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W dniu 11 listopada obchodzimy 
najważniejsze Narodowe Święto Pol-
ski, święto to nazywane również Świę-
tem Niepodległości. Ta data wiąże się  
z podpisaniem zawieszenia broni będą-
cego kapitulacją Niemiec i kończące-
go I wojnę światową. Pierwsza wojna 
światowa zakończyła się 11 listopada  
1918 r. z chwilą podpisania przez Niem-
cy rozejmu w lasku Compiégne pod 
Paryżem. Był to przełomowy moment 
nie tylko w dziejach całej Europy, ale 
i Polski. Dzień wcześniej powrócił do 
Warszawy Brygadier Józef Piłsudski ko-
mendant I Brygady Legionów, interno-
wany od lipca 1917 r. przez Niemców  
w Magdeburgu za działalność niepodle-
głościową. Tego symbolicznego dnia po 
południu, Rada Regencyjna sprawu-
jąca tymczasową władzę na ziemiach 
polskich okupowanych przez Niemcy  
i Austro-Węgry przekazała Piłsudskie-
mu władzę wojskową. Jednak to 14 listo-
pada 1918 r. Rada Regencyjna rozwiązała 
się i złożyła całkowitą władzę państwo-
wą na ręce Naczelnego Dowódcy Wojsk 
Polskich. Ciekawostką zaś jest fakt, że 
wspomniana Rada ogłosiła niepodległość 
Polski już 7 października 1918 r. Jed-
nak decyzją Sejmu Polskiego, dokładnie 
70 lat temu w 1937 r., dzień 11 listopa-
da ustanowiony został polskim Świętem 
Niepodległości.

KRZYSZTOF ZAJĄC

11 LISTOPADA

nADAnIe ImIenIA PubLIcznemu  
gimnazjum w głowaczowie

„Publiczne Gimnazjum w Głowaczowie dołączyło do Elity, szkół, noszących zaszczytne imię Jana Pawła II”
Zaledwie dwa lata minęły, gdy w Pub-

licznym Gimnazjum w Głowaczowie mia-
ło miejsce podniosłe wydarzenie - otwarcie 
roku szkolnego 2005/2006 na Mazowszu,  
a już w mury niedawno wybudowanego bu-
dynku szkoły ponownie wkroczyła historia. 

13. 10. 2007 roku poświęcono sztan-
dar szkoły oraz nadano jej imię Jana 

Pawła II. Na uroczystą Mszę Świętą, 
rozpoczętą o godz. 10.00 w koście-
le pod wezwaniem św. Wawrzyńca  
w Głowaczowie, licznie przybyli zapro-
szeni goście oraz członkowie lokalnej 
społeczności. Mszę celebrował Ksiądz 
Biskup Zygmunt Zimowski. Podczas 
liturgii Jego Ekscelencja dokonał aktu 

poświęcenia ręcznie wyhaftowanego 
sztandaru szkoły z wizerunkiem Jana 
Pawła II. Blasku uroczystości dodały 
pieśni w wykonaniu Chóru Parafialne-
go, kierowanego przez organistę, Jacka 
Wilkowskiego.

Dokończenie na str. 7

Święto Niepodległości
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e Kto odpowiada za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie umowy?

Odpowiada organizator turystyki czyli 
ten, który organizuje imprezę turystyczną 
a nie ten kto ją sprzedaje. Organizator tu-
rystyki odpowiada za wszystko. 

e W jakiej formie zawierane są umowy 
o usługi turystyczne?

Zawierane są na piśmie. Załącznikiem 
do umowy powinny być: ogólne warunki 
umowy, jeżeli są  w postaci oddzielnego 
regulaminu a nie wpisane bezpośrednio 
do umowy, katalog z opisem miejsca do 
którego następuje wyjazd, folder, program 
imprezy. Należy pamiętać, że nie wolno 
podpisywać, że otrzymało się załączniki 
w sytuacji gdy druga strona umowy ich 
nie doręczyła przed podpisaniem umowy. 

e Czy możemy odstąpić w każdym cza-
sie od umowy?

TAK bez obowiązku podawania przy-
czyny odstąpienia, ale musimy liczyć się  
z poniesieniem kosztów z tego tytułu. 
Organizator turystyki ma prawo potrącić 
z wpłaconej kwoty sumę odpowiadają-
cą poniesionym faktycznie przez niego 
kosztom. Zapis o 100% potrąceniu ceny 
wycieczki jest klauzulą niedozwoloną.

e Czy można przenieść bez zgody orga-
nizatora na inną osobę wszystkie przy-
sługujące z tytułu umowy oświadcze-
nie usług turystycznych uprawnienia? 

TAK, ale na osobę spełniającą warunki 
udziału w imprezie turystycznej przy jed-
noczesnym przyjęciu przez nią wszystkich 
wynikających z tej umowy obowiązków. 
Przeniesienie praw i obowiązków jest sku-

ABC KONSUMENTA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIURA PODRÓŻY

teczne wobec organizatora turystyki gdy 
klient zawiadomi go o tym fakcie w termi-
nie określonym w umowie. Jeżeli zmiana 
uczestnika spowodowała dodatkowe kosz-
ty u organizatora to zarówno uczestnik jak 
i osoba przejmująca jego uprawnienia soli-
darnie odpowiadają za ich uiszczenie.

e Co możemy zrobić gdy organizator 
jest zmuszony z przyczyn niezależ-
nych od niego zmienić istotne wa-
runki umowy? 

Możemy:
• przyjąć proponowaną zmianę albo
• odstąpić od umowy za natychmiasto-

wym zwrotem wszystkich wniesionych 
świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary 
umownej.

Nie dotyczy to zmiany ceny imprezy. 

e Czy organizator imprezy turystycznej 
może podnieść cenę ustaloną w umo-
wie?

Tak, jeżeli umowa przewidywała taką 
możliwość i tylko z następujących udo-
kumentowanych przez niego przyczyn:
• wzrostu kosztów transportu,
• wzrostu opłat urzędowych, podatków 

lub opłat należnych za takie usługi, jak 
lotniskowe, załadunkowe lub przeładun-
kowe w portach morskich i lotniczych,

• wzrostu kursów walut.
W okresie 20 dni przed datą wyjazdu 

cena ustalona w umowie nie może być 
podwyższona. 

e Co zrobić gdy przebieg i warunki im-
prezy nie odpowiadają umowie?

Np. w hotelu mieliśmy mieć pokój  
z wanną w łazience a otrzymaliśmy po-

kój z kabiną natryskową. Należy  złożyć 
reklamację pilotowi imprezy lub rezyden-
towi i jeżeli po ich interwencji otrzyma-
liśmy pokój zgodny z umową to sprawa 
jest zakończona. A jeżeli nie było moż-
liwości przydzielenia pokoju zgodnego  
z umową powinniśmy zażądać pisemnego 
potwierdzenia na naszej reklamacji tego 
faktu przez przedstawiciela organizatora  
i złożyć reklamację u niego lub możemy 
to uczynić zaraz po powrocie wysyłając ją 
listem poleconym na adres organizatora.  
Jeżeli nie możemy uzyskać potwierdzenia 
na piśmie od przedstawiciela organizato-
ra niezgodności w realizacji umowy mu-
simy sami zadbać o jej udokumentowanie 
np. zdjęcia, oświadczenia innych uczest-
ników imprezy, itp.  
Należy pamiętać, że to do uczestnika im-
prezy należy udowodnienie niewywiąza-
nia się organizatora imprezy z umową. 

e Czy wystarczy ubezpieczenie zawarte 
razem z umową turystyczną?

Powinniśmy dokładnie przeczytać  
ogólne warunki ubezpieczenia i zde-
cydować się czy ono nam wystarczy 
czy też trzeba się „doubezpieczyć” np. 
standardowe ubezpieczenia nie obejmu-
ją przypadków wynikających z chorób 
przewlekłych na które się leczymy np. 
krążenia, uczulenia itp. Wtedy musimy 
zawrzeć dodatkowe ubezpieczenie, któ-
re obejmie te przypadki, ponieważ nie 
mając dodatkowego ubezpieczenia nie 
jesteśmy w tym zakresie chronieni przez 
standardową polisę a leczenie za granicą 
jest kosztowne.

e Czy imprezy „Last minute”  podlega-
ją tym samym prawom co zwykłe?

TAK, przy imprezach „Last minute”  
mamy takie same prawa jak przy impre-
zach z katalogu. Organizator nie może  
w umowach na te imprezy pozbawiać 
klientów ich praw ustawowych.

Mieszkańcy siedmiu miejscowości  
z   Gminy   Głowaczów   wzięli   udział  w  Pierw-
szych Otwartych Mistrzostwach Brzózy  
w piłce nożnej. Poprzedzony kilkutygo-
dniowymi eliminacjami finał rozegrany 
został 30 września, na boisku szkol-
nym Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Brzózie.

