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Szpital może funkcjonować jako Sa-
modzielny Publiczny Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej – trzeba jednak 
szukać bardzo dużych oszczędności 
w kosztach pracy – takie stwierdze-
nie Dyrekcji Szpitala w Augustowie 
usłyszeli uczestnicy delegacji Powia-
tu Kozienickiego, którzy wybrali się 
7 lutego do Samodzielnego Publiczne-
go Zakładu Opieki Zdrowotnej w Au-
gustowie w województwie podlaskim.

Augustowski szpital kilka lat temu 
borykał się z podobnymi problema-
mi, co szpital kozienicki. W momen-
cie, gdy jego dług urósł do ponad 
20 mln zł, podpisana została nawet 
umowa przedwstępna z podmiotem, 
który na 25 lat miał wydzierżawić dużą 

część majątku szpitala, płacąc za to 
200 tys. zł miesięcznego czynszu. Po 
rozmowach oraz protestach pracow-
ników i mieszkańców ostatecznie do 
tego nie doszło, a dyrekcja własnymi 
siłami podźwignęła szpital. Po wielu 
zmianach – placówka, która corocznie 
przynosiła duże straty – w 2015 roku 
zaczęła przynosić zyski. I choć dług 
maleje bardzo powoli, to skuteczne 
zarządzanie dyrekcji szpitala pozwala 
na sprawne funkcjonowanie placówki.

W skład delegacji, która spotka-
ła się z Danutą Zawadzką i lek. med. 
Wiolettą Tomaszycką-Bednarczyk, 
Dyrektorem i Zastępcą Dyrektora 
augustowskiego szpitala, weszli: An-
drzej Jung Starosta Kozienicki, Wal-

demar Banaś Członek Zarządu Powiatu 
Kozienickiego, Zbigniew Sitkowski, 
Jerzy Śmiech i Tomasz Trela Radni 
Rady Powiatu oraz Jarosław Pawlik 
Dyrektor kozienickiego szpitala. Mimo 
iż augustowski szpital jest mniejszy 
od szpitala w Kozienicach, to wiele lat 
temu miał ten sam problem: rosnący 
w dużym tempie dług.

Jak zaznacza Dyrektor Szpitala 
w Augustowie, największe oszczęd-
ności uzyskała obniżając udział kosz-
tów pracy w przychodach. Na chwi-
lę obecną wynoszą one około 65%, 
dla porównania udział kosztów pracy 
w przychodach w Szpitalu Powiatowym 

Dokończenie na str. 2
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w Kozienicach stanowi 73%.
– Sukces wynika z małych kosztów 

i dużych przychodów. Mimo że 
przychody u nas nie są zbyt duże, to 
koszty w pewnym momencie zmniej-
szaliśmy do granic możliwości. Na 
przykład, jeszcze do zeszłego roku 
anestezjolog pracował u nas za 
50 zł za godzinę. To bardzo mało, 
tak się długo nie da pracować, ale 
dzięki temu mocno pociągnęliśmy 
w górę przychody. W tej chwili są 
to już wyższe stawki. – opowiada-
ła lek. med. Wioletta Tomaszycka-
-Bednarczyk.

– Redukowaliśmy również zatrudnie-
nie. W 2009 roku przeciętne za-
trudnienie wynosiło 284 osoby, 
a w 2015, czyli w tym roku, kiedy po 
raz pierwszy pojawił się zysk było 
to 232 osoby. – zaznacza Dyrektor 
Danuta Zawadzka.
Zdaniem Dyrekcji Szpitala w Augu-

stowie kluczem do sukcesu może być 
również reaktywowanie Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej. – Gdy my przywra-
caliśmy POZ około 3 lata temu, to za-
czynaliśmy od zera, w ciągu roku było 
już 2 tys. pacjentów i ciągle się zapi-
sywali, w tej chwili moglibyśmy mieć 
już nawet ponad 4 tys., ale musieliśmy 

trochę ograniczyć zapisy ze względu 
na liczbę lekarzy.(…) Poradnia Leka-
rza Rodzinnego jest bardzo rentowna, 
sama się napędza.

Dyrektor SPZOZ w Augustowie 
nie jest przekonana do przekształcania 
Szpitali w spółki prawa handlowego.
– Trzeba strukturę kosztów przeana-

lizować bardzo mocno i rozwiązań 
oszczędnościowych szukać w kosz-
tach. To Dyrektor najlepiej wie, 
gdzie może znaleźć te oszczędności, 
nikt inny nie pomoże. Jedynie Dy-

Dokończenie ze str. 1

trochę ograniczyć zapisy ze względu rektor odpowiada. Głowa Dyrek-
tora musi pracować 24 godziny na 
dobę. – mówi Danuta Zawadzka.
Wizyta w Szpitalu w Augustowie 

była kolejną, po wizycie w Szpita-
lach w Świeciu i Pułtusku. Spotkanie 
z dyrekcją augustowskiego szpitala 
i konstruktywne rozmowy pozwoliły 
na wymianę doświadczeń i wyrobie-
nie sobie opinii na temat rozważanych 
rozwiązań.

MONIKA WIRASZKA

24 stycznia w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Kozienicach 
odbyło się kolejne spotkanie dotyczące 
możliwości budowy przeprawy mosto-
wej na rzece Wiśle, łączącej powiat ko-
zienicki z powiatem garwolińskim.

W spotkaniu uczestniczyli Rafał 
Rajkowski Wicemarszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego, Tomasz Śmie-
tanka Radny Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego, Tomasz Lewandow-
ski z Departamentu Nieruchomości 
i Infrastruktury Urzędu Marszałkow-
skiego, Zbigniew Ostrowski Dyrektor 
Mazowieckiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich, władze samorządów powiatu 
kozienickiego i garwolińskiego, samo-
rządów gmin Kozienice i Maciejowice, 
dyrektorzy Zarządów Dróg Powiato-
wych w Garwolinie i Kozienicach oraz 
przedstawiciele Oddziału Terenowego 
Mazowieckiego Biura Planowania Re-
gionalnego w Radomiu i Stanowiska ds. 
Funduszy Europejskich Starostwa Po-
wiatowego w Kozienicach.

Podczas spotkania poruszone zostały 

m.in. kwestie związane z partycypacją 
Województwa Mazowieckiego w realiza-
cję projektu budowy mostu, którego koszt 
szacuje się na około 1 mld złotych.

Kolejne spotkanie w sprawie budo-
wy mostu w ramach Rządowego Pro-
gramu Uzupełniania Lokalnej i Regio-
nalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty 
dla Regionów, zaplanowane jest jeszcze 

w I kwartale 2019 roku, tym razem na te-
renie powiatu garwolińskiego.

SABINA SEMENIUK

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

Informacje
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22 stycznia w sali konferencyjnej 
Szpitala Powiatowego w Kozienicach 
odbyło się spotkanie, podczas które-
go podpisana została umowa na reali-
zację projektu „Termomodernizacja 
Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ko-
zienicach”. Podpisania umowy doko-
nali Jarosław Pawlik Dyrektor kozie-
nickiego szpitala oraz Krystian Eliasz 
Dyrektor Techniczny Top Energy 
S. A. Sp. K. – firmy, która realizować 
będzie projekt.

W spotkaniu uczestniczyli także 
Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozie-
nickiego, Józef Grzegorz Małaśnicki 
Wicestarosta oraz Paweł Węgrzycki 
i Małgorzata Sekuła Kierownik i in-
spektor Działu Zamówień Publicznych 
i Zaopatrzenia SPZZOZ w Kozieni-
cach.

Termomodernizację przejdą bu-
dynki A i B wchodzące w skład bloku 
głównego kozienickiego szpitala oraz 
wolnostojący budynek należący do 
pawilonu zakaźnego. We wszystkich 

obiektach pojawią się instalacje foto-
woltaiczne. Zmodernizowane zostaną 
także instalacje c.o. i c.w.u. oraz oświe-
tlenie, a stropodach zostanie ocieplo-
ny. Wartość projektu termomoderni-
zacji Szpitala Powiatowego wynosi 
4 088 394,71 zł, w tym dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Operacyjne-

go Województwa Mazowieckiego 2014 
– 2020 to 3 568 860, 79 zł.

SABINA SEMENIUK

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

Znamy zwycięzcę XI edycji konkur-
su „Najpopularniejszy Dzielnicowy roku 
2018”.

„Najpopularniejszy dzielnicowy roku 
2018” to konkurs mający na celu wska-
zanie tych dzielnicowych, którzy najle-
piej wywiązują się z tej elitarnej służby. 
Dzielnicowy to policjant pierwszego 
kontaktu, który jest najbardziej rozpozna-
walny w lokalnym środowisku, najlepiej 
znający potrzeby mieszkańców w jego re-
jonie służbowym, przez co ma możliwość 
poznania opinii, obaw i problemów.

W konkursie mieszkańcy powiatu 
głosowali tradycyjnie, wrzucając głos 
oddany na swojego kandydata do skrzy-
nek, które znajdowały się w Starostwie 
Powiatowym w Kozienicach, Urzędach 
Gmin na terenie powiatu kozienickiego, 
Komendzie Powiatowej Policji w Ko-
zienicach oraz na Komisariatach Policji 
w Grabowie nad Pilicą i w Gniewoszo-
wie. Powołana komisja konkursowa, 

w skład której weszli: insp. Tomasz Cybul-
ski Komendant Powiatowy Policji w Ko-
zienicach, Andrzej Jung Starosta Powiatu 
Kozienickiego, przedstawiciele mediów 
oraz funkcjonariusze z Komendy Powiato-
wej Policji w Kozienicach dokonali wybo-
ru najpopularniejszego dzielnicowego.

Tegoroczny konkurs po przeliczeniu 
wszystkich oddanych przez mieszkańców 
głosów wygrał mł. asp. Grzegorz Barto-
siewicz – dzielnicowy z Komisariatu Po-
licji w Grabowie nad Pilicą.

Gratulujemy wygranej!
mł. asp. ILONA TARCZYŃSKA

Informacje
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15 lutego br. w Kozienicach odbyło 
się uroczyste spotkanie z okazji 100-le-
cia Publicznych Służb Zatrudnienia 
oraz Dnia Pracownika Publicznych 
Służb Zatrudnienia. 

27 stycznia 1919 roku, w pierwszych 
miesiącach odbudowy i scalania niepod-
ległej Rzeczypospolitej, Naczelnik Pań-
stwa Polskiego Józef Piłsudski podpi-
sał „Dekret o organizacji państwowych 
urzędów pośrednictwa pracy i opiece nad 
wychodźcami”. W II Rzeczypospolitej 
był to ważny instrument walki z bezrobo-
ciem, a Polska – jako jeden z pierwszych 
krajów europejskich – powołała do życia 
państwowe służby zatrudnienia. Akt ten 
jest powszechnie uważany za początek 
funkcjonowania Publicznych Służb Za-
trudnienia w Polsce, co podkreśla ustano-
wione w grudniu 2010 r. święto branżowe 
– Dzień Pracownika Publicznych Służb 
Zatrudnienia, które obchodzone jest 
w Polsce 27 stycznia każdego roku.

