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Dokończenie na str. 2

DZIEŃ STRAŻAKA

W dniu 09.05.2008 r. w siedzibie Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach, odbyły się uro-
czyste obchody Dnia Strażaka. Głównym punktem uroczy-
stego apelu było przekazanie do użytku nowych samocho-
dów bojowych, pozyskanych przez jednostki Straży Pożarnej  
z terenu powiatu kozienickiego w 2007 r.

Obchody Dnia Strażaka uświetnili swą obecnością zaprosze-
ni goście, m.in.:
– przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego 
PSP – st. bryg. Zbigniew Włodarczyk, przedstawiciele: Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska, Starosta Kozienicki – Janusz 
Stąpór, wiceburmistrz Gminy Kozienice – Małgorzata Bebel-
ska, wójtowie gmin z terenu powiatu kozienickiego.

W uroczystych obchodach Dnia Strażaka uczestniczyli rów-
nież duchowni:– ks. dziekan Władysław Sarwa, kapelan powia-
towy strażaków – ks. Jerzy Dziułka.

W trakcie apelu, po uroczystym poświęceniu przez kapła-
nów nowych samochodów bojowych – przedstawiciele władz 
resortowych i samorządowych dokonali symbolicznego przeka-
zania tego sprzętu kozienickim strażakom.

W trakcie obchodów Dnia Strażaka dokonano również wrę-
czenia wyróżniającym się w służbie strażakom PSP i OSP od-
znaczeń resortowych i korporacyjnych oraz awansów na wyższe 
stopnie służbowe.

 Rzecznik PRasowy
 k-Dta Powiatowego PsP w kozienicach

asP. sztab. walDemaR kRakowiak

starosta Janusz stąpór przekazuje samochody

Rozmowa ze Stefanem Markiem Banasiem, wój-
tem Gminy Gniewoszów.

Od ostatnich wyborów samorządowych minął ponad rok. 
Co udało się w tym czasie zrobić w gminie, jakie plany 

i inwestycje zrealizować?
Głównym celem jest podnoszenie standardu życia mieszkań-

ców naszej gminy. W ciągu ostatniego roku zakończono wodo-
ciągowanie, obecnie wszystkie miejscowości w gminie Gnie-
woszów posiadają wodociągi. Zmodernizowana została stacja 
wodociągowa w miejscowości Oleksów, zamontowano nowe 
filtry. Wyremontowano odcinek wodociągu w miejscowości Re-
gów Nowy. 

Na drogi gminne – nawieziono ok.1500 t tłucznia. Zmoder-
nizowano poprzez położenie nawierzchni bitumicznej ok.2,5 km 
dróg w miejscowościach Sławczyn, Sarnów i Wysokie Koło.
Przy współpracy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódz-
kich zmodernizowana została ulica Kozienicka w Gniewoszo-
wie (fragment drogi nr 738),wykonano kanalizację deszczową, 
ułożono nową nawierzchnię i chodniki. Wykonano docieplenie 
budynku Urzędu Gminy Gniewoszów.

Kontynuowano modernizację boiska w Gniewoszowie, wy-
konana została nawierzchnia trawiasta boiska do piłki nożnej.

Na terenie gminy zwiększono liczbę pojemników na śmieci. 
Uzupełniono oświetlenie uliczne o pojedyncze punkty świet-
lne w najbardziej wymagających tego miejscach. W strażnicy 
OSP w Gniewoszowie zamontowano centralne ogrzewanie, 
powstała sala komputerowa. Dla OSP w Gniewoszowie zaku-
piono lekki samochód ratowniczo – gaśniczy.

wójt gminy gniewoszów stefan marek banaś
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Dokończenie ze str. 1

Proszę powiedzieć, jakie są plany na 
najbliższy rok i lata następne?

W 2008 roku planujemy docieplenie 
budynku Publicznej Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum oraz budynku SP ZOZ  
w Gniewoszowie.

Zamierzamy kontynuować moder-
nizację dróg gminnych, między innymi  
w miejscowości Zwola i Markowola oraz 
we współpracy z Mazowieckim Zarzą-
dem Dróg Wojewódzkich modernizację 
kolejnego odcinka drogi nr 738.

Rozpoczniemy projektowanie kana-
lizacji sanitarnej i nowego wodociągu  
w Gniewoszowie, który zastąpi wodociąg 
użytkowany od ponad 30 lat.

Na boisku w Gniewoszowie powstaną: 
bieżnia lekkoatletyczna oraz boisko wielo-
funkcyjne (siatkówka, koszykówka, piłka 
ręczna), a boisko do piłki nożnej zostanie 
wyposażone w niezbędne elementy.
Które z zadań inwestycyjnych są naj-
ważniejsze i na jaką dziedzine stawia 
się w gminie największy nacisk? 

Za najważniejsze uważam wybudowanie 
oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej 
oraz dalszą modernizację dróg gminnych. Jak 
już wspomniałem, obecnie dobiegają koń-
ca prace projektowe oczyszczalni ścieków  
w Oleksowie, która ma docelowo obsługi-
wać cała gminę. Równolegle projektowany 
jest około 10 km odcinek kanalizacji sanitar-
nej w Oleksowie i Borku, aby oczyszczal-
nia po wybudowaniu mogła zacząć działać.  
W następnej kolejności przystąpimy do 
projektu budowy kanalizacji i wymiany 
sieci wodociągowej w miejscowości Gnie-
woszów. Rozpoczęcie prac przy budowie 
kanalizacji i oczyszczalni przewidujemy na  
I – szy kwartał 2009 r.

Gmina posiada ok. 60 km dróg gminnych 
oraz prawie 200 km dróg lokalnych, którymi 
administruje. Obecnie posiadamy ok. 20 km 
dróg o nawierzchni bitumicznej. Co roku 
modernizujemy kilka kilometrów dróg, jed-
nak potrzeby w tym zakresie są ogromne. 
Wciąż mamy dużo dróg gruntowych, którymi 
przejazd, zwłaszcza wiosną i jesienią bywa 
utrudniony. Problemem w uzyskiwaniu środ-
ków zewnętrznych na modernizacje dróg jest 
brak uregulowania ich stanu prawnego. Nie-
stety jest to proces długotrwały i kosztowny.  
W tym roku zostanie uregulowany stan praw-
ny jednej z dróg w miejscowości Zwola. Na 
lata następne planowane są postępowania do-
tyczące kolejnych dróg.
W jakim stopniu gmina korzysta ze 
środków zewnętrznych, jakie są plany 
w tym zakresie?

Przy udziale środków unijnych zamierza-

GMINY POWIATU KOZIENICKIEGO
my zrealizować inwestycje kanalizacyjne na 
terenie gminy. Po zakończeniu fazy projek-
towej rozpoczniemy starania o pozyskanie 
funduszy z RPOW Województwa Mazowie-
ckiego na lata 2007 – 2013. Wystąpiliśmy 
także o pożyczkę z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie celem uzupełnienia udziału 
własnego w kosztach tych inwestycji.
Jaka Pana zdaniem powinna współpra-
ca z innymi samorządami gminnymi 
oraz samorządem powiatowym?

Współpracę z innymi samorządami 
oceniam bardzo pozytywnie. Współpraca  
z Starostwem Powiatowym owocuje, co rok 
modernizacją znacznych odcinków dróg 
powiatowych. Gmina przekazuje środki 
finansowe dla szpitala powiatowego w Ko-
zienicach. Nasza gmina jest także człon-
kiem „Związku Gmin Ziemi Kozienickiej”

Korzystamy także z pomocy takich in-
stytucji samorządowych jak Wojewódzki 
i Powiatowy Fundusz Ochrony Gruntów 
Rolnych, Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska.
Jakie są podejmowane działania pro-
mujące gminę?

Gmina wydała własny folder. Cyklicz-
nie ukazują się materiały na temat gmi-
ny w prasie lokalnej, wydajemy biuletyn 
„Moja Gmina Gniewoszów”, zamierzamy 
także rozbudować naszą stronę interneto-
wą: www.gniewoszow.pl.
Co Pana zdaniem przyczyniłoby się do 
większego zainteresowania turystów 
gmina Gniewoszów? 

