej Wojska Polskiego. Był 
zaliczony do Korpusu Weteranów Walk 
o Niepodległość Rzeczypospolitej, 
a z rąk Prezydenta Lecha Kaczyńskie-
go otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski. 

Poruczniku Janie Pawliku: organi-
zowałeś i zapraszałeś nas na opłatek 
wigilijny i spotkania koleżeńskie. By-
łeś jednym z fundatorów Kaplicy Armii 
Krajowej w kościele pw. św. Idziego 
w Suchej. Pamiętamy Twoją obecność 
ze sztandarem w czasie poświęcenia 
cmentarza wojennego w Wysokim Kole. 
Byłeś obecny na uroczystościach pa-
triotyczno-religijnych na ziemi radom-
skiej i świetokrzyskiej, uczestniczyłeś 
w zjazdach sybiraków. Byłeś prawym 
obywatelem Rzeczypospolitej, wspa-
niałym człowiekiem z wielkim sercem. 
I takim pozostaniesz w naszej pamię-
ci. Odchodzisz na wieczną wartę, by 
Opatrzności Bożej zdać osobiście 
ostatni meldunek...

Jan Pawlik za swoją działalność 
był wielokrotnie odznaczony. Wśród 
jego odznaczeń znajdują się: Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 
Kombatancki Krzyż Zasługi, Krzyż 
Batalionów Chłopskich, Srebrny Medal 
Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, 
Krzyż Partyzancki, Odznaka Wetera-
na Walk o Niepodległość. Odszedł na 
wieczną wartę w stopniu porucznika. 

KrZysZtof Zając

Informacje
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6 stycznia 2017 roku w Radomiu, po 
długotrwałej chorobie, zmarł Leszek Mi-
zieliński – polityk, samorządowiec, spo-
łecznik. Miał zaledwie 62 lata.

Urodził się 10 maja 1954 roku w są-
siednim powiecie, w miejscowości Kolonia 
Sielce i w sąsiednim powiecie – w Radomiu 
ukończył szkołę średnią, dlatego subregion 
radomski był Mu zawsze bardzo bliski.

W latach 1999 – 2001 był Wicemarszał-
kiem I kadencji Sejmiku Mazowieckiego. 
W tym czasie za sprawą Romana Wyso-
ckiego – Starosty Powiatu Kozienickiego 
w latach 1998 – 2006 i Leszka Mizieliń-
skiego rozpoczęła się współpraca między 
samorządem wojewódzkim i powiatowym. 
21 października 2001 roku Leszek Mizie-
liński został Wojewodą Mazowieckim i tę 
funkcję pełnił do 10 stycznia 2006 roku. 
Współpraca między naszym powiatem, 
a województwem mazowieckim zacieśniła 
się jeszcze bardziej. Wielokrotnie gościł na 
naszej ziemi i uczestniczył w spotkaniach 
ze Starostą, Wójtami Gmin, Zarządem Po-
wiatu i jednostkami organizacyjnymi, a tak-
że przedsiębiorcami. Brał udział w różnych 
wydarzeniach patriotycznych, kulturalnych, 
i zawsze z wielką satysfakcją obejmował 
nad nimi patronaty. Wspierał rolników 
w ich trudnej pracy, spotykał się z nimi przy 
okazji corocznego Święta Plonów. To przy 
Jego wsparciu wspólnie z Urzędem Mar-
szałkowskim, Urzędem Wojewódzkim, 
Powiatem Kozienickim i Gminą Kozieni-
ce zostały zorganizowane Dożynki Woje-
wództwa Mazowieckiego Kozienice 2002. 
Uczestniczył również w Dożynkach Powia-
towych w Sieciechowie, czy Grabowie nad 
Pilicą, podczas których odznaczał rolników 
za ciężką pracę. Znał problemy placówek 

oświatowych w naszym powiecie. Podczas 
uroczystości 30-lecia Zespołu Szkół Nr 1 
w Kozienicach odznaczał zasłużonych na-
uczycieli. Znał również problemy Szpitala 

Powiatowego i udzielał wsparcia choćby 
w postaci karetek pogotowia. W 2004 roku 
ze Starostą Powiatu Kozienickiego Roma-
nem Wysockim dokonał uroczystego ot-
warcia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
w SP ZZOZ w Kozienicach. Miło wspomi-
nać będziemy także spotkanie z Leszkiem 
Mizielińskim w Warszawie podczas wrę-
czenia Powiatowi Kozienickiemu Nagrody 
Gospodarczej „Skrzydła 2004”. Nie tylko 
Powiat, ale również Gminy z terenu powiatu 
wielokrotnie uzyskiwały od Niego wsparcie 
w wielu sprawach m.in. z zakresu ochrony 
środowiska, czy oświaty.

To dzięki Niemu nastąpiła poprawa 

warunków pracy oraz jakości i obsługi in-
teresantów, bowiem 9 września 2005 roku 
na mocy Jego zarządzenia, na wniosek Za-
rządu Powiatu, budynek po Narodowym 
Banku Polskim darowany został na cel pub-
liczny z przeznaczeniem na siedzibę Staro-
stwa Powiatowego w Kozienicach.  Była to 
decyzja bardzo trudna, ponieważ obiektem 
tym zainteresowanych było kilka instytucji 
i fi rm prywatnych. Ten budynek zawsze bę-
dzie nam o Nim przypominał.

Za sprawą Leszka Mizielińskiego Po-
wiat Kozienicki w 2006 roku pozyskał 
duży majątek od Skarbu Państwa, w tym 
m.in. nieruchomość w Wilczkowicach, 
zabudowane działki przy ul. Konstytu-
cji 3-go Maja i ul. Kochanowskiego 15 
w Kozienicach, a także budynek po by-
łym banku przy ul. Świerczewskiego. 
Efektem czego była poprawa warun-
ków pracy Komendy Powiatowej Policji 
w Kozienicach, Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kozienicach i In-
spektoratu Nadzoru Budowlanego. Fun-
dusze ze sprzedaży pozostałych nierucho-
mości przeznaczone zostały na inwestycje 
w powiecie.

Jak wspomina Roman Wysocki, Leszek 
Mizieliński dał się poznać jako kompeten-
tny Wojewoda Mazowiecki i po prostu 
życzliwy człowiek. Do ostatnich dni udzie-
lał się społecznie i był aktywnym działa-
czem Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Radni, pracownicy starostwa i miesz-
kańcy powiatu kozienickiego wspominać 
Go będą z wielkim szacunkiem.

LUcyNa DoMaŃsKa-staNKIEWIcZ

Informacje
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W ostatnim czasie, za sprawą 
związków zawodowych działających 
w ENEA Wytwarzanie, wróciła kon-
cepcja budowy przeprawy mostowej na 
terenie gminy Kozienice w okolicach 
Świerży Górnych, która połączyłaby 
oba brzegi Wisły. Z pewnością dałoby 
to duży impuls do rozwoju społecz-
no-gospodarczego nie tylko tej części 
powiatu kozienickiego. O zasadności 
takiej inwestycji oraz wynikającym 
z niej wachlarzu korzyści można by 
napisać niejedną rozprawę. Warto przy 
tej okazji, jak również z okazji ogłoszo-
nego przez Sejm RP roku 2017 – Ro-
kiem Rzeki Wisły przypomnieć o wy-
budowanym w połowie 1939 r. moście 
wiślanym, który połączył brzegi rzeki 
w Kępie Bielańskiej i Przewozie. 

Nowa Wieś, Kępa Bielańska i ich 
okolice w 1939 r. były terenem wielu 
działań związanych z przygotowania-
mi do wojny oraz zaciętymi walkami 
obronnymi Wojska Polskiego podczas 
II wojny światowej. W tym miejscu 
rozpoczynała się grobla wiodąca do 
drewnianego mostu wojskowego wybu-
dowanego w połowie 1939 r. W zamy-
śle dowódców wojskowych most sta-
nowić miał strategiczną przeprawę dla 
wojska w przypadku przewidywanego 
konfliktu zbrojnego. Jak się okazało, 
odegrał on kluczową rolę we wrześniu 
1939 r. podczas walk obronnych na 
terenie ziemi kozienickiej. Decyzja 
o budowie przeprawy łączącej brzegi 
środkowej Wisły na wysokości Kępy 
Bielańskiej po lewej i Przewozu po 
prawej stronie rzeki zapadła na najwyż-
szym szczeblu państwowym w kwiet-
niu 1939 r. Ze względu na bliskość 
większego ośrodka miejskiego nazy-
wano go mostem maciejowickim lub 
mostem Świerże Górne. Wcześniej na 
środkowym odcinku rzeki znajdowało 
się jedynie 7 mostów stałych. Wiosną 
i latem 1939 r. w sumie wybudowano 
dodatkowych 8 mostów, zlokalizowa-
nych w następujących miejscowoś-
ciach lub ich okolicy: Modlin, Świdry 
Małe, Brzumin (rejon Góry Kalwarii), 
Maciejowice, Solec Sandomierski, 
Baranów, Nowy Korczyn i Mogiła. 
W większości były to mosty dwukie-
runkowe (w tym „most maciejowicki”), 
jedynie 2 z nich były jednokierunkowe. 
W razie niekorzystnego obrotu walk po 
mostach miały się przeprawiać oddzia-
ły polskie. Na wschodnim brzegu rze-

ki miała zostać sformowana silna linia 
obrony.

Z uwagi na priorytet inwestycji, 
prace inżynieryjno-budowlane cecho-
wała wyjątkowa szybkość i sprawność. 
Według źródeł most budowany był 
od 10 kwietnia do początku czerwca 
1939 r. Był to most drewniany o dłu-
gości całkowitej wynoszącej około 
1000 metrów, szerokości jezdni 7 me-
trów z obustronnymi chodnikami, zaś 
jego nośność określona była na 20 ton, 
dzięki czemu mogły się po nim prze-
prawiać ciężkie pojazdy wojskowe, 
działa i czołgi. 

Most budowany był wspólnym wy-
siłkiem ówczesnego Ministerstwa Ko-
munikacji i wojskowego Inspektoratu 
Saperów. Prace prowadzono całodobo-
wo, na trzy zmiany, w nocy stanowi-
ska rozświetlały reflektory. Monterzy 
mostowi z ekipą kolejarzy oraz sape-
rzy z Dęblina przygotowywali na pon-
tonach kafary parowe, które spławiono 
na wyznaczone stanowiska. Wbijanie 
pali o średnicy 30 cm pod budowę 
podpór odbywało się po obu stronach 
rzeki. Całością prac kierował i pełnił 
nadzór nad nimi – inżynier, major sa-
perów Antoni Wejtko (kawaler Krzyża 
Srebrnego Orderu Virtutti Militari za 
zasługi podczas wojny polskobolsze-
wickiej). Most budowano jednocześnie 
z obu brzegów, kierownikiem prac na 
prawym brzegu był inż. Kazimierz No-
waczek, na lewym – inż. Jan Bortnow-
ski. Po zakończeniu prac przez kafary, 

brygady wykwalifikowanych cieśli 
pochodzących ze wschodu montowały 
drewniane podpory – jarzma. Po tym 
stawiano konstrukcje nośne – stalo-
we belki dwuetowe oraz blachownice 
dla przęseł żeglownych. Montaż przę-
seł odbywał się przy pomocy żurawi 
ustawionych na pontonach. Na przy-
gotowanych przęsłach cieśle układali 
nawierzchnię mostu. Pracami drogo-
wymi od strony Przewozu, w tym bu-
dową przyczółka/grobli o wysokości 
dochodzącej do 5 metrów wysokości, 
kierowali Czesław Krzywicki i Leon 
Żórawski. Most składał się z około 
30 przęseł, w tym przęsła stalowego, 
żeglownego w głównym nurcie rzeki, 
dostarczonego przez warszawską firmę 
A. Jabłoński. 

Silny i skuteczny napór wojsk nie-
mieckich, które 1 września 1939 r. 
zaatakowały Polskę bez wypowiedze-
nia wojny, spowodował szybkie posu-
wanie się nieprzyjaciela w głąb kraju. 
Naczelny Wódz, dostrzegając groźbę 
utraty przepraw mostowych, 3 wrześ-
nia zarządził zorganizowanie obrony 
mostów i przepraw na wysokości środ-
kowej Wisły. Tego dnia minister spraw 
wojskowych wydał rozkaz w celu 
utworzenia obrony Wisły na odcinku 
Modlin – Sandomierz. W rozkazie czy-
tamy m.in.: 
a) bezzwłocznie zorganizować bezpo-

średnią obronę mostów po obu stro-
nach Wisły w Warszawie, Małych 

Dokończenie na str. 9

ki miała zostać sformowana silna linia brygady wykwalifikowanych cieśli 
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Świdrach, Brzuminie i Maciejowicach 
przed nieprzyjacielskimi oddziałami 
pancernymi i dywersją;

b) dojścia do mostów zabarykadować ce-
lem uniemożliwienia dostępu do nich 
jednostkom pancernym nieprzyjaciela 
od zachodu; barykady trzymać pod 
ogniem broni maszynowej i armat 
ppanc.;

c) sprawdzić uzbrojenie wszystkich mo-
stów, znajdujących się w granicach 
odcinka, do ewentualnego wysadze-
nia (w razie potrzeby);

d) ochronę przejść przez Wisłę na odcin-
ku Warszawa Południe (wyłącznie) 
Dęblin (wyłącznie) powierzyć płk. 
Komorowskiemu.
Organizujący obronę mostów płk 

Tadeusz Komorowski, (późniejszy 
gen. „Bór” Komorowski – Komen-
dant Główny Armii Krajowej, Naczel-
ny Wódz, Premier RP) w dniach 3 – 5 
września skierował marszem pieszym 
z Garwolina do osłony mostu w rejonie 
Maciejowic kilka szwadronów spie-
szonych wzmocnionych cekaemami  
i sekcją pionierów z Ośrodka Zapaso-
wego Garwolin. Dowódcą „Oddziału 
Wydzielonego Maciejowice – most” 
został rtm. Jan Tyblewski, do września 
dowódca szwadronu karabinów maszy-
nowych Centrum Wyszkolenia Kawa-
lerii w Grudziądzu. 