Pomysłodawcą i jednym z organiza-
torów Pierwszych Otwartych Mistrzostw 
Brzózy w piłce nożnej był Marcin Kłos. 
W skład komitetu organizacyjnego weszli 
poza nim także sołtysi gmin, z których 
pochodzili uczestnicy turnieju.

I Otwarte Mistrzostwa Brzózy w piłce nożnej
Do rozgrywek piłkarskich zgłosili się 

zawodnicy z sąsiadujących ze sobą wsi 
– dwie drużyny z Brzózy oraz po jednej  
z Adamowa, Wólki Brzózkiej, Stanisławowa, 
Maciejowic i Ursynowa. Najmłodszy uczest-
nik zawodów – Dominik Wojdak grał w dru-
żynie z Ursynowa, a najstarszy – Jan Bolek 
– w ekipie z Adamowa.

Rozgrywki finałowe, które odbyły 
się w niedzielne popołudnie wyłoniły 
zwycięzców Pierwszych Otwartych Mi-
strzostw Brzózy w piłce nożnej. Miejsce 
siódme zajęła drużyna z Wólki Brzóz-
kiej, szóste – ze Stanisławowa, piąte  

z Adamowa a czwarte zespół Brzóza-Al-
war. Na trzecim miejscu uplasowała się 
ekipa Brzóza-Strażak, na drugim drużyna 
z Maciejowic, a zwycięzcami rozgrywek 
zostali zawodnicy z Ursynowa.

Każda z drużyn biorących udział  
w Pierwszych Otwartych Mistrzostwach 
Brzózy w piłce nożnej otrzymała puchar, 
dyplom i komplet medali. Oprócz tego za-
wodnicy dostali także piłki a najlepsze ze-
społy – getry. Drużyna z Wólki Brzózkiej 
została uhonorowana nagrodą fair play, któ-
rą ufundował proboszcz parafii w Brzózie.

MAGDALENA GębCZYK

Informacje 
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Czy w dzisiejszych czasach nauka jest 
wartością, o którą warto zabiegać?

Jeśli ktoś nie jest o tym przekonany, 
to poniższa informacja powinna rozwiać 
wątpliwości, a nawet zachęcić młodych 
ludzi do intensywniejszego wysiłku inte-
lektualnego.

Okazuje się, że dzięki nauce zdo-
bywamy nie tylko wiedzę, ale również 
mogą iść za nią profity finansowe. Prze-
konał się o tym Konrad Grudzień, uczeń 
Technikum Leśnego Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku. 
To właśnie on w towarzystwie dyrek-
tora szkoły – Mirosława Dziedzickiego  
i nauczyciela przedmiotów zawodowych 
– Krzysztofa Giedyka został zaproszony 
4.X.2007 roku na uroczyste spotkanie do 
Urzędu Rady Ministrów w Warszawie  
i miał zaszczyt jako jedyny prymus w na-
szym regionie reprezentować wszystkie 
szkoły średnie podlegające Delegaturze 
Kuratorium Oświaty w Radomiu. Z rąk 
Ministra Edukacji Narodowej – profeso-
ra Ryszarda Legutki odebrał stypendium 
naukowe ufundowane przez premiera Ja-
rosława Kaczyńskiego.

Uczeń z garbackiej szkoły stypendystą naukowym

Ranga uroczystości i podniosła at-
mosfera na długo pozostaną w pamięci 
uczestników, zaś nagroda pieniężna była 
dużym wyróżnieniem dla ucznia tej właś-
nie szkoły.

Okazuje się, że wszędzie można zdo-
bywać wiedzę na odpowiednim pozio-

„Człowiek bez nauki
nie ma żadnej wiedzy”

(sentencja łacińska)

Stypendysta Konrad Grudzień

mie, a pracowitość, inteligencja, zdol-
ności oraz dbałość o własną przyszłość 
przynoszą korzyści różnego rodzaju. 
Wiedzieli już o tym starożytni, o czym 
świadczy ich maksyma: „Czego się 
uczysz, to dla siebie”.

bOżENA JASEK

W dniu 04.10.2007 roku w Kozienicach, na stadionie KC-
KRiS przy ul. Sportowej rozegrano III Zawody w Dwuboju 
Pożarniczym – Kozienice 2007. Brało w nich udział 22 zawod-
ników – strażaków, reprezentujących Komendy Powiatowe 
PSP w: Zwoleniu, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim, Węgrowie  
i Kozienicach. Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach in-
dywidualnych tj.: wspinanie przy użyciu drabiny hakowej oraz 
pożarniczy tor przeszkód 100 m.

Klasyfikacja czołowej „trójki” zawodników w poszczegól-
nych konkurencjach była następująca:

Wspinanie przy użyciu drabiny hakowej:
1. Ryszard Kozioł – KMPSP Siedlce – 16,18 s
2. Dawid Kacperski – KPPSP Zwoleń – 16,23 s
3. Paweł Kowalski – KPPSP Kozienice – 16,67 s

Pożarniczy tor przeszkód 100 m:
1. Dawid Kacperski – KPPSP Zwoleń – 17,64 s
2. Daniel Jastrzębski – KPPSP Kozienice – 17,73 s
3. Paweł Kowalski – KPPSP Kozienice – 18,60 s
Klasyfikacja generalna zawodów w tzw. „dwuboju pożarni-

czym” (liczony czas obydwu konkurencji):
1. Dawid Kacperski – KPPSP Zwoleń – 33,87 s
2. Daniel Jastrzębski – KPPSP Kozienice – 35,00 s
3. Paweł Kowalski – KPPSP Kozienice – 35,27 s

Zawody  PSP

Gośćmi zawodów byli m.in.: Zastępca Mazowieckiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie – st. kpt. Jan Osiej, 
Starosta Kozienicki – Janusz Stąpór oraz Z-ca Burmistrza Gmi-
ny Kozienice – Igor Czerwiński.

ASP. SZTAb. KRAKOWIAK WALDEMAR 
Rzecznik Prasowy K-dta Powiatowego PSP w Kozienicach

Dekoracja zwycięzców

Informacje 
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Sytuacja w Szpitalu
30 września w późnych godzinach wie-

czornych w obecności Zarządu Powiatu 
zostało podpisane porozumienie między Dy-
rekcją SP ZZOZ i strajkującymi lekarzami. 
Na mocy porozumienia lekarze przesunęli 
terminy złożonych wypowiedzeń na koniec 
listopada. Tym samym odsunięta została 
groźba ewakuacji Szpitala. Porozumienie 
zostało zawarte na tych samych zasadach 
jak poprzednie, tzn. 1000 zł brutto do pensji 
i dodatek funkcyjny za pracę w poradniach 
specjalistycznych. Istnieje również zapis, że 
w przypadku zapłaty przez NFZ za nadwy-
konania lub zwiększenie kontraktu w tym 
roku, 56% kwoty zostanie podzielone w for-
mie premii dla wszystkich pracowników.

Podpisane porozumienie z lekarzami 
spowodowało (co jest zrozumiałe) rosz-

czenie płacowe pozostałych związków, 
które postulują wzrost wynagrodzeń  
o 1.000 zł dla każdego pracownika.

Negocjacje w tej sprawie zaplanowa-
ne są na 24 października tego roku.

Sejmik Województwa Mazowie-
ckiego przydzielił szpitalowi 1 milion 
złotych, a Powiat Kozienicki przyznał 
dotację w wysokości 180 tysięcy zło-
tych. Te pieniądze zostaną wykorzystane 
na zakupy inwestycyjne i remonty, nie 
mogą być przeznaczone na podwyżki 
wynagrodzeń lub spłatę długów.

Szpital z tych środków chce zakupić 
min. aparat do znieczulenia, stół operacyj-
ny, kardiomonitory na pododdział kardio-
logii, aparat do wspomagania oddechu no-
worodków oraz dokonać wymiany okien 

w budynku, w którym znajduje się Oddział 
Zakaźny. Zamontowane zostaną dymosz-
czelne drzwi przeciwpożarowe na wszyst-
kich oddziałach, co znacznie poprawi bez-
pieczeństwo pacjentów i pracowników.

Do szczęśliwego finału zbliża się za-
kup mammografu, aparat ten został przy-
znany szpitalowi jesienią ubiegłego roku 
przez Urząd Marszałkowski. Lecz ze 
względu na protesty uczestników nie roz-
strzygnięto kilku kolejnych przetargów 
organizowanych przez urząd. Aktual-
nie Urząd Marszałkowski podjął decyzję  
o przekazaniu ponad 300 tys. zł aby szpital 
kupił mammograf we własnym zakresie. 
Możliwe jest, że do końca roku aparat ten 
będzie już pracował w szpitalu.