Część naszych atrakcji turystycznych 
wymaga lepszego wyeksponowania, uła-
twienia dostępu dotyczy to np. pozostałości 
dawnych grodzisk, które zlokalizowane są 
pośród pól w Oleksowie i nie ma do nich 
dojazdu. Jednak główne obiekty turystycz-
ne na naszym terenie to obiekty sakralne  
w Oleksowie i Wysokim Kole oraz układ 

urbanistyczny rynku w Gniewoszowie. Koś-
ciół pw. Św. Stanisława Biskupa Męczen-

nika ufundowany został w poł. XIII wieku. 
W latach 90 – ych XX w. odrestaurowany. 
Posiada wczesnobarokowy ołtarz główny  
z XVII w. z licznymi elementami wypo-
sażenia barokowego z XVII w., na uwagę 
zasługuje także chrzcielnica w stylu późno-
renesansowym z poł. XVII w. oraz obraz 
Św. Rodziny i Matki Bożej z Dzieciątkiem  
z XVIII w., stalle i ławki z 1863 r. W Olek-
sowie zachowały się także dwa grodziska, 
nazywane Małym i Wielkim Kopcem. Koś-
ciół pw. N.M.P. Królowej Różańca Świętego  
w Wysokim Kole zbudowany został w latach 

1637 – 1681, utrzymany w stylu włoskiego 
renesansu, kształtem przypomina trzynawo-
wą bazylikę. W kościele są dwa zabytkowe 
dzwony z 1717 i 1720 roku. 

W 1974 roku odbyła się koronacja cu-
downego obrazu Matki Bożej Wysokol-
skiej, kościół jest jednym z sanktuariów 
maryjnych w Polsce. Atutem gminy jest 
położenie na nadwiślańskich, atrakcyjnych 
krajobrazowo terenach oraz niedaleka od-
ległość od Kazimierz Dolnego, Janowca, 
Garbatki – Letnisko oraz Czarnolasu. Czy-
ste środowisko naturalne oraz tereny rekre-
acyjne stwarzają możliwości do rozwoju 
agroturystyki, budownictwa letniskowego.
Jakie imprezy kulturalne odbywają się  
w gminie, które z nich są najważniejsze?

W gminie odbywa się szereg imprez kul-
turalnych i edukacyjnych mają one jednak 
znaczenie lokalne, a organizowane są głów-
nie przez szkoły. Podobnie jest z imprezami 
sportowymi. Liczymy na to, że działalność 
nowopowstałego klubu sportowego pozy-
tywnie wpłynie na wzrost aktywności mło-
dzieży w tej dziedzinie.

Czasowo zaprzestaliśmy organizacji 
gminnych festynów. Organizowane były 
one na boisku szkolnym, które jest obec-
nie modernizowane i nie może być wy-
korzystywane do tego celu. Na razie nie 
udało się pozyskać innej lokalizacji na 
organizowanie tego typu imprez. 

z wójtem stefanem markiem banasiem 
rozmawiała Danuta Delekta

kościół pw. Św. stanisława biskupa mę-
czennika w oleksowie

kościół pw. n.m.P. królowej Różańca 
Świętego w wysokim kole

Informacje 
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UWAGA NA KLESZCZE
Borelioza to groźna dla człowieka 

choroba zakaźna, która wywoływana 
jest przez bakterie należące do grupy 
krętków. W 2005 roku na terenie po-
wiatu kozienickiego zdiagnozowano 
ją u 2 osób, w 2006 roku u 6, w 2007 
roku u 13, a od początku tego roku 
zarejestrowano już 8 przypadków. 
Chorobę tę przenoszą kleszcze – nie-
wielkich rozmiarów pajęczaki. Długość 
ich ciała waha się od jednego do kilku 
milimetrów. Dorosłe samce mierzą za-
ledwie 2,5, a samice 4 milimetry. Jed-
nak po nassaniu stają się kilkakrotnie 
większe – potrafią zwiększyć rozmiar 
do jednego centymetra. Kleszcze żeru-
ją głównie na ludziach i zwierzętach. 
Najczęściej występują w różnego ro-
dzaju krzakach i zaroślach sięgających 
do wysokości dwóch metrów. Ich roz-
mnażaniu sprzyja ocieplający się klimat 
i coraz wyższa wilgotność powietrza.  
W związku z tym, że tegoroczna zima 
była wyjątkowo ciepła, ich występowa-
nie coraz bardziej się nasila, a co za tym 
idzie zwiększa się ryzyko zachorowań 
na boreliozę.

Choroba ta charakteryzuje się ostrym 
lub przewlekłym przebiegiem. W różnych 
okresach objawy kliniczne tej choroby są 
bardzo różne. – „Objawy można podzielić 

na 3 okresy. W I okresie objawy obejmują 
skórę – występuje tzw. rumień wędrujący. 
Zwykle pojawia się między 7 a 30 dniem 
od ugryzienia przez kleszcza. Nie zawsze 
ta choroba manifestuje się tymi objawa-
mi, czasem rumień nie występuje, a do-
chodzi do II okresu – tu występują bóle 
stawów, szczególnie w kolanach. III okres 
– tu objawy dotyczą ośrodkowego układu 
nerwowego. Może wystąpić porażenie 
nerwu twarzowego i objawy wirusowego 
zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych” 
– informuje Maria Pawlak dyrektor Po-
wiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiolo-
gicznej w Kozienicach.

Borelioza jest uleczalna, wymaga 
jednak długotrwałej antybiotykoterapii. 
Leczenie jest długie trwa od 21 do 30 
dni. Warto przy tym dodać, że nie jest 
dostępna szczepionka chroniąca przed 
boreliozą i nawet przebycie choroby nie 
uodparnia nas. Dlatego też warto zadbać 
o odpowiednią ochronę przed tymi mały-
mi żyjątkami. W tym celu należy zacho-
wać ostrożność przebywając w rejonach 
występowania kleszczy – trzeba zadbać 
o odpowiedni ubiór, można też stosować 
tzw. repelenty, czyli środki odstraszające, 
a po powrocie ze spaceru czy wycieczki 
do lasu trzeba dokładnie obejrzeć skórę  
i w razie potrzeby ostrożnie wyciągnąć 

kleszcza. Zarażony kleszcz musi prze-
bywać w skórze człowieka co najmniej 
od 24 do 48 godzin, aby doszło do za-
chorowania na boreliozę Jeśli znajdzie-
my kleszcza, należy usunąć go za pomocą 
pęsety. Trzeba go chwycić możliwie jak 
najbliżej skóry i pociągnąć w górę. Nie 
wolno kleszczem kręcić, wyciskać ani 
smarować masłem czy tłuszczem. Miej-
sce po ugryzieniu należy przemyć spi-
rytusem. Można też od razu udać się do 
lekarza. W sytuacji, gdy na ciele pokażą 
się jakiekolwiek objawy boreliozy należy 
niezwłocznie skontaktować się z leka-
rzem rodzinnym bądź udać się do poradni 
chorób zakaźnych. 

Kleszcze są groźne nie tylko dla 
człowieka. Stanowią też zagroże-
nie dla naszych domowych zwierząt, 
przede wszystkim psów. Wywołują  
u nich chorobę zwaną babeszją, która 
nieleczona, albo też leczona za późno 
czy w niewłaściwy sposób prowadzi do 
śmierci. Jej głównymi objawami są: apa-
tyczność, wysoka gorączka, brak apetytu, 
powiększone węzły chłonne, jak również 
wymioty i biegunka. W przypadku domo-
wych pupili bardzo pomocne w zapobie-
ganiu chorobie może okazać się regularne 
przeglądanie sierści i ewentualne usuwa-
nie kleszczy oraz stosowanie właściwych 
preparatów zabezpieczających.

magDalena Domagała

XVII SeSja Rady PowIatu
XVII Sesja Rady Powiatu Kozieni-

ckiego obradowała 30 kwietnia 2008 r. 
Radni wysłuchali informacji:
– Komendanta Powiatowego mł. insp. Sta-
nisław Kondei, o realizowaniu zadań przez 
Komendę Powiatową Policji w 2007r., 
– Komendanta Powiatowego bryg. Zbi-
gniewa Szczygła o realizowaniu zadań 
przez Komendę Powiatową Państwowej 
Straży Pożarnej w 2007r. 
– Marii Pawlak dyrektor Powiatowej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ko-
zienicach, o stanie bezpieczeństwa sani-
tarnego w 2007 r. na terenie powiatu, 

Głównym punktem XVII sesji było pod-
jęcie uchwały w sprawie udzielenia absolu-
torium dla Zarządu Powiatu Kozienickiego 
za 2007 r. Zanim nastąpiło głosowanie radni 
zapoznali się z wnioskiem Przewodniczące-
go Komisji Rewizyjnej w tej sprawie oraz  
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ra-
domiu w sprawie przedłożonego sprawo-
zdania z wykonania budżetu powiatu za 
2007r. oraz w sprawie wniosku Komisji 
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Za-
rządowi Powiatu Kozienickiego. 