6 września lotnictwo niemieckie 
wykonało kilka intensywnych nalotów 
i bombardowań w rejonie przeprawy. 
Jeden ze świadków, Witold Masłow-
ski przebywający wówczas w Świer-
żach, tak wspominał: Samoloty typu 
„Junkers” nadlatywały wysoko wzdłuż 
Wisły i nad mostem pikowały w dół, 
zrzucały bomby i podrywały się ostro 
w górę, a gejzery wody z piaskiem, po 
wybuchu bomby, zdawały się doga-
niać. Widoki takie powtarzały się przez 
wiele dni, ponieważ most wciąż trwał. 
Artyleria przeciwlotnicza, która ostro 
broniła mostu też nie miała sukcesów. 
Zawsze po nalotach, wieczorem, nadla-
tywał pojedynczy samolot, chyba zwia-
dowczy, który na dość dużej wysokości 
sprawdzał efekty nalotu. Efektem cięż-
kiego nalotu 6 września było uszko-
dzenie mostu maciejowickiego, a także 
opuszczenie przez żołnierzy Oddziału 
Wydzielonego stanowisk na wschod-
nim brzegu rzeki. Tego samego dnia 
pluton minerski z Centrum Wyszkole-

nia Saperów por. Władysława Rożnie-
ckiego podjął się naprawy mostu, co 
osiągnięto o świcie 7 września.

6 września w rejon mostu przybył 
rtm. Gwidon Salomon, oficer 1. pułku 
kawalerii Korpusu Ochrony Pogra-
nicza, i przystąpił do organizowania 
obrony. Został on skierowany do Ma-
ciejowic razem z liczną grupą oficerów 
odstępujących z frontu, jak i jadących 
na front, celem wzmocnienia obrony 
mostu na Wiśle. Na miejscu stwierdził, 
że most, niestety, nie posiadał żadnej 
obsady żołnierskiej, zaś pozostawio-
ny w pobliżu sprzęt (m.in. 6 armat 
przeciwlotniczych 40 mm, cekaemów, 
armaty 75 mm) świadczył o pospiesz-
nym opuszczeniu stanowisk przez do-
tychczasowych obrońców przeprawy. 
Z luźnych oddziałów piechoty, ofi-
cerów, podoficerów i artylerzystów 
rtm. Salomon zorganizował „Oddział 
Zbiorczy”, nazywany „Grupą rotmi-
strza Salomona”. Od początku wojny 
przez most przechodziły tłumy ludno-
ści cywilnej z dobytkiem, jak również 
oddziały wojskowe. W okolicy mostu 
i nieodległej przeprawy promowej  
w Wilczkowicach Górnych panował 
istny chaos wywołany przez ucieka-
jących na wschodni brzeg cywilów, 
mieszkańców okolicznych miast i wsi. 
Na teren ziemi kozienickiej zbliżały 
się jednostki niemieckie z 1. Dywizji 
Lekkiej. Pod ich naporem wycofywały 
się jednostki Wojska Polskiego z Ar-
mii „Prusy”, w tym Wileńskiej Bryga-
dy Kawalerii, której dowódcą był płk 
dypl. Konstanty Drucki-Lubecki.

W nocy z 8/9 września przez Ko-
zienice przeszedł Pułk 4. Ułanów 
Zaniemeńskich dowodzony przez 
ppłk. Ludomira Wysockiego. Pułk ten 
praktycznie bez walki wycofywał się  
z rejonu Piotrkowa przez Przysuchę, 
Opoczno, Radom i Jedlnię Letnisko 
nad Wisłę. O świcie 9 września ze 
sztabu Wileńskiej Brygady Kawalerii  
4. pułk otrzymał rozkaz natychmiasto-
wego zorganizowania obrony przyczół-
ka mostowego – przedmościa – na za-
chodnim brzegu Wisły i utrzymania go 
do czasu przejścia przez most artylerii  
i taborów 13. Dywizji Piechoty, co 
miało nastąpić w ciągu dnia lub wie-
czorem 9 września. Jako bezpośrednie 
wsparcie przydzielona mu została trze-
cia bateria 3. Dywizjonu Artylerii Kon-

Dokończenie ze str. 8

nej pod dowództwem kpt. Stanisława 
Szczuki. Niestety, jeszcze podczas zaj-
mowania stanowisk, bateria ta została 
zniszczona przez bombowce nieprzyja-
ciela. Dodatkowo pułk został osłabio-
ny przez zabranie jego 4. szwadronu 
do dyspozycji sztabu brygady. Wyko-
rzystując zastane warunki terenowe, 
pułk oparł obronę przedmościa macie-
jowickiego o las i wycinek lasu oraz  
o ówczesny wał wiślany, w tym częścio-
wo otaczające go zakrzaczenia i teren 
podmokły utrudniający poruszanie się 
czołgów. Bazując na okolicznych stra-
tegicznych punktach terenowych, pułk 
zorganizował szwadronowe punkty 
oporu. Organizacja obrony przedmoś-
cia została ukończona 9 września około 
godz. 8.00. Równocześnie od samego 
rana przez most przechodziły oddziały  
13. Dywizji Piechoty.

Po kilkukrotnych atakach niemie-
ckich, polscy żołnierze wycofali się 
– część na drugą stronę Wisły, więk-
szość oddziałów 4 pułku wzdłuż rzeki 
wycofała sie na północ powiatu kozie-
nickiego. Lewy brzeg był opanowany 
przez Wehrmacht, sytuacja była bezna-
dziejna. Wobec tego, niedługo po godz. 
18.00, pluton minerski na rozkaz rtm. 
Salomona wysadził most (na którym 
miały się znajdować dwa niemieckie 
czołgi), odcinając tym samym możli-
wość przeprawy i jego zajęcia przez 
nieprzyjaciela. Dodatkowo, dla pew-
ności, obrońcy spalili most. 

Pamięć o funkcjonowaniu prze-
prawy, obronie przedmościa maciejo-
wickiego oraz tragicznej przeprawie 
Wileńskiej Brygady Kawalerii i in-
nych jednostek Wojska Polskiego jest 
nadal żywa. Służą temu m.in. działa-
nia stowarzyszeń rekonstrukcyjnych  
w tym kontynuatorów tradycji Puł-
ku 4. Ułanów Zaniemeńskich, a także 
społeczności i lokalnych samorządów 
z obu stron Wisły. W nieodległym Ry-
czywole organizowane są przez Kozie-
nickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznych widowiska historycz-
ne „Przedmoście Maciejowickie”. 
Natomiast na wschodnim brzegu,  
w Antoniówce Świerżowskiej,  
w 2015 r. odsłonięto tablicę upamięt-
niającą obrońców przeprawy.

KrZysZtof Zając

Informacje
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Już po raz drugi, wraz z międzynaro-
dową organizacją Amnesty International, 
w dniu 9 grudnia 2016 r. I Liceum Ogól-
nokształcące im. Stefana Czarnieckiego 
przystąpiło do akcji Maraton Pisania Li-
stów w ramach działalności dydaktycz-
nej i wychowawczej. Idea narodziła się 
w Polsce, w warszawskiej grupie lokalnej. 
Pierwszy Maraton został zorganizowany 
w 2001 r. i wpisał się na stałe w kalendarz 
działań prowadzonych przez Amnesty In-
ternational. Dzięki Maratonowi dochodzi 
do rozpowszechnienia wiedzy na temat 
wolności i praw człowieka. Warto tu do-
dać, że 10 grudnia 2016 r. obchodziliśmy 
68. rocznicę uchwalenia Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka.

Najważniejszym celem Maratonu jest 
realne wpływanie na losy osób, których 
prawa są łamane. Listy pisane w Polsce 
i na całym świecie są naprawdę skutecz-
ne. Wiele osób, biorących udział w Mara-
tonie, otrzymuje odpowiedzi na swoje li-
sty, a Ci, którzy dzięki tym listom zostali 
uwolnieni przyznają, że dodały im otuchy 
i pocieszenia w ciężkich chwilach. 

Rozpoczynając tegoroczny Maraton 
głos zabrała dyrektor Ewa Malec, która 
powitała wszystkich obecnych, między 
innymi Dorotę Kurzawę Prezes Oddzia-
łu Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Kozienicach oraz Renatę Wołos właści-
cielkę fi rmy „Renka”. Następnie ucznio-
wie zaprezentowali bohaterów Maratonu 
Pisania Listów w roku 2016. Wśród nich 
znalazła się: Annie Alfred, która urodziła 
się z albinizmem. W Malawi żyje około 

7 000 – 10 000 osób podobnych do niej. 
Wszystkim grozi niebezpieczeństwo, 
a nawet śmierć z rąk osób, które myślą, że 
dzięki częściom ich ciała staną się bogaci, 
Ilham Tohti – ujgurski aktywista z Chin, 
skazany na dożywocie za pokojowe kwe-
stionowanie polityki chińskiego rządu 
w stosunku do mniejszości etnicznych, 
czy Johan Teterissa – nauczyciel torturo-
wany i uwięziony za używanie fl agi ruchu 
niepodległościowego prowincji Moluki 
we wschodniej Indonezji.

Po zakończeniu uroczystego apelu go-
ście, nauczyciele i uczniowie zostali za-
proszeni do pisania listów. Opiekunki ak-
cji: Małgorzata Kuśmierczyk – Balcerek, 
Joanna Kuźmińska i Mariola Worobiec, 

przy pomocy Magdaleny Bożedajek, przy-
czyniły się do propagowania działań, które 
uczą właściwego spojrzenia na krzywdę 
i biedę drugiego człowieka; nie wolno 
nigdy patrzeć na nikogo z góry, chyba że 
mamy zamiar pomóc mu wstać. Akcja uczy 
tolerancji, szacunku dla inności drugiego 
człowieka i wrażliwości na krzywdę.

Efektem akcji w liceum było napisanie 
ponad 800 listów. Wspólnie z licealistami 
w Maratonie Pisania Listów uczestniczy-
li dyrekcja, nauczyciele liceum, a także 
uczniowie z PG nr 1 w Kozienicach i PG 
w Świerżach Górnych.

Wspaniałą sprawą jest pomagać dru-
giemu człowiekowi!

redakcja I Lo

W sobotę 3 grudnia 2016 r. uczniowie 
I LO, w ramach współpracy z Politechniką 
Warszawską, wraz z nauczycielkami: Ma-
rzanną Chołuj i Joanną Piwońską uczest-
niczyli w wykładzie „Magia Matematyki” 
na Wydziale Matematyki i Nauk Infor-
macyjnych Politechniki Warszawskiej 
poprowadzonym w magicznej atmosferze 
przez mgr Michała Zwierzyńskiego.

Uczniowie poznali różne magiczne sztucz-
ki karciane, które bazują na zasadach matema-
tyki (i nie tylko). Przekonali się, że niekiedy 
bardzo proste zasady matematyki mogą 
prowadzić do niespodziewanych wyników 
w postaci efektownych sztuczek. Po wykła-
dzie i tradycyjnej przerwie na ciastka, odbyły 
się zajęcia warsztatowe, których uczestnicy 
mogli w małych grupach „czarować kartami” 
z wykorzystaniem zasad matematyki.

redakcja I Lo

Wydarzenia
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Coraz częściej polskie dzieci wy-
chowują się w środowiskach dwuję-
zycznych. Czasem jest to wymuszone 
sytuacją życiową, np. w przypadku 
emigracji albo małżeństw mieszanych 
pod względem językowo-kulturowej 
przynależności, ale bywa też ekspery-
mentem prowokowanym przez rodzi-
ców, kiedy postanawiają zwracać się 
do dziecka w języku obcym. Istnieje 
wiele opinii świadczących zarówno  
o niepożądanych skutkach wychowa-
nia bilingwalnego dla rozwoju dziecka, 
jak i tym, że wczesny kontakt z drugim 
językiem jest dla jego rozwoju bardzo 
korzystny i może zagwarantować suk-
ces w dorosłym życiu.

Zjawisko dwujęzyczności (Bi-
lingwalizm) można rozpatrywać  
w aspekcie lingwistycznym, społecz-
nym, kulturowym, psychologicznym 
czy pedagogicznym. Najprościej uj-
mując: osoba dwujęzyczna to ktoś, kto  
w sposób naturalny przyswoił dwa ję-
zyki i potrafi ich używać na podobnym 
poziomie w różnych sytuacjach komu-
nikacyjnych. 