DANuTA DELEKTA

INFORMACJA NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ko-

zienicach informuje, iż z dniem 6 marca 
2007r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 
12.01.2007r. o zmianie ustawy o zwrocie oso-
bom fizycznym niektórych wydatków zwią-
zanych z budownictwem mieszkaniowym 
(Dz. U. Nr 23, poz. 138), które znowelizowały 
przepisy ustawy z dnia 29. 08.2005r. o zwro-
cie osobom fizycznym niektórych wydatków 
związanych z budownictwem mieszkanio-
wym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468).

Znowelizowane przepisy ustawy mają 
zastosowanie do wniosków składanych 
od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy 
i zakładają, iż wniosek o zwrot VAT do-
tyczący zakupu materiałów budowlanych 
związanych z inwestycją mieszkaniową, 
na które po dniu 30 kwietna 2004r. wzro-
sła stawka podatku VAT z 7% na 22% 
może być złożony raz w roku z tym, że 
ostatni wniosek może być złożony nie 
później niż do dnia 30 czerwca  2008r.

Omawiana nowelizacja uchyliła prze-
pis, zgodnie z którym w przypadku inwe-
stycji zakończonych przed 1 maja 2006r. 
termin do złożenia wniosku upływa  
30 czerwca 2006r. Brak tej regulacji po-

woduje, iż osoby fizyczne, które w po-
wyższym terminie nie złożyły stosowne-
go wniosku, mogą uczynić to teraz, nie 
później jednak niż do 30 czerwca 2008r.

Zgodnie z nowymi przepisami dla inwe-
stycji wymagającej pozwolenia na budowę, 
do wniosku należy dołączyć tylko pozwo-
lenie na budowę. Znowelizowane przepisy 
uchyliły wymóg dołączania dokumentu 
określającego stopień zaawansowania in-
westycji, sporządzanego przez osobę posia-
dającą uprawnienia budowlane.

Zwrot VAT dokonywany jest na pod-
pisany wniosek osoby fizycznej. W przy-
padku małżonków, z wyjątkiem małżon-
ków w stosunku, do których sąd orzekł 
separację, wniosek może być złożony 
wspólnie albo odrębnie przez każdego  
z małżonków. Jednak bez względu na 
sposób złożenia wniosku musi on być 
podpisany przez obojga małżonków. 

Wniosek powinien wskazywać sposób 
wypłaty kwoty zwrotu- za pośrednictwem 
banku, w kasie urzędu, za pośrednictwem 
poczty. Zgodnie z omawianą nowelizacją 
ustawy jeżeli wypłata ma nastąpić za po-
średnictwem banku – należy wskazać nu-

mer rachunku bankowego osoby fizycz-
nej składającej wniosek, a w przypadku 
wspólnego wniosku małżonków numeru 
rachunku bankowego obojga lub jednego 
z nich, na który ma być dokonany zwrot.

W sprawie zwrotu, urząd wydaje w ter-
minie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku 
decyzję, w której określa kwotę zwrotu. 
Kwota ta podlega wypłaceniu w terminie 
25 dni od daty doręczenia decyzji.

Jeżeli prawidłowość złożonego wniosku 
nie budzi wątpliwości, to zgodnie z oma-
wianą nowelizacją, urząd skarbowy doko-
nuje zwrotu kwoty wykazanej we wniosku 
bez wydania decyzji. W tym przypadku, 
wypłata zwrotu VAT następuje w terminie  
6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

Kwota otrzymanego zwrotu wolna 
jest od podatku dochodowego opłacane-
go na podstawie przepisów ustawy z dnia  
26 lipca 1991r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r.  
Nr 14, poz. 176 z późn. zmn.).

Wzór wniosku – do ewentualnego wykorzy-
stania – dostępny jest w Urzędzie Skarbowym 
w Kozienicach oraz na stronach internetowych 
Izb Skarbowych i na stronie internetowej Mi-
nisterstwa Finansów (www.mf.gov.pl).

XII SESJA RADY POWIATU KOZIENICKIEGO
28 września odbyła się XII se-

sja Rady Powiatu Kozienickiego. 
Radni zapoznali się z informacją 
o wykonaniu budżetu powiatu za 
I półrocze 2007r. oraz opinią Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej  
w sprawie wykonania budżetu.

Podjęte zostały uchwały w sprawach:
• wprowadzenia zmian w budżecie po-
wiatu na 2007r.,
• wprowadzenia zmian w planie finanso-
wym Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Ko-
zienicach na 2007r.,
• wyrażenia zgody na nieodpłatne przeję-

cie przez Powiat Kozienicki nieruchomo-
ści gruntowej stanowiącej własność Skar-
bu Państwa położonej w Aleksandrówce, 
gmina Kozienice ozn. dz. nr 226/3 o po-
wierzchni 0,1155 ha wpisanej do księgi 
wieczystej nr 49178.

DANuTA DELEKTA

Informacje
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Zanim jednak impreza ekologiczna się 
odbyła, uczniowie wzięli udział w kon-
kursie plastycznym pod nazwą „Przyroda 
w fotografii”. Dzieci uwieczniły na zdję-
ciach i pracach zwierzęta, rośliny i kra-
jobrazy. Oprócz tego wykonały jesienne 
dekoracje, do których wykorzystały różne 
przedmioty, jak plastelinę, bibułę, papier, 
kredki oraz skarby natury. 

Na imprezę ekologiczną zostali za-
proszeni starosta powiatu kozienickie-
go, prezes Elektrowni Kozienice oraz 
przedstawiciele Szkoły Podoficerskiej Sił 
Powietrznych z Dęblina. Podczas rozpo-
częcia uroczystości goście powiedzieli 
kilka słów o potrzebie organizowania po-
dobnych imprez i rezultatach, jakie przy-
noszą te działania. Następnie przeszli na 

Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opa-
ctwie wzięli udział w imprezie ekologicznej pod hasłem – „Ten szanuje 

przyrodę, kto ją pozna”. Tego typu uroczystość została zorganizowana w tej 
placówce już po raz trzeci.

aKcja EKOlOGiczNa 
w OpactwiE

plac szkolny, gdzie wspólnie z dziećmi 
zasadzili kilka młodych drzewek. Tuż po 
tym uczniowie zaprezentowali przygoto-
wany program artystyczny. Rozpoczął się 
on przedstawieniem pod tytułem „Dlacze-
go Ziemia jest chora” w wykonaniu dzieci  
z gimnazjum i szkoły przysposabiają-
cej do pracy. Drugim punktem imprezy 
ekologicznej, która odbyła się w Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym w Opactwie był ekoturniej. Wzięły  
w nim udział trzy trzyosobowe drużyny, 
w skład których weszli przedstawiciele 
poszczególnych grup wiekowych. Eko-
turniej składał się z pięciu konkurencji.  
W pierwszej z nich dzieci musiały udzielić 
poprawnej odpowiedzi na zadawane pyta-
nia. Następnie otrzymały zadanie ułoże-

nia mapy Polski z puzzli oraz rozwiązania 
rebusów obrazkowych. Później zmierzyły 
się z rozsypanką wyrazową. Ostatnie za-
danie polegało na zgadywaniu czy dane 
stwierdzenie jest prawdą czy fałszem.

Na zakończenie wszyscy wychowan-
kowie uczyli się ekologicznej piosenki.

MAGDALENA GębCZYK

Sadzenie drzewka

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W SZKOŁACH  
PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE KOZIENICKIM

14 października obchodzony jest Dzień 
Edukacji Narodowej – święto wszystkich 
pracowników oświaty. Tradycyjnie już  
z tej okazji w szkołach odbywają się apele 
i akademie, podczas których nauczyciele 
i wychowawcy otrzymują życzenia, gra-
tulacje i kwiaty. Uroczystości związane 
z Dniem Edukacji Narodowej zorganizo-
wane zostały m.in. we wszystkich szko-
łach ponadgimnazjalnych działających na 
terenie powiatu kozienickiego. W każdej 
z tych placówek nie zabrakło ciepłych 
słów skierowanych pod adresem nauczy-
cieli. W swoich wystąpieniach dyrektorzy 
szkół dziękowali podwładnym za sumien-
nie wykonywaną pracę, zaangażowanie  
i serce, jakie wkładają w naukę i wycho-
wanie młodzieży a obecni goście gratu-
lowali sukcesów i życzyli wytrwałości  
w pełnieniu nauczycielskiej misji. Pod-
czas uroczystości młodzież zaprezentowa-
ła okolicznościowe programy artystyczne  
a nauczyciele odebrali nagrody z rąk dy-
rektorów oraz starosty powiatu kozieni-
ckiego. 

W I Liceum Ogólnokształcącym im. 
Stefana Czarnieckiego w Kozienicach 
nagrody starosty otrzymali: Małgorzata 

Kuśmierczyk-Balcerek, Grażyna Ambro-
ziewicz, Beata Smykiewicz-Różycka. 