Podjęcie uchwały poprzedziła dysku-

sja. Rada udzieliła Zarządowi absoluto-
rium, za uchwałą głosowało 16 radnych,  
2 wstrzymało się od głosu, 1 radny podczas 
głosowania był nieobecny. Ponadto podjęte 
zostały uchwały w sprawie:
– wprowadzenia zmian w planie finan-
sowym PFOŚiGW w Kozienicach na 
2008rok, 
– wynagradzania nauczycieli, ustale-
nia regulaminu określającego wysokość 
oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: motywacyjne-
go, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 
niektórych innych składników wynagro-
dzenia,
– określenia najniższego wynagrodze-
nia zasadniczego w pierwszej kategorii 
zaszeregowania i wartości punktu stano-
wiących podstawę do ustalenia wynagro-
dzenia zasadniczego dla pracowników 
niebędących nauczycielami zatrudnio-
nych w szkołach i placówkach oświato-
wych, których organem prowadzącym 
jest powiat kozienicki,
– założenia placówki oświatowo-wycho-
wawczej pod nazwą –„Szkolne Schro-
nisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanow-

skiego w Garbatce Letnisko”z siedzibą  
w Garbatce Letnisku, ul. Hanki Lewando-
wicz 4 oraz nadania aktu założycielskiego 
i statutu,
– najmu na czas nieoznaczony loka-
lu użytkowego położonego w budynku 
Starostwa przy ul. Świerczewskiego 20  
w Kozienicach,
– zaopiniowania projektu uchwały Rady 
Gminy Głowaczów dotyczącej likwidacji 
SP ZPOZ w Głowaczowie,
– przyjęcia stanowiska przez Radę Powia-
tu Kozienickiego dotyczącego przekształ-
ceń Samodzielnych Publicznych Zakła-
dów Opieki Zdrowotnej w Niepubliczne 
Zakłady Opieki Zdrowotnej na terenie 
Powiatu Kozienickiego.
– wydania opinii dotyczącej działań zmie-
rzających do wydania decyzji o likwida-
cji linii kolejowych Nr 82 Puławy Azoty 
– Bąkowiec i Nr 578 Garbatka Letnisko 
– Wysokie Koło( rada negatywnie zaopi-
niowała te działania i wskazała Fundację 
Polskich Kolei Wąskotorowych z siedzi-
ba w Pionkach jako podmiot upoważ-
niony do zawarcia umowy o nieodpłatne 
przejęcie tej linii). 

Danuta Delekta

Informacje/Wydarzenia 
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ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
24 kwietnia 2008r. w Zespole Szkół 

Nr1 w Kozienicach odbyło się zakończe-
nie roku szkolnego dla tegorocznych ma-
turzystów. 

Szkołę ukończyło 322 absolwentów  
z 5 klas liceum ogólnokształcącego,1 klasy 
liceum profilowanego oraz 5 klas technikal-
nych. 30 uczniowie, którzy uzyskali średnią 
ocen powyżej 4,75 otrzymało świadectwa 
z czerwonym paskiem, nagrody książkowe 
oraz dyplomy. 16 uczniów za działalność na 
rzecz szkoły otrzymało nagrody książkowe 
i dyplomy. Listy gratulacyjne otrzymali ro-
dzice nagrodzonych uczniów. W uroczystym 
zakończeniu roku szkolnego uczestniczyli 
także zaproszeni goście, m.in. wicestarosta 
powiatu kozienickiego Józef Małaśnicki, dy-

TEGOROCZNE MATURY

Według danych Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej w tym roku do matury 
przystępuje ponad 440 tysięcy abiturien-
tów z około 8,5 tysiąca szkół z całego 
kraju. Z egzaminami maturalnymi zmaga 
się również blisko 600 uczniów z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych z Garbatki-
Letnisko oraz Zespołu Szkół Nr 1 i Lice-
um Ogólnokształcącego z Kozienic. 

Tegoroczni maturzyści zakończyli rok 
szkolny 25 kwietnia. Zanim jednak przystą-
pili do pierwszych egzaminów mogli jesz-
cze odpocząć przez długi majowy weekend. 
Tuż po nim rozpoczęły się matury. Już od 
kilku lat egzamin maturalny, który zdają 
uczniowie ostatnich klas liceów i techników 
składa się z dwóch części – pisemnej oce-
nianej przez egzaminatorów z okręgowej 
komisji egzaminacyjnej oraz ustnej ocenia-
nej przez nauczycieli danego przedmiotu. 
W części pisemnej maturzyści wypełniają 
arkusze egzaminacyjne, a w ustnej przygo-
towują specjalne prezentacje. W obu przy-
padkach mają możliwość wybrania pozio-
mu: podstawowego lub rozszerzonego.

5 maja maturzyści przystąpili do obo-
wiązkowego dla wszystkich egzaminu 
pisemnego z języka polskiego. Nie mo-
gli, jak przy starej maturze wnosić do-
sali egzaminacyjnej maskotek, jedzenia 
czy picia. Zanim przystąpili do pracy, 
otrzymany arkusz musieli oznaczyć spe-
cjalnym kodem z własnym peselem za-
miast nazwiska. Na egzaminie pisemnym  
z języka polskiego większość uczniów ze 
szkół powiatu kozienickiego wybierała 
poziom podstawowy, gdzie spotkali się 
m.in. z twórczością Adama Mickiewicza 
i Kazimierza Przerwy-Tetmajera. 

Oprócz języka polskiego na nowej ma-
turze uczniowie zdają jeszcze pisemny eg-
zamin z języka obcego nowożytnego oraz 
innego wybranego przedmiotu. Zdecydo-
wana większość wybrała język angielski,  
a także geografię, wiedzę o społeczeństwie 
i biologię, rzadziej matematykę, fizykę czy 
chemię. Egzaminy pisemne zakończą się 
21 maja. Aby jednak otrzymać świadectwo 
dojrzałości maturzyści muszą jeszcze przy-
stąpić do dwóch obowiązkowych egzami-
nów ustnych – z języka polskiego i języka 
obcego nowożytnego, które rozpoczęły się 
równocześnie z maturami pisemnymi, a za-
kończą się 31 maja. O tym, czy matura zo-
stanie zaliczona zdecyduje liczba punktów. 
Aby zdać egzamin maturalny uczniowie 
muszą zdobyć, co najmniej 30% punktów  
z każdego obowiązkowego przedmiotu, za-
równo w części pisemnej jak i ustnej. Wyni-
ki matur znane będą 30 czerwca.

magDalena Domagała

rekcja szkoły, grono pedagogiczne, przedsta-
wiciele rady rodziców. 

W I LO im. S. Czarnieckiego rok 
szkolny zakończyło 221 absolwentów 
klas III. Starosta Janusz Stąpór, dyrektor 
szkoły Ewa Malec dziękowali nauczycie-
lom za pracę z młodzieżą, a absolwentom 
życzyli sukcesów na maturze. Odbyło się 
wręczenie świadectw i nagród, a także li-
stów gratulacyjnych rodzicom uczniów, 
którzy otrzymali nagrody za bardzo dobre 
wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Garbatce – Letnisku 40 uczniów ukoń-
czyło naukę w Technikum Drzewnym  
i Technikum Leśnym. 

D.D.

V OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 
OLIMPIAD SPECJALNYCH

W dniach 18-20 kwietnia 
2008 r. zawodnicy sekcji „SZA-
ROTKA” ze Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno – Wychowawczego  
w Opactwie wzięli udział  
w V ogólnopolskim turnieju 
tenisa stołowego, który odbył 
się w Gniewie k/Tczewa woj. 
Pomorskie. Turniej odbywał się 
pod honorowym patronatem Jana 
Kulasa posła na sejm RP z ziemi 
Tczewskiej. W zawodach wzięło 
udział 100 zawodników Olimpiad 
Specjalnych z całej Polski. Za-
wodnicy z Opactwa zdobyli następujące 
miejsca: Wioleta Kopeć I miejsce, Adam 
Bogumił II miejsce, debel A. Bogumił  

i A. Jarosławski II miejsce.

m. gola

MAZOWIECKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ  
OLIMPIAD SPECJALNYCH

W dniu 8 maja druży-
na piłki nożnej z SOSW 
w Opactwie w składzie: 
stoją od lewej A. Bogu-
mił, P. Wójcik, S. Michal-
ski, J. Szkoda – trener, 
na dole od lewej S. Jaro-
sławski, D. Wiśniewski, 
A. Jarosławski, D. Mali-
nowski zajęła I miejsce 
w Turnieju Piłki Nożnej 
Olimpiad Specjalnych  
w Mrozach powiat miński.