Od wychowania w określonej trady-
cji językowej zależy sposób widzenia 
świata, ponieważ język jest nośnikiem 
norm i sposobów zachowania, ocen  
i wartości moralnych, estetycznych,  
a zatem za pomocą języka przekazywa-
na jest w znacznej części wiedza o kul-
turze danego narodu.

W określeniu dwujęzyczności 
sprawdza się cztery podstawowe spraw-
ności językowe: czytanie, rozumienie 
ze słuchu, pisanie i mówienie. Określa 
się ilość, jakość i tempo wypowiedzi, 
czas reakcji na bodźce językowe, umie-
jętność użycia języka jako instrumentu 
myślenia i operacji poznawczych. 

Rozwój dzieci jedno – i dwujęzycz-
nych przebiega tymi samymi etapami 
i w podobnym czasie (generalizowanie 
znaczeń słów, upraszczanie struktur 
składniowych, stopniowy wzrost dłu-
gości zdań). Dzieci potrafią oddzielać 
obydwa języki i używać ich zamiennie 
w zależności od partnera komunika-
cji. Taką umiejętność stwierdza się już  
u trzyletnich dzieci. Dzieci dwujęzycz-
ne charakteryzuje kreatywność języko-
wa i duża łatwość wypowiadania się 
w obu językach naprzemiennie. Okre-

sowo jeden język może być językiem 
bardziej dominującym w rozwoju.

Wychowanie dwujęzyczne nie za-
wsze przebiega bez problemów. Zwykle 
wymaga przemyślanych i konsekwen-
tnie stosowanych strategii, np.:

• Strategii miejsca – polegającej na roz-
mawianiu z dzieckiem w jednym języ-
ku w domu, a w drugim poza nim.

• Strategii czasu – jeden język w dni po-
wszednie, drugi w weekendy.

• Strategii naprzemiennej – komuni-
kowanie się w rodzinie jednym lub 
drugim językiem w dłuższych okre-
sach.

Na intensywność i jakość rozwoju 
drugiego języka wpływają także in-
dywidualne cechy dziecka, takie jak: 
zdolność, temperament, osobowość, 
motywacja, płeć i wiek. Istotna jest też 
hipoteza „okresu krytycznego”, zakła-
dająca łatwiejszą i skuteczniejszą akty-
wizację drugiego języka przed okresem 
pokwitania. Ma to związek z takimi 
cechami mowy jak: artykulacja, akcent 
czy intonacja, specyficznymi dla naby-
wanego języka. W późniejszym okre-
sie życia znacznie trudniej opanować 
fonologię i wymowę drugiego języka. 

Czy zatem dzieci dwujęzyczne mogą 
być opóźnione w rozwoju mowy? Ba-
dania naukowe nad rozwojem języko-
wym dzieci jedno – i dwujęzycznych 
dają na to pytanie odpowiedź przeczą-
cą. Rozwój językowy bilingwalnego 
dziecka przebiega zasadniczo równole-
gle w obu językach, nawet wtedy, gdy 
drugi język nie jest używany w kontak-
tach z dzieckiem od samego początku. 
W sprzyjających warunkach, tzn. gdy 
kontakt dziecka z obydwoma języka-
mi jest wystarczający, dziecko osiąga  
w wieku około 4 – 5 lat porównywalną 
kompetencję w obydwu językach. Czę-
sto bywa tak, że dziecko pod wpływem 
różnych czynników (przede wszystkim 
rodzaju i intensywności kontaktów  
z każdym z języków, a także czynników 
emocjonalnych – stosunku dziecka do 
poszczególnych osób posługujących 
się w kontaktach z nim danym języ-
kiem, potrzeby komunikacji itd.) dzie-
cko „wybiera” zwykle jeden z języków 
jako swój język dominujący, zaś drugi 
– jako język słabszy. Jednak w warun-

kach sprzyjających 
rozwojowi obydwu 
języków każde dziecko, niezależnie od 
swoich indywidualnych predyspozycji, 
czy tzw. „zdolności językowych” może 
rozwinąć pełną kompetencję bilin-
gwalną. Dziecko może zatem uczyć się 
zupełnie niezależnie dwóch języków. 
Mózg rozdziela materiał językowy  
i doskonali oba języki równolegle. 
Przyswajanie podstaw języka w tym 
wieku umożliwia dziecku jego po-
znanie w sposób pełniejszy i bardziej 
naturalny niż na jakimkolwiek innym 
etapie życia. Dzieci dwujęzyczne 
mają łatwość tworzenia nowych pojęć  
i większą plastyczność umysłu. Naj-
nowsze badania wykazały, że dora-
stanie w dwujęzycznym środowisku 
wpływa na przyszłe zdolności języko-
we dziecka i ułatwia naukę kolejnych 
języków oraz rozwija zdolność abs-
trakcyjnego myślenia.

Uczenie się i posługiwanie się dru-
gim językiem nie ma negatywnego 
wpływu na rozwój intelektualny, jak  
i językowy. Poprzez naukę w dwóch ję-
zykach, dzieci jednocześnie rozwijają 
swoiste metajęzykowe kompetencje i są 
niewątpliwie pozytywnym modyfika-
torem podczas nabywania umiejętności 
operowania innymi językami obcymi. 
Osoba dwujęzyczna musi opanować 
nie tylko słownictwo i reguły rządzące 
procesem tworzenia zdań gramatycz-
nie poprawnych, ale także powinna 
nauczyć się podejmować decyzje doty-
czące sposobów przekazywania emo-
cji i uczuć, które przecież przeżywa  
w taki sam sposób, wobec ludzi, zja-
wisk i przedmiotów, bez względu na to 
jakim językiem mówi.

aGNIEsZKa caBaN
Neurologopeda

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Kozienicach
al. Gen. Wł. sikorskiego 8 a
26 – 900 Kozienice
tel.: 48 611 04 90
fax: 48 614 89 36
e:mail: poradnia.psych.ped@kozienice-
powiat.pl
http://pppkozienice.pl
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ROR bankowość elektroniczna – POD-
STAWY BEZPIECZEŃSTWA:
1. Wyłudzenia danych pozwalających 

na przeprowadzenie transakcji.
W celu zabezpieczenia się przed wy-

łudzeniem danych pozwalających na 
przeprowadzenie transakcji bankowości 
internetowej, należy bezwzględnie prze-
strzegać następujących zasad:

• nigdy, pod żadnym pozorem nie na-
leży podawać żadnych danych logo-
wania do bankowości internetowej 
(loginów, haseł, kodów jednorazo-
wych z kart – zdrapek, ani przesyła-
nych SMS’em itp.) w żadnym innym 
miejscu niż strona internetowa banku 
prowadzącego dany rachunek lub  
w udostępnianej przez niego aplikacji 
(np. instalowanej na telefonie),

• wejście do serwisu bankowości in-
ternetowej powinno zawsze odbywać 
się poprzez wprowadzenie jego adre-
su w pasku przeglądarki – nie należy 
korzystać w tym zakresie z wyszuki-
warek internetowych ani – w szcze-
gólności – z linków przesyłanych 
w otrzymanych wiadomościach  
e-mail,

• przed zalogowaniem do serwisu ban-
kowości internetowej zawsze należy 
sprawdzić, czy połączenie jest szy-
frowane, tj. czy przed adresem stro-
ny znajduje się przedrostek „https://”  
(a nie „http://”), a obok niego wid-
nieje symbol kłódki; dodatkowo na-
leży kliknąć we wspomniany symbol 
kłódki i sprawdzić, czy nie pojawia 
się informacja o błędnym certyfikacie 
klucza publicznego.

2. Kradzieże z wykorzystaniem złośli-
wego oprogramowania
Niezmiernie ważne jest, aby każdy 

użytkownik bankowości internetowej pa-
miętał o podstawowych zasadach bezpie-
czeństwa w tym zakresie:

• do korzystania z bankowości inter-
netowej należy zawsze używać zna-
nych sobie, zaufanych urządzeń, nie 
zaś np. komputerów w kafejkach in-
ternetowych, na których ktoś wcześ-
niej mógł zainstalować szkodliwe 
oprogramowanie; nie należy również  
w tym celu łączyć się z obcymi punk-

tami dostępowymi do sieci bezprze-
wodowych, jak np. publicznie do-
stępne hot-spoty,

• urządzenia używane do korzystania 
z bankowości internetowej powinny 
zawsze być zabezpieczone poprzez 
aktualne oprogramowanie antywi-
rusowe i zaporę sieciową (ang. fire-
wall), niektóre programy antywiru-
sowe dają dodatkowe zabezpieczenie 
dla transakcji bankowych np. specjal-
na strona przeglądarki,

• na urządzeniach tych należy również 
zawsze instalować najnowsze aktu-
alizacje bezpieczeństwa, zarówno 
samego systemu operacyjnego, jak 
i innego oprogramowania (przeglą-
darek internetowych i ich wtyczek, 
oprogramowania biurowego itp.),

• nie należy ignorować alertów bezpie-
czeństwa zgłaszanych przez oprogra-
mowanie antywirusowe,

• nie należy także korzystać z pira-
ckiego oprogramowania – poza ła-
maniem przepisów prawa, często 
instalacja takiego oprogramowania 
wiąże się z ukrytym wprowadzeniem 
do urządzenia szkodliwego oprogra-
mowania.

Stosowanie się do powyższych zasad 
znacząco obniża prawdopodobień-
stwo stania się ofiarą skutecznego 
ataku przeprowadzonego przy użyciu 
szkodliwego oprogramowania

3. Kopiowanie kart płatniczych (skim-
ming).
Po zeskimowaniu karty z chipem prze-

stępcy nie mogą jej użyć w bankomacie, 
który obsługuje moduł EMV, a takich jest 
w Polsce większość, jeśli nie wszystkie. 
Taki bankomat odczyta informacje o tym, 
że karta ma chip, poszuka go na zeskimo-
wanej karcie i oczywiście nie znajdzie  
i nie przeprowadzi transakcji. Są jednak 
kraje, w których technologia EMV nie 
działa tak dobrze albo w ogóle (np. 
Ameryka Południowa czy USA). Tam ko-
munikat o chipie z paska magnetycznego 
karty nie będzie zinterpretowany przez 
bankomat, a przestępcy mając zawar-
tość paska magnetycznego karty i numer 
PIN bez przeszkód dokonają wypłaty. 
Aby skutecznie sczytać zawartość karty, 

przestępcy instalują nakładkę na otwór 
w bankomacie, w który wsuwamy kartę. 
Tym sposobem skanują całą zawartość 
paska magnetycznego, którą następnie 
mogą nagrać na dowolny kawałek plasti-
ku z paskiem magnetycznym lub przesłać 
elektronicznie do swoich kolegów w do-
wolnej części świata, aby oni to zrobili. 
Jednak sama zawartość paska to za mało. 
Potrzebny jest przecież jeszcze PIN. Tutaj 
pomagają przestępcom dwie technologie. 
Montują nad klawiaturą listwy z minia-
turową kamerą albo używają fałszywej 
klawiatury, którą przyklejają na tę praw-
dziwą. Dzięki temu możemy wpisać PIN  
i wypłacić pieniądze, a przestępcy wie-
dzą, jakie klawisze zostały naciśnięte. 
Skimming najczęściej dotyka bankomaty 
w dobrych lokalizacjach turystycznych, 
nie zlokalizowane w oddziałach banko-
wych, do których jest swobodny dostęp, 
i z którego korzysta dużo ludzi. Nikogo 
wtedy nie dziwią ślady zużycia na ban-
komacie, które mogłyby wskazywać na 
jakąś podejrzaną działalność, ani fakt, że 
ciągle w okolicach bankomatu znajdują 
się ludzie.

W kolejnej części:
4. Kradzieże związane z kartami zbliże-

niowymi.
5. Kradzieże przy użyciu danych karty 

płatniczej.
6. Zagrożenia związane z płatności mo-

bilne (telefonem komórkowym).
7. Kradzieże tożsamości.
8. Oszustwa nigeryjskie.
9. Kradzieże w sklepach internetowych.
10. Co robić, gdy pieniądze znikną z ra-

chunku bankowego w wyniku prze-
stępstwa.

opracowanie: 
staNIsłaW GąsIor 

Powiatowy rzecznik Konsumentów 
na podstawie materiału Komisji Nadzoru 
Finansowego www.knf.gov.pl
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
przyjmuje konsumentów w Starostwie 
Powiatowym przy ul. Kochanowskiego 
28, w pokoju nr 15 w dniach:
poniedziałek w godz. 9.00 – 16.00
wtorek, czwartek: godz. 9.00 – 15.30 
e-mail: rzecznik@kozienicepowiat.pl
cdn.

Informacje
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W piątek 20 stycznia br. policjanci z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Kozienicach 
zatrzymali dwóch włamywaczy, którzy do-
stawali się do środka budynków i dokony-
wali kradzieży pozostawionego mienia. 

Zatrzymani zostali dwaj mężczyźni 
w wieku 42 i 32 lat – mieszkańcy powiatu 
kozienickiego, którzy dokonywali wła-
mań do mieszkań oraz budynków gospo-
darczych na terenie gminy Kozienice. Do 
pomieszczeń dostawali się poprzez wybi-
cie szyby lub uszkodzenie zamków. Plą-
drując pomieszczenia dewastowali wnę-
trze i dokonywali zaboru mienia. Łupem 
złodziei padały elektronarzędzia, sprzęt 
domowy, a także rowery. 

