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Na przestrzeni 2017 roku Powiat Kozienicki zrealizował 
szereg inwestycji, finansując je w całości lub uczestnicząc w ich 
sfinansowaniu.

Na dzień 24 listopada w powiecie kozienickim wykonano 
4732 mb nawierzchni dróg oraz 4191 mb ścieżek pieszo-rowe-
rowych i chodników wraz z dojazdami. W szczegółowym ujęciu 
zadania te wyglądają następująco:
1. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1727W Ko-

zienice – Śmietanki w msc. Janów, długość 0,166 km, war-
tość 105 714,49 zł, w tym powiat 35 238,49 zł, Gmina Ko-
zienice 70 476,00 zł.

2. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1739W Bo-
gucin – Brzustów w msc. Bogucin, długość 0,138 km, war-
tość 39 997,94 zł, w tym powiat 19 997,94 zł, Gmina Garbat-
ka – Letnisko 20 000,00 zł.

3. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1731W 
Sieciechów – Wola Klasztorna – Oleksów – Gniewoszów  

w msc. Sieciechów ul. 11 Listopada, długość 0,430 km, war-
tość 99 935,04 zł, w tym powiat 49 935,04 zł, Gmina Siecie-
chów 50 000,00 zł.

4. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi po-
wiatowej Nr 1718W Świerże Górne – Nowa Wieś,  
długość 1,100 km wartość 379 914,10 zł, w tym powiat  
126 638,10 zł, Gmina Kozienice 253 276,00 zł.

5. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 
1711W Ursynów – Aleksandrówka, długość 0,594 km, war-
tość 169 950,70 zł, w tym powiat 56 650,70 zł, Gmina Ko-
zienice 113 300,00 zł.

6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704W Magnuszew – 
Moniochy w msc. Studzianki Pancerne, długość odcinka  
1,225 km, wartość 685 863,13 zł, w tym powiat  
235 863,13 zł, Gmina Magnuszew 450 000,00 zł.

7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723W Kozienice – Ho-
lendry Piotrkowskie, długość odcinka 0,400 km, wartość  
231 391,29 zł, w tym powiat 77 131,29 zł, Gmina Kozienice 
154 260,00 zł.

8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1728W Wólka Ty-
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rzyńska – Staszów, długość odcinka 0,750 km, wartość  
515 782,60 zł, w tym powiat 171 927,60 zł, Gmina Ko-
zienice 343 855,00 zł.

9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1744W Regów Sta-
ry – Markowola, długość odcinka 0,450 km, wartość  
229 612,21 zł, w tym powiat 129 612,21 zł, Gmina Gnie-
woszów 100 000,00 zł.

10. Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem 
w ciągu drogi powiatowej Nr 1730W Brzeźnica – Mozo-
lice Małe, wartość 4 130,96 zł, w tym powiat 4 130,96 zł.

11. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712W Ryczywół – 
Brzóza, odcinek Ryczywół – Wola Chodkowska, długość 
odcinka drogi 1,907 km, długość ścieżki pieszo-rowero-
wej 1,363 km, wartość 1 492 849,64 zł, w tym powiat 
142 949,64 zł, Gmina Kozienice 400 000,00 zł, środki 
unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020 (PROW) 949 900,00 zł.
Do końca grudnia 2017 roku planowane jest zakończenie na-

stępujących inwestycji:
1.Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi po-

wiatowej Nr 1720W Opatkowice – Holendry Kuź-
mińskie, wartość: 1 149 804,15 zł, w tym powiat  
660 704,15 zł, Gmina Kozienice 254 600,00 zł, dotacja  
z Budżetu Państwa 234 500,00 zł – roboty w trakcie –  
przewidywane zakończenie prac grudzień 2017 r.

2. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1737W 
Zajezierze – Oleksów Poduchowny w msc. Borek – robo-
ty w trakcie – przewidywane zakończenie prac grudzień 
2017 r. Kwota zaplanowana w Budżecie Powiatu na reali-
zację zadania 170 000,00 zł.

3. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1709W 
Zakrzew – Mniszew w msc. Mniszew – roboty w trak-
cie – przewidywane zakończenie prac grudzień 2017 r. 
Kwota zaplanowana w Budżecie Powiatu na realizację 
zadania 120 000,00 zł.

4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710W Grabów n/Pi-
licą – Dziecinów, w msc. Grabów n/Pilicą, roboty roz-
poczęto, wykonanie w latach 2017 i 2018. Kwota za-
planowana w Budżecie Powiatu na realizację zadania  
w 2017 roku 226 000,00 zł. Kwota zaplanowana  
w Budżecie Powiatu na realizację zadania w 2018 roku 
636.000,00 zł.

5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740W Molendy – Gar-
batka – Letnisko, w msc. Molendy, roboty rozpoczęto, 
wykonanie w latach 2017 i 2018. Kwota zaplanowana  
w Budżecie Powiatu na realizację zadania w 2017 roku 
419 957,00 zł, natomiast w 2018 roku 915 543,00 zł

6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1706W Przewóz Tar-
nowski – Chmielew, roboty w trakcie. Kwota zapla-
nowana w Budżecie Powiatu na realizację zadania  
603 000,00 zł.

Ze środków Funduszu Ochrony Środowiska, którymi 
dysponuje powiat częściowo sfinansowane zostały: in-
westycje związane z infrastrukturą wodociągową i sani-
tacyjną na terenie Gminy Głowaczów, w łącznej kwocie  
448 083,11 zł, rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie 
Gminy Kozienice na energooszczędne – 100 000,00 zł, za-
kup nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 
dla OSP w Magnuszewie – 120 000,00 zł.

W sierpniu 2017 roku zawarta została umowa o dofinanso-
wanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku administra-
cyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach” współfinan-
sowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę nisko-
emisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014 – 2020.

Projekt obejmuje prace przygotowawcze, prace projektowe, 
działania informacyjno-promocyjne oraz prace budowlane.

W ramach prac budowlanych wykonywana jest:
• wymiana stolarki okiennej,
• ocieplenie ścian zewnętrznych,
• ocieplenie stropodachu wentylowanego,
• wymiana stolarki drzwiowej,
• modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – zamontowa-

nie zaworów regulacyjnych podpionowych, wymiana prze-
wodów instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie insta-
lacji, wymiana grzejników i regulacja instalacji c.o.,

• budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędnymi instala-
cjami elektrycznymi na dachu budynku,

• montaż neuroregulatora.
Celem głównym projektu jest poprawa stanu i efektywności 

energetycznej budynku administracyjnego Starostwa Powiato-
wego w Kozienicach. Realizacja projektu w znacznym stop-
niu przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej 
przedmiotowego budynku użyteczności publicznej oraz zmniej-
szenia ilości emisji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. 
Oszczędność energii w znacznym stopniu przyczyni się do obni-
żenia kosztów eksploatacji budynku administracyjnego oraz do 
osiągnięcia planowanych efektów społeczno – gospodarczych. 
W ramach realizacji projektu zostanie znacznie ograniczona 
emisja gazów cieplarnianych. Zmniejszenie zapotrzebowania na 
energię cieplną ograniczy zużycie paliw kopalnych, co z kolei 
spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Wartość projektu wynosi 1 897 326,00 zł, dofinansowanie  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi  
1 110 996,91 zł, w tym wysokość dofinansowania w ramach po-
mocy de minimis wynosi 133 319,64 zł. Kwota 786 329,09 zł 
stanowi wkład własny z budżetu Powiatu Kozienickiego. Rozli-
czenie końcowe zadania nastąpi do dnia 31.01.2018 r.

Podsumowując, rok 2017 upływa pod znakiem szeregu re-
montów i modernizacji infrastruktury drogowej, zgodnie ze sło-
wami Andrzeja Junga Starosty Kozienickiego wszystkie te inwe-
stycje mają na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków życia 
mieszkańców powiatu.

SABINA SEMENIUK
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27 listopada odbyła się XXXVI Sesja 
Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. 
Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczą-
cy Rady Powiatu Kozienickiego Włodzi-
mierz Stysiak oraz Starosta Kozienicki 
Andrzej Jung złożyli gratulacje Marcinowi 
Stysiowi w związku z powołaniem z dniem 
28 października na stanowisko Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kozienicach. 

Następnie Radni wysłuchali informa-
cji o funkcjonowaniu zasobu geodezyj-
nego i kartograficznego, po czym podjęto 
uchwały w sprawach:
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej powiatu kozienickiego na lata 
2017 – 2028, 

– wprowadzenia zmian w budżecie po-
wiatu kozienickiego na 2017 r., 

– udzielenia pomocy finansowej w formie do-
tacji celowej Powiatowi Sępoleńskiemu, 

– stwierdzenia przekształcenia dotychcza-
sowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 
1 w Kozienicach ul. Warszawska 72 
w Szkołę Branżową I stopnia, wcho-
dzącą w skład Zespołu Szkół Nr 1  
w Kozienicach ul. Warszawska 72, 

– stwierdzenia przekształcenia dotych-
czasowej Zasadniczej Szkoły Zawo-
dowej wchodzącej w skład Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbat-
ce-Letnisku ul. Hanki Lewandowicz 4 
w Szkołę Branżową I stopnia, wcho-
dzącą w skład Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Garbatce-Letnisko 
ul. Hanki Lewandowicz 4, 

– przekształcenia dotychczasowej sześcio-
letniej Szkoły Podstawowej Specjal-
nej wchodzącej w skład Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawcze-
go w Opactwie w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową Specjalną, wchodzącą  
w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno 
– Wychowawczego w Opactwie, 

– przyjęcia Programu Naprawczego Samo-
dzielnego Publicznego Zespołu Zakła-
dów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. 

MONIKA WIRASZKA

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

4 grudnia z okazji zbliżających się 
Świat Bożego Narodzenia Polski Zwią-
zek Niewidomych Koło Kozienice zorga-
nizował spotkanie opłatkowe dla swoich 
członków z terenu powiatu kozienickie-
go, ich rodzin i opiekunów.

Teresa Żuchowska powitała 
wszystkich przybyłych gości, wśród 
których byli m.in. ksiądz Rektor 
Andrzej Gałka krajowy duszpasterz nie-
widomych, siostra Ludmiła ze Zgroma-
dzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża  
z Lasek, Andrzej Jung Starosta Powia-
tu Kozienickiego, Tomasz Śmietanka 
Burmistrz Gminy Kozienice, Artur Gac  
z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Kozienicach, Grzegorz Maciejczyk 
Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa, 
Spraw Społecznych i Obywatelskich Sta-
rostwa Powiatowego w Kozienicach oraz 
Anna Puzio reprezentująca Oddział Re-
jonowy PCK w Kozienicach i Stefania 
Kurlenko reprezentująca Polskie Stowa-

rzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy  
w Kozienicach. 

Tego dnia wypowiedzianych zostało 
wiele ciepłych, pełnych sympatii i wza-
jemnej życzliwości słów i życzeń. 

Po połamaniu się opłatkiem, wszyscy 
zasiedli do wspólnego stołu zastawionego 

Wigilia to nie jest czas, gdy jest prezentów moc
Wigilia to nie jest czas, gdy potraw sto na stole

Wigilia to przepiękny czas, Bożonarodzeniowy czas,
Gdy siedzimy wszyscy w kole, i MAMY bliskich przy stole. 

tradycyjnymi potrawami wigilijnymi.

SABINA SEMENIUK

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

Informacje/Wydarzenia
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Starosta Powiatu Kozienickiego An-
drzej Jung w tegorocznej edycji akcji 
Echa Dnia „Mała Ojczyzna Duża Spra-
wa” wybrany został przez czytelników 
Starostą Roku 2017 w regionie radom-
skim.

Głosowanie trwało od 13 październi-
ka do 20 listopada. Czytelnicy mogli od-
dać swoje głosy wysyłając sms-a, poprzez 
fanpage na facebooku lub stronę interne-
tową echodnia.eu. Starosta Kozienicki 
uzyskał imponujący wynik 4178 punktów 
na TAK (czytelnicy mogli oddawać za-
równo głosy na tak, jak i na nie).
– Współpraca z Zarządem i Radą Po-

wiatu Kozienickiego, Burmistrzem  
i Wójtami Gmin, dobra praca jedno-
stek organizacyjnych, służb i pracow-
ników Starostwa – to wszystko przekła-
da się na wspólny sukces (...) Jestem 
bardzo mile zaskoczony tak dużą ilo-
ścią głosów oddanych na mnie w akcji 
„Mała Ojczyzna Duża Sprawa”. Za 
wszystkie bardzo serdecznie dziękuję  

i postaram się nie zawieść Państwa 
zaufania – mówi Andrzej Jung.
Andrzej Jung pełni funkcję Starosty 

Kozienickiego od 16 grudnia 2015 roku. 

Objął ją po śmierci ówczesnego Starosty 
Janusza Stąpora. W radzie powiatu zasia-
da już trzecią kadencję.

Zimowe utrzymanie dróg to prace ma-
jące na celu zmniejszenie lub ograniczenie 
zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych 
takimi czynnikami atmosferycznymi, jak 
śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Za zimowe utrzymanie dróg powia-
towych w powiecie kozienickim odpo-
wiada Zarząd Dróg Powiatowych w Ko-
zienicach, którego siedziba znajduje się  
w Aleksandrówce przy ulicy Serdecznej 
3. Pod nadzorem tej jednostki znajdują się 
293 kilometry dróg powiatowych. 

Do zimowej akcji Zarząd Dróg Po-
wiatowych w Kozienicach zabezpieczył 
ponad 1000 ton mieszanki piaskowo-sol-
nej, 200 ton piasku oraz sprzęt ciężki: trzy 
piaskarki na nośnikach własnych razem  
z pługami średnimi, dwa pługi ciężkie 
bez nośników, dwa pługi średnie na no-
śnikach własnych, jeden pług wirnikowy 
na ciągniku, koparko-ładowarkę oraz  sa-
mochody MAZ, a także Mercedes i Jelcz.