Ruch Olimpiad specjal-
nych powstał w USA z ini-
cjatywy Eunice Kennedy Shriver. Celem zało-
życielki było stworzenie organizacji sportowej 
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
W ciągu 40 lat swego istnienia objął swym 
zasięgiem niemal cały świat -  obecnie uczest-
niczy w nim ponad dwa i pół miliona zawod-

ników ze 180 krajów. W Polsce działa 18 od-
działów Regionalnych Olimpiad Specjalnych 
obejmujących swym zasięgiem obszar całego 
kraju, a w nich 564 sekcje, skupiające ponad 
15 640 zawodników. 

m. gola
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LAUREACI KONKURSU PT. „WYCZAROWANE Z DREWNA”
Uczniowie z Zespołu Szkół Ponad-

gimnazjalnych im. Jana Kochanowskie-
go w Garbatce – Letnisku zwyciężyli  
w tegorocznej, piątej już edycji ogólno-
polskiego konkursu pod nazwą „Wycza-
rowane z drewna”, którego organizatorem 
jest Wydawnictwo Inwestor, Międzyna-
rodowe Targi Poznańskie oraz firma Me-
tabo. Zadaniem uczestników konkursu, 
było wykonanie z drewna nietypowego 
i oryginalnego przedmiotu, który dotąd  
z tego materiału nie był produkowany. 

W konkursie udział wzięło kilkadzie-
siąt prac nadesłanych z całej Polski przez 
uczniów i studentów ze szkół kształcą-
cych w specjalnościach drzewnych. 
Wśród nich znalazły się też te, wykona-
ne przez pięciu reprezentantów garba-
ckiej szkoły – słoik na ogórki z działa-
jącą pokrywką Mariusza Szczepaniaka, 
kołowrotek wędkarski Damiana Karasia, 
piłka nożna Bartosza Ziemki, karafka  
i kieliszki Kamila Maja oraz kula z łań-
cuchem Piotra Barana. 

Jury dokonujące oceny brało pod uwa-
gę przede wszystkim ciekawy, niebanal-
ny pomysł jak i precyzyjne wykonanie 
danego przedmiotu. Największe uznanie 
zdobyła, zrobiona przez Bartosza Ziemkę 
ucznia z Garbatki – Letnisko drewnia-
na piłka nożna. Autor pracy debiutował  
w tym konkursie. Wziął w nim udział 

za namową kierownika szkolnych 
warsztatów – „W tamtym roku nasza 
szkoła wysłała na konkurs jedną pra-
cę. Kierownik zachęcał nas do wzię-
cia udziału w tegorocznej edycji. Mó-
wił, że są fajne nagrody i postanowiłem 
wziąć udział” – powiedział zwycięzca  
i dodał – „Swoją pracę zacząłem robić  
w listopadzie, na zajęciach pozalekcyj-

nych. Kosztowało mnie to 
trochę pracy, ale jak widać 
warto było”. Bartek przy-
znał, że inspiracją do wy-
konania zwycięskiej piłki 
były zbliżające się Mi-
strzostwa Europy w piłce 
nożnej oraz fakt, że sam 
bardzo lubi tę dyscyplinę 
sportu. Oprócz nagrody 
głównej jury przyznało 
też sześć wyróżnień. Dwa 
z nich powędrowały do 
kolegów Bartka – Piotra 
Barana i Kamila Maja 
autorów drewnianego łań-
cucha i karafki – „W ze-
szłym roku wyróżnienie 
w tym konkursie otrzymał 
jeden z naszych uczniów.  
W tym roku ze szko-
ły wzięło udział 6 prac,  
z czego aż 3 otrzyma-
ły nagrody. Jest to dla 
nas wielka nobilitacja  
i szczęście” powiedział po 
ogłoszeniu wyników Mar-
cin Tomaszewski kierow-
nik warsztatów szkolnych 

w Garbatce – Letnisku.
Uroczyste wręczenie nagród odby-

ło się na początku kwietnia w Poznaniu, 
podczas Międzynarodowych Targów Ma-
szyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewne-
go i Meblarskiego DREMA – największej 
w Polsce imprezy branży drzewnej.

Wyróżnieni uczniowie otrzymali 
dyplomy i elektronarzędzia o wartości  
300 zł każdy, zwycięzca czek o wartości 
1000 zł, który mógł przeznaczyć na do-
wolnie wybrane narzędzia firmy Metabo, 
a szkoła czek o wartości 5000zł na zakup 
sprzętu. Oprócz tego organizatorzy ufun-
dowali grupie 50 osób przejazd do Pozna-
nia oraz wejściówki na poznańskie targi. 
Na targach tych, przez prawie miesiąc 
zwiedzający mogli oglądać prace kon-
kursowe. Tam też reprezentantów szkoły  
z Garbatki-Letnisko spotkała miła nie-
spodzianka. Otrzymali, bowiem dodatko-
wą, nieprzewidzianą w konkursie nagro-
dę. Jest to pilarka formatowa do drewna  
o wartości około 20 tysięcy zł, którą ufun-
dowała prezes jednej z firm biorących 
udział w targach.

Główna nagroda oraz wyróżnienia, 
jakie uczniowie z Garbatki – Letnisko 
otrzymali w konkursie sprawiły, że ich 
rówieśnicy już teraz zapowiedzieli swój 
udział w przyszłorocznej edycji. Oprócz 
tego informacje o konkursie i szkole, któ-
re ukazały się w mediach wpłynęły na 
wzrost zainteresowania ofertą edukacyjną 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Już 
w tej chwili duże grono gimnazjalistów 
chce kontynuować naukę w tej placówce.

magDalena Domagała

nadesłane na konkurs prace uczniów z zsP w garbatce – letnisko

bartosz ziemka – laureat nagrody głównej w konkur-
sie „wyczarowane z Drewna”

Informacje
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LEKCJA HISTORII w I LICEum  
OgólnOkształcącym W kOzIEnIcacH

16 kwietnia 2008r.w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ste-
fana Czarnieckiego w Kozienicach, na zaproszenie dyrektor 
Ewy Malec oraz uczących historii – Małgorzaty Kuśmierczyk 
– Balcerek i Joanny Kuźmińskiej, mieliśmy okazję poznać 
przedstawicieli Kozienickiej Grupy Rekonstrukcji Historycz-
nej. W czasie spotkania uczniowie liceum rozmawiali z gośćmi 
Krzysztofem Zającem, Mariuszem Babulą i Ryszardem Dróż-
dżem. Panowie przyszli w mundurach, co wzbudziło ciekawość 
i zainteresowanie nie tylko chłopców.

KGRH rozpoczęła działalność w 2006 roku w ramach Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej. Jak nam powiedzieli 
jej przedstawiciele, starają się dorównać innym grupom z całej 
Polski. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, że celem dzia-
łalności jest odwzorowanie sylwetek żołnierzy polskich z okre-
su II wojny światowej oraz branie udziału w uroczystościach 
o charakterze patriotycznym. Zaprezentowali broń oraz inne 
wyposażenie wojskowe. Mieliśmy okazję trzymać w dłoniach 
bagnet, hełmy, menażki, plecaki – tzw. kostki oraz wiele innych 
przedmiotów, które towarzyszyły żołnierzom podczas wojny. 
W KGRH istnieje również sekcja niemiecka. Poznaliśmy róż-
nicę między polskim a niemieckim mundurem i wyposażeniem. 
Grupa kolekcjonuje oryginalne stroje, broń oraz repliki. Ćwiczą 
musztrę, wymieniają się ciekawostkami na temat historii, mają 
możliwość rozwijania swojego hobby. Grupa może pochwa-
lić się już uczestnictwem w rekonstrukcji bitwy w Chodkowie  
w 2007 r. Zostaliśmy także zaproszeni na kolejną inscenizację, 
która odbędzie się w Ryczywole. Będzie to rekonstrukcja walk 
o przedmoście maciejowickie. Weźmie w niej udział 150 uczest-
ników, nie tylko kozieniczan, ale również gości z całej Polski.

Lekcja historii była bardzo interesująca, dzięki niej dowie-
dzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy. Każdy chciał potrzymać 
oryginalny karabin oraz założyć hełm. Z przyjemnością słuchało 
się ludzi, którzy opowiadali z pasją o wydarzeniach przeszło-
ści. Niecodziennie mamy okazję do takich lekcji historii. Dzięki 
mundurom oraz opowiadanym historiom łatwiej nam było wy-
obrazić sobie prawdziwego żołnierza. 