Zatrzymani przyznali się do popełnio-
nych czynów. Przedstawiono im zarzuty 
kradzieży z włamaniem. Za te przestępstwa 
grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Policja ostrzega – zanim dojdzie do 

włamania, złodziej zbiera informację na 
temat planowanych wyjazdów właścicieli 
mieszkania, ich planu dnia, godzin pracy. 
Często szybka reakcja sąsiadów i tele-
fon na Policję wystarczy, by szybko za-

trzymać sprawcę. Reagujmy, gdy widzi-
my obce osoby kręcące się przed czyjąś 
działką i nie wpuszczajmy na klatki osób 
nieznajomych.

mł. asp. ILoNa tarcZyŃsKa

W poniedziałek 23 stycznia kozie-
niccy policjanci prowadzili działania 
pn. „Trzeźwość w przewozie osób”. 
Nadrzędnym celem akcji było spraw-
dzanie kierujących autobusami i busa-
mi pod kątem ich trzeźwości.

Zgodnie z założeniami prowadzo-
nej akcji policjanci sprawdzali trzeź-
wość kierowców autobusów i busów 
trudniących się przewozem osób. 
W dziesięciu punktach kontrolnych po-

licjanci sprawdzili stan trzeźwości po-
nad 200 kierujących, w tym ponad 100 
kierowców autobusów. Okazało się, że 
wszyscy badani byli trzeźwi, co należy 
uznać za wynik bardzo dobry.

W przyszłości na terenie działania 
Komendy Powiatowej Policji w Ko-
zienicach będą prowadzone podobne 
działania ukierunkowane na badanie 
trzeźwości kierujących. Głównym ce-
lem takich akcji jest ujawnianie i elimi-

nowanie z ruchu nieodpowiedzialnych, 
nietrzeźwych kierowców. Jednocześnie 
jeszcze raz apelujemy do wszystkich 
o zdecydowaną reakcję, gdy widzą, że 
za kierownicę wsiada osoba nietrzeź-
wa. Nawet niewielka ilość wypitego al-
koholu obniża koncentrację, zmniejsza 
szybkość reakcji oraz powoduje błędną 
ocenę odległości i prędkości.

mł. insp. ILoNa tarcZyŃsKa

Mieszkańcy powiatu kozieni-
ckiego, głosując, wyłonili najpo-
pularniejszego dzielnicowego roku 
2016. Wiemy już, kto zasłużył na to 
miano.

Laureatem edycji konkursu na „Naj-
popularniejszego Dzielnicowego roku 
2016” został sierż. szt. Grzegorz Bar-
tosiewicz – dzielnicowy gminy Głowa-
czów. Drugie miejsce zdobył mł. asp. 
Marek Gizicki – dzielnicowy gminy 
Magnuszew, trzecie miejsce – sierż. 
szt. Piotr Przerwa – dzielnicowy z te-
renu gminy Grabów nad Pilicą.

Sierż. szt. Grzegorz Bartosiewicz 
w 2016 r. zajął 4 miejsce w elimina-
cjach wojewódzkich do IX Ogólnopol-
skich Zawodów Policjantów Dzielni-
cowych – „Dzielnicowy Roku” na 56 

startujących funkcjonariuszy z całego 
garnizonu mazowieckiego.

W szeregach policji jest od 2005 r. 
Swoją służbę rozpoczął w Radomiu, 
później kontynuował ją w Pionkach. 
W 2013 r. objął stanowisko dzielnico-
wego w Komisariacie Policji w Gra-
bowie nad Pilicą. Jego rejon służbowy 
to Gmina Głowaczów. W tegorocznym 
konkursie na „Najpopularniejszego 
Dzielnicowego roku 2016” uzyskał 
207 głosów. Liczba oddanych głosów 
świadczyć może o dużym zaufaniu 
i szacunku, jakim darzą swojego dziel-
nicowego mieszkańcy powiatu kozie-
nickiego. Nie inaczej jest w przypadku 
dwóch pozostałych laureatów. Ich su-
mienność i zaangażowanie w pracę do-
cenili mieszkańcy, którzy kolejny rok 

z rzędu oddali na nich głosy.
Gratulujemy i życzymy dalszych suk-

cesów.
mł. asp. ILoNa tarcZyŃsKa

Informacje
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Święta Bożego Narodzenia to jedne 
z najpiękniejszych dni w roku, które swo-
ją radością, ciepłem i magią gaszą wszel-
kie spory i sprawiają, że na chwilę zatrzy-
mujemy się. Także grudniowe spotkania 
na Skwerku im. Św. Jana Pawła II przed 
Urzędem Gminy tuż przed Bożym Naro-
dzeniem stały się już naszą małą tradycją. 
Jak co roku spotykamy się, aby razem za-
śpiewać kolędy i podzielić się opłatkiem 
podczas Gminnej Wigilii.

W czwartek 22 grudnia spotkanie wi-
gilijne rozpoczęły życzenia Wójta Gminy 
Garbatka-Letnisko Roberta Kowalczy-
ka oraz Przewodniczącego Rady Gminy 
Włodzimierza Mazura. Wójt w swoim 
przemówieniu podkreślał, że tylko zgodą 
i wzajemnym poszanowaniem możemy 
budować małą ojczyznę, jaką jest Gar-
batka-Letnisko, podziękował wszystkim 
mieszkańcom za dotychczasową życzli-
wość i chęć uczestnictwa we wspólnym 
kolędowaniu. Wszystkim obecnym życzył 
świąt spokojnych, rodzinnych i ciepłych. 

Następnie przyszedł czas na wspólną 
modlitwę poprowadzoną przez Probosz-
cza Parafi i pw. św. Maksymiliana Kolbe 
w Bogucinie ks. Kan. Bogdana Piw-
ko oraz Proboszcza Parafi i pw. NNMP 
w Garbatce-Letnisko księdza Kan. Augu-
styna Rymarczyka. O świąteczną oprawę 
muzyczną zadbał Dariusz Rodakowski wraz 
z uczniami ZSS w Garbatce-Letnisko.

Na koniec mieszkańcy mogli skoszto-
wać wielu potraw min. pierogów, racuchów, 
kapusty z grochem, barszczu czerwonego 
czy śledzi – przygotowanych przez lokal-
nych przedsiębiorców oraz instytucje.

KINGa KoWaLcZyK

GMINA GARBATKA-LETNISKO
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W niedzielę 15 stycznia, od wczes-
nych godzin rannych na ulicach Gar-
batki, Zajezierza oraz Sieciechowa  
można było spotkać wolontariuszy, 
którzy kwestowali na rzecz WOŚP. Te-
goroczny finał odbywał się pod hasłem 
„Dla ratowania życia i zdrowia dzieci 
na oddziałach ogólnopediatrycznych 
oraz dla zapewnienia godnej opieki 
medycznej seniorom”. Sztab tradycyj-
nie mieścił się w budynku po gminnej 
świetlicy przy ul. Kochanowskiego 
135, zbiórkę prowadziło 30 wolonta-
riuszy, których nie zniechęcił chłód 
oraz śnieg.

Punktualnie o godzinie 15.00 w bu-
dynku dawnej Świetlicy w Garbatce-Let-
nisko, wystartował 25 Finał WOŚP. Na 
scenie można było podziwiać występy 
lokalnych zespołów muzycznych oraz 
popisy solo m.in. kompozycje muzyczne 
w aranżacji zespołu młodzieżowego pod 
kierownictwem Dariusza Rodakowskie-
go oraz utwory w wykonaniu Chóru Klu-
bu  Seniora „Wrzos” z Garbatki-Letnisko. 
Zgodnie z tradycją między występami od-
bywały się emocjonujące licytacje kilku-

dziesięciu przedmiotów-gadżetów WOŚP 
oraz innych cennych fantów, które popro-
wadziła niezawodna Barbara Krakowiak 
– mieszkanka Bogucina. 

Należy podkreślić, że w tym  roku padł 
kolejny rekord, łączna kwota przekazana 

Gmina Garbatka-Letnisko zakupiła na 
potrzeby działalności Referatu Gospo-
darki Komunalnej w Garbatce-Letnisko 
sześcioosobowy samochód dostawczy 
marki VOLKSWAGEN TRANSPOR-
TER T5. 

Zakup rzeczonego sprzętu przysłuży 
się mieszkańcom gminy m.in. poprzez 
usprawnienie prac porządkowych, a także 
zwiększy efektywność działań w zakresie 
utrzymania ładu i porządku w Gminie. 
Zakup samochodu został w całości sfi -
nansowany ze środków własnych z bu-
dżetu Gminy Garbatka-Letnisko.

aGNIEsZKa sErafIN

Program Operacyjny Pomoc Żyw-
nościowa 2014 – 2020 

Do Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Garbatce-Letnisko trafi ła 
pierwsza dostawa żywności fi nansowana 
ze środków unijnego Programu Operacyj-
nego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

Gminny Ośrodek rozdał bezpłatnie 
paczki żywnościowe dla ponad 750 miesz-
kańców naszej gminy. Całość pierwszej 
dostawy liczyła ponad 8 ton. Następna do-
stawa planowana jest w styczniu 2017 r.

Marta scHaBoWsKa

na rzecz WOŚP ze Sztabu w Garbatce-
Letnisko to aż 8 749,61 zł.

Dziękujemy wszystkim za okazane 
serce, natomiast naszym wolontariuszom 
za poświęcenie i ciężką pracę.

KINGa KoWaLcZyK
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UKS Jastrząb Głowaczów zajął 
I miejsce w turnieju piłki nożnej o Puchar 
Prezydenta Miasta Radomia – Młodzik 
Cup 2017, rocznik 2005, który odbył się 
7 stycznia.

Zawodnicy trenowani przez Pio-
tra Bolka w całym turnieju strzelili 
18 bramek i nie stracili ani jednej. Królem 
Strzelców – dzięki ośmiu trafi eniom do 
bramek rywali – został Oliwier Wojas.

W turnieju wzięło udział 11 drużyn 
podzielonych na dwie grupy(w jednej 
znalazło się 5, a w drugiej 6 drużyn). 
W naszej grupie wygraliśmy wszystkie 
mecze: z Syrenką Białobrzegi 10:0, z KS 
Potworów 1:0, z Orlikiem Radom 2:0, 
z Legionem Radom 1:0 i z Młodzikiem 
Radom II 2:0. Dało nam to pierwsze 
miejsce w grupie i bezpośredni fi nał 
z Młodzikiem Radom I, który wygraliśmy 
2:0. Nie pamiętam takiego turnieju, żeby 
drużyna w sześciu meczach nie straciła 
ani jednej bramki.

W drugiej grupie zagrały: Siarka Tar-
nobrzeg, Progres Warszawa, Młodzik 
Radom I, KS Jastrząb, Beniaminek Ra-
dom. Należą się ogromne brawa dla całej 

drużyny, bo zespoły, które brały udział 
w turnieju prezentowały bardzo wysoki 
poziom.

UKS Jastrząb Głowaczów zagrał 
w składzie: Maciek Słowikowski, Anto-
ni Stępień, Bartłomiej Woźniak, Karol 
Olczak, Oliwier Wojas, Maciej Pawlik, 
Paweł Ćwiek, Jakub Przerwa, Hanna Ma-
jewska, Wiktor Cieślak, Bartłomiej Kłos 
i Sebastian Durajczyk.

W gminie Głowaczów w 2017 roku 
planowana jest realizacja następujących 
inwestycji łącznie za ponad 8 mln zł:
– Budowa docelowa sieci zaopatrzenia 

w wodę miejscowości Zieleniec, Jó-
zefów, Brzóza-Mazury, ul. Rudki 
w Głowaczowie, oraz połączenie sieci 
Michałówek-Grabnowola-Studzianki 
– (projekty) 32.000,00 ZŁ

– Budowa sieci wodociągowej w miej-
scowości Chodków – 200.000,00 zł

– Budowa sieci wodociągowej w miej-
scowości Józefów-Zieleniec – 
100.000,00 zł

– Budowa drogi gminnej w miejsco-
wości Leżenice – 1.124.573,00 zł, 
w tym dotacja ok. 50%

– Budowa drogi gminnej – ulicy Ol-
szyna w miejscowości Głowaczów 
– 70.000,00 zł

– Przebudowa drogi gminnej w miej-
scowości Dąbrówki Grabnowolskie- 
120.000,00 zł

– Budowa drogi gminnej ul. Par-
cela w miejscowości Brzóza – 
966.626,00 zł, w tym ze środków 
Unii Europejskiej 602.338,00 zł (roz-
poczęcie – 2016 rok, zakończenie – 
2017 rok)

– Budowa ulicy Nadrzecznej w miej-
scowości Brzóza wraz z budo-

wą linii elektroenergetycznej NN 
oświetlenia ulicznego oraz prze-
budowa istniejącej linii elektro-
energetycznej i istniejącej infra-
struktury telekomunikacyjnej – ok. 
3.000.000,00 zł w tym dotacja z UE 
ok.1.900.000,00zł

– Dotacja celowa na pomoc finansową 

udzielaną między jednostkami sa-
morządu terytorialnego na dofinan-
sowanie własnych zadań inwesty-
cyjnych i zakupów inwestycyjnych 
– 300.000,00 zł

– Przebudowa z rozbudową i zmia-

ną sposobu użytkowania budynku 
remizy OSP w Lipie na potrzeby 
centrum kulturalno-rekreacyjnego 
– koszt ok. 1.000.000,00 zł w tym 
dotacja z UE ok.320.000,00 zł

– Dobudowa Sali gimnastycznej wraz 
ze stołówką przy ZSO w Brzózie 
ETAP II – 1.029.432,00 zł w tym 
dotacja ok. 50%

– Rozbudowa sieci kanalizacyjnej 
Brzóza, ul. Aleja Lipowa – Sewe-
rynów etap I wykonanie projektu 
– 43.000,00 zł

Urząd Gminy Głowaczów

Dziękujemy Wójtowi Józefowi Grze-
gorzowi Małaśnickiemu za autobus, 
którym mogliśmy pojechać na turniej 
i rywalizować z zespołami z Radomia, 
Warszawy czy Tarnobrzega. Doświadcze-
nie, jakie zawodnicy zdobyli grając z taki-
mi drużynami, z pewnością zaprocentuje 
w przyszłości i przyczyni się do rozwoju 
talentu naszych młodych piłkarzy.