Nagrody dyrektora szkoły powędro-
wały do: Beaty Makaruk, Małgorzaty Po-
tent, Bożeny Stępień, Bogumiły Wojasie-
wicz, Joanny Molendy, Tomasza Urbana, 
Elżbiety Kudły, Beaty Skok-Kurowskiej, 
Dariusza Kowalczyka, Anny Kurp.

W Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów 
Polskich w Kozienicach nagrody starosty 
otrzymali: Stanisław Rak, Joanna Krześ-
niak-Kłos, Monika Wach, Marek Stępień. 

Nagrody dyrektora szkoły powędro-
wały do: Krzysztof Ambroziaka, Lesz-
ka Bielickiego, Moniki Bratuszewskiej, 
Wiesławy Drapały, Gołębiowskiej Anny, 
Marzeny Gruszczyńskiej, Marka Grzel-
czaka, Marty Grzesiak, Marii Jańczyk, 
Justyny Jasek, Agnieszki Kaim, Marzeny 
Marszałek, Marcina Mizaka, Marii Pa-
bian, Adama Stefaniaka, Jadwigi Syno-
wiec, Mariusza Sztuki, Sylwii Śmietanki, 
Elżbiety Wit, Ryszarda Wojcieszka, Jaro-
sława Wolskiego, Magdaleny Zięby

Nagrody Dyrektora Szkoły w Zespo-
le Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana 
Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko 
otrzymali: Tomaszewski Marcin, Mro-

czek Marta, Giedyk Krzysztof, Popis 
Jacek, Karsznia Stanisław, Janiszewska 
Danuta, Bęczkowski Adam, Cmiel Mar-
ta, Ślipska Edyta, Banaś Henryk, Pyrko 
Zbigniew, Opałka Krystyna, Banaś Ma-
rianna, Spytek Władysława, Szczechula 
Bogumiła, Kawecka Krystyna, Strzelecka 
Iwona, Niedziela Małgorzata, Kostecki 
Roman. 

Nagroda starosty powędrowała w tej 
szkole do Bogumiły Stankowskiej. 

Nagrodę starosty powiatu kozieni-
ckiego otrzymała także Edyta Bąkowicz 
- nauczycielka ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Opactwie.

W gronie nagrodzonych nauczycieli  
w powiecie kozienickim znaleźli się tak-
że Dyrektor Publicznego Gimnazjum  
w Głowaczowie Krzysztof Wolski, który 
otrzymał – nagrodą II stopnia Mazowie-
ckiego Kuratora Oświaty oraz Mirosław 
Górka – nauczyciel wychowania fizycz-
nego PSP w Bobrownikach, nagrodzony 
przez Ministra Edukacji Narodowej na-
grodą II stopnia i medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej. 

MAGDALENA GębCZYK

Wydarzenia
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KONCERT W KOŚCIELE W KOZIENICACH
W sobotę 13 października o godzinie 20.30 

w Kościele pw. św. Krzyża w Kozienicach 
odbył się koncert muzyki Johhana Sebastiana 
Bacha pt. Magnificat Anima Mea Dominum. 
Koncert jest częścią projektu „ Mazowsze  
w Koronie  – staropolskie wieczory w zabyt-
kach architektury mazowieckiej” organizo-
wanego przez Mazowieckie Centrum Kultury  
i Sztuki.

W programie znalazły się:III Koncert 
Brandenburski G-dur na smyczki i bc 
(BWV 1048), Koncert podwójny d-moll 
na skrzypce, obój i smyczki, bc (BWV 
1060), Magnificat D-dur na głosy solowe, 
chór mieszany i orkiestrę (BWV 243). Wy-
konawcy wieczoru to: Tytus Wojnowicz 
– obój, Zyta Piechowska-Andrzejewska – 
skrzypce, Agnieszka Kurowska – sopran, 
Agnieszka Lipska – mezzosopran, Tomasz 
Garbarczyk – tenor, Czesław Gałka – ba-
ryton oraz Chór Miasta Siedlce pod kie-
rownictwem artystycznym Mariusza Orze-
chowskiego i warszawscy Soliści Concerto 
Avenna pod dyrekcją Andrzeja Mysińskie-
go. Słowo o muzyce – Piotr Matwiejczuk. 
Autorem cyklu koncertów „Mazowsze  
w Koronie” jest Małgorzta Kalicińska. 

Organizatorem tego cyklu jest Ma-
zowieckie Centrum Kultury i Sztuki,  
a współorganizatorami wieczoru byli: Sta-
rostwo Powiatowe w Kozienicach, Gmina 
Kozienice, Kozienickie Centrum Kultury, 

Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczu-
ka w Kozienicach oraz parafia św. Krzyża  
w Kozienicach. Mecenasem cyklu jest Sa-
morząd Województwa Mazowieckiego. 

KRZYSZTOF ZAJĄC

III Koncert brandenburski G-dur 

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY PUBLICZNEGO 
GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W KOZIENICACH

„Nie ma lepszego od naszego Jana Pawła 
Wielkiego”- tak śpiewali chłopcy z kozieni-
ckiego Gimnazjum nr 1 podczas obchodów 
Święta Szkoły – Dnia Patrona. Przemarsz 
ulicami miasta, msza święta, apel w Ogrodzie 
Papieskim, spektakl teatralny i kremówki to 
najważniejsze punkty tego święta obchodzo-
nego 16.października już po raz drugi.

16 października 1978 roku nasz rodak 
Karol Wojtyła został uhonorowany naj-
wyższą godnością w kościele katolickim. 
W 2001 roku dzień 16 października został 
ustanowiony w hołdzie papieżowi – Pola-
kowi Janowi Pawłowi II polskim świętem 
państwowym i kościelnym. 16 paździer-
nika młodzież Publicznego Gimnazjum 
nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach ob-
chodzi Święto Szkoły – Dzień Patrona.

Święto Szkoły rozpoczęło się mszą świę-
tą w kościele pw. Świętego Krzyża celebro-
waną przez księdza Emila Hebdę i księdza 
dziekana Władysława Sarwę. W swojej 
homilii ksiądz Hebda przypomniał moralne 
przesłania Papieża i prosił młodzież, aby 
przestrzegała ich w codziennym życiu.

Szkoły należące do Rodziny Szkół Jana 
Pawła II otrzymały pamiątkowe gwoździe 

poświęcone przy 
grobie Jana Pawła II  
w Watykanie. Podczas 
apelu ku czci Jana Pa-
wła II, który odbył się  
w Ogrodzie Papieskim, 
ksiądz dziekan Sar-
wa wbił taki gwóźdź 
w drzewiec sztandaru 
Gimnazjum nr 1. Kwiaty 
przed popiersiem Papie-
ża złożyły delegacje sej-
miku wojewódzkiego, 
Starostwa Powiatowego  
i Urzędu Miejskiego 
oraz Publicznego Gim-
nazjum nr 1 im. Jana Pa-
wła II w Kozienicach.

Na zakończenie ape-
lu recytatorzy zaprezentowali wiersze gim-
nazjalistów z „jedynki” o Papieżu opubli-
kowane przez Instytut Papieża Jana Pawła 
II w Warszawie.

Chór szkolny zaśpiewał ulubioną pieśń 
Papieża – „Barkę” oraz hymn szkoły „Pa-
tronie nasz”.

Program artystyczny w murach Gim-
nazjum nr 1 przebiegał pod hasłem „Jan 
Paweł II idol czy autorytet?” Uczniowie 

pokazali spektakl teatralny „Okna, buty  
i kremówki”, którego zwieńczeniem był nie 
tylko popis hip hopowców  w towarzystwie 
street danserek, ale również polonez. 

Nie mogło zabraknąć papieskich kremówek. 
Młodzi aktorzy delektowali się nimi na scenie 
zamienionej na kawiarnię, a rodzice, nauczycie-
le oraz zaproszeni goście udali się na papieskie 
kremówki do szkolnej stołówki.

bOGDAN MAZuR

Ksiądz dziekan Władysław Sarwa za chwilę wbije w drzewiec sztan-
daru gwóźdź poświęcony przy grobie Jana Pawła II w Watykanie.

Wydarzenia



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * �

Po zakończeniu Mszy Świętej jej 
uczestnicy udali się do budynku gimna-
zjum, gdzie miała miejsce dalsza część 
uroczystości. Pochód poprowadziły pocz-
ty sztandarowe ze szkół noszących imię 
Jana Pawła II: PG nr 1 w Kozienicach  
i PSP w Chmielewie. W holu gimnazjum 
Ksiądz Biskup odsłonił tablicę pamiątko-
wą z płaskorzeźbą z brązu – popiersiem 
Jana Pawła II oraz słowami wybitnego 
Papieża Polaka : „Musicie od siebie wy-
magać, nawet gdyby inni od was nie wy-
magali”. 

Gości, zebranych w sali gimnastycz-
nej, powitał dyrektor szkoły, Krzysztof 
Wolski, współorganizator uroczystości. 
Patronat nad jej przygotowaniami, organi-
zacją i przebiegiem sprawował Wójt Gmi-
ny Głowaczów, Stanisław Bojarski, jeden 
z inicjatorów nadania placówce szkolnej 
imienia Jana Pawła II.