Na zakończenie zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie oraz do-
staliśmy foldery o najbliższej inscenizację. Mamy nadzieję, że 
współpraca między naszą szkoła, a grupą będzie się rozwijać. 

alicJa kociołek

Przedstawiciele kgRh z nauczycielkami historii

„Katyń – ocalić od zapomnienia” 
pRoJeKt edUKacyJny

Celem akcji, jest posadzenie 14 tysięcy dębów pamięci 
na 70 – tą rocznicę zbrodni katyńskiej, czyli do roku 2010. 
Jeden dąb to jedno nazwisko z listy katyńskiej. Uczestnicy 
projektu zobowiązują się do opieki nad zasadzonym drzewkiem.  
21 kwietnia na przyszkolnym placu uczennice z klasy I f, I Li-
ceum Ogólnokształcącego w Kozienicach zasadziły dąb, którym 
będą się opiekować do września 2009 roku. Potem opiekę nad 
drzewkiem przejmować będą kolejne roczniki licealistów. 

Małgorzata Kuśmierczyk – Balcerek, nauczycielka historii 
w I LO:

„myślę, że to jest bardzo dobry pomysł taka opieka nad tym 
drzewem. Będzie to taki pomnik poświęcony jednemu oficero-
wi. Postaramy się również dotrzeć do rodziny, poznać może 
jeżeli się to uda oczywiście biografię tej osoby. Młodzież jest 
bardzo zdecydowana, zająć się tym drzewkiem i myślę, że kie-
dyś wyrośnie ono pod opieką uczniów na olbrzymi dąb świad-
czący cały czas o zbrodni katyńskiej”.

Wszyscy uczestnicy akcji po wysłaniu zgłoszenia, otrzy-
mują od organizatorów numer oraz nazwisko i imię z listy ka-
tyńskiej. Przy zasadzonym dębie należy umieścić informację, 
komu dąb został poświęcony. 

Projekt edukacyjny „Katyń – ocalić od zapomnienia” skiero-
wany jest do szkół, instytucji, stowarzyszeń i wszystkich ludzi 
dobrej woli. 

W powiecie kozienickim udział w akcji zapowiedziały tak-
że inne szkoły, samorządy i instytucje. Organizatorami projek-
tu są miedzy innymi Burmistrz i Rada Miejska, Szkoła Pod-
stawowa nr 1 w Radzyminie oraz Stowarzyszenie, Parafiada 
w Warszawie. 

Szczegółowe informacje o akcji znajdują się na stronie www.
radzymin.pl

Danuta Delekta

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czar-
nieckiego w Kozienicach bierze udział 

w ogólnopolskiej akcji „Katyń – ocalić od 
zapomnienia”.

uczennice klasy i f i lo sadzą dąb

Wydarzenia
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140. ROCZNICA POWSTANIA SZKOŁY  
PODSTAWOWEJ W ROZNISZEWIE

Obchody 140. rocznicy utworzenia 
szkoły to z pewnością najważniejsze w tym 
roku wydarzenie dla społeczności szkolnej 
i całej parafii Rozniszew. Przygotowania 
były długie. W sobotę 19 kwietnia, ucznio-
wie, rodzice i nauczyciele mogli zaprezen-
tować swoją pracę i osiągnięcia wszystkim 
zaproszonym gościom i absolwentom 
szkoły, którzy przy okazji jubileuszu zor-
ganizowali swój drugi zjazd.

Uroczystości rozpoczęły się uroczystą 
mszą świętą, której przewodniczył Jego 
Eminencja Ksiądz Biskup Zygmunt Zimow-
ski – Ordynariusz Diecezji Radomskiej. 
Podczas nabożeństwa ksiądz biskup dokonał 
poświęcenia sztandaru szkoły po jego reno-
wacji. Po mszy św. i wspólnym odśpiewaniu 
„Te Deum”, tak jak 140 lat temu, wszyscy jej 
uczestnicy ruszyli specjalnie uformowanym 
orszakiem do szkoły. Na czele muzycy wa-
reckiej orkiestry Moderato, następnie Stefan 
Czarniecki – patron szkoły (w tej roli pan 
Anastazy Olczak) prowadzący przybyłe na 
uroczystość poczty sztandarowe okolicznych 
szkół. Za nimi uczniowie i nauczyciele, za-
proszeni goście, absolwenci rozniszewskiej 
szkoły, rodzice i mieszkańcy okolicy.

Wszyscy uczestnicy przemarszu spotkali 
się na sali gimnastycznej, gdzie miał miejsce 
dalszy ciąg uroczystości. Po odśpiewaniu 
przez zgromadzonych hymnu państwowe-
go, nauczyciel historii Leszek Owczarczyk 
odczytał zapis protokołu otwarcia szkoły  
w Rozniszewie z 1868 roku.

26 czerwca 1866 roku 
na zebraniu gminnym za-
padła decyzja o utworze-
niu w Rozniszewie szko-
ły elementarnej. W 1867 
roku zakupiono potrzebne 
materiały i przystąpiono 
do budowy. Prace zosta-
ły ukończone w styczniu 
1868 roku. 1 sierpnia 
1868 roku dokonano 
uroczystego poświęcenia  
i otwarcia szkoły

„To był początek. 
Tak właśnie wszystko się 
zaczęło. Od 140 lat na-
sza Szkoła niezmiennie 
jest w tym samym miejscu, wpisując się na 
trwałe w historię tego regionu, pejzaż oraz 
codzienne życie mieszkańców Rozniszewa  
i okolicznych wiosek.” – tak rozpoczęła 
swoje powitanie dyrektor szkoły Agniesz-
ka Suska. Wraz z nią przybyłych gości wi-
tał wójt gminy Magnuszew Henryk Plak. 
Obchody 140 – lecia swoją obecnością za-
szczycili: Ordynariusz Diecezji Radomskiej 
ks. bp Zygmunt Zimowski, ks. kan. Fran-
ciszek Jakubiak – Dziekan, Czesław Cze-
chyra – poseł na Sejm RP, starosta powiatu 
kozienickiego Janusz Stąpór, wicestarosta 
Józef Grzegorz Małaśnicki, przewodniczą-
cy Rady Powiatu Krzysztof Wolski, wizy-
tator Kuratorium Oświaty Anna Mirowska, 
przewodniczący Rady Gminy w Magnusze-

wie Bernard Wdowiak, dyrektor oddziału 
BS w Magnuszewie Barbara Bachanek, 
nadleśniczy Nadleśnictwa Dobieszyn Jan 
Chryzostom Czachowski. 

Po powitaniu gości dyrektor szkoły 
Agnieszka Suska zaprosiła do obejrzenia 
„Obrazków z przeszłości” w wykonaniu 
aktorów Teatrzyku „Figielek”. Młodzi ar-
tyści przedstawili cztery scenki z różnych 
okresów historii rozniszewskiej szkoły 
– koniec dziewiętnastego wieku, okres 
międzywojenny, lata stalinowskie i czasy 
współczesne. Widzów zachwyciła zarów-
no treść scenek jak i gra zespołu szkolne-
go teatrzyku. Wzruszające były kończące 
przedstawienie recytacje absolwentów 
szkoły, tych starszych i tych młodszych.

Potem zaczęły się życzenia składane 
przez gości na ręce pani dyrektor. Wzru-
szające były słowa wypowiedziane przez  
Alicję Zielińską, córkę wieloletniego dy-
rektora szkoły w Rozniszewie Andrzeja 
Pęksyka. Wzruszyły i rozbawiły jedno-
cześnie refleksje  Jerzego Rokity. Wspo-
mnienia lekcji fizyki wywołały łezkę  

w oku jego dawnych nauczycieli, państwa 
Karoliny i Jana Karasiów. Odśpiewanie 
przez uczniów hymnu szkolnego i wypro-
wadzenie sztandarów zakończyło oficjalną 
część jubileuszu.

Ale nie był to koniec wzruszeń i spot-
kań. Już w sali gimnastycznej obejrzeć 
można było wystawę przedstawiającą 
kolejne roczniki absolwentów Szkoły  
w Rozniszewie począwszy od roku 1949. 
Na zmieszczonych listach obecności, pod 
archiwalnymi zdjęciami zaczęły pojawiać 
się podpisy obecnych na tegorocznym 
spotkaniu absolwentów.

Zwiedzano szkolną Izbę Pamięci w jej 
nowym pomieszczeniu. Można tu obej-
rzeć ekspozycje związane nie tylko z hi-
storią szkoły i jej patronem, ale także po-
święcone mieszkańcom okolicy i historii 
Kościoła Parafialnego w Rozniszewie.