PIotr BoLEK

– Rozbudowa sieci kanalizacyjnej 

GMINA GŁOWACZÓW
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Tegoroczny, 25 już Finał WOŚP 
w gminie Głowaczów po raz kolej-
ny okazał się rekordowy. W Sztabie, 
który znajdował się w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących im. Batalionów 
Chłopskich w Ursynowie, zebrano 
14.388,87 zł. Na ten wspaniały wy-
nik pracowało 50 wolontariuszy, oraz 
ich opiekunowie ze wszystkich placó-
wek oświatowych naszej gminy, czyli 
PSP, PG i Przedszkola w Głowaczo-
wie, ZSO oraz Przedszkola w Brzó-
zie, PSP w Cecylówce Brzózkiej, ZSO 
w Ursynowie oraz jak co roku ucznio-
wie z PSP w Suchej (gmina Pionki), 
członkowie dwóch drużyn harcerskich 
działających w Gminie Głowaczów 
(należących do Hufca Pionki) i po raz 
pierwszy wolontariuszki z PSP w Woli 
Goryńskiej (gmina Jastrzębia).

Swój zeszłoroczny „puszkowy re-
kord” pobiła harcerka Klaudia Wzią-
tek, zbierając, imponującą sumę – 
1.813,16 zł! Drugim wynikiem, się-
gającym blisko 1.000,00 zł może po-
chwalić się wolontariuszka ze szkoły 
w Suchej- Aleksandra Dziuba. Po ca-
łym dniu intensywnego zbierania, fina-
le internetowej licytacji i przeliczaniu 
zebranych pieniędzy, ten niezwykły 
dzień został uwieńczony wyjazdem 
do Warszawy. Dzięki wsparciu Wójta 
Gminy Głowaczów Józefa Grzegorza 
Małaśnickiego, otrzymaliśmy autokar, 
który zawiózł przedstawicieli wolon-
tariuszy z PSP w Głowaczowie, ZSO 
w Ursynowie, PSP w Suchej oraz har-
cerzy do studia tegorocznego Finału. 
A tam czekało na Nas wiele miłych 
niespodzianek, bo jak się okazało, 
uczestniczyliśmy w jednej z relacji na 
żywo, towarzysząc Jerzemu Owsiako-
wi. Dokładnie „pomyszkowaliśmy” po 
mobilnym studiu telewizyjnym, z bli-
ska poznaliśmy tajniki specjalistycz-
nego sprzętu medycznego, który od 
25 lat jest kupowany z zebranych pie-
niędzy, a na koniec obejrzeliśmy spek-
takularny i wyjątkowo piękny pokaz 
sztucznych ogni w ramach „Światełka 
do nieba”. A to wszystko, jak co roku, 
było możliwe tylko dzięki ludziom 
o otwartych sercach, zawsze gotowym 
pomóc, w każdej inicjatywie, gdzie 
ważą się ludzkie losy i życie…

MałGorZata Maj
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Zawsze, ilekroć uśmiechasz się
do swojego brata i wyciągasz 
do niego ręce, jest 
Boże Narodzenie.

Zawsze kiedy milkniesz,
aby wysłuchać, jest
Boże Narodzenie....

Matka Teresa z Kalkuty

Niezwykły czas świąt Bożego Naro-
dzenia, który przypomina o miłości bliź-
niego, rodzinie i miłosierdziu to tradycja 
wigilijnego stołu. 18 grudnia spotkaliśmy 
się w Zespole Szkół w Gniewoszowie, by 
podzielić się opłatkiem, złożyć sobie ży-
czenia świąteczne i wspólnie kolędować.

Uroczystość rozpoczął Wójt Gminy 
Gniewoszów Marcin Szymon Gac witając 
i zapraszając do wspólnego świętowania 
wszystkich przybyłych mieszkańców oraz 
zaproszonych gości. Następnie proboszcz 
tutejszej parafi i ksiądz Stanisław Grzmil od-
czytał Ewangelię św. Łukasza o przyjściu na 
świat Zbawiciela. Uczestnicy wigilii mogli 
prześledzić historię narodzin dzieciątka oglą-
dając  jasełka oraz słuchając kolęd i pastora-
łek w wykonaniu uczniów ZSP i Gimnazjum 
w Gniewoszowie.

Klub Seniora „Zawsze Aktywni” zapre-
zentował wiersze o tematyce świątecznej: Ha-
liny Golcowej, Jadwigi Żurawieckiej, Matki 
Teresy z Kalkuty, Jana Kasprowicza, Emilii 
Waśniowskiej i Zofi i Kucharskiej oraz wspól-
nie ze wszystkimi zgromadzonymi zaśpiewał 
kilka znanych kolęd. Usłyszeliśmy też „Lulaj-
że Jezuniu, „Gore gwiazda Jezusowi”, „Ma-
leńka miłość” w wykonaniu Wiktorii Kozuń.

Po zakończeniu części artystycznej Wójt 
Gminy wręczył nagrody i wyróżnienia lau-
reatom i uczestnikom konkursu literackiego 
pod hasłem „Moja mała ojczyzna słowem 
wiersza malowana”. Następnie w imieniu 
swoim, Przewodniczącego Rady oraz Rad-
nych naszej gminy życzył wszystkim miesz-
kańcom zdrowych, radosnych, rodzinnych 
i wyjątkowych Świąt Bożego Narodzenia, 
a także zdrowia, uśmiechu na co dzień 
i wszystkiego, co dobre na nadchodzący 
Nowy 2017 Rok. Serdecznie podziękował 
dyrektorkom szkół, nauczycielkom, rodzi-
com oraz uczniom za przygotowanie części 
artystycznej, obsłudze kuchni za przygoto-
wanie wigilijnych potraw i wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do zorganizowania tej 
uroczystości. Po podzieleniu się opłatkiem 
i złożeniu życzeń wszyscy chętnie koszto-
wali tradycyjne potrawy. Przez cały czas 
spotkania wigilijnego trwał kiermasz ozdób 
i dekoracji świątecznych wykonanych przez 
uczniów szkół, rodziców, a także członków 
Klubu Seniora.

DaNUta BłaŻyŃsKa

GMINA GNIEWOSZÓW
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W niedzielę – 15 stycznia 2017 r. Pub-
liczna Szkoła Podstawowa w Wysokim 
Kole trzynasty raz organizowała kwestę 
oraz imprezę kulturalno – rozrywkową w 
ramach fi nału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy.

Wolontariuszki – Madzia Bartosie-
wicz, Jola Koziara, Madzia Szafranek 
i Weronika Szafranek zbierały pieniądze 
do puszek przed kościołami w Gniewo-
szowie, Oleksowie, Sarnowie i Wyso-
kim Kole już od 8.30. Impreza w szkole 
rozpoczęła się o godz. 14.00. Uświetniły 
ją występy uczniów i absolwentów PSP 
w Wysokim Kole. Program artystycz-
ny przeplatano licytacją gadżetów, które 
otrzymaliśmy na ten cel od Wójta Gmi-
ny Gniewoszów, Starosty Kozienickiego, 
Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Ko-
zienicka” oraz prywatnych darczyńców. 
Uczestnicy imprezy (uczniowie, nauczy-
ciele i ich rodziny, mieszkańcy Gminy 
Gniewoszów) oprócz „uczty duchowej” 
mogli spróbować różnorodnych ciast 
przygotowanych przez mamy naszych 
uczniów, zjeść grochówkę z kotła ugo-
towaną specjalnie na tę okazję oraz kieł-
baskę upieczoną na ognisku. Poczęstunek 
dla gości mogliśmy przygotować dzięki 
hojności przedsiębiorców z terenu gminy. 
W organizacji imprezy wsparli nas straża-
cy z OSP w Wysokim Kole, którzy zadba-
li o przygotowanie dyskoteki w remizie 
oraz pieczenie kiełbasek.

Podczas tegorocznego fi nału WOŚP 
zebraliśmy 4.683,12 zł. Wszystkim spon-
sorom serdecznie dziękujemy za wsparcie 
i zapraszamy do dalszej współpracy.

joaNNa KoWaLcZyK

18 grudnia 2016 r. podczas Spot-
kania Wigilijnego mieszkańców gmi-
ny Gniewoszów został rozstrzygnięty 
konkurs literacki ,,Moja mała ojczy-
zna słowem wiersza malowana”. 
Nagrody i wyróżnienia wręczył Wójt 
Gminy Gniewoszów Marcin Szymon 
Gac.

Organizatorami projektu była Bi-
blioteka Publiczna i Biblioteka Szkol-
na w Gniewoszowie. Celem konkursu 
było m.in. utrwalenie tradycji i piękna 
,,małej ojczyzny’’, zachęcenie dzie-
ci, młodzieży i dorosłych do pisania i 
prezentowania swojej twórczości, roz-

wijanie wrażliwości młodych twórców 
oraz integracja międzypokoleniowa.

W konkursie wzięło udział 
15 uczestników. Wyłoniono zwycięz-
ców w każdej kategorii wiekowej. 
W kategorii szkół podstawowych 
przyznano dwa równorzędne pierwsze 
miejsca. Zdobyli je uczniowie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego  w Gniewo-
szowie: Maria Banaś z klasy III,,b’’ 
i Patryk Lentas z klasy III,,b’’. W ka-
tegorii uczniów gimnazjum pierwsze 
miejsce zajął Eryk Lentas z klasy III 
,,b’’; a w kategorii dorośli pierwsze 
miejsce zajęła Wiktoria Kozuń. Wyróż-

nienia otrzymali: Julia Baran, Mateusz 
Grudzień, Weronika Szewczyk, Pauli-
na Chmielewska, Marta Szewczyk, An-
dżelika Banaś, Agata Szewczyk, Aga-
ta Kultys, Marcelina Banaś, Krystyna 
Szewczyk, Danuta Błażyńska.

Tego typu konkursy pozwalają od-
krywać nowe talenty, wyzwalają aktyw-
ność twórczą i potwierdzają, że  piękno 
,,małej ojczyzny’’ warto dostrzec, opi-
sać i utrwalić ,,słowem wiersza”. 

DaNUta BłaŻyŃsKa
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Prawdziwe bogactwo to nie to, ile twoja praca pozwoli ci zarobić, ale to, kim cię uczyni. 
Pino Pellegrini

Bycie samorządowcem to szczególny 
rodzaj służby, gdzie dobro gminy i jej miesz-
kańców stoi dla Wójta na pierwszym miej-
scu. Próbując sprostać wyzwaniom jakie sta-
wia społeczeństwo XXI wieku i oczekiwania 
naszych mieszkańców, rok 2016 nie był gor-
szy od poprzednich lat. Staraliśmy się, aby 
w miarę możliwości naszego budżetu, umie-
jętnie rozdysponować środki na to, co ko-
nieczne i na to, co może poprawić jakość 
życia w naszej gminie.

Kluczowym zadaniem była kontynua-
cja budowy kanalizacji w gminie. Niestety 
są tereny, na których duże rozproszenie bu-
dynków generuje wysokie koszty budowy 
i eksploatacji sieci kanalizacyjnych, czyniąc 
ją nieopłacalną. Dlatego, wychodząc naprze-
ciw nowoczesnym rozwiązaniom zapro-
ponowaliśmy mieszkańcom Cychrowskiej 
Woli, Lipinek, Celinowa, Edwardowa, Łę-
kawicy, Paprotni, Zwierzyńca i Koziołka bu-
dowę przydomowych oczyszczalni ścieków. 
W tym roku ze środków własnych zrealizo-
waliśmy I etap tej inwestycji opiewającej na 
kwotę 1.461.240,00 zł, podłączając 99 go-
spodarstw domowych. Wykonaliśmy rów-
nież modernizację Stacji Uzdatniania Wody 
w Łękawicy polegającą na zmianie urządzeń, 
dzięki którym polepszyliśmy jakość wody. 
Zadanie było o tyle istotne, że parametry 
badań wody były na alarmującym poziomie, 
a ze stacji korzysta aż 6 miejscowości. Inwe-
stycja ta kosztowała 206.640,00 zł.