Wśród gości obecni byli m.in. Członek 
Zarządu Województwa Mazowieckiego, 
Piotr Szprendałowicz, zastępca Dyrekto-
ra Kuratorium Mazowieckiego Delegatu-
ry w Radomiu, Andrzej Nowak, Starosta 
Powiatu Kozienickiego, Janusz Stąpór, 
radny Sejmiku Województwa Mazowie-
ckiego, Czesław Czechyra i wielu innych 
znamienitych gości. Nie zabrakło również 
i sponsorów. Dzięki życzliwości instytu-
cji: Starostwu Powiatowemu w Kozie-
nicach, Zakładowi Robót Drogowych  
i Budowlanych, Elektrowni „Kozienice” 
i osób prywatnych szkoła mogła zaku-
pić sztandar i tablicę pamiątkową. Swoją 
małą „cegiełkę” mają także gimnazjaliści, 
nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum 
oraz pedagodzy i uczniowie tych szkół, 
których absolwenci kontynuują naukę  
w PG w Głowaczowie. Za dary podykto-
wane głosem serca sponsorzy w dowód 
wdzięczności, poza uśmiechem uczniów, 

otrzymali także skromną różę. Jednym  
z darów podczas uroczystości był gwóźdź, 
przekazany przez Jego Ekscelencję, 
poświęcony przy grobie Jana Pawła II  
w Rzymie.

Spośród zaproszonych gości głos zabie-
rali m.in.: Ksiądz Biskup, przedstawiciele 
samorządu województwa mazowieckiego, 
Piotr Szprendałowicz, Czesław Czechy-
ra, z-ca Dyrektora Kuratorium Mazowie-
ckiego Delegatury w Radomiu, Andrzej 
Nowak, Wójt Gminy Stanisław Bojarski  
i Starosta Powiatu Kozienickiego Janusz 
Stąpór. W swych wystąpieniach podkreśla-
li doniosłą rolę Jana Pawła II w formowa-
niu nowożytnej historii, moralną wartość 
prawd Bożych zawartych w Jego naukach, 
przekazywanych zwłaszcza młodemu po-
koleniu, będącemu, zdaniem naszego Pa-

pieża, „przyszłością 
świata”. Dyrektor gim-
nazjum Krzysztof Wol-
ski powiedział m.in. 
„Uważam, że fakt iż 
nasze gimnazjum bę-
dzie nosić imię Jana 
Pawła II, jest nie tylko 
wielkim zaszczytem, 
ale i zobowiązaniem  
z naszej strony do cią-
głego odkrywania, kim 
był ten wielki Polak. 
Postaramy się godnie 
nosić to imię”.

Ponieważ uroczystość nadania szkole 
imienia zbiegła się również z gminnymi 
obchodami Dnia Edukacji Narodowej, 
nie zabrakło życzeń dla nauczycieli. Uro-
czystość zakończyła krótka akademia, na 
którą składały się: prezentacja kompute-
rowa, obrazująca rys życia Jana Pawła II, 
wiersze oraz piosenki w wykonaniu ucz-
niów gimnazjum. Duchowe i artystyczne 
wrażenia, zwłaszcza piosenka „Strumień” 
zaśpiewana przez Kasię Wilkowską na 
długo zapadną w pamięci uczestników tej 
jakże wspaniałej uroczystości. 

Choć uroczystość poświęcenia 
sztandaru i nadania Publicznemu Gim-
nazjum w Głowaczowie imienia Jana 
Pawła II zakończyła się, my, nauczy-
ciele i uczniowie tej placówki stanę-
liśmy przed nowym wyzwaniem. Na-
danie szkole imienia tak Czcigodnego 
Patrona jest nie tylko zaszczytem, ale 
nakłada na nas pewne zobowiązania. 
Weszliśmy do Elity. Jesteśmy jedną  
z ponad 830 szkół noszących imię Jana 
Pawła II, stanowimy wielką Rodzinę. 
Papież Polak mówił: „Prawdziwie wiel-
ki jest ten człowiek, który się uczy”. 
My także będziemy się uczyć, słuchać 
słów naszego Patrona, przyjmować je  
i sercem, i umysłem, przekazywać na-
stępnym pokoleniom, a wówczas świat 
stanie się lepszy.

EWA WAWER

nADAnIe ImIenIA PubLIcznemu  
gimnazjum w głowaczowie

Dokończenie ze str. 1

Przekazanie sztandaru

Wydarzenia
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„Zasady tej się chwyć, śmierć cię  
i tak dogoni. Nie sztuka umrzeć, sztu-
ka żyć – w słońcu i kwiatach woni” – te 
słowa to dewiza życiowa pani Janiny 
Sobieszek – mieszkanki Gniewoszowa, 
która we wrześniu obchodziła setne 
urodziny.

W dniu okrągłego jubileuszu pani 
Janinie towarzyszyła córka i zięć. O sę-
dziwej jubilatce nie zapomnieli również 
przedstawiciele władz gminnych i powia-
towych, Urzędu Wojewódzkiego oraz Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy 
przybyli do jej domu, aby złożyć życzenia 
oraz wręczyć kwiaty i prezenty. Pani Ja-
nina otrzymała także listy gratulacyjne od 
premiera Jarosława Kaczyńskiego i woje-
wody mazowieckiego Jacka Sasina.

Najbliżsi pani Janiny nie zapomnieli  
o torcie i świeczkach, które jubilatka 
szybko zdmuchnęła. Wszyscy zebrani od-
śpiewali bohaterce uroczystości „200 lat” 
i wypili lampkę szampana za jej zdrowie. 
Podczas urodzinowego spotkania pani Ja-
nina opowiadała gościom o swoim życiu  
i doświadczeniach. Przy tej okazji zdra-
dziła również swój sekret długowiecz-
ności. Jak sama mówi, swoje zdrowie  
i osiągnięty wiek zawdzięcza ciężkiej 
pracy – „Ja w swoim życiu dużo pracowa-
łam, a mało się odżywiałam. Nieraz taki 

20 września do grona najdłużej żyjących mieszkanek
powiatu kozienickiego dołączyła pani Janina Sobieszek. 

był czas, że nie było czasu, żeby sobie coś 
ugotować, bo trzeba było pracować. Ta-
kie było życie”.

Pani Janina jest rodowitą mieszkanką 
Gniewoszowa. Tu pracowała i spędziła 
praktycznie całe swoje życie. Jubilatka 
pochodzi z wielodzietnej rodziny. Z jej 
siedmiorga rodzeństwa żyje jeszcze 92 
letnia siostra. Jubilatka wychowywała 
sześcioro dzieci. Pani Janina ma także 
dziesięcioro wnuków, dwanaścioro pra-
wnuków oraz czworo praprawnuków. Je-
den z jej prawnuków jest księdzem.

Mimo ukończonych stu lat jubilatka 
dobrze sobie radzi z codziennymi czyn-
nościami. Sama robi zakupy i nadal przy-
gotowuje przetwory na zimę. W tym roku 
kopała nawet ziemniaki. Na co dzień pani 
Janina mieszka sama, ale zawsze może li-
czyć na pomoc córek i sąsiadów. 

Pani Janina ma bardzo dobrą pa-
mięć. Rzadko ogląda telewizję, ale jak 
sama mówi zawsze lubiła dużo czytać, 
ponieważ dzięki książkom wzbogacała 
swoją wiedzę. Do jej ulubionych auto-
rów należą Sienkiewicz i Kraszewski. 
Mimo, że w tej chwili pani Janina na-
rzeka na brak sił to nadal zajmuje się 
swoim ogrodem i dużo czasu poświęca 
pielęgnacji kwiatów.

MAGDALENA GębCZYK

wiNSzujEMy!

Starosta Powiatu Kozienickiego, Janusz Stąpór, wręcza jubilatce list gratulacyjny.

Zawody
lekkoatletyczne 
w Kozienicach
5 października na stadionie sporto-

wym w Kozienicach zostały rozegrane 
zawody lekkoatletyczne, w których 
uczestniczyło ponad 500 uczestników. 
Byli to uczniowie gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu byłego 
województwa mazowieckiego.

Gimnazjaliści wzięli udział w mityn-
gu lekkoatletycznym pod nazwą „Szuka-
my nowych talentów w LA” a młodzież 
szkół ponadgimnazjalnych rywalizowała 
ze sobą w Mistrzostwach Regionu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Lekkiej Atletyce.

Uczestnicy Mistrzostw Regionu Szkół 
Ponadgimnazjalnych i Mityngu Lekkoat-
letycznego „Szukamy Talentów w Lek-
kiej Atletyce” podzieleni zostali na dwie 
kategorie wiekowe. 

