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NALEŻĄCYCH DO ZWIĄZKU GMIN ZIEMI KOZIENICKIEJ

XIV SESJA RADY POWIATU KOZIENICKIEGO V KADENCJI

16 grudnia odbyła się XIV Sesja Rady 
Powiatu Kozienickiego V kadencji. 

Podjęte zostały uchwały w następują-
cych sprawach: 
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej powiatu kozienickiego na lata 
2015 – 2028

– wprowadzenia zmian w budżecie po-
wiatu kozienickiego na 2015 r.

Radni podjęli uchwały w spra-
wie powołania komisji skrutacyjnej 
oraz ustalenia regulaminu głosowania 
w wyborach Starosty Powiatu Kozieni-
ckiego. W skład Komisji Skrutacyjnej 

weszli: radny Robert Wojcieszek – prze-
wodniczący oraz członkowie komisji: 
radna Janina Golik i radny Waldemar 
Witkowski. Najważniejszym punktem 
obrad był wybór Starosty Powiatu Ko-
zienickiego. Zgłoszone zostały dwie 
kandydatury. Radny Marek Kucharski 
zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja 
Junga, który wyraził zgodę na kandy-
dowanie. Radna Barbara Woszczyk 
zgłosiła radnego Romana Wysockiego, 
który w swoim wystąpieniu uzasadnił 
rezygnację z kandydowania. W tajnym 
głosowaniu radni wybrali Andrzeja 
Junga na Starostę Powiatu Kozieni-

ckiego, a następnie podjęli uchwałę 
w sprawie wyboru starosty. Za wybo-
rem Andrzeja Junga na funkcję staro-
sty głosowało 16 radnych, przeciw 2, 
1 głos był nieważny.

Andrzej Jung dziękując za wybór 
dodał, że chciałby kontynuować działa-
nia Starosty Romana Wysockiego oraz 
Starosty Janusza Stąpora, z Zarządem 
i Radą Powiatu prowadzić oszczędną 
gospodarkę finansami powiatu i reali-
zować zrównoważony budżet i współ-
pracę z gminami.

Wicestarostą wybrany został 
Dokończenie na str. 2
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XIII SESJA RADY POWIATU KOZIENICKIEGO
17 listopada odbyła się XIII Sesja 

Rady Powiatu Kozienickiego V kaden-
cji. Radni zapoznali się z informacją 
Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leś-
nictwa i Ochrony Środowiska na temat 
realizacji zadań z zakresu gospodarki 

w lasach nie stanowiących własności 
Skarbu Państwa na terenie powiatu ko-
zienickiego.

Podjęte zostały uchwały w następują-
cych sprawach: 
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-

dr Krzysztof Stalmach, którego kandy-
daturę zaproponował Starosta Andrzej 
Jung. Za jego wyborem głosowało 14 
radnych, przeciw 4, 1 osoba wstrzyma-
ła się od głosu, podjęta została uchwała 
o wyborze wicestarosty.

Dokonano także wyboru trzech po-
zostałych członków Zarządu Powiatu 
Kozienickiego, których kandydatury 
również zaproponował Starosta Andrzej 
Jung. Tadeusz Kowalczyk otrzymał 14 
głosów za, 5 przeciw, Marek Kucharski 
14 głosów za, 5 przeciw, Grzegorz So-
towski 11 głosów za, 8 przeciw i podjęta 
została uchwała w tej sprawie.

Starosta Andrzej Jung ma 57 lat, wy-
kształcenie wyższe, mieszka w Nowej 
Wsi. Zajmował stanowiska kierownicze 
w Urzędzie Miejskim w Kozienicach oraz 
Kozienickiej Gospodarce Komunalnej 
Sp. z o.o. Był przewodniczącym Komisji 
Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Roz-
woju Gospodarczego III i IV kadencji.

XIV SESJA RADY POWIATU KOZIENICKIEGO V KADENCJI

zarzĄd Powiatu KozienicKieGo

Dokończenie ze str. 1

wej powiatu kozienickiego na lata 2015 
– 2028

– wprowadzenia zmian w budżecie po-
wiatu kozienickiego na 2015 r.

DAnUTA DeLekTA

Tadeusz Kowalczyk
Radny I, II i IV kadencji
Polskie Stronnictwo Ludowe

Marek Kucharski
Radny II, III i IV kadencji
Samorządowe Forum Ziemi Kozienickiej

Grzegorz Sotowski
Radny III i IV kadencji
Praworządny Powiat, Miasto i Gmina

Andrzej Jung Starosta Kozienicki
Przewodniczący Zarządu Powiatu
Radny III i IV kadencji
Samorządowe Forum Ziemi Kozienickiej 

Krzysztof Stalmach Wicestarosta 
Pełnił funkcję Wicestarosty Powiatu Ko-
zienickiego od początku V kadencji

Informacje
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maGia, duchY i PodŁaŹniczKa,
czyli Boże narodzenie naszych przodków

Jest taka noc ponad wszystkie inna.

Pełna nadziei i pełna miłości.

Ona nad inne w naszych sercach 
gości,

bo jest nad wszystkie najbardziej 
rodzinna.

Polska Wigilia jest piękna

To noc niezwykła o niezwykłej mocy.

Osnuta zawsze wielką tajemnicą.

Od wieków ludzie tej to nocy

Chwile do przyjścia Zbawiciela liczą.

Anna Borucka

Z czym kojarzą nam się Święta Bożego 
Narodzenia? Z radością, spokojem, nadzieją, 
dzieciątkiem Jezus w Betlejemskiej szop-
ce? Czy może z szałem zakupów i gorącz-
kowymi przygotowaniami? Mimo całego 
przedświątecznego zgiełku, który w witry-
nach sklepowych zaczyna się często już tuż 
po Święcie Zmarłych, Boże Narodzenie to 
wciąż przede wszystkim czas refl eksji, rados-
nych rodzinnych spotkań i wspólnej kolędy. 
A jak wyglądały Święta naszych przodków? 
Podobnie....a jednak zupełnie inaczej.

Dopiero od IV wieku zaczęto świętować 
Boże Narodzenie. Dlaczego zatem jest ono 
obchodzone co roku właśnie 25 grudnia? 
Nie zawsze tak było, początkowo wyzna-
czono je na 2 stycznia, później 25 lub 28 
marca, jeszcze później na 18 lub 19 kwietnia, 
a także 20 maja, ostatecznie wybrano datę 25 
grudnia. Tego dnia obchodzone były urodzi-
ny perskiego boga słońca Mitry. Uroczyste 
obchody były udziałem również chrześcijan, 
którzy Chrystusa nazywali „Słońcem Spra-
wiedliwości”. Zdecydowano więc, by prze-
jąć obchody tego święta i dzień 25 grudnia 
ogłoszono Bożym Narodzeniem.

Boże Narodzenie – chrześcijańskie 
święto – to dzisiaj czas wielu symboli. Dni 
świąteczne w polskich domach przepełnio-
ne są kultywowanymi od wieków tradycja-
mi i obyczajami, począwszy od obrzędów 
związanych z adwentem, a skończywszy 
na kolędowaniu.

Jednak większość tradycji, obrzędów 
i wierzeń związanych dziś z okresem 
Świąt Bożego Narodzenia nie ma jednak 
typowo chrześcijańskiej genezy. W więk-
szości wywodzą się one bowiem z pra-
dawnych zwyczajów pogańskich.

Czas poprzedzający Boże Narodzenie, 
zwany Adwentem to pełen symboliki okres 

oczekiwania i nadziei. W kościołach odpra-
wiane są poranne msze – roraty, a w każdą 
niedzielę zapalana jest kolejna z czterech 
świec adwentowych. Pierwsza jest sym-
bolem wybaczenia przez Boga Adamowi 
i Ewie, druga oznacza wiarę Patriarchów 
w Ziemię Obiecaną, trzecia to symbol radości 
Dawida, czwarta zaś – nauczania proroków. 
Nie spotyka się już dziś natomiast obyczaju 
otrąbywania adwentu na ligawkach – ludo-
wych instrumentach – drewnianych trąbkach 
oraz pochodów maszkar, czyli przebierań-
ców ubranych w stroje kóz, bocianów, koni, 
wilków, liczących na poczęstunek ze strony 
gospodarzy odwiedzanych domostw.

Niezwykle ważnym dniem dla Chrześ-
cijan jest Wigilia Bożego Narodzenia. 
Wierzono, że w dzień wigilijny woda 
w źródłach zamienia się w wino i miód, 
zwierzęta domowe i ptaki rozmawiają 
ludzkim głosem, a pszczoły budzą się ze 
snu zimowego:

Dziś Wigilja – Bóg się rodzi
Więc się pszczoła ze snu budzi
I ten chleb się pszczole godzi,

Który podał Bóg dla ludzi 
Święta te niegdyś mocno związa-

ne były z kultem zmarłych, szczególnie 
dzień i noc wigilijna. Ściśle przestrzegano 
pewnych zakazów i nakazów. Nie wolno 
było tego dnia wykonywać większości 
prac: szycia – by nie ukłuć duchów zmar-
łych, którzy tego dnia z nami świętują, 
zamiatać w kierunku drzwi – by ich nie 
wymieść, a nawet siadać na krześle nie 
zdmuchując go wcześniej – by nie przy-
gnieść niewidzialnych gości. Przy wigilij-
nym stole zostawiano dla nich trzy puste 
miejsca, co potwierdza fragment utworu 
Wincentego Pola „Pieśń o domu naszym” 
z drugiej połowy XIX wieku:

I trzy krzesła polskim strojem
Koło stołu stoją próżne

I z opłatkiem każdy swoim
Idzie do nich spłacać dłużne

I pokłada na talerzu 
Anielskiego chleba kruchy

Bo w tych krzesłach siedzą duchy.
Dziś w większości polskich domów 

na stole wigilijnym również zostawia się 
jedno puste nakrycie – jednak jego sym-
bolika nieco się zmieniła, gdyż jest ono 
przygotowane dla zbłąkanego wędrowca 
lub przygodnego gościa.

Wieczerzę tak jak i dziś, rozpoczynało 
dzielenie się opłatkiem, działo się to do-
piero po pojawieniu się na niebie pierw-
szej gwiazdy.

Mróz się sadzi, zaszło słońce
Lecz przed gwiazdą jeść nie dadzą.
Dzielenie rozpoczynał gospodarz 

domu składając życzenia wszystkim bie-
siadnikom.

Głowa domu słowo bierze
Przy opłatku się przeprasza

Z całym domem, w Ojców wierze
Boć to bratnia dusza nasza.

Również to, jakie potrawy stawiano na 
stole oraz ile ich było, nie pozostawało bez 
znaczenia. Ilość przygotowanych potraw 
miała być nieparzysta i zależała nie tylko 
od umiejętności gospodyni, ale także od 
zamożności domu. W domach biedniej-
szych było to 5 lub 7 potraw, w zamożniej-
szych zaś 9 lub 11. Czasami jednak przy-
gotowywano parzystą liczbę potraw, czyli 
12 – na pamiątkę 12 apostołów.

Do wieczerzy zasiadała zwykle parzy-
sta liczba biesiadników, gdyż nieparzysta 
wróżyła śmierć jednego z nich. Dlatego 

Dokończenie na str. 4

oczekiwania i nadziei. W kościołach odpra- I trzy krzesła polskim strojem

Informacje
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często w domach zamożniejszych gospo-
darzy zapraszano do stołu również służbę, 
a w domach mniej zamożnych najmłodsze-
go z biesiadników odsyłano, by dla wspól-
nego dobra zasiadł przy osobnym stoliku.

Pod białym obrusem na stole rozpo-
ścierano sianko. Tak jest zresztą i dziś. 
Przypomina nam ono o ubogiej stajence, 
w której narodził się Chrystus. 

Potrawy wigilijne były bardzo różne. 
Jednak zawsze przestrzegano ścisłego po-
stu. Nie jedzono tego dnia nie tylko mięsa, 
ale również żadnych produktów pochodze-
nia zwierzęcego. Każda potrawa przygoto-
wywana przez gospodynie miała określoną 
symbolikę. Najczęściej na stołach pojawiała 
się ryba, będąca symbolem chrześcijaństwa 
i rodzącego się życia. Nie mogło zabraknąć 
również kutii. Mak według starych wierzeń 
posiadał życiodajną moc, miód – nadprzy-
rodzone moce, ma symbolizować radość 
i dostatek. Orzechy natomiast miały chronić 
przed bólem zębów. Jabłka jedzone podczas 
wigilii miały zapobiegać bólowi gardła. By-
wało również i tak, że wieczerzę spożywa-
no z jednej ozdobnej misy, postawionej na 
opłatku. Przyklejenie się go do misy wróży-
ło urodzaj produktu, z którego przyrządzo-
na była potrawa.

Po skończonej wieczerzy wszystko 
pozostawiano na stołach, by duchy zmar-
łych również mogły się posilić. 

Wieczór Wigilijny ściśle związany był 
niegdyś również z magią i wróżbami. Dla-
tego już po zjedzonym posiłku biesiadnicy 
rozpoczynali wspólną zabawę. Wyciąganie 
sianka spod obrusa przez panny i kawale-
rów było wróżbą zamążpójścia lub staro-
panieństwa. Sianko zielone wróżyło ry-

chłe zamążpójście, zwiędłe – oczekiwanie, 
a żółte staropanieństwo. Gdy biesiadnik wi-
gilijny chciał dowiedzieć się, ile będzie miał 
potomstwa – wyciągał palce w stawach i li-
czył strzelanie kostek, ile ich usłyszał – tyle 
dzieci miało mu się urodzić.

Pasterka, czyli nocna, pierwsza Msza 
Bożonarodzeniowa rządziła się również 
swoimi prawami. Mimo podniosłego cha-
rakteru był to również czas fi gli i psot. 
Jedną z nich było zaszywanie sukni ko-
bietom modlącym się lub przyszywanie 
rąbka ich spódnicy do kołnierza podczas 
gdy klęczały. Zdarzało się również zwią-
zywanie kilku osób modlących się.

Większość z nas nie wyobraża sobie 
Świąt Bożego Narodzenia bez zielonego, 
ustrojonego drzewka – choinki. Pierwo-
wzoru dzisiejszego drzewka świątecznego 
można doszukiwać się w dawnych podłaź-
niczkach, nazywanych również, zależnie od 
regionu ich występowania jeglijkami, jutka-

maGia, duchY i PodŁaŹniczKa,
czyli Boże narodzenie naszych przodków

Dokończenie ze str. 3

mi, sadem. Była to zielona gałązka wieszana 
przy sufi cie lub przy drzwiach, ustrojona naj-
częściej orzechami, jabłkami, czy też ozdo-
bami z opłatków. Ale dlaczego dziś ubiera-
my jodłę, świerka lub sosnę? Nie pozostaje 
to bez znaczenia, bowiem według starych 
ludowych wierzeń właśnie te drzewa mają 
cudotwórcze właściwości oraz życiodajne 
moce. Również dziś ozdoby choinkowe są 
pełne symboli. Łańcuchy to niewola grze-
chu, światła symbolizują Jezusa Chrystusa, 
cukierki lub pierniki to radość z narodzin 
Zbawiciela, a gwiazda na czubku drzewka to 
pamiątka Gwiazdy Betlejemskiej.