Kolejnym ważnym zadaniem jest utrzy-
manie dróg gminnych. Wykonaliśmy prace 
oczyszczenia poboczy i odwodnienia łącz-
nie na ponad 11 kilometrowym odcinku, 
w tym aż 9,24 km dróg zostało gruntownie 
wyremontowanych w miejscowościach 
Grabów nad Pilicą ul. Polna i ul. Kolejowa, 
Brzozówka, Dąbrówki, Paprotnia, Grabów 
Nowy, Nowa Wola, Zwierzyniec, Broncin, 
Tomczyn, Grabowska Wola. Zadanie to po-
chłonęło blisko 793.000,00 zł, a to nie ko-
niec wydatków. Współfi nansowaliśmy bu-
dowę drogi powiatowej nr 1701W Grabów 
nad Pilicą – Augustów na odcinku 917 mb 
w kwocie 97.500,00 zł oraz drogi powiato-
wej nr 1710W Grabów nad Pilicą – Dzie-
cinów w miejscowości Grabów nad Pilicą 
na ul. Przemysłowej na odcinku 183 mb 
w kwocie 82.500,00 zł. Natomiast na budo-
wę ul. Polnej w Grabowie nad Pilicą uzyska-
liśmy dotację w wysokości 40.000,00 zł od 
Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Pod koniec 2015 roku, zakupiliśmy nowy 
specjalistyczny średni samochód ratowni-
czo-gaśniczy marki MAN TGM 13.290 

4x4, w tym roku nastąpiło jego przekazanie 
do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Grabowie nad Pilicą, w tym też roku, za-
częliśmy rozbudowę tej jednostki o trzy gara-
że o łącznej powierzchni 172,35m2. Budowa 
do stanu surowego zamkniętego pochłonęła 
108.000,00 zł, ta kwota byłaby większa gdyby 
nie praca systemem gospodarczym i pomoc 
w kapitale ludzkim z Powiatowego Urzędu 
Pracy. Uzyskaliśmy także dofi nansowanie 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem Lokal-
nej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” 
w kwocie 185.367.00 zł na zadanie pn. „Po-
prawa estetyki centrum miejscowości wiej-
skiej w Grabowie nad Pilicą poprzez utwar-
dzenie nawierzchni” przed remizą OSP. 
Ukończyliśmy także rozbudowę strażnicy 
w Łękawicy do stanu surowego zamkniętego.
W dobudowanej części o powierzchni użyt-
kowej 68,33 m2 mieścić się będzie kuchnia, 
kotłowania, łazienka z WC, zaplecze i ma-
gazyn dla sprzętu. Budowa ta kosztowała 
47.000,00 zł.

Brak inwestycji w naukę jest inwesty-
cją w ignorancję, dlatego kontynuujemy 
prace poczynione przy zespole szkół. We 
wrześniu tego roku powitaliśmy pierw-
szych 75 przedszkolaków w wieku od 3 do 
5 lat. Inwestycja rozpoczęta w 2015 roku 
została ukończona sukcesem tuż przed 
1 września. Pomimo że pochłonęła w su-
mie 770.000,00 zł, w tym 426.000,00 zł 
w bieżącym roku, była jedną z najważniej-
szych i taką, której efekty zauważyliśmy 
od pierwszego dnia jej funkcjonowania.

O mniejszym rozgłosie, ale równie waż-
ną inwestycją była rozbudowa Gminnej Bi-
blioteki Publicznej. Dotychczasowe lokum 
w którym jednocześnie mieściła się Biblio-
teka Szkolna nie było wystarczające na po-
mieszczenie obu księgozbiorów. Zważając 
na fakt, że biblioteki uzyskały dotacje celowe 

z Narodowego Programu Rozwoju Czy-
telnictwa na niebagatelną łączną kwotę 
22.500.00 zł na zakup nowości wydawni-
czych, postanowiliśmy dobudować i wypo-
sażyć w regały i stoliki z krzesłami czytelnię 
o powierzchni użytkowej 19,52 m2. Inwesty-
cja kosztowała budżet gminy 23.000.00zł. 

Wspólna praca z dyrekcją naszych szkół 
zaowocowała otrzymaniem dużego, bo opie-
wającego na kwotę bliską 422.500,00 zł do-
fi nansowania na zrealizowanie projektu pn. 
„Z nurtem wiedzy” współfi nansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego na lata 2014 
– 2020 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckie-
go, Oś Priorytetowa X „Edukacja dla Roz-
woju Regionu”, Działanie 10.1 „Kształcenie 
i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 
10.1.1 „Edukacja Ogólna (w tym w szkołach 
zawodowych)”. Obejmuje on wsparciem ucz-
niów uczęszczających do: Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Grabowie nad Pilicą, Pub-
licznej Szkoły Podstawowej w Augustowie 
i Publicznego Gimnazjum w Grabowie nad 
Pilicą. Głównym celem projektu jest rozwój 
i zdobycie kompetencji kluczowych oraz właś-
ciwych postaw i umiejętności niezbędnych 
na rynku pracy oraz zasadnicze podniesienie 
jakości procesu kształcenia w ww. szkołach. 
W ramach projektu uczniowie zostali objęci 
dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi wy-
sokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyj-
nym. Zaplanowano zajęcia z zakresu matema-
tyki, języka angielskiego oraz niemieckiego, 
zajęcia przyrodniczo- ekologiczne z wykorzy-
staniem metody eksperymentu, zajęcia pod 
hasłem Kraina LEGO/ROBO-LAB z wyko-
rzystaniem klocków LEGO, programowanie 
z elementami matematyki oraz edukacyjne 
gry planszowe- związane z przedsiębiorczoś-

Dokończenie na str. 21

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
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cią i matematyką, a także wycieczki edukacyj-
ne i półkolonie. Wsparciem w postaci szkoleń 
z zakresu przeprowadzania zajęć metodą 
eksperymentu oraz tworzenia gier kompute-
rowych z wykorzystaniem matematyki obję-
ci zostali również nauczyciele zaangażowani 
w realizację projektu. Ma to przyczynić się 
do zmiany sposobu prowadzenia zajęć, indy-
widualnego podejścia do ucznia, szczególnie 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
Wszystkie szkoły zostały doposażone w po-
moce dydaktyczne do pracowni przyrodni-
czych i matematycznych oraz w sprzęt TIK. 
Tak nowoczesne pracownie dadzą możliwość 
zmiany sposobu realizacji zajęć na bardziej 
praktyczny, przez co wpłyną pozytywnie na 
sposób prowadzenia zajęć oraz kształtowanie 
i rozwijanie kompetencji uczniów w zakre-
sie przedmiotów przyrodniczych i matema-
tycznych. Wierzymy że realizacja projektu 
podniesie efektywność nauczania i rozwój 
umiejętności u uczniów. Zwiększy się atrak-
cyjność lekcji z przedmiotów ścisłych, zmieni 
się sposób prowadzenia lekcji przez nauczy-
cieli, dając im nowe możliwości do pracy 
z uczniem oparte na metodzie eksperymentu. 
Powyższe czynniki podniosą motywację ucz-
niów do nauki, ich aspiracje edukacyjne, a co 
najbardziej pożądane wzrośnie efektywność 
i atrakcyjność nauczania. Wkład własny gmi-
ny w ten projekt wynosi 22.680,00 zł.

W związku z rozpoczęciem realizacji 
rządowego programu „Rodzina 500 plus” 
postanowiliśmy zmienić siedzibę Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. Sugerowaliśmy 
się poprawą jakości obsługi petentów i wa-
runków pracy. Od kwietnia GOPS realizuje 
swoje zadania przy ul. Parkowej 2 mając do 
dyspozycji 79,76 m2 powierzchni użytkowej.

Można stwierdzić, iż kulturą jest układ 
wzorów zachowań, samych zachowań i ich 
wytworów, które są tworzone, nabywane, 
stosowane i przekształcane w procesie życia 
społecznego. Gmina i sposób realizacji jej 
zadań ma istotny wpływ na ten proces. Wie-
dząc, jak ważna jest tradycja i świadomość 
poczucia przynależności do lokalnego dzie-
dzictwa kulturowego, przyczyniliśmy się 
niejednokrotnie do zorganizowania ważnych 
imprez. Na przełomie kwietnia i maja już od 
kilku lat kontynuowane jest wspomnienie 
operacji Weller 7 – zrzutu Cichociemnych 
w noc 7/8 kwietnia 1944 r. połączone z re-
konstrukcją tego zrzutu. W czerwcu mie-
liśmy zaszczyt być współorganizatorem 
140. rocznicy urodzin słynnej młodopolskiej 
poetki Marii Komornickiej urodzonej w ma-
jątku ziemskim w Grabowie nad Pilicą, gdzie 
w latach 1917 – 1927 powstała Księga poezji 
idyllicznych. W tym miesiącu uczestniczyli-
śmy także w 50-leciu posługi kapłańskiej ks. 
kan. Stanisława Drąga połączonym z wysta-
wą jego ręcznie pisanych ikon. To kolejny 
artysta, który na stałe zapisze się w nasze 
dziedzictwo kulturowe. W lipcu dofi nanso-
waliśmy pielgrzymkę 34 młodym ludziom 
z grupy oazowej na Światowe Dni Mło-
dzieży Kraków 2016. Jesteśmy przekonani 

Dokończenie ze str. 20

że ich zapał i postawa przyniesie wymierne 
korzyści nie tylko dla nich samych, ale dla 
całej naszej społeczności. W październiku 
byliśmy uczestnikiem dziewiątego koncertu 
XIII edycji festiwalu Mazowsze w Koronie. 
Festiwal po raz pierwszy zawitał do Grabo-
wa na Pilicą. Dbając o naszego ducha nie 
zapomnieliśmy o rozrywce dla ciała, w lipcu 
przeprowadzono gminne zawody sporto-
wo-pożarnicze Łękawica 2016 na stadionie 
w Grabowie nad Pilicą, których głównym 
organizatorem była jednostka OSP Łękawi-
ca. We wrześniu byliśmy partnerem w orga-
nizowanym festynie Rodzinnym Łękawica. 
W grudniu, tuż przed świętami, współor-
ganizowaliśmy Wigilię dla osób starszych 
i samotnych. Jest to wydarzenie, które na 
stałe zapisało się w kalendarium naszych 
spotkań.

Uwieńczeniem minionego roku był 
wynik niezależnego Rankingu Rozwo-
ju Jednostek Samorządu Terytorialnego, 
który tworzony jest na podstawie wskaź-
ników z obszarów rozwoju gospodarcze-
go, społecznego i rozwoju środowiska. 
Spośród 1563 gmin wiejskich znaleźli-
śmy się na 833 miejscu, co daje nam drugi 
wynik w powiecie kozienickim. 

W obliczu wymagań, które nakładane są 
na gminy staramy się jak najlepiej wykonać 
nasze zadania. Jesteśmy zadowoleni z tego, 
co zrobiliśmy i mamy nadzieje, że rok 2017 
da nam nie mniej możliwości, co miniony.

aNNa PLEsIEWIcZ-trZEcIaK

25 fi nał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy kwestował pod hasłem „Krę-
cimy się już 25 lat”, aby zebrać pieniądze 
dla ratowania życia i zdrowia dzieci na 
oddziałach ogólnopediatrycznych oraz 
dla zapewnienia godnej opieki medycz-
nej seniorom.

Tradycyjnie, jak co roku, wolontariu-
sze z Zespołu Szkół w Grabowie nad Pili-
cą oraz Publicznej Szkoły w Augustowie 
wsparli WOŚP dzielnie rozpoczynając 
swoją działalność o godz. 8 na terenie 
gminy. Łącznie sztab w Warce, z ramie-
nia którego kwestowali nasi wolontariu-
sze, zebrał niebanalną sumę 43.800,80 zł! 
Organizatorzy, w imieniu Jurka Owsiaka, 
pragną podziękować wszystkim, którzy 
wsparli ten szczytny cel.

„Światełko do nieba” to wydarzenie 
obowiązkowe fi nału WOŚP, nasi zmarz-
nięci, ale zadowoleni uczestnicy na 

uwieńczenie swojego wysiłku dzięki „do-
rosłym wolontariuszom”, którzy udzie-
lili pomocy w postaci dowozu, mogli na 
żywo oglądać pokaz fajerwerków oraz 

artystów muzyków na scenie przed Pała-
cem Kultury i Nauki w Warszawie.

słaWoMIr MaDEj
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W piątek, 16 grudnia przed Krytą 
Pływalnią „Delfi n” odbyło się „VIII 
Wigilijne Spotkanie Mieszkańców 
Ziemi Kozienickiej”. Po raz pierwszy 
uczestniczył w nim ordynariusz ziemi 
radomskiej biskup Henryk Tomasik. 