Na początku spotkania wszyscy 
uczestnicy – emerytowani i obecni pra-
cownicy Powiatowego Urzędu Pracy 
w Kozienicach, członkowie Powiatowej 
Rady Rynku Pracy w Kozienicach, jak 
również przedstawiciele Starostwa Po-
wiatowego w Kozienicach: Starosta An-
drzej Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz 
Małaśnicki, Skarbnik Powiatu Kamil 
Banaś oraz przedstawiciel Rady Powia-
tu Kozienickiego, Wiceprzewodniczący 
Rady Mirosław Górka – minutą ciszy 
uczcili zmarłego Premiera Rzeczypospo-
litej Jana Olszewskiego. 

Następnie głos zabrał Andrzej Jung 
Starosta Kozienicki, który podziękował 
pracownikom PUP w Kozienicach i wy-
raził uznanie dla ich codziennego zaanga-

żowania i wysiłków, które przekładają się 
na wzrost zadowolenia klientów urzędu 
oraz polepszenia ich sytuacji życiowej 
i zawodowej. Po nim Jan Mazur, Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy, podziękował 
pracownikom oraz wszystkim zaangażo-
wanym w pracę i usprawnianie działalno-
ści urzędu na rzecz służb zatrudnienia i ła-
godzenia skutków bezrobocia. Przekazał 
on również podziękowania i pozdrowie-
nia od byłego, wieloletniego Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy Arkadiusza 
Nowakowskiego, który w tym dniu nie 
mógł być osobiście na spotkaniu. Po tym 
przyszedł czas na wręczenie okoliczno-
ściowych podziękowań i medali, któ-
rymi zostali uhonorowani emerytowani 
i obecni pracownicy Powiatowego Urzę-

du Pracy w Kozienicach, członkowie 
Powiatowej Rady Rynku Pracy w Ko-
zienicach, jak również przedstawiciele 
Starostwa Powiatowego w Kozienicach 
i Rady Powiatu Kozienickiego. Na zakoń-
czenie nie zabrakło okolicznościowego 
tortu i symbolicznego toastu wzniesione-
go lampką szampana. 

KRZYSZTOF ZAJĄC
Zastępca Dyrektora

Powiatowego Urzędu Pracy 
w Kozienicach

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

Wydarzenia
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11 lutego przy budynku głównym 
Starostwa Powiatowego w Kozieni-
cach odbyło się uroczyste przekazanie 
Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wy-
chowawczemu w Opactwie samochodu 
do przewozu osób niepełnosprawnych. 
Klucze do pojazdu, na ręce Dyrektor 
Ośrodka Anny Grzesik, wręczyli An-
drzej Jung Starosta Powiatu Kozienic-
kiego oraz Józef Grzegorz Małaśnicki 
Wicestarosta.

Koszt zakupu 9-osobowego samo-
chodu typu mikrobus przystosowanego 
do przewozu osób niepełnosprawnych, 
w tym na wózkach inwalidzkich, w ra-
mach likwidacji barier transportowych 
w Powiecie Kozienickim dla Specjalne-
go Ośrodka Szkolno – Wychowawcze-
go w Opactwie wyniósł 116.670,00 zł, 
z czego udział środków własnych Po-
wiatu wyniósł 36.670,00 zł. Natomiast 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych dofi nansował za-
kup kwotą w wysokości 80.000,00 zł.

SABINA SEMENIUK

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Materiał fi lmowy na wyżej wymie-

niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

28 stycznia w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Kozieni-
cach odbyło się posiedzenie Komisji 
Zdrowia i Spraw Społecznych, którego 
tematyką było przekazanie informacji 
o możliwych rozwiązaniach stosowa-
nych wobec szpitali znajdujących się 
w trudnej sytuacji finansowej. W spo-
tkaniu uczestniczył dr n. med. Robert 
Gajda, który od 2015 roku zarządza 
Szpitalem Powiatowym w Pułtusku. 
Zapoznał on zebranych z sytuacją 
Szpitala w 2015 roku, a także opowie-
dział o inwestycjach i projektach, któ-
re zrealizował w ciągu ostatnich trzech 
lat. Robert Gajda prezentował także 
materiały multimedialne dotyczące 
placówki oraz relacje telewizyjne.

2 dni później odbyła się IV (Nad-
zwyczajna) Sesja Rady Powiatu Ko-
zienickiego VI kadencji, podczas któ-
rej przedstawiona została aktualna na 
31.12.2018 r., wg posiadanych danych 
sytuacja SPZZOZ w Kozienicach, 
w tym kierunków działań na najbliższe 
4 – 5 tygodni. Ponadto Radni podjęli 
uchwały w sprawach:

– pozyskania środków na pokrycie straty 
2018 r. w SPZZOZ Kozienice,

– utworzenia zespołu ds. reagowania 
i opracowania działań naprawczych 

w SPZZOZ Kozienice,

– powołania składu zespołu ds. reago-
wania i opracowania działań napraw-
czych w SPZZOZ Kozienice.

W skład powołanego zespołu weszli: 
Zbigniew Sitkowski – Przewodniczący, 
Stanisław Orzechowski, Tomasz Trela, 
Emanuel Zawodnik.

13 lutego odbyło się kolejne po-
siedzenie Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych, poświęcone sytuacji 
Szpitala Powiatowego w Kozienicach. 
W porządku spotkania znalazła się 
m.in. informacja Dyrektora o aktu-

alnym wg stanu na 31.01.2019 r. za-
trudnieniu personelu niemedycznego 
w poszczególnych oddziałach i komór-
kach organizacyjnych Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Kozienicach z uzasad-
nieniem celowości i konieczności ich 
utrzymania.

MONIKA WIRASZKA

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

Informacje
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4 grudnia 2018 r. rozstrzygnięty został Plebiscyt Echa Dnia „Na-
uczyciel na Medal”. Miło nam poinformować, że nasza ko-

leżanka Joanna Piwońska zdobyła w nim I miejsce w Powiecie 
Kozienickim w kategorii Nauczyciel Szkół Ponadpodstawowych. 
Pani Joanna jest nauczycielką matematyki od 26 lat, odznaczona 
Brązowym Krzyżem Zasługi Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Otrzymała również Nagrodę Starosty Powiatu Kozienickie-
go. Wielokrotnie nagradzana Nagrodą Dyrektora za szczególne 
osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Joanna Piwoń-
ska to nauczyciel z pasją. Organizatorka konkursów matematycz-
nych: SUDOKU i Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego 
dla Gimnazjalistów. Zdobyła również uznanie w organizowaniu 
Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”. Jest 
osobą lubianą przez uczniów, nie tylko z liceum, zdobyła również 
sympatię uczestników „Klubu Młodego Odkrywcy”.

8 i 9 stycznia 2019 r. w murach Publicznej Szkoły Podstawo-
wej Nr 4 odbyły się prelekcje i warsztaty dla uczniów klas I – 

VIII przeprowadzone przez Szkolną Grupę Medyczną. Młodzież 
miała okazję nauczyć się jak właściwie postępować i wykonać:
– resuscytację krążeniowo-oddechową,
– pozycję boczną bezpieczną,
– zabezpieczyć teren i poszkodowanego podczas wypadku drogowego,
– czynności podczas omdlenia, zakrztuszenia, złamania, udaru, 

zawału, krwotoku czy poparzenia.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony 
uczniów jak i nauczycieli.

12 stycznia 2019 r. młodzież klas trzecich I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach bawiła się na 

balu studniówkowym zorganizowanym w Jagiellonce w Jedlni. Uro-
czyste takty poloneza zainaugurowały ten niezwykły wieczór. Piękny 
układ taneczny przygotowany pod kierunkiem Elżbiety Rosołowskiej 
– Zmitrowicz poprowadziła Wicedyrektor szkoły Anna Liwocha oraz 
wychowawczynie klas trzecich: Edyta Tarczyńska, Sylwia Milczar-
czyk i Małgorzata Kuśmierczyk – Balcerek. Tę uroczystą chwilę 
uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Radny Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego Tomasz Śmietanka, Przewodniczący Rady 
Powiatu Włodzimierz Stysiak, który odczytał list z gratulacjami dla 
młodzieży od Starosty Powiatu Kozienickiego Andrzeja Junga, nato-
miast życzenia od Burmistrza Gminy Kozienice Piotra Kozłowskiego 
odczytała Wicedyrektor Anna Liwocha. Pani dyrektor jako pierwsza 
zabrała głos i w serdecznych słowach zwracając się do zebranych, pod-
kreśliła doniosłość tej chwili i wyraziła nadzieję, że „…był to czas do-
brze (…) wykorzystany – czas czerpania z uroków młodości, ale rów-
nież okres zdobywania przydatnej wiedzy i umiejętności. Patrząc dziś 
na Was widzę młodych ludzi pełnych nadziei na przyszłość i gotowych 
wejść w dorosłe życie”. Wśród zaproszonych gości byli także Wicedy-
rektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach Pa-
weł Boryczka oraz liczna grupa grona pedagogicznego naszej szkoły. 
Przedstawiciele rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, zwracając 
się do wzruszonych licealistów życzyli im wspaniałej zabawy, cza-
rownego balu i sukcesów na maturze oraz spełniania swoich marzeń. 
Część ofi cjalną zakończyła tradycyjna lampka szampana, a później już 
tylko zabawa… Życzymy tegorocznym maturzystom, aby ten radosny 
nastrój towarzyszył im do samego egzaminu dojrzałości.
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Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Ko-
zienicach będą mogli wkrótce korzystać 
z drukarki 3D i frezarki CNC. Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne sfi nansują za-
kup urządzeń, które trafi ą do pracowni 
Nowoczesnych Technik Wytwarzania. 
W tym roku z nowego sprzętu skorzysta 
ponad 140 uczniów. 

Dotychczas uczniowie technikum me-
chanicznego i szkoły branżowej mogli pra-
cować jedynie na kilku komputerach, na 
których przygotowywali projekty przed-
miotów i elementów urządzeń. Nie mieli 
jednak możliwości ich wyprodukowania.

Wkrótce dzięki wsparciu PSE będą 
mogli nauczyć się obsługi sprzętu uży-
wanego w przyszłej pracy. Taka praktycz-
na wiedza pozwoli na zdobycie nowych 
umiejętności i poprawi kwalifi kacje zawo-
dowe uczniów oraz ułatwi im znalezienie 
zatrudnienia po zakończeniu szkoły.
– Bardzo się cieszę, że Polskie Sieci  Elek-

troenergetyczne zdecydowały się podjąć 
współpracę z Zespołem Szkół Nr 1 im. 
Legionów Polskich – mówi Andrzej Jung, 
Starosta Powiatu Kozienickiego. – Li-
czymy na to, że dzięki współpracy z PSE 
Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich 
wzbogaci swoją bazę dydaktyczną i dzięki 
temu poziom kształcenia, który już teraz 

jest na dobrym poziomie – o czym świad-
czy tytuł Srebrnej Szkoły w rankingu Per-
spektyw – będzie jeszcze wyższy. 

– Istotnym elementem rozwoju warunków 
kształcenia są inwestycje w odpowiednią 
bazę dydaktyczną oraz jej wyposażenie, 
odpowiadające na wymogi współczesne-
go rynku pracy. Firmy, takie jak Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne, odgrywa-
ją bardzo ważną rolę w dostosowaniu 
się zawodowych szkół do zmieniającej 
się rzeczywistości. Mam nadzieję, że ta 
współpraca i zakup najnowszego sprzętu 
oraz oprogramowania pozwolą nam od-
powiedzieć na te zmiany – podkreśla Dy-
rektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów 
Polskich, dr Ryszard Zając. 
Dzięki wsparciu PSE możliwy bę-

dzie także zakup materiałów i narzędzi 
niezbędnych do pracy z nowymi urzą-
dzeniami. Sprzęt trafi  do pracowni No-
woczesnych Technik Wytwarzania w naj-
bliższych miesiącach. 