W Galerii „Na piętrze” specjalnie na tę 
okazję została przygotowana Wystawa Prac 
Absolwentów. W pracowni informatycznej 
można było obejrzeć filmy z różnych wy-
darzeń szkolnych. Goście oglądali również 
inne pracownie. Udało się zrobić wspólne 
zdjęcie byłych i obecnych nauczycieli roz-
niszewskiej szkoły. Sentymentalne i wspo-
mnieniowe spotkania trwały jeszcze długo. 
Wszak następna okazja to 150 – lecie, na 
którym, jak powiedział ks. bp Zimowski 
– „obecność wszystkich obowiązkowa!”.

tomasz Dymek
PoDziĘkowanie
Dyrektor, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana 
Czarnieckiego w Rozniszewie serdecznie dzięku-
ją wszystkim zaproszonym gościom za przybycie 
na uroczystość obchodów jubileuszu 140 – lecia 
szkoły w Rozniszewie. Gorące podziękowania 
składamy wszystkim osobom i instytucjom, które 
pomogły w różny sposób w organizacji tej donio-
słej uroczystości.

uroczystości związane z rocznicą powstania 
szkoły

Dawne i obecne grono pedagogiczne

Wydarzenia
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Stowarzyszenie GRABO „Wspólne 
działanie łączy” w dniu 27 kwietnia 2008 
roku w Zespole Szkół w Grabowie nad Pi-
licą zorganizowało debatę mieszkańców  
z władzami lokalnymi i powiatowymi. 
Akcja ma na celu wzmacnianie – u wy-
borców i wybranych – poczucia współ-
odpowiedzialności za decyzje dotyczące 
planu wydatków i rozwoju gminy.

Skąd pomysł, otóż Stowarzyszenia nie 
są pozostawione same sobie, współpracu-
ją z różnymi organizacjami, fundacjami. 
Owocem współpracy z Fundacją Batore-
go i Stowarzyszeniem 

Szkoła Liderów jest ogólnopolska 
akcja „Masz głos, masz wybór”, której 
celem jest zainteresowanie mieszkańców 
tym, co robi samorząd. My jako apolitycz-
na, prawna grupa inicjatywna zobowią-
zaliśmy się do wykonania tego zadania.  
W celach statutowych mamy zapisane 
działania wspierające inicjatywy lokalne, 
oferujemy pomoc merytoryczną, wspiera-
my pomysły mieszkańców. 

Na zaproszenie odpowiedzieli: wójt 
Gminy Grabów n/Pilicą Euzebiusz Strzel-
czyk, wicestarosta powiatu kozienickiego 
Józef Grzegorz Małaśnicki, radny powia-
towy Dariusz Zawodnik, przewodniczący 
Rady Gminy Marek Pisarek oraz radni 
Barbara Bogumił  i Grzegorz Kacprzyk. 

Na debatę przyszło 60 mieszkańców 
gminy, ponieważ padło pytanie od jedne-
go z uczestników, dlaczego tak mało osób 
i o czym to świadczy, wójt odpowiedział, 
„cieszę się, że się rodzi nowa demokra-
cja w gminie, tylko trzeba do niej powoli 
przekonać mieszkańców, że to służy ogól-
nemu dobru”.

Spotkanie miało na celu przedsta-
wienie przez Wójta Gminy Euzebiusza 

Strzelczyka, listy 
na jważn ie j s zych 
problemów gminy 
oraz poinformowa-
nie mieszkańców, 
które zadania będą 
rozwiązane do koń-
ca kadencji (2010),  
a co konkretnie zo-
stanie zrobione już 
w 2008 roku.

Prezentacja Pro-
gramu Rozwoju 
Gminy na lata 2008 
– 2010 (deklaracja 
słowna, wójt nie 
chciał podpisać, 
twierdząc że jest uza-
leżniony od innych 
okoliczności wynikających z tego, że sam 
takowych decyzji nie podejmuje, co do 
wykonania zobowiązań). 
Do końca 2008 roku zostaną wykonane:
– wymiana sprzętu komputerowego w sali 
internetowej w Zespole Szkół w Grabo-
wie,
– wymiana okien i wyposażenie w nie-
zbędne elementy potrzebne do nauki klasy 
„0”w Szkole Podstawowej w Augustowie,
– dokończenie budowy wielofunkcyjnego 
boiska sportowego dla Szkoły Podstawo-
wej w Grabowie n/Pilicą,
– modernizacja drogi Grabów- Broncin,
– budowa drogi ulica Polna w Grabowie 
n/Pilicą.
Natomiast do końca 2010 roku:
– budowa wodociągu we wsi Kępa Nie-
mojewski,
– budowa kanalizacji we wsiach Czerwonka, 
Grabina, Grabowska Wola, Utniki, Grabów  
ul. Kolejowa, ul. Polna,

– budowa wielo-
funkcyjnego boiska 
sportowego dla Pub-
licznego Gimnazjum  
w Grabowie,
– do 2010 roku uję-
ta w planach jest in-
westycja dotycząca 
budowy chodników 
na terenie Grabowa 
(centrum),

Ważnym elemen-
tem debaty były pyta-
nia od mieszkańców, 
które uświadomiły, 
że istnieją problemy 
niższej rangi, a mia-
nowicie ;
– czy władza jest 

przychylna powstawaniu małych przed-
siębiorstw na terenie gminy, z pytania 
mieszkanki wynikało jasno, że nie,
– młode mamy są za tym, aby udostępnić 
dla maluchów plac zabaw (piękny i nowy), 
z którego korzystają tylko uczniowie kla-
sy „0” Zespołu Szkół w Grabowie.
– ważnym problemem jest brak oświetle-
nia ulicznego we wsiach.

Poruszony został temat przedszkola, 
chociaż władze definitywnie twierdzą, że 
nie widzą potrzeby powstawania takowej 
instytucji, moje zdanie na ten temat jest 
inne, bo jak twierdzi prof. W. Warzywoda 
– Kruszynska z Uniwersytetu Łódzkiego 
,,Dla rozwoju dzieci znaczenie ma nie 
tylko dobrobyt materialny, lecz także sty-
mulujące środowisko, które może niwelo-
wać wpływ biedy. (...)Tutaj więc istnieje 
największe niebezpieczeństwo utrwalenia 
się biedy w następnym pokoleniu, co sta-
nowić będzie także w przyszłości barierę 
rozwoju. „Bo jakie początki takie będzie 
wszystko”.

Akcja trwa do końca 2008 roku, na-
szym zadaniem jest opublikowanie na 
łamach prasy, stronach internetowych, 
rozdanie ulotek informujących o planach 
dotyczących rozwoju naszej gminy. Pod 
koniec roku przeprowadzimy monito-
ring z wykonanych przez władzę zadań, 
uwieńczeniem będzie powtórna debata, 
na której przedstawimy sprawozdanie 
podsumujemy 2 lata kadencji naszych 
władz. Mam taką nadzieję, że to zasiane 
ziarenko potrzeb otworzy oczy władzy 
na szeroko rozumiany rozwój naszej spo-
łeczności.

teResa bogumił
PRezes stowaRzyszenia gRabo 

„wsPólne Działanie łączy”

DEBATA W GRABOWIE NAD PILICĄ
WYBORCY KONTROLUJĄ WYBRANYCH

organizatorzy debaty

Przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnego

Wydarzenia
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CZY MOjE dZIECKO 
MA DYSLEKSję? CZ. II
Stwierdzenie występowania u dziecka 

dysleksji może nastąpić jedynie w oparciu 
o specjalistyczne badania diagnostyczne 
przeprowadzane w poradniach psycholo-
giczno – pedagogicznych.

Uczeń, u którego stwierdzono dysleksję, 
czyli specyficzne trudności w czytaniu i pi-
saniu, nie jest zwolniony z obowiązku pra-
cy nad problemem. Powinien uczestniczyć  
w specjalistycznych zajęciach usprawnia-
jących zburzone funkcje i doskonalących 
funkcje lepiej rozwinięte. Również w domu 
powinien codziennie wykonywać ćwicze-
nia służące przezwyciężeniu jego trudności. 
Dziecko z dysleksją nie powinno samotnie 
borykać się ze swoim problemem. Bardzo 
ważną rolę pełnią wówczas rodzice, któ-
rych zadaniem jest właściwa pomoc. 