W zawodach szkół ponadgimnazjal-
nych pierwszą grupę stanowili ucznio-
wie klas I i II a drugą młodzież z klas III  
i starsi. Wśród gimnazjalistów podział 
wiekowy był podobny – klasy I i II oraz 
klasy III.

Zawody objęły konkurencje biegowe 
oraz konkurencje techniczne. Dziew-
częta i chłopcy rywalizowali w biegach 
na 100, 200 i 400 metrów. Dziewczyny 
zmierzyły się ze sobą również na dy-
stansie 800 metrów a chłopcy na 1000 
metrów. Dodatkowo zawodnicy wzięli 
udział w sztafecie 4x100 metrów open. 
Młodzież walczyła także o nagrody  
w rzucie oszczepem, pchnięciu kulą oraz 
skoku wzwyż i skoku w dal. 

Efektem rywalizacji było 240 wrę-
czonych medali. Oprócz nich zawodnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i puchary.

Zawody lekkoatletyczne, które roze-
grane zostały w Kozienicach miały wy-
łonić uzdolnioną sportowo młodzież oraz 
mistrzów regonu radomskiego. Ich celem 
była także popularyzacja lekkiej atlety-
ki wśród młodzieży szkolnej oraz ocena 
sportowego przygotowania uczniów.

MAGDALENA GębCZYK

Informacje
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W poszukiwaniu przyczyn
Przyczyny zespołu nadpobudliwości 

psychoruchowej są złożone. Najważniej-
szych informacji na ten temat dostarczyły 
w ostatnich latach badania rodzinne, które 
pozwoliły stwierdzić, że jest to zaburze-
nie przekazywane z pokolenia na poko-
lenie, czyli uwarunkowane genetycznie. 
Mózg dziecka nadpobudliwego dojrzewa 
w odmienny sposób. Uważa się, że nie 
ma jednego genu odpowiedzialnego za 
ADHD. Wytypowano wiele genów, z któ-
rych każdy nieznacznie zwiększa ryzyko 
wystąpienia ADHD, a ich działanie się 
sumuje. Na ujawnienie objawów nadpo-
budliwości psychoruchowej mają wpływ 
jeszcze inne czynniki, które mogą dopro-
wadzić do takiego nasilenia zaburzenia, 
że stanie się ono chorobą. 

Obecnie uważa się, że za powstawanie 
tego zespołu nie można obarczyć winą 
wyłącznie mikrouszkodzeń ośrodkowe-
go układu nerwowego (OUN). Ponie-
waż uwaga i kontrola zachowań wymaga 
współdziałania wielu ośrodków mózgu, 
objawy nadpobudliwości psychoruchowej 
mogą towarzyszyć każdemu uszkodzeniu 
OUN: okołoporodowemu, pourazowemu, 
pozapalnemu. Nie jest to jednak ani naj-
częstsza, ani główna przyczyna ADHD.

Wywołać lub nasilić objawy ADHD 
mogą czynniki zewnętrzne, które powo-
dują uszkodzenie mózgu w czasie ciąży 
i porodu.

Nie można jednak mówić o czynni-
kach czysto genetycznych lub czysto ze-
wnętrznych. 

Nieprawidłowa, trudna sytuacja do-
mowa, błędy popełniane przez rodziców, 
brak stałych norm, zasad, niekonsekwen-
cja i znaczna impulsywność rodziców 
mogą nasilać objawy zespołu nadpobud-
liwości psychoruchowej. Dziecko, które 
bez większych problemów dałoby sobie 
radę w szkole, z powodu braku wsparcia 
w domu może wymagać stałej, specjali-
stycznej pomocy.  

Diagnoza
By u dziecka można było rozpoznać 

ADHD, musi wystąpić odpowiednia licz-
ba objawów zaburzenia, a dziecko musi 
spełnić dodatkowe warunki wynikające  
z klasyfikacji diagnostycznych. 
1. Nasilenie objawów musi być większe 

niż normalny obraz danej cechy u dzie-
ci w tym samym wieku. 

2. Objawy musza powodować pogorszenie 
funkcjonowania. Z powodu kłopotów 
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z koncentracją, 
nadruchl iwoś -
cią, nadmierną 
impulsywnością 
dziecko ma kło-
poty w szkole  
i w domu, trudno-
ści w kontaktach 
z rówieśnikami.

3. Objawy są stałą 
cechą, o różnym 
stopniu nasile-
nia,  występującą 
od lat. Powinny 
były ujawnić się 
przed 7 rokiem 
życia. 

4. Objawy zespołu 
nadpobudliwości psychoruchowej nie 
są częścią innego zaburzenia. 

Formalna diagnoza ADHD
Rozpoznanie zespołu nadpobudliwo-

ści psychoruchowej jest zadanie trudnym. 
Wymaga dłuższej obserwacji dziecka oraz 
przestrzeganie pewnych procedur. Typo-
wy schemat postępowania obejmuje:
1. Wywiad dotyczący problemu, z jakim 

zgłaszają się opiekunowie oraz tego, jak 
problem przejawiał się w przeszłości. 

2. Wywiad rozwojowy obejmujący: prze-
bieg ciąży, porodu, pierwsze miesiące 
życia, rozwój ruchowy, rozwój mowy, 
rozwój kontaktów społecznych i rela-
cji z innymi dorosłymi czy dziećmi, 
nawyki czystości, zachowanie dziecka 
w przedszkolu i w szkole, ważne wy-
darzenia życiowe. 

3. Wywiad rodzinny.
4. Rozmowa z dzieckiem dla określenia 

jego samooceny, sprawdzenia, czy nie  
przejawia innych zaburzeń. 

5. Zebranie wiadomości na temat funkcjo-
nowania dziecka w innym niż dom śro-
dowisku, np. w przedszkolu, w szkole 
(nauka, zachowanie, kontakty z rówieś-
nikami, obecność objawów ADHD). 

6. Wypełnienie przez osobę diagnozującą 
kwestionariuszy na temat obecności ob-
jawów ADHD, a przez rodziców i na-
uczycieli – skal oraz kwestionariuszy za-
wierających pytania dotyczące ADHD.

7. Badanie psychologiczne oraz konsul-
tacja lekarska – badanie pediatryczne, 
badanie neurologiczne, badanie psy-
chiatryczne.
Wiele stanów chorobowych może 

być mylonych z zespołem nadpobudli-
wości psychoruchowej, ponieważ zabu-

rzenia uwagi i niepokój dziecka nie są 
charakterystyczne jedynie dla ADHD. 
Dlatego dobrze postawiona diagnoza 
zawsze wymaga konsultacji lekarskiej  
i wykluczenia chorób somatycznych, 
chorób psychicznych czy problemów 
rozwojowych.

Jak postępować z osobą z ADHD?
Występowanie objawów ADHD po-

woduje, ze dzieci gorzej radzą sobie  
z wypełnianiem codziennych obowiązków. 
Opracowując i wdrażając strategie pomo-
cy trzeba pamiętać, że objawy ADHD nie 
są winą dziecka i występują niezależnie do 
jego woli. Objawy ADHD trwają latami. 
Nie ma metod psychoterapeutycznych, 
które doprowadza do zniknięcia objawów. 
Można natomiast  poprawić funkcjonowa-
nie dziecka mimo ich obecności, a także 
zapobiec powikłaniom zespołu.

Podstawę modelu pomocy dzieciom 
z ADHD tworzą osoby pracujące z dzie-
ckiem bezpośrednio- rodzice, opiekuno-
wie, nauczyciele. To oni mogą prowadzić 
najskuteczniejszą terapię. 

Praca z dzieckiem polega na rozwią-
zywaniu problemów „tu i teraz”. To, że 
poradzono sobie z objawem dzisiaj, nie 
oznacza, że jutro on nie wystąpi. Wyma-
ga to stałego, wieloletniego stosowania 
określonych metod i strategii. Skuteczne 
metody łagodzące objawy ADHD to:
• Zdobywanie wiedzy i szukanie nowych 

informacji, by lepiej rozumieć i znaleźć 
sposób poradzenia sobie z nowymi trud-
nościami. 

• Specyficzne strategie radzenia sobie  
z objawami ADHD. 

• Praca na pozytywach.
• Zasady i konsekwencje. 

Dokończenie na str. 11

Informacje
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INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU 
PRACY W KOZIENICACH

W ramach działalności statutowej, re-
alizowanej ze środków algorytmowych 
Funduszu Pracy oraz środków pozyski-
wanych z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, Powiatowy Urząd Pracy w Ko-
zienicach podejmuje działania mające na 
celu zwiększenie możliwości powrotu na 
rynek pracy grup szczególnie zagrożo-
nych bezrobociem, w tym przede wszyst-
kim bezrobotnej młodzieży, osób długo-
trwale bezrobotnych oraz zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.