A pod ustrojonym przepięknie drzew-
kiem często śpiewamy kolędy i pasto-
rałki. Pierwsza polska kolęda pochodzi 
z 1424 roku i jest to „Zdrow bądź krolu an-
jelski”. Najbardziej dziś znane kolędy po-
chodzą jednak w większości z wieku XVIII 
i XIX. „Cicha noc”, „Dzisiaj w Betlejem”, 
czy „Wśród nocnej ciszy” to pieśni śpiewa-
ne zarówno w kościołach, jak i w domach 
podczas wspólnego kolędowania. 

Nie sposób wymienić i opisać wszyst-
kie zwyczaje, tradycje i obrzędy kulty-
wowane kiedyś i kultywowane dziś, ale 
pewne jest, że wszystkie niosą ze sobą 
wiele emocji, moc radości i nadziei, bo 
przecież Święta Bożego Narodzenia to 
czas odpuszczenia win i wzajemnych ura-
zów, czas miłości, refl eksji i radości, czas 
który poświęcamy swoim najbliższym. 
Zasiadając przy wigilijnym stole zasta-
nówmy się nad prawdziwym wymiarem 
Świąt i jak proponuje ks. Jan Twardowski 
w wierszu „Naucz się dziwić” pomyślmy 
„...jakie to dziwne, że Bóg miał lata dzie-
cinne, matkę, osiołka, Betlejem”.

Cytaty pochodzą z utworu Wincentego 
Pola pt. „Pieśń o domu naszym”.

MOnIkA WIRASZkA

chłe zamążpójście, zwiędłe – oczekiwanie, mi, sadem. Była to zielona gałązka wieszana 
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inFormacje SamodzielneGo PuBliczneGo zeSPoŁu 
zaKŁadów oPieKi zdrowotnej w Kozienicach

Koniec roku to gorący czas dla dy-
rekcji SPZZOZ w Kozienicach, gdyż 
podpisywane są kontrakty z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia na okres 
od stycznia do końca czerwca 2016. 
Mimo pewnego wzrostu środków fi-
nansowych, przeznaczonych na ochro-
nę zdrowia w województwie mazowie-
ckim, nie mogliśmy jednak liczyć na 
zwiększenie kontraktu. Bowiem pie-
niądze, uzyskane przez NFZ z powodu 
zwiększenia jego przychodów, zosta-
ły przeznaczone w całości na sfinan-
sowanie podwyżek dla pielęgniarek 
i położnych oraz na realizację pakietu 
onkologicznego. Mimo to, udało się 
uzyskać korzystne przesunięcia w kon-
trakcie na leczenie szpitalne pomiędzy 
różnymi oddziałami szpitala i pomię-
dzy różnymi świadczeniami, przez co 
możemy uzyskać więcej pieniędzy 
z NFZ na wykonanie świadczeń zdro-
wotnych dla naszych mieszkańców. 

W sierpniu br. mieliśmy zaszczyt 
gościć w naszej placówce Premier 
Ewę Kopacz. Wizyta ta okazała się 
owocna, Premier przeznaczyła znacz-

ną kwotę ze swojej rezerwy na zakup 
sprzętu medycznego dla naszego szpi-
tala. Wraz z obowiązkowym wkładem 
własnym w wysokości 20% łączna 
kwota uzyskanych środków wyniosła 
4 mln 200 tys zł. Wkład własny zo-
stał pokryty z dofinansowania Gmi-
ny Kozienice (600 tys. zł) oraz z da-
rowizny Fundacji Zdrowe Dziecko 
(240 tys. zł). Czasu było bardzo niewie-
le, gdyż dotacja powinna być wykorzy-
stana do końca br., ale dzięki dobrej or-
ganizacji i wysiłkowi załogi SPZZOZ 
oraz Starostwa Powiatowego, udało się 
niemal w całości przeprowadzić postę-
powanie przetargowe i podpisać umo-
wy na dostawy, które w chwili obecnej 
są realizowane. Ze środków tych zosta-
ną zakupione kardiomonitory, aparaty 
USG, defibrylatory, dekontaminatory, 
łóżka szpitalne, stoły operacyjne i za-
biegowe oraz wiele innego sprzętu me-
dycznego. Zostaną także ucyfrowione 
dwa aparaty rentgenowskie, co pozwo-
li na zaprzestanie użycia chemikaliów 
w pracowni Rtg, a zdjęcia będą na 
płycie CD, zamiast na kliszy fotogra-

ficznej. Można je więc będzie oglądać 
na ekranie komputera oraz przesyłać 
w formie elektronicznej.

We wrześniu br. na sesji Rady Po-
wiatu został przedstawiony audyt SPZ-
ZOZ, wykonany na zlecenie Starosty 
Kozienickiego. Przedstawiono tam 
wiele uwag dotyczących funkcjono-
wania szpitala oraz wskazano kilka 
pomysłów na dokonanie oszczędno-
ści, a także pozyskanie nowych środ-
ków finansowych. W chwili obecnej 
w przygotowaniu jest strategia SPZ-
ZOZ na rok 2016 i lata następne. Stra-
tegia zostanie przedstawiona Radzie 
Społecznej, a następnie umieszczona 
na stronie internetowej szpitala w celu 
konsultacji społecznych. Po konsulta-
cjach, ostateczna wersja strategii zo-
stanie zaprezentowana Radzie Powiatu 
do akceptacji. 

JAROSŁAW PAWLIk
Dyrektor SPZZOZ

w kozienicach

SZLACHETNA PACZKA OD STAROSTWA POWIATOWEGO 

W tym roku odbyła się już XV edycja akcji pn. 
„SZLACHETNA PACZKA”. Głównym jej organiza-
torem jest Stowarzyszenie WIOSNA, które gromadzi 
w swoich szeregach tysiące wolontariuszy. Hasło prze-
wodnie akcji to „jeden za wszystkich, wszyscy za 
jednego”.

Po raz drugi w akcję włączyli się również pracowni-
cy Starostwa Powiatowego w Kozienicach, którzy wraz 
z radnymi rady powiatu oraz pracownikami jednostek 
organizacyjnych przeprowadzili zbiórkę pieniędzy i nie-
zbędnych artykułów spożywczych i przemysłowych dla 
jednej rodziny z powiatu kozienickiego.

Zakupione zostały m.in. ubrania, produkty żywnoś-
ciowe, chemiczne, obuwie i sprzęt AGD. Przedmioty 
te zostały zakupione i zebrane zgodnie z listą potrzeb 
otrzymaną od rodziny. 

W porozumieniu ze Sztabem akcji, paczka została 
przekazana bezpośrednio zainteresowanej rodzinie. 

DAnUTA DeLekTA

Informacje
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oczeKiwanie na ŚwiĘta BoŻeGo narodzenia w SPecjalnYm 
oŚrodKu SzKolno – wYchowawczYm w oPactwie

Okres przed Świętami Bożego Naro-
dzenia to magiczny czas. Czas radości 
i oczekiwania. Na zajęciach nawiązują-
cych do tematyki związanej ze święta-
mi nauczyciele mają okazję przybliżyć 
swoim uczniom tradycje i zwyczaje 
świąteczne. Oprócz typowych zajęć 
edukacyjnych biorą udział w zajęciach 
artterapii. Uczniowie z przyjemnością 
uczestniczą w przygotowaniu świą-
tecznych ozdób, stroików, dekoracji, 
uczą się kolęd i pastorałek. Na zaję-
ciach powstają stroiki z darów natury, 
tj. z szyszek, kory, drewna, orzechów, 
kasztanów itp., ozdobione kolorowymi 
dodatkami. Dzieci uczą się wykorzysty-
wania różnorodnych materiałów, dodat-
ków, łączenia kolorów. Wspólne prace 
integrują grupę, wzbudzają wyobraźnie 
i pomysłowość. Najmłodsze dzieci wy-
specjalizowały się w ozdobach z masy 
solnej. Powstają pięknie ozdobione bro-
katem gwiazdki, dzwoneczki, aniołki. 
Starsi uczniowie wykorzystując pistole-
ty do kleju na gorąco kleją makaronowe 
gwiazdki i choinki. Niektórzy przeko-
nują się, że makaron może służyć nie 
tylko do jedzenia, ale także do celów 
dekoracyjnych. Uczniowie starszych 
klas na zajęciach z ceramiki wylewają 
już gipsowe aniołki. Do tego złote zdo-
bienia, przesłanie od anioła, opakowa-
nie i upominek pod choinkę gotowy.

Dzieci wykonują również plecione 
choinki i wianuszki z papierowej wikli-
ny. Nowa technika cieszy się dużym za-
interesowaniem i powodzeniem wśród 
uczniów. Życzenia świąteczne można 
przekazywać teraz mailem, sms, ale te 
wysłane na świątecznej kartce wyko-
nanej przez naszych uczniów przyję-
te będą na pewno serdeczniej. Dzieci 
z niepełnosprawnością intelektualną 
mają kłopot z precyzyjnym wycina-
niem nożyczkami. Dzięki maszynce 
do wycinania wzorów uczniowie mogą 
docenić swoje umiejętności, przykle-
jając na kartkach świąteczne gotowe 
motywy. Poza tym w całym ośrodku 
unosi się piękny zapach korzennych 
przypraw, który każdemu kojarzy się 
ze Świętami Bożego Narodzenia. Ucz-
niowie zagniatają ciasto i pieką już 
świąteczne pierniczki. Pięknie zapa-
kowane pierniczki, stroiki, choinki, 
aniołki można podziwiać na wystawie 
w Bibliotece Publicznej Gminy Kozie-
nice. 

IZABeLA WeSOŁOWSkA
URSZULA CIeSIeLSkA

Informacje
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FotoGraFiczna PaSja StaniSŁawa GĄSiora
20 listopada w „Łaźni” – Radom-

skim Klubie Środowisk Twórczych 
odbył się jubileusz 50-lecia pracy 
twórczej Stanisława Gąsiora – arty-

sty fotografika, a na co dzień Powia-
towego Rzecznika Konsumentów 
w Kozienicach.

Stanisław Gąsior fotografią intere-
sował się od dziecka, począwszy od 
momentu, gdy na I Komunię Świętą 
dostał pierwszy aparat. W 1965 roku 

rozpoczął naukę w Młodzieżowym 
Domu Kultury pod kierunkiem Alek-
sandra Halla, a od 1985 roku należy do 
Radomskiego Towarzystwa Fotogra-
ficznego. Od 1986 roku był członkiem 
komitetów organizacyjnych Międzyna-
rodowych Salonów Barwnych Przeźro-
czy „Dia-Pol” organizowanych przez 
RTF, od 1990 r. zajmował stanowiska 
w Zarządzie Towarzystwa, był również 
członkiem komitetów organizacyj-
nych konkursów fotograficznych. Od 
2012 roku jest członkiem rzeczywistym 
Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej 
Stowarzyszenia Twórców z tytułem 
artysty fotografika Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Jak sam mówi, fotografia sprawia 
mu ogromną przyjemność i nie wyob-
raża sobie, żeby musiał to robić zarob-
kowo, bo zamiast przyjemnością stało-
by się to przykrym obowiązkiem. 

Stanisław Gąsior wielokrotnie 
uczestniczył w organizowanych przez 
Starostwo Powiatowe w Kozienicach 
plenerach m.in. V Powiatowym Plene-
rze Malarsko-Fotograficznym „Miej-
sca jakich nie znamy – uroki północnej 
części powiatu kozienickiego oraz VI 
Powiatowym Plenerze Fotograficz-
nym „Powiat Kozienicki w Obiektywie 
– Cztery Pory Roku”.

Wystawa w Łaźni, podzielona na 

dwie części, składa się z około 50 foto-
grafii. Pierwsza część „Ocalić od zapo-
mnienia” zawiera fotografie z obecne-
go stanu byłych Zakładów Metalowych 
„Łucznik” w Radomiu. Druga część 
„Pasje” poświęcona jest podróżom, że-
glarstwu, lotnictwu i jazzowi. Zawsze 
interesowało  mnie fotografowanie rze-
czywistości zastanej, a nie kreowanej. 
Pociąga mnie świat otaczający, chciał-
bym widzom pokazać to, co ja widzę, 
starając się, by to ich zaciekawiło. 
Jest to bardzo trudne, żeby zdjęcia nie 
były banalne i pocztówkowe – dodał 
Jubilat.

Wiele ciepłych słów do Stanisława 
Gąsiora skierowali zgromadzeni na 
uroczystości goście m.in.: Kierownik 
Referatu Kultury Wydziału Kultury 
Urzędu Miasta Radom Mirosława Ber-
nat, która wręczyła jubilatowi nagrodę 
prezydenta Radomia, a także koledzy 
i koleżanki z Radomskiego Towarzy-
stwa Fotograficznego.

Wśród gości byli również Kazi-
mierz Woźniak Radny Rady Miejskiej 
w Radomiu, Barbara Polakowska pre-
zes Fotoklubu RP Region Radomski, 
Adolf Krzemiński Prezes Stowarzysze-
nia Grupy Literackiej „Łuczywo”.

MOnIkA WIRASZkA

Do Zespołu Szkół Nr 1 im. Legio-
nów Polskich w Kozienicach uczęsz-
cza ok. 480 pełnoletnich uczniów i to 
zainspirowało nas do stworzenia moż-
liwości rejestracji potencjalnych Daw-
ców szpiku kostnego. Okazało się, że 
dzięki pracy zespołowej mogliśmy 
wiele zdziałać – podarować jeszcze 
więcej szans na życie chorym na no-
wotwory krwi.

Dnia 18 i 19 listopada 2015 roku 
odbyła się rejestracja potencjalnych 

Dawców komórek macierzystych po-
przedzona prelekcją o dawstwie.

Nowotwór krwi to choroba, która 
może dotknąć każdego bez względu 
na wiek, płeć czy status społeczny. 
Chorują małe dzieci, młodzież, do-
rośli. Dla wielu z nich jedyną szansą 
na nowe życie jest przeszczepienie 
komórek macierzystych od Dawcy 
niespokrewnionego.

Prawdopodobieństwo znalezie-
nie odpowiedniego Dawcy wynosi 
1:20000, a nawet 1:kilku milionów. 
Zatem im więcej osób się zarejestru-
je, tym większe prawdopodobieństwo 
znalezienia odpowiedniego Dawcy.

W czasie trwania akcji, w bazie 
Dawców komórek macierzystych Fun-
dacji DKMS zarejestrowało się 116 
osób. W wydarzenie od strony organi-
zacyjnej zaangażowanych było kilku 

koordynatorów: Dyrekcja szkoły, opie-
kun wolontariatu Aneta Golda, pielęg-
niarka szkolna Urszula Szczepańska 
oraz wolontariusze: Kamila Obrębow-
ska, Karolina Maciaszczyk, Aleksandra 
Bernacik, Aleksandra Skręciak, Marty-
na Kęska, Andżelika Kacperek.