Rodzice ucznia dyslektycznego po-
winni:
• zrozumieć, że ich dziecko nie jest leni-
we czy niezdolne, ale potrzebuje właści-
wie ukierunkowanej pomocy,
• poznać mocne strony swojego dziecka, 
• stwarzać warunki do rozwoju jego zain-
teresowań,
• wspólnie z dzieckiem, w życzliwej atmo-
sferze, analizować pojawiające się trudności,

• wdrażać do systematycznej pracy nad 
problemem, 
• dostrzegać i nagradzać pochwałą nawet 
za drobne sukcesy,
• zachęcać do stałego korzystania ze słow-
nika ortograficznego,
• czytać wspólnie z dzieckiem, wprowa-
dzając np. tradycję codziennego rodzin-
nego czytania („powieść w odcinkach”),
• utrwalać poprawne wzorce ortograficz-
ne poprzez ćwiczenia w pisaniu z pamięci  
3 – 4 zdań tekstu, poprzedzone objaśnia-
niem stosownymi zasadami ortograficz-
nymi  pisowni „ trudnych” wyrazów,
• zaopatrzyć dziecko w gotowe propozycje 
ćwiczeń przygotowanych przez specjali-
stów ( takich jak np. Program Edukacyjno 
– Terapeutyczny oRtogRaFFiti).

Szkodliwe jest gdy rodzice dziecka 
dyslektycznego:
• krytykują je i ośmieszają,
• porównują z rodzeństwem lub rówieś-
nikami,
• liczą na natychmiastowe efekty pracy 
z dzieckiem i denerwują się, gdy ich nie 
ma,
• usprawiedliwiają niechęć dziecka do 
wykonywania ćwiczeń lub całkowicie 

zwalniają je z pracy,
• odrabiają za dziecko prace domowe,
• poprawiają błędy w pracach pisemnych 
zamiast wdrożyć dziecko do samodziel-
nego kontrolowania poprawności swoich 
zapisów z wykorzystaniem słownika or-
tograficznego.

Systematyczny trening po pewnym 
czasie przyniesie efekt. Jednakże nie nale-
ży zaprzestawać ćwiczeń nawet wówczas, 
gdy wydaje się, że symptomy trudności  
w czytaniu i pisaniu ustąpiły. Uczniowie, 
którzy przestają pracować, mogą spodzie-
wać się szybkiego nawrotu problemów.

Rodzice dziecka ze specyficznymi 
trudnościami w czytaniu i pisaniu po-
winni zapoznać się z publikacją profe-
sor Marty Bogdanowicz, Anny Adrianek  
i Małgorzaty Rożyńskiej pt. uczeń z dys-
leksją w domu. Poradnik nie tylko dla 
rodziców. Wydawnictwo OPERON.

Uzyskają wówczas wiele cennych 
wskazówek do pracy ze swoim dzie-
ckiem. 

aleksanDRa bielaczyc

KONCERT MUZYKI POWAŻNEj W KOZIENICACh
W Kozienicach 16 maja 2008r. w koś-

ciele pw. Św. Krzyża odbył się Staropol-
ski wieczór pt. „Joseph Haydn – Wiel-
kie Dzieła” w ramach cyklu Mazowsze  
w Koronie - Staropolskie Wieczory w Za-
bytkach Architektury Mazowieckiej.

Autorem tego cyklu koncertów jest 
Małgorzata Kalicińska. Odbywają się one 

w zabytkowych obiektach architektury 
nie tylko sakralnej na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego. 

Kozienice były gospodarzami wieczo-
ru już po raz trzeci. W 2006 roku odbył 
się koncert Muzyki Polskiej, a w roku 
ubiegłym koncert muzyki Jana Sebastia-
na Bacha „Magnificat Anima Mea Domi-

num”. Każdego roku wśród wykonawców 
są orkiestry symfoniczne lub kameralne, 
chóry i soliści. 

W programie tegorocznego wieczoru 
znalazła się symfonia e-moll nr 44 „Ża-
łobna” i Msza B-dur „Terezjańska”. Przed 
koncertem Elżbieta Artysz w słowie  
o muzyce wprowadziła słuchaczy w kli-
mat muzyki wieczoru. 

Przed kozienicka publicznością wystą-
pili: Anna Mikołajczyk – sopran, Aneta 
Łukaszewicz – mezzosopran, Sylwester 
Smulczyński – tenor, Remigiusz Łukom-
ski – bas, Olsztyński Chór Kameralny 
Collegium Musicum pod dyr. Janusza 
Wilińskiego, Orkiestra Sinfonia Viva pod 
dyr. Tomasza Radziwonowicza. Przed 
koncertem Elżbieta Artysz w słowie  
o muzyce wprowadzi słuchaczy w klimat 
muzyki wieczoru. 

Głównym organizatorem było Ma-
zowieckie Centrum Kultury i Sztuki,  
a współorganizatorzy to Starostwo Powia-
towe w Kozienicach, Gmina Kozienice, 
Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji  
i Sportu im. Bogusława Klimczuka, Para-
fia Św. Krzyża w Kozienicach. 

Danuta Delekta

Informacje/Wydarzenia
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Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach
Ul. Zdziczów 1
26 – 900 Kozienice

tel. (048) 614 66 99
fax. (048) 614 66 91

www.pupkozienice.pl
wako@praca.gov.pl

Pod koniec roku 2007 na Mazowszu rozpoczęte zostało wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pro-
gram Operacyjny Kapitał Ludzki wspófinansowany jest w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W styczniu 2008 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach przystąpił do naboru projektów systemowych ogłoszone-
go przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”.

Projekt systemowy „Wspierajmy Bezrobotnych” realizowany będzie w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2013 r. 
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu składany będzie w każdym roku budżetowym.  

W 2008r. na realizacje projektu przeznaczona jest kwota 1 640 016 PLN, z tego kwota dofinansowania z EFS stano-
wić będzie 1.394.013 PLN (85% wartości projektu), natomiast wkład własny Funduszu Pracy stanowić będzie 246.003 
PLN (15% wartości projektu)

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 6.1 Poprawa dostępu do 
zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia 
oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Projekt skierowany jest do osób, które są zarejestrowane jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy  
w Kozienicach, w tym przede wszystkim:

 bezrobotnych do 25 roku życia
 bezrobotnych długotrwale
 bezrobotnych powyżej 50 roku życia
 bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych
 bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego
 bezrobotnych bez wykształcenia średniego

Dzięki temu projektowi w 2008r. około 300 osób bezrobotnych z powiatu kozienickiego będzie mogło skorzystać  
z następujących form wsparcia:

 Staży
 Przygotowania zawodowego w miejscu pracy
 Szkoleń 
 Przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
 Informacji zawodowej, poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach rozpoczął realizację projektu 
„Wspierajmy Bezrobotnych”

Osoby bezrobotne z terenu powiatu kozienickiego zainteresowane udziałem w projekcie systemowym „Wspieraj-
my Bezrobotnych” proszone są o zgłaszanie się do PUP w Kozienicach od poniedziałku do piątku w godzinach  
8:00 – 14:30, pokój nr 6.

Zapraszamy również lokalnych pracodawców do współpracy przy realizacji projektu poprzez organizację staży oraz 
przygotowania zawodowego w miejscu pracy. Wnioski o zorganizowanie tych form dostępne są w siedzibie PUP  
w Kozienicach /pok. nr 7/.

Informacje na temat projektu dostępne są także na plakatach i ulotkach informacyjnych udostępnionych 
we wszystkich urzędach gmin, a także innych instytucjach powiatu kozienickiego, na stronie internetowej  
www.pupkozienice.pl, pod numerem telefonu 048 614 66 81, a także w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ko-
zienicach ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice pokój nr 6.

Wydział Analiz i Projektów
PUP w Kozienicach

Wioletta Więsyk – Naczelnik Wydziału
Andrzej Spytek – koordynator projektu

Informacje
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ZARYS ORGANIZACjI PRACY W STAROSTWIE 
POWIATOWYM PO II WOjNIE ŚWIATOWEj

Kiedy w styczniu 1945 r. usunięto woj-
ska niemieckie z terenu Ziemi Kozienickiej 
w nowych warunkach ustrojowych rozpo-
czął się proces organizowania życia społecz-
no-politycznego. Wraz z postępami Armii 
Czerwonej na froncie wojennym, na tereny 
zdobyczne wysyłane były specjalne grupy 
operacyjne, które miały rozpoznać teren  
i zorganizować – wzorowany na ZSRR 
–  aparat władzy. Tworzono podwaliny pod 
rodzącą się demokrację ludową z jej wszyst-
kimi przywarami, odtwarzano także struktu-
ry administracyjne, bez których niemożliwe 
byłoby odbudowanie zniszczonej Polski. 