Na koniec września 2007r. z Funduszu 
Pracy wydatkowano na aktywne formy 
przeciwdziałania bezrobociu łączną kwo-
tę 2,9 mln PLN, co pozwoliło objąć 

różnymi formami fakultatywnymi 
1270 osób bezrobotnych z Powiatu Ko-
zienickiego.

Najpopularniejszą formą aktywizacji 
zawodowej osób bezrobotnych w 2007r. 
były staże. W ramach środków FP oraz 
projektów unijnych w okresie od stycz-
nia do września bieżącego roku odby-
wało staż łącznie 482 osoby bezrobotne.  
W dalszej kolejności osoby bezrobotne 
oraz pracodawcy przejawiali zaintere-
sowanie przygotowaniem zawodowym  
w miejscu pracy oraz szkoleniami umoż-
liwiającymi nabycie, podniesienie lub ak-
tualizację kwalifikacji zawodowych. Przy-
gotowanie zawodowe w miejscu pracy 
odbywało w 2007 łącznie 270 osób bezro-
botnych, natomiast ze szkoleń skorzystało 
221 osób bezrobotnych. Szkolenia zorga-
nizowane przez urząd pracy obejmowały 
różnorodną tematykę między innymi z za-
kresu: transportu, budownictwa, finansów, 
handlu, informatyki. Dzięki finansowemu 
wsparciu zarówno ze środków algoryt-
mowych Funduszu Pracy, jak i w ramach 
realizowanych projektów unijnych, 44 
osoby bezrobotne rozpoczęły prowadze-
nie własnej działalności gospodarczej. 
W okresie od stycznia do końca września 
2007r. sześciu lokalnym podmiotom go-
spodarczym zrefundowano ze środków 
Funduszu Pracy koszty wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Kozieni-
cach wykorzystał także możliwość po-
zyskania z Funduszu Pracy dodatkowych 
środków na realizację programów na 
rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia i aktywizacji zawo-
dowej. Efektem było otrzymanie dodat-
kowych środków w wysokości 176.200 
PLN na realizację dwóch programów: 
„Aktywizacja Zawodowa Osób bezrobot-
nych – Mazowsze 2007” oraz „Praca dla 
młodych – Dobry start”. W ramach tych 
programów urząd pracy zaktywizował w 
sumie 61 osób bezrobotnych poprzez sta-
że, szkolenia, jednorazowe środki na pod-
jęcie działalności gospodarczej.

Dzięki realizowanym przez PUP  
w Kozienicach w latach 2004 – 2007 
już w sumie siedmiu projektom współfi-
nansowanym z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego Rozwój Zaso-
bów Ludzkich, zaktywizowano łącznie 
1447 osób bezrobotnych z powiatu ko-
zienickiego. Wartość wszystkich pro-
jektów wyniosła prawie 4,5 mln PLN,  
w ramach której PUP w Kozienicach po-
zyskał z EFS dofinansowanie w wysokości 
3,3 mln PLN. W ramach tych projektów 
urząd pracy zapewnił uczestnikom pro-
jektów kompleksowe wsparcie poprzez 
możliwość skorzystania z różnych form 
wsparcia: usług pośrednictwa pracy oraz 
poradnictwa zawodowego, staży, przygo-
towania zawodowego w miejscu pracy, 
prac interwencyjnych, szkoleń mających 
na celu nabycie nowych lub podniesienie 
i aktualizację już posiadanych kwalifika-
cji zawodowych, a także jednorazowych 
środków na rozpoczęcie działalności go-
spodarczej. 

W ramach nowej perspektywy finan-
sowej na lata 2007 - 2013, PUP w Ko-
zienicach planuje realizację kolejnych 
projektów współfinansowanych z EFS  
w ramach Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki skierowanych do osób bezro-
botnych z powiatu kozienickiego.

Powiatowy Urząd Pracy w Kozieni-
cach informuje, że cały czas dysponuje 
środkami Funduszu Pracy na aktywne 
formy przeciwdziałania bezrobociu.  
W związku z powyższym zachęcamy 
lokalnych pracodawców do współpracy 
w zakresie wykorzystania przyznanych 
nam środków. Jesteśmy otwarci na pro-
pozycje organizacji między innymi sta-
ży, przygotowania zawodowego, prac 
interwencyjnych oraz wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pracy. Zachę-
camy również osoby bezrobotne zain-
teresowane założeniem własnej firmy 
do składania wniosków o przyznanie 

jednorazowych środków na podjęcie 
własnej działalności gospodarczej.

Jednocześnie informujemy, że 
urząd pracy planuje zorganizowanie 
w miesiącu listopadzie trzech szko-
leń grupowych dla osób bezrobotnych  
w zakresie:
• Magazynier z obsługą kasy fiskalnej, 
HCCP oraz uprawnieniami do obsługi 
wózków widłowych
• Grafika komputerowa
• Drwal – operator pilarek

Wszystkie osoby bezrobotne zain-
teresowane udziałem w powyższych 
szkoleniach prosimy o zgłaszanie się do 
siedziby urzędu pracy.

ARKADIuSZ NOWAKOWSKI
DYREKTOR PuP W KOZIENICACh

ul. Zdziczów 1
26 – 900 Kozienice
tel. (048) 614 – 66 – 91, 614 – 66 – 99
fax (048) 614 – 66 – 91
e – mail:wako@praca.gov.pl

INFORMACJA WYDZIAŁU 
KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Jeżeli oczekujesz na prawo jazdy lub do-
wód rejestracyjny sprawdź skrzynkę sms

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
petentów i nowinkom technologicznym 
Wydział Komunikacji i Transportu Sta-
rostwa Powiatowego w Kozienicach 
oprócz linku na stronie internetowej 
www.kozienicepowiat.pl  wysyła wia-
domość SMS o możliwości odbioru  do-
kumentów w Wydziale Komunikacji  
i Transportu. Metodę tę Wydział Ko-
munikacji i Transportu stosuje od  
12  września  bieżącego   roku. Spotkało  się   to  
z ogólnym zadowoleniem petentów.

Oczekiwanie na dowód rejestracyj-
ny trwa od 1 tygodnia do około 1 mie-
siąca. W tym czasie urząd potwierdza 
autentyczność pochodzenia pojazdu za-
mawia dowód rejestracyjny w Polskiej 
Wytwórni Papierów Wartościowych 
w Warszawie. Po otrzymaniu dowodu 
rejestracyjnego Wydział Komunikacji  
i Transportu informuje petenta wysyłając 
SMS o możliwości odbioru dokumentu. 

Na prawo jazdy czeka się od 1 tygo-
dnia do 1 miesiąca. Dłuższe oczekiwa-
nie spowodowane jest otrzymaniem akt 
ewidencyjnych kierowcy z innego urzę-
du. Jeżeli akta znajdują się w archiwum 
Starostwa Powiatowego w Kozienicach 
to czas oczekiwania na dokument prawa 
jazdy trwa około tygodnia.

Warunkiem otrzymania SMS jest 
wpisanie we wniosku numeru telefonu 
komórkowego. 

Informacje
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W pracy wykorzystać można zatem 
między innymi:
• Stałe reguły – zainteresowane osoby (ro-

dzic, dziecko i wychowawca) wspólnie 
ustalają zasady, które będą ich obowią-
zywały. Dobrze jest spisać kontrakt, za-
wierający prawa, obowiązki oraz sank-
cje za uchylanie się od nich.

• Tygodniowy plan dnia – określa cele, 
sposoby i czas wykonania zadań oraz 
rozliczania.

• Ograniczanie ilości bodźców dociera-
jących do dziecka z otoczenia w czasie  
wykonywania zadania.

Dokończenie ze str. 9
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• Pomoc w selekcjonowaniu odbieranych 
bodźców poprzez m.in. wskazywaniu 
dziecku tych części zadania, które ma 
wykonać lub które w danym momencie 
jest najważniejsze.

• Dzielenie zadań na etapy, na mniejsze 
części lub wydawanie krótkich poleceń, 
które dziecko rozumie i zapamięta.

• Uczenie szacunku.
• Nagradzanie za dobre postępowanie. Jeże-

li dziecko samo na to nie zasłuży, należy 
stworzyć mu okazję do takiego postępo-
wania,, za które może otrzymać material-
ną, społeczną lub symboliczną nagrodę.

• Postępowanie wielokierunkowe ze 
szczególnym uwzględnieniem poradni-
ctwa rodzinnego, treningu umiejętności 
rodzicielskich i wychowawczych. 