W razie konieczności przewiduje się 
wynajęcie sprzętu ciężkiego typu: spy-
charki, ładowarki, równiarki – do odśnie-
żania dróg w szczególnie ciężkich warun-
kach, przy grubej pokrywie śniegu.

Drogi powiatowe podlegają pod szósty 
standard zimowego utrzymania, co oznacza, 
że na tych drogach odśnieżanie będzie prowa-
dzone w sposób interwencyjny w zależności 
od potrzeb oraz zwalczanie śliskości zimowej 
prowadzone będzie w miejscach wyznaczo-

nych przez Zarząd Dróg Powiatowych. Poza 
standardem pozostałe drogi powiatowe o na-
wierzchni twardej będą odśnieżane po zwol-
nieniu sprzętu z pracy na standardzie szóstym.

Ze względu na dużą ilość dróg powia-
towych do zimowego utrzymania, jest za-
chowana pewna kolejność ich odśnieża-
nia. Łączone są one w wyznaczone trasy.

Drogi połączone w trasy dla po-
szczególnych pojazdów:

MAZ WKZ 36 MF – trasa nr 1
Aleksandrówka – Stanisławice – Stani-
sławów – Ursynów – Przejazd – Cecy-
lówka przez wieś – Lewaszówka – Wólka 
Brzózka – Brzóza – powrót do Cecylówki 
– Ursynów – Brzóza – powrót do Ursyno-
wa – Stanisławów – Aleksandrówka
Aleksandrówka – Kociołki – Śmietanki – 
przez Janów do ul. Lubelskiej i powrót do 
Kociołek
Kociołki – Bogucin –Brzustów – Bogucin 
(trasa do przejechania 2 razy, gdyż droga 
jest szeroka) Bogucin – Molendy – Gar-
batka – Garbatka – Garbatka Nowa –  
w lewo do Bąkowca i powrót z Bąkowca 
do Garbatki Nowej – przez Grudek i Zawa-
dę do Kociołka – Sarnów – Bierdzież i po-
wrót przez Sarnów – Kociołek – Garbatkę  
i przez Molendy powrót do bazy ZDP

MAZ WKZ 70 CY – trasa nr 2
Aleksandrówka – Ursynów – Brzóza 
Brzóza – Głowaczów – Łukawa – powrót 

do Głowaczowa
Głowaczów – Lipskie Budy – powrót do 
Głowaczowa – Moniochy – Łękawica – 
Dziecinów – Grabów nad Pilicą
Grabów nad Pilicą – Nowa Wola – Strzy-
żyna – Augustów przez przejazd kolejo-
wy – granica powiatu – powrót do Nowej 
Woli
Nowa Wola – Grabów nad Pilicą – Brzo-
zówka przy kościele – przez wieś Brzo-
zówka –Dąbrówki – Augustów powrót do 
Grabowa nad Pilicą
Grabów – Dziecinów – w lewo do Lipi-
nek – Wyborów
Wyborów – stacja PKP i powrót do Wy-
borowa
Wyborów – Kępa Niemojewska do końca 
wsi i powrót do Wyborowa
Wyborów – Lipinki – Cychrowska Wola 
– zawracanie przy sklepie i powrót do Li-
pinek
Lipinki – Łękawica – Studzianki – Mo-
niochy – powrót do bazy ZDP
MERCEDES WKZ 03 AJ – trasa nr 3
Od ul. Chartowej – Łuczynów przez wieś 
– powrót do ul. Chartowej i jeszcze raz 
przez Łuczynów – Nowa Wieś – Świerże 
– do krajowej i wysepki przy wiadukcie 
– powrót do Świerży i Nowej Wsi – do 
drogi krajowej, następnie 
Ryczywół – do Brzózy i powrót do  

Dokończenie na str. 6

Informacje



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 6

Ryczywołu
Basinów – Studzianki i powrót do Basi-
nowa – w lewo do Łękawicy
Łękawica – w prawo Trzebień – Magnuszew 
Magnuszew – Grzybów – Stary Przewóz 
do wału – w prawo do Przewozu Tarnow-
skiego 
Przewóz Tarnowski – powrót przez Stary 
Przewóz – Kępa Skórecka – Chmielew
Chmielew – Mniszew – Rozniszew – Za-
krzew i powrót do Mniszewa
Mniszew – Chmielew – Kępa Skórecka 
– w prawo do Wilczkowic – powrót do 
Kępy Skóreckiej i do Magnuszewa
Magnuszew – Wola Magnuszewska – Ty-
borów – przez wieś Tyborów i powrót do 
Woli Magnuszewskiej
Wola Magnuszewska – Magnuszew – 
Trzebień – Łękawica – Basinów – Ryczy-
wół – Kłoda – powrót do bazy ZDP

MAZ WKZ 59 NU – trasa nr 4
Brzeźnica – Mozolice
Sieciechów – Wola Klasztorna – Oleksów 
do cmentarza – powrót do Sieciechowa
Opactwo – Kępice
Nagórnik – Wólka Wojcieszkowska – Za-
jezierze – Głusiec 
Głusiec – Zajezierze – Gniewoszów
Gniewoszów – Chechły – Gniewoszów
Gniewoszów – Borek (przy szkole na Re-
gów) – Gniewoszów do stacji paliw 
Gniewoszów – Regów – w prawo na wał 
do Wysokiego Koła
Wysokie Koło – Markowola – powrót do 
Regowa 
Regów – Borek – Wólka Wojcieszkowska 
– Nagórnik – Kępice przez wieś do Opac-
twa – Sieciechów

Sieciechów – Łoje – Mozolice – Brzeźni-
ca – baza ZDP

JELCZ WKZ 36 CX – trasa nr 5
Kozienice – koło stadniny – Holendry 
Kozienickie
Holendry Kozienickie – Holendry Piotr-
kowskie – w lewo do Opatkowic do drogi 
krajowej i powrót do Holendrów Piotr-
kowskich
Holendry Piotrkowskie prosto przez 
wieś do drogi do Nowej Wsi i powrót do 
Holendrów Piotrkowskich – w lewo do 
Piotrkowic 
Piotrkowice – Kuźmy – Holendry Kuź-
mińskie – Nowa Wieś – powrót do Piotr-
kowic
Piotrkowice – w lewo – do Holendrów 
Kozienickich – w lewo przed Kapliczką 
do Cudowa – Wymysłów – Przewóz – po-
wrót do Cudowa – w lewo przy kapliczce 
– koło stadniny - do Kozienic 
Kozienice – Przewóz – Kępa Wólczyńska 
– Wólka Tyrzyńska – Dąbrówki – Kozie-
nice ul. Lubelska
Kozienice – powrót do Wólki Tyrzyńskiej 
– Samwodzie – Psary – Brzeźnica – po-
wrót przez Psary – Samwodzie – Wólka 
Tyrzyńska – Kępa Wólczyńska – w pra-
wo po starym wale Samwodzie – Kępecz-
ki – Staszów – Mozolice Małe – Mozo-
lice Duże – powrót do Mozolic Małych 
– Brzeźnica – powrót do skrzyżowania do  
Staszowa – Staszów w lewo do końca wsi 
– powrót do Mozolic Małych – Kępeczki 
– Samwodzie – Kępa Wólczyńska – pro-
sto po wale Holendry Kozienickie – Prze-
wóz – w lewo do Kozienic

Warto nadmienić, iż standard zimowe-

go utrzymania dróg powiatowych odbiega 
znacznie od standardów utrzymania dróg 
krajowych. Na drogach krajowych obo-
wiązuje standard II i III, a więc jezdnia od-
śnieżana jest na całej szerokości, a śliskość 
zimowa likwidowana jest na całej szero-
kości jezdni łącznie z poboczami utwar-
dzonymi na skrzyżowaniach z drogami 
twardymi, skrzyżowaniach z liniami ko-
lejowymi, odcinkach o pochyleniu ponad 
4 %, przystankach autobusowych, innych 
miejscach ustalonych przez zarząd drogi.

Wykaz numerów telefonów służbo-
wych do Zarządu Dróg Powiatowych  
w Kozienicach:
Stacjonarne: 
– 48 614 27 30 – od poniedziałku do piąt-

ku w godz. 7:00 – 15:00
– 48 614 30 03 – od poniedziałku do piąt-

ku w godz. 7:00 – 15:00
Komórkowe:
– dyrektor – 538 229 956
– kierownik robót – 604 285 090
– grupa interwencyjna – 604 271 455

W Zarządzie Dróg Powiatowych  
w Kozienicach nie są prowadzone ciągłe 
dyżury całodobowe. W okresie zimo-
wym, gdy zachodzi taka potrzeba (opady 
śniegu, oblodzenie jezdni), uruchamiane 
są na ten okres dyżury, ale również nie 
całodobowe, a tylko na czas trwania akcji 
odśnieżania lub usuwania śliskości.

Zarząd Dróg Powiatowych 
w Kozienicach

Dokończenie ze str. 5

1 grudnia 2017 r. w Muzeum im. 
Witolda Gombrowicza we Wsoli odby-
ło się uroczyste wręczenie stypendiów 
Prezesa Rady Ministrów. Stypendia  
otrzymała dwójka uczniów Zespo-
łu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich  
w Kozienicach: Katarzyna Gozdera  
z klasy III FLO (II Liceum Ogólno-
kształcące) oraz Arkadiusz Michalski  
z klasy 4 TEK (Technikum). Uroczy-
stość wręczenia stypendiów uświetnił 
program artystyczny śpiewaczki opero-
wej Katarzyny Bochyńskiej – Wojdył.

Na zdjęciu nasi stypendyści z Mazo-
wiecką Kurator Oświaty Aurelią Micha-
łowską.

PAWEŁ BORYCZKA

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

Informacje
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Jeśli człowiek robi coś dobrego z trudem, 
trud przemija, a dobro zostaje.

Śmierć jest snem bez snów, zaproszeniem 
do odpoczynku,

przejściem do innego życia.
Każde pożegnanie, a szczególnie to 

ostatnie, skłania do zadumy i refleksji.
Droga Aniu, znaliśmy się krót-

ko, tylko połowę kadencji jako Rad-
ni Rady Powiatu Kozienickiego, ale 
będę pamiętał Twoją uśmiechniętą, 
spokojną twarz, dobroć i szlachetność. 
Cechował Cię wewnętrzny spokój, za-
troskanie problemami mieszkańców 
powiatu.

Pozostaną mi w pamięci indywidual-
ne rozmowy, szczególnie te, z czasu cho-

roby, gdy mówiłaś, że każde wyjście jest 
złe i każde wyjście jest dobre. Szanowa-
łem Ciebie za skromność, za stosunek do 
wszystkich ludzi, za otwartość, przekona-
nia, których nikomu nie narzucałaś.

W imieniu Rady Powiatu, Zarzą-
du, wszystkich pracowników Starostwa  
i jego jednostek składam Rodzinie i bli-
skim zmarłej najszczersze kondolencje  
i wyrazy współczucia.

Odpoczywaj w spokoju.
Anna Kurp zmarła 30 listopada  

2017 r. w wieku 57 lat po długiej walce 
z chorobą. Pogrzeb odbył się 2 grudnia 
2017 roku.

WŁODZIMIERZ STYSIAK
Przewodniczący Rady 

Powiatu Kozienickiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach – Organizator Rodzinnej 
Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
zawodowej oraz niezawodowej. 

Apelujemy do wszystkich osób, które są odpowiedzialne oraz potrafiące zrozu-
mieć dziecko o rozważenie możliwości podjęcia się roli rodzica zastępczego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie 
niepozostającej w związku małżeńskim.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej muszą spełniać warunki, o których 
mowa w art. 42 ust. 1 – 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i sys-
temie pieczy zastępczej (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697):

1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

• zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
• opinią o posiadaniu predyspozycji motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziec-

ka wystawiona przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 
dwuletnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;

6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7. zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb,  

w tym:
• rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
• właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
• wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wy-

rokiem za umyślne przestępstwo.
W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło  

dochodów.
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące szkoleń oraz rodzinnej pieczy zastępczej można uzyskać w siedzibie PCPR w Ko-

zienicach ul. Kochanowskiego 15 – pokój nr 18, w godzinach:
Poniedziałek – 7.30 – 17.30
Wtorek – czwartek – 7.30 – 15.30
Piątek – 7.30 – 13.30 
lub telefonicznie pod numerem 48 382 – 05 – 65

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY

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

Informacje
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Finał XVII edycji akcji Szlachetna 
Paczka już za nami. W rejonie Kozienice 
pomoc otrzymały 22 rodziny! Weekend 
cudów w kozienickim magazynie, który 
mieścił się w lokalu Calvados, upłynął 
pod znakiem wielkiej radości i szczęścia. 
Rodziny były bardzo zaskoczone otrzy-
maną pomocą. Nie zabrakło łez wzru-
szenia. 10-letni Kuba powiedział, że to 
jego najszczęśliwszy dzień w życiu. Pan 
Marcin otrzymał wymarzony wózek elek-
tryczny, który bardzo ułatwi mu codzien-
ne czynności, jak chociażby zakupy, czy 
spacer z dziećmi. Pani Ania dzięki otrzy-
manemu wyposażeniu domu, będzie mo-
gła szybciej się usamodzielnić i zacząć 
nowe życie. Wszystkie rodziny otrzy-
mały piękną, wartościową pomoc. Dar-
czyńcy podeszli do swojej roli z sercem  
i profesjonalizmem. Spełnili najważniej-
sze potrzeby rodzin i nie tylko. Darczyń-
cami byli między innymi:
1. Pracownicy Starostwa Powiatowego 

w Kozienicach, Radni Rady Powiatu 
Kozienickiego oraz pracownicy jed-
nostek organizacyjnych Powiatu,

2. Radni Rady Gminy Głowaczów,
3. Urząd Gminy w Garbatce-Letnisku,
4. Publiczne Przedszkole nr 5 im. Wandy 

Chotomskiej w Kozienicach,
5. Zespół Szkół Samorządowych w Gar-

batce-Letnisku,
6. Komenda Powiatowa Państwowej 

Straży Pożarnej w Kozienicach,
7. Komisja Zakładowa NSZZ ,,Solidar-

ność” w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o,
8. Foremka – Klub Aktywnej Kobiety.