Głęboko wierzymy w to, że ucz-
niowie i nauczyciele swoim zapałem 
i chęcią zmiany świata na lepsze za-
chęcą ogromną grupę ludzi chętnych 
do świadomej rejestracji jako poten-
cjalny Dawca szpiku kostnego.

Dziękujemy wszystkim zaangażowa-
nym w akcję.

TY TEŻ PODZIEL SIĘ CZĄSTKĄ 
SIEBIE ! POMÓŻ CHORYM W WALCE 
Z RAKIEM KRWI – PRZEKAŻ DARO-
WIZNĘ! www.patyczekdobuzi.pl

Wolontariat przy Zespole Szkół nr 1
 im. Legionów Polskich w kozienicach

rejeStracja PotencjalnYch dawców 
SZPIKU KOSTNEGO

Wydarzenia/Informacje
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XXV juBileuSzowa edYcja KonKurSu „moje SPotKania z PuSzczĄ” 
W KOZIENICKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM

27 listopada 2015 roku w Miejskim 
Centrum Kultury i Bibliotece w Pionkach 
odbyło się uroczyste podsumowanie XXV 
jubileuszowej edycji konkursu „Moje 
spotkania z Puszczą”, która przebiegała 
pod hasłem „Puszcza Kozienicka skarb-
nicą bioróżnorodności”.

Celem konkursu było poszerzenie 
wiedzy na temat lokalnej przyrody, pogłę-
bienie świadomości ekologicznej oraz po-
budzenie potrzeby zachowania różnorod-
ności biologicznej Puszczy Kozienickiej 
i Kozienickiego Parku Krajobrazowego. 
Puszcza jest objęta różnymi formami 
ochrony. Najważniejsze z nich to: Kozie-
nicki Park Krajobrazowy im. Profesora 
Ryszarda Zaręby, Europejska Sieć Obsza-
rów Chronionych Natura 2000: Obszar 
Specjalnej Ochrony Ptaków „Ostoja Ko-
zienicka” oraz Specjalny Obszar Ochro-
ny „Puszcza Kozienicka, 15 rezerwatów 
przyrody. Stwierdzono tu występowanie 
267 porostów i 94 mszaków oraz 628 ga-
tunków roślin naczyniowych, 218 gatun-
ków ptaków, 59 gatunków ssaków, 13 ga-
tunków płazów, 6 gatunków gadów liczne 
bezkręgowce oraz 295 gatunków grzybów 
wielkoowocnikowych.

W eliminacjach szkolnych wzięło udział 
892 uczniów z 36 szkół. Do etapu parko-
wego zgłoszono 237 prac. Jury przyznało 
37 nagród i 30 wyróżnień. Spośród 36 szkół 
uczestniczących w tegorocznej edycji kon-
kursu najlepsze wyniki osiągnęła Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Ryczywole uzysku-
jąc 5 nagród i 2 wyróżnienia indywidualne. 
W związku z tym jury nagrodziło zaanga-
żowanie uczniów i nauczycieli w konkursie 
przyznając nagrodę dla szkoły.

PLASTYKA 
Nagrody – grupa wiekowa 6 – 9 lat
I miejsce: Mikołaj Zalewski (PSP w Ry-
czywole), Maja Winiarska (PSP w Kocioł-
kach), II miejsce: Szymon Marczak (PSP 
w Suskowoli), Amelia Semeniuk (PSP 
nr 3 w Kozienicach), III miejsce: Maja 
Rębiś (PSP w Wólce Tyrzyńskiej), Miko-
łaj Latała (PSP nr 1 w Pionkach), Zuzan-
na Balcerzak (PSP w Ryczywole)
Nagrody – grupa wiekowa 10 – 12 lat
I miejsce: Maria Wróblewska (PSP nr 3 
w Kozienicach), II miejsce: Sara Smargol 
(PSP nr 3 w Kozienicach), III miejsce: 
Jan Bujnowski (PSP w Laskach)

FOTOGRAFIA 
Nagrody – grupa wiekowa 6 – 9 lat
I miejsce: Patryk Marut (PSP w Augusto-
wie), II miejsce: Nina Buszko (PSP nr 3 
w Kozienicach), III miejsce: Nina Wolska 
(PSP w Jaroszkach)
Nagrody – grupa wiekowa 10 – 12 lat
I miejsce: Patrycja Kuchta (PSP w La-
skach), II miejsce: Kacper Zawadzki 
(PSP w Augustowie), III miejsce: Klaudia 
Grudzień (PSP w Wólce Tyrzyńskiej)

LITERATURA 
Nagrody – grupa wiekowa 6 – 9 lat
I miejsce: Aleksandra Ośka (PSP w Ry-
czywole), II miejsce: Tomasz Kowal (PSP 
w Laskach), III miejsce: Oliwia Dzikow-
ska (PSP nr 3 w Kozienicach)
Nagrody – grupa wiekowa 10 – 12 lat
I miejsce: Jakub Klemm (PSP nr 1 
w Pionkach), II miejsce: Łukasz Bogumił 
(PSP w Ryczywole), III miejsce: Maja 
Bogumił (PSP w Ryczywole)

PLAKAT 
Nagrody – grupa wiekowa 13 – 15 lat 
oraz 16 – 19 lat
I miejsce: Beata Tabor (PG w Jedlni), 
Piotr Maj (PG w Garbatce – Letnisku), 
II miejsce: Wiktoria Gregorczyk (PG 

w Goździe), Małgorzata Stępień (PG 
w Goździe), III miejsce: Natalia Stróż 
(PG w Goździe), III miejsce: Weronika 
Krekora (I LO w Kozienicach).
PREZENTACJA MULTIMEDIALNA  
Wyróżnienia – grupa wiekowa 13 – 15 
lat
Sandra Bochyńska (PG nr 2 w Pionkach), 
Magda Komorowska (PG nr 1 w Ko-
zienicach), Wiktoria Pajączkowska (PG 
w Garbatce – Letnisku), Weronika Drózd 
(PG nr 1 w Pionkach)
Nagrody – grupa wiekowa 16 – 19 lat
I miejsce: Aleksander Korzeń (Zespół 
Szkół w Pionkach), II miejsce Wikto-
ria Krekora (I Liceum Ogólnokształcące 
w Kozienicach)

TEST WIEDZY 
Nagrody – grupa wiekowa 13 – 15 lat 
oraz 16 – 19 lat
I miejsce: Oliwia Misalska (PG w Susko-
woli), Agnieszka Piech (PG nr 2 w Kozie-
nicach), II miejsce: Weronika Glimasiń-
ska (PG w Suskowoli), Olga Wróbel (PG 
w Jedlni), III miejsce: Katarzyna Tyśkie-
wicz (PG nr 1 w Kozienicach), Mateusz 
Chorzewski (Technikum Leśne w Garbat-
ce-Letnisku).

Nagrody dla laureatów zostały ufun-
dowane przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie oraz Mazowiecki Ze-
spół Parków Krajobrazowych. Organiza-
torami konkursu byli: Mazowiecki Zespół 
Parków Krajobrazowych – Zespół ds. Ko-
zienickiego Parku Krajobrazowego oraz 
Miejskie Centrum Kultury i Biblioteka 
w Pionkach, a współorganizatorami Nad-
leśnictwa: Kozienice, Radom i Zwoleń.

Zespół ds. kozienickiego Parku 
krajobrazowego

Wydarzenia
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„naSzej chatY niSKie ProGi” wYStawa etnoGraFiczna

27 listopada w siedzibie Muzeum Re-
gionalnego im. prof. Tomasza Mikockie-
go odbyło się uroczyste otwarcie nowej 
wystawy etnografi cznej „Naszej chaty 
niskie progi”.

Zebranych licznie gości przywitał 
dyrektor placówki Krzysztof Reczek, 
a o samej wystawie i wielu aspektach 
związanych z regionem opowiedziała 
kurator wystawy Elżbieta Wit.

Wystawa przybliża nam wnętrza 
dwuizbowej chałupy wiejskiej z prze-
łomu XIX i XX wieku, pokazuje rea-
lia, których dziś większość z nas już 
nie pamięta. Muzealny zbiór ekspona-
tów etnograficznych pozwolił autorom 
ekspozycji na wierną rekonstrukcję 
poszczególnych pomieszczeń. Zwie-
dzanie zaczynamy od izby „białej”, 
pomieszczenia reprezentacyjnego, 
świątecznego, ozdobionego licznymi 
wycinankami, pająkami i „światami” 
z opłatka. 

Następnie przechodzimy do izby 
„czarnej”, w której koncentrowało się 
życie codzienne oraz do komory, która 
w minionych czasach pełniła funkcję 
magazynu. Wystawa jest szczegółowo 
dopracowana, dzięki czemu możemy 
wyobrazić sobie, jak mieszkali ludzie 
w rejonie Puszczy Kozienickiej, jakich 
używali sprzętów, jak spędzali czas 
wolny. 

Tradycyjna chałupa wiejska urzą-
dzona była skromnie, ta prezentowana 
na wystawie ilustruje warunki egzy-
stencji rodziny dosyć zamożnej. Wnę-
trza domów wypełniały surowe meble 
oraz przedmioty używane w gospodar-
stwie domowym, z których większość 
wykonana była własnoręcznie przez 
domowników. O zamożności mieszkań-
ców świadczyły haftowane poduchy, 
skrzynie wypełnione kilimami i odzieżą 
odświętną oraz święte obrazy.

Wystawa będąca dokumentem na-
szej tradycji i dziedzictwa, przenosi nas 
w świat, który bezpowrotnie minął.

Otwarciu wystawy towarzyszył wy-
stęp ludowego zespołu dziecięcego 
„Cyraneczka” z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Kochanowskiego 
w Jaroszkach oraz kapeli „Jaśki” 
z Maciejowic.

Przybyli na otwarcie goście mogli 
spróbować lokalnych przysmaków (pie-
rogów, kapusty ziemniaczanej, smalcu 
i przeróżnych ciast) przygotowanych 
przez Sowarzyszenie „Nowoczesna Go-
spodyni” w Stanisławicach.

ALekSAnDRA JAROSZ-PAnek

Wydarzenia
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Dyskusyjny Klub Książki oraz Bi-
blioteka Publiczna im. księdza Fran-
ciszka Siarczyńskiego w Kozienicach 
polecają Państwu lekturę książki za-
tytułowanej „Przez Afrykę Środkową” 
autorstwa Wiesława Olszewskiego.

„Przez Afrykę Środkową” to publi-
kacja, która skupia się na trzech miej-
scach: Angoli, Republice Środkowafry-
kańskiej i Czadzie.

Autor zarysowuje tło historyczne, 
polityczne i kulturowe, nie zapomina 
również o grupach etnicznych. Im da-
lej dociera, tym bardziej poznaje dzi-
kość nie tylko rejonu, ale i ludzi. Ale 
im dalej robi się także ciekawiej, bo-
wiem zobaczyć goryle, które królują 
w swoim naturalnym środowisku, a nie 
w zoo, to prawdziwa gratka. Podob-
nie rzecz się ma ze słoniami leśnymi 
i  bagiennymi bestiami, o których krą-
żą różne legendy. W Afryce Środkowej 
ogólnie ilość zwierząt wbrew pozorom 
jest znikoma, dlatego kilka gatunków 
walczy o przetrwanie, roślinność daw-
no została zjedzona, nowej jest jak na 
lekarstwo. To niestety smutny afrykań-
ski obraz.

W książce zawarte są informacje 
o plemionach chociażby Owimbundu, 
Ambundu, Bakongo, Czokwe, ludu 
Pigmeje, można także przeczytać o ko-
bietach Mwila, które mają dosyć ory-
ginalne fryzury - coś na styl dredów, 
tylko robione z czerwonej pasty wyra-
bianej z gliny, dodaje się także oliwkę, 
korę drzewną i ... krowie łajno.

Można powiedzieć, że drugą fabułę 
książki stanowią liczne, piękne foto-

grafie, które zostały dobrane wybornie, 
do tego zawierają ciekawe komentarze. 
Styl autora opiewa w humor, erudycję, 
czy gawędę, nie brakuje także dygresji, 
swady, a język momentami swojski po-
łączony jest z naukowym dyskursem. 
Olszewski wyważył proporcje ide-
alnie, nie ma tu przegięcia, jest za to 
wyczuwalna pasja, emocje, ciekawość 
jakże dalece innego od Europy, świata. 
Na końcu publikacji autor zawarł tak 
zwane afrykańskie silva rerum Olszew-
skiego, czyli przykazania, które mogą 
być pomocne dla osób, które planują 
zapuścić się w sam środek Afryki. 

„Przez Afrykę Środkową” to pub-
likacja zawierająca garść informacji, 
których nie można znaleźć w „suchych” 
przewodnikach. Ale to także publika-
cja, która przedstawia zupełnie inny 
świat, inną kulturę, obyczaje, ale prze-

wieSŁaw olSzewSKi 
„Przez aFrYKĘ ŚrodKowĄ”

de wszystkich pokazuje innych ludzi. 
Innych wcale nie znaczy gorszych. Po 
prostu każdy dzień jest dla nich walką 
o przeżycie. Jak będzie wyglądać sytu-
acja chociażby za 20 lat? Gdzie postęp 
cywilizacyjny w Europie mknie jak bu-
rza? No cóż prawdopodobnie w Afryce 
niewiele się zmieni, tam naprawdę czas 
się zatrzymał w miejscu.

„Przez Arfykę Środkową” to przy-
kład publikacji, jak pisać z pasją i cha-
ryzmą. Książka wciąga błyskawicznie, 
godna polecenia osobom zainteresowa-
nym rejonem afrykańskim, kochającym 
literaturę podróżniczą i wszystkim, 
którzy kochają przygodę. Wrażenia 
gwarantowane!

Dyskusyjny klub książki

Informacje
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Zespół dziecka potrząsanego (ang. 
Shaken Baby Syndrome) został po raz 
pierwszy opisany w 1972 roku przez 
radiologa J. Caffeya oraz neurochirurga  
N. Guthkelcha w oparciu o teorię oraz 
liczne przypadki. SBS jest terminem me-
dycznym używanym do opisania sympto-
mów powstałych w wyniku gwałtownego 
potrząsania lub/i uderzania niemowlęcia 
lub małego dziecka w głowę. 

Zespół dziecka potrząsanego wystę-
puje przede wszystkim w okresie nie-
mowlęctwa – chodzi głównie o czas do 
6 miesiąca życia, ale może występować 
także u starszych dzieci. Szacuje się, 
że SBS w 20% przypadków powoduje 
śmierć dziecka w pierwszych dniach po 
urazie, a większość pozostających przy 
życiu noworodków może być dotknięta 
upośledzeniami o szerokim zasięgu: od 
łagodnych, takich jak zaburzenia w nauce 
czy zmiany w zachowaniu, do umiarko-
wanych i ostrych – upośledzenia umysło-
wego, ślepoty, paraliżu czy śpiączki.