Jak co roku przybyłych na wigilijne 
spotkanie, wiązanką kolęd, powitała Or-
kiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Kozienic pod batutą Zygmunta Juśkie-
wicza. Po wysłuchaniu kolęd ks. kanonik 
Kazimierz Chojnacki przeczytał fragment 
Ewangelii wg. Św. Łukasza mówiący o na-
rodzinach Jezusa, a biskup pobłogosławił 
opłatki. Podczas tego wyjątkowego spotka-
nia były też życzenia od zaproszonych go-
ści i władz samorządowych. Przekazali je: 
Andrzej Jung – Starosta Powiatu Kozieni-
ckiego, Mariusz Prawda – Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Kozienicach, Krzysztof 
Figat – Prezes Zarządu Enea Wytwarzanie 
oraz Tomasz Śmietanka – Burmistrz Gminy 
Kozienice. Po życzeniach przyszedł czas na 
wspólne przełamanie się opłatkiem oraz na 
kosztowanie wigilijnych potraw. Placówki 
oświatowe, różne instytucje samorządowe, 
fi rmy, restauracje i organizacje pozarządo-
we, przygotowały m.in. ponad 22 tys. pie-
rogów, 110 litrów kapusty z grochem, 400 
litrów barszczu czerwonego. Była też zupa 
grzybowa, śledzie, kluski z makiem, racu-
chy oraz różnego rodzaju ciasta i ciasteczka. 
Wszystko było pyszne i w szybkim tempie 
znikało ze stoisk. Oprócz świątecznych 
przysmaków można było nabyć różnorod-
ne, świąteczne dekoracje, w większości 
wykonane własnoręcznie przez młodzież, 
dzieci i  dorosłych. W tym samym czasie 
na scenie trwała druga część wspólnego 
kolędowania. Zaprezentowali się zdobyw-
cy pierwszych miejsc w poszczególnych 

kategoriach wiekowych „Konkursu Kolęd 
i Pastorałek – Na ten Nowy Rok” organi-
zowanego przez Kozienicki Dom Kultury. 
Następnie przed zgromadzonymi wystąpił 
Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Lublinie wraz 
z kierownikiem muzycznym Krzysztofem 
Kramkiem. Po zakończeniu wspólnego 
kolędowania za występ podziękował bur-
mistrz Tomasz Śmietanka, który w czasie 
studiów związany był z tym zespołem.  
Całe spotkanie poprowadził Wojtek Szy-
mański z radomskiego Radia Eska. W trak-
cie wigilii miejskiej na uwagę zasługiwała 
też sama dekoracja poszczególnych stoisk. 
Wszystkie prezentowały się w świątecz-
nych klimatach. Podobnie jak w roku ubie-
głym zainteresowanie budziło stoisko Ko-
zienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji 
Historycznych wyglądające wręcz bombo-
wo. Była kuchnia polowa z ciepłym posił-
kiem, były też słodkie wypieki. Członkowie 
stowarzyszenia, jak zawsze, na sobie mieli 

eleganckie umundurowanie. Dużym zainte-
resowaniem cieszyła się też „żywa szopka” 
przygotowana przez Stajnie „Kociołki”, ho-
norowe miejsce zajmowała Święta Rodzi-
na, były też i zwierzęta: kucyki, koń, koza, 
owca i króliki. W przygotowanie wspólnego 
wigilijnego spotkania zaangażowały się sa-
morządy: gminny i powiatowy, organizacje 
i stowarzyszenia pozarządowe, przedstawi-
ciele placówek oświatowych i społecznych, 
księża kozienickich parafi i, a także wolon-
tariusze z KDK i I LO, rolnicy i restaura-
torzy. Za część artystyczną odpowiedzialny 
był Kozienicki Dom Kultury, natomiast za 
przygotowanie stoisk Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Ro-
dzin „Sami Sobie”. Wszystkie działania 
koordynowane były przez Urząd Miejski 
w Kozienicach, a nad bezpieczeństwem 
zgromadzonych czuwali strażacy, po-
licja, grupa medyczna oraz pogotowie 
ratunkowe. 

Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka

Zosia – tak ma na imię pierwsza tego-
roczna Kozieniczanka urodzona 2 stycznia 
w Gminie Kozienice. W chwili przyjścia na 
świat dziewczynka ważyła 4 050 g i mie-
rzyła 55 cm. Państwo Ewę i Andrzeja oraz 
ich 6-letniego syna Stanisława, 19 stycznia 
odwiedziła wiceburmistrz Gminy Kozieni-
ce Małgorzata Bebelska. Na ręce szczęśli-
wej rodziny złożyła list gratulacyjny oraz 
upominki ufundowane przez Gminę Ko-
zienice. Nie zabrakło również życzeń i cie-
płych słów. My także życzymy dużo zdro-
wia, zarówno Zofi i jak i rodzicom, miłości, 
jak najwięcej uśmiechu, wytrwałości oraz 
samych przespanych nocy.

Wydział Promocji, Kultury i sportu
Urzędu Miejskiego w Kozienicach

www.kozienicepowiat.pl
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Artyści światowego formatu przenie-
śli kozienicką publiczność w świat opery 
i operetki. Wszystko to podczas Koncer-
tu Noworocznego, zorganizowanego po 
raz pierwszy w CKA. Koncert był inau-
guracją nowego roku i zaplanowanych 
w nim imprez kulturalnych, a zorgani-
zowano go w czwartek, 5 stycznia. 

Zanim artyści pojawili się na scenie, 
wszystkich przybyłych, w tym między in-
nymi: zastępców burmistrza Małgorzatę 
Bebelską i Igora Czerwińskiego, Starostę 
Powiatu Kozienickiego Andrzeja Junga, 
przedstawicieli Rady Miejskiej w Kozie-
nicach, Gminy Kozienice, różnych fi rm 
i instytucji, powitała Dyrektor Kozieni-
ckiego Domu Kultury Elwira Kozłowska. 
Dyrektor placówki wyraziła zadowolenie 
z faktu, iż koncert ten odbywa się właśnie 
w Centrum Kulturalno-Artystycznym. Za-
prosiła też na różnego rodzaju wydarzenia 
kulturalne zaplanowane na 2017 rok. Głos 
zabrała też Zastępca Burmistrza Gminy 
Kozienice ds. społecznych Małgorzata 
Bebelska, ciesząc się z faktu, iż to właśnie 
w Kozienicach możemy gościć tak wybit-
nych artystów, którzy koncertują na naj-
większych scenach w kraju i zagranicą. 

Gościem specjalnym wieczoru była 
Miss Polski 2016, równocześnie Miss 
Kozienic 2016 Paulina Maziarz. Korzy-
stając z okazji, podziękowała wszystkim 
mieszkańcom za wsparcie podczas kon-
kursu. W imieniu kozieniczan, gratulacje 
i bukiet kwiatów nowej Miss Polski prze-
kazał Zastępca Burmistrza Gminy Kozie-

nice ds. technicznych Igor Czerwiński. 
Po przemówieniach okolicznościowych 

przyszedł czas na występ zaproszonych go-
ści. Jako pierwsze w duecie wystąpiły: pia-
nistka Małgorzata Szymańska-Sadlakowska 
i sopranistka Iwona Handzlik, w wykonaniu 
których zgromadzeni usłyszeli utwory ze 
znanych i lubianych oper, operetek czy mu-
sicali. Motywy z „Romea i Juli”, „Upiora w 
operze” czy „I feel pretty” z musicalu „West 
Side Story” to tylko niektóre z prezentowa-
nych tego wieczoru utworów. W tej mu-
zycznej podróży znalazły się też uwielbiane 
przez publiczność: „Przetańczyć całą noc” 
czy „Kto me usta całuje ten śni”. Kolejna 
część koncertu to występy solo i w duecie 
harfi stki Małgorzaty Zalewskiej-Guth-
man oraz wiolonczelisty Tomasza Strahla. 
Artyści zaprezentowali najbardziej znane 
etiudy i sonaty wybitnych kompozytorów, 

jak i melodie niezwykle dla nich ważne, 
jak chociażby utwór skomponowany dla 
Małgorzaty Zalewskiej-Guthmam przez jej 
męża, znanego amerykańskiego muzyka, 
Gary’ego Guthman’a. Podsumowaniem tej 
muzycznej podróży był wspólny występ 
zaproszonych gości, w których wykonaniu 
zgromadzeni usłyszeli najpiękniejsze pol-
skie kolędy. Artystów publiczność nagro-
dziła brawami na stojąco. Za ten niezwykły 
koncert gościom podziękowali też dyrektor 
KDK Elwira Kozłowska, Dyrektor Wydzia-
łu Promocji w Urzędzie Miejskim w Kozie-
nicach Jarosław Traczyk oraz Miss Polski 
Paulina Maziarz. Tego wieczoru w roli kon-
feransjera wystąpiła Dominika Matuszak, 
która na koniec spotkania, złożyła wszyst-
kim noworoczne życzenia. 

Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka
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Miniony rok 2016 był rokiem inten-
sywnej pracy dla wszystkich pracow-
ników Urzędu Gminy w Magnuszewie. 
Działania były realizowane na wielu od-
cinkach. Na początku roku prowadziliśmy 
kruszenie betonu na potrzeby remontów 
dróg gruntowych na terenie całej gminy. 
Skruszone zostało kilka tysięcy ton.

Ten rok był rokiem wyjątkowym pod 
względem budowy nowych nawierzchni 
asfaltowych i z destruktu. W sumie wy-
konane zostało na terenie gminy 12,5 km 
dróg, co jest naszym gminnym rekordem. 
Po raz pierwszy Urząd Gminy podpisał 
dwie umowy na środki unijne z PROW na 
sumę dofi nansowania 661.649 zł do dróg 
gminnych, ze współczynnikiem dotacji na 
poziomie 63,63%. Z tego dofi nansowania 
unijnego wykonane zostały dwie drogi: 
w Przydworzycach oraz odcinek drogi 
Żelazna Nowa – Żelazna Stara. Aby móc 
pozyskać kolejne środki unijne na drogi 
lokalne, prowadzone są intensywne prace 
projektowe dla kolejnych odcinków dróg. 

W mijającym roku doprowadziliśmy 
do przeprojektowania i wybudowania 
skrzyżowania w Anielinie drogi woje-
wódzkiej 736 z drogą powiatową w kie-
runku Rozniszewa, oraz asfaltowania 
drogi na długości ponad 1200 metrów. 
W ramach remontów DK 79 w Mniszewie 
wymieniono kilkaset metrów chodnika 
oraz krawężników przy jezdni. W Mag-
nuszewie powstał nowy sygnalizator nad 
przejściem dla pieszych wraz z oświetle-
niem. Prowadziliśmy również rozmowy 
na temat generalnego remontu DK 79 
z odwodnieniem Mniszewa wraz z budo-
wą chodników, oraz budowy pasa pieszo-
rowerowego łączącego Mniszew z Mag-

nuszewem. Według GDDKiA planowana 
inwestycja na tej drodze będzie realizo-
wana w roku 2018. Na drogach powia-
towych, przy współfi nansowaniu gminy, 
wykonano nową nawierzchnię odcinka 
drogi w Grzybowie wraz z odwodnieniem 
zakrętu i wybudowaniem odbojnicy na 
skarpie tego zakrętu. W Chmielewie wy-
konany został nowy przepust wodny, któ-
ry zastąpił mocno zniszczony stary most.

Na kanałach magnuszewskim i trze-
bieńskim, po raz pierwszy od kilkunastu 
lat, przeprowadzone zostały prace odmu-
lające, w efekcie których w ciągu dwóch 
lat łącznie oczyszczono ponad 23 km ka-
nałów oraz zlikwidowane zostało kilka-
naście tam bobrów.

W zakresie zaopatrzenia w wodę, wy-
konana została nitka wodociągu w Mni-
szewie, rozbudowany zbiornik na wodę 
na Stacji Uzdatniania Wody w Magnusze-
wie, oraz wybita nowa studnia w Mnisze-
wie o głębokości 200 m. Dotarliśmy tam 
do wody oligoceńskiej o bardzo dobrych 
parametrach jakościowych. Równole-
gle prowadzone były prace projektowe 
wodociągów i kanalizacji do kolejnych 
miejscowości w naszej gminie. Na ten cel 
został złożony wniosek do Urzędu Mar-
szałkowskiego w Warszawie, na dofi nan-
sowanie z PROW, w którym ubiegamy się 
o kwotę 2 000 000 zł.

W ramach prac bieżących wykona-
ne zostały drobne remonty budynków 
publicznych na terenie gminy: Urzę-
du Gminy, strażnic OSP w Anielinie, 
Chmielewie, Magnuszewie. Wykonano 
nowe oświetlenie w szkole w Magnu-
szewie, oraz remonty w Rozniszewie. 
Tam też zamontowane zostały kamery 

do monitoringu szkół.
Po raz kolejny nasza gmina pozyska-

ła dofi nansowanie do utylizacji azbestu, 
które daje możliwość pozbycia się stare-
go eternitu bez ponoszenia kosztów włas-
nych przez naszych mieszkańców.

Aktywnie działaliśmy również w za-
kresie promocji gminy. W efekcie tych 
prac uruchomiona została nowa strona in-
ternetowa skansenu w Mniszewie, zamon-
towane zostały nowe witacze przy DK 79 
w Mniszewie i Kłodzie, nakręcono fi lm 
promocyjny o naszej gminie. Zorganizo-
wane zostały takie imprezy jak: Dożynki 
Powiatowe A.D. 2016 w Magnuszewie, 
festyn rodzinny, II Piknik Militarny 
w Mniszewie, I Rajd Samochodów Mi-
litarnych, rajd samochodów terenowych 
czy halowy turniej piłki nożnej i inne. 

Podjęliśmy również skuteczną próbę 
wpisania budowy mostu przez Wisłę w Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Woje-
wództwa Mazowieckiego. Nawiązaliśmy 
również współpracę z zawiślańską gminą 
Wilga w tym zakresie. Ponadto prowadzone 
są rozmowy z Polską Spółką Gazownictwa 
sp. z o.o. w Warszawie na temat budowy ga-
zociągu do naszej gminy.