Współdarczyńcami byli również Ze-
spół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich, 
Publiczne Szkoły Podstawowe w: Głowa-
czowie, Woli Chodkowskiej, Świerżach 
Górnych oraz Publiczne Przedszkola  
w: Świerżach Górnych i Głowaczowie. 
W akcji wzięli również udział Powia-
towy Urząd Pracy w Kozienicach oraz  

OSP Głowaczów.
Odzew na akcję miał bardzo pozy-

tywny wydźwięk. Do pomocy przystąpiło 
bardzo dużo osób, oferując bezinteresow-
nie swój czas i zaangażowanie, by nieść 
mądrą pomoc.

Średnia liczba osób robiących paczkę 
to 40, zaś średnia wartość paczki wynio-
sła ponad 3 tysiące złotych. Najwyższa 
wartość paczki w rejonie Kozienice to 
suma 7 tysięcy złotych. 

Grupa 9 wolontariuszy rejonu Kozie-
nice pracowała sprawnie i jak zwykle dała 
z siebie 100%. Podczas finału SuperW 
pomagali wolontariusze z Zespołu Szkół 
Nr 1 w Kozienicach. Chłopcy dzielnie 
nosili paczki. W pomoc przy finale zaan-
gażowała się również firma Kammbud, 
która udostępniła nam swoje auto. Poma-
gały nam również osoby prywatne: Piotr, 
Bartek – czyli nasi kolejni kierowcy.

Dzięki uprzejmości właściciela loka-
lu Calvados, piekarni Graham i cukierni 
Słodki Leniuch wolontariusze mogli ugo-
ścić darczyńców kawą, herbatą oraz po-
częstować pysznym ciastem i tortem. Wo-
lontariusze i osoby pomagające przy finale 
mogli posilić się w restauracji ,,Pod So-
sną’’ żurkiem, zaś młodzi wolontariusze  
z Zespołu Szkół mogli zjeść pyszną pizzę 
przygotowaną przez restaurację ,,Galeria 
Smaku”. Dzięki uprzejmości Firmy Zibi, 
która ufundowała baner naszego rejo-
nu, mogliśmy dumnie zaprezentować się  
18 listopada podczas otwarcia bazy ro-
dzin w Warszawie. Firma podarowała 
również materiały biurowe.

Dziękujemy szczególnie Elwirze Ko-
złowskiej Dyrektor Domu Kultury w Ko-
zienicach oraz Irenie Bielawskiej Prezes 
Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Ko-
zienicka” za przybycie na finał Szlachet-
nej Paczki rejonu Kozienice. 

Gościem specjalnym w magazynie 
rejonu Kozienice był Piotr Cieszewski 
ambasador Szlachetnej Paczki, zdobyw-

ca szczytu Mount Everest, gdzie zabrał 
ze sobą flagę paczki. Niezmiernie miło 
było nam gościć tak szczególną postać. 
Cieszymy się, że wraz z żoną i córeczką 
poświęcił swój czas i nas odwiedził! 

Podziękowanie
Drodzy darczyńcy, dobroczyńcy oraz 

osoby, które pomogły nam podczas finału!
Jesteśmy bardzo wdzięczni, że mo-

gliśmy spotkać się podczas XVII edycji 
projektu Szlachetna Paczka i razem nieść 
mądrą pomoc ludziom w trudnej sytuacji 
życiowej. Pomoc, która mamy nadzieję, 
będzie impulsem do pozytywnych zmian 
w życiu rodzin oraz sygnałem, że są lu-
dzie, dla których ich los nie jest obojętny, 
którzy bezinteresownie okażą wsparcie  
i podadzą pomocną dłoń.

Dzięki ludziom dobrej woli – wspa-
niałym darczyńcom, którzy stanęli na wy-
sokości zadania, poświęcając swój czas  
i pieniądze, mogliśmy pomóc 22 rodzi-
nom z naszego rejonu!

Skala pomocy przerosła wszelkie 
oczekiwania rodzin oraz nas samych! 
Nie zabrakło łez wzruszenia, zdziwienia 
i niedowierzania ze strony rodzin, że ktoś 
zupełnie obcy postanowił obdarować ich 
tak hojnie! Radości nie było końca, dzieci 
cieszyły się z otrzymanych prezentów.

Dziękujemy również dobroczyńcom, 
bez których praca niewielkiej grupy wo-
lontariuszy, byłaby niemożliwa. Dzięki 
waszej dobrej woli i chęci pomocy to 
wszystko, co się stało przez ostatnie dwa 
miesiące stać by się nie mogło! 

Dziękujemy również osobom, które 
pomogły nam podczas Weekendu Cudów. 
Jesteśmy dumni, że razem mogliśmy 
uczynić rzeczy wielkie, nieść pomoc naj-
bardziej potrzebującym.

Pozdrawiamy wszystkich serdecznie 
i zachęcamy do współpracy w przyszłym 
roku!

Wolontariusze rejonu Kozienice

Wydarzenia
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W dniach od 26 do 29 listopa-
da dwuosobowa delegacja nauczycieli  
z Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów 
Polskich w Kozienicach uczestniczyła 
w wizycie przygotowawczej do nowe-
go projektu Erasmus+ z roboczą nazwą 
„Nutrition”. Wizyta ta odbyła się w ponad 
stuletnim Gimnazjum Św. Władysława  
w dzielnicy Kobanya, szkole średniej spe-
cjalizującej się w nauczaniu języków ob-
cych oraz przedmiotów przyrodniczych.

Zespół Szkół reprezentowała Sylwia 
Śmietanka, nauczycielka przedmiotów 
zawodowych gastronomicznych oraz 
koordynator europejskich projektów 
współpracy szkół – wicedyrektor Paweł 
Boryczka. W trakcie spotkania zaplano-
wano szczegółowo działania w czasie 
mobilności przewidywanych do realizacji 
w projekcie oraz działania między mobil-
nościami. Było to już kolejne spotkanie 
przygotowawcze. Poprzednie miało miej-
sce w Wiedniu na początku czerwca. 

Realizacja tego projektu daje szan-
sę na wspólne europejskie działanie dla 
uczniów interesujących się biologią, 
chemią oraz zdrowym odżywianiem. 

Daje też możliwość transferu dobrych 
praktyk w nauczaniu pomiędzy europej-
skimi szkołami. Plany są bardzo ambit-
ne. Przewidziano spotkania projektowe 
w Budapeszcie, Wiedniu, Kozienicach, 
Lens we Francji oraz w Eisenberg  
w RFN. Ustalono też podział obowiąz-
ków między szkołami.

Dla Zespołu Szkół spotkanie to 
dało też możliwość omówienia dal-
szej dwustronnej współpracy Kozieni-
ce – Budapeszt oraz Kozienice – Lens. 

Szent Laslo Gimnazium była szkołą 
partnerską zakończonego w sierpniu  
2017 r. projektu Erasmus+ Maths Together  
(mato.zslp.edu.pl).

Spotkanie z dyrektorem węgierskiej 
placówki, Peterem Szarkanym może przy-
nieść konkretne rezultaty i być może nawet 
w tym roku szkolnym kozienicka szkoła 
rozpocznie pierwszą edycję projektu Pol-
sko-Węgierskiej Wymiany Młodzieży.

PAWEŁ BORYCZKA
Zespół Szkół Nr 1

W związku z kulminacją sezo-
nu grzewczego Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej w Ko-
zienicach informuje, że w bieżącym 
roku w wypadkach związanych z cza-
dem w województwie mazowieckim 
zginęło już 15 osób, a 171 osób mia-
ło objawy podtrucia (statystyka na 
dzień 04.12.2017 r.). Ponadto badania 
wskazują, że co czwarty Polak myli 
czad z dymem uważając, że da się go 
poznać po zapachu. Mając na uwadze 
bezpieczeństwo naszych mieszkańców 
przekazujemy podstawowe informacje 
dotyczące tego niebezpiecznego gazu 
zwanego „cichym zabójcą”.

st. kpt. PAWEŁ KOWALSKI
Oficer prasowy KP PSP w Kozienicach

CO TO JEST TLENEK WĘGLA?
Tlenek węgla jest bezbarwnym  

i bezwonnym silnie trującym gazem. 
Dostaje się do organizmu przez układ 
oddechowy, a następnie jest wchłania-
ny do krwiobiegu. Uniemożliwia pra-
widłowe rozprowadzanie tlenu we krwi  
i może powodować uszkodzenia mózgu 
oraz innych narządów. Jeśli używasz 
węgla i drewna, dokonuj okresowych 
przeglądów nie rzadziej niż raz na trzy 
miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego 
czy oleju opałowego – nie rzadziej niż 

raz na pół roku. Zarządca budynku lub 
właściciel ma obowiązek  m.in. dokona-
nia przeglądu instalacji wentylacyjnej 
nie rzadziej niż raz w roku.
JAKIE SĄ OBJAWY ZATRUCIA 
TLENKIEM WĘGLA?

Ból głowy; ogólne zmęczenie; dusz-
ności; trudności z oddychaniem; oddech 
przyspieszony, nieregularny; senność; 
nudności.

Osłabienie i znużenie, które czuje za-
czadzony, a także zaburzenia orientacji  
i zdolności oceny zagrożenia powodują, 
że jest on całkowicie bierny (nie ucieka 
z miejsca nagromadzenia trucizny), traci 
przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie 
mu z pomocą – umiera.
JAK RATOWAĆ ZACZADZONEGO?
• Należy zapewnić mu dopływ świeże-

go powietrza,
• natychmiast otwórz okna i drzwi, by 

z pomieszczenia usunąć truciznę,
• jak najszybciej wynieś go na świeże 

powietrze,
• rozluźnij mu ubranie - rozepnij pa-

sek, guziki, ale nie rozbieraj go, gdyż 
nie można doprowadzić do przemar-
znięcia.

Jeśli po wyniesieniu na świeże powie-
trze zaczadzony nie oddycha, niezwłocz-
nie przystąp do wykonania sztucznego 
oddychania i masażu serca.

Wezwij służby ratownicze: pogoto-
wie ratunkowe – tel. 999, straż pożarną 
– tel. 998 lub 112.
CO ZROBIĆ, ABY BYĆ BEZPIECZ-
NYM?
• zapewnij prawidłową wentylację po-

mieszczeń,
• stosuj mikrowentylację okien i drzwi,
• nigdy nie zasłaniaj kratek wentyla-

cyjnych,
• z pomocą fachowców dokonuj okre-

sowych przeglądów komina, urzą-
dzeń grzewczych i instalacji wenty-
lacyjnej,

• nie spalaj niczego w zamkniętych 
pomieszczeniach, jeśli nie są wenty-
lowane,

• zainstaluj czujki tlenku węgla w tej 
części domu, w której sypia twoja ro-
dzina – to bardzo skuteczne urządze-
nia, które uratowały już niejedno życie.

Tylko czujka pozwoli Ci stwierdzić 
obecność tlenku węgla. W sprzedaży 
oprócz czujek tlenku węgla są także urzą-
dzenia wykrywające jednocześnie tlenek 
węgla i inne groźne substancje.

Wydarzenia/Informacje
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16 listopada 2017 r. w Centrum Kulturalno – Artystycz-
nym w Kozienicach odbyło się wręczenie stypendiów 

dla uczniów za szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia arty-
styczne i sportowe za rok szkolny 2016/2017. Stypendia zostały 
ufundowane przez Burmistrza Gminy Kozienice i wręczali je: 
burmistrz Tomasz Śmietanka, zastępca burmistrza Małgorzata 
Bebelska oraz przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miej-
skiej Krzysztof Zając. W gronie wyróżnionych znalazło się  
12 naszych uczniów. Gratulujemy !!!

17 listopada odbyła się XXVII edycja Konkursu „Moje spo-
tkania z Puszczą”. Była ona zatytułowana „Moje wędrów-

ki przez leśne kryjówki” i koncentrowała się na sprawdzeniu 
wiedzy uczniów o gatunkach obcych występujących w Puszczy 
Kozienickiej, ich rozpoznawaniu i dostrzeganiu zagrożeń, jakie 
stwarzają w ekosystemach. Uczniowie I LO  przystąpili do testu 
wiedzy i konkursu fotografii. Prace do konkursu fotograficzne-
go przygotowali: Aleksandra Grzybek (IIa), Dominika Roda-
kowska (IIa), Adrianna Wałęka (IIc), Julia Telbusiewicz (Ia)  
i Piotr Maj (Ia). Jury przyznało I nagrodę w kategorii foto-
grafia wśród szkół ponadgimnazjalnych dla Piotra Maja.  
W teście wiedzy szkołę reprezentowały: Wiktoria Rytko (Ia), 
Katarzyna Tyśkiewicz (Ia) i Wiktoria Zawodnik (Ia), wyłonio-
ne podczas eliminacji szkolnych. W etapie finałowym konkursu 
uczennice doskonale poradziły sobie z testem o Kozienickim 
Parku Krajobrazowym i uzyskały odpowiednio: I miejsce w ka-
tegorii test wiedzy dla Wiktorii Rytko oraz wyróżnienie dla 
Katarzyny Tyśkiewicz. Uczniowie wykazali się wrażliwością 
i spostrzegawczością oraz chęcią pogłębiania wiedzy przyrod-
niczej i poznawania chronionej przyrody naszej okolicy. Laure-
atom konkursu serdecznie gratulujemy!

18 listopada do naszej szkoły, po raz kolejny, przybyły dzie-
ci, by wspólnie z licealistami zgłębiać wiedzę o poważ-

nych zagadnieniach biologicznych. Dzieci uczestniczące w spo-
tkaniach Klubu, odwiedzają naszą szkołę z chęcią i zapałem do 
poznawania świata przyrody i zdobywania nowych umiejętno-
ści. Tematem spotkania była komórkowa budowa organizmów, 
a jego celem było zaprzyjaźnienie się z mikroskopem biologicz-
nym. Mali odkrywcy dokonywali bardzo szczegółowych ob-
serwacji zwierząt bezkręgowych i kręgowych okiem, lupą, pod 
binokularem, by w końcu poznać pospolity organizm jednoko-
mórkowy żyjący w wodzie, czyli pantofelka. Obserwacje tego 
orzęska sprawiły dużo radości i zadziwienia nad jego biologią. 
Młodzi odkrywcy ćwiczyli samodzielne obserwacje mikrosko-
powe, wykonywali świeże preparaty i przyglądali się komórkom 
biologicznym okiem mikroskopu. Dokumentowali swoje obser-
wacje, wykonując rysunki na kartach pracy. Powstawały bardzo 
szczegółowe obrazy oglądanych preparatów mikroskopowych. 
Dziękujemy Małym Odkrywcom za wspólną naukę i zabawę. 
Zapraszamy na kolejne spotkania z tego cyklu.

29 listopada wolontariusze z naszej szkolnej grupy Szansa 
wybrali się, wraz z opiekunkami, do PSP Nr 3 w Ko-

zienicach. Zgodnie z andrzejkową tradycją, przygotowali pa-
kiet zabaw i wróżb dla najmłodszych uczniów. Uczniowie klas 
pierwszych entuzjastycznie przyjęli gości. Aktywnie brali udział  
w grach, zabawach i wróżbach przygotowanych przez liceali-
stów. Również nasi wolontariusze mieli sporo zabawy. Mamy 
nadzieję, że nasza współpraca z kozienickimi szkołami podsta-
wowymi będzie się rozwijać.

2 grudnia w I LO odbyły się kolejne zajęcia dla dzieci  
z cyklu „Klubu Młodego Odkrywcy”. Dzieci spotkały 

się, aby twórczo bawić się matematyką. Najpierw sześcio-
latki przypomniały sobie zasady rozwiązywania krzyżówek 
sudoku, podczas wspólnej pracy nad sudoku obrazkowym. 
Dzieci uzasadniały swoje hipotezy co do miejsca poszczegól-

Wydarzenia
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nych elementów, w ten sposób trenowały spostrzegawczość 
i logiczne myślenie. Następnie rozwiązywały samodzielnie 
sudoku obrazkowe z mikołajkami. W kolejnej części zajęć 
dzieci poznały różne rodzaje gier logicznych np. sart games: 
piraci, dżungla, pingwiny oraz dobble, la cucaracha, zbuduj 
i zburz itp. Zmagały się także z problemami wymagającymi 
logicznego myślenia, koncentracji uwagi, spostrzegawczo-
ści i umiejętności podejmowania decyzji. Mali adepci klu-
bu uczyli się bawiąc wesoło i z wielkim zaangażowaniem.  
W grupach starszych zajęcia miały podobny charakter, ale 
dobór stopnia trudności sudoku i gier był uzależniony od wie-
ku i możliwości małych odkrywców. Dzieci starsze zmagały 
się z trudniejszymi zadaniami, czerpiąc z sukcesów wielką 
satysfakcję. Odbył się krótki konkurs na najszybciej rozwią-
zane sudoku. Zwycięzcy z każdej ze starszych grup zostali 
nagrodzeni małymi upominkami dzięki wsparciu projektu 
przez PZU i Gminę Kozienice. Na koniec zajęć uczniowie  
I LO wręczyli maluchom labirynty z mikołajami, układanki 
do zabawy z rodziną i balony.

6 grudnia, nasi wolontariusze w roli Mikołaja i Śnieżynek, 
odwiedzili przedszkolaków z: Publicznego Przedszkola  

nr 1 „Pod topolą” w Kozienicach, Publicznego Przedszkola  
nr 6 w Świerżach Górnych, a także uczniów z Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach. Każda grupa wo-
lontariuszy przywitana została piosenkami i wierszykami, 
które przedstawiały podopieczni placówek. Dzieci chętnie 
siadały Mikołajom na kolana i robiły sobie pamiątkowe zdję-
cia. Prezentami obdarowane zostały zarówno dzieci, jak i pa-
nie, co budziło wiele radości.

6 grudnia, już po raz trzeci, wraz z międzynarodową organiza-
cją Amnesty International I LO przystąpiło do akcji Maraton 

Pisania Listów. Idea narodziła się w Polsce, w warszawskiej gru-
pie lokalnej. Pierwszy Maraton został zorganizowany w 2001 r. 
Dzięki inicjatywie dochodzi do rozpowszechnienia wiedzy na 
temat wolności i praw człowieka. Warto tu dodać, że 10 grudnia  
obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Najważ-
niejszym celem Maratonu jest realne wpływanie na losy osób, 
których prawa są łamane. Listy pisane w Polsce i na całym świe-

cie są naprawdę skuteczne. Wiele osób, biorących udział w Ma-
ratonie, otrzymuje odpowiedzi na swoje listy, a Ci którzy dzięki 
tym listom zostali uwolnieni przyznają, że dodały im otuchy  
i pocieszenia w ciężkich chwilach. Uczniowie zaprezentowali 
bohaterów Maratonu Pisania Listów w roku 2017. Wśród nich 
znalazła się: Ni Yulan z Chin, która naraziła się na brutalne prze-
śladowania za obronę osób eksmitowanych ze swoich domów, 
Tadjadine Mahamat Babouri z kolei oskarżył rząd Czadu i lu-
dzi z nim związanych o korupcję i sprzeniewierzenie pieniędzy 
publicznych. Został za to porwany w biały dzień i okrutnie bity  
w więzieniu, dlatego pilnie potrzebuje pomocy lekarskiej. Taner 
Kilic, który tylko wykonywał swoją pracę, ujawnił naruszenie 
praw człowieka w Turcji jako prezes Amnesty International  
w tym kraju. Trafił do więzienia na podstawie zarzutów o człon-
kostwo w „zbrojnej organizacji terrorystycznej”. Po zakończe-
niu uroczystego apelu goście, nauczyciele i uczniowie zostali 
zaproszeni do pisania listów. Opiekunowie akcji: Małgorzata 
Kuśmierczyk-Balcerek, Joanna Kuźmińska i Mariola Worobiec 
uczą właściwego spojrzenia na krzywdę i biedę drugiego czło-
wieka. Mówią, żeby nigdy nie patrzeć na nikogo z góry, chy-
ba że mamy zamiar pomóc mu wstać. Spotkanie uświadomiło 
wszystkim, że wspaniałą sprawą jest pomaganie drugiemu  
człowiekowi.

7 grudnia nasi uczniowie: Patrycja Wołos, Magdalena Po-
słowska (opiekun Sylwia Milczarczyk), Martyna Rutkowska  

i Adam Dąbrowski (opiekun Beata Smykiewicz-Różycka) wzię-

li udział w XVI Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
„Staropolskie Kolędowanie” zorganizowanym przez Kozie-
nicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka w Kozienicach.  
W ogólnej klasyfikacji nasi artyści zdobyli: I miejsce – Patry-
cja Wołos, II miejsce – Magdalena Posłowska, III miejsce –  
ex aequo – Martyna Rutkowska i Adam Dąbrowski.

Red. I LO

Wydarzenia
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Obchodzony 1 grudnia Światowy 
Dzień AIDS został ustanowiony przez 
zgromadzenie Ogólne ONZ w 1988 r.,  
w celu zwrócenia uwagi świata na pro-
blemy związane z epidemią HIV/AIDS. 
Temat HIV/AIDS jest wciąż aktualny. 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
szacuje, że pod koniec 2016 r. na świe-
cie z HIV żyło około 36,7 milionów 
osób. W Polsce od początku epidemii  
w 1985 r., HIV zdiagnozowano u ponad 
22 tys. osób. Każdego dnia o swoim za-
każeniu dowiadują się 3-4 osoby. Szacuje 
się jednak, że nawet 60% osób żyjących  
z HIV w Polsce może nie wiedzieć  
o swoim zakażeniu. Codziennie na całym 
świecie, z powodu HIV/AIDS, umiera ok. 
3 tys. osób. Symbolem solidarności z oso-
bami żyjącymi z HIV i AIDS i ich bliski-
mi jest Czerwona Kokardka. 1 grudnia na 
całym świecie odbywają się akcje eduka-
cyjne mające na celu przekazanie rzetel-
nych informacji na temat HIV/AIDS oraz 
sposobów ograniczania ryzyka zakażenia, 
wykonywania testów w kierunku HIV, 

odpowiedniego leczenia. To również czas 
walki ze stygmatyzacją osób zakażonych 
oraz oddanie czci osobom zmarłym na 
AIDS. W Polsce, od początku epidemii  
w 1985 r. do połowy 2017 r. z powodu 
choroby zmarły 1374 osoby.
Nie ma grup ryzyka. HIV może doty-

czyć każdego
Wbrew powszechnym opiniom, HIV 

przenosi się nie tylko w następstwie kon-
taktów homoseksualnych, ale również, 
obecnie coraz częściej w Polsce, poprzez 
kontakty heteroseksualne.  Co 5. osoba le-
czona z powodu zakażenia HIV to kobie-
ta.  Każdy, kto prowadzi aktywne życie 
seksualne lub ma kontakt z krwią zakażo-
ną HIV, może zakazić się wirusem − bez 
względu na pochodzenie rasowe, religię 
czy orientację seksualną.  Krajowe Cen-
trum ds. AIDS rekomenduje, że test na 
obecność wirusa powinien wykonać każ-
dy, kto miał choćby raz w życiu kontakt 
seksualny niezabezpieczony prezerwaty-
wą. Podejmowanie ryzykownych zacho-
wań seksualnych wiąże się z ryzykiem 
zakażenia HIV. 

Nie testujemy się. Boimy się,  
czy nie wiemy?

Największą trudnością w rozpozna-
waniu zakażenia HIV jest zwykle podję-
cie decyzji o wykonaniu testu.  Badanie  
w kierunku HIV nie jest ani skompli-
kowane ani bolesne. Badania w kierun-
ku HIV można wykonać w szpitalach  
i poradniach całego kraju pod nadzo-
rem lekarza oraz dodatkowo anonimowo  
i bezpłatnie w Punktach Konsultacyjno-
-Diagnostycznych na terenie całej Polski. 
Więcej informacji na temat punktów PKD 

znajduje się na stronie www.aids.gov.pl.
Wczesne rozpoznanie zakażenia – 
szybsze wdrożenie odpowiedniego 

leczenia
HIV nie daje początkowo charakte-

rystycznych dolegliwości. Bardzo często 
pierwsze objawy przypominają grypę. 
Po kilku tygodniach dolegliwości zwykle 
mijają. Następuje okres bezobjawowy, 
który może trwać od kilku miesięcy do 
nawet kilkunastu lat. Jak podaje Krajo-
we Centrum ds. AIDS, średnio 8 – 10 lat 
można żyć z zakażeniem HIV, nie mając 
objawów AIDS. Jednakże przez cały czas 
wirus w ukryciu niszczy układ odporno-
ściowy. Ważne jest wczesne rozpoznanie 
zakażenia i wdrożenie odpowiedniego 
leczenia. U połowy osób rozpoznano 
zakażenie HIV późno, co spowodowało 
rozpoczęcie leczenia w zaawansowanym 
stadium choroby. Z tego względu istotne 
jest wykonywanie testów ‒ chorzy, którzy 
zostali zdiagnozowani w krótkim czasie 
po zakażeniu, lepiej odpowiadają na le-
czenie. Ponadto, wczesne wykrycie zaka-
żenia HIV i właściwe stosowanie leków 
antyretrowirusowych (ARV) pozwala na 
przedłużenie życia osoby zakażonej aż do 
okresu naturalnego starzenia się organi-
zmu oraz bardzo istotnie ogranicza prze-
noszenie zakażenia na inne osoby (part-
nerów seksualnych, noworodki). Osoby 
żyjące z HIV, dzięki nowoczesnym tera-
piom lekowym, mogą prowadzić normal-
ne życie – pracować, zakładać rodziny  
i mieć zdrowe potomstwo.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

w Kozienicach

16 listopada 2017 r. przypadał ko-
lejny Światowy Dzień Rzucania Pa-
lenia. Statystyki odnośnie palenia ty-
toniu w Polsce są nadal niepokojące. 
Papierosy codziennie pali co czwarty 
(24%) Polak w wieku 15 i więcej lat. 
Wśród mężczyzn odsetek ten wynosi 
31%, wśród kobiet 18%.

Wśród problemów zdrowotnych przy-
czynowo związanych z paleniem tytoniu 
wymienia się: choroby nowotworowe, 
choroby układu krążenia, choroby ukła-
du oddechowego i inne.

W krajach europejskich co piąty przy-
padek raka jest powodowany przez pale-
nie papierosów. Średnio blisko 35 proc. 
wszystkich zgonów z powodu nowotwo-
rów można przypisać paleniu tytoniu.  
W Polsce co roku ponad 24 tysiące męż-
czyzn i ponad 7,5 tysiąca kobiet umiera 
przedwcześnie z powodu używania tyto-
niu. Oczekiwana długość życia osób pa-
lących jest krótsza o ok.10 lat niż u osób 
nigdy niepalących.

Te statystyki można zmienić rezy-
gnując z palenia tytoniu!

Każdy, kto pali wraz z dymem tytonio-

wym wprowadza do organizmu mieszankę 
7 tysięcy substancji i związków chemicz-
nych. Konsekwencją jest wzrost ryzyka 
zachorowania na poważne choroby układu 
krążenia, układu oddechowego oraz liczne 
nowotwory. Osoby palące tytoń najczę-
ściej chorują na raka płuc, ale także na no-
wotwory złośliwe przełyku, gardła, jamy 
ustnej, pęcherza moczowego, miedniczek 
nerkowych, trzustki, wątroby czy żołądka. 
Chcąc zmniejszyć ryzyko zachorowania 
na choroby odtytoniowe trzeba wyelimi-
nować ze swojego otoczenia dym tytonio-
wy! Najlepiej jest nie zaczynać palić lub 
jak najszybciej rzucić palenie i unikać na-
rażania się na bierne palenie!

Niezależnie od wieku i liczby lat 
palenia, rzucenie palenia zawsze jest  
dobre dla zdrowia!

Informacje
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Dokończenie artykułu „Ciemna stro-
na nowych mediów”, którego I część 
zamieszczona została w Nr 11/2017 (li-
stopad) Biuletynu Informacyjnego „Nasz 
Powiat”.

W terapii stosowanej u dzieci uzależ-
nionych od komputera, wykorzystuje się 
zazwyczaj dwie metody. Pierwsza jest 
dosyć agresywna i polega na odstawie-
niu komputera. Taki zabieg zazwyczaj 
odbywa się podczas awantury i wywołuje  
w dziecku bunt. Czuje się ono w niespra-
wiedliwy sposób pozbawione przyjem-
ności i pozostawione same sobie. Młody 
człowiek ma poczucie krzywdy, jest bar-
dzo zły, nie rozumie przyczyny postępo-
wania rodziców, ponieważ nie wie, że coś 
z nim jest nie tak. Nawet, gdy pojawia 
się tzw. „zespół odstawienia”, bagateli-
zują problem. Nie wierzą, że bóle głowy, 
zaburzenia koncentracji i uwagi, drażli-
wość, lęk i ciągłe napięcie są – podobnie, 
jak w przypadku innych uzależnień – 
efektem odstawienia źródła uzależnienia. 

Skuteczniejszy jest drugi sposób, 
polegający na negocjacji. Niektórzy 
rodzice umawiają się z dziećmi, że na 
przykład mogą usiąść do komputera do-
piero po odrobieniu lekcji. Takie postę-
powanie powoduje, że dziecko czuje się 
współodpowiedzialne za podjęte wraz  
z rodzicami ustalenia. Metoda ta wymaga 
jednak, przynajmniej przez pewien okres, 
kontroli ze strony rodziców. Dziecko, bę-
dące same w domu i mające do wyboru 
przestrzeganie norm ustalonych z rodzi-
cami lub grę na komputerze, wybierze to 
drugie. Dzieje się tak, ponieważ nie jest 
jeszcze na tyle ukształtowane i odpowie-

dzialne, żeby móc samodzielnie się kon-
trolować. Być może raz czy dwa uda mu 
się zacząć od lekcji, ale za trzecim razem 
z pewnością zgubne przyzwyczajenie 
zwycięży. 

Aby uchronić dziecko przed uzależ-
nieniem od komputera, trzeba z nim dużo 
rozmawiać, szczególnie o sprawach trud-
nych. Utrzymywanie dobrych kontaktów 
jest niezwykle ważne, a rozmowa o uczu-
ciach i niepowodzeniach wręcz niezbęd-
na. Oczywiście jest to trudne, zwłaszcza 
jeżeli dziecko wchodzi w okres dojrzewa-
nia. Jednak wspólne wykonywanie zwy-
kłych domowych czynności i wspólne 
zainteresowania sprawiają, że dziecko nie 
ma poczucia samotności, nie potrzebuje 
ucieczki od rzeczywistości i problemów 
emocjonalnych, a taką ucieczkę stanowi 
dla niego np. komputer.

Podstawowa zasada ze strony rodzi-
ców powinna brzmieć: nie kupujemy i nie 
tolerujemy gier komputerowych, które nie 
są dostosowane do wieku naszych dzieci. 
Należy pokazać dziecku, że komputer nie 
musi istnieć tylko po to, by siedzieć go-
dzinami przed promieniującym ekranem  
i poruszać dwoma palcami po klawiatu-
rze, lecz także po to, by uczyć się czytać  
i pisać, rysować i poznawać świat. 

Oczywiście czas dostępu dziecka 
do komputera powinien być ograniczo-
ny. Nie ma konkretnych limitów, gdyż 
jest to sprawa indywidualna, ale gene-
ralnie obowiązuje zasada: im dziecko 
młodsze, tym ten czas powinien być 
krótszy. Ponadto warto robić przerwy 
w korzystaniu z komputera. Należy tak-
że konsekwentnie przestrzegać zasady: 

„najpierw obowiązki, 
potem komputer”. 

Musimy również 
umieć zaoferować dziecku inne, równie 
atrakcyjne sposoby spędzania wolne-
go czasu. Procesów rozwoju techniki,  
a szczególnie technologii informacyjnej, 
nie da się zahamować i będzie ona zawsze 
atrakcyjna dla dzieci. To bardzo dobrze, 
gdyż znajomość tej technologii wydaje się 
być niezbędna w dorosłym życiu obecnie 
młodych ludzi. Należy jednak korzystać  
z niej umiejętnie i rozsądnie. Człowieko-
wi dla równowagi i zdrowia psychicznego 
zawsze potrzebny będzie drugi człowiek  
i to w bezpośrednim kontakcie. 

Podsumowując należy przestrzegać 
choćby tych kilku zasad: 
• Włączać telewizor/komputer, aby 

dziecko w wieku przedszkolnym 
obejrzało/grało tylko wybrany i od-
powiedni program/grało w grę.

• Wprowadzić i konsekwentnie prze-
strzegać zakazu włączania sprzętu 
podczas wspólnych posiłków.

• Proponować inne zajęcia zamiast oglą-
dania tv, korzystania z komputera.

• Wychodzić na spacery.
• Organizować zabawy, gry planszowe  

i rozgrywki sportowe z rówieśnikami.
• Przed udostępnieniem komputera 

przeprowadzić rozmowę z dzieckiem,  
w jakim celu go otrzymuje (nie tylko 
dla rozrywki, ale głównie do nauki).

• Kontrolować korzystanie z Internetu  
i przestrzegać ustalonych zasad.

RENATA KOWALSKA
pedagog 

Rzucenie palenia przed ukończeniem 
40 roku życia zmniejsza ryzyko zgonu  
z powodu chorób odtytoniowych o oko-
ło 90%, ale nawet odstawienie papiero-
sów w późniejszym wieku powoduje, że 
zagrożenie zachorowaniem na choroby 
odtytoniowe systematycznie spada wraz 
z upływem czasu od zaprzestania palenia. 
Jeśli przestaniemy palić papierosy pierw-
sze korzyści zdrowotne odczuwane będą 
bardzo szybko. Już w ciągu 20 minut 
po wypaleniu ostatniego papierosa tętno 
ustabilizuje się i powróci do normy, a po 
24 godzinach zmniejszy się ryzyko zawa-
łu serca. Po 48 godzinach wróci prawi-
dłowe funkcjonowanie zmysłów węchu  
i smaku. Od 1 do 9 miesięcy potrwa proces 
wzmocnienia układu krążenia i oddecho-
wego. Po kilku latach znacznie zmniejszy 

się ryzyko zachorowania na nowotwory 
oraz choroby układu krążenia.

Każdy rok, a nawet dzień abstynen-
cji tytoniowej jest bezcenny dla zdrowia!

Aż 35% palących Polaków chce rzu-
cić palenie, ale statystycznie dopiero przy 
ósmej próbie odstawienia papierosów 
udaje się osiągnąć ten cel. Dlaczego? 
Ponieważ jednym ze składników dymu 
tytoniowego jest nikotyna, która jest sub-
stancją uzależniającą. Nikotyna zmienia 
pracę mózgu, pobudzając go i wpływając 
na stan emocjonalny oraz fizyczny osoby, 
która jej używa. Większość osób po krót-
kim czasie palenia papierosów odczuwa 
przymus używania tytoniu oraz przy-
kre stany fizyczne i psychiczne, jeśli nie 
przyjmą kolejnej dawki nikotyny.

Dostępna jest specjalistyczna po-

moc w rzuceniu palenia!
Każdemu dzwoniącemu do Telefo-

nicznej Poradni Pomocy Palącym za-
pewniamy niezbędne informacje, możli-
wość indywidualnej konsultacji i pomoc 
w procesie rzucania palenia! Zadzwoń  
i sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić! 
Umów się z naszym doradcą na indywi-
dualną konsultację w dogodnym dla sie-
bie terminie!

Zapraszamy od poniedziałku do 
piątku w godzinach 11:00 – 19:00

Telefoniczna Poradnia Pomocy  
Palącym 801 108 108; 22 211 80 15.

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna  

w Kozienicach 

Informacje
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2 grudnia 2017 roku w sali gimna-
stycznej Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Let-
nisku rozegrany został VI Mikołajkowy 
Turniej Oyama Karate o Puchar Wójta 
Gminy Garbatka-Letnisko. Zawody zgro-
madziły 238 zawodniczek i zawodników 
z 7 klubów Oyama Karate (Legionowo, 
Łódź, Piotrków Trybunalski, Radom, Tar-
nobrzeg, Tarnów oraz NKSW Wulkan). 
Reprezentanci ww. klubów rywalizowali 
w konkurencjach Kata w dziewięciu kate-
goriach wiekowych z podziałem na płeć.

Mistrzostwa zorganizowała Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Garbatce-Letnisku 
oraz Nadwiślański Klub Sportów Wal-
ki Wulkan pod honorowym patronatem 
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko Rober-
ta Kowalczyka. W imieniu organizatora, 
wszystkich przybyłych zawodników oraz 
publiczność powitała dyrektor Publicznej 
Szkoły Podstawowej  Agnieszka Babań-
ca. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał 
Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Robert 
Kowalczyk. W czasie ceremonii otwarcia 
zawodów Sensei Andrzej Suwała wrę-
czył wójtowi okolicznościowy grawerton, 
dziękując jednocześnie za dotychczasową 

współpracę na rzecz rozwoju Oyama Ka-
rate. W dalszej kolejności Sempai Olga 
Karaś zapoznała przybyłych gości z pro-
gramem „Cyfrowobezpieczni”.

Komisja sędziowska pracowała  
w składzie: Sensei Dariusz Szulc 4 dan 
(Piotrków Trybunalski), Sensei Dariusz 
Chachaj 4 dan (Tarnów), Sensei Grzegorz 
Uzar 2 dan (Tarnobrzeg), Sensei Miron 

Kowalski 2 dan (Piotrków Trybunalski), 
Sensei Maciej Zdziech 2 dan (Radom), 
Sensei Łukasz Łuczyński 2 dan (Ko-
zienice), Sensei Dominika Ziółek 1 dan 
(Legionowo) oraz Sensei Robert Wlazło  
1 dan (Tarnów).

Funkcję sędziego głównego pełnił 
Sensei Andrzej Suwała 4 dan.

ANDRZEJ SUWAŁA

W piątek – 8 grudnia dokonano uro-
czystego otwarcia Świetlico-Remizy  
w Bąkowcu. Można śmiało powie-
dzieć, że była to najbardziej wyczeki-
wana przez mieszkańców inwestycja 
w tym roku. W uroczystościach wzięli 
udział: Wójt Gminy Garbatka-Letnisko 
Robert Kowalczyk, Sekretarz Gminy 
Teresa Fryszkiewicz, Przewodniczący 
Rady Gminy Włodzimierz Mazur, soł-
tysi, radni gminy, Wicestarosta Powia-
tu Kozienickiego Krzysztof Stalmach, 
dyrektorzy szkół, przedstawiciele poli-
cji, straży pożarnej, strażacy Ochotni-
czej Straży Pożarnej oraz mieszkańcy 
sołectwa Bąkowiec. Przedstawiciele 
władz samorządowych oraz sołec-
kich dokonali uroczystego przecięcia 
wstęgi, natomiast poświęcenia obiektu 
dokonał Proboszcz Parafii w Opac-
twie ks. Henryk Kowalczyk. Następ-
nie wszyscy udali się na poczęstunek 
ufundowany przez Wójta Gminy Gar-
batka-Letnisko oraz władze sołeckie.

Świetlico-Remiza powstała w cen-
trum miejscowości, w budynku dawnej 
Publicznej Szkoły Podstawowej. Jesz-
cze całkiem niedawno był to zdewa-

GMINA GARBATKA-LETNISKO
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stowany i niezagospodarowany obiekt. 
Dziś dzięki efektywnym działaniom 
obecnych władz samorządowych budy-
nek przeszedł gruntowną przebudowę. 
Jej efektem są pomieszczenia – gara-
że dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
z zapleczem socjalnym, świetlica na 
potrzeby mieszkańców z zapleczem 
kuchennym oraz Filia Biblioteki Gmin-
nej. Dodajmy, że budynek przeszedł 
także termomodernizację, wymienio-
no okna, pokrycie dachowe oraz za-
montowano panele fotowoltaiczne, dla 
obniżenia kosztów utrzymania obiek-
tu. Realizacja inwestycji jest również 
dobrym przykładem pozyskiwania ze-
wnętrznych środków, Gmina pozyska-
ła na ten cel dotację z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014 – 2020 w kwocie 
ponad 331 tys. zł.

Jesteśmy pewni, że nowy, wyre-
montowany obiekt wspomoże funk-
cjonowanie Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Bąkowcu i będzie dobrze służył 
mieszkańcom sołectwa.

MAGDALENA MARSZAŁEK
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30 listopada 2017 r. 44 uczniów z Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Głowaczowie, na zaproszenie 
Posła na Sejm RP Dariusza Bąka, uczestni-
czyło w wycieczce do siedziby Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej. W czasie wycieczki 
uczniowie razem z opiekunami Agnieszką 
Olczak, Aleksandrą Wolską i Iwoną Sa-
pińską obejrzeli makietę kompleksu bu-
dynków sejmowych, a także wysłuchali 
ciekawych informacji dotyczących historii 
Sejmu. Zwiedzili galerię Sali Posiedzeń 
Sejmu, która zrobiła na wszystkich ogrom-
ne wrażenie. Tu mogli usiąść w wygodnych 
fotelach i wysłuchać krótkiego wykładu  
o tym, kto zajmuje poszczególne miejsca  
w Sali. Poseł na Sejm RP Dariusz Bąk bar-
dzo ciekawie nawiązał do historii naszego 
kraju i naszej małej ojczyzny gminy – Gło-
waczów. Uczniowie byli zainteresowani  
i bardzo chętnie odpowiadali na pytania Po-
sła. Po wyjściu z galerii Sali Posiedzeń Sej-

mu obejrzeli tablice upamiętniające posłów 
II Rzeczypospolitej, którzy zginęli podczas 
II wojny światowej. Widzieli miejsca, gdzie 
przeprowadzane są wywiady z politykami. 
Ponadto zwiedzili Salę Kolumnową i Ka-
plicę Poselską, a następnie udali się do sej-

mowej restauracji na obiad.
Serdecznie dziękujemy Posłowi Da-

riuszowi Bąkowi za to, że umożliwił nam 
odbycie niezwykle ciekawej „żywej lek-
cji” historii i wiedzy o społeczeństwie.

AGNIESZKA OLCZAK

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gło-
waczowie, mając świetną bazę sportową 
i dwóch fanatyków sportu w osobach 
Krzysztofa Wolskiego i Piotra Bolka, 
a także pomoc władz gminy ponownie 
potwierdza swoje znaczenie na arenie 
sportowej regionu radomskiego i nie tyl-
ko. UKS Jastrząb Głowaczów rocznik 
2009 wygrał turniej ORLIK CUP 2017. 
Znalazł się w grupie z Bronią Radom, 
Beniaminkiem Radom, Orlikiem Radom. 
W drugiej grupie znalazły się zespoły 
Radomiaka Radom, Drogowca Jedlińsk, 
Orlika Radom, Juniora Radom, Juventy 
Starachowice. Rywalizację grupową za-
kończyliśmy na 2 miejscu.

W półfinale przyszło nam się zmie-
rzyć z Juniorem Radom. Po wyrównanym 
spotkaniu zremisowaliśmy na boisku 1-1. 
W rzutach karnych przeciwnicy pomylili 
się 2 razy, nasi zawodnicy Mateusz i Filip 
pewnie strzelili swoje karne i mogliśmy 
świętować radość z awansu do finału.  
W drugim półfinale Juventa Starachowice 
uległa Broni Radom 1-2.

W finale przyszedł czas na rewanż  
z Bronią. Jeszcze wcześniej odbył się 
mecz o 3 miejsce Juventa Starachowice 
pokonała Juniora Radom 2-1. Wspaniałe 
widowisko w meczu finałowym stworzy-
ły zespoły Jastrzębia Głowaczów i Bro-
ni Radom. Zaczęło się tragicznie, już na 
początku zawodnik z Broni, który później 
uzyskał tytuł najlepszego zawodnika,  
w sytuacji oko w oko z bramkarzem 
strzelił bramkę dla Broni. I tu nasi powin-
ni stanąć, załamać się. Nic z tego, to ich 

jeszcze bardziej zmotywowało. Zaczęli 
walczyć o każdą piłkę i zepchnęli Broń do 
obrony. Zaczęło się, po jednym z rzutów 
różnych świetne uderzenie głową przez 
Adama Kłosa i już 1-1. Dalej naciska-
my. Nadarzyła się szansa kontry i Gabryś 
Górka – bramkarz, chcąc zagrać piłkę 
po interwencji do Mateusza, który został  
z przodu, tak uderzył, że strzelił bramkę 
na 2-1. Już było świetnie, ale Król Strzel-
ców turnieju (7 bramek) – Filip Bolek 
postawił kropkę nad i, strzelając bramkę 
na 3-1.

Radości nie było końca. Brawa za 
walkę, odpowiedzialność, za zadania  
i mądrość gry, która przeważyła szale 
zwycięstwa na naszą korzyść. Chłopcy 
pokazali, że mają charakter.

Zespół grał w składzie: Górka, Kłos, 
Czarnecki, Kilianek, Podymniak, Bro-
dowski, Bolek, Wiśniewski, Frączyk.

Słowa podziękowania dla Wójta Józe-
fa Grzegorza Małaśnickiego za wsparcie 
w kwestii dojazdu.

A że nie tylko piłką nożną szkoła  
w Głowaczowie żyje, to 1 grudnia odbył 

się turniej piłki ręcznej o Puchar Wójta 
Gminy Głowaczów.

W turnieju wystąpiło 5 drużyn: Gło-
waczów, Zwoleń, Przysucha i Wieniawa 
I i II. Turniej rozgrywany był systemem 
każdy z każdym. Nasze dziewczęta wy-
grały wszystkie swoje mecze i zajęły 
pierwsze miejsce. Drugie miejsce zaję-
ła Wieniawa I, trzecie Zwoleń, czwarte 
Wieniawa II i piąte Przysucha. Dziewczę-
ta coraz lepiej sobie poradzą w obronie. 
Jeżeli przełożą swobodę rozegrania piłki 
z zajęć SKS, czy wychowania fizycznego, 
będziemy jeszcze silniejsi.

Na koniec Wójt Gminy Głowaczów 
Józef Grzegorz Małaśnicki, który ufun-
dował nagrody na turniej, wraz z Krzysz-
tofem Wolskim podsumowali turniej  
i wręczyli pamiątkowe dyplomy, puchary 
i medale.

Najlepszą zawodniczką została Wik-
toria Rotuska (Głowaczów), najlepszą 
bramkarką Dominika Szatan (Głowa-
czów), natomiast królową strzelców Pau-
lina Oleś (Wieniawa).

KRZYSZTOF WOLSKI

GMINA GŁOWACZÓW
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Wielki Finał za nami. Samorząd 
Województwa Mazowieckiego wspólnie 
z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego zorganizował po raz kolej-
ny Mazowiecki Konkurs Serów Zagro-
dowych. Wytwórcy najsmaczniejszych 
mazowieckich serów odebrali nagro-
dy z rąk Janiny Ewy Orzełowskiej 
Wicemarszałka Województwa Mazo-
wieckiego oraz Leszka Przybytniaka 
Przewodniczącego Komisji Rolnictwa  
i Terenów Wiejskich.

W tegorocznej edycji mieliśmy wyjąt-
kowo dużą konkurencję. W etapie okrę-
gowym prowadzonym w 6 oddziałach 
MODR wzięło udział 77 uczestników. Do 
finału zakwalifikowało się 35 z nich.

Mazowiecka tradycja
– Ten konkurs pokazuje, że zainteresowa-

nie serami zagrodowymi jest napraw-
dę duże. Z roku na rok jest coraz wię-
cej uczestników. To nas bardzo cieszy, 
bo na Mazowszu naprawdę mamy się 
czym chwalić. Mazowieckie sery są 
nie tylko przepyszne, ale też wspaniale 
wyglądają – powiedziała Janina Ewa 
Orzełowska Wicemarszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego.
Mazowsze ma bogate i wieloletnie 

tradycje serowe. Producenci mleka po-
wszechnie wytwarzali ser twarogowy  
z naturalnie ukwaszonego mleka. Nieco 
inaczej wyglądała sytuacja nad Wisłą,  
w mikroregionie Urzecze i na odcinku 
Wisły od Płocka do Kozienic, gdzie pro-

dukcją serów (typ gouda czy edamski) 
zajmowali się m.in. osadnicy olenderscy.

Wyroby były oceniane w dwóch gru-
pach: grupa A – produkty z mleka kro-
wiego i grupa B – produkty z mleka 
innych zwierząt. 

11 grudnia 2017 r. siedmioosobo-
wa Komisja Konkursowa dokonała 
wyboru i przyznała – I MIEJSCE dla 
„SERA KOZI BUNDZ Z LIPY”, pro-
dukowanego w gospodarstwie Dariu-
sza i Agnieszki Purchałów z Lipy, gmi-
na Głowaczów. Państwo Purchałowie 
otrzymali główną nagrodę.

Jak mówią to dla nich ogromne wy-
różnienie i zaskoczenie, tym bardziej, że 

w skład Komisji wchodzili też specjali-
ści z branży – W produkcję sera zawsze 
wkładaliśmy całe serce, dbaliśmy, żeby 
produkt był świeży, naturalny i najwyższej 
jakości tak, aby konsument otrzymywał 
zdrowy i smaczny serek. Nigdy nie myśle-
liśmy o rywalizacji, konkursach itp.

Gratulacje za zwycięstwo w konkur-
sie oraz podziękowania za promowanie 
gminy złożył na ręce Państwa Purchałów, 
Wójt Gminy Józef Grzegorz Małaśnicki. 
Zaznaczył też, że gmina zawsze chętnie 
wspiera rolników, zwłaszcza tych, którzy 
poprzez swoją działalność kształtują po-
zytywny wizerunek gminy.

Urząd Gminy Głowaczów
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30 listopada odbyła się uroczystość 
z okazji 70 – lecia Biblioteki Publicz-
nej Gminy Gniewoszów. Na spotkaniu 
jubileuszowym, które miało miejsce  
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  
w Gniewoszowie obecni byli zapro-
szeni goście, dyrektorzy szkół z tere-
nu gminy, nauczyciele, bibliotekarze 
z partnerskich bibliotek, najwierniej-
si czytelnicy biblioteki i mieszkańcy. 
Szczególną grupę stanowiły osoby 
kierujące gniewoszowską biblioteką  
w minionych latach, m.in. Roman Ry-
bicki reprezentujący trzy pokolenia 
kierowników Biblioteki Publicznej  
w Gniewoszowie. Obecnością swoją za-
szczycili nas: Elżbieta Stąpór dyrektor 
Biblioteki Publicznej Gminy Kozieni-
ce, Janina Kuśmierczyk emerytowana 
dyrektor, władze samorządowe Gminy 
Gniewoszów na czele z wójtem Marci-
nem Szymonem Gac, a także przedsta-
wiciele Rady Powiatu Kozienickiego.

Uroczystość rozpoczęła się od po-
witania gości przez kierownika biblio-
teki. W trakcie wydarzenia minutą ci-
szy uczczono pamięć zmarłych, którzy 
zapisali się w historii Biblioteki Pu-
blicznej w Gniewoszowie. Następnie 
została przedstawiona relacja z funk-
cjonowania placówki, która została 
opracowana na to szczególne wydarze-
nie przy pomocy Stanisławy Bachanek.

W ten wyjątkowy wieczór zostały 
wręczone statuetki i podziękowania 

czytelnikom z najdłuższym stażem 
czytelniczym gniewoszowskiej biblio-
teki za systematyczność i wierność  
w czytelnictwie.

W podziękowaniu za pracę i trud 
włożony w promocję czytelnictwa by-
łym kierownikom biblioteki wręczo-
no medale. Obdarowani zostali kwia-
tami i podziękowaniami przez Wójta 
Gminy. Dla podkreślenia roku jubile-
uszowego biblioteki, dzieci z IV kla-
sy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  
w Gniewoszowie pod opieką Marty 
Słyk przygotowały program artystycz-
ny, którego celem było zachęcanie do 
czytania i wypożyczania książek. Ko-
lejnym punktem programu był Koncert 
Jubileuszowy w wykonaniu Micha-

ła Pastuszaka i Martyny Kozłowskiej  
z Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie.

Podczas uroczystości ważnym ele-
mentem były wspomnienia bibliotekarzy. 
Na zakończenie wzniesiono toast, a tort 
dopełnił całości spotkania, na który zosta-
li zaproszeni wszyscy goście.

Szczególne podziękowania kierujemy 
do władz samorządowych naszej Gmi-
ny, które uważają, iż warto inwestować  
w bibliotekę, a przez to rozwijać potrzeby 
kulturalne naszej społeczności. 

Serdecznie dziękujemy również 
wszystkim osobom, które pomagały przy 
organizacji tej uroczystości.

PAULA STĘPIEŃ
Kierownik Biblioteki

GMINA GNIEWOSZÓW
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Kiedyś pięknym zwyczajem było 
obdarowywanie się z różnych okazji 
prezentami wykonanymi własnoręcz-
nie. Powoli znów do tego wracamy, 
ale w pogoni dnia codziennego. Dziś 
rękodziełem artystycznym zajmują 
się nieliczni twórcy, których inspiruje 
otaczająca przyroda, piękne widoki, 
czas świąt, szacunek do tradycji oraz 
codzienność. 

6 grudnia br. z inicjatywy Wój-
ta Gminy Gniewoszów we współ-
pracy z Biblioteką Publiczną Gminy 
Gniewoszów została przygotowana 
i otwarta I Wystawa Twórców Ziemi 
Gniewoszowskiej. Celem wystawy jest 
promocja i wsparcie osób, które two-
rzą i mieszkają obok nas. Prace ich po-
wstają w domowym zaciszu i podziwia-
ne są najczęściej przez domowników  
i najbliższą rodzinę. Chcielibyśmy, by 
taka wystawa odbywała się corocznie. 
Chcemy w ten sposób zachęcić twór-
ców do kontynuacji tradycji rękodzieła 
artystycznego w naszej gminie. 

Autorzy prac tegorocznej wysta-
wy to: Dorota Telka – haft gobelino-
wy, Barbara Masłowska – rękodzieło, 
Grzegorz Gordat – wikliniarstwo, Sta-

nisław Błażyński – fotografia, Ryszard 
Szewczyk – fotografia, Zofia Dziosa – 
rękodzieło, Ewa Maurer – rękodzieło, 
Monika Wiraszka – fotografia, Anna 
Fotyga – rękodzieło oraz Marcin Mi-
turski – fotografia. 

Podziwiając cierpliwość, kunszt, 
dokładność i wrażliwość twórców 

Choćby najskromniejsze dzieło z serca, myśli i poświęconego czasu uczynione, będzie dla mnie najpiękniejszym prezentem
Seneka

oraz piękno wystawionych prac, Wójt 
podziękował twórcom, wręczając im 
skromne upominki. Wystawę można  
było oglądać do 15 grudnia br. w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnie-
woszowie.

DANUTA BŁAŻYŃSKA
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W dniach 6 – 7 grudnia Zespół 
Szkół w Grabowie nad Pilicą gościł 
mobilne planetarium. Bez koniecz-
ności wyjazdu, w zaciszu specjalnie 
przygotowanej do pokazu kopuły tzw. 
hemisfery, uczniowie obejrzeli prezen-
tację każdej z planet naszego Układu 
Słonecznego. W około 40 minut odbyli 
podróż do najdalszych zakątków ko-
smosu, która kosmonautom zajęłaby 
całe życie.

Entuzjazm i zaciekawienie pod-
niebnym światem wymalowało się na 
twarzach najmłodszych, które możemy 
zobaczyć na fotografiach.

AGNIESZKA DURAJCZYK

5 grudnia br. w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie 
Zarządów OSP z terenu gminy Grabów 
nad Pilicą z Komendantem Powiatowym 
PSP w Kozienicach st. kpt. mgr inż. Ka-
milem Bieńkowskim oraz jego Zastępcą 
bryg. mgr inż. Pawłem Potuchą, przy 
udziale Wójta Gminy inż. Euzebiusza 
Strzelczyka.

Tematem spotkania było omówienie 
spraw w zakresie funkcjonowania ochro-
ny przeciwpożarowej na terenie gminy 
Grabów nad Pilicą, a także przegląd mie-
nia i sprzętu, którym dysponują strażacy.

Komendant podczas spotkania de-
klarował otwartość na zawiązanie ści-
ślejszej współpracy, zachęcał do rekru-
towania ochotników wśród młodzieży 
oraz prosił o nałożenie jeszcze większe-
go nacisku na szkolenia i dążenia kolej-

nych jednostek do spełnienia standardów 
uprawniających do wpisania do Krajo-

wego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
ANNA PLESIEWICZ-TRZECIAK

Pod takim hasłem 28 listopada 2017 r. 
w Szkole Podstawowej w Grabowie nad 
Pilicą odbyła się prelekcja prowadzona 
przez przedstawicieli Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego z Radomia. 
Odbiorcami byli uczniowie klas pierw-
szych oraz ich rodzice.

Wszyscy uczestnicy mieli możliwość 
pogłębienia swojej wiedzy na temat bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym. Dzieci 
zostały zaproszone do aktywnej zabawy, 
potem wysłuchały pogadanki na temat 
bezpieczeństwa i otrzymały komplety 
odblasków. Dowiedziały się również, jak 
prawidłowo nosić odblaski, by dzięki nim 
były widoczne przez innych użytkow-

ników dróg. Rodziców 
zaś zapoznano z nowymi 
przepisami ruchu drogo-
wego oraz konsekwencja-
mi ich nieprzestrzegania.

Prelekcja spotkała się 
z dużym zainteresowa-
niem ze strony uczniów, 
podniosła ich wiedzę 
oraz świadomość wpływu 
swojego zachowania na 
bezpieczeństwo wszyst-
kich poruszających się na 
drodze.

EDYTA KOWALCZYK

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
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W niedzielę, 10 grudnia br. po raz je-
denasty odbyła się Wieczerza Wigilijna 
dla osób starszych i samotnych z terenu 
gminy Grabów nad Pilicą.

Zaproszonych gości powitała dyrek-
tor Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą 
Edyta Lusarczyk. Następnie głos zabrał 
Włodarz Naszej Małej Ojczyzny Euze-
biusz Strzelczyk, który podziękował za 
liczne przybycie i trud zorganizowania 
tego przedsięwzięcia.

W klimat Bożego Narodzenia wpro-
wadzili nas uczniowie klas III gimnazjum 
przygotowani przez ks. Pawła Laskow-
skiego. Jasełka w wykonaniu uczniów 
w sposób humorystyczny przedstawiały 
walkę dobra ze złem.

Po obejrzeniu przestawienia został 
odczytany fragment Ewangelii wg. Świę-
tego Łukasza mówiący o narodzinach 
Pana Jezusa. Po wspólnym odśpiewaniu 
najstarszej polskiej kolędy „Wśród noc-
nej ciszy”, goście i uczniowie wspólnie 
składali sobie życzenia, łamiąc się opłat-
kiem. Następnie na pięknie udekorowane 
stoły zostały wniesione tradycyjne potra-
wy wigilijne.

Dzień, który przeżywany w klimacie 
charakterystycznym dla Świąt Bożego 
Narodzenia jest zawsze wyjątkowy. Każ-
dy czuje się wtedy potrzebny i kochany. 
Łatwiej w taki dzień zapomnieć o róż-
nych sporach i wydobyć z serca pokój  
i radość.

Atmosfera świątecznego spotkania 
udzieliła się wszystkim zgromadzonym 
i pozwoliła cieszyć się nadchodzącym 
dniem Bożego Narodzenia.

ks. PAWEŁ LASKOWSKI
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Już po raz szósty Miejska Biblio-
teka Publiczna im. Józefa i Andrzeja 
Załuskich w Radomiu (dawniej biblio-
teka wojewódzka dla województwa 
radomskiego) zorganizowała targi wy-
dawnictw regionalnych. Są one orga-
nizowane przez Bibliotekę co dwa lata  
i stwarzają jedyną możliwość prezen-
tacji dorobku autorskiego i wydawni-
czego na południowym Mazowszu.

W br. w targach, które umiejscowi-
ły się w dniach 5 i 6 grudnia w holu 
Radomskiej Orkiestry Kameralnej (bu-
dynek Urzędu Miasta) wzięło udział 
31 wydawców i 17 autorów, którzy  
z zapałem podpisywali swoje książki. 
Wydarzeniu towarzyszyły liczne spo-
tkania autorskie oraz ogłoszenie laure-
atów i wręczenie Nagrody Literackiej 
Miasta Radomia. W tym roku zwy-
cięzcami zostali Monika Sznajderman, 
Łukasz Krzyżanowski i Mieczysław 
Szewczuk.

Wydawców z terenu Powiatu Ko-
zienickiego reprezentowała Biblioteka 
Publiczna Gminy Kozienice, prezen-
tując publikacje własne, Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Kozienickiej, Ko-

zienickiego Stowarzyszenia Rekon-
strukcji Historycznych, Powiatu Ko-
zienickiego, Drukarni DTP System, 
Edward Mich w Kozienicach, Lokalnej 
Grupy Działania „Puszcza Kozienic-
ka”, Gminnej Biblioteki Publicznej – 
Centrum Kultury w Magnuszewie oraz 
Gminy Głowaczów, Gniewoszów, Gar-
batka-Letnisko i Magnuszew.

Wyrazem troski polskiego rządu  
o poziom kulturalny społeczeństwa są 
m.in. programy wspierające biblioteki. 
Jednym z nich jest Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa uchwalony 
na lata 2016 – 2020. Książki w Pol-
sce są ciągle stosunkowo drogie, ich 
sprzedawcy alarmują, że liczba Pola-
ków kupujących książki z roku na rok 
systematycznie maleje. Antidotum na 
spadek czytelnictwa mogą być dobrze 
zaopatrzone biblioteki. Z naszej obser-
wacji wynika, że stały dopływ nowości 
rzeczywiście wpływa na wzmocnienie 
aktywności czytelniczej, nowe książ-
ki wypożyczane są chętniej i częściej. 

Program uatrakcyjnia biblioteki, gdyż 
stwarza możliwość systematyczne-
go usuwania książek starych, często 
zdezaktualizowanych treściowo lub po 
prostu „zaczytanych”, czyli porwanych  
i zabrudzonych, które odstraszają od 
bibliotecznych regałów.

Narodowy Program Rozwoju Czy-
telnictwa zakłada też stymulowanie 
organizatorów bibliotek (w naszym 
przypadku Gmin i Powiatu) do sys-
tematycznego dbania o podległe bi-
blioteki i podnoszenia wydatków na 
wzbogacanie zbiorów zgodnie z po-
trzebami środowiska i obowiązującymi 
standardami. Wielkość dofinansowania 
środkami ministerialnymi jest pochod-
ną wielkości dotacji gminy, mówiąc 
prosto – im więcej da wójt/burmistrz – 
tym więcej dołoży minister.

Kwota dofinansowań w 2017 r.  

w skali kraju wyniosła 26,5 mln zło-
tych, z tego do bibliotek publicznych 
powiatu kozienickiego wpłynęło  
75 tys. zł, i tak biblioteki w Garbatce – 
Letnisko i Głowaczowie pozyskały do-
datkowe środki w wysokości 7500 zł, 
Biblioteka w Sieciechowie 6000 zł,  
w Magnuszewie 5500 zł, w Gniewo-
szowie – 4500 zł, w Grabowie nad 
Pilicą – 4000 zł, a w Kozienicach –  
40000 zł.

Zapraszamy Państwa do naszych 
bibliotek, nowiutkie i pachnące dru-
karnią książki już na Was czekają. 
Państwo macie duży wpływ na wiel-
kość dotacji, a nawet funkcjonowanie 
Programu, jeśli nie przyjdziecie, nie 
wypożyczycie, nie przeczytacie – to po 
co to wszystko?

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice 
im. ks. Franciszka Siarczyńskiego

Z satysfakcją muszę przyznać, że 
nasze stoisko było bardzo bogate, sku-
piało uwagę i zainteresowanie osób od-
wiedzających, chociaż nabywców nie 
było zbyt wielu.

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice

im. ks. Franciszka Siarczyńskiego

GMINA KOZIENICE
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Efektywny rozwój, dbałość o ja-
kość życia mieszkańców, dobry stan 
finansów to główne kryteria oceny 
miast i gmin w „Rankingu Samo-
rządów 2017” przeprowadzonym 
przez dziennik Rzeczpospolita. Gmi-
na Kozienice sklasyfikowana została  
w kategorii „Gminy miejskie i miej-
sko – wiejskie” na 6. miejscu na Ma-
zowszu oraz 36. w Polsce. W woje-
wództwie mazowieckim wyższe noty 
uzyskały jedynie gminy aglomeracji 
warszawskiej, tj. Mszczonów, Legio-
nowo, Błonie, Podkowa Leśna i Oża-
rów Mazowiecki.

W kryteriach oceny samorządów 
brano pod uwagę, m.in. sposób zarzą-
dzania finansami w latach 2013 – 2016, 
wielkość i rodzaj inwestycji, dynami-
kę wzrostu wydatków majątkowych, 
wartość środków unijnych na jednego 
mieszkańca, indywidualny wskaźnik 
zadłużenia, dynamikę wzrostu docho-
dów i wydatków, itp. – czyli ogólno-
dostępne dane Ministerstwa Finansów. 
Uzupełnieniem były również efekty 
w kilku priorytetowych dla rozwoju 

społeczno-gospodarczego obszarach: 
budowy społeczeństwa obywatelskie-
go, wzmocnienia kapitału ludzkiego  
i lokalnej gospodarki oraz budowy no-
woczesnej i sprawnej administracji.  
W tzw. „kategoriach miękkich” ocenia-
no, np. wewnętrzne procedury zarzą-
dzania urzędem, zaawansowanie zinte-
growanych informatycznych systemów 
zarządzania gminą, wspieranie polityki 
przestrzennej i rozwój kompetencji cy-
frowych wśród mieszkańców, współpra-
cę z ngo, przedsiębiorcami, działalność 
kulturalną oraz realizację przedsięwzięć 
na rzecz edukacji, sportu, rekreacji i in-
frastruktury społecznej.

Komentarz Burmistrza: Obserwując 
metodologię przygotowywania licznych 
zestawień zauważalna jest zmiana kryte-
riów. Wraz ze zmieniającą się rzeczywi-
stością zmieniają się wyzwania stojące 
przed samorządami, a w konsekwencji 
narzędzia oceny ich pracy. W ogólno-
polskich, niezależnych rankingach nasza 
gmina utrzymuje się w czołówce. Dobre 
notowania i wyróżnienia są efektem wy-
trwałości, konsekwencji oraz porozumie-

nia pomiędzy przedstawicielami samo-
rządu a mieszkańcami.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Kozienicach



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 24

Od kilku lat na terenie Gminy Ma-
gnuszew grupa pracowników naukowych 
z Muzeum im. Jacka Malczewskiego  
w Radomiu, Muzeum Regionalnego im. 
prof. Tomasza Mikockiego w Kozieni-
cach oraz studentów Wydziału Archeolo-
gicznego Uniwersytetu Warszawskiego, 
prowadziła badawcze prace archeolo-
giczne w ramach projektu naukowego 
Śladami Celtów. Owocem tych badań, 
jest odkrycie osady kultury przeworskiej 
w miejscowości Nowa Żelazna. Odkryta 
osada pochodząca z okresu od I w. p.n.e. 
do III w.n.e. składała się z dużego osiedla 
i cmentarzyska ciałopalnego. Odkrycie 
to świadczy o wczesnym osadnictwie na 
terenie naszej gminy, a jest to ściśle zwią-
zane z wędrówką ludów wzdłuż szlaku 
handlowego rzeki Wisły.

Zgromadzona w wyniku prowadzo-
nych prac bogata dokumentacja, uzyska-
ne znaleziska i udane próby rekonstrukcji 
pozyskanych zabytków, stały się doskona-

łym materiałem dydaktycznym. Posłużył 
on do utworzenia archeologicznej ścież-
ki edukacyjnej w Skansenie Bojowym  
w Mniszewie pt. „Śladami Celtów w doli-
nie środkowej Wisły”. Na zorganizowanie, 
składającej się z pięciu plansz i miejsca do 
wypoczynku, ścieżki edukacyjnej gmina 
pozyskała dofinansowanie w wysokości 

8.011,00 zł od Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego. Zaprezen-
towany na tablicach materiał oraz Pikni-
ki archeologiczne organizowane co roku  
w Skansenie, są doskonałym źródłem wie-
dzy na temat najstarszej historii ziemi, na 
której mieszkamy.

ELŻBIETA WACHNIK

Dzięki zaangażowaniu wolontariu-
szy, darczyńców i dobroczyńców, na 
dwa tygodnie przed Świętami Bożego 
Narodzenia, ubogie rodziny z Gminy 
Magnuszew otrzymały paczki odpo-
wiadające ich indywidualnym potrze-
bom, a często również marzeniom.

W kraju już po raz kolejny Szla-
chetna Paczka walczy o zmianę w ży-
ciu ubogich rodzin, ale także każdego 
z nas. Tworzymy historię i nie chodzi 
w niej jedynie o to, kim ludzie są, ale 
kim mogą się stać po wyciągnięciu 

doń pomocnej dłoni. I to jest prawdzi-
wy wymiar tej szlachetnej akcji „NA-
DZIEJA”.

Serdeczne podziękowania składa-
my Wójtowi Gminy Magnuszew za 
udostępnienie pomieszczenia w Skan-
senie Bojowym I Armii Wojska Pol-
skiego w Mniszewie na przechowywa-
nie paczek i osobiste zaangażowanie  
w realizację tej szlachetnej akcji.

ANNA SZAFARZ

GMINA MAGNUSZEW
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Tradycją jest, że 6 grudnia wie-
czorową porą, do dzieci z terenu Gmi-
ny Magnuszew przychodzi Mikołaj.  
W tym roku przypłynął do pociech, 
które niecierpliwie oczekiwały go  
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, 
statkiem po Wiśle. Pomocnicy Świę-
tego Mikołaja i towarzysząca im bab-
cia, oczekiwanie na dostojnego gościa 
przybyłym licznie na spotkanie dzie-
ciom, umilili krótkim występem arty-
stycznym z piosenką. Wszyscy zebrani 
w wielkim skupieniu wysłuchali opo-
wieści o biskupie Mikołaju, który po-
magał ubogim.

Ale prawdziwa radość zapanowała, 
gdy przybył oczekiwany gość i przy-
niósł dzieciom słodkie upominki. One 
jednak też stanęły na wysokości zada-
nia i pięknie się na to spotkanie przy-
gotowały. Z ogromnym przejęciem 
składały Mikołajowi świąteczne ży-
czenia i podziękowania za otrzymane 
podarunki, recytowały wiersze i śpie-
wały specjalnie przygotowane na tą 
okazję  piosenki. Mamy nadzieję, że po 
tak gorącym przyjęciu, Mikołaj odwie-
dzi nasze dzieci za rok, a organizatorzy 
spotkania: Wójt Gminy Magnuszew  
i Gminna Biblioteka Publiczna-Cen-
trum Kultury w Magnuszewie zatrosz-
czą się o jego godne przyjęcie.

Pracownicy GBP – CK
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Bycie czytelnikiem jest kategorią eli-
tarną. Fakt ten nie potrzebuje wartościo-
wania, ani oceny. Ważne, aby zauważyć 
zjawisko i zainspirować do lektury – sie-
bie oraz innych.

Dlaczego czytamy? Bo nie rdzewie-
jemy intelektualnie? Mamy o czym roz-
mawiać z przyjaciółmi? Sprawia nam to 
przyjemność? Lepiej rozumiemy siebie  
i otaczający nas świat?

Dlaczego nie czytamy? Ponieważ 
książki, które nam ktoś podsunął są zbyt 
trudne, za długie, nudne, na wieczne po-
tem? Bo nie mamy czasu, zajęci pracą, 
nauką, dziećmi, rodzicami? Bo są rzeczy 
bardziej nas fascynujące?

„Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, 
tam dobre serce ludzie mają. Źli ludzie – 
wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”, tymi 
słowami Sławomir Kowalczyk Dyrektor 
Zespołu Placówek Oświatowych im. Ar-
mii Krajowej w Sieciechowie rozpoczął 
V Międzyszkolny Konkurs Pieśni i Pio-
senki Patriotycznej pt. „Z pieśnią przez 
dzieje Polski”. Konkurs odbył się 22 li-
stopada 2017 roku. 

Podobnie jak w latach ubiegłych do 
wzięcia udziału w nim zostali zaprosze-
ni uczniowie ze szkół znajdujących się 
na trenie gminy Sieciechów. Sławomir 
Kowalczyk podkreślił, że spotkanie nie 
jest przypadkowe. Zobowiązuje do tego 
imię, jakie nosi Zespół Placówek Oświa-
towych. Zatem obowiązkiem szkoły jest 
organizacja konkursu oraz przybliżanie 
pieśni i piosenek patriotycznych. Nad 
przebiegiem konkursu czuwała komi-
sja, w skład której wchodzili: Jadwiga 
Morzyńska, Stanisław Kępka i Elżbieta 
Kalbarczyk. Wyłonienie zwycięzców nie 
było łatwym zadaniem. Po długich obra-
dach przyznano następujące miejsca:

Soliści – przedszkole
I miejsce – Ania Śmietanka, utwór ,,Pała-

cyk Michla” (Sieciechów)
II miejsce – Basia Gugała, utwór ,,Krako-

wiaczek ci ja” (Sieciechów)
Soliści – kl. I – III

I miejsce – Weronika Chołuj, utwór 
,,Dziewczyna z granatem w ręce” (Za-
jezierze)

II miejsce – Blanka Amerek, utwór ,,Jak 
długo w sercach naszych” (Sieciechów)

III miejsce – Natalia Szewc, utwór ,,Defi-
lada” (Słowiki)

Zespoły – przedszkole
I miejsce – kl.0 – utwór ,,Płynie Wisła, 

płynie” (Sieciechów)
II miejsce – zespół ,,Słowiczki”, utwór 

,,Flaga biało – czerwona” (Słowiki)
III miejsce – zespół ,,Wesołe nutki”, 

utwór ,,Jak długo w sercach naszych” 
(Zajezierze)

Zespoły – kl. I – III
I miejsce – zespół kl. III – ,,Przybyli uła-

ni” (Sieciechów)
II miejsce – zespół ,,Gwiazdeczki”, utwór 

,,W domu ojczystym” (Słowiki)
III miejsce – zespół kl. I – utwór ,,Na war-

szawskim moście” (Sieciechów)
Soliści – kl. IV – VI

I miejsce – Mercedes Szulen, utwór  
,,W listopadzie” (Zajezierze)

II miejsce – Oliwia Pułka, utwór ,,Kolęda 
warszawska” (Sieciechów)

III miejsce – Sara Szulen, utwór ,,Taki 
kraj” (Zajezierze)

Soliści – kl. VII i gimnazjum
I miejsce – Julia Witosław, utwór ,,Ojczy-

zna” (Sieciechów)
II miejsce – Adrian Molendowski, utwór 

,,Serce w plecaku” (Opactwo)
III miejsce – Katarzyna Kamionka, utwór 

,,Ojczyzno ma” (Sieciechów)
Katarzyna Baryłka, utwór ,,Ostatni ma-

zur” (Słowiki)
Zespoły –  kl. IV – VI

I miejsce – zespół kl. IV – VI, utwór ,,Je-
steśmy stąd” (Zajezierze)

II miejsce – zespół kl. VI, utwór ,,War-
szawskie dzieci” (Sieciechów)

III miejsce – zespół ,,Czwartaki”, utwór 
,,Dziewczyna z granatem w ręce” (Sło-
wiki)

Zespoły – kl. VII i gimnazjum
I miejsce – zespół kl. VII – utwór ,,Idą le-

śni” (Zajezierze)
II miejsce – zespół kl. III gimnazjum- 

utwór ,,Idę walczyć mamo” (Siecie-
chów)

III miejsce – zespół z Opactwa – utwór 
,,Rozszumiały się wierzby płaczące”

Wszyscy uczestnicy zaprezentowali 
bardzo wysoki poziom. Gratulujemy!

ELŻBIETA KALBARCZYK

Czytanie literatury jest jedną z podsta-
wowych czynności człowieka myślącego. 
Trudno wyobrazić sobie realizację eduka-
cji polonistycznej bez aktywnego kontaktu 
ucznia z tekstem. Tymczasem współczesny 
nauczyciel styka się ze zjawiskiem nieczy-
tania przez uczniów. Fakt ten staje się po-
wodem do publicznych wyznań, którymi 
młodzież chętnie i bez zażenowania dzieli 
się na portalach społecznościowych oraz  
w wypowiedziach na lekcji. Opinia, że czy-
telników ubywa jest banalna, jednak z tego 
nie wynika, że nie należy nic robić, lecz na 
odwrót – że przybyło wiele pracy do wy-
konania. Szczególnie nauczycielom poloni-
stom. Co my właściwie robimy? Ilu nieczy-

telników udało nam się zarazić czytaniem? 
I czy istnieje jakiś ważniejszy obowiązek od 
tego właśnie? Moim zdaniem – nie.

Bardzo cenne są społeczne akcje pro-
mujące czytanie jak Cała Polska czyta 
dzieciom, czy też kolejne edycje Naro-
dowego czytania. Niezwykle ważne jest 
dofinansowanie bibliotek szkolnych, aby 
mogły na bieżąco uzupełniać lektury  
i nabywać nowości wydawnicze, po które 
dzieci i młodzież chętnie będą sięgać.

Warto wspomnieć, że nasza szkoła – Ze-
spół Placówek Oświatowych w Sieciecho-
wie skorzystała z dofinansowania na kwotę  
4.800 złotych: z Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa (4.000 zł) i ze środków 

GMINA SIECIECHÓW
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własnych przekazanych przez Urząd Gminy 
(800 zł). Dzięki temu do biblioteki zakupio-
no przepiękne książki. Nie tylko klasyczne 
lektury, obowiązkowe, „grzeczne”, kształ-
tujące tożsamość narodową, np. „Potop”  
H. Sienkiewicza, ale także książki nieko-
niecznie będące bestsellerami, które są bardzo 
lubiane przez dzieci, np. „Dzienniczek cwa-
niaczka”. Książki powinny towarzyszyć mło-
dym czytelnikom w dorastaniu, wychodzić 
naprzeciw problemom, z jakimi spotykają się 
w życiu. Każąc im obcować z tekstami archa-
icznymi, zwyczajnie zniechęcamy do lektury. 
Problematyka, jaką niosą najczęściej lektury 
kanonu szkolnego jest daleka od możliwości 
percepcyjnych uczniów albo daleka od ich 
potrzeb. Dlatego zakupiono nowości lubiane 
przez nastolatków, np. „Kaśkę podrywaczkę”, 
„Błękit szafiru”, „Czerwień rubinu”, „13 po-
wodów”, „Ponad wszystko”.

Nie zapomniano także o najmłod-
szych czytelnikach – uczniach klas 1 – 3 
szkoły podstawowej. Na nich czekają 
m.in. „Niesamowite przygody dziesię-
ciu skarpetek”, „Kapelusz Pani Wrony”, 
„Detektyw Pozytywka”, „Pierwszaki  
z kosmosu”, „Już czytam! Koniec z wy-
głupami” i wiele innych.

Nie mogę nie wspomnieć o moich 
ulubionych książkach, które pojawią się 
na półce w bibliotece – są to znakomite 
powieści Roalda Dahla.

W opowieści „Karol i fabryka czeko-

lady” z pełnym zrozumieniem czytamy  
o głupich dzieciach, głupich rodziców 
(oni na pewno nie czytają).

A w książce „Matylda” możemy prze-
czytać również o bohaterach, którzy nie 
czytają, a którym dobra lektura pomo-
głaby poszerzyć horyzonty. Tak o swo-
ich rodzicach myśli główna bohaterka 
– Matylda. W domu państwa Piołunów 
znajduje się duży telewizor i jedna książ-
ka. Kucharska. Codziennie całą rodziną 
wspólnie jedzą obiad (odgrzewany) na 
kanapie przed telewizorem. W domu ro-

dzinnym Matyldy dzieci powinny oglądać 
telewizję i nie powinny czytać książek. 
Wszystko na opak. Główna bohaterka 
jest inteligentna, wrażliwa i samotna. Na 
szczęście zna drogę do biblioteki.

Miejmy nadzieję, że dzięki nowym 
książkom zakupionym do szkolnej bi-
blioteki, nasi uczniowie odnajdą na półce 
wymarzoną opowieść i usiądą wygodnie  
w fotelu, aby czytać.

AGNIESZKA GRABOWSKA 
– KOŃCZYK
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