Głowa niemowlęcia jest bardzo duża 
w stosunku do reszty ciała – stanowi ¼ 
całego ciała. Mięśnie szyi i karku są jesz-
cze słabe i podtrzymują jedynie głowę,  
a mózg jest miękki i wciąż się rozwija. 
Gdy dziecko jest gwałtownie potrząsane, 
jego głowa obraca się w niekontrolowany 
sposób, a mózg przemieszcza się w przód 
i w tył w obrębie czaszki. Prowadzi to 
do uszkodzenia tkanek mózgowych oraz 
pęknięcia naczyń krwionośnych i nerwów  
w całym mózgu, a skutkiem tego mogą 
być wylewy wewnątrzczaszkowe. Uszko-
dzenia mogą być nawet poważniejsze, gdy 
potrząsanie jest zakończone uderzeniem 
(np. o ścianę lub dziecięce łóżeczko). Po 
potrząsaniu, gdy mózg jest spuchnięty,  
w czaszce wytwarza się ogromne ciśnie-
nie, prowadzące do ucisku naczyń krwio-
nośnych, co zwiększa uraz delikatnej 
struktury czaszki niemowlęcia.

Syndrom dziecka potrząsanego niesie 

ze sobą nieodwracalne uszkodzenia, tj. 
częściową lub całkowitą ślepotę, utratę 
słuchu, napady drgawkowe, opóźnienie  
w rozwoju psychomotorycznym, trudno-
ści w mowie i uczeniu się, upośledzenie 
umysłowe. Pierwszymi oznakami mogą 
być: ospałość, drażliwość, wymioty, sła-
by odruch ssania i połykania, zmniejszo-
ny apetyt, brak uśmiechu i gaworzenia, 
sztywność ciała, problemy z oddychaniem 
i/lub bezdech, niezdolność podnosze-
nia główki, brak umiejętności skupiania 
wzroku za poruszającym się obiektem, 
omdlenia, nierówna wielkość źrenic, 
oczopląs, drgawki, niedobór wzrostu.

Smutną prawdą jest, że opiekunowie 
dopuszczający się potrząsania niemow-
lakiem uważają, że jest to metoda na 
uspokojenie go, a w rzeczywistości po-
trząsanie dzieckiem jest formą przemocy. 
Dotyczy to głównie rodziców, którzy nie 
dają sobie rady ze swoimi obowiązka-
mi, sfrustrowanych, nie przygotowanych 
do swojej roli. Często związane jest to  
z niskim poziomem intelektualnym, złym 
statusem socjoekonomicznym, brakiem 
wsparcia ze strony partnera lub rodziny, 
zaburzeniami zachowania, ale zdarza się 
również w tak zwanych „dobrych do-
mach”. Częściej ofiarami potrząsania pa-
dają dzieci z ciąż niechcianych, chore lub 
z wadami wrodzonymi.

Zdrowy noworodek płacze od 2 do  
3 godzin dziennie, ale 20% do 30% 
dzieci znacznie przekracza tę dzien-
ną normę. Noworodki często płaczą  
z pozornie nieracjonalnych przyczyn  
i mogą nie reagować na próby uspoka-
jania przez rodziców. Napady płaczu 
pojawiają się głównie w okresie od  
6 tygodnia do 4 miesiąca życia dziecka, 
co pokrywa się z okresem najczęstsze-
go występowania syndromu dziecka 
potrząsanego. 

Zanim dziecko zacznie mówić, to 
właśnie płacz jest jedynym sposobem  

w jaki niemowlęta wyrażają swoje uczu-
cia, pragnienia i potrzeby. Jeżeli Twoje 
dziecko płacze i nie chce się uspokoić, 
sprawdź co chce Ci powiedzieć: może 
jest głodne lub spragnione; chce smoczka 
(niektóre niemowlaki mają dużą potrze-
bę ssania); ma mokrą pieluszkę; jest mu 
za zimno lub za gorąco; może uwiera go 
ubranie; ząbkuje; ma wysypkę, kolkę lub 
gorączkuje. Jeżeli sprawdziłaś/eś już to 
wszystko, a dziecko dalej płacze, spróbuj: 
przytulić je do siebie i pogłaskać (nie-
mowlęta bardzo potrzebują bliskości); 
przemawiać do niego czule i spokojnie; 
zanucić piosenkę albo włączyć spokojną 
muzykę; delikatnie pobujać je w ramio-
nach albo w wózeczku; pospacerować  
z dzieckiem na ręku w cichym miejscu. 

Bycie rodzicem nie zawsze jest łatwe. 
Jeżeli płacz dziecka staje się dla Ciebie 
nie do zniesienia i czujesz, że zaraz stra-
cisz nad sobą kontrolę…: weź głęboki 
oddech, jeden, drugi; policz do 10, 20, 
jeżeli trzeba nawet 100; zamknij oczy 
i wyobraź sobie, co dziecko poczuje, 
jeżeli je skrzywdzisz; zostaw płaczą-
ce niemowlę na chwilę w bezpiecznym 
miejscu, wyjdź do innego pokoju, usiądź 
i pomyśl, co jest przyczyną twojej zło-
ści: czy to dziecko Cię denerwuje, czy po 
prostu wyładowujesz na nim złość wy-
nikającą z trudnej sytuacji, w jakiej się 
znajdujesz; porozmawiaj z kimś, komu 
możesz się wyżalić; jeżeli masz możli-
wość powierzenia dziecka komuś, kto się 
nim spokojnie zajmie, zrób to, a Ty wyjdź  
z domu, pójdź na spacer lub prześpij się, 
odpocznij. Poszukaj specjalistycznej po-
mocy w Twoim mieście lub skorzystaj  
z Telefonu Zaufania.

Rodzicu pamiętaj... Niemowlę jest 
kruche i delikatne. Nigdy nim nie po-
trząsaj!

AnnA Zynek
Psycholog

Samochód dla KomiSariatu Policji w GniewoSzowie
Komisariat Policji w Gniewoszo-

wie w ostatnim czasie otrzymał nowy 
oznakowany samochód służbowy Sko-
da Yeti. Gminy, które swoimi dzia-
łaniami obejmuje Komisariat Policji  
w Gniewoszowie, czyli Garbatka-Let-
nisko, Gniewoszów i Sieciechów prze-
znaczyły na ten cel kwotę 42 tys. zł, co 

stanowi 50% całkowitego kosztu zaku-
pu samochodu, który wyniósł 84 tys. 
zł. Pozostałe 50% sfinansowała Ko-
menda Wojewódzka Policji z siedzibą  
w Radomiu.

Auto posiada napęd na cztery koła, 
150 KM i spełnia wszelkie wymagania 
przyjęte dla samochodów policyjnych. 

Komendant Komisariatu Policji w Gnie-
woszowie podinsp. Jarosław Szczypiór 
chwali współpracę z gminami. Jest to 
już drugi samochód dla Komisariatu  
w ciągu dwóch lat, którego zakup dofi-
nansowały gminy.

Funkcjonariusze Komisariatu Policji 
Dokończenie na str. 12
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W roku 2015 Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 
w powiecie kozienickim (I)”. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europej-
skiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 

Celem projektu jest „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie 
kozienickim”. Wartość projektu wynosi 2 123 300 zł (w tym dofi nansowanie z Unii Europejskiej to 1 789 600 zł). Okres realizacji 
projektu zawiera się pomiędzy 1 stycznia 2015 a 31 grudnia 2015.

W ramach projektu zaplanowano objęcie wsparciem 256 osób (133K, 123M) bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Kozieni-
cach – są to osoby w wieku 18-29 lat, bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do I lub II profi lu pomocy), które 
nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z defi nicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie 
Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

W projekcie zaplanowano takie formy wsparcia jak staże, szkolenia indywidualne oraz jednorazowe środki na podjęcie działal-
ności gospodarczej. Rekrutacja na staże w ramach tego projektu została już zakończona.

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach aktualnie realizuje również projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozo-
stających bez pracy w powiecie kozienickim (I)”. 

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych przez PUP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defaworyzowanych 
pozostających bez pracy w powiecie kozienickim”. Wartość projektu wynosi 2 785 600 zł (w tym dofi nansowanie z Unii Europej-
skiej: 2 228 500 zł). Okres realizacji projektu zawiera się pomiędzy 1 stycznia 2015 a 31 grudnia 2016 jednakże nabór wniosków 
o dofi nansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego został ogłoszony 
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie dopiero w czerwcu 2015 r. i wtedy też rozpoczęła się faktyczna realizacja projektu 
przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach.

W ramach projektu zaplanowano objęcie wsparciem 316 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej (186K, 130M) zarejestro-
wanych w PUP w Kozienicach, dla których określono I lub II profi l pomocy.

Wsparciem obejmowane są następujące kategorie osób bezrobotnych: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifi -
kacjach, osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotne powyżej 12 miesięcy) oraz osoby powyżej 50 roku życia.

W roku 2015 w projekcie realizowane są staże oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, a w roku 
2016 zaplanowano realizację staży, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz szkoleń indywidualnych.

Efektem działań realizowanych w opisanych projektach ma być osiągnięcie jak najwyższej efektywności zatrudnieniowej (by 
jak największa liczba osób biorących udział w projektach podjęła zatrudnienie).

ARkADIUSZ nOWAkOWSkI
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w kozienicach

Samochód dla KomiSariatu Policji w GniewoSzowie
w Gniewoszowie oprócz 
bieżących patroli i działań 
prewencyjnych prowadzą 
szeroko zakrojone dzia-
łania profi laktyczne. Od 
stycznia realizowane były 
akcje „Bezpieczni Nie-
chronieni”, „Bezpieczny 
po zmroku” oraz „Razem 
Bezpieczniej” – ukierun-
kowane na bezpieczeń-
stwo dzieci i młodzieży 
w ruchu drogowym, „Za 
kierownicą zawsze trzeź-
wy” oraz „Stop trzeźwość” 

Dokończenie ze str. 11

zwracające uwagę na konsekwencje pro-
wadzenia pojazdów w stanie nietrzeź-
wości. Policjanci z Komisariatu Policji 
w Gniewoszowie w ciągu roku zabezpie-
czyli również 29 meczów piłkarskich.

Rozdawane przez funkcjonariuszy 
policji opaski i kamizelki odblasko-
we oraz liczne prelekcje i wykłady 
z pewnością zwiększą bezpieczeństwo 
mieszkańców gmin: Garbatka – Letni-
sko, Gniewoszów i Sieciechów.

MOnIkA WIRASZkA

Informacje
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Maksyma ta ma zastosowanie  
i w dzisiejszych czasach mimo powsta-
nia i rozwoju prawa konsumenckiego. 
Żadne przepisy nie uchronią konsu-
mentów przed ich lekkomyślnością  
i naiwnością.

Nadszedł czas przedświątecznych 
zakupów, do których namawiają nas 
wszechobecne reklamy jednocześnie 
wskazując źródło ich finansowania: 
kredyty w bankach i pożyczki „od 
ręki”, które można zaciągnąć bezprob-
lemowo przez Internet czy też w innym 
miejscu.

Dlatego jeszcze raz przypomnę pod-
stawowe zasady, o których należy pa-
miętać, aby potem nie żałować nietra-
fionych decyzji, a także zmarnowanych 
pieniędzy:

1. Nie ma zwrotu towaru dobrego, który 
nam z jakiegoś powodu nie odpowia-
da, zakupionego w sklepie stacjonar-
nym – jest to wyłącznie dobra wola 
sprzedawcy czy przyjmie taki zwrot. 
Dotyczy to także ewentualnej wy-
miany na inny produkt.

2. Nie możemy wycofać się z umowy, 
którą podpisaliśmy w lokalu przed-
siębiorcy np. operatora telekomuni-
kacyjnego. 

3. Kredyty i pożyczki należy zaciągać 
z głową tj. należy pamiętać, że mu-
szą zostać spłacone. Przed podpisa-
niem umowy należy zwrócić uwagę 
na oprocentowanie pożyczki, które 
może być niskie (jest ograniczane 
prawem) i dlatego trzeba zwrócić 
uwagę na dodatkowe opłaty i kosz-
ty, czyli bezwzględnie musimy poli-
czyć całkowity koszt pożyczki – do-
wiemy się ile naprawdę będziemy 
musieli zwrócić firmie pożyczkowej 
– często musimy zwrócić nawet po-
nad 2 (dwa) razy tyle ile pożyczy-
liśmy. 

4. Umowy – wszystkie – musimy 
przed podpisaniem przeczytać, 
jeżeli są dla nas niejasne, budzą  
w nas wątpliwości albo nie poka-
zują jednoznacznie ceny i dodatko-
wych kosztów nie podpisujmy ich. 

Nie jest tak, że jest to jedyna oferta 
najlepsza na rynku. Konkurencja we 
wszystkich fragmentach rynku jest 
coraz większa. Nawet sprzedawcy 
energii elektrycznej czy gazu nie są 
już monopolistami. Ale przy zmianie 
sprzedawcy trzeba być ostrożnym 
– ich przedstawiciele mamią niskimi 
cenami, ale jednocześnie nie przeka-
zują innych istotnych informacji jak 
np. dodatkowe opłaty handlowe czy 
też minimalna wielkość planowanej 
a nie zużytej energii, za którą mu-
simy przez okres nieraz 6 miesięcy 
płacić. 

5. W umowach bardzo często są wymie-
nione załączniki, zawierające bar-
dzo ważne postanowienia, które nas 
obwiązują – nie wolno podpisywać, 
że je otrzymaliśmy w sytuacji, gdy 
nasz kontrahent ich nam nie wręcza 
– bezwzględnie musimy upomnieć 
się o nie. Jeden egzemplarz umowy 
wraz ze wszystkimi załącznikami do 
niej jest naszą własnością i musimy 
taki komplet otrzymać. 

6. Zawsze decydują zapisy w umowie i jej 
załącznikach, a nie to co naopowiada 
konsultant.

7. W treści umowy muszą być dokład-
ne dane naszego kontrahenta, jeżeli 
jest to osoba fizyczna bezwzględnie 
przy jego imieniu i nazwisku musi 
znaleźć się numer PESEL oraz adres 
zamieszkania, a jeżeli jest to przed-
siębiorca to dodatkowo, jeżeli tego 
nie ma na pieczątce, to numer NIP  
i REGON. 

8. Za wpłacone pieniądze należy zawsze 
żądać pokwitowania, na którym znaj-
dzie się podpis osoby odbierającej od 
nas pieniądze, chyba że otrzymujemy 
paragon z kasy fiskalnej. 

9. Przy zakupach przez Internet musi-
my być ostrożni, gdyż możemy tra-
fić nie tylko na niesolidnych sprze-
dawców, ale także na oszustów. 
Dlatego warto wybrać opcję „płatne 
przy odbiorze”. A przed zawarciem 
umowy sprawdźmy dane sprzedaw-
cy – muszą być podane na stronie 
WWW jego sklepu. Koniecznie 

przeczytajmy regulamin, a w okresie 
przedświątecznym upewnijmy się, 
że zamówione towary na prezenty 
otrzymamy w terminie. Pamiętajmy, 
że nie od wszystkich umów sprze-
daży zawartych przez Internet mo-
żemy odstąpić w ciągu 14 dni i nie 
wszystkie towary możemy zwrócić. 

10. Przy transakcjach bankowych przy 
pomocy Internetu uważajmy na pró-
by wyłudzenia naszych pieniędzy. 
Unikajmy mechanicznego, odrucho-
wego działania – każda czynność 
powinna być wykonana po jej prze-
analizowaniu, aby np. nie przekazać 
kodów do autoryzowania przelewów 
oszustowi, czy też aby nie autoryzo-
wać transakcji mających na celu wy-
łudzenie od nas pieniędzy. Pomysły 
oszustów w tym względzie są nie-
ograniczone. 

11. Bądźmy ostrożni podczas rozmów 
telefonicznych, w których nasz 
rozmówca nakłania nas do zawar-
cia jakieś umowy obiecując duże 
oszczędności na rachunkach np. 
zmiana abonamentu telefonicznego 
(często podszywają się pod naszego 
operatora), zmiana pakietu telewizji 
satelitarnej, czy też zapraszają nas 
na pokazy w zamian za prezent czy 
bezpłatne badanie lekarskie.

12. Pilnujmy swoich kart bankomato-
wych, kredytowych oraz dowodów 
osobistych. Natychmiast po stwier-
dzeniu ich utraty należy zawiadomić 
swój bank, który przekaże tę infor-
mację do systemu.

Stanisław Gąsior 
Powiatowy Rzecznik konsumentów 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
przyjmuje w pokoju nr 15 w Starostwie 
Powiatowym przy ul. Kochanowskiego 
28 w dniach:

poniedziałek: godz. 9.00 – 16.00
wtorek, czwartek: godz. 9.00 – 15.30 
e-mail: rzecznik@kozienicepowiat.pl
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PierwSza Gminna deBata o BezPieczeŃStwie 
W GARBATCE-LETNISKO

24 listopada 2015 roku (wtorek) w bu-
dynku dawnej Gminnej Świetlicy w Garbat-
ce-Letnisko, odbyła się Pierwsza Gminna 
Debata o Bezpieczeństwie. Głównymi 
organizatorami spotkania byli Wójt Gminy 
Garbatka-Letnisko – Robert Kowalczyk oraz 
Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach. 
Wiodącą tematyką debaty były oczywiście 
największe i najbardziej aktualne zagroże-
nia, występujące w środowiskach lokalnych 
tj. próby wyłudzeń na osobach starszych 
metodą „na wnuczka” oraz bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym i pieszym.

W zebraniu oprócz organizatorów udział 
wzięli: przedstawiciele Komedy Wojewódz-
kiej Policji w Radomiu oraz Komisariatu 
Policji w Gniewoszowie, reprezentacje władz 
samorządowych Gminy Gniewoszów oraz 
Gminy Sieciechów, Sołtysi Gminy Garbatka-
Letnisko, lokalne służby mundurowe, przed-
stawiciele szkół, Chóru Wrzos z Garbatki-Let-
nisko, Klubu Aktywni 50+ oraz mieszkańcy.

Spotkanie rozpoczęło powitanie Wójta 
Gminy Garbatka-Letnisko, a zaraz po nim 
krótki wykład nt. wyłudzeń metodą ”na 
wnuczka” wygłosiła ofi cer prasowy KPP 
w Kozienicach – Partycja Zaborowska. Nie 
tylko podkreśliła narastającą skalę tego prob-

lemu, ale udzieliła również wielu istotnych 
i przydatnych wskazówek, które uchronią 
naszych seniorów przed oszustami.

Organizatorzy podkreślali również bar-
dzo dobrze układającą się współpracę lo-
kalnych władz samorządowych ze służbami 
bezpieczeństwa. Podczas debaty padło też 
sporo pytań ze strony przybyłych, na które 
odpowiadał Komendant Powiatowy Policji 
– Stanisław Kondeja. Na koniec Wójt Gmi-
ny Garbatka-Letnisko zwrócił się z prośbą 
o zwiększenie liczby patroli w godzinach 
wieczornych oraz częstsze „trzeźwe po-

ranki”, celem zwiększenia bezpieczeństwa 
mieszkańców oraz wyeliminowanie kierow-
ców prowadzących pod wpływem alkoholu.

Nas najbardziej cieszy duża liczba zainte-
resowanych, którzy wzięli udział w spotka-
niu, szczególnie mieszkańców. Jest to najlep-
szy dowód na to, że poczucie bezpieczeństwa 
jest bardzo istotne dla lokalnej społeczności, 
a tego typu spotkania są potrzebne i znacznie 
zwiększają poziom zaufania mieszkańców 
do Policji, innych służb bezpieczeństwa.

Magdalena Marszałek

W dniu 5 grudnia 2015 roku w sali gim-
nastycznej Zespołu Szkół Samorządowych 
w Garbatce – Letnisko rozegrany został IV 
Turniej Oyama Karate w konkurencji kata 
o Puchar Wójta Gminy Garbatka – Letni-
sko. Zawody zgromadziły 202 zawodni-
czek i zawodników z: Łodzi, Tarnobrzega, 
Rzeszowa, Piotrkowa Trybunalskiego, Ra-
domia, Kozienic, Pionek, Zwolenia, Puław 
oraz z Garbatki – Letnisko. 

W imieniu organizatora wszystkich 
przybyłych zawodników oraz publicz-
ność powitała dyrektor Zespołu Szkół 
Samorządowych Agnieszka Babańca. 
Uroczystego otwarcia turnieju dokonał 
Wójt Gminy Garbatka – Letnisko Robert 
Kowalczyk. W czasie ceremonii otwarcia 
zawodów sensei Andrzej Suwała 3 dan, 
w imieniu Nadwiślańskiego Klubu Spor-
tów Walki Wulkan wręczył Wójtowi Ro-
bertowi Kowalczykowi pamiątkową statu-
etkę „Przyjaciel Klubu”. Następnie Olga 
Karaś – uczennica naszej szkoły – zapo-
znała uczestników turnieju z podstawowy-
mi informacjami na temat dopalaczy i za-
prosiła wszystkich do obejrzenia plakatów 
przygotowanych przez uczniów w ramach 
akcji „Dopalacze kradną życie”. 

Komisji sędziowskiej w składzie: sen-
sei Patrycjusz Mostek 3 dan (Rzeszów), 
sensei Dariusz Szulc 3 dan (Piotrków 
Trybunalski), sensei Adam Sochan 3 dan 
(Łódź), sensei Miron Kowalski 1 dan 
(Piotrków Trybunalski), sensei Łukasz 
Łuczyński 1 dan ( Kozienice), sempai 
Piotr Bednarek 2 kyu (Kozienice) prze-
wodniczył sensei Andrzej Suwała 3 dan 
(Kozienice).
Wyniki:
Kat. Smerf dziewczęta:
1 miejsce – Oliwia Maj (NKSW Wulkan) 
2 miejsce – Hanna Ryczkowska (NKSW 
Wulkan) 3 miejsce – Amelia Grzeszczyk 
(NKSW Wulkan)
Kat. Dziecko młodsze dziewczęta:
1 miejsce – Hanna Waszkiewicz (Łódź) 
2 miejsce – Lidia Grzebalska (NKSW 
Wulkan) 3 miejsce – Oliwia Gołda 
(NKSW Wulkan)
Kat. Dziecko dziewczęta:
1 miejsce – Klaudia Bartoszek (Łódź) 
2 miejsce – Julia Kowalik (NKSW Wul-
kan)  miejsce – Zofi a Mieczyńska (NKSW 
Wulkan)
Kat. Młodzik dziewczęta:
1 miejsce – Katarzyna Klimowicz (NKSW 

Wulkan) 2 miejsce – Anna Szczepanik 
(Rzeszów) 3 miejsce – Natalia Marcin-
kowska (Łódź)
Kat. Kadet dziewczęta:
1 miejsce – Michalina Jenżak (NKSW 
Wulkan) 2 miejsce – Martyna Skrzypczak 
(NKSW Wulkan) 3 miejsce – Agnieszka 
Szczepanik (Rzeszów)
Kat. Junior dziewczęta:
1 miejsce – Olga Karaś (NKSW Wul-
kan) 2 miejsce – Aleksandra Kowalczyk 
(Radom) 3 miejsce – Julia Polek (Tarno-
brzeg)
Kat. Junior starszy dziewczęta:
1 miejsce – Justyna Jaworska (NKSW 
Wulkan) 2 miejsce – Daria Pawłuszek 
(NKSW Wulkan) 3 miejsce – Aleksandra 
Mystek (Tarnobrzeg)
Kat. Open kobiety:
1 miejsce – Kinga Krawczyk (NKSW 
Wulkan) 2 miejsce – Karolina Kurek 
(NKSW Wulkan) 3 miejsc – Klaudia Ró-
żańska (Rzeszów)
Kat. smerf chłopcy:
1 miejsce – Oliwier Kobyłka (NKSW Wul-
kan) 2 miejsce – Jakub Gazda (NKSW Wul-
kan) 3 miejsce – Szymon Lasek (Rzeszów)

iV miKoŁajKowY turniej oYama Karate w KonKurencji Kata
o Puchar wójta GminY GarBatKa – letniSKo

Dokończenie na str. 15

GMINA GARBATKA-LETNISKO
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„Szlachetna PaczKa” w zeSPole SzKóŁ SamorzĄdowYch 
w GarBatce – letniSKo

Szlachetna Paczka to motywacja do 
walki z codziennymi trudnościami i in-
formacja: „Jesteście dla nas ważni”, 
„Chcemy, żebyście wygrali swoje ży-
cie!” – to najważniejszy przekaz przy-
gotowanej dla rodziny pomocy.

Szlachetna paczka łączy ludzi zgod-
nie z ideałem „jeden za wszystkich, 
wszyscy za jednego”. Dlatego już po 
raz drugi społeczność Zespołu Szkół 
Samorządowych włączyła się w przy-
gotowania podarunków dla wybranej 
rodziny.

Wójt Gminy Robert Kowalczyk, 
Dyrekcja ZSS, nauczyciele, pracow-

nicy obsługi, uczniowie i ich rodzice 
przygotowali świąteczne podarunki 
zgodnie z listą potrzeb rodziny. Przez 
całe dwa tygodnie koordynator akcji 
Monika Bernacik gromadziła rzeczy 
ofiarowane przez wszystkich tych, 
którzy pragnęli podzielić się z innymi. 
I było tego całe mnóstwo....udało nam 
się przygotować 33 paczki dla wybra-
nej rodziny.

Monika Bernacik – opiekun Szkolnego 
koła Wolontariatu

Kat. Dziecko młodsze chłopcy:
1 miejsce – Bartosz Banaś (NKSW Wul-
kan) 2 miejsce – Jakub Walczyk (NKSW 
Wulkan) 3 miejsce – Witold Pilecki 
(NKSW Wulkan)
Kat. Dziecko chłopcy:
1 miejsce – Adam Sochan (Łódź) 2 miej-
sce – Michał Tomczyk (NKSW Wulkan) 
3 miejsce – Bartłomiej Orłowski (NKSW 
Wulkan)
Kat. Dziecko starsze chłopcy:
1 miejsce – Mateusz Turbak (Tarnobrzeg) 
2 miejsce – Oskar Krawczyk (NKSW 
Wulkan) 3 miejsce – Daniel Kokoszka 
(Rzeszów)
Kat. Młodzik chłopcy:
1 miejsce – Dominik Mizak (NKSW Wul-
kan) 2 miejsce – Eryk Sadowy (NKSW 

Wulkan) 3 miejsce – Bartosz Jędryszek 
(NKSW Wulkan)
Kat. Kadet chłopcy:
1 miejsce – Patryk Matczak (Łódź) 
2 miejsce – Łukasz Wojas (NKSW Wul-
kan) 3 miejsce – Sameer Taha (Łódź)
Kat. Junior chłopcy:
1 miejsce – Łukasz Suwała (NKSW Wul-
kan) 2 miejsce – Michał Cwil (NKSW 
Wulkan) 3 miejsce – Wojciech Zawodnik 
(NKSW Wulkan)
Kat. Junior starszy chłopcy:
1 miejsce – Gabriel Cwil (NKSW Wul-
kan) 2 miejsce – Jakub Depa (Rzeszów) 
3 miejsce – Krzysztof Celuch (NKSW 
Wulkan)
Klasyfi kacja drużynowa:
1 miejsce – Nadwiślański Klub Sportów 

Walki Wulkan 2 miejsce – Łódzki Klub 
Oyama Karate NEKO 3 miejsce – Klub 
Sportowy Oyama Rzeszów. 

Pamiątkowe puchary oraz dyplomy 
wręczali: Wójt Gminy Garbatka – Let-
nisko – Robert Kowalczyk, Przewodni-
czący Rady Gminy Włodzimierz Mazur, 
Dyrektor ZSS – Agnieszka Babańca oraz 
Wicedyrektor ZSS – Ewelina Piecyk-Ko-
walska, Prezes NKSW Wulkan Andrzej 
Suwała. 

Nad obsługą techniczną zawodów 
czuwali nauczyciele wychowania fi zycz-
nego: Andrzej Baracz, Waldemar Langa, 
Tomasz Krekora. 

Wszystkim medalistom serdecznie 
gratulujemy, OSU!

ZSS Garbatka-Letnisko

iV miKoŁajKowY turniej oYama Karate w KonKurencji Kata
o Puchar wójta GminY GarBatKa – letniSKo

Dokończenie ze str. 14
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mŁodzi eKonomiŚci z BrzózY 
ProwadzĄ zajĘcia dla PrzedSzKolaKów

Już tradycją stało się, że gimnazjaliści 
z Brzózy pod opieką Marioli Kowalskiej 
(opiekun SKO) prowadzą zajęcia ekono-
miczne dla przedszkolaków. Akcja wspie-
rana jest zarówno przez dyrektora ZSO 
w Brzózie Dariusza Pronobisa jak i dy-
rektor tutejszego przedszkola Teresę Bit-
ner, którzy są bardzo otwarci na różne 
innowacyjne działania.

26.11.2015 r. uczniowie klasy II 
A gimnazjum odwiedzili grupę dzieci 
5-letnich i zaprosili ich wraz z opiekunem 
H.Porczyńską na zajęcia o oszczędzaniu.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
krótkie fi lmiki, z których mali uczniowie 
dowiedzieli się dlaczego oszczędzanie 
jest ważne, jak zarabiać pieniądze, aby 
kupić rzeczy, których pragniemy. Gimna-
zjaliści pomogli im zrozumieć różnicę , 
pomiędzy „potrzebą” a „zachcianką” oraz 
pokazali, jak oszczędzać na przyszłość. 
Wystawa prac plastycznych dotyczących 
marzeń rodziców i dzieci wzbudziła wiele 
pozytywnych emocji.

Tydzień później uczniowie równoległej 
klasy – IIB zaprosili tym razem sześcio-
latków z K. Karaś na lekcję „Oszczędzaj 
w SKO i osiągaj cel”. Zajęcia te rozpo-
częły się od obejrzenia muzycznych kres-
kówek. Następnie przedszkolaki z dużym 
zainteresowaniem obejrzały wystawę 
skarbonek wykonanych przez gimnazjali-
stów z materiałów recyklingowych.

Gimnazjaliści świetnie spisali się 
w roli nauczycieli. Z dużym zapałem 
zachęcali przyszłych ekonomistów do 
różnych form oszczędzania. Na zakoń-

czenie wszyscy otrzymali słodkie nie-
spodzianki. Zajęcia te na długo zapad-
ną w pamięci zarówno przedszkolaków 

jak i samych prowadzących – gimnazja-
listów.

Mariola kowalska

iX oGólnoPolSKi turniej „orliK cuP 2015”
3 miejsce w IX Ogólnopolskim tur-

nieju „Orlik Cup 2015” w Radomiu. Do 
rywalizacji przystąpiło 12 zespołów po-
dzielonych na 2 grupy. Nam przyszło 
się zmierzyć z Mazowszem Grójec 1:0, 
następnie wygraliśmy z Juventą Stara-
chowice 3:1 (zajęli 1 miejsce w turnieju), 
później pokonaliśmy Orlik I 4:0. Kolejny 
rywal, który musiał uznać naszą wyższość 
to MSPN Radomiak (4:0). Na koniec gra-
jąc drugim składem ulegliśmy Młodzi-
kowi Radom 0:2, ale ten mecz nie miał 
znaczenia, bo i tak mieliśmy 1 miejsce 
w grupie. W półfi nale zabrakło szczęścia 
i 30 s do końca straciliśmy bramkę na 2:1 
z Legionem Radom, o trzecie miejsce 
zagraliśmy z Pass Skarżysko pokonując 
ich pewnie 3:0. Miłym wyróżnieniem jest 
zdobycie przez naszych dwóch zawodni-
ków największej ilości strzelonych goli 
(po 6), organizator zarządził rzuty karne 

Tomek Szczepaniak trafi ł w słupek, a Oli-
wier Wojas pokonał bramkarza i to on cie-
szył się z tytułu ,,króla strzelców” całego 
turnieju. Jak przystało na prawdziwego 
kapitana Tomek podszedł i pogratulował 

koledze. Na słowa uznania zasłużył cały 
zespół. W imieniu całej drużyny chciał-
bym podziękować Wójtowi Józefowi 
Grzegorzowi Małaśnickiemu za udostęp-
nienie busa gminnego na w/w turniej.

Piotr Bolek

GMINA GŁOWACZÓW
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Bardzo dobry występ piłkarek ręcz-
nych z Publicznego Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Głowaczowie w turnieju 
o Puchar Prezesa Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Gminy Głowaczów. 
W turnieju wystąpiło 6 drużyn tj. Gło-
waczów I i II, Zwoleń, Wieniawa, Jed-
lińsk i Tczów. Drużyny zostały podzie-
lone na dwie grupy po 3 zespoły. Nasz 

zespół osiągnął następujące wyniki: 
z Jedlińskiem 18:2, ze Zwoleniem 19:1, 
w półfi nale z Wieniawą 16:2 i w fi nale 
z Tczowem 15:2. Królem strzelców zo-
stała Kinga Lisiewska (29 goli), naj-
lepszą bramkarką Weronika Krześniak 
– Kołakowska, najlepszą zawodniczką 
piłkarka z Tczowa. Skład drużyny: We-
ronika Krześniak – Kołakowska, Kinga 

turniej PiŁKareK rĘcznYch
Lisiewska, Joanna Przepiórka – kapitan, 
Klaudia Jaworska, Angelika Kwaśniew-
ska, Dominika Wolska, Alicja Bolek, Ola 
Śmielak, Patrycja Piwowarczyk, Julia 
Czubaj. Trener Piotr Bolek. Dziękujemy 
Krzysztofowi Wolskiemu prezesowi Sto-
warzyszenia za sfi nansowanie pucharów 
i medali na w/w turniej.

Piotr Bolek



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 18

KaPliczKi PrzYdroŻne na ziemi GniewoSzowSKiej
Już w czasach średniowiecznych 

przez tereny obecnej gminy Gniewoszów 
po lewej stronie Wisły przebiegał prastary 
trakt handlowy z Pomorza przez Kozie-
nice, Gniewoszów do przeprawy przez 
Wisłę w Janowcu i dalej do Lublina i na 
Ukrainę. 

Trakt ten Franciszek Siarczyński na-
zywa „traktem ruskim” (1847). Nato-
miast Paweł Klimczuk trakt biegnący 
z Bąkowca przez Gniewoszów do Puław 
nazywa „traktem warszawskim” (1928). 
Marian Jaworski, trakt przecinający wieś 
Wysokie Koło nazywa „traktem królew-
skim” (1996). Stanisław Alfred Traczyk 
także przywołuje nazwę „trakt królew-
ski” (2004). Myśl tę poszerza Władysław 
Sosnowski podając: „Od lat 80-tych XVII 
wieku trakt lubelski był jednym z waż-
niejszych traktów pocztowych w Koronie. 
W ostatnim 20-leciu XVII wieku kurso-
wała nim poczta z Warszawy do Lwowa, 
później w XVIII w. tzw. poczta ruska do 
Kamieńca Podolskiego”. (2006)

Według miejscowej tradycji trak-
tem przez Gniewoszów – Wysokie Koło 
podróżowali królowie, a wśród nich Wła-
dysław Jagiełło. Kilka razy podróżował 
król Jan III Sobieski. Najpierw jako het-
man wiódł swoje wojska z Warszawy na 
kresy wschodnie. Tędy też udawał się jako 
król do swoich dóbr – Jaworów w Lubel-
skim w latach 1674-1696 lub wysyłał 
posłańcami listy do królowej Marysieńki 
przebywającej w Wilanowie. Zachowała 
się relacja z podróży odbytej przez króla 
w 1671 r. w towarzystwie Ulryka Verdu-
na, Francuza na usługach królewskich. 
Verdun opisuje trasę podróży i wspomina 
walący się kościół w Wysokim Kole po 
najeździe szwedzkim.

Traktem wiodącym przez Wysokie 
Koło przejeżdżał król Stanisław August 
Poniatowski w 1787 roku. Towarzyszył 
królowi poeta Adam Naruszewicz. Nasu-
wa się słuszna uwaga, że te podróże kró-
lewskie leżą u podstaw etymologii nazwy 
trakt królewski.

Traktem tym odbywał podróż Igna-
cy Kraszewski, wybitny poeta, satyryk, 
przyjaciel króla Stanisława Augusta Po-
niatowskiego. Jadąc z Czarnolasu do Wy-
sokiego Koła upamiętnił wierszem piękne 
miejsca odbytej podróży. Oto on:

„Dalszej podróży osnowa
Wiodła nas do Gniewoszowa.
Stamtąd zmierzające ku lasku,
Miejsce cudowne na piasku.
Za nim ów widoczny lasek,
A za laskiem znowu piasek”.
Być może traktem tym podróżował 

poeta Jan Kochanowski, jadąc z Czarno-
lasu do Lublina w 1584 roku. Brak doku-
mentów.

O trakcie wiodącym przez Wysokie 
Koło pisałam już w Nr 4/2015 Nasz Po-
wiat. Jadąc z Gniewoszowa do Puław po 
prawej stronie drogi 738 między Wyso-
kim Kołem, a Opatkowicami napotyka-
my kapliczkę przydrożną, tzw. Kapliczkę 
Jagiełłową. W przeszłości kapliczka ta 

pełniła rolę słupa milowego na trakcie 
królewskim. W 2010 roku została uszko-
dzona w wypadku drogowym. Po ukaza-
niu się artykułu reakcja gminnych władz 
samorządowych była natychmiastowa. 
W miejscu wypadku drogowego stanę-
ła pięknie odnowiona (…..) Kapliczka 
Jagiełłowa. Dziś przydrożna kapliczka 
nasza wskazuje drogę. I do „cudownego 
miejsca na piasku” zaprasza.

Przy trakcie wiodącym przez Gnie-
woszów i Wysokie Koło „stoi wśród pól 
i pięciu lip starożytna fi gura Jana Nepo-
mucena na dość szerokim postumencie 
z cegły” (Ks. Jan Wiśniewski, 1913). 
Czas powstania tej rzeźby datowany jest 
na wiek XVIII, kiedy to teren nadwiślań-
ski nawiedzały liczne powodzie. Mimo 
upływu lat rzeźba Jana Nepomucena za-
chowała swoje piękno. Postać świętego 
z palmą męczeństwa i krzyżem przytulo-
nym stoi wśród startych rozłożystych lip 
i czeka na renowację. Wspomnieć należy, 
że św. Jana Nepomucen poniósł śmierć 
męczeńską 20 marca 1393 r. w Pradze 
czeskiej. Na skutek zatargu z królem 
Czech Wacławem IV został uwięziony, 
a następnie torturowany i zrzucony 
z mostu do rzeki Wełtawy. Kanonizowany 
został 19 marca 1729 roku przez papieża 
Benedykta XIII.

Św. Jan Nepomucen jest patronem 

szczerej spowiedzi, dobrej sławy i toną-
cych. Chroni pola i zasiewy przed powo-
dzią i suszą. Kult św. Jana Nepomucena 
rozprzestrzenił się w naszym regionie 
w XVIII wieku. Ślady tego kultu spotkać 
możemy przy drogach, w sąsiedztwie 
mostów, rzek i przy skrzyżowaniu dróg. 
Kapliczkę przydrożną św. Jana Nepomu-
cena napotykamy dziś w Chinowie, gm. 
Kozienice i w Brzózie przy skręcie drogi 
na Ryczywół. Statua w Brzózie wykona-
na została z piaskowca i opatrzona została 
napisem łacińskim, który w tłumaczeniu 
na język polski brzmi: „Św. Janie Nepo-
mucenie módl się za wszystkich, którzy 
cię czczą”. Kapliczka Jana Nepomucena 
znajduje się też w Policznie.

Wiodącym przejawem kultu św. Jana 
Nepomucena są zachowane do dziś obrazy 
w kościołach parafi alnych. W Janowcu nad 
Wisłą znajduje się obraz w ołtarzu bocz-
nym, a obok tego ołtarza rzeźba świętego. 
W Sieciechowie w kościele św. Wawrzyń-
ca jest ołtarz boczny ze statuą św. Jana Ne-
pomucena. Nad świętym anioł trzyma wie-
niec i wskazuje palcem na zamknięte usta. 
W Kozienicach w kościele św. Krzyża wisi 
obraz w prezbiterium nad drzwiami zakry-
stii z 2 połowy XVIII w. Obraz ten pędzla 
Szymona Czechowicza ofi arowany został 
przez Jana Kantego Fontanę. W Policznie 
w nazwie poprzecznej mieści się ołtarz 
z rzeźbą tego świętego.

Opisane przeze mnie kapliczki przy-
drożne są obiektami chronionymi na pod-
stawie przepisów o ochronie dóbr kultu-
ry. Stanowią dla nas wielkie bogactwo 
kulturowe, dlatego uczyńmy je trwałym 
elementem edukacji regionalnej i kształ-
towania postaw patriotycznych społecz-
ności tutejszego regionu.

Stanisława Bachanek

GMINA GNIEWOSZÓW
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inweStYcje zrealizowane na terenie GminY GniewoSzów
W 2015 r. zmodernizowano drogi 

w Gminie Gniewoszów poprzez położenie 
nawierzchni asfaltowej i wykonanie pobo-
czy pięciu odcinków dróg gminnych:
– droga dojazdowa do gruntów rol-

nych w miejscowości Regów Stary, 
dł. 600 m,szer. jezdni 3,60 m;

– droga dojazdowa do gruntów rol-
nych w miejscowości Boguszówka, 
dł. 500 m,szer. jezdni 3,10 m;

– droga dojazdowa do gruntów rolnych 
w miejscowości Oleksów „Gruszka”, 
dł. 350 m, szer. jezdni 3,10 m.
Całkowity koszt powyższych inwesty-

cji wyniósł 219 856,36 zł.
Ponadto zmodernizowano drogę dojaz-

dową do gruntów rolnych w miejscowości 
Zwola, długość odcinka 101 m, szer. jezd-
ni 4,00 m – koszt 26 998,81 zł, oraz wy-
konano remont odcinka drogi nr 170309W 
w Borku o dł. 450 m i szer. 4 m – koszt 
117 416,72 zł.

Dodatkowo w miejscowości Oleksów 
„Rosztoki” wykonano podbudowę tłucz-
niową na odcinku 1400 m. 

Zakupiono także 2000 t gruzu kruszo-
nego i 500 t tłucznia, które ułożono na od-
cinkach dróg gminnych i dojazdowych. 
Łączna długość zmodernizowanych od-
cinków wyniosła 2001 m, a wartość wy-
konanych robót 364 271,89 zł .Wszystkie 
inwestycje zostały sfi nansowane ze środ-
ków własnych gminy. 

krzysztof Szafranek
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SPotKanie oPŁatKowe dla SPoŁecznoŚci 
GminY GraBów nad PilicĄ

Wigilia to czas radości, refl eksji, ciepłych 
chwil spędzonych w gronie najbliższych. 
Jednak nie wszyscy mają to szczęście, aby 
doznać tak wielu łask. Wychodząc naprzeciw 
tym potrzebom, w Zespole Szkół w Grabo-
wie nad Pilicą organizowane jest Spotkanie 
Opłatkowe dla mieszkańców gminy. Wspól-
na idea łączy w działaniu uczniów, rodziców, 
nauczycieli, pracowników szkoły oraz Urzę-
du Gminy. Jak co roku patronat nad przed-
sięwzięciem objął  Wójt Gminy Euzebiusz 
Strzelczyk. Ze środków przekazanych przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej została przygo-
towana Wigilia dla stu czterdziestu osób. 

W niedzielę 6 grudnia w sali gimnastycz-
nej szkoły spotkali się wszyscy zaproszeni, 
wśród nich samotni, seniorzy oraz goście 
honorowi. Dzięki przepięknej dekoracji 
przenoszącej zebranych w scenerię Bet-
lejem, miejsce zyskało niezwykły klimat. 
Z każdą chwilą, gdy zapełniały się kolejne 
krzesła przy stole, atmosfera pęczniała od 
ekscytujących rozmów w oczekiwaniu na 
to, co miało nastąpić. Gdy wolontariusze 
wprowadzili na salę ostatnich gości, roz-
brzmiały dźwięki muzyki, zapraszające na 
Jasełka. Już na wstępie zachwycił wszyst-
kich taniec aniołów z szarfami, które od-
twarzały szum skrzydeł tych nieziemskich 
istot. Później Maryja, Józef, Pasterze i Trzej 
Mędrcy w królewskim korowodzie przypo-
mnieli historię powtarzaną od tysięcy lat. 
Prawda ta, choć tak stara i znana doskonale, 
w każdym roku przybiera inne znaczenie. 

Podkreśliły ją słowa Ewangelii oraz życze-
nia składane długo i serdecznie. Wreszcie 
nadszedł czas na poczęstunek, składają-
cy się z tradycyjnych postnych potraw, 
kuszących swym wyglądem i aromatem. 
Wszyscy zgromadzeni zostali obdarowa-
ni symbolicznym aniołkiem wykonanym 
z masy solnej. Ten akcent przypomniał 
o św. Mikołaju, jak okazało się, docenianym 
nie tylko przez dzieci. 

Nad przygotowaniem Wigilii pracował 
sztab zgranych osób. Nie wszyscy zaanga-
żowani mogli pokazać się na forum, choć 
ich praca miała ogromne znaczenie. Wyko-
nanie zaproszeń, będących małymi dziełami 
sztuki, ułożenie menu, przygotowanie po-
traw, wykonanie upominków, dekoracja czy 

oprawa artystyczna, złożyły się na sukces 
tego wydarzenia. Jego prawdziwą miarą jest 
uśmiech i zadowolenie na twarzach wszyst-
kich zgromadzonych, dlatego z tak wielką 
determinacją i przekonaniem powtarzamy 
te niezwykłe spotkania każdego roku, tuż 
przed nadejściem Świąt Bożego Narodzenia. 
Przyświeca nam zawsze ta sama idea, którą 
oddają słowa ks. Jana Twardowskiego:
„Święta Bożego narodzenia
są najważniejszym darem dla nas
przede wszystkim dlatego, 
że Bóg stał się człowiekiem, 
że zapłakał ludzkimi łzami 
i otworzył przed nami swe ludzkie serce.”

Anna Wąsik

ochotnicza StraŻ PoŻarna w GraBowie nad PilicĄ wYPoSaŻona 
w nowY Średni Samochód ratowniczo-GaŚniczY

W Ochotniczej Straży Pożarnej w Gra-
bowie nad Pilicą pojawił się długo ocze-
kiwany przez strażaków nowy samochód 
ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 marki 
MAN TGM 13.290 wraz z wyposażeniem.

Gmina Grabów nad Pilicą dokonując 
zakupu za kwotę 668 520,00 zł, dzięki 
staraniom Wójta Gminy i zaangażowa-
nych strażaków pozyskała dofi nanso-
wanie z następujących źródeł: Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w W-wie w kwocie 
150 000,00 zł, Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży Pożarnej w Warsza-
wie 200 000,00 zł, Zarząd Powiatu Ko-
zienickiego 100 000,00 zł. 

Pojazd został zakupiony w wyniku 
postępowania przetargowego od fi rmy 
MOTO-TRUCK z Kielc. Na swym wy-
posażeniu posiada urządzenia najnowszej 
generacji między innymi: zbiornik na 
wodę o poj. 3500 litrów, działko wodno-

pianowe, wyciągarkę, dwie radiostacje 
nasobne, kamerę cofania, autopompę, 
prądownicę pianową, drabinę nasadkową, 
oddymiacz, węże pożarnicze oraz inny 
drobny sprzęt ratowniczy. 

OSP w Grabowie nad Pilicą od 
2007 roku funkcjonuje w strukturach Kra-

jowego Systemu Ratowniczo-Gaśnicze-
go, a co za tym idzie podejmuje działania 
ratowniczo-gaśnicze nie tylko na terenie 
gminy Grabów nad Pilicą, ale również 
powiatu czy też województwa, a w razie 
potrzeby na terenie kraju.

Anna Plesiewicz

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
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andrzejKowY Bal Seniorów
W ostatnią sobotę listopada, Seniorzy 

z Grabowa nad Pilicą w ramach swojej 
działalności zorganizowali Bal Andrzejko-
wy, który odbył się w CASL „Cyberia”.

Dla klubowiczów był to wyjątkowy 
wieczór. Przy suto zastawionym stole, 
już od godz. 16 można było usłyszeć 
radosną atmosferę. Członkini klubu 
Bożena Pisarek napisała hymn o Se-
niorach z Grabowa. Odśpiewany na 
ludowo, rozbrzmiewał niejednokrotnie 
na imprezie. Wokalny zespół seniorów, 
w którym wiodący głos należy do 
Krystyny Bojdzińskiej, śpiewał także 
znane, polskie piosenki biesiadne. Nie 
zabrakło kabaretowych żartów, zabaw-
nych anegdot czy humorystycznych 
wierszy, którymi dzielono się wzajem-
nie. Na rozgrzanym parkiecie królowa-
ły tanga, walce, oberki oraz piosenki ze 
złotych lat 80 – tych. Andrzejkowy Bal 
Seniora trwał do późnych godzin wie-
czornych. Wyśmienita zabawa i nieza-
pomniane chwile z pewnością zostaną 
powtórzone na podobnych imprezach 
okolicznościowych, organizowanych 
przez Seniorów z Grabowa nad Pilicą.

Małgorzata Siekut

Hymn Seniorów z Grabowa nad Pilicą
słowa: Bożena Pisarek
melodia ludowa – „Oj dana, Oj dana”

Mamy klub seniora
tu u Nas w Grabowie
Jak jest tutaj fajnie
przyjdziesz to się dowiesz
 Oj dana, oj dana
 oj dana, oj dana
 Jak jest tutaj fajnie
 przyjdziesz to się dowiesz
Mamy tu rozrywki 
i mnóstwo radości 
Na każdym spotkaniu
coraz więcej gości
 oj dana, oj dana
 oj dana, oj dana
 Na każdym spotkaniu
 coraz więcej gości
Przychodźcie więc do Nas 
Człowiek do człowieka
No bo tylko w grupie 
coś miłego czeka
 oj dana, oj dana
 oj dana, oj dana
 No bo tylko w grupie 
 coś miłego czeka
Smutki i kłopoty 
dobrego nie dają 
Niepotrzebnie tylko
Życie nam skracają

 oj dana, oj dana
 oj dana, oj dana
 Niepotrzebnie tylko
 Życie nam skracają
Baw się więc seniorze 
łap chwile radosne
Przemień jesień życia
we wspaniałą wiosnę
 oj dana, oj dana
 oj dana, oj dana
 Przemień jesień życia

 we wspaniałą wiosnę
Śmiej się żyj wesoło 
bo radości trzeba
a ludzie szczęśliwi 
idą wprost do nieba
 oj dana, oj dana
 oj dana, oj dana
 a ludzie szczęśliwi 
 idą wprost do nieba
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Kino w Kozienicach dziaŁa juŻ dwa mieSiĄce
To już dwa miesiące odkąd w Kozie-

nicach miało miejsce ofi cjalne otwarcie 
kina. W tym czasie pojawiły się trzy 
premiery, pokaz przedpremierowy, 
wiele kinowych nowości, w tym fi lmy 
familijne, komedie, dramaty, fi lmy 
przygodowe czy thrillery. Wszystkie 
projekcje cieszyły się ogromnym zain-
teresowaniem.
– Postawiliśmy na kino premierowe i już 

trzy premiery zostały wyświetlone. Był 
to fi lm familijny „Piotruś. Wyprawa do 
Nibylandii”, fi lm polski „Listy do M. 
2” oraz wyczekiwane „Gwiezdne woj-
ny: Przebudzenie Mocy” – przypomina 
Elwira Kozłowska, dyrektor Kozieni-
ckiego Domu Kultury. – Pojawiło się 
także wiele nowości. Staramy się, aby 
repertuar był zróżnicowany i znalazły 
się w nim zarówno fi lmy dla najmłod-
szych, tych nieco starszych oraz dla 
osób dorosłych. 
W ofercie kozienickiego kina znajdują 

się nie tylko regularne seanse, ale także 
cykle fi lmowe: „Poranek fi lmowy dla 
dzieci”, „Kino dla ciekawych”, wprowa-
dzony od listopada cykl „Seanse szkolne” 
oraz od grudnia cykl „Kino dla seniora”. 
– Z cyklu szkolnego skorzystało już wie-

le placówek oświatowych, zarówno 
z terenu miasta i gminy Kozienice, jak 
i powiatu kozienickiego. Cieszymy się, 
że nowo wprowadzony cykl już od po-
czątku cieszy się tak dużym zaintereso-
waniem – mówi E. Kozłowska. – War-
to podkreślić, że jesteśmy w stanie do 
kina w Kozienicach ściągnąć wszystkie 
fi lmy, którymi są zainteresowane pla-
cówki oświatowe. Nie tylko te, które 
gramy w ramach bieżącego repertua-

ru, ale również między innymi lektury 
szkolne. Z możliwości tej, w ostatnim 
czasie, skorzystało na przykład kozie-
nickie liceum, dla którego ściągnęliśmy 
i wyświetliliśmy fi lm „Makbet”. 
„Kino dla seniora” także przyciąga 

wielu miłośników. Adresowane jest ono 
tylko do osób powyżej 60. roku życia 
oraz dla słuchaczy Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, który działa w strukturach 
Kozienickiego Domu Kultury.
– Uruchomienie takiego cyklu jest napraw-

dę bardzo cenne. Do tej pory, aby obej-
rzeć ciekawy fi lm trzeba było jeździć do 
Radomia czy Warszawy, a teraz mamy 
swoje kino na miejscu i bardzo się z tego 
cieszę – powiedziała jedna z seniorek.

– Seanse te adresowane są tylko do naszej 
grupy wiekowej, dzięki czemu mamy 

pełen komfort na sali – dodaje z uśmie-
chem druga. 
Aktualny repertuar i zapowiedzi fi l-

mów, które będą wyświetlane w kinie 
w Kozienicach można znaleźć na stronie 
www.dkkozienice.pl w zakładce kino. Ist-
nieje także możliwość rezerwacji biletów 
w systemie on-line.
Przypomnijmy: Kino w Kozienicach 
działa od 23 października 2015r. w struk-
turach Kozienickiego Domu Kultury. 
Znajduje się ono w Centrum Kulturalno-
Artystycznym w Kozienicach, przy ul. 
Warszawskiej 29. Wielofunkcyjna sala 
dysponuje 356 miejscami i wyposażona 
jest w projektor o najwyższym standar-
dzie o rozdzielczości 4K dla projekcji 
trójwymiarowej i tzw. rolowany ekran 
o szerokości 8,5 metrów oraz nowoczes-
ny system nagłaśniający – niczym w mul-
tipleksach. W projekcji 3D wykorzysty-
wane są okulary, które po zakupie stają 
się własnością widza i mogą być wyko-
rzystywane w kolejnych projekcjach 3D. 
W połowie grudnia uruchomiona została 
druga sala kinowa do projekcji 2D (pro-
jektor cyfrowy o rozdzielczości obrazu 
2K oraz ekran o szerokości 7 metrów). 
Sala kameralna liczy 130 miejsc i, tak 
jak sala główna, posiada nowoczesny sy-
stem nagłaśniający. Bilety do kina moż-
na nabyć w kasie Centrum Kulturalno-
Artystycznego w Kozienicach. W celu 
usprawnienia płatności wprowadzona jest 
możliwość korzystania z kart płatniczych. 
A od 6 listopada 2015r. funkcjonuje sy-
stem internetowej rezerwacji biletów.
Zapraszamy do kina w Kozienicach co-
dziennie, za wyjątkiem czwartków!

kozienicki Dom kultury
im. Bogusława klimczuka

kino w kozienicach zlokalizowane w Centrum kulturalno-Artystycznym cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem widzów

kino w kozienicach zlokalizowane w Centrum kulturalno-Artystycznym cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem widzów

GMINA KOZIENICE
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dziaŁalnoŚĆ ochotniczYch StraŻY PoŻarnYch na 
terenie GminY maGnuSzew w 2015 roKu

Mijający rok 2015 dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych  z terenu Gminy Mag-
nuszew był pracowity. Wozy strażackie 
wyjeżdżały 91 razy do pożarów, 14 razy 
do miejscowych zagrożeń. Z ubolewa-
niem należy również odnotować fakt 
4 fałszywych alarmów, to efekt ludzkiej 
głupoty i lekkomyślności. W ujęciu sta-
tystycznym udział poszczególnych OSP 
w akcjach rozkłada się następująco:
OSP Anielin – pożary 4
OSP Chmielew – pożary 19, miejscowe 

zagrożenia 4, fałszywe alarmy 1
OSP Magnuszew – pożary 36, miejscowe 

zagrożenia 7, alarmy fałszywe 2
OSP Mniszew – pożary 12, miejscowe 

zagrożenia 1
OSP Rozniszew – pożary 20, miejscowe 

zagrożenia 2 i jeden fałszywy alarm.
W tym roku zostały również przeprowa-

dzone zawody strażackie, w których wzięły 
udział jednostki OSP z terenu naszej gminy. 
Na starcie stanęły drużyny zarówno męskie, 
żeńskie jak i młodzieżowe. Całą rywalizację 
wygrała jednostka OSP z Chmielewa. Każ-
da jednostka biorąca udział w zawodach 
została uhonorowana przez Wójta Gminy 
Marka Drapałę stosownymi dyplomami 
i pucharami. Wspomniane zawody straża-
ckie były niezwykle widowiskowe, między 
innymi odbyła się defi lada pododdziałów, 
na uwagę zasługuje również fakt, że zawo-

dy przyciągnęły dużą liczbę widzów.
Podczas bieżącego roku dokonaliśmy 

razem z druhami dwóch kompleksowych 
remontów strażnic: OSP Mniszew oraz OSP 
Anielin. Zakupiliśmy nowe mundury dla 
strażaków z OSP Wilczkowice, OSP Mag-
nuszew oraz OSP Chmielew. Dokonaliśmy 
również zakupu wyposażenia strażackiego 
w postaci nowych węży, które uległy zu-
życiu podczas akcji. Zakupiona została dla 
OSP Magnuszew specjalistyczna przyczepa 
podłodziowa do łodzi będącej na wyposaże-
niu jednostki, ponadto zakupiono niezbędne 
części służące do remontu silnika motoro-
wodnego. Dokonaliśmy również bieżących 

remontów samochodów pożarniczych. Dla 
OSP Chmielew i OSP Magnuszew zaku-
pione zostały motopompy. Na szczególną 
uwagę zasługuje fakt, że dzięki dużemu 
zaangażowaniu druhów z OSP Chmielew 
jednostka została włączona do Krajowe-
go Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. 
W 2015 roku druhowie uczestniczyli 
w szkoleniach specjalistycznych podnosząc 
tym samym swoje umiejętności i kwalifi -
kacje. W nowym roku będą kontynuowane 
szkolenia strażackie oraz zostaną przepro-
wadzone zawody strażackie. 

Andrzej nazorek

miKoŁajKi 2015
6 grudnia to najszczęśliwszy dzień 

dla wszystkich dzieci. Z niecierpliwoś-
cią wyczekują go prawie przez cały rok, 
wszyscy uwielbiamy otrzymywać pre-
zenty, ale radość dzieci jest bezgranicz-
na i trudna do opisania. Podobnie było 
i w to sobotnie popołudnie 5 grudnia. Do 
Magnuszewa przyjechał Mikołaj, troszkę 
przed czasem, ale podobno przyleciał sa-
molotem za sprawą naszego Wójta Marka 
Drapały.

Czas w oczekiwaniu na Świętego 
Mikołaja, bardzo licznie zgromadzonej 
– 200 osobowej grupie dzieci z terenu ca-
łej gminy, umilał występ małych elfów – 
pomocników Mikołaja, którzy wierszem 
i piosenką wprowadzili wesoły, świątecz-
ny nastrój. 

I wreszcie zjawił się ten długo ocze-
kiwany Święty Mikołaj. Radość, zacie-
kawienie, a czasem i strach zagościły na 
twarzach najmłodszych. Biedny Mikołaj, 
srodze utrudzony, przy pomocy elfów 
rozdawał kolejne prezenty, aż do ostatnie-
go dziecka znajdującego się w sali konfe-

rencyjnej Urzędu Gminy. Po raz kolejny, 
wspólnie z Wójtem Gminy Magnuszew, 
nam pracownikom Gminnej Biblioteki 
Publicznej – Centrum Kultury w Magnu-

szewie udało się spełnić, marzenia naj-
młodszych mieszkańców naszej gminy.

Pracownicy GBP-Ck w Magnuszewie

GMINA MAGNUSZEW
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jeSienna wYStawa rĘKodzieŁa
Już po raz drugi 19 listopada 2015 r. 

Gminna Biblioteka Publiczna – Centrum 
Kultury w Magnuszewie gościła u siebie 
członkinie Klubu Miłośników Robótek 
Ręcznych „Niteczka”. 

Klub działa od 5 lat przy Filii nr 1 Bi-
blioteki Publicznej Gminy Kozienice 
i zrzesza utalentowane osoby, które wyra-
biają ręcznie piękne wyroby artystyczne, 
stosując zarówno stare, jak i nowoczesne 
techniki zdobnicze. Spotkanie z twórcami 
z „Niteczki” miało charakter edukacyj-
ny. Jego celem była prezentacja wyrobów 
artystycznych oraz popularyzacja wśród 
młodego pokolenia technik wyrabiania tra-
dycyjnego rękodzieła ludowego.

W warsztatach uczestniczyli  uczniowie 
klasy V Zespołu Szkół i Placówek Oświato-
wych w Magnuszewie wraz z nauczycielem 
plastyki oraz zainteresowane wyrabianiem 

rękodzieła mieszkanki gminy Magnuszew. 
Wszyscy uczestnicy warsztatów mieli 

możliwość poznania i praktycznego na-
uczenia się nowej techniki dekoratorskiej 
metodą quillingu. Pod okiem doświadczo-
nych instruktorek z „Niteczki” powstawa-
ło rękodzieło użytkowe – pięknie zdobione 
Bożonarodzeniowe karty świąteczne. Na 

twarzach uczestników widać było auten-
tyczne zainteresowanie i pasję, z którą wy-
konywali prace. Chłopcy w pomysłowości 
w niczym nie ustępowali dziewczynkom, 
a wykonane przez nich ozdobne kartki 
były bardzo piękne. 

Warsztatom towarzyszyła wystawa rę-
kodzieła, którego autorkami były członki-
nie Klubu. Zebrani mogli podziwiać prace 
szydełkowe, przedmioty użytkowe: talerze, 
karafki, tace ozdobione metodą decoupa-
ge, perfekcyjnie ręcznie zrobione ozdoby 
świąteczne wykonane różnymi technikami 
oraz oryginalną biżuterię. Wszystkie wy-
roby budziły zachwyt ale też poczucie, że 
każdy z nas może próbować je sam wyko-
nać, wystarczy tylko chcieć. 

Wystawę można oglądać w bibliotece 
do 15 stycznia 2016 roku, do czego serdecz-
nie zachęcamy i zapraszamy, a członkiniom 
klubu z okazji V Rocznicy działalności, 
składamy serdeczne życzenia  zdrowia, wy-
trwałości i wielu nowych pomysłów.

Pracownicy GBP-Ck w Magnuszewie
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miĘdzYSzKolnY KonKurS wiedzY o Gminie Sieciechów
„na początku ojczyzna jest blisko na wyciągnięcie ręki” Tadeusz Różewicz

Na początku ojczyzna jest blisko, tak 
blisko, że wyciągając ręce dotykamy 
ziemi, czujemy zapach pobliskich łąk 
i Puszczy Kozienickiej, smak pieczonego 
ciasta i ulubionej zupy, słyszymy dźwię-
ki mowy ojczystej, brzęczenie pszczół, 
śpiew ptaków. Ojczyzna to miejsce uro-
dzenia, wychowania, dzieciństwa. To 
przestrzeń, w której się obracamy – nasze 
domy, ulice, cmentarze, szkoły i kościo-
ły. Człowiek rośnie, dojrzewa, a ojczyzna 
wraz z nim, z małej miejscowości, staje 
się gminą, powiatem, województwem 
– staje się Polską. 

25 listopada 2015 roku w Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym im. K. Ośki 
odbył się po raz pierwszy Międzyszkolny 
Konkurs Wiedzy o Gminie Sieciechów. 
Idea konkursu opierała się na założeniu, 
że należy przybliżyć uczniom historię 
i tradycję naszego regionu, kształtować 
i wzmocnić poczucie tożsamości z miej-
scem zamieszkania. Takie wydarzenie 
to również wspaniała okazja do spotkań, 
rozmów i zabawy. Do konkursu przystą-
piły trzy drużyny – drużyna Zza jeziora 
z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. 
M. Okurzanego w Zajezierzu, drużyna 
Sieciecha z Zespołu Placówek Oświato-
wych im. Armii Krajowej w Sieciechowie 
i nasza drużyna Słowika. Szanowne jury 
w składzie Leokadia Cieślik, Krzysztof 
Zając, Stefan Siek oceniało zmagania 
drużyn w trzech kategoriach: pytanie-
odpowiedź, krasomówczej i plastycznej. 
Wylosowane przez drużyny pytania do-
tyczyły nie tylko odległych wydarzeń 
historycznych i miejsc pamięci narodo-
wej, ale i spraw codziennych, związanych 
z administracją i położeniem naszej gmi-

ny. Najtrudniejsze okazały się pytania 
o nazwę lub funkcję przedmiotów, które 
niegdyś obecne w każdej zagrodzie, dzi-
siaj stanowią wyposażenie Izby Histo-
ryczno – Regionalnej w Sieciechowie. 
Drugi etap konkursu był niezwykle trudny, 
wymagał opanowania sztuki, która dzisiaj 
nie cieszy się wielką popularnością, mowa 
o krasomówstwie, czyli umiejętności pięk-
nego mówienia. Reprezentantki poszcze-
gólnych drużyn zgodnie z założeniem 
konkursu opowiadały barwnie i ciekawie 
o wydarzeniach historycznych i legen-
darnych. Mogliśmy usłyszeć opowieść 
o wizycie Marszałka Józefa Piłsudskie-
go w Zajezierzu, legendę o powstaniu tej 
osady i poznać  tajemnicę jeziora Czaple. 
Kolejny etap wymagał od uczestników 

zdolności reklamowo – artystycznych, bo 
to nie lada sztuka wypromować gminę, 
czyli jak mówił prowadzący konferan-
sjer: dostarczyć informacji, argumentacji, 
obietnic, że u nas jest wyjątkowo wspa-
niale, przepięknie, cudownie, zjawisko-
wo, świetnie, fajowo i pierwszorzędnie… 
I tym razem drużyny stanęły na wyso-
kości zadanie. W trakcie wykonywania 
plakatów mogliśmy wysłuchać laureatów 
Konkursu Pieśni Patriotycznej w Siecie-
chowie i obejrzeć fi lm o Klasztorze Bene-
dyktyńskim w Opactwie. 

Przewodnicząca jury Leokadia Cie-
ślik podsumowując wyniki powiedziała, 
że poziom wiedzy wszystkich drużyn 
był bardzo wysoki i obiecujący, a jedy-
nie drobne różnice w punktacji skłoniły  
komisję do wydania jedynego sprawied-
liwego werdyktu – przyznania wszystkim 
drużynom pierwszego miejsca.

Uczestnikom, dyrektorom, nauczycie-
lom, rodzicom, Radzie Gminy Sieciechów 
oraz koordynatorom konkursu podzięko-
wała serdecznie dyrektor Bożena Wójci-
cka. Przedstawiciele poszczególnych dru-
żyn otrzymali książki ufundowane przez 
Radę Rodziców i pamiątkowe dyplomy. 

Konkurs dostarczył nam tylu wspania-
łych wzruszeń i po raz kolejny przeko-
naliśmy się, że nasza gmina to skarbnica 
zabytków, miejsc niecodziennych, tajem-
niczych i legendarnych. Dzieje naszej 
gminy są częścią historii naszej ojczyzny, 
są świadectwem przynależności do na-
rodu, który wielokrotnie musiał walczyć 
o rzecz najcenniejszą – wolność. 

To wydarzenie wejdzie na stałe do na-
szego szkolnego kalendarza.

Joanna Zawodnik

GMINA SIECIECHÓW



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 27

INWESTYCJA DROGOWA
W październiku br. została zakoń-

czona budowa drogi na ulicy Ogrodowej 
w Zajezierzu. Droga ta była niezwykle 
uciążliwa dla mieszkańców, a w porze 
jesienno – zimowej praktycznie nie do 
przejścia. Mieszkańcy Zajezierza prze-
znaczyli na jej remont fundusz sołecki 
w kwocie 26 000zł. Wójt Gminy Ma-
rian Zbigniew Czerski wspólnie z Radą 

Gminy podjęli decyzję o dofinansowa-
niu budowy, przeznaczając 13.294 zł 
z budżetu gminy. Całkowita wartość tej 
inwestycji wyniosła 39.294 zł. Wyko-
nane zostało 674m² drogi z bloczków 
betonowych. Wykonawcą zadania była 
firma POL-TOR z Dęblina. Realizacja 
inwestycji przyczyniła się w sposób 
istotny nie tylko do poprawy komfor-

tu życia mieszkańców, ale również do 
zwiększenia estetyki miejscowości. 
Wójt Gminy Sieciechów Marian Zbi-
gniew Czerski stoi na stanowisku, że 
należy sukcesywnie poprawiać stan 
dróg w całej gminie. Urząd będzie się 
starał pozyskiwać na ten cel środki 
zewnętrzne.

elżbieta kalbarczyk

ul. Ogrodowa przed remontem ul. Ogrodowa po remoncie

iii miĘdzYSzKolnY KonKurS PieŚni i PioSenKi PatriotYcznej
10 listopada w przededniu Narodowe-

go Święta Niepodległości w ZPO w Sie-
ciechowie odbył się III Międzyszkolny 
Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej. 
W uroczystości udział wzięli zaproszeni 
goście: władze gminy, mieszkańcy, dyrek-
cja, nauczyciele, uczniowie i pracownicy 
ZPO w Sieciechowie, ZSP w Zajezierzu, 
ZSP w Słowikach Starych oraz Specjalne-
go Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
w Opactwie. Uczniowie zaprezentowali 
pieśni i piosenki patriotyczne występując 
w czterech kategoriach: przedszkole, kl. 
I – III, kl. IV – VI , gimnazjum. Nagrody 
zostały ufundowane przez: Wójta Gminy 
Sieciechów – I miejsce, Przewodniczącego 
Rady Gminy – II miejsce, Dyrektora Szko-
ły – III miejsce. Panowała bardzo miła, cie-
pła, uroczysta i podniosła  atmosfera. Wy-
konawcy zaprezentowali wiele utworów, 

które śpiewane były w czasie wojny ma-
jąc za zadanie dodawać sił, otuchy i wiary 
w walce o wolność, a także pieśni śpiewa-
nych współcześnie wyrażających miłość 
do Ojczyzny. Konkurs ten był kontynua-
cją naszej szkolnej tradycji ku uczczeniu 
i pamięci wszystkich, którzy walczyli 
o niepodległość naszej Ojczyzny. Uczniów 
oceniała Komisja Konkursowa w składzie: 
Teresa Sujkowska, Elżbieta Kalbarczyk, 
Marek Chołuj. 
Kategoria soliści – przedszkole
1. Blanka Amerek „Płynie Wisła płynie”- 

Sieciechów
2. Rafał Wojewódka „Przybyli ułani pod 

okienko” – Sieciechów
3. Lena Amerek „Pałacyk Michla” – Sie-

ciechów
Zespoły – przedszkole
1. „Wesołe trio” „W domu ojczystym” 

–  Słowiki
2. „Rozśpiewane nut-
ki” „Pierwsza Kadro-
wa” Zajezierze
3. „Oka” – Zajezierze
Soliści I – III 
1. Sara Szulen „Roz-
kwitały pąki białych 
róż” – Zajezierze
2. Amelia Wiatrak 
„Piechota” – Siecie-
chów
3. Mateusz Baryłka 
„Dnia pierwszego 
września” – Siecie-
chów
Zespoły I – III

1. „Słowiczki” „A melodia pozostała” 
– Słowiki

2. „Płynie Wisła” – Zajezierze
3. „Serce w plecaku” –  Sieciechów
Soliści kl. IV – VI
1. Katarzyna Baryłka „Tu wszędzie jest 

moja ojczyzna” – Słowiki
2. Julia Pachocka „11 Listopada” – Sło-

wiki
3. Julia Witosław „Pałacyk Michla” – Sie-

ciechów
Zespoły kl.IV – VI
1. „Ułani” – Sieciechów
2. „Flaga” – Zajezierze
3. „Legiony” – Sieciechów
Soliści gimnazjum
1. Gabriela Roczkowska „Jest takie miej-

sce” – Sieciechów
2. Patrycja Kwapisz „Dziś idę walczyć 

mamo” – Sieciechów
3. Karolina Jasik „Rozszumiały się wierz-

by” – Opactwo i Adrian Molendowski 
„Przybyli ułani” – Opactwo

Zespoły gimnazjum
1. „Mury” – Sieciechów
2. „Serce w plecaku” – Opactwo

Na zakończenie wszyscy uczestni-
cy i goście delektowali się wojskową 
grochówką, ciastem, pysznymi sałatka-
mi przyrządzonymi przez pracowników 
naszej placówki. Wszystkim obecnym  
bardzo serdecznie dziękujemy. Jesteśmy 
dumni, że dzieci, młodzież i ich opie-
kunowie kultywują tradycję wyrażając 
w ten sposób swój patriotyzm. Jeszcze raz 
dziękujemy, do następnego spotkania.

Organizatorzy
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