W ramach współpracy z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Kozienicach, w Urzę-
dzie Gminy mogły się odbyć liczne staże, 
roboty publiczne i prace interwencyjne. 
W mijającym 2016 roku GOPS wykonał 
wiele działań z zakresu opieki socjalnej, 
w tym sprawnie przeprowadzona została 
akcja rządowego programu 500+.

Dzięki dobrej gospodarności i efek-
tywnemu zarządzaniu fi nansami gminy, 
mogliśmy podjąć ambitne plany inwe-
stycyjne na rok 2017. Dodatkowo po-
prawa kondycji fi nansowej była przy-
czyną do podjęcia wraz z Radą Gminy 
decyzji o zamrożeniu stawek podatko-
wych na rok 2017.

W mijającym roku Urząd Gminy 
przeszedł kompleksową kontrolę RIO 
(Regionalna Izba Obrachunkowa), która 
oceniała stan fi nansów i gospodarowania 
nimi za rok 2015. Uzyskana bardzo do-
bra ocena i opinia pokontrolna świadczy 
dobrze o pracy urzędu i zaangażowaniu 
wszystkich pracowników.

Przed nami kolejny rok i nowe wy-
zwania, z którymi będziemy musieli się 
zmierzyć. Katalog spraw do realizacji 
jest jeszcze duży i w miarę realizacji 
jednych rodzą się nowe pomysły i nowe 
wyzwania, które mam nadzieję, wspólnie 
z mieszkańcami uda się zrealizować.

MarEK DraPała
Wójt Gminy Magnuszew
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Już po raz szósty, ciągle powiększa-
jąca swój skład, Amatorska Grupa Tea-
tralna „Pasja”, działająca przy Gminnej 
Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury 
w Magnuszewie wystawiła spektakl o te-
matyce Bożonarodzeniowej. W tym roku 
nosił on tytuł „Idź i Głoś”. Scenariusz zo-
stał opracowany na podstawie „Opowie-
ści Wigilijnej” Karola Dickensa i przed-
stawiał historię nawrócenia bezdusznego 
bogacza. Puenta  widowiska „Idź i głoś”, 
nawiązuje do tegorocznego hasła w koś-
ciele katolickim.

W XIX-wieczne realia opowieści zo-
stały wplecione biblijne sceny obrazujące 
przyjście na świat Bożego Syna.

W spektaklu wzięło udział 38 osób, 
w tym 12 dzieci, które zagrały dzie-
ci z domu dziecka i pastuszków. Po raz 
pierwszy w spektaklu wystąpiło żywe 
Dzieciątko Jezus, w którego rolę wcielił 
się 7-miesięczny Franio Sawicki, wnuk 
jednego z aktorów.

Znakomita gra aktorska, stroje z epo-
ki, charakteryzacje oraz muzyka grana na 
żywo, tworzyły niezwykły klimat. 

Szczególną radość aktorom oraz 
nam – pracownikom GBP-CK przy-
niosła obecność na spektaklu wiernych 
widzów, którzy mimo wielostopniowe-
go mrozu, bardzo licznie przybyli na 
premierę. Ich obecność daje nam moty-
wację do dalszego działania i przygo-
towywania kolejnych spektakli. To, że 
możemy swoją pracą sprawiać innym 
radość, a przy okazji sami się przy tym  
spełniać i rozwijać swoją pasję jest dla 
nas największą nagrodą.

ELŻBIEta WacHNIK
oraz pracownicy GBP-cK

 w Magnuszewie
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Przychodnia Eltermed sp. z o.o. ser-
decznie zaprasza Państwa do nowo ot-
wartej palcówki w Zajezierzu przy ul. 28 
Pułku Artylerii Lekkiej 7A. 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji już 
od 2 stycznia 2017 roku.
Harmonogram przyjęć lekarzy:
Lek. Leon Famulak
poniedziałek – piątek 15.00 – 18.00
lek. Mariusz Całus
poniedziałek i piątek 8.00 – 15.00
lek. Waldemar Klimasiński
wtorek 8.00 – 15.00
lek. Jerzy Klimasiński
środa 8.00 – 15.00
lek. Piotr Dytkowski
czwartek 8.00 – 15.00
lek. Krzysztof Wojdyło
poniedziałek i czwartek 15.00 – 18.00

Nasza poradnia POZ świadczy bez-
płatnie usługi medyczne w ramach kon-
traktu z NFZ od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8:00 do 18:00. 

W nagłych przypadkach będzie moż-
na skorzystać z porady lekarskiej także 
w soboty w godzinach od 8:30 do 10:30.

W chwili obecnej w Naszej placówce 
w ramach Podstawowej Opieki Zdrowot-
nej zapewniamy Państwu bezpłatnie:
– opiekę lekarską (lekarz rodzinny, pediatra)
– opiekę pielęgniarki środowiskowej,
– opiekę położnej środowiskowo-rodzin-

nej, w tym wizyty domowe,
– opiekę pielęgniarki szkolnej,
– gabinet zabiegowy:

• iniekcje
• pomiar ciśnienia
• oznaczenie poziomu cukru

– punkt szczepień:
• szczepienia obowiązkowe dla dzieci
• szczepienia dla dorosłych

– transport sanitarny
a ponadto można także wykonać szeroki 
zakres badań:
– laboratoryjnych,
– diagnostycznych: 
• USG m.in. jamy brzusznej, tarczycy, 
piersi,
• RTG,
• EKG

Naszym podstawowym celem jest 
udzielanie świadczeń zdrowotnych na jak 
najwyższym poziomie. Nasz cel realizo-
wać będziemy poprzez:
– zwiększenie dostępności usług medycz-

nych,
– udzielanie świadczeń medycznych 

przez lekarzy specjalistów medycyny 
rodzinnej i pediatrów,

– rozszerzenie działalności opieki pielęg-
niarskiej w szkołach,

– objęcie ludzi starszych i samotnych zor-
ganizowaną opieką,

– uruchomienie specjalistycznego gabi-
netu diagnostyki ultrasonografi cznej.
W przyszłości planujemy rozszerzyć 

działalność o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej o usługi świadczone w ramach 
Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej:
– w pierwszej fazie priorytetem jest zawarcie 

umów z Narodowym Funduszem Zdrowia 
na świadczenia w zakresie Ambulatoryjnej 
Opieki Specjalistycznej, m.in. w zakresie 
kardiologii, neurologii i laryngologii. 

– w późniejszym czasie planowane jest 
rozszerzenie działalności o pozostałe 
poradnie specjalistyczne.
Oprócz objęcia opieką medyczną pla-

nujemy utworzyć punkt apteczny, aby uła-
twić pacjentom dostęp do wykupu leków. 

Bardzo ważna dla Nas jest także pro-
mocja zdrowia i profi laktyka zdrowotna.

Główne zadania to:
– realizacja działań edukacyjnych 

w ramach promocji zdrowia, głównie 
w środowisku szkolnym,

– wprowadzenie i realizacja badań prze-
siewowych oraz profi laktycznych pro-
gramów zdrowotnych (rozszerzenie  
badań profi laktycznych w zakresie 
chorób nowotworowych – rak piersi, 
rak szyjki macicy, rak gruczołu kroko-
wego, rak płuc),

– wprowadzenie ultrasonografi cznych ba-
dań przesiewowych tarczycy, 

– wprowadzenie badań densytometrycz-
nych w kierunku wczesnego diagnozo-
wania osteoporozy u pacjentów okre-
ślonej grupy wiekowej,

– uszczelnienie systemu badań przesie-
wowych w kierunku wczesnego wy-
krywania cukrzycy. 
Uważamy, że przy dobrej organizacji 

i zarządzaniu oraz współpracy z samo-
rządem gminnym, wszystkie postawione 
cele są możliwe do zrealizowania.

Jednocześnie składamy serdeczne 
podziękowania dla Wójta Gminy Siecie-
chów Zbigniewa Czerskiego, za pomoc 
i wsparcie w realizacji Naszych działań 
na rzecz mieszkańców gminy.
WAŻNE !!!
Jeśli chcesz zostać pacjentem Naszej 
Przychodni – musisz mieć jedynie do-
wód tożsamości. Z chwilą podpisania 
deklaracji macie Państwo prawo do ko-
rzystania z wszelkich świadczeń udzie-
lanych w ramach umowy z NFZ.
Zapraszamy

tErEsa ŻaK
Prezes Zarządu

Zajezierze, ul. 28 Pułku Artylerii Lekkiej 7A
26-922 Sieciechów
tel/fax 048 621 41 11, tel. kom. 577 157 999
www.eltermed.pl, e-mail: przychodnia@eltermed.pl

GMINA SIECIECHÓW
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Nie istnieje na naszej ziemi kultura, 
w której czas nie ulegałby wartościo-
waniu. Takim szczególnym okresem 
są Święta Bożego Narodzenia, które 
sprzyjają refleksji, jednoczą rodziny, 
tworzą więzi społeczne. Warto przypo-
mnieć, że zwieńczeniem Świąt Bożego 
Narodzenia jest dzień Epifanii – Obja-
wienia Pańskiego. To jedno z najstar-
szych świąt kościelnych obchodzono 
już w początkach III w., początkowo 
wśród chrześcijan obrządku wschod-
niego. W kościołach święci się tego 
dnia kadzidło, kredę i wodę. Poświęce-
nia dokonuje się na pamiątkę złożenia 
przez mędrców ze Wschodu narodzo-
nemu w Betlejem Chrystusowi złota, 
kadzidła i mirry. Dlatego też dzień 
Epifanii w Polsce nazwano świętem 
Trzech Króli. Uroczystość ta stanowi 
zewnętrzną ramę kończącego się czasu 
świątecznego.

Aby piękne zwyczaje kolędowa-
nia nie zaniknęły, nauczyciele Zespołu 
Placówek Oświatowych w Sieciecho-
wie wspólnie z proboszczem Parafi i 
w Sieciechowie – księdzem Adamem 
Kaszubą postanowili wykreować nieco-
dzienność w swoim otoczeniu. Dlatego 
6 stycznia ruszył spod szkoły orszak 
Trzech Króli, w rolę których wcielili 
się: dyrektor szkoły Sławomir Kowal-
czyk – pomysłodawca orszaku oraz na-
uczyciele Dariusz Kwieciński i Marcin 
Kołdej. W orszaku licznie wzięli udział 
nauczyciele, uczniowie oraz mieszkań-
cy Sieciechowa i okolic. Uczestnicy 
przebrani za różne postacie maszerowali 
ulicami Sieciechowa, śpiewając najstar-
sze kolędy. O godzinie 11 w Kościele 

pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca 
rozpoczęła się Msza Święta, po której 
obejrzano jasełka w wykonaniu uczniów 
ZPO w Sieciechowie. Przedstawienie 
nosiło tytuł: „1:0 dla Nieba”. Jasełka 
są również specyfi czną formą kolędo-
wania. Swój początek wzięły od wido-
wisk kościelnych, które w Europie już 
w XIII w. wprowadziły zakony francisz-
kańskie, włoskie i francuskie. Legenda 
głosi, że autorem pierwszych jasełek 
był sam św. Franciszek z Asyżu. Spek-
takl w wykonaniu uczniów przyciągnął 
wielu widzów: mieszkańców Sieciecho-
wa i okolic. Występ młodych aktorów 
groteskowo ilustrował sceny biblijne, 
przekształcając misteria religijne w za-
bawną satyrę o pradawnej walce dobra 
ze złem. Reżyserem inscenizacji byli 
Dariusz Kwieciński i Aldona Zimna. 

Występowi młodych artystów towarzy-
szył chór uczniów przygotowany przez 
Alicję Kowalczyk.

Miłym zakończeniem orszaku Trzech 
Króli była zapłata za kolędniczy trud 
– ognisko na placu kościelnym. Wójt 
Gminy Sieciechów Marian Zbigniew 
Czerski przyczynił się do zapewnie-
nia bezpieczeństwa w trakcie marszu 
i w tym celu poprosił Ochotniczą Straż 
Pożarną w Sieciechowie o utrzymanie 
prawidłowego ruchu na jezdni oraz 
przygotowanie ogniska. Podziękowa-
nia należą się także fi rmie Nowopol 
z Garbatki-Letnisko, która chętnie 
wspiera naszą szkołę i zasponsorowała 
kiełbaski i produkty na bigos przygoto-
wany przez kucharki pracujące w szko-
le. Integracyjną ucztę uświetniły pieśni 
o Narodzeniu Pańskim.

Narodziny Jezusa z Nazaretu stały 
się przełomem w dziejach ludzkości. Od 
momentu jego narodzin liczą czas znane 
nam kalendarze. Święta ustanowione na 
pamiątkę tych narodzin są wyrazem wielu 
łączących nas wartości – jakimi są dom, 
rodzina, wzajemna bliskość i miejsce, 
w którym przyszło nam żyć. Są wyra-
zem więzi, które łączą ludzi mimo różnic 
i barier, są wyrazem pamięci wobec na-
szej przeszłości i tradycji. Dla Polaków 
w sensie duchowej refl eksji Święta Boże-
go Narodzenia będą zawsze najintensyw-
niejszym przeżyciem.

Miłośnicy Koła Dziennikarskiego
„od gazetki do gazety”

W artykule wykorzystano teksty:
1. Przemysława Owczarka – Katedra Etnologii UŁ 

Zakład Antropologii Kultury
2. Justyny Górskiej – Muzeum Wsi Radomskiej 

w Radomiu

pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca 
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