Taki zintegrowany model leczenia daje 
największą szansę na to, by zmniejszyć  
u dziecka objawy lub doprowadzić do ich 
ustąpienia, umożliwić mu naukę, korzy-
stanie z pozaszkolnych form aktywności 
na równi z innymi dziećmi oraz uzyskanie 
wykształcenia.

mgr MAłGORZATA KOWALCZYK
pedagog Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Kozienicach 

SYLWETKI STAROSTóW KOZIENICKICH c.d.
władysław Rudowski

Koniec zniewolenia narodowego i odzy-
skanie niepodległości przez Polskę wiązały się 
z ogromnym trudem odbudowy państwowości 
polskiej. Jednym z elementów ustrojowych 
tworzącego się państwa była administracja  
oparta na szerokim samorządzie terytorialnym. 
Prawie w całej II Rzeczpospolitej oparto się 
na dwustopniowym samorządzie (gminnym 
i powiatowym), który w pierwszych latach 
musiał borykać się z ogromnymi trudnościa-
mi m.in. organizacyjnymi (zob. Biuletyn Nasz 
Powiat Nr4/2007). 

W tym gorącym okresie – w połowie 
kwietnia 1919 r. Komisarzem Rządu Pol-
skiego na powiat kozienicki został Wła-
dysław Rudowski. Od listopada 1919r., tj. 
od ogłoszenia rozporządzenia o powołaniu 
starostw powiatowych, już jako starosta ko-
zienicki pełnił on swoją funkcję do kwietnia 
1921r. Z analizy dostępnych materiałów wy-
nika, że postać Rudowskiego budziła wśród 
ówczesnych mieszkańców powiatu kozie-
nickiego ogromne kontrowersje, a przyczyn 
tego stanu rzeczy nie da się jednoznacznie 
określić. Z jednej strony mamy zniszczony 
przez wojnę i zaborców powiat, rozluźnio-
ne stosunki społeczne i „zachłyśnięcie się” 
swoiście pojmowaną przez ogół obywateli 
wolnością; z drugiej człowieka, przedsta-
wiciela centralnych władz rządowych któ-
rego zadaniem było unormowanie sytuacji 
społecznej, gospodarczej i administracyjnej 
na podlegającym mu terenie. Płaszczyzn 
konfliktu było wiele – nadużywanie wła-
dzy lub zaniedbywanie obowiązków przez 
urzędników, łapownictwo i malwersacje 
na tle aprowizacyjnym dokonywane przez 
przedstawicieli samorządu gminnego. 

W stosunkowo krótkim czasie starosta 
Rudowski nałożył kilkanaście kar administra-

cyjno-dyscyplinarnych w postaci kilku dni 
aresztu na wójtów i sołtysów z powiatu kozie-
nickiego. Zwolnił z urzędowania: wójta gmi-
ny Mariampol (za kradzież drzewa w lesie), 
dodatkowo zawiesił jego zastępcę (za łapow-
nictwo); zwolnił wójta gminy Policzna (za 
niedbałe wykonywanie obowiązków), wójta 
gminy Zwoleń (za niedbale wykonywanie 
obowiązków), burmistrza miasta Kozienice 
(za nadużycia aprowizacyjne) i wójta gminy 
Sieciechów (za podrabianie weksli), wójta 
Grabowa n/Wisłą oraz wójta Jedlni. Ponadto 
zwolniono jednocześnie z funkcji kilku ław-
ników sejmiku powiatowego oraz kilkunastu 
członków rad gminnych. 

Szczególnym echem odbił się konflikt 
na linii Starosta – Magistrat miasta Ko-
zienice, który doprowadził do trwającego 
kilka lat zatargu. W sporze interweniowali 
wojewoda kielecki, specjalny wysłannik 
ministra spraw wewnętrznych, Sąd Okrę-
gowy w Radomiu oraz Najwyższy Trybunał 
Administracyjny w Warszawie. Nie wdając 
się w tym miejscu w niuanse tego konfliktu 
wspomnieć wypada, że z pewnością para-
liżował on prace kozienickiego magistratu  
i po części także starostwa powiatowego.

Lata urzędowania Rudowskiego 
to jednak również okres odbudowy 
i wsparcia dla zubożałej, ciężko do-
świadczonej przez wojnę ludności, 
to również okres realnego zagrożenia 
młodej państwowości polskiej przez 
zakusy sąsiadów. W tych ciężkich 
chwilach starosta, urzędnicy starostwa  
i radni sejmiku powiatowego wykazali 
się solidarnością z walczącymi obroń-
cami granic. Kilkukrotnie podejmowali 
specjalne uchwały z poparciem i wyra-
zami uznania dla walczących o Śląsk, 

Wielkopolskę i wschodnie granice.  
W sierpniu 1920 r., kiedy na granicy 
powiatu kozienickiego przebiegała linia 
frontu polsko-bolszewickiego władze 
powiatu zachowały spokój. Znamienna 
jest tu postawa starosty, który nie wydał 
polecenia ewakuacji urzędów, co zdecy-
dowanie zapobiegło wybuchowi paniki.

Mimo starań działaniami swoimi ów-
czesny starosta nie zjednał sobie tutejsze-
go społeczeństwa. Świadczy o tym naj-
dobitniej postawa ludzi podczas pożaru, 
jaki wybuchł nocą z 9/10 lutego 1921 r. 
w budynku starostwa. Zgromadzony tłu-
mek odmówił pomocy w poskromieniu 
żywiołu, spośród gapiów dobiegały pod 
adresem starostwa: „nieprzyjemne słowa 
i frazesy (…), niemiłe wyrazy uchybia-
jące godności i opinii urzędników pań-
stwowych”, do akcji wyruszyło jedynie 
2 strażaków, w dodatku z niedziałającym 
sprzętem. Na szczęście obyło się bez ofiar 
w ludziach. Spłonęło jednak lewe skrzyd-
ło, całe pierwsze piętro oraz dach gmachu, 
w którym obecnie mieści się restauracja 
„Giewont”. Przyczyn pożaru nie ustalo-
no, lecz podejrzewano celowe zaprósze-
nie ognia w wydziale aprowizacyjnym. 
Wcześniej wykryto tam nieprawidłowości  
i z inicjatywy Starosty zaczęto je badać. 
Pożar, wobec strawienia wszelkich dowo-
dów przerwał to dochodzenie. 

Tak niskie notowania społeczne sprawi-
ły, że niedługo po tym wydarzeniu Minister 
Spraw Wewnętrznych odwołał Władysława 
Rudowskiego z funkcji starosty kozieni-
ckiego. Misję tę powierzył dotychczasowe-
mu zastępcy starosty radomskiego – Stani-
sławowi Bratkowskiemu.

KRZYSZTOF ZAJĄC
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Jeden z najbardziej okazałych i zna-
nych zespołów budynków powiatu ko-
zienickiego to pobenedyktyński zespół 
kościelno-klasztorny w Opactwie.

Na fotografii współczesnej widocz-
ne są zdewastowane jeszcze podczas 
I wojny światowej mury, lecz z nową 
elewacją. Na drugiej widnieje obraz 
zniszczenia, jakiego dokonali nie-
mieccy artylerzyści podczas ostrzału  
w 1914 roku.

Pomimo licznych wojen, grabieży  
i innych nieszczęść jakich doświadczył 
prezentowany zabytek, do dziś może-
my podziwiać jego gmachy i wnętrza 
z unikatowymi pamiątkami sztuki sa-
kralnej. KRZYSZTOF ZAJĄC

Sieciechów wczoraj i dziś

Na przedstawionych powyżej fotogra-
fiach widnieje główna ulica Sieciechowa 
stanowiąca oś, wokół której skupione są 
ważne miejsca życia społecznego Siecie-

Zdjęcie obok przedstawia kuźnię wiejską, jakich wiele wy-
stępowało od początku do połowy XX wieku na terenie ca-
łej Polski. Dziś już zapomniany zawód kowala, w ubiegłych 
stuleciach był rzemiosłem znanym, poważanym i przynoszą-
cym wiele korzyści. Kowala odwiedzali różni ludzie, a on sam 
często wędrował zdobywając wiedzę i umiejętności u różnych 
kowali. Z tego powodu zazwyczaj uważano go za człowieka 
światłego i obytego ze światem. Po II wojnie światowej ko-
walom przestało się opłacać prowadzenie działalności i więk-
szość kuźni upadło, podobnie jak ta powyżej. Dziś teren ten 
zarośnięty jest przez dziką roślinność.

chowa. Obecnie to odcinek drogi krajo-
wej nr 48 (Białobrzegi-Kozienice-Dęblin)  
w okresie międzywojennym stanowiła od-
cinek jednej z pięciu dróg powiatowych 

– Kozienice – Dęblin.
Była to droga bita z tzw. 
„kocich łbów” a pojazdy 
mechaniczne wówczas 
bardzo rzadko się na niej 
pojawiały. W niedzielę 
i święta zapełniała się 
wiernymi zmierzają-
cymi, do widocznego  
w oddali Kościoła p.w. 
Św. Wawrzyńca, bądź 
spacerującymi i dyskutu-
jącymi o bieżących spra-

wach. Jak widać do dziś nie zmienił się zna-
cząco model zabudowy wokół drogi: z jednej 
strony domy mieszkalne, z drugiej strony 
plac za którym widnieją zabudowania.
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