Dekret PKWN z 21 sierpnia 1944 r. usta-
nawiał organy administracji ogólnej w posta-
ci starostw ze starostami na czele i urzędów 
wojewódzkich, którymi kierowali wojewo-
dowie. Kompetencje poszczególnych orga-
nów administracji państwowej normowała 
ustawa Krajowej Rady Narodowej (KRN)  
z 11 września 1944 r. o zadaniach rad narodo-
wych, która to równocześnie podporządko-
wywała gminne, miejskie, powiatowe i wo-
jewódzkie rady narodowe KRN oraz dekret 
PKWN z 23 listopada 1944 r.: „O organizacji 
i zakresie działania samorządu terytorialne-
go”, na podstawie którego przywrócono 
przedwojenne instytucje samorządowe.  
Wprowadzono całkiem nowe rozwiązania 
administracyjne: koegzystencję zakorzenio-
nych w społeczeństwie rozwiązań samorzą-
dowych z przeszczepionymi zza wschodu 
wzorcami sowieckimi w postaci rad naro-
dowych, które pełniły funkcje nadzorcze 
wobec organów administracji ogólnej, przez 
co mogły wywierać wpływ na poszczególne 
instytucje publiczne. 

Podanie szczegółowej liczby ludności 
zamieszkującej powiat w pierwszych po-
wojennych latach nastręcza wielu kłopo-
tów. Przyjąć można ilość, która pochodzi 
ze spisu z początku 1949 r., mianowicie 
119 612 osób, jako wartość niepodlegającą 
znacznym wahaniom. 

Powiat kozienicki o powierzchni 1 857 
km.² był trzecim pod względem powierzchni 
powiatem województwa kieleckiego. Podzie-
lony został na 21 gminy, w tym 19 wiejskich, 
2 miasta o charakterze gminy miejskiej i 305 
gromad. Pierwszym, powojennym staro-
stą kozienickim został – mianowany dnia  
19 stycznia 1945 r. – bezpartyjny, sym-
patyzujący z socjalistami, przedwojenny 
zastępca starosty mgr Konstanty Bulli. Ta 
nominacja zapewniła pozory powrotu do 
porządku z okresu II RP. 

Pomimo posługiwania się ustawodaw-
stwem międzywojennym, komuniści nie 
zamierzali powracać w sposób rzeczywisty 

do tradycyjnej formy urzędów, w tym także 
starostw. Dlatego też wojewoda kielecki Eu-
geniusz Wiślicz-Iwańczyk wydał instrukcję 
jak należy pojmować rolę i stanowisko sta-
rosty. Tam też czytamy, że starosta na ob-
szarze podległego mu powiatu był:
– przedstawicielem rządu, sprawującym  
z tego tytułu funkcje, przekazane mu rozpo-
rządzeniami oraz innymi przepisami praw-
nymi, lub specjalnie zleconymi przez rząd; 
– szefem administracji ogólnej, tj. ad-
ministracji publicznej (spraw wewnętrz-
nych) oraz innych działów administracji, 
bezpośrednio zespolonych we władzach 
administracji ogólnej. 

W instrukcji tej wojewoda szczególnie 
zaznaczał, że starosta był faktycznym go-
spodarzem powiatu, z tego tytułu zobowią-
zany był utrzymywać najściślejszy kontakt  
i współpracę z miejscowym społeczeństwem 
i jego zrzeszeniami w postaci wszelkich 
związków i stowarzyszeń, zarówno politycz-
nych jak i ekonomicznych. Co ważne – zob-
ligowany on został do koordynacji działal-
ności wszystkich czynników państwowych,  
w myśl zasadniczej działalności rządu.

Powierzone starostwu zadania wykonywa-
ne były przez rozbudowany aparat administra-
cyjny. Według „Tymczasowego Planu Orga-
nizacyjnego Starostw Powiatowych” z końca 
1945 r. Starostwo Powiatowe w Kozienicach 
złożone było z 24 referatów: ogólno-organiza-
cyjnego, społeczno-politycznego, administra-
cyjno-prawnego, wyznaniowego, wodnego, 
karno-administracyjnego, przemysłowego, 
aprowizacji i handlu z podreferatami: apro-
wizacji, przemysłu oraz handlu i spółdziel-
czości, budżetowo-gospodarczego, kultury  
i sztuki, administracji mieniem opuszczonym, 
administracji „mieniem wojskowym”, ogól-
nosamorządowego, finansowo-budżetowego, 
pośredniego nadzoru nad gminami i GKPO 
(gminne kasy pożyczkowo-oszczędnościo-
we), bezpośredniego nadzoru nad gminami  
i GKPO, kasowo-rachunkowego, podatkowe-
go, drogowego, budowlanego, zdrowia, opie-
ki społecznej, weterynarii, bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego oraz kancelarii. 

Do końca 1948 r. przedstawiona powyżej 
struktura organizacyjna starostwa powia-
towego zmieniała się, zmieniały się także 
osoby piastujące poszczególne stanowiska. 
Według stanu z 21 marca 1947 r. ilość refe-
ratów w kozienickim starostwie zmniejszyła 
się do 20. Podkreślić należy, że dobór stano-
wisk odbywał się według klucza partyjnego.  
W tym czasie (połowa 1947 r.) przynależ-
ność partyjna pracowników starostwa na sta-
nowiskach kierowniczych przedstawiała się 
następująco: członków PPR – 12, członków 

PPS – 6, bezpartyjnych – 21. Najważniejsze 
funkcje obsadzone były jednak przez człon-
ków PPR nazywających siebie komunistami 
albo ich sympatyków, kryptokomunistów. 
Na stanowisku starosty urzędował Andrzej 
Peszke z PPS – przedwojenny nauczyciel, 
wicestarostą był zaś Bernard Piórkowski. 

W 1948 r. stan organizacyjny starostwa 
wyklarował się według zaleceń komunistycz-
nej centrali. Osoby podejrzane o szerzenie 
niezgodnych z nową linią polityczną poglą-
dów zostały pozbawione stanowisk. Posługu-
jąc się nowomową komunistyczną – od wpły-
wów odsunięto: „reakcjonistów” i elementy 
sprzyjające „wrogim siłom”. Na ich miejsce 
zatrudniano tzw. jednostki „postępowe”. Stan 
liczbowy kadry kierowniczej w starostwie 
wynosił 44 osoby, tj. starosta, 17 kierowników 
i 26 pomocników. Od połowy 1947 r. funkcję 
starosty pełnił Władysław Klimecki z PPS, 
wicestrosty – Wacław Bobowicz. Na czele po-
szczególnych referatów stali: Wacław Bobo-
wicz (ogólny i organizacyjny), Stefan Smolar-
czyk (budżetowo-gospodarczy), Władysław 
Krawczyk (społeczno-polityczny, porządko-
wy, samorządowy, motoryzacyjny), Anto-
ni Gozdera (administracyjny, wyznaniowy, 
wodny), Kazimierz Mańka (wojskowy), Fe-
liks Sztemberg (karno-administracyjny), Irena 
Kubicka (przemysłowy), Stanisław Gostyński 
(odbudowy), M. Pachołowiecka (opieki spo-
łecznej), dr Aleksander Werbel (weterynarii), 
dr S. Kalwas (zdrowia), Eugeniusz Kruszyń-
ski (aprowizacji), Wacław Janaszek (rolny  
i reformy rolnej), Szczepan Szewczyk (pełno-
mocnik rządu), Karol Letkiewicz (Powiatowy 
Inspektor Przysposobienia Rolniczego i Woj-
skowego), Giecewicz (pomiarowy). Niestety, 
polityka kadrowa polegająca na obsadzaniu 
stanowisk przez powolnych partii ludzi przy-
nosiła więcej szkód niż korzyści. Potwierdzał 
to wielokrotnie Józef Pokusa – który od 1 lu-
tego 1949 r. objął stanowisko starosty kozie-
nickiego. W jednym ze sprawozdań narzekał 
na personel: „są to ludzie z terenu, przeważnie  
z niższym wykształceniem, którzy bagatelizują 
sobie pracę; w innym zaś stwierdzał, że: sto-
sunki panujące w starostwie kozienickim oraz 
styl pracy i organizacji są tak złe, że uzdrowie-
nie ich wymaga specjalnie wytężonej pracy”. 

Ustawą z 20 marca 1950 r. w celu 
dalszego wzmocnienia Państwa Ludowe-
go i przyspieszenia budowy socjalizmu  
w Polsce zniesiono starostwa powiatowe  
i funkcję starosty. Ostatnim w opisywa-
nym czasie starostą kozienickim, a zara-
zem pierwszym Przewodniczącym Pre-
zydium Powiatowej Rady Narodowej był 
Roch Kowalski.

kRzysztoF zaJąc
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