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Dokończenie na str. 2

Co Ci się kojarzy z Wielkanocą? 
Grób Pański, malowanie pisanek, świę-
conka i śmigus-dyngus? Ale czy wiesz, 
jak te tradycje, zwyczaje i obrzędy wy-
glądały w Polsce przed wielu laty? 

I właściwie dlaczego Wielkanoc jest 
świętem ruchomym i obchodzona jest co 
roku w innym terminie?

Otóż na Soborze w Nicei w roku 325 
ustalono, że Święta te uzależnione będą 
od pierwszej wiosennej pełni księży-
ca. Od tamtego czasu Wielka Niedziela 
przypada w pierwszą niedzielę po tym 
zjawisku. W br. pierwsza wiosenna peł-
nia księżyca przypada w nocy z 24 na 
25 marca, dlatego też niedziela 27 mar-
ca jest Niedzielą Wielkanocną.

Środa Popielcowa
Ze Świętami Wielkanocnymi niero-

zerwalnie powiązany jest okres Wiel-
kiego Postu, który rozpoczyna Środa 
Popielcowa. W polskim kościele kato-
lickim jest to dzień, w którym kapłani, 
podczas nabożeństwa, posypują głowy 
wiernych popiołem. Wypowiadają przy 
tym słowa „prochem jesteś i w proch 
się obrócisz”.

Zanikła już tradycja podkurkowych 
uczt, które przed wiekami w polskich 
domach rozpoczynały post. Od tej pory 
podstawowym pożywieniem stawały się 
śledzie oraz żur. 
Śródpoście 

Okresem swawoli w tym czasie po-

kutnym było jednak tzw. Śródpoście, 
kiedy to dopuszczalne były wszelkie 
żarty i dokuczanie. Do dnia dzisiej-
szego w niektórych miastach i wsiach 
zachował się zwyczaj malowania okien 
domów, w których mieszkają panny. 
Jest to oznaką powodzenia u płci prze-
ciwnej.

Niedziela Palmowa 
Niedziela zwana również Wierzbną 

lub Kwietną obchodzona jest przez 
Chrześcijan na pamiątkę wjazdu Chry-
stusa do Jerozolimy. Jej podstawowym 
symbolem jest Palma Wielkanocna, 
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która według tradycji powinna zawie-
rać gałązki leszczyny i wierzby. Jak 
wiele wielkanocnych symboli uzna-
wana była niegdyś za przedmiot ma-
giczny. Po powrocie z nabożeństwa, na 
którym została poświęcona gospodarz 
omiatał nią boki krów, by dawały dużo 
mleka. Wierzbową kotkę domownicy 
połykali zaś, co miało uchronić przez 
cały rok od bólu gardła. 

Post się kończy – Tydzień Wielki
Przy kościele ludziom schodzi - 

I obrządek wraca wielki,
Co z kościołem razem chodzi.

Wielka Środa
Dziś już nie tak uroczyście jak nie-

gdyś obchodzi się ten dzień Wielkiego 
Tygodnia. Właśnie tej środy gospodarze 
biorąc poświęconą ubiegłego roku wodę 
wychodzili na pola, by je święcić, co mia-
ło zapewnić urodzaj.

Wielki Czwartek
Msza Święta sprawowana w Wiel-

ki Czwartek na pamiątkę ustanowienia 
Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa 
zapoczątkowuje Triduum Paschalne. Od 
tego momentu, aż do Sobotniego nabo-
żeństwa w kościołach zamiast dzwonów 
słychać jedynie drewniane kołatki. Nie-
gdyś na pamiątkę ostatniej wieczerzy 
w domach polskich w Wielki Czwartek 
jedzono postną kolację zwaną tajnią. Po 
uroczystej kolacji Wielkoczwartkowej 
zostawiano często nieumyte naczynia, 

wierząc, że resztkami na nich pozosta-
wionymi karmią się duchy zmarłych. We-
dle starych wierzeń po zmroku tego dnia 
woda w potokach nabierała magicznych 
mocy i wyjątkowych właściwości. Dla-
tego panny spiesznie biegły wykąpać się 
w niej, by dodać swojej skórze gładkości.

Wielki Piątek
Dzień Męki Pańskiej od dawna koja-

rzony jest w Polsce z tradycją strojenia 
Grobów Chrystusa, która zachowała się 
do dnia dzisiejszego. Jest to jedyny dzień 
w roku, gdy w kościołach nie jest sprawo-
wana msza święta.

Nieodzownym ludowym zwyczajem 
był niegdyś pogrzeb żuru i śledzia.

Gospodarze i gospodynie wierzyli 
w magiczną moc tego dnia. Sadzono nowe 
drzewka, by znakomicie owocowały, ma-
sło zrobione w Wielki Piątek przechowy-
wano cały rok i stosowano jako lekarstwo 
na rany dla ludzi i zwierząt.

To właśnie tego dnia pieczono chleb, 
który w Wielką Sobotę zanoszono do 
święcenia. Panny zaś brały się za ma-
lowanie pisanek. Greckie podanie z X 
wieku głosi, że zwyczaj malowania jajek 
zapoczątkowała Maria Magdalena, która 
przyszedłszy do Heroda z prośbą o uli-
towanie się nad Jezusem przyniosła mu 
kilka malowanych jajek. Stąd właśnie po-

chodzi późniejsze przekonanie, że tylko 
dziewczęta powinny malować pisanki.

Wielka Sobota
To dzień „święconego”. W Wielką 

Sobotę przygotowujemy w koszyczku 
pokarm, który później zanosimy do po-

święcenia. Chleb to ciało Chrystusa, jajka 
są symbolem życia, mięso – zdrowia i do-
statku, sól – chroni przed zepsuciem i ma 
właściwości oczyszczające, babka wiel-
kanocna jest zaś symbolem doskonałości, 
a baranek z czerwoną chorągiewką – to 
symbol Chrystusa zwyciężającego.

Dziś zanosimy do poświęcenia maleń-
kie koszyczki z pokarmem, jednak nasi 
przodkowie święcili wszystko, co miało 
znaleźć się na wielkanocnym stole. Dla-
tego też przynoszono, lub przywożono 
do poświęcenia wielkie wiklinowe kosze, 
wypełnione m.in. jajami i mięsem.

Wieczorem w Wielką Sobotę w świą-
tyniach odbywa się szczególne nabożeń-
stwo, podczas którego kapłani świecą 
ogień oraz wodę, którą wierni skrapiają 
domowników i domostwa. Szczególne go 
znaczenia woda święcona nabrała dla rol-
ników. Gospodarze skrapiają nią bowiem 
zboże przed wiosennym siewem, czy też 
ziemniaki przed sadzeniem. 

Niedziela Wielkanocna 
W Wielką Niedzielę – Dzień Zmar-

twychwstania Jezusa w kościołach o świ-
cie odbywają się Msze zwane rezurek-
cjami, podczas których wierni w procesji 
z Najświętszym Sakramentem trzykrot-
nie obchodzą świątynię. Po rezurekcji 
niegdyś wszyscy spiesznie wracali do do-
mów, odbywał się bowiem „wyścig fur-
manek” – kto pierwszy z kościoła wróci 
temu nadzwyczaj dobrze pole obrodzi. Na 
niektórych wsiach zwyczaj ten zachował 
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się do dnia dzisiejszego, przybrał jednak 
nieco inną symbolikę. Kto dziś w Wielka-
noc pierwszy wróci z rezurekcji do domu, 
ten pierwszy zakończy żniwa. Po powro-
cie do domów gospodarz wedle tradycji, 
wzorem bożonarodzeniowego łamania 
opłatkiem, dzieli jajkiem święconym,. 

Bo co wszystkich tak weseli,
To dla serca w ziemi rajem. -
Ot gospodarz jajkiem dzieli,
To i my się dzielim wzajem!

Następnie wszyscy zasiadamy do 
wielkanocnego śniadania. Dziś w zależ-
ności od regionu, na stołach króluje żu-
rek lub barszcz czerwony, jajka w wielu 
odsłonach oraz mięsa. A jak było kiedyś? 
Przepych na stołach był wyrazem radości, 
jaką niosło Zmartwychwstanie Jezusa. 
Był to dzień wyjątkowego ucztowania, 
dlatego też stoły uginały się pod ciężarem 
różnorakich potraw, co idealnie oddaje 
poniższy cytat:

Tutaj szynki – tu pieczenie -
Więc i sarnie, i jelenie – 

I cielęce i baranie -
A co bliżej, to już stanie
Ta kiełbasa pozwijana
Pisankami przytykana

Nie brakowało także mazurków, koła-
czy i bab wielkanocnych. Jednak najważ-

niejsze miejsce na środku stołu zajmował 
baranek z ciasta.

W środku stołu stoi wiernie
I urobion jest misternie

Ów baranek co prowadzi
I te grzechy świata gładzi.

Po wielkanocnym śniadaniu rozpo-
czynano zabawy pisankami. Jedną z nich, 
znaną do dnia dzisiejszego była tzw. wa-
latka, czyli uderzanie czubkiem pisanki 
o drugą pisankę. Czyje jajko pękło, ten 
musiał oddać jedną ze swoich pisanek. 

Wygrywał ten, który zebrał ich najwięcej. 

Poniedziałek Wielkanocny
Śmigus-dyngus i Lany Poniedziałek 

to inne nazwy tego święta. Wywodzi się 
ono jednak z dwóch różnych zwyczajów: 
śmigusa – polegającego na smaganiu się 
wierzbowymi witkami po nogach i ob-
lewaniu wodą oraz dyngusa – zwyczaju 
składania wiosennych wizyt i wręczania 
podarków. Z czasem różnica między tymi 
dwoma zwyczajami zatarła się i połączy-
ły się w jeden tworząc dzisiejszy śmigus-
dyngus. Do dziś w niektórych regionach 
praktykuje się zwyczaj chodzenia po dyn-
gusie. Chłopcy śpiewając przyśpiewki 
dyngusowe lub wielkanocne pieśni cho-
dzą od domu do domu i zbierają dyng, 
czyli wykup. Kiedyś były nim przede 
wszystkim jajka. Dziś częściej jako dyng 
wręczane są pieniądze. W przypadku, gdy 
gospodarz nie chce podarować nic dyn-
gusiarzom, Ci śpiewając wyrażają swoje 
niezadowolenie.