***

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 
(PSE) są operatorem elektroenergetyczne-
go systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. 

Spółka jest własnością Skarbu Państwa 
o szczególnym znaczeniu dla polskiej go-
spodarki. Zakres jej odpowiedzialności 
określony jest w ustawie Prawo energetycz-
ne. PSE zajmują się przesyłaniem energii 
elektrycznej do wszystkich regionów kraju. 
Spółka odpowiada za bilansowanie syste-
mu elektroenergetycznego oraz utrzyma-
nie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz 
z połączeniami transgranicznymi. Spółka 
udostępnia także, na zasadach rynkowych, 
zdolności przesyłowe dla realizacji wymia-
ny transgranicznej. 

PSE jako właściciel 14 695 kilometrów 
linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych 
najwyższych napięć, są obecne w ponad 
800 polskich gminach, w których prowa-
dzą działalność eksploatacyjną, zaś w wielu 
kolejnych realizują projekty inwestycyjne. 
To właśnie na tych terenach Spółka urucho-
miła ogólnopolski konkurs dobrosąsiedzki. 
Działalność społeczna PSE koncentruje 
się na wspieraniu projektów rozwijających 
lokalną infrastrukturę społeczną, m.in. 
w obszarze oświaty, ochrony środowiska, 
pomocy społecznej, promocji zdrowia czy 
aktywizacji kulturalno-społecznej. Projekty 
te mają poprawiać bezpieczeństwo i jakość 
życia osób w różnym wieku.  

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

13 stycznia 2019 r. uczniowie naszej szkoły nie zawiedli, czyn-
nie uczestnicząc w 27. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecz-

nej Pomocy. Wolontariusze zagrali w jednej drużynie z Orkiestrą 
kwestując na terenie całego miasta. Szerokim uśmiechem zachęcali 

przechodniów do wsparcia inicjatywy. Poświęcenie czasu wolnego, 
by pomagać innym jest wzorem godnym naśladowania.

18 stycznia 2019 r. w naszej szkole odbyła się akcja krwio-
dawstwa. Wzięli w niej udział wszyscy chętni, pełnoletni 

uczniowie. Krew jest tym, co łączy ludzi. Bez względu na płeć, 
narodowość, poglądy, czy wyznanie… Popularyzowanie hono-
rowego krwiodawstwa wśród młodzieży wynika z potrzeb nas 

wszystkich, ponieważ wszyscy jesteśmy potencjalnymi odbiorca-
mi krwi. Wolontariusze z naszej szkoły kolejny raz dają przykład, 
że pomaganie nic nie kosztuje, a może uratować komuś życie.

Red. I LO

Wydarzenia/Informacje
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• Dzięki nowej usłudze E-PIT już od 
15 lutego urzędy skarbowe auto-
matycznie przygotują i udostępnią 
roczne zeznanie podatkowe na pod-
stawie danych, które posiadają.

• Każdy Podatnik samodzielnie może 
wybrać czy chce skorzystać z Two-
jego e-PIT-a sporządzonego przez 
administrację skarbową, czy też 
samodzielnie wypełnić zeznanie po-
datkowe.
Już od 15 lutego, w usłudze Twój 

e-PIT udostępnione są podatnikom ich 
zeznania roczne PIT-37 i PIT-38 za 2018 
r. Skorzystanie z tej usługi to konkretne 
korzyści takie jak oszczędność czasu, 
gwarancja bezpieczeństwa i brak ryzyka 
spóźnienia się z rozliczeniem. Warto pa-
miętać, że jest to najszybszy, najprostszy 
i bezkosztowy sposób na złożenie swoje-
go zeznania.

Twój e-PIT to usługa wspierająca po-
datnika w wypełnianiu obowiązków po-
datkowych przez wykorzystanie danych, 
które posiada Krajowa Administracja 
Skarbowa (KAS).

Dzięki tej usłudze nie musimy po-
nownie podawać wszystkich danych. 

Oszczędzimy czas i łatwiej rozliczy-
my ulgi, ponieważ nie musimy już dostar-
czać do urzędu skarbowego dokumentów, 
które potwierdzają prawo do skorzystania  
z odliczenia lub ulgi. 

Informacja o nowej usłudze
Dla osób, które nie mogą skorzy-

stać z tego rozwiązania w domu, mazo-
wieckie urzędy skarbowe przygotowały 
odpowiednie stanowiska komputerowe 
z bezpiecznym dostępem do Portalu Po-
datkowego podatki.gov.pl. Jeżeli ktoś nie 
ma internetu albo nie wie jak korzystać 
z usługi Twój e-PIT, może przyjść do 
urzędu skarbowego i skorzystać z pomo-
cy pracowników i sprawdzić rozliczenie 
PIT, w swoim urzędzie.

Twój e-PIT – najważniejsze rzeczy, 
które powinieneś wiedzieć

W 2019 r. (z zastosowaniem do roz-
liczeń za 2018 r.) usługa będzie dostęp-
na dla osób fi zycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej oraz podatni-
ków, którzy uzyskują przychody z kapi-
tałów pieniężnych (np. ze zbycia akcji), 
tj. składają PIT-37 lub PIT-38.

Zeznanie podatkowe będzie dostępne 
od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. na 
Portalu Podatkowym podatki.gov.pl.

Każdy z nas samodzielnie wybierze, 
czy chce skorzystać z e-PIT-a sporzą-
dzonego przez administrację skarbową, 
czy też samodzielnie wypełnić zeznanie 
podatkowe.

Zachęcające do skorzystania z por-
talu powinno być również to, że termin 
zwrotu nadpłaty podatku wynikający ze 
złożonego zeznania przez podatnika po-

datku dochodowego od osób fi zycznych 
został skrócony z 3. miesięcy do 45. dni, 
o ile zeznanie zostanie złożone drogą 
elektroniczną. Nie oznacza to jednak, 
że podatnicy będą oczekiwali na zwrot 
nadpłaty podatku aż 45 dni. To termin 
maksymalny, urzędy skarbowe będą się 
starały, aby podatnicy, którzy złożą ze-
znanie podatkowe za pośrednictwem 
środków komunikacji elektronicznej 
otrzymali zwrot nadpłaty podatku jak 
najszybciej.

Jeżeli jednak nie złożymy samo-
dzielnie zeznania PIT, ani nie od-
rzucimy zeznania przygotowanego 
przez urzędy skarbowe to z upływem 
30 kwietnia zostanie ono automatycznie 
zaakceptowane. 

W sytuacji, gdy z zeznania przygoto-
wanego w usłudze Twój e-PIT będzie wy-
nikała kwota podatku do zapłaty, urząd 
skarbowy do końca maja prześle podat-
nikowi informację o podatku do zapłaty. 
Podatnik będzie miał 7 dni na zapłatę po-
datku – termin ten będzie liczony od dnia 
otrzymania informacji z urzędu. Za okres 
od 1 maja do upływu 7-dniowego termi-
nu nie będą naliczane odsetki za zwłokę 
w zapłacie podatku.

ANNA SZCZEPAŃSKA
Rzecznik Prasowy

Izba Administracji Skarbowej 
w Warszawie

4 lutego w sali konferencyjnej Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kozienicach odbyło się szkolenie 
pt. „Portret Dziecka z FAS – poalkoho-
lowe uszkodzenie płodu jako czynnik 
ryzyka przemocy” zorganizowane przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kozienicach oraz Wojewódzki Ośro-
dek Adopcyjny oddział w Radomiu.

Spotkanie rozpoczął Dyrektor 
PCPR w Kozienicach Marcin Styś po-
witaniem przybyłych gości oraz krót-
kim wystąpieniem dotyczącym tematy-
ki szkolenia.

Wykład poprowadziła psycholog 
Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego 
w Radomiu – Małgorzata Jamka przybli-
żając uczestnikom problematykę zagro-
żeń i mechanizmów związanych z poal-
koholowymi uszkodzeniami płodu.

W szkoleniu wzięły udział rodziny 
zastępcze, przedstawiciele jednostek po-
mocy społecznej oraz innych podmiotów 

wspierających rodziny i dzieci z terenu 
powiatu kozienickiego.

Wszystkim uczestnikom przekazano 

wspierających rodziny i dzieci z terenu materiały dotyczące omawianych zagadnień.
Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kozienicach

Informacje
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Studniówka w Zespole Szkół Nr 1 im. 
Legionów Polskich w Kozienicach odbyła się 
tradycyjnie w dwóch terminach. Organizato-
rami balów studniówkowych byli rodzice, 
którzy stanęli na wysokości zadania, aby ten 
pierwszy bal ich dzieci był niezapomniany. 

Pierwsza grupa maturzystów tańczy-
ła poloneza w sobotę 19 stycznia 2019 r. 
W balu studniówkowym uczestniczyli 
uczniowie z klas: 3 B LO z wychowawcą 
Hanną Boryczką, 3 D LO z wychowawcą 
Agnieszką Maciąg, 4 technikum elektrycz-
nego z wychowawcą Anną Spyrą i 4 tech-
nikum gastronomicznego z wychowawcą 
Małgorzatą Suchecką.

W sobotę 26 stycznia 2019 r. bawiła 
się druga grupa abiturientów z klas: 3 F 
LO z wychowawcą Marzeną Marszałek, 
3 G LO z wychowawcą Katarzyną Sękul-
ską, 4 technikum ekonomicznego z wy-
chowawcą Iwoną Kościug i 4 technikum 
mechanicznego z wychowawcą Piotrem 
Dusińskim i Magdaleną Jasiuk.

W tym roku swój bal studniówkowy 
przeżywało 220 maturzystów.

Tradycyjnie bal studniówkowy rozpo-
czął dyrektor szkoły Ryszard Zając sło-
wami: Poloneza czas zacząć...

Zanim młodzież zatańczyła poloneza, 
najpierw wychowawcy wraz z dyrekcją 
zaprezentowali umiejętności w typowo 
polskim tańcu, który miał uatrakcyjnić 
ten szczególny wieczór. Maturzyści pięk-
nie prezentowali się w wieczorowych 
strojach podkreślonych czerwienią.

W części ofi cjalnej pierwszego balu stud-
niówkowego swoje słowa do maturzystów 
skierowali również zaproszeni goście, m.in. 
Przewodniczący Rady Powiatu Kozienickie-
go Włodzimierz Stysiak, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Kozienicach Rafał Su-
cherman, Przewodniczący Rady Rodziców 
Włodzimierz Pujanek, Wicedyrektor I LO 
im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach 
Anna Liwocha. Natomiast podczas drugiego 
balu maturalnego zaszczycili swoją obecno-
ścią Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej 
Jung oraz Zastępca Burmistrza Gminy Ko-
zienice Mirosław Pułkowski, którzy również 
życzyli młodzieży udanego balu studniów-
kowego i jak najlepszych wyników na egza-
minie maturalnym.

Dyrektor szkoły Ryszard Zając w swo-
im przemówieniu życzył młodzieży udanej 
zabawy studniówkowej i przede wszyst-
kim bardzo dobrze zdanej matury.

Nie zabrakło także ciepłych słów skie-
rowanych do dyrekcji, nauczycieli i ro-
dziców od przedstawicieli tegorocznych 
maturzystów. Uczniowie klas młodszych 
gratulowali starszym kolegom wspaniałego 
balu i życzyli sukcesów na maturze.

Podczas zabawy studniówkowej mło-
dzież tańczyła w rytmach swoich ulu-
bionych utworów. Maturzyści bawili się 
w gronie koleżanek i kolegów do białego 
rana, a dobrą zabawę uwieczniali także na 
licznych fotografi ach.

Teraz trzymamy kciuki za ich dobrze 

zdaną maturę.
Powodzenia!

ANNA GOLLASCH
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Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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Rodzice stanowią wzorzec zacho-
wań do naśladowania, uczą życia, 
wspierają, opiekują się, troszczą się 
o maluchy, wychowują je. Mężczyzna 
zajmuje szczególne miejsce w struktu-
rze rodziny – dostarcza wzorca męsko-
ści. Jest jednocześnie mężem i ojcem. 
Miłość ojcowska ma inny charakter 
niż miłość macierzyńska. Z badań na-
ukowych, ale przede wszystkim z do-
świadczeń życia codziennego wynika, 
że obecność ojca w życiu dziecka jest 
niezastąpiona, a aktywne zaangażowa-
nie mężczyzny w rolę partnera świeżo 
upieczonej mamy – bezcenne.

Role matki i ojca są potrzebne, 
gdyż wzajemnie się uzupełniają. Jaką 
rolę odgrywa więc ojciec w wychowa-
niu dziecka? Ojciec stawia wymagania 
dziecku, ucząc w ten sposób, jak po-
konywać życiowe trudności, jak być 
odważnym, skutecznym, szlachetnym 
i prawym człowiekiem. Ojciec mobi-
lizuje dzieci do radzenia sobie z pro-
blemami, precyzuje oczekiwania, co 
stymuluje rozwój społeczny dziecka 
i przygotowuje je do dorosłego życia. 
Miłość ojcowska inspiruje szkraby do 
pracy nad sobą, do samodoskonalenia, 
rozwijania swoich umiejętności. Ojciec 
stanowi też pierwszy wzorzec męskości 
i to zarówno dla synów, jak i córek. 

Jednym z głównych zadań ojca 
w wychowaniu dziecka jest zapewnie-
nie poczucia bezpieczeństwa. Dobry 
kontakt na linii ojciec-dziecko redukuje 
poczucie zagrożenia. Szczera rozmowa 
z tatą pozwala sprostać trudnościom, 
jakie dziecko napotyka w swoim życiu 
– maluch nabiera pewności siebie, siły, 
odwagi, samodzielności, odpowiedzial-
ności, ma poczucie oparcia w ojcu.

Ojciec stanowi model zachowań, 

np. dzieci, obserwując rodziców, uczą 
się komunikacji w relacjach damsko-
-męskich, uczą się postawy wobec 
ludzi, jak traktować męża/żonę. Na 
bazie poczynionych obserwacji szkra-
by kształtują swoje poglądy na różne 
dziedziny życia społecznego i moral-
nego. Dziecko staje się bezkrytycznym 
naśladowcą zachowań i postaw ojca, 
powielając je potem w dorosłym życiu.

Dziecko, któremu brakuje miło-
ści ojcowskiej, może szukać uznania 
w oczach innych, stając się podatnym 
na sugestie, łatwo ulegającym manipu-
lacjom. Brak czułości i troski ze strony 
ojca powoduje, że dziecko przeżywa 
lęki i obawy, czuje się bezradny i bez-
bronny. Łatwo go wówczas skrzyw-
dzić i zranić. Kryzys ojcowskiego 
autorytetu – jak to udowodniono ba-
daniami – skutkuje licznymi patolo-
giami wychowawczymi, np. narkoma-
nią, prostytucją, alkoholizmem dzieci 
i młodzieży, próbami samobójczymi, 
lekomanią, brakiem radości życia.

Im więcej odrzucenia i ostrej kon-
troli odczuwały dzieci ze strony ojca 
i im więcej stosował on kar, tym mia-
ły one więcej problemów w rozwoju 
umiejętności społecznych i komuni-
kacyjnych niezbędnych do budowania 
bliskich relacji w dorosłym życiu. 

Równie ważny jest stosunek ojca do 
matki/partnerki. Brak uczuć, okazywa-
nej czułości i szacunku może spowodo-
wać u dzieci, głównie u dziewczynek, 
problemy z poczuciem własnej warto-
ści, lękliwość i niechęć do swojej płci 
oraz nieumiejętność tworzenia zdro-
wych związków z osobami płci prze-
ciwnej. Należy pamiętać, że nie jest 
możliwe dobre wypełnianie roli ojca, 
bez akceptowania roli matki. Muszą 

oni mówić jednym 
głosem we wszyst-
kich kluczowych zagadnieniach.

Tato zapamiętaj więc: 
– Badania pokazują, że ojciec może rów-

nie kompetentnie zająć się dzieckiem 
jak matka.

– Zaangażowanie się w bycie z dziec-
kiem nie oznacza pełnienia tej samej 
roli co kobieta. W kontaktach dziec-
ka z matką więcej jest opieki, troski, 
chronienia, zaś w relacji z ojcem 
więcej zabawy, stawiania wyzwań. 
O ile matki częściej mówią dzie-
ciom: „Nie wchodź na tę drabinkę, 
bo spadniesz”, o tyle rolą ojca jest 
zachęcać do tego ryzyka, jednocze-
śnie dając dziecku wsparcie: „Spró-
buj wejść, ja będę cię trzymał”.

– Ze wczesnej relacji z ojcem najważ-
niejsze jest ciepło, przytulenie, 
zabawa, śmiech, kontakt twarzą 
w twarz. Mniej więcej w 3 r.ż. bu-
dzi się u dziecka świadomość płci, 
wtedy już nikt, ale to naprawdę nikt 
nie jest w stanie ojca zastąpić. Trzy 
– czy czterolatek bardzo potrzebuje 
wtedy męskiego towarzystwa.

– Ojciec jest ważny dla kilkulatka głów-
nie z tego względu, że to od niego 
dziecko uczy się, jak zachowuje się 
mężczyzna w różnego typu sytu-
acjach życiowych. Co robi, gdy się 
boi, złości albo smuci. To może poka-
zać tylko tata – nie dziadek, nie wu-
jek – bo to tata jest najbliżej dziecka.

– Na przedszkolnym etapie życia smy-
ka tata powinien inicjować „zaba-
wy siłowe” – wszelkiego rodzaju 
turlanie, siłowanie się, tarmosze-
nie – takie zabawy są bardzo poży-
teczne, bo poprzez nie dzieci mogą 
wyrzucić z siebie trochę złości albo 
nadmiar energii.

– Zarówno syn jak i córka przygląda-
ją się relacji między mamą a tatą. 
To jedyna tak dobrze dla dziecka 
dostępna relacja między kobietą 
a mężczyzną. Maluch widzi jak na 
dłoni, w jaki sposób rodzice się kłó-
cą, jak się godzą albo jak okazują 
sobie miłość w codziennym życiu.

– Ojciec co prawda rzadziej przebywa 
z dzieckiem niż matka, ale relacja 
z nim, przez element nowości 
i energii jaki wprowadza, może być 
odbierana przez dziecko jako bar-
dziej atrakcyjna. 

ANNA ZYNEK 

Informacje



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 12

Zgodnie z §34.1 Uchwały Nr XLIV/282/2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 września 2018 r. zmieniającej uchwa-
łę w sprawie statutu Powiatu Kozienickiego w Biuletynie Informacyjnym „Nasz Powiat” zamieszcza się treść interpelacji  
i zapytań radnych oraz udzielonych odpowiedzi na interpelacje oraz zapytania.

Interpelacje/Zapytania
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Efektywne podsumowanie 10 lat 
współpracy, integracji i dialogu, w ramach 
uroczystości przygotowanych z niezwy-
kłą oprawą. Tak w wielkim skrócie opi-
sać można Jubileusz 10-lecia działalności 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Puszcza Kozienicka”, zorganizowany 
18 stycznia br. w Ośrodku Szkoleniowo-
-Wypoczynkowym Siedlisko Gnysiówka.

Jest nam niezmiernie miło, iż gospo-
darzem tak zacnego Jubileuszu był nikt 
innych jak właśnie Gmina Garbatka-Let-
nisko. Konferencję z udziałem ponad 150 
gości z sektora publicznego, społecznego, 
gospodarczego i prywatnego poprowadzi-
ły Prezes Zarządu LGD „Puszcza Kozie-
nicka” Irena Bielawska oraz Wójt Gminy 
Garbatka-Letnisko i zarazem Wiceprezes 
Zarządu LGD Teresa Fryszkiewicz.

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Ko-
zienicka” jest jednym z prężniej działają-
cych tego typu stowarzyszeń na Mazowszu 
i w Polsce. Przez okres 10 lat swojej dzia-
łalności rozdysponowała ponad 23 mln zł
w ramach 210 projektów oraz 80 nowo 
utworzonych miejsc pracy. W tym miejscu 
należy podkreślić, iż dla Gminy Garbatka-
-Letnisko również nie był to czas stracony. 
Przez minione 10 lat zrealizowaliśmy 22 
projekty, współfi nansowane ze środków 
PROW, pozyskane za pośrednictwem LGD 
„Puszcza Kozienicka”. To dzięki tym wła-
śnie środkom turyści mogą oglądać w Gar-
batce „Szlak Garbackich Willi”, nasze sto-

warzyszenia mogą spotykać się w Centrum 
Aktywności Lokalnej, a nasi mieszkańcy 
kupują produkty na zmodernizowanym tar-
gowisku. To te właśnie środki uświetniły 
nasze lokalne imprezy, wspomogły budowę 
niejednego placu zabaw, boiska i wspoma-
gają obecnie modernizację „serca” Garbatki 
– Gminnego Ośrodka Wypoczynku „PO-
LANKA”.

Cieszy również fakt, iż Gmina Garbatka-
-Letnisko podczas Jubileuszu została ukazana 
jako doskonały przykład „dobrych praktyk”, 
mogąc na konferencji ukazać zrealizowane 
przez minione 10-lecie projekty. Ważnym 
momentem uroczystości było wręczenie Za-

rządowi LGD „Puszcza Kozienicka” wyjąt-
kowego tytułu – Medalu „Pro Masovia”.

Rozmowom w kuluarach nie było 
końca! No cóż w końcu po 10 latach jest 
o czym opowiadać! Konferencje uświet-
niła wykwintna kolacja oraz wspaniały 
koncert trzech tenorów.

My ze swojej strony Zarządowi LGD 
„Puszcza Kozienicka”, Radzie oraz wszyst-
kim pracownikom biura gratulujemy tak 
imponujących wyników pracy, dziękuje-
my za trud, wysiłek i niejednokrotną walkę 
o Benefi cjenta oraz życzymy kolejnych 10 
lat współpracy i dialogu na rzecz budowa-
nia potencjału Ziemi Kozienickiej.

MAGDALENA MARSZAŁEK

W minionym tygodniu poznaliśmy 
laureatów Konkursu Czytelniczego ogło-
szonego przez Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną w Garbatce-Letnisku w 2018 r. 
W konkursie wzięły udział dzieci do lat 
6 oraz uczniowie klas od I do VI szko-
ły podstawowej. Najlepszym czytelni-
kom pamiątkowe dyplomy oraz nagrody 
w postaci książek wręczyła opiekunka 
Oddziału dla Dzieci Iwona Stępień. Lau-
reatom gratulujemy i zapraszamy wszyst-
kich uczniów do udziału w Konkursie 
Czytelniczym w 2019 r.

Lista laureatów:
Dzieci do 6 lat
1. Liliana Kamińska – 158 książek
2. Antoni Pachocki – 155 książek
3. Oliwia Zawadzak – 151 książek    
4. Leon Kamiński – 139 książek
5. Nikola Lech – 83 książki
Klasy I – III
1. Magdalena Gnyś – 76 książek
2. Barbara Rozborska – 63 książki

3. Emilia Kłos – 33 książki
Klasy IV – VI
1. Lena Spytek – 133 książki

2. Zuzanna Hołuj – 96 książek
3. Alicja Karsznia – 61 książek

MAŁGORZATA MARKOWSKA

warzyszenia mogą spotykać się w Centrum rządowi LGD „Puszcza Kozienicka” wyjąt-

GMINA GARBATKA-LETNISKO
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Na terenie Gminnego Ośrodka Wy-
poczynkowego „Polanka” trwają prace 
przy budowie pomostu rekreacyjnego 
w wyznaczonym miejscu do pływania. 
W ramach inwestycji, a w zasadzie jej 
pierwszego etapu, powstanie drewnia-
ne molo o powierzchni 232 m², zlokali-
zowane na czaszy zbiornika z wejściem 
od strony prawobrzeżnej plaży. Po jego 
prawej stronie zlokalizowany będzie po-
most pływający, stanowiący zatokę do 
cumowania małych jednostek pływają-
cych. Inwestycja ma zostać zrealizowana 
do połowy maja 2019 r. Koszt inwestycji 
wyniesie blisko 580 000,00 zł, z czego 
154 490,00 zł Gmina Garbatka-Letni-
sko pozyskała ze środków zewnętrznych 
Urzędu Marszałkowskiego w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społecz-
ność” objętego PROW na lata 2014 – 
2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy 
Działania „Puszcza Kozienicka”.

Budowa mola to nie jedyna ważna 
i oczekiwana inwestycja na terenie ośrod-
ka wypoczynkowego. Rekreacja to jeden 
z kilku celów funkcjonowania zbiorni-
ka na „Polance”. Pełni on również rolę 
zbiornika retencyjnego. Jednak ze wzglę-
du na zły stan techniczny urządzeń pię-
trzących wodę potrzebna jest ich pilna 
modernizacja. Dlatego też opracowano 
dokumentację projektową służącą ich po-
prawie technicznej i wizualnej. Trwająca 
w chwili obecnej budowa mola stanowi 
I etap inwestycji, kolejny obejmuje mo-
dernizację jazów oraz pogłębianie zbior-
nika wodnego. Środki na realizację tej 
części zadania mamy nadzieję pozyskać 
z budżetu Województwa Mazowiec-
kiego, gdzie złożyliśmy wniosek o do-
fi nansowanie zadań z zakresu budowy 
i renowacji zbiorników wodnych służą-
cych małej retencji. Szacowany koszt 
przedsięwzięcia wynosi blisko 800 tys. 
zł, z czego połowę może wynieść kwo-
ta dotacji. Aby modernizacja zbiornika 
przyniosła zamierzone efekty, istotna jest 
synchronizacja wszystkich etapów uję-
tych w dokumentacji projektowej. Przy 
pozytywnej ocenie wniosku o dofi nan-
sowanie Rada Gminy Garbatka-Letnisko 
podejmie decyzję czy kompleksowe pra-
ce będą mogły niebawem się rozpocząć.

OLGA JASEK-SIWECKA
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Ferie zimowe to wymarzony czas na 
zabawę oraz aktywny wypoczynek, gdzie 
aktywność fi zyczna, bądź luźna rozryw-
ka łączą się z zajęciami edukacyjnymi 
i praktycznymi, dzięki czemu każdy 
może znaleźć coś dla siebie. Uczniowie 
z terenu Gminy Głowaczów w pierwszym 
i drugim tygodniu ferii zimowych mogli 
skorzystać z oferty jaką przygotowały im 
placówki oświatowe.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ta-
deusza Kościuszki w Głowaczowie zor-
ganizowała dla swoich uczniów wyjazdy 
do kina, na basen i na lodowisko. Nie za-
brakło również zajęć sportowych, ok. 60 
chłopców wzięło udział w turnieju piłki 
nożnej Trampek 2019.

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Wojciecha Bartosza Głowackiego 
w Brzózie zaproponowała uczniom 
uczestnictwo w zajęciach dodatko-
wych realizowanych w ramach projek-
tu pn. „Akademia kompetencji ZSO 
w Brzózie”. Pasjonaci tenisa stołowego 
jak co roku zorganizowali Indywidualne 
Mistrzostwa w Tenisa Stołowego – XV 
Edycja dla szkół podstawowych.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
Batalionów Chłopskich w Ursynowie dla 

swoich uczniów przygotowała zajęcia 
plastyczno – techniczne, sportowe, za-
jęcia językowe, fi lmowo – fotografi czne 
oraz wyjazd do Kozienic. 

Propozycja Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Cecylówce – Brzózkiej na 
drugi tydzień ferii to wyjazdy do Sejmu 
RP w Warszawie, do kina w Kozienicach 
i na edukacyjną wystawę z klocków lego 
do Radomia. Ponadto uczniowie wzięli 
udział w zajęciach artystyczno – plastycz-
nych i pokazach światła.

W pierwszym tygodniu ferii w hali 
sportowej w Kozienicach rozgrywany 
był coroczny turniej piłki nożnej Tram-
pek 2019. Najpierw zmagania toczyły się 
w grupach, następnie po dwie najlep-
sze drużyny awansowały do półfi nału. 
Głowaczów reprezentowało 5 zespołów 
z UKS-u Jastrząb Głowaczów, roczniki 
2005, 2009, 2010, 2011 i z Legionu rocz-
nik 2007. Tylko rocznik 2010 rywalizował 
ze swoimi rówieśnikami, pozostałe druży-
ny musiały walczyć w rocznikach o rok 
starszych. Najlepiej poradził sobie rocz-
nik 2009, gdzie grając w roczniku 2008 
wygrał wszystkie swoje mecze i zajął 
pierwsze miejsce pokonując w półfi nale 
i fi nale drużyny Energii Kozienice. Bar-
dzo dobrze również poradzili sobie chłop-
cy z rocznika 2010 pokonując w fi nale 
Drogowiec Jedlińsk i także mogli się cie-
szyć z pierwszego miejsca. Rocznik 2005 
grając w roczniku 2004 przegrał tylko fi -
nał z Olimpią Warszawa zajmując drugie 
miejsce. Legion Głowaczów 2007 także 
walczył w roczniku starszym w 2006, gra-
jąc dwoma składami, jedni zajęli trzecie, 
a drudzy czwarte miejsce. Najmłodsi za-
wodnicy z rocznika 2011 na razie zdoby-
wali doświadczenie. Wygrali jeden mecz 

w grupie, ale to nie wystarczyło, żeby 
awansować do półfi nału. 

Wyróżnienia otrzymali: 
Najlepszy bramkarz w rocz. 2010 – 

Patryk Rębiś, w rocz. 2008 – Gabryś Gór-
ka. Królem strzelców w roczniku 2008 
został Marcel Wiśniewski, a w rocz. 2004 
– Oliwier Wojas. Przyznano również na-
grodę fair-play, którą otrzymał Oliwier 
Wojas.

swoich uczniów przygotowała zajęcia W pierwszym tygodniu ferii dyżur pro-
wadziło Publiczne Przedszkole w Brzózie, 
natomiast w drugim tygodniu ferii – Pu-
bliczne Przedszkole w Głowaczowie.

A to wszystko było możliwe dzię-
ki wsparciu Wójta Gminy Głowaczów 
w postaci udostępnienia gminnych au-
tobusów na wyjazdy i Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Głowaczowie w postaci przyzna-
nego wsparcia fi nansowego. 

JUSTYNA BOJARSKA-SIĘBOR

w grupie, ale to nie wystarczyło, żeby Podsumowanie:
2010 – I miejsce UKS Jastrząb
2009 – I miejsce grając w roczniku 2008 

UKS Jastrząb
2007 – III i IV miejsce grając w roczniku 

2006 Legion
2005 – II miejsce grając w roczniku 2004 

UKS Jastrząb.
Trenerzy: Krzysztof Wolski i Piotr Bolek

PIOTR BOLEK

GMINA GŁOWACZÓW
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Rozpoczynamy szkolenia dla miesz-
kańców naszej gminy realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Pol-
ska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Dzia-
łanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz 
rozwoju kompetencji cyfrowych” mające 
na celu zwiększenie grupy świadomych 
i kompetentnych użytkowników internetu 
i e-usług publicznych, zdolnych realizo-
wać potrzeby informacyjne, kulturalne, 
biznesowe, administracyjne i społeczne 
w bezpieczny i legalny sposób, przy uży-
ciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Nabór uczestników szkoleń prowa-
dzimy przez cały czas trwania projektu, 
aż do wyczerpania wolnych miejsc. Aby 
wziąć udział w szkoleniu, należy zgłosić 
się do Urzędu Gminy w Głowaczowie 
osobiście do pok. nr 12 na I piętrze lub 
pod nr telefonu 48 623 10 76.

W ramach bezpłatnego szkolenia zor-
ganizowane zostaną następujące bloki te-

matyczne:
– „Rodzic w internecie”,
– „Tworzę własną stronę internetową 

(blog)”,
– „Rolnik w sieci”,

1 lutego 2019 r. odbyło się uroczy-
ste otwarcie Gminnego Żłobka Maluch 
Plus „Słoneczny Zakątek” w Głowaczo-
wie. Z tej okazji do żłobka przybyli licz-
nie zaproszeni goście, których powitała 
Dyrektor Katarzyna Miszczak. Wśród 
nich byli Wójt Gminy Głowaczów Hu-
bert Czubaj, Sekretarz Gminy Krzysztof 
Wolski, Skarbnik Gminy Grażyna Ry-
barczyk, Przewodniczący Rady Gminy 
Głowaczów Piotr Marek, Wicestarosta 
Powiatu Kozienickiego Józef Grzegorz 
Małaśnicki, Burmistrz Gminy Kozienice 
Piotr Kozłowski, dyrektorzy placówek 
oświatowych Grażyna Krupa i Magdale-
na Wilkowicz oraz licznie przybyli rodzi-
ce ze swoimi pociechami. Wśród zapro-
szonych gości oczywiście nie zabrakło 
proboszcza tutejszej parafi i. Ks. Zdzisław 
Kałuziński dokonał poświęcenia żłobka                          
i poprowadził wspólną modlitwę za po-
myślne funkcjonowanie placówki, która 
będzie zapewniała opiekę najmłodszym.

Ofi cjalnego przecięcia wstęgi do-
konali Wójt Gminy Głowaczów Hubert 
Czubaj, Przewodniczący Rady Gminy 
Głowaczów Piotr Marek, Wicestarosta 
Powiatu Kozienickiego  Józef Grzegorz 
Małaśnicki oraz Burmistrz Gminy Kozie-
nice Piotr Kozłowski. Na ręce  Dyrektor 
Żłobka Wójt Gminy Hubert Czubaj prze-
kazał symboliczny klucz do placówki. 
Następnie przybyli goście składali życze-

nia i wręczali prezenty.
Wójt Gminy Głowaczów podzię-

kował poprzedniemu Wójtowi Gminy 
Józefowi Grzegorzowi Małaśnickiemu 
i byłemu Sekretarzowi Gminy Piotrowi 
Kozłowskiemu, za dołożenie wszelkich 
starań, które przyczyniły się do wybu-
dowania Gminnego Żłobka Maluch Plus 
„Słoneczny Zakątek” w Głowaczowie 
wręczając symboliczne tabliczki z po-
dziękowaniami.

Żłobek „Słoneczny Zakątek” jest to 
pierwsza tego typu placówka w historii 
powiatu kozienickiego, która powstała na 
terenie gminy wiejskiej. Placówka skła-

matyczne: – „Mój biznes w sieci”,
– „Moje fi nanse i transakcje w sieci”,
– „Kultura w sieci”,
– „Działam w sieciach społecznościowych”.

BARBARA DUDEK

nia i wręczali prezenty. da się z 3 oddziałów. Oferuje opiekę dla 
23 maluszków w wieku od ukończenia 
1 roku do 3 lat od  poniedziałku do piątku 
w godzinach od 6:30 do 16:30. 

Inwestycja została zrealizowana 
dzięki pozyskanym funduszom z Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej w ramach resortowego programu 
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat trzech „Maluch+” przy 
współfi nansowaniu ze środków budżetu 
Gminy. Całkowity koszt zadania to po-
nad 760 tys. zł, z czego wkład własny 
Gminy wyniósł ok. 300 tys. zł.

JUSTYNA BOJARSKA-SIĘBOR
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W dniach 25 i 26 stycznia br. 
w Bibliotece Publicznej Gminy Gnie-
woszów odbyły się pierwsze w naszej 
gminie warsztaty z edukacji finanso-
wej dla mieszkańców wsi i małych 
miast. ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
to projekt realizowany przez Funda-
cję Wspomagania Wsi we współpracy 
z Narodowym Bankiem Polskim.

Celem warsztatów jest przygoto-
wanie przez uczestników własnego 
biznesplanu, który ocenią eksperci 
z Fundacji Wspomagania Wsi. Podczas 
warsztatów uczestnicy poznają tajniki 
przygotowania biznesplanu, ale także 
dowiedzą się jak stać się przedsiębior-
cą, jak założyć własną firmę, poznają 
plusy, ale i zagrożenia jakie mogą na-
potkać przedsiębiorcy prowadząc wła-
sną działalność.

Każdy z 15 uczestników warszta-
tów otrzymał podręcznik przygotowa-
ny przez FWW, pendrivy i ekologicz-
ną torbę z logo projektu. 1 i 2 lutego 
2019 r. odbyła się druga część projektu.

Partnerami projektu są: Stowarzy-
szenie „Lepsza Gmina Gniewoszów”, 
Koło Gospodyń Wiejskich w Borku, 
Wójt i Samorząd Gminy Gniewoszów, 
Biblioteka Publiczna Gminy Gnie-
woszów, LGD „Puszcza Kozienicka” 

„Żeby Polska była Polską, przez 
123 lata niewoli walczyły całe poko-
lenia Polaków. To im od 11 listopada 
1918 r. zawdzięczamy wolność, poczu-
cie dumy narodowej, możliwość pie-
lęgnowania polskich tradycji oraz ho-
norowania bohaterów. Dziś Ojczyzna 
oczekuje od nas tego, co najważniejsze 
– pamięci o jej wielkich synach i miło-
ści do ziemi ojczystej”.

Takimi słowami oraz piosenką Jana 
Pietrzaka pt. „Żeby Polska była Pol-
ską”, rozpoczęła się wieczornica upa-
miętniająca wybuch powstania oraz 
mieszkańców ziemi gniewoszowskiej, 
którzy brali w nim udział.

Było trochę historii, wspomnień 
o ks. Józefie Szczepańskim, o Wła-
dysławie i Henryku Danielu Boskich, 
poezji o tamtych tragicznych dziejach 
oraz wspólne śpiewanie ref.

„Ja to mam szczęście,

że w tym momencie

żyć mi przyszło,

w kraju nad Wisłą,

ja to mam szczęście…”

Wieczornicę przygotowało Koło 
Gospodyń Wiejskich w Borku „NASZ 
BOREK”. Po prezentacji degustowano 
bigos, tradycyjną potrawę polską oraz 
słodkości. Na zakończenie uczestnicy 
spotkania obejrzeli fragmenty filmu 

„Wierna rzeka”, będącego ekranizacją 
powieści Stefana Żeromskiego o tym 
samym tytule.

DANUTA BŁAŻYŃSKA

oraz Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Ko-
zienickiej.

DANUTA BŁAŻYŃSKA

GMINA GNIEWOSZÓW
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Zakończono przebudowę i rozbudo-
wę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Gniewoszowie. Zakres prac obejmo-
wał prace wyburzeniowe istniejącego 
obiektu oraz jego gruntowną rozbudowę 
z zachowaniem części obiektu istniejące-
go. Wartość wykonanych prac wyniosła 
ok. 1 milion zł.

W wyniku przebudowy, na parterze po-
wstał 3-stanowiskowy garaż wyposażony 
w kanał do naprawy samochodów, a na pod-
daszu pomieszczenia na zaplecze socjalne 
i działalność kulturalną. Przebudowa po-
zwoli na poprawę warunków działania OSP 
w Gniewoszowie. Jednostka ta posiada pra-
wie stuletnią tradycję, działa bardzo prężnie, 
posiada 3 samochody ratowniczo-gaśnicze, 
łódź i dobre wyposażenie w drobny sprzęt. 
Do tej pory brakowało miejsca na właściwe 
przechowywanie oraz konserwację samo-
chodów i urządzeń. Nowe pomieszczenia na 
poddaszu pozwolą natomiast na rozwinięcie 
działalności kulturalnej i oświatowej. 

KRZYSZTOF SZAFRANEK
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24 stycznia 2019 r. w Szkole Podsta-
wowej im. 76 Pułku Piechoty w Augu-
stowie odbył się Międzygminny Konkurs 
Wiedzy Pożarniczej, w którym wzięło 
udział 27 uczniów ze szkół należących 
do gmin Grabów nad Pilicą, Magnuszew 
oraz Głowaczów. Gospodarzem konkursu 
była Dyrektor tej szkoły Mariola Żarłok, 
która serdecznie przywitała uczestników, 
obserwatorów i gości, wśród których byli 
m.in.: Hubert Czubaj Wójt Gminy Gło-
waczów, Marek Drapała Wójt Gminy 
Magnuszew, Anna Plesiewicz – Trzeciak 
Zastępca Wójta Gminy Grabów nad Pili-
cą. Komisję konkursową tworzyli: Paweł 
Kowalski młodszy brygadier Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej w Kozienicach, Wiesław Krześniak 
młodszy brygadier Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Kozieni-
cach, druh Robert Grygier Członek Za-
rządu Wojewódzkiego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych.

Uczniowie najpierw rozwiązywali test 
wiedzy z zakresu pożarnictwa, a następ-
nie w przerwie, kiedy komisja sprawdzała 
oddane prace, zapoznali się ze sprzętem 
i wozem strażackim zespołu Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Grabowa nad Pilicą.

Do drugiego etapu przeszło pięcioro 
najlepszych uczestników. W tej części 
konkursu zadanie polegało na udzieleniu 
odpowiedzi na trzy pytania zadane przez 
komisję konkursową.

Najlepszymi okazali się:
– I miejsce – Aleksander Jodłowski – 

Szkoła Podstawowa w Augustowie;
– II miejsce – Julia Przęczka – Szkoła 

Podstawowa w Magnuszewie;
– III miejsce – Mateusz Kościuk – Szkoła 

Podstawowa w Cecylówce-Brzózkiej
oraz
– Kacper Nowakowski – Szkoła Podsta-

wowa w Cecylówce-Brzózkiej;
– Hanna Bernaciak – Szkoła Podstawowa 

w Głowaczowie.
Świadomość zagrożeń, jakie może 

przynieść żywioł oraz sposób reagowania 
na nie jest niezwykle ważny dla każdego 

17 stycznia w Zespole Szkół w Gra-
bowie nad Pilicą odbyło się spotkanie 
z Zofią Kucharską, ludową poetką po-
chodzącą z gminy Grabów nad Pili-
cą. Była to kolejna wizyta Pani Zofii 
w Zespole Szkół, tym razem w ra-
mach promocji książki „Złote ziarna”. 
W charakterystycznej chustce i ko-
ralach, jak zawsze ciepło, radośnie 
i żywiołowo poetka prezentowała swo-
je wiersze, odpowiadała na pytania 
uczniów, wspominała swoje dzieciń-
stwo i młodość spędzoną w Dębniaku 
(dziś Grabina).

AGNIESZKA DURAJCZYK

Najlepszymi okazali się: człowieka. Doceniając chęć promowania 
i edukacji w zakresie wiedzy pożarniczej, 
Samorząd Województwa Mazowieckie-
go, Starostwo Powiatowe w Kozienicach 
oraz Fundacja Edukacji i Techniki Ratow-
nictwa „Edura” przekazało dla wszyst-
kich uczestników nagrody, w których 
między innymi znalazły się torby sporto-
we i publikacje książkowe. 

Międzygminny Konkurs Wiedzy Po-
żarniczej objęli patronem honorowym 
Wójt Gminy Grabów nad Pilicą, Wójt 
Gminy Magnuszew oraz Wójt Gminy 
Głowaczów.

SEBASTIAN MATYSIAK

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
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W dniach 21 i 22 stycznia w szkołach 
z terenu gminy Grabów nad Pilicą obcho-
dzono uroczystości z okazji Dnia Babci 
i Dziadka. Uczniowie szkół przygotowali 
z tej okazji niezwykłe występy, w które wło-
żyli całe swe serce. Wzruszenie babć i dziad-
ków było ogromne, co dało się zauważyć po 
łzach płynących po policzkach.

Pierwszego dnia świętowano w Szkole 
Podstawowej im. 76 Pułku Piechoty w Au-
gustowie. Uroczystość rozpoczęła się prze-
mówieniem Dyrektor szkoły Marioli Żarłok, 
która z życzliwością powitała wszystkich 
przybyłych gości. Następnie rozpoczęła się 
część artystyczna, w której wystąpili wszy-
scy uczniowie szkoły. Występy wokalne, 
recytowanie wierszy oraz pokaz mody 
i ,,Jezioro Łabędzie” w wykonaniu chłopców, 
a także płynące z serca życzenia sprawiły, 
iż zgromadzeni na sali babcie i dziadkowie 
spędzili ten czas w miłej, pełnej radości 
i wzruszeń atmosferze. Chwile te zostały 
uwiecznione na wspólnych fotografi ach. 
Występ wokalny uczniów, wykonany do 
podkładu Hallelujah, okazał się punktem 
kulminacyjnym wydarzenia.

Kolejnego dnia babcie i dziadkowie 
świętowali w Zespole Szkół w Grabowie 
nad Pilicą. Na sali gimnastycznej wypeł-

nionej po brzegi zaproszonymi gośćmi, 
występy artystyczne zaprezentowały dzieci 
z przedszkola i oddziałów przedszkolnych. 
Wszystkich zebranych przywitała dyrek-
tor Zespołu Szkół Edyta Lusarczyk. Dzie-
ci chcąc wyrazić wdzięczność i szacunek 
swoim najbliższym, wręczyły własnoręcz-
nie przygotowane wcześniej laurki. Jak 
wiadomo dla wszystkich babć i dziadków 
zawsze miłe i wzruszające są chwile kie-
dy ich wnukowie okazują im swoją miłość 

i sprawiają radość. Jednak kiedy dzieje się 
to ze strony tych najmłodszych, wkracza-
jących w szkolne szeregi przedszkolaków, 
odbierane jest to ze zdwojoną siłą. 

Na zakończenie, w podziękowaniu 
i uszanowaniu trudu wychowywania ko-
lejnych pokoleń Wójt Euzebiusz Strzel-
czyk uświetnił uroczystość podarowując 
słodkości dla przybyłych gości i wspania-
łych młodych artystów.

WIOLETA SKRZYPCZAK

Potrzeba niesienia pomocy i dziele-
nia się swoimi umiejętnościami, empa-
tia i świadomość skali problemu. Tymi 
pobudkami kierowały się trzy aktywne 
kobiety z Grabowa nad Pilicą Urszula 
Parys-Kulak, Teresa Irzykowska i Gra-
żyna Jodłowska, kiedy odpowiedziały na 
wezwanie Stowarzyszenia Polskiego Pa-
tchworku do wsparcia ogólnokrajowego 
projektu „Serce od serca”, którego celem 
jest zapewnienie komfortu pacjentom 
z rakiem piersi.

Aby wziąć udział w projekcie wystar-
czy jedynie posiadać kawałek przyjem-
nego dla oka materiału i uszyć z niego 
poduszkę według określonego wymiaru. 
Panie posiadając umiejętności krawieckie 
przygotowały wspólnie aż 55 gotowych 
poduszek – serc i przy wsparciu Wójta 
Gminy Grabów nad Pilicą przekazały je 
przed świętami Fundacji Energia-Dzia-
łanie z Kozienic oraz podczas spotkania 
noworocznego Stowarzyszeniu Amazon-
ki-Dana w Radomiu. 

Wygląd poduszki nie przypadkowo 
ma kształt serca, zapewnia on w najlep-
szym stopniu wszystkie potrzeby pacjent-
ki po mastektomii. Wygodnie mieści się 
pod pachą, może łagodzić ból nacięcia 

chirurgicznego, chroni przed przypadko-
wymi uderzeniami, pomaga w łagodzeniu 
obrzęku i zmniejsza napięcie barku. 

Tylko trzy kobiety, a tak wiele do-
broci. Same Panie zaskoczone były jak 
z wielkim entuzjazmem spotkała się pod-
jęta przez nie inicjatywa. Chęć wsparcia 

chirurgicznego, chroni przed przypadko- ich w działaniu zadeklarowały już ww. 
fundacje, a także działający w gminie Klub 
Seniora. Obecnie w planach mają uszycie 
kolejnych poduszek, a także saszetek, chu-
stek i innych akcesoriów przydatnych ko-
bietom po zabiegu mastektomii.

ANNA PLESIEWICZ-TRZECIAK
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W poniedziałek, 18 lutego, w Urzędzie 
Miejskim w Kozienicach burmistrz Piotr 
Kozłowski spotkał się z przedstawicielką 
wolontariuszy wspierających kozienickie 
przytulisko dla bezdomnych zwierząt Do-
rotą Płachtą. W spotkaniu uczestniczyła 
także dyrektor Wydziału Gospodarki Prze-
strzennej, Rolnictwa i Środowiska w Urzę-
dzie Miejskim Sylwia Wąsik. 

Podczas spotkania omówiono szereg 
spraw związanych z poprawą losu i jakości 
życia bezdomnych zwierząt na terenie gmi-
ny. Jedną z poruszonych kwestii była m.in. 
rozbudowa i modernizacja działającego przy 
KGK przytuliska, czyli miejsca tymczasowe-
go przetrzymywania bezdomnych zwierząt. 
Zwrócono także uwagę na konieczność szer-
szego informowania mieszkańców o dofi nan-
sowaniu przez gminę – w wysokości 80% – 
do takich zabiegów jak: kastracja, sterylizacja 
czy znakowanie dla zwierząt właścicielskich 
(dofi nansowanie dla właściciela zwierzęcia).

Burmistrz zadeklarował kontynuację 

współpracy z wolontariuszami, dziękując 
jednocześnie za ich ogromne zaangażowa-
nie m.in. w szukanie nowych domów dla 
porzuconych czworonogów. Dzięki tej zna-

W dniach 13 – 17 lutego br. w Gdań-
sku odbywał się koszykarski Finał Mi-
strzostw Polski do lat 22 kobiet. Udział 
w tym prestiżowym wydarzeniu wziął 
UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki, 
w skład którego weszły dwie wychowan-
ki MG UKS KOZIENICE – Katarzyna 
Szpera i Aleksandra Kozłowska. Klub 
mierzył się z potęgami szkolenia młodzie-
ży – ubiegłymi wicemistrzyniami Polski 
drużyną z Gorzowa Wielkopolskiego, 
brązowymi medalistkami drużyną MUKS 
Poznań, piątą drużyną AZS Poznań oraz 
ekipom z Sosnowca, Krakowa, Warszawy 
i gospodyniom z Gdańska!

UKS Basket SMS Aleksandrów 
Łódzki znakomicie poradził sobie w fazie 
grupowej, dochodząc do wielkiego fi nału. 
W nim uległ drużynie Enea AZS Poznań, 
zdobywając srebrny medal.

Serdecznie gratulujemy ogromnego suk-
cesu całej Drużynie i jej Szkoleniowcom!

współpracy z wolontariuszami, dziękując komitej pracy gmina już od 4 lat nie przeka-
zała żadnego zwierzęcia do schroniska.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Kozienicach

12 lutego 2019 roku Ministerstwo Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło 
wyniki naboru programu „Senior+” w ra-
mach Otwartego Konkursu Ofert w Ramach 
Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 
2015 – 2020, edycja w 2019 r. Gmina Kozie-
nice znalazła się wśród samorządów, których 
wnioski aplikacyjne zostały ocenione najwy-
żej i otrzymała maksymalną dotację w wy-
sokości 300 000 zł (80% wartości zadania). 

Władze gminy zdecydowały przezna-
czyć na Dzienny Dom Senior+ pomieszcze-
nia mieszczące się na parterze  budynku po 
byłym Domu Kultury. Budynek, w którym 
ma powstać Dom Dzienny położony jest 

w centrum miasta, a co za tym idzie jest ła-
two dostępny dla szerokiego grona odbior-
ców. Seniorzy w ramach placówki będą mie-
li dostęp do dużego ogrodu, który znajduje 
się na tyłach posesji. Seniorzy korzystający 
z Domu Senior + będą mieli zapewnione 
usługi: socjalne, edukacyjne, kulturalno-
-oświatowe, aktywności ruchowej, sportowo 
– rekreacyjne, aktywizujące społecznie, tera-
pii zajęciowej, transportowe (w zależności 
od potrzeb uczestników i ich opiekunów).

Uczestnicy Domu Senior + będą objęci 
co najmniej 8 godzinną opieką przez pięć dni 
w tygodniu. Godziny otwarcia placówki będą 
dostosowane do potrzeb uczestników i ich ro-

dzin. Planowana jest także częściowa odpłat-
ność za świadczone usługi wyliczana na pod-
stawie sytuacji dochodowej osoby kierowanej 
do Dziennego Domu Senior +.  

Utworzenie Domu Senior + w znaczą-
cy sposób poprawi jakość życia seniorów 
oraz pozwoli na dłuższe, samodzielne funk-
cjonowanie w środowisku. Zgodnie z za-
łożeniami programu placówka powstanie 
do końca bieżącego roku. Uczestnicy będą 
mogli korzystać z niej od 2020 roku.      

Serdecznie gratulujemy ogromnego suk- Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Kozienicach

GMINA KOZIENICE
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W 2018 roku w naszej placówce od-
bywały się różne wydarzenia o charakte-
rze patriotycznym. 

W marcu klasy V i VI odwiedziły 
miejsca związane z kolebką naszej pań-
stwowości. Uczniowie byli w Gnieźnie, 
zwiedzili archikatedrę, Muzeum Państwa 
Polskiego i uczestniczyli w lekcji muze-
alnej. Zobaczyli też Biskupin i ,,Mysią 
Wieżę” w Kruszwicy.

Uczniowie klasy II gimnazjum 
w kwietniu odwiedzili Kraków – Łagiew-
niki, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice 
i Muzeum Świętego Jana Pawła II.

Jak co roku pierwszego września pa-
miętaliśmy o rocznicy wybuchu II woj-
ny światowej. Harcerze złożyli wiązanki 
kwiatów i zapalili znicze na kwaterach 
żołnierzy. 

W listopadzie gościł w naszej szko-
le Teatr Młodego Pokolenia z Bia-
łegostoku, który wystawił dla nas II 
część ,,Dziadów” Adama Mickiewicza. 
W październiku odbył się rajd pa-
triotyczny po Puszczy Stromieckiej. 
Późnym wieczorem, z barwami na-
rodowymi, przy blasku pochodni, 
ruszyliśmy na szlak niepodległości. 
Pod patronatem naszych władz: Wójta 
Gminy Magnuszew, dyrekcji oraz pod 
opieką leśników, nauczycieli i rodzi-
ców odwiedziliśmy mogiły poległych 
żołnierzy.

Kolejnym wydarzeniem, które od-
było się w ramach obchodów stulecia 
odzyskania niepodległości było przed-
stawienie ,,Pisk Białego Orła”. Dla 
szerszej publiczności spektakl został 
ponownie wystawiony w naszym ko-
ściele parafialnym. 

15 listopada odbył się w naszej 
szkole I Magnuszewski Przegląd Recy-
tatorski Poezji Patriotycznej ,,Na stule-
cie Niepodległej Polski”. Tego samego 
dnia w ramach współpracy z PTTK 
Kozienice, wzięliśmy udział w rajdzie 
pieszym ,,Młodzież na Szlakach Nie-
podległości”. 

9 listopada w Skansenie Bojowym 
I Armii Wojska Polskiego w Mnisze-
wie odbył się konkurs pieśni patrio-
tycznych, w którym wzięli udział nasi 
uczniowie.

Rocznicę odzyskania niepodległości 
uczciliśmy również udziałem w biegach 
i zawodach sportowych.

17 stycznia nastąpiło uroczyste 
podsumowanie wszystkich działań. 
Zaproszeni goście: Joanna Trzepałka 
– starszy wizytator Mazowieckiego 
Kuratorium Oświaty, Leokadia Cieślik 
– metodyk języka polskiego MSCDN 
w Radomiu, Marek Drapała – Wójt 

Jak co roku w czasie ferii zimo-
wych nasza biblioteka przygotowa-
ła różnorodne warsztaty dla dzieci 
i młodzieży. Rozpoczęliśmy zajęcia-
mi z wykorzystaniem tabletów oraz 
aplikacji do kolorowania 3D Quiver. 
Kolejne były warsztaty z decoupage, 
w czasie których każdy mógł stwo-
rzyć małe cudeńka z domowych odpa-
dów – słoików, butelek oraz serwetek. 
Uczestnicy warsztatów wykazali się 

Gminy Magnuszew, przedstawiciel 
Nadleśnictwa Dobieszyn, dyrektorzy 
szkół z terenu Gminy Magnuszew, 
ksiądz kanonik Florian Rafałowski, 
przyjaciele szkoły, lokalni przedsię-
biorcy i działacze społeczni obejrzeli 
krótką prezentację naszych dokonań 
oraz spektakl pt. „Pisk Białego Orła”. 
Podczas uroczystości Marek Drapa-
ła Wójt Gminy Magnuszew (patron 
i fundator nagród) oraz Leokadia Cie-
ślik metodyk (przewodnicząca jury) 
wręczyli nagrody laureatom I Magnu-
szewskiego Przeglądu Recytatorskie-
go, a także podziękowania ich nauczy-
cielom. Młodzi artyści zaprezentowali 
wybrane przez siebie wiersze patrio-
tyczne. Na koniec, wszyscy usiedli  
przy wspólnym stole i dzielili się wra-
żeniami przy herbacie.

EWA STOPKA

kreatywnością i pomysłowością przy 
ozdabianiu swoich przedmiotów. 
W czwartek 31 stycznia nasza biblio-
teka była świadkiem starcia trzech 
grup poszukiwaczy skarbów, którzy 
rywalizowali ze sobą w rozwiązywa-
niu zagadek, rebusów, szarad oraz za-
dań, których rozwiązania wskazywały 
im kolejną książkę, w której czekało 
na nich następne zadanie i tak aż do 
odkrycia skarbu. Ostatni dzień pierw-

szego tygodnia ferii spędziliśmy oglą-
dając przedstawienie Jasełkowe w wy-
konaniu Amatorskiej Grupy Teatralnej, 
a następnie wykonując własnoręcznie 
ozdobione kalendarze na rok 2019.

Drugi tydzień ferii dzieci zaczę-
ły od „Literackich oglądanek” – czyli 
wesołego seansu bajkowego. W drugi 
wtorek ferii w naszej bibliotece od-
był się dzień bez prądu, w czasie któ-
rego postawiliśmy na tradycyjne gry 

GMINA MAGNUSZEW
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i zabawy. Dzieci grały w planszówki, 
rozwiązywały testy wiedzy o bajkach 
oraz bawiły się w kalambury. W śro-
dę 6 lutego odbyły się warsztaty pla-
styczne prowadzone przez Alicję Ko-
walczyk, która jest mieszkanką naszej 
gminy oraz utalentowaną malarką. 
Dzieci mogły spróbować swoich sił 
w malowaniu suchymi pastelami. Pani 
Alicja podzieliła się z małymi artysta-
mi przydatnymi radami co zrobić, aby 
wydobyć z obrazu to co najpiękniejsze. 
Czwartek był ostatnim dniem zajęć 
bibliotecznych. Ferie zakończyliśmy 
kreatywnymi warsztatami z tabletami, 
podczas których dzieci tworzyły książ-
ki przy użyciu aplikacji BooksTrap. 
Dzieci, które uczestniczyły w spotka-
niach bibliotecznych otrzymały dy-
plomy, potwierdzające aktywny udział 
w zajęciach oraz drobne upominki.

Zapraszamy wszystkich spragnio-
nych wrażeń artystycznych do ogląda-
nia wystawy malarskiej Luizy Wember-
ger pt. „Świat pędzlem malowany…”, 
która jest dostępna dla zwiedzających 
od 15 lutego do końca marca 2019 r. Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie
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Do pięknych polskich tradycji należy 
śpiewanie kolęd w czasie Świąt Bożego 
Narodzenia, a także w okresie okołoświą-
tecznym. Najstarsze z nich pochodzą 
z XV i XVI wieku. Kolędy były dzieła-
mi zarówno autorów anonimowych, jak 
i uznanych poetów, pisarzy. Od XVII 
wieku domowe śpiewniki wzbogaciły się 
o pastorałki, w których – poza treściami 
religijnymi – pojawiały się także wątki 
z życia codziennego. Zwyczaj ich śpie-
wania przetrwał do dziś. 

Od kilku lat Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Zajezierzu aktywnie wpisuje 
się w tradycję śpiewania tych pięknych 
pieśni. 16 stycznia 2019 r. placówka 
już po raz szósty zorganizowała Mię-
dzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek. 
W muzycznych zmaganiach, poza ucznia-
mi z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Zajezierzu, uczestniczyli też wyko-
nawcy z Zespołu Placówek Oświatowych 
w Sieciechowie, z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Słowikach Starych 
oraz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Opactwie. Młodzi 
artyści rywalizowali między sobą w czte-
rech kategoriach wiekowych, z podzia-
łem na zespoły oraz solistów.

W jury konkursu zasiadły: w roli prze-
wodniczącej Agata Samuś – absolwentka 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Puławach, 
a także Lucyna Maciak – wieloletnia or-
ganistka i Henryka Mizak – emerytowana 
katechetka Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Zajezierzu. 

Pięknym wykonaniom kolęd i pasto-
rałek przysłuchiwali się zaproszeni go-
ście: Wójt Gminy Sieciechów Arkadiusz 
Guba, Przewodniczący Rady Gminy Sta-
nisław Potyra oraz Przewodnicząca Rady 
Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Zajezierzu Aneta Piskała. Wśród 
publiczności znaleźli się licznie przybyli 
rodzice, dziadkowie oraz przyjaciele wy-
konawców. 

To wydarzenie, które w wielu miej-
scach było wzruszające i porywające 
dzięki młodym wykonawcom, udało się 
zorganizować wspólnym wysiłkiem Dy-
rektor ZSP w Zajezierzu Agnieszki Popis, 
wszystkich nauczycieli, pracowników 
administracyjnych szkoły oraz samych 
uczniów. 

Poniżej prezentujemy wyniki konkur-
su i gratulujemy wszystkim artystom:

KATEGORIA – PRZEDSZKOLE – 
ZESPÓŁ

1. Zespół przedszkolaków – ZPO Siecie-

chów – „ Zostań Jezu mym bracisz-
kiem”.

2. Zespół przedszkolaków – ZSP Słowiki 
Stare – „Świeć gwiazdeczko”.

3. Zespół z oddziału przedszkolnego – 
ZSP Zajezierze – „Pastorałka od serca 
do ucha”.

KATEGORIA – PRZEDSZKOLE – 
SOLIŚCI

1. Zuzanna Tokarz – ZSP Słowiki Stare – 
„Gloria, gloria”.

2. Basia Gugała – ZPO Sieciechów – 
„Gdzie Ty mieszkasz Jezu”.

3. Piotr Ciesielski – ZPO Sieciechów – 
„Kolęda dla anioła”.

KATEGORIA – KLASY I – III – 
SOLIŚCI

1. Zuzanna Zielińska – ZSP Zajezierze – 
„Pastorałka od serca do ucha”.

2. Roksana Wójcik – ZSP Słowiki Stare – 
„W ubogiej stajence”.

3. Blanka Amerek – ZPO Sieciechów – 
„W żłóbku będzie Ci najlepiej”.

KATEGORIA – KLASY I – III – 
ZESPÓŁ

1. Zespół „Śpiewaki” – ZSP Słowiki Stare 
– „Skrzypi wóz”.

2. Zespół z klasy I – ZSP Zajezierze – 
„Przyjdź do mnie mały Jezusiku”

3. Zespół z klasy II – ZPO Sieciechów – 
„Lulajże, Jezuniu”.

KATEGORIA – KLASY IV – VI – 
SOLIŚCI

1. Mercedes Szulen – ZSP Zajezierze – 
„Cicha noc”.

2. Otylia Ciesielska – ZPO Sieciechów – 
„Gabriel zwiastował”.  

3. Sara Szulen – ZSP Zajezierze – 

„Mizerna cicha” .

KATEGORIA – KLASY IV –VI – 
ZESPÓŁ

1. ex aequo Zespół ZSP Zajezierze – 
„Ciemna nocy”.
Zespół sióstr Szulen – ZSP Zajezierze 
– „Biały śnieg i Ty”.

2. Zespół z klasy IV – ZPO Sieciechów – 
„Stajenka nasza licha”.

3. Zespół: Sylwester Skwira i Jan Stalusz-
ka – SOSW Opactwo – „Przybieżeli 
do Betlejem”.

KATEGORIA – KLASY VII, VIII 
i gimnazjum – ZESPÓŁ

1. ex aequo Zespół z klas VII i VIII – ZSP  
Zajezierze – „Z narodzenia Pana”.
Zespół z klas VII i VIII – ZSP Zajezie-
rze – „Skrzypi wóz”.

2. Zespół uczniów z klas VII, VIII i klasy 
III gimnazjum – ZPO Sieciechów – 
„Przekażmy sobie znak pokoju”.

3. Zespół uczniów z klasy VIII – ZSP Sło-
wiki Stare – „Jest taki dzień”.

KATEGORIA – KLASY VII, VIII 
i gimnazjum – SOLISTA

1. ex aequo Julia Witosław – ZPO Siecie-
chów – „Wigilijna tęsknota”.
Katarzyna Baryłka – ZSP Słowiki Sta-
re – „Maryjo, czy już wiesz”.

2. Katarzyna Kamionka – ZPO Siecie-
chów – „Tobie mały Panie”.

3. ex aequo Maja Serafi n – ZSP Zajezie-
rze – „Gore gwiazda”.
Karolina Jasik – SOSW Opactwo –
„Ciemne niebo świat otula”.

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Zajezierzu

GMINA SIECIECHÓW
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,,Polski Orszak Trzech Króli zali-
czany jest do największych ulicznych 
jasełek na świecie. Polega na przej-
ściu ulicami dzieci i królów, którzy 
zmierzają do Stajenki, aby pokłonić 
się Jezusowi. Po drodze śpiewane są 
kolędy, wszyscy uczestnicy otrzymują 
śpiewniki kolędowe i kolorowe papie-
rowe korony’’. 

W słoneczny, mroźny dzień miesz-
kańcy Sieciechowa zebrali się o godzi-
nie 10.40 przed budynkiem Zespołu 
Placówek Oświatowych w Sieciecho-
wie, aby wziąć udział w III ORSZAKU 
TRZECH KRÓLI, który oczywiście 
przypada na dzień 6 stycznia, w tym 
roku była to niedziela. W pięknym ko-
rowodzie, który prowadził w koło par-
ku, w koronach na głowach oraz śpie-
wając kolędy z udziałem nauczycieli, 
dzieci, rodziców i lokalnej społecz-
ności udano się w kierunku Kościoła 
pod wezwaniem Św. Wawrzyńca. Tam 
uroczystą Mszę Świętą z udziałem 
wiernych odprawił proboszcz parafii – 
ksiądz Tomasz Kośla. 

Trzej Królowie – ubrani we wspa-
niałe, pełne dostojeństwa stroje zasiedli 
w drugiej ławce, a przy nich dzieci prze-
brane w różne stroje m.in. aniołków. Po 
Mszy Świętej uczniowie ZPO w Siecie-

chowie zaprezentowali jasełka pt. ,,Do 
Betlejem jest tak daleko’’, wzbogacone 
śpiewem pięknych kolęd i pastorałek.

Następnie zgromadzono się na pla-
cu byłej plebanii, aby poczęstować się 
pieczoną kiełbaską, ciepłym bigosem 
i gorącą herbatą. Niektórzy prowadzili 
miłe rozmowy i dzielili się wrażenia-
mi. Wielu rodziców wyciągnęło swoje 
pociechy z domu, aby mogły uczestni-

czyć w tym wspaniałym dniu.
Tak zakończył się kolejny Orszak 

Trzech Króli. Wszystko się udało, co 
może być oznaką błogosławieństwa Bo-
żego. 

Mamy nadzieję, że już za rok ponow-
nie uczcimy Objawienie Pańskie, uczest-
nicząc w IV Orszaku Trzech Króli. 

Zespół Placówek Oświatowych 
w Sieciechowie
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