To tylko niektóre z obrzędów, tradycji 
i zwyczajów, które były kultywowane, 
bądź są kultywowane w Polsce do dnia 
dzisiejszego. Ze względu na ich bogactwo 
nie sposób wymienić wszystkich. Jednak 
niezaprzeczalnie są one wyrazem wyjątko-
wej dbałości o zachowanie pamięci o na-
szych przodkach i ich życiu. Pamiętajmy, 
że kultywowanie tradycji przyczynia się 
także do umacniania więzi rodzinnych. 

Zwieńczeniem niech będą słowa Ezra 
Poud’a tradycja to piękno, które chroni-
my, a nie więzy, które krępują.

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

MonikA wirAszkA
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Pod koniec ubiegłego roku Samo-
dzielny Publiczny Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej  w Kozienicach pod-
pisał protokoły finansowe do kontraktów 
z Narodowym Funduszem Zdrowia na 
okres do końca trwania umowy, czyli 
do 30 czerwca 2016 roku.

Wysokość kontraktu stanowi 
101,3 % wysokości kontraktu w roku 
ubiegłym, jest więc nieznacznie wyż-
sza. Oczekujemy, że umowa NFZ 
z SPZZOZ, jak też z innymi szpitala-

mi w całej Polsce, będzie przedłużona 
o kolejny okres, być może nawet do 
30 czerwca 2017. 

Wykonanie kontraktu naszej pla-
cówki z NFZ za rok 2015 zakończyło 
się sukcesem, oprócz zrealizowania 
umowy NFZ zapłacił także za znacz-
ną część świadczeń wykonanych po-
nad limit na kwotę 1 552 637,42 PLN. 
Łącznie, NFZ zapłacił za świadczenia 
w wysokości 104,3% pierwotnego pla-
nu finansowego. 

W dniu 8 marca br. odbyło się ko-
lejne spotkanie Dyrekcji SPZZOZ z or-
dynatorami i kierownikami oddziałów 
szpitala przy udziale starosty powia-
tu kozienickiego Andrzeja Junga. Na 
spotkaniu zostały omówione sprawy 
związane z realizacją zadań za pierw-
sze 2 miesiące tego roku, przedstawio-
ne były także informacje o bieżących 
decyzjach i planach dyrekcji. 

JArosŁAw PAwLik
Dyrektor sPzzoz w kozienicach

Powiat Kozienicki stanowi swoi-
stą kolebkę twórczej pracy wielu nie-
zwykłych artystów. Niewątpliwie do 
ich grona należy Krystyna Szafranek, 
mieszkająca w Wysokim Kole malarka, 
która od ponad 18 lat amatorsko zajmu-
je się tą dziedziną sztuki.

Artystka od dzieciństwa intereso-
wała się malarstwem, jednak dopie-
ro pod koniec lat 90-tych rozpoczęła 
swoją przygodę ze sztuką. Inspiracją 
do uczynienia przysłowiowego pierw-
szego kroku, stały się słowa Józefa 
Czapskiego, opublikowane w starym 
wydaniu „Przekroju”, w którym to 
namawiał amatorów do malowania, 
twierdząc, że ich spojrzenie na sztukę 
i świat jest bardzo ciekawe.

Pierwsze prace pani Krystyny powsta-
wały w technice olejnej. Jednak jak sama 
twierdzi nigdy nie maluje tak samo, wciąż 
coś udoskonala, tworząc swoją własną, 
charakterystyczną technikę. Artystka ni-
gdy nie szkicuje, jej prace nie mają żad-
nego początkowego zarysu, malowane są 
od razu, najczęściej szpachlą na płótnie, 
sklejkach, kartonach i tekturach, grunto-
wanych przez samą malarkę.

W tematyce prac pani Krystyny 
dominuje różnorodność, nasycone ko-
lorem obrazy ukazują zachwyt nad 
otaczającym światem. Artystka lubi 
malować seriami, nie boi się wyzwań 
i jak mówi inspiracje znajduje wszę-
dzie. W jej dorobku znajdziemy serie 
kwiatów, motyli, koni, ale również se-
rie zatytułowane „Puławskie Azoty”, 
czy też „zwierzęce półtusze”. Na każdą 
serię składa się od 15 do 180 obrazów.

W tematyce prac pani Krystyny Krystyna Szafranek to artystka nieza-
leżna, maluje przede wszystkim dla sa-
mej przyjemności tworzenia. Powstałe na 
przestrzeni lat obrazy przechowuje i wy-
stawia w autorskiej galerii, która mieści 
się obok jej domu.

Malarstwo to nie jedyna pasja artyst-
ki, pisze także wiersze o różnej tematyce 
oraz bajki o przygodach łobuziaka. Chęt-
nie dzieli się swoją twórczością z lokal-
nym środowiskiem. Jej bajki licytowane 
były podczas WOŚP w Wysokim Kole, 
artystka zapraszana jest także do Biblio-
teki Publicznej w Gniewoszowie, gdzie 
czyta swoje wiersze na różne okolicz-
ności. Natomiast obrazy wystawiała już 
kilkakrotnie na organizowanych w Puła-
wach wystawach zbiorowych i indywi-
dualnych. Mówi o sobie, że jest wszędzie 
tam, gdzie jest chciana, że tam, gdzie jest 
mile widziana będzie zawsze.

Wszystkich zainteresowanych twór-
czością Krystyny Szafranek zapraszamy 
do odwiedzenia, wypełnionej paletą barw 
i kształtów galerii autorskiej, która mie-
ści się pod adresem: Wysokie Koło 71, 
w gminie Gniewoszów.

sAbinA seMeniuk
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1 marca to dzień, w którym przy-
wracamy pamięć i cześć żołnierzom 
podziemia niepodległościowego po II 
wojnie światowej. Walczyli oni z so-
wietyzacją kraju i przeciw wprowa-
dzaniu władzy komunistycznej. Przez 
nowe władze potraktowani zostali jak 
„bandyci” i „zapluty karzeł reakcji”. 
Ścigani i mordowani przez aparat bez-
pieczeństwa ginęli bez śladu. Do obec-
nych czasów nie udało się odnaleźć 
wielu z Nich.

Aby przywrócić im cześć, pamięć 
i tożsamość uczniowie naszej szkoły 29 
lutego wzięli udział w konkursie pod 
patronatem Marszałka Senatu Stanisła-
wa Karczewskiego. 

Uroczystość uświetnił swą obecnością 
Marszałek Senatu, który przybliżył mło-
dzieży tematykę i cele konkursu.

Wspólnie z uczniami z wielkim 
zainteresowaniem wysłuchał prezen-
tacji przygotowanych przez Adriannę 
Maciąg, Patrycję Lis, Patryka Korcza 
i Adriana Kocyka. Wszyscy uczestni-
cy konkursu zostali zaproszeni przez 
Marszałka Karczewskiego do udziału 
w drugim etapie, który odbędzie się 
w Nowym Mieście nad Pilicą. Tam 
uczniowie zmierzą się z testem wiedzy 
dotyczącym tematyki, a także spotka-
ją się z żyjącymi bohaterami tamtych 
czasów.

AgnieszkA MACiĄg

14 marca 2016 roku odbyła się XVII 
Sesja Rady Powiatu Kozienickiego 
V kadencji. 

Radni zapoznali się z informacja-
mi o realizowaniu zadań za 2015 rok 
przez Komendę Powiatową Państwo-
wej Straży Pożarnej oraz Komendę 
Powiatową Policji w Kozienicach.

Ponadto podjęte zostały uchwały 
w następujących sprawach:

– przyjęcia Powiatowego Programu 
Rozwoju Pieczy Zastępczej w Po-
wiecie Kozienickim na lata 2016 
– 2018,

– przyjęcia Regulaminu Rady Spo-
łecznej Samodzielnego Publicz-
nego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Kozienicach,

– udzielenia pomocy finansowej Gmi-
nie Magnuszew na realizację za-
dania pn. „Nadbudowa istniejące-
go zbiornika na wodę uzdatnioną 
na terenie stacji uzdatniania wody 
w Magnuszewie”,

– udzielenia pomocy finansowej Gmi-
nie Głowaczów na realizację zada-
nia pn. „Zakupu nowego samocho-
du ratowniczo-gaśniczego dla OSP 
w Głowaczowie”,

– udzielenia pomocy finansowej Gmi-
nie Głowaczów na realizację za-
dania pn. „Budowa sieci wodocią-
gowej rozdzielczej z przyłączami 
w miejscowości Działki Brzózkie”,

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej powiatu kozienickiego na lata 
2016 – 2018,

– wprowadzenia zmian w budżecie po-
wiatu kozienickiego na 2016 r.,

– określenia zadań i wysokości środ-
ków Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych 
z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych w Powiecie Ko-
zienickim na 2016 rok,

– uznania skargi Pani Renaty Dabiń-
skiej na działania Starosty Powiatu 
Kozienickiego za bezzasadną.

DAnutA DeLektA

Wydarzenia/Informacje
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23 lutego 2016 r. w I Liceum Ogól-
nokształcącym im. Stefana Czarnie-
ckiego w Kozienicach odbyły się war-
sztaty edukacyjne poprowadzone przez 
warszawskich edukatorów w ramach 
programu „Przywróćmy Pamięć”, re-
alizowanego przez Fundację Ochrony 
Dziedzictwa Żydowskiego. W zaję-
ciach uczestniczyli uczniowie z kla-
sy IIc o profilu społeczno – prawnym 
pod opieką Małgorzaty Kuśmierczyk 
– Balcerek. Celem realizowanego już 
od 2005 roku programu edukacyjnego 
„Przywróćmy Pamięć” jest propago-
wanie wśród uczniów wiedzy na temat 
historii i kultury Żydów, zachęcanie 
młodych ludzi do tworzenia i realiza-
cji projektów na rzecz przywrócenia 
pamięci o społeczności żydowskiej 
w swojej miejscowości. W czasie wtor-
kowego spotkania prowadzący warszta-
ty starali się rozwijać i popularyzować 
wśród naszych licealistów zaintereso-
wanie historią i lokalnym dziedzictwem 
kulturowym oraz kształtować postawę 
otwartości, tolerancji dla odmienności. 
Drugoklasiści w czasie zajęć pracowa-
li także nad tworzeniem własnych pro-
jektów, które następnie będą realizo-
wane dla społeczności naszego miasta. 
Powstałe ciekawe i kreatywne projekty 
dotyczą: zaprojektowania i wydania 

ulotki o wielokulturowym dziedzictwie 
naszego miasta, zaproszenie mieszkań-
ców Kozienic na przedstawienie oraz 
oprowadzenie koleżanek i kolegów po 
żydowskich zabytkach Kozienic. Swo-
je działania uczniowie prezentować 
będą na stronie internetowej programu. 
Ostateczny efekt realizacji projektów 
młodzież liceum przedstawi podczas 
finałowej prezentacji programu „Przy-
wróćmy Pamięć”, która odbędzie się 
w czerwcu 2016 roku w Muzeum Hi-

storii Żydów Polskich – POLIN – 
w Warszawie. 

Magdalena Kołodziejczyk i Mateusz 
Przywara, którzy koordynowali dzia-
łania uczniów byli pod dużym wraże-
niem ich zaangażowania i kreatywno-
ści w czasie opracowywania własnych 
projektów. 

MAŁgorzAtA kuŚMierCzYk
-bALCerek

Kozienicki Klub Siatkówki powstał 
1 września 2005 roku. Głównym celem 
klubu było wyszkolenie zawodników 
i zawodniczek. Zespół seniorów został 
zgłoszony do rozgrywek w III lidze. 
W 2006 roku drużyna seniorów uzyskała 
awans do II ligi. Sezon 2006/2007 zakoń-
czyła na drugim miejscu w tabeli.

Kozienicki Klub Siatkówki oprócz 
drużyn seniorów i seniorek ma rów-
nież grupy juniorskie (sekcja męska 
i żeńska) oraz młodziczki w grupach 
żeńskich. Obecnie w zajęciach bierze 
udział ponad 80 dzieci i młodzieży. Ak-
tualnie tworzone są dwie nowe grupy 
wiekowe młodzików oraz grupa mie-
szana. Seniorzy i seniorki biorą udział 
w rozgrywkach III ligi MWZPS – u.

Poszczególne grupy siatkarskie mają 
w trwającym sezonie do zrealizowania 

konkretne cele:
– seniorzy – zajęcie miejsc 1 – 2 w roz-

grywkach oraz przystąpienie do ba-
raży o awans do wyższej klasy roz-
grywkowej,

– seniorki – zajęcie miejsc 1 – 4 
w rozgrywkach oraz przystąpienie 
do baraży o awans do wyższej klasy 
rozgrywkowej,

– grupy juniorskie – podnoszenie swo-
ich umiejętności oraz przygotowanie 
do gry w seniorkach/seniorach.
W sezonie 2015/2016 drużyna se-

niorów do dnia 14 marca 2016 roku 
rozegrała siedemnaście meczów, z cze-
go wygrała aż szesnaście. Dzięki temu 
jest ona zdecydowanym liderem tabeli 
III ligi mazowieckiej. Zespół seniorek 
rozegrał dwanaście spotkań wygrywa-
jąc osiem i zajmuje czwarte miejsce 
w tabeli III ligi.

Dobra postawa drużyn seniorskich 
Kozienickiego Klubu Siatkówki to 
przede wszystkim zasługa świetnego 
przygotowania technicznego oraz orga-
nizacyjnego, co sprawia, że zawodnicy 
regularnie przywożą do klubu puchary 
oraz medale. 

Warto odnotować fakt, że wysiłki 
oraz starania klubu zostały nagrodzo-
ne w plebiscycie Echa Dnia na najpo-
pularniejszego trenera oraz sportowca 
w powiecie kozienickim. Triumfatora-
mi okazali się: Marek Grzelczak (tre-
ner seniorów KKS Kozienice) oraz 
Krzysztof Jeziorowski (siatkarz KKS 
Kozienice)

Nam pozostaje życzyć klubowi rea-
lizacji założonych celów oraz awansu 
do wyższej klasy rozgrywkowej. 

opracował
Piotr broDowski

Wydarzenia/Informacje
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19 lutego w I Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Stefana Czarnieckiego w Kozie-
nicach odbył się jubileuszowy 30 Festiwal 
Młodych Talentów SanLOremo. Tegorocz-
na edycja uczniowskiego festiwalu odbyła 
się w nieco odmienionej odsłonie – w kon-
kursie wzięli udział soliści, duety i grupy 
muzykującej młodzieży z naszego liceum, 
a także w gościnnym programie zaprezen-
tował się Kacper Majewski z zespołem oraz 
grupy ze Szkoły Muzycznej: Kozienice In-
spiring Team i Polish Flowers.

Festiwal rozpoczął się konkursem 
muzyków – amatorów z I LO. Ich po-
czynania oceniało jury w składzie: Kinga 
Stachowicz – nauczycielka Szkoły Mu-
zycznej, Edyta Stajniak i Bożena Stępień 
– nauczycielki I LO, Nikola Miękus, Ida 
Krawczyk, Marcin Tasak – przedstawi-
ciele uczniów I LO. 

Zwycięzcami tegorocznej edycji zostali: 
– ex aequo I miejsce – Martyna Pającz-

kowska (kl. IIIc) oraz Błażej Kraw-
czyk (kl. Ia)

– II miejsce – Marta Kusal (kl. Ib)
– III miejsce – duet Anna Kocyk (kl. IIb) 

i Bartłomiej Matracki (kl. IIb).
Na najlepszych wykonawców czekały 

nagrody w postaci m.in. sprzętu elektronicz-
nego. Upominki otrzymali także pozostali 
uczestnicy konkursu: Aleksandra Krupa (kl. 
IIIc), Dominika Pońska (kl. Ib), Magdalena 
Mazur (kl. IIa), Magdalena Widerska (kl. 
Ia), Olga Gregorczyk (kl. Ib). Jak zaznaczyła 
dyrektor I LO Ewa Malec tegoroczny festi-
wal to nie tylko wspaniała okazja do zapre-
zentowania artystycznych talentów uczniów 
z naszej szkoły, ale też możliwość wspól-
nej zabawy i integrowania się całej szkolnej 
społeczności. Dyrektor szkoły wręczając 
nagrody, nadmieniła, że zmieniona formuła 
konkursu nie ogranicza możliwości udzia-
łu uczestników z innych szkół, zaprosiła 
wszystkich, którzy kochają muzykę i lubią 
wspólną dobrą zabawę do uczestnictwa 
w kolejnych edycjach festiwalu. 

Podczas występów konkursowych 
ciepłe słowa – pozdrowienia skierowała 
młodzież szkolna oraz grono pedagogicz-
ne do wieloletniej organizatorki festiwalu 
– Idy Murawskiej.

Dodatkową atrakcją dla zebranych 
i rozbawionych uczestników zabawy była 
możliwość udziału w karaoke. Wspólne 
śpiewanie bardzo mocno zintegrowa-
ło całą społeczność szkolną, wszyscy 
z wielkim zaangażowaniem wzięli udział 
w zabawie, zachęcając publiczność i na-
uczycieli do występów.

MArzAnnA CHoŁuJ

Wydarzenia
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W powiecie kozienickim mamy lokalnych artystów ma-
larzy, rzeźbiarzy, hafciarki... Gorzej z obrzędowością i tra-
dycjami lokalnymi. Informacje o przeglądzie gminni koor-
dynatorzy, przekazali do szkół podstawowych i gimnazjów. 
Pragnę zaznaczyć, że cały projekt realizowany jest społecznie. 
W dwóch placówkach odbyły się spotkania międzypokoleniowe, 
gdzie uczniowie spisywali i nagrywali przyśpiewki dyngusowe 
śpiewane przez osoby starsze. 

W okresie wielkanocnym w kulturze ludowej mamy wiele 
zwyczajów i obrzędów świeckich i kościelnych. Zwyczajem, 
który niegdyś i obecnie w niektórych miejscowościach powiatu 
kozienickiego ubogaca życie ludzi w okresie Świąt Wielkanoc-
nych jest chodzenie po DYNGUSIE. Wielkanoc to przednówek, 
w dawnej Polsce brakowało jedzenia, na wsiach panowała bie-
da. Wówczas grupy parobków i młodych chłopców chodziły od 
dworu do dworu, od majątku do majątku, odwiedzały również 
bogatych włościan i śpiewały przyśpiewki dyngusowe, za to 
otrzymywały kiełbasę, wędzoną słoninę, masło, ciasto drożdżo-
we, jajka, wódkę i pieniądze. Była to jałmużna, której ofi arowa-
nia nie można było odmówić, bo przez cały rok by się nie wiod-
ło. Zebrane jedzenie, pieniądze składano razem, potem dzielono 
między sobą, część zostawiano i wyprawiano ucztę i wspólną 
zabawę. Obrzęd chodzenia po dyngusie po II wojnie światowej 
ze względu na zmiany ustrojowe ewaluował i przybrał inną for-
mę, bardziej świecką, ludową. 

Już wczesnym popołudniem w Wielką Poniedziałek zaczyna 
się DYNGUSOWANIE. Najpierw zaczynają chodzić najmłodsi, 
odwiedzając po kolei wszystkich mieszkańców. Starsza młodzież 
i dorośli zaczynają po zapadnięciu zmroku i chodzą do późnych 
godzin nocnych lub porannych. Zależy to od liczby gospodarzy 
przyjmujących grupy dyngusowe. 
W Cecylówce-Brzózkiej, gmina Głowaczów zaczynano od 
przyśpiewki

Czy Wy śpicie czy nie śpicie?
czy nam śpiewać pozwolicie.

Do każdego domu wstępujemy 
zdrowia, szczęścia winszujemy.

A żebyście zdrowi byli
nas dyngusiarzy do domu wpuścili.

Gdy gospodarze pozwolili wejść, wtedy śpiewano:
Poniedziałek rano, rano po gradusie

chodził sam Pan Jezus, chodził po dyngusie
A my chłopcy mali rano powstawali 

i Pana Jezusa my naśladowali...
Lub śpiewano 3 zwrotki starej pieśni kościelnej 

Chrystus zmartwychwstan jest, 
Nam na przykład dan jest, 

Iż mamy zmartwychpowstać, 
Z Panem Bogiem królować. Alleluja! Alleluja...

W gminie Gniewoszów śpiewano tak:
My chodzimy po śmigusie

Będziemy śpiewać o Jezusie
O Jezusie i o Synie, 

kto w Boga wierzy ten nie zginie...
W Przydworzycach, gmina Magnuszew śpiewano tak

Przyszliśmy tu po dyngusie
Zaśpiewać Wam o Jezusie

O Jezusie i Maryi i o świętej Familii
Alleluja, Alleluja...

W dalszej części przechodzono do przyśpiewek świeckich
Chodziliśmy po dyngusie 

śpiewaliśmy o Jezusie.
O Jezusie i o Synie 

A kto w Boga wierzy ten nie zginie.

Dajcież, że nam dajcie 
Tą całą kiełbasę, 

Bo jak nam nie dacie
Z łóżka was wystraszę...

A jak ktoś nie chce wyjść to śpiewają tak:
Gospodarzu z siwą bródką, 
poczęstuj nas dobrą wódką,
Jak nie wódką to arakiem, 

gospodarzu nie bądź takiem!
Alleluja, Alleluja...

Gdy i to nie skutkowało należało pochwalić domowników, 
najczęściej śliczne panny. W Przydworzycach śpiewali tak

Przez podwórko płynie woda
Jest tu Kasia jak jagoda,

Jak jagoda, jak lilija
Z dyngusikiem się uwija

Alleluja! Alleluja!
Na koniec śpiewali:

Za podarki dziękujemy 
Zdrowia szczęścia wam życzymy

Żeby wam się dobrze żyło
Wszystko samo się mnożyło

I na polu i w komorze
A kokoszki by na wiosnę

Po dwa jajka na dzień niosły
Bądźcie zdrowi i weseli

Tak jak w niebie są anieli. 
Na okoliczność nieotrzymania dyngusa odwdzięczano się 
żartobliwą przyśpiewką: np.

A w tej chałupie,
same gołodupce 

sami, nic nie mają,
nikomu nie dają.

Prawie wszyscy przyjmują grupy dyngusowe, obdaro-
wując je: jajkami, słodyczami, pieniędzmi, owocami, a star-
szych alkoholem. Z roku na rok liczba grup dyngusowych 

Dokończenie na str. 9
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Jeśli zaobserwowałeś, że twoje dzie-
cko: powtarza dźwięki, wyrazy; wypo-
wiada się z wysiłkiem, zwłaszcza w sy-
tuacjach stresujących; przeciąga dźwięki 
lub nie może ich z siebie wydobyć; sto-
suje dłuższe przerwy w czasie mówienia, 
które ułatwiają mu zaplanowanie wypo-
wiedzi lub znalezienie właściwego słowa; 
ma problem z oddechem, gdy chce coś 
powiedzieć; jąka się (Twoim zdaniem) 
i ktoś z członków rodziny odczuwa nie-
pokój z tym związany, warto zasięgnąć 
porady specjalisty, celem uzyskania in-
formacji, jakie mogą być przyczyny tego 
typu objawów komunikacyjnych i czym 
tak naprawdę one są. 

Najczęściej między drugim a trzecim 
rokiem życia dziecka pojawiają się zakłó-
cenia w płynnym wypowiadaniu się, są 
to objawy tzw. niepłynności mówienia. 
W tym czasie mowa rozwija się bardzo 
intensywnie. Dziecko próbuje opisywać 
świat za pomocą nieporadnych jeszcze 
zdań. Nauka mowy to bardzo trudne za-
danie dla dziecka  i może ono przebiegać 
z pewnymi zakłóceniami np. może poja-
wić się tzw. rozwojowa niepłynność mó-
wienia. 

Jąkanie jest komunikatywnym zabu-
rzeniem płynności mówienia o podłożu 
wieloczynnikowym, któremu towarzyszą 
zakłócenia fizjologiczne, psychologiczne, 
językowe i socjologiczne. Przejawia się 
skurczami mięśni oddechowych, fona-
cyjnych i artykulacyjnych, wywołujących 
blokowanie mowy oraz dysfunkcjami ob-
jawów pozajęzykowych np. współruchów 
mięśniowych. 

Czynniki predysponujące do jąkania:
• predyspozycje dziedziczne, czyli wystę-

powanie jąkania w rodzinie;
• predyspozycje wrodzone, uwarunkowa-

ne istnieniem ewentualnych zaburzeń 
w okresie życia prenatalnego;

• poród, w którego niewłaściwym prze-
biegu można dopatrywać się przyczyn 
zmian ośrodkowego układu nerwowe-
go;

• nieprawidłowości w okresie niemowlę-
cym;

• nietypowo przebiegająca lateralizacja;
• opóźniony lub przyspieszony rozwój 

mowy;
• nadwrażliwość emocjonalna.

Mówiąc o przyczynach jąkania nale-
ży też zwrócić uwagę na tzw. czynniki 
wyzwalające czynniki wzmacniające, do 
których zaliczyć można: 
– silne przestraszenie, 
– rozłąka z opiekunami,
– zmiana sytuacji społecznej np.: pójście 

do przedszkola,
– naśladowanie jąkania opiekuna,
– uciekanie w jąkanie przed trudnymi sy-

tuacjami społecznymi,
– narodziny młodszego rodzeństwa.

Terapia jąkania nie powinna skupiać 
się wyłącznie na upłynnianiu mowy 
dziecka. Wyprowadzenie płynnej mowy 
w gabinecie logopedy nie zawsze ma 
przełożenie na sytuacje komunikacyjne, 
z którymi dziecko spotyka się poza nim. 
Na płynność mowy dziecka wpływają 
również samopoczucie, sposób rozmowy, 

miejsce, a także pewność siebie, poczucie 
bezpieczeństwa, umiejętność rozpozna-
wania emocji oraz ich przeżywania. Klu-
czowe w terapii niepłynności mówienia 
jest połączenie sił logopedycznych i psy-
chologicznych. 

Sam rodzic, jeśli problem niepłynno-
ści już zaistniał może pomóc dziecku:
• zadbać, by środowisko dziecka było bar-

dziej sprzyjające osiąganiu płynności  
w mówieniu;

• rozmawiać z dzieckiem w sposób bar-
dziej spokojny;

• pozwolić dziecku swobodnie wypowia-
dać swoje myśli w dogodnym dla niego 
tempie;

• stosować krótkie pauzy, zanim odpowie 
na pytania dziecka;

• w czasie rozmowy z dzieckiem starać 
się nawiązać z nim kontakt wzrokowy, 
przykucnąć i zniżyć twarz do poziomu 
twarzy dziecka;

• nie wyręczać dziecka w mówieniu, nie 
mówić za dziecko i nie kończyć za nie-
go słów,

• stosować wiele innych sposobów wspo-
magania mowy dziecka przekazanych 
przez logopedę prowadzącego terapię.
Dzieci z problemem niepłynności mó-

wienia lub jąkania cechuje podwyższony 
poziom lęku. Nadwrażliwość emocjo-
nalna stanowi czynnik predysponujący 
do wystąpienia niepłynności mówienia. 
Przeżywane przez dziecko lęki, doświad-
czony niepokój oraz napięcie wzmacniają  
i nasilają objawy jąkania. 

Należy też pamiętać, że nie każda nie-
płynność mówienia, która przejawia się  
u dziecka to jąkanie. Można nawet powie-
dzieć, iż tylko, w przybliżeniu co dziesią-
te dziecko, które ma obawy niepłynności 
mówienia, będzie się jąkało. U około 90% 
niepłynność mówienia mija. Dlatego też 
bardzo ważne jest prawidłowo, u specjali-
sty, zdiagnozować problem i określić czy 
jest to tzw. niepłynność mówienia czy ją-
kanie właściwe. 

Wnikliwa diagnoza psychologiczna  
i logopedyczna oraz szybkie podjęcie 
działań terapeutycznych mogą znacząco 
zminimalizować objawy jąkania. Dzięki 
rozpoznaniu potrzeb dziecka i jego ro-
dziny oraz dobraniu odpowiednich metod 
pracy można w sposób bardzo skuteczny 
pomóc dziecku. 

AgnieszkA CAbAn
neurologopeda

utrzymuje się na tym samym pozio-
mie, ale poziom występów jest co-
raz niższy. Dotyczy to głównie dzieci  
i młodzieży. 

Celem przeglądu jest ukazanie tego, 
co w kulturze ludowej naszego regionu 
jest jeszcze żywe, co stanowi o jej boga-
ctwie i co, niestety już zanika. 

Swoje akredytacje w postaci albumów, 
opracowań pisanych i nagranych złożyło 
8 szkół podstawowych i 3 gimnazja, lide-
rami są Szkoła Podstawowa z Cecylów-
ki-Brzózkiej, gmina Głowaczów i Szkoła 
Podstawowa z Wysokiego Koła, gmina 
Gniewoszów, wśród gimnazjów Gimna-
zjum z Gniewoszowa. W tekście umieś-
ciłam kilka przykładów dyngusowych 
przyśpiewek umieszczonych w pakietach 
akredytacyjnych złożonych przez szkoły.

Organizatorem przeglądu jest Sto-
warzyszenie Kobiet Ziemi Kozienickiej, 
Stowarzyszenie LGD „Puszcza Kozieni-
cka” oraz gminy Garbatka-Letnisko, Gło-
waczów, Gniewoszów, Grabów nad Pili-
cą, Kozienice, Magnuszew i Sieciechów. 
Nagrody dla uczestników przeglądu ufun-
dował Zarząd LGD Puszcza Kozienicka.

Finał przeglądu odbędzie się  
6 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00 w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Mag-
nuszewie.

bArbArA gontArek
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Świat równoległy jest zbiorem ponurych 
reportaży o miejscach, które wydaje nam się, 
że znamy, że nasza dotychczasowa wiedza 
(zazwyczaj oparta na informacjach praso-
wych) wystarczy, by jasno i z pełnym prze-
konaniem określić charakter danego regionu 
i mieszkających tam ludzi. Tomek Michnie-
wicz podczas kolejnych podróży przekonuje 

się, że obraz danego kraju, jaki zarysował się 
podczas pierwszej wizyty, nie wydaje się być 
już taki jednoznaczny. Z jednej strony wyni-
ka to ze zmian, jakie zachodzą na świecie, 
z drugiej strony nie ma dwóch takich samych 
wyjazdów. Spotyka się innych ludzi, trafi a 
się do nieodkrytych miejsc, jest się świad-
kiem innych zdarzeń. 

Na ponury charakter zawartych w tym 
zbiorze tekstów składają się wizyty w Pa-
kistanie, gdzie muzułmanie oraz himalai-
ści są ofi arami ataków terrorystycznych; 
w San Quentin, najsurowszym więzieniu 
w USA, w Egipcie i na Malediwach, gdzie 
czystość i dziewiczość tego pocztówkowe-
go raju jest pozorna i rozgrywana na ży-
czenie bogatych turystów; oraz w Johan-
nesburgu, najniebezpieczniejszym mieście 
na świecie. Do tego dochodzi obserwacja 
afrykańskich kłusowników polujących na 
wymierające gatunki zwierząt. 

Strasznie przygnębiający jest ten obraz 
świata równoległego, bezradności ludzi, 
którzy muszą podporządkować się władzy 
silniejszych, stale zagrażających ich życiu. 
Przy okazji tych reportaży, autor zastanawia 
się nad rolą reportera. Jego zadaniem nie jest 
ratowanie świata, ale obiektywne opisywa-

nie i przedstawianie go takiego jaki jest. Czy 
podczas wojny reporter ma ratować komuś 
życie czy dokumentować jego śmierć? To 
dylemat moralnie trudny do rozwikłania. 
Tym bardziej, że pojawia się kolejne pytanie: 
w jaki sposób zdjęcia i artykuły o biednych 
ludziach mają im pomóc? Wzrasta nasza 
świadomość o krytycznej sytuacji danego re-
gionu, ale czy to coś zmieni w życiu tamtych 
ludzi? Niezależnie od tego, o czym pisze, au-
tor robi to świetnie. Powstrzymuje się od wy-
dawania osądów i wygłaszania napuszonych 
opinii. Te reportaże to głównie rozmowy 
z ludźmi, opis zastanej sytuacji i wątpliwo-
ści, czy narzucająca się na pierwszy rzut oka 
ocena sytuacji jest tą właściwą, prawdziwą.

Jeśli ktoś myśli, że książka Tomka 
Michniewicza da nadzieję na to, że przy-
szłość może nie będzie taka zła, że może 
media za bardzo rysują na czarno otacza-
jącą rzeczywistość, że w gruncie rzeczy 
nie musimy się bać i możemy czuć się 
bezpiecznie… Cóż, te wszystkie historie 
o świecie równoległym nie pozostawiają 
złudzeń. Świat schodzi na psy. A wobec 
terroru jesteśmy bezradni. Wszyscy.

sAbinA seMeniuk

Wraz z rosnącym rozpowszechnieniem 
cukrzycy, coraz ważniejsze staje się posia-
danie wiedzy o tym, jak można zminimali-
zować ryzyko wystąpienia choroby, a tak-
że o sposobach jej wykrywania i leczenia. 
Dlatego Światowa Organizacja Zdrowia 
podejmuje działania mające na celu promo-
cję wiedzy o cukrzycy w ramach obchodów 
Światowego Dnia Zdrowia – 7 kwietnia 
2016 roku. 

Organizując wydarzenia związane ze 
Światowym Dniem Zdrowia 2016, WHO 
pragnie:
• doprowadzić do zwiększenia wiedzy 

o rosnącym rozpowszechnieniu cukrzycy, 
ogromnym obciążeniu tą chorobą i jej po-
ważnych następstwach, zwłaszcza w kra-
jach o niskich i średnich dochodach;

• spowodować podjęcie konkretnych, 
skutecznych i ekonomicznych działań 
w walce z chorobą, które będą obejmo-
wać zarówno profi laktykę, jak i metody 
diagnozy, leczenia i opieki nad osobami 
chorymi na cukrzycę;

• ogłosić pierwszy światowy raport 
o cukrzycy opisujący obciążenie cho-
robą i jej skutkami oraz wzywający 
do wzmocnienia systemów ochrony 
zdrowia w celu zapewnienia lepszego 
nadzoru i profi laktyki cukrzycy oraz 

skuteczniejszego leczenia chorych.
Warto odnotować, że świat dokonał 

istotnego kroku w walce z epidemią cuk-
rzycy, przyjmując jako cel zmniejszenie 
o jedną trzecią liczby zgonów z powodu 
chorób niezakaźnych, w tym cukrzycy, do 
2030 r. w ramach Celów Zrównoważonego 
Rozwoju. W związku z tym WHO wspie-
ra państwa  wdrażające polityki mające na 
celu zmniejszenie oddziaływania chorób 
niezakaźnych, w tym cukrzycy, nowotwo-
rów, chorób układu krążenia i płuc.

Niemal 350 mln. osób na całym świecie 
cierpi na cukrzycę – chorobę przewlekłą, do 
której dochodzi, gdy organizm nie wytwa-
rza wystarczającej ilości insuliny lub nie jest 
w stanie skutecznie wykorzystywać własnej 
insuliny w procesie metabolizmu cukrów 
pochodzących ze spożywanej żywności. In-
sulina to hormon regulujący poziom cukru 
we krwi, będącego źródłem energii potrzeb-
nej nam do życia. Jeżeli glukoza nie może 
przeniknąć do komórek organizmu, w któ-
rych jest spalana jako energia i pozostaje 
w krwiobiegu, jej stężenie może wzrastać 
do szkodliwego poziomu.

W 2012 r. cukrzyca była bezpośred-
nią przyczyną około 1,5 mln. zgonów 
na świecie, z których 80% miało miejsce 
w państwach o niskich i średnich docho-

dach. Według prognoz WHO do 2030 r. 
cukrzyca stanie się 7 najczęściej występu-
jącą przyczyną zgonów.

Rozróżniamy dwa główne typy choroby. 
Osoby cierpiące na cukrzycę typu 1 na ogół 
w ogóle nie wytwarzają własnej insuliny 
i dlatego, aby przeżyć, muszą przyjmować 
insulinę w formie iniekcji. Chorzy na cuk-
rzycę typu 2, którzy stanowią około 90% 
wszystkich przypadków zachorowań, naj-
częściej wytwarzają własną insulinę, ale 
w niewystarczającej ilości lub ich organizm 
nie jest w stanie jej właściwie wykorzystywać. 
Osoby chore na cukrzycę typu 2 na ogół mają 
nadwagę i prowadzą siedzący tryb życia.

Długotrwale utrzymujący się we krwi 
wysoki poziom glukozy powoduje uszko-
dzenie narządów wewnętrznych i może być 
przyczyną ataku serca, udaru mózgu, nie-
wydolności nerek, impotencji oraz zakażeń 
prowadzących do amputacji kończyn.

Przy zastosowaniu właściwego leczenia 
wpływ cukrzycy na życie chorego można 
zminimalizować. Nawet osoby cierpiące 
na cukrzycę typu 1 mogą cieszyć się dłu-
gim życiem w zdrowiu, jeżeli będą ściśle 
kontrolować poziom cukru we krwi.

Powiatowa stacja
sanitarno-epidemiologiczna 

w kozienicach
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Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zaprasza osoby bezrobotne oraz pracodawców do korzystania ze wsparcia  
w postaci usług i instrumentów rynku pracy. Oferta PUP obejmuje zarówno formy aktywizacji oferowane w ramach 
projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego jak i w ramach środków krajowych, którymi Urząd 
Pracy dysponuje na rzecz wspomagania lokalnego rynku pracy (Fundusz Pracy).

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach w roku 2016 kontynuuje realizację projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej 
pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (i)”. Powyższy Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój 
rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP, Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa 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. Projekt będzie realizowany do końca 2016 roku. 

W ramach projektu wsparciem obejmowane są osoby bezrobotne (kobiety i mężczyźni) w wieku 30 lat i powyżej, zarejestrowa-
ne w PUP w Kozienicach. Mogą to być osoby, dla których określono I lub II profil pomocy.

W roku bieżącym aktywizowane są tu przede wszystkim osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotne powyżej 12 miesięcy) oraz 
osoby powyżej 50 roku życia. W roku 2016 zaplanowano realizację staży, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospo-
darczej oraz szkoleń indywidualnych.

Na początku marca bieżącego roku Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach złożył w Wojewódzkim Urzędzie Pracy  
w Warszawie wniosek o dofinansowanie projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kozie-
nickim (ii). Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś 
priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regio-
nalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okresem realizacji 
projektu są lata 2016 – 2017. Powyższy projekt skierowany jest do bezrobotnych kobiet i mężczyzn poniżej 30 roku życia 
należących do kategorii NEET (osoby młode, które nie pracują, nie szkolą się i nie uczestniczą w kształceniu formalnym  
w trybie stacjonarnym – dokładna definicja osoby z kategorii NEET zawarta jest w Programie Operacyjnym Wiedza Edu-
kacja Rozwój). Zaplanowane w ramach projektu formy wsparcia to staże, szkolenia i jednorazowe środki na podjęcie 
działalności gospodarczej.

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy  
w powiecie kozienickim.

W 2016 roku PUP rozpoczął również realizację Programu Regionalnego „Mazowsze 2016”, który jest skierowany do osób 
długotrwale bezrobotnych z terenów wiejskich nie posiadających wykształcenia średniego. Program ten jest finansowany ze środ-
ków Funduszu Pracy, a formy wsparcia, które będą realizowane to staże, szkolenia i jednorazowe środki na podjęcie działalności 
gospodarczej.

W roku bieżącym Powiatowy Urząd Pracy rozpoczął również realizację nowego instrumentu. Jest to refundacja części 
kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku 
życia. 

Efektem działań realizowanych przez PUP ma być osiągnięcie jak najwyższej efektywności zatrudnieniowej (by jak naj-
większa liczba osób aktywizowanych przez PUP podjęła zatrudnienie). Dlatego też wskazane jest, aby pracodawcy korzysta-
jący z różnorakiego wsparcia PUP byli skłonni zatrudniać osoby bezrobotne po zakończeniu wsparcia finansowanego przez 
Urząd Pracy. 

Programy i projekty realizowane przez PUP wymagają doboru uczestników wedle ściśle określonych reguł. Dlatego też pod 
numerem telefonu 48 614 66 81 można uzyskać szczegółowe informacje na temat działań realizowanych przez PUP w Kozieni-
cach. Informacje na ten temat można uzyskać również na stronie www.pupkozienice.pl, a także w siedzibie PUP – ul. Zdziczów 1  
w Kozienicach.

ArkADiusz nowAkowski
Dyrektor Powiatowego urzędu Pracy

w kozienicach
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Maksyma ta ma zastosowanie 
i w dzisiejszych czasach mimo powsta-
nia i rozwoju prawa konsumenckiego 
dlatego, że nieznajomość przepisów 
przez konsumentów mogą i wykorzy-
stują przedstawiciele handlowi firm 
oferujących różne usługi czy towary. 
Jak się przed tym ustrzec i jak postę-
pować, by uniknąć problemów, które 
mogą sporo kosztować? Musimy pa-
miętać, że nikt nie może powoływać 
się na nieznajomość prawa, czyli nie-
znajomość prawa szkodzi, a to kosz-
tuje szczególnie, że jak praktyka poka-
zuje Polacy znają się na wszystkim 
(we własnym mniemaniu) i często 
wdrażają w życie swoje domorosłe 
teorie.

Co zatem zrobić, żeby nie dać się 
oszukać?

Przed podpisaniem umowy musimy 
pamiętać o kardynalnej zasadzie prawa 
tj. Pacta sunt servanda (łac. umów na-
leży dotrzymywać) – zasada wyrażają-
ca się w tym, że osoba, która zawarła 
w sposób ważny umowę, musi się z niej 
wywiązać. Tylko w ściśle określonych 
przez przepisy prawa warunkach mo-
żemy odstąpić od umów zawartych na 
odległość (telefonicznie, przez Inter-
net) i poza lokalem przedsiębiorstwa, 
czyli zawartych w naszym mieszkaniu, 
czy też na pokazach, ale też nie zawsze. 
Przed podpisaniem umowy musimy 
sprawdzić, czy wpisano do niej prawo 
do odstąpienia i na jakich warunkach.

Jak postępować, aby nie zawrzeć 
niekorzystnej dla nas umowy?
1. Musimy znać wszystkie umowy, 

które nas obowiązują tj. z kim są 
zawarte i na jaki okres, bo jeżeli pod-
piszemy za wcześnie umowę z innym 
dostawcą usługi to będziemy zmusze-
ni zapłacić karę dotychczasowemu 
albo nowemu, często może to być kil-
kaset złotych.

2. Jeżeli telefonuje do nas ktoś oferu-
jąc atrakcyjną ofertę, to najpierw 
musimy ustalić kto do nas telefonu-
je, niestety często telemarketerzy lub 
przedstawiciele handlowi różnych 
firm podszywają się pod znane firmy, 
aby uśpić naszą czujność. Żądajmy, 
aby zgodnie z obowiązującym pra-

wem podali dokładną nazwę firmy 
i poinformowali nas czy będzie-
my mieć prawo do odstąpienia od 
umowy bez ponoszenia kosztów 
i w jakim czasie. W przypadku, gdy 
nie jest dla nas zrozumiała przed-
stawiana oferta czy też mamy jakieś 
wątpliwości to powiedzmy, żeby 
zadzwoniono do nas za kilka dni, 
a my w tym czasie skonsultujmy się 
z kimś lepiej od nas orientującym się 
w tym zagadnieniu i przedyskutuj-
my z nim, czy warto przyjąć przed-
stawianą ofertę. Szczególnie ważne 
jest to dla seniorów, którzy zbytnio 
ufają osobom telefonującym do nich. 
Pamiętajmy, że tak naprawdę nie 
wiemy z kim rozmawiamy – wiemy 
tylko tyle ile nam powie i jak się 
przedstawi. 
Nie ufajmy zapowiedzi, że rozmo-
wa jest nagrywana. Nawet gdy tak 
jest, nagranie nie będzie nam udo-
stępnione. W razie sporu sądowego 
opinia biegłego rozstrzygnie o tre-
ści nagrania, a zaliczkę na tę opinię 
będzie musiał zapłacić konsument. 
A ponadto tylko operatorzy teleko-
munikacyjni są zobowiązani prze-
chowywać nagrania rozmów. Mogą 
one być wykorzystane w postępowa-
niu mediacyjnym lub przed sądem 
polubownym przy Prezesie Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej.
3. Puka ktoś do naszych drzwi. Nie 

otwierajmy pochopnie drzwi nie-
znajomym. Nie wiemy kto stoi za 

drzwiami. Najlepiej mieć łańcuch 
i nie zdejmować go przy rozmowie 
z nieznajomymi. Mamy prawo i obo-
wiązek sprawdzić z kim mamy do 
czynienia. Przedstawiciel handlowy 
ma prawny obowiązek wylegitymo-
wania się przed nami – nie krępujmy 
się korzystać z naszych praw. Czę-
sto przedstawiciele handlowi nowych 
sprzedawców energii elektrycznej mó-
wią używając różnych argumentów, że 
muszą odczytać licznik, bo będą jakieś 
zmiany i trzeba podpisać nową umowę. 
Pamiętajmy, że osoba przychodząca 
do wymiany licznika (nie inkasent) 
musi mieć pisemne upoważnienie do 
dokonania tej czynności i drugi nowy 
licznik w torbie. Jeżeli osoba twierdzi, 
że przyszła do kontroli licznika, czyli 
urządzenia pomiarowego to wiedzmy, 
że jednej osobie tego nie wolno robić, 
musi to być komisja i mieć pisemne, 
imienne i ważne upoważnienie do do-
konania tej kontroli. Gdy już wpuś-
cimy obcą osobę nie zostawiajmy jej 
samej szczególnie przy liczniku. Je-
żeli mamy zastrzeżenia do wyników 
kontroli to wpiszmy te zastrzeżenia 
do protokołu – odmowa podpisu nic 
nam nie da, a tylko pogorszy naszą 
sytuację w ewentualnym sporze. Gdy 
ktoś obiecuje nam tańszy prąd czy gaz 
nie wpuszczajmy go do mieszkania 

i poprośmy o pozostawienie nam 
wzoru umowy abyśmy mogli ją sobie 

Dokończenie na str. 13

nie podpisujmy umowy ad hoc bez przeczytania
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Szybki PIT to kampania informacyj-
na Ministerstwa Finansów, która poma-
ga rozliczyć roczne zeznanie podatkowe 
(PIT). 

Nazwa Szybki PIT nawiązuje do 
faktu, że składając PIT przez Internet, 
można zrobić to naprawdę szybko. 
Dodatkowo jest to proste i bezpieczne 
a jednocześnie oszczędza czas i pienią-
dze. Nie trzeba przy tym drukować for-
mularza, wypełniać go odręcznie czy 
kupować znaczka pocztowego.

Kampanii Szybki PIT towarzyszy stro-
na internetowa www.szybkipit.pl

Zawiera ona aktualności, broszury 
informacyjne Ministerstwa Finansów, 
informacje o sposobach rozliczeń rocz-
nych przez Internet, formularze oraz 
wyszukiwarkę urzędów skarbowych. 
Na stronie będzie też dostępna apli-
kacja umożliwiająca zadanie pytania 
ekspertowi. 

Z kolei na Portalu Podatkowym 
funkcjonującym na stronie www.por-
talpodatkowy.mf.gov.pl wszyscy zain-
teresowani znajdą aktualne formularze 
oraz niezbędne informacje związane 
z rozliczeniem PIT.

Akcja Szybki PIT będzie też obecna 
na Facebooku.

W ramach tegorocznej akcji PIT przy-
gotowano dla podatników wiele udogod-
nień ułatwiających rozliczenia:
– uruchomiono punkt informacyjny 

w Urzędzie w sprawach rozliczenia 
rocznego sala nr 48 – tel. 48 611 22 59 
w.483,

– w Urzędzie udostępniono stanowisko 
komputerowe w pokoju 56, umożli-
wiające wysłanie zeznania drogą in-
ternetową pod nadzorem i z pomocą 
pracownika Urzędu Skarbowego,

– 16 kwietnia 2016 roku w Urzędzie 
Skarbowym w Kozienicach zosta-

nie zorganizowany Dzień Otwarty 
w godz. 9.00 – 13.00, w ramach któ-
rego będzie można złożyć wypełnio-
ne zeznanie podatkowe lub dokonać 
rozliczenia dochodów na stanowisku 
komputerowym przystosowanym 
do złożenia zeznania podatkowego 
przez Internet.

– w dniach 28 – 29 kwietnia 2016 roku 
zostanie wydłużony czas pracy Urzędu 
do godz. 18.00.
Osoby posiadające Kartę Dużej Ro-

dziny, jeżeli złożą PIT przez Internet 
otrzymają zwrot nadpłaty w terminie 
30 – dniowym.

Przypomina się, iż z uwagi na fakt, 
że w 2016 roku 30 kwietnia jest dniem 
wolnym od pracy (sobota), ostatni 
dzień składania zeznań przypada na 
2 maja.

urząd skarbowy
w kozienicach

w spokoju przeczytać i powiedzmy, 
żeby przyszedł za jakiś czas. Ale gdy 
zostaniemy namówieni i od razu pod-
piszemy umowę nie wolno jej wrzucić 
do szufl ady i nikomu o tym nie mówić, 
tylko musimy ją przeczytać, a senio-
rzy muszą taką umowę dać do prze-
czytania swoim dzieciom lub wnukom 
– daje to szansę na wyplątanie się 
z niekorzystnej umowy.  

4. Często jesteśmy ponaglani do podpisa-
nia umowy, bo nie ma czasu. To, jednak 
nie nasz problem! 
My mamy prawo zapoznać się 
z treścią umowy. Trochę inaczej jest 
gdy kurier przywiezie nam umowę. 
Nie zawsze możemy przeczytać umo-
wę. Możemy ją podpisać kuriero-
wi, ale musimy ją przeczytać – nie 
wolno jej odłożyć na bok. Mamy 
14 dni na odstąpienie od niej bez po-
dawania przyczyny.

Dokończenie w następnym numerze.

Dokończenie ze str. 12

stAnisŁAw gĄsior
Powiatowy rzecznik konsumentów

najpierw muszę przeczytać umowę, żebym wiedział co i z kim podpisałem
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Tradycją Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Bogucinie stały się już marcowe, 
teatralne wieczory organizowane z okazji 
Dnia Kobiet przez Radę Rodziców i Grono 
Pedagogiczne. Na spotkania te przychodzą 
mieszkańcy Bogucina i okolicznych miej-
scowości, aby wspólnie spędzić czas. 

Tegoroczne spotkanie było wyjątkowe, 
bo przybył na nie sam…William Szekspir. 

Kto bowiem lepiej niż on zna sekrety ro-
mantycznej miłości, o której marzą kobiety? 
Miłość, jak wiemy, jest ponadczasowa, po-
dobnie jak twórczość wielkiego dramaturga, 
który tak lubił o niej pisać. W sobotę piątego 
marca, pokonując barierę czasu i przestrzeni, 
przeniósł się więc z XVII-wiecznej Anglii 
w XXI wiek i zawitał do Szkoły Podstawo-
wej w Bogucinie. Pomogły mu w tym fi glar-
ne wiedźmy, które podczas wystawionego 
w szkolnych murach przedstawienia nieźle 
namieszały w życiu znanych szekspirow-
skich bohaterów. Zgodnie z tym, co zapo-
wiedziały na początku spektaklu, „zaczę-
ły się dziwy, zaczął się spór prawdziwy”. 
W sztuce opartej na kanwie dramatów Szeks-
pira, Julia umawia się nie tylko z Romeo, ale 
i z… Tarzanem, zaś Desdemona, zamiast 
zginąć z ręki Otella, całkiem dobrze się z nim 
dogaduje. Wszyscy bohaterowie świetnie od-
najdują się w naszej współczesności, znają 

nawet melodie i teksty 
popularnych piosenek 
oraz dobrze radzą sobie 
z dzisiejszą techniką. 
A co szczególnie waż-
ne – nie chcą kłótni 
i sporów, lecz… miło-
ści. Dlatego też szeks-
pirowskim bohaterom 
żartobliwie wykreowa-
nym przez amatorski 
zespół teatralny z Bo-
gucina towarzyszyły 
na scenie sympatycz-
ne amorki, które nie 
omieszkały dorzucić 
swoich trzech groszy 
do fabuły sztuki. 

Teatralne „dziwy i spór prawdziwy” 
w postaci wspaniałego przedstawienia, któ-
re nawiązało do trwającego właśnie Roku 
Szekspirowskiego, przygotował Zespół Ar-
tystyczny działający przy Radzie Rodziców. 
Spektakl pod tytułem „Romeo, Julia i inni” 
został odegrany przy dużym zaangażowaniu 
aktorów-amatorów i entuzjastycznie przyję-
ty przez licznie zgromadzoną publiczności. 
Artyści zaprezentowali się znakomicie, a na 
sukces przedstawienia złożyły się także cie-
kawa  scenografi a i starannie przygotowane 

kostiumy. Dzięki interesującemu, pełnemu 
humoru scenariuszowi i dobrej grze akto-
rów widzowie świetnie się bawili. 

Po spektaklu każda z obecnych na sce-
nie i na widowni pań otrzymała kwiatki, 
które wręczał przystojny Tarzan oraz mogła 
wziąć bezpłatnie czasopisma kobiece. Na-
stępnie wszyscy udali się na poczęstunek.

Serdecznie dziękujemy rodzicom oraz 
nauczycielom za przygotowanie uroczy-
stości, a gościom za obecność. Szczegól-
ne podziękowania kierujemy do aktorów, 
którzy wzięli udział w przedstawieniu. 

beAtA MACiĄg

III Warsztaty Muzyki Liturgicznej  
były nie tylko szkołą śpiewu, ale także 
okazją do wspólnej modlitwy i refl eksji.

Po raz kolejny w dniach 26-28 lute-
go br. w budynku po Gminnej Świetlicy 
w Garbatce-Letnisku odbyły się III War-
sztaty Muzyki Liturgicznej. Uczestniczy-
ło w nich ponad 30 osób. Był to cenny 
czas dla każdego, kto chciał ulepszyć swój 
śpiew, otrzymać wskazówki i porady na 
temat wydobywania czystych dźwięków 
oraz lepiej poznać pracę śpiewaków i chó-
rzystów. W trakcie warsztatów, uczestnicy 
pod okiem profesjonalisty, mogli pogłę-
bić swoją wiedzę o muzyce liturgicznej, 
rozszerzyć repertuar o nowe pieśni oraz 
nowe aranżacje tradycyjne. Bezcenną 
nauką w trudnej sztuce śpiewu, okazały 
się również ćwiczenia z zakresu emisji 
głosu. Warsztaty zakończyły się Uroczy-
stą Mszą Św. w Kościele N.N.M. Panny 
w Garbatce-Letnisku, gdzie uczestnicy 
zaprezentowali zdobyte na warsztatach 
umiejętności. Poprowadził je Piotr Pałka 
znany i ceniony kompozytor i dyrygent, 
jeden  z dyrygentów Scholii Papieskiej, 

śpiewającej podczas wizyty Jana Pawła II 
na Krakowskich Błoniach. Organizatora-
mi warsztatów byli Wójt Robert Kowal-
czyk oraz proboszcz parafi i pw. N.N.M. 
Panny Ks. kan. Augustyn Rymarczyk w 
Garbatce-Letnisku.

Cieszy nas bardzo rosnąca z roku na 

rok frekwencja Warsztatów. Okazuje się 
bowiem, że w naszej Gminie jest wielu 
utalentowanych muzycznie ludzi. I oby 
tak dalej. My ze swojej strony już zapra-
szamy na IV Warsztaty Muzyki Liturgicz-
nej w roku 2017. Do zobaczenia!

kingA kowALCzYk

GMINA GARBATKA-LETNISKO
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W Przedszkolu Samorządowym „Pod 
Sosnową Szyszką” w Garbatce – Letni-
sku, trwają aktualnie zapisy dzieci na rok 
2016/2017. Zapisy obejmują dzieci urodzone 
w latach od 2010 do 2013. W wyjątkowych 
przypadkach statut dopuszcza przyjęcie do 
naszej placówki dzieci w wieku 2,5 roku.  
Wniosek oraz stosowne oświadczenia moż-
na pobrać bezpośrednio u Dyrektor – Marii 
Grygiel lub w pokoju administracji. Szcze-
gółowe informacje można uzyskać również 
pod numerem telefonu 48 62 10 177.

Przedszkole Samorządowe „Pod Sos-
nową Szyszką” to nowa placówka dzia-
łająca od 3 września 2012 roku. Budynek 
przystosowany jest do przyjmowania 100 
dzieci. Organem prowadzącym jest Gmina 
Garbatka – Letnisko, natomiast organem 
nadzorującym jest Kuratorium Oświaty 
w Warszawie, delegatura w Radomiu. 
Przedszkole posiada 4 przestronne, jasne 
i estetyczne sale do zajęć dla dzieci (z łazien-
kami). Wyposażone są one w funkcjonalne 
meble i sprzęt dostosowany do potrzeb roz-
wojowych naszych podopiecznych. Przed-
szkole posiada również nowoczesne po-
mieszczenia gospodarcze: kuchnię z całym 
zapleczem, stołówkę, szatnię, duży widny 
„świetlik”. Teren wokół placówki jest roz-

legły, przystosowany do zabaw na świeżym 
powietrzu, posiada on także bezpieczny 
i nowoczesny plac zabaw.

Nasze Przedszkole to miejsce, w któ-
rym dzieci czują się bezpiecznie i kom-
fortowo. Zapewniamy im dużo przestrze-

ni do zabawy i nauki. W naszej placówce 
dziecko nie będzie czuło się osamotnione. 
Wspólna zabawa z dziećmi pozwoli mu 
poznać smak przyjaźni i radości. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
MAriA grYgieL
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We wtorek 8 marca w Głowaczowie 
w Publicznym Gimnazjum im. Jana 
Pawła II odbyły się uroczyste ob-
chody Dnia Kobiet, zorganizowane 
przez Wójta Gminy Józefa Grzegorza 
Małaśnickiego.

Spotkanie w hali sportowej rozpo-
czął Wójt Gminy, składając wszystkim 
zebranym Paniom serdeczne życzenia 

zdrowia, szczęścia oraz podziękował za 
trud i poświęcenie. 

Następnie rozpoczął się występ dłu-
go oczekiwanego kabaretu „Mohero-
we Berety”, założonego przez cztery 
przyjaciółki, który świetnie wpisał się 
w obchody Dnia Kobiet. Recital trwa-
jący dwie godziny wprawił wszystkich 
zgromadzonych we wspaniały nastrój.

W niedzielę 14 lutego nasza drużyna 
wzięła udział w bardzo silnie obsadzo-
nym turnieju halowym dla rocznika 2007. 
Turniej dobrze rozpoczął się dla naszych 
żaków i już w pierwszym meczu dali 
pokaz siły wygrywając z Deltą Słupno 
3-1. W drugim meczu naszym przeciwni-
kiem była drużyna Syrenka Białobrzegi, 
w tym meczu padł remis. Kolejny mecz 
to kolejna wygrana naszych młodzików, 
którzy pokonali LKS Chlebnia 2-0. Ostat-
ni mecz w grupie rozegraliśmy z Bronią 
Radom. Jak  przystało na te drużyny, 
które ostatnio między sobą grały często 
mecz był zacięty i wyrównany, jednak 
naszym chłopcom udało się przechylić 
szalę zwycięstwa na swoją stronę wygry-
wając 1-0. Do gier półfi nałowych Legion 
wyszedł z 1 miejsca i w półfi nale mierzył 
się z Radomiakiem Radom. Mimo dużej 
przewagi i kilku okazji nie udało nam się 
strzelić gola i mecz zakończył się bez-
bramkowym remisem. Wielka szkoda, bo 
Radomiak miał duże problemy, aby opuś-
cić swoja połowę. Finalistę musiały wy-
łonić rzuty karne, w których lepsi okazali 
się przeciwnicy. W meczu o III miejsce 
nasi chłopcy ulegli gospodarzom Pilicy 
Białobrzegi i ostatecznie zajęli IV miej-
sce zostawiając po sobie dobre wrażenie 
i z podniesionym czołem wrócili do domu. 

Za osiągnięte wyniki dostali puchar, me-
dale i nagrody rzeczowe. Najważniejsze, 
że chłopcy dobrze się bawili, przy okazji 
mogli zmierzyć się ze swoimi rówieśni-
kami z innych klubów. Każdy kocha wy-
grywać, lecz porażki też uczą i trzeba je 
przyjmować z pokorą.. 

Skład: Piotr Prątnicki, Tomasz Ma-
jewski, Błażej Włodarczyk, Igor Woj-
ciechowski, Piotr Polowczyk, Jakub 
Opasek, Tymon Urbanek, Dominik 
Węsek, Maciej Pawlik, Czarek Bratos, 
Przemek Bratos. 

Hubert CzubAJ – trener

Na zakończenie spotkania Panowie, 
wśród których byli m.in. wójt, jego 
zastępca oraz sekretarz gminy i radni 
wręczyli Paniom kwiaty oraz zaprosili 
na przyjęcie. Wieczór na pewno na dłu-
go pozostanie w pamięci wszystkich 
zebranych.

MiCHALinA woLskA

GMINA GŁOWACZÓW
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Rekolekcje – to w kościele rzymsko-
katolickim kilkudniowy okres poświęco-
ny odnowie duchowej poprzez modlitwę. 
W Cecylówce-Brzózkiej odbyły się one 
od 2 – 4 marca. W tym roku wygląda-
ły jednak zupełnie inaczej niż w latach 
poprzednich. Tym razem to ksiądz Pro-
boszcz Jerzy Dziułka wraz z rekolekcjo-
nistą księdzem Marcinem, z parafi i Boże-
go Miłosierdzia w Radomiu, przyszli do 
uczniów. Na sali gimnastycznej przygo-
towany został ołtarz, gdzie każdego dnia 
odprawiana była Msza Święta oraz Droga 
Krzyżowa. Oprawę muzyczną przygo-
tował pan organista Paweł. Pierwszego 

dnia podczas nauk rekolekcyjnych dzie-
ci poznały życiorys św. Faustyny. Ksiądz 
rekolekcjonista opowiadał, w jaki sposób 
przyczyniła się ona do szerzenia Boże-
go Miłosierdzia. Uczniowie mogli także 
oddać cześć relikwiom świętej. W cza-
sie kolejnych dwóch dni rozważane były 
uczynki miłosierdzia Bożego co do ciała 
i duszy. Ostatniego dnia odprawiona zo-
stała msza święta w intencji  zmarłych na-
uczycieli i pracowników szkoły. Po mszy 
nauczyciele wraz dyrektor szkoły popro-

wadzili Drogę Krzyżową. Każdego dnia, 
po zakończeniu rozważań rekolekcyj-
nych, dzieci wykonywały prace zgodne 
z tematyką spotkań, tworząc tym samym 
piękną gazetkę, którą można podziwiać 
na korytarzu szkolnym. Uczniowie dostali 
upominki w formie obrazków. Tegorocz-
ne rekolekcje wielkopostne to szczególne 
dni roku szkolnego. Choć wolne od zajęć 
edukacyjnych, to jednak pełne nauki.

ninA broDowskA-woJDAk
PsP Cecylówka-brzózka
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Bóbr europejski jest polskim zwierzę-
ciem rodzimym. We wczesnym średnio-
wieczu należał do jednych z najpospolit-
szych zwierząt w Polsce. Przez całe wieki 
był gatunkiem łownym, przedstawiają-
cym bardzo dużą wartość użytkową. Dzi-
siaj występuje tak licznie, że zaczyna być 
traktowany jak szkodnik. 

Wieloletnia ochrona przyczyniła się do 
stopniowego zwiększenia liczebności zwie-
rząt. W roku 1968 oceniano ją na 300 osobni-
ków, w roku 1975 już na 500 osobników. Jak 
podaje GUS obecnie w Polsce żyje ok. 86 tys. 
sztuk bobrów. To właśnie ochrona i aktywna 
restytucja spowodowały, że populacja bobrów 
wciąż wzrastała liczebnie i w końcu rozprze-
strzeniła się na teren niemal całego kraju. Jej 
oddziaływanie na środowisko spowodowało, 
liczne straty w rolnictwie i starodrzewiu, pole-
gają one na zalewaniu łąk oraz pól, zgryzaniu 
drzew, niszczeniu grobli i wałów, czy nawet 
podkopywaniu dróg komunikacyjnych.

O szkodach wyrządzanych przez te 
zwierzęta mówi się dużo, a o możliwości 
uzyskania odszkodowań przez rolników za 
szkody wyrządzone w uprawach rolniczych, 
sadowniczych oraz gospodarstwach rybackich 
i leśnych mówi się niewiele. Odszkodowa-
nia te przysługują poszkodowanym w myśl 
art. 126 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1651.) Skarb Państwa, 
w imieniu którego działa regionalny dyrektor 
ochrony środowiska odpowiada fi nansowo 
za szkody wyrządzone między innymi przez 
bobry w gospodarstwach rolnych, leśnych lub 
rybackich. Odpowiedzialność, o której mowa 
wyżej nie obejmuje utraconych korzyści.

W celu uzyskania odszkodowania za 
szkody wyrządzone przez bobry należy 
złożyć na adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Warszawie

Wydział Spraw Terenowych II w Radomiu 
 ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom 

Wymagane dokumenty:
1) wniosek o odszkodowanie za szko-

dy wyrządzone przez bobry (wniosek 
można pobrać ze strony warszawa.
rdos.gov.pl);

2) mapę ewidencyjną z zaznaczeniem 
działki, na której wystąpiła szkoda;

3) aktualny wypis i wyrys z rejestru grun-
tów;

4) umowa dzierżawy (w przypadku dzier-
żawienia działki);

5) upoważnienia od ewentualnych współ-
właścicieli; 

6) pozwolenie na budowę (w przypadku 
szkód wyrządzonych w obwałowa-
niach stawów rybnych) lub pozwole-
nie wodno-prawne (w przypadku ko-

rzystania z wód płynących).
Po przyjęciu wniosku, przeprowadzane 

są przez pracowników RDOŚ oględziny 
mające na celu zweryfi kowanie powsta-
łych szkód i ich policzenie (pracownicy 
RDOŚ nie wykonują oszacowania).

Po pozytywnym zweryfi kowaniu szko-
dy na gruntach wnioskodawcy wykonywa-
ne jest oszacowanie przez uprawnionego do 
tego celu rzeczoznawcę majątkowego, wy-
branego na drodze przetargu (rzeczoznawca 
nie jest pracownikiem RDOŚ i nie pobiera 
żadnych opłat od wnioskodawcy podczas 
przeprowadzania oszacowania – rzeczo-
znawca jest fi nansowany przez RDOŚ).

Po ustaleniu kwoty zaistniałej szkody, 
która jest wskazana w operacie szacun-
kowym wykonanym przez rzeczoznawcę 
następuje wypłata odszkodowań przez Re-
gionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska 
w miarę posiadania środków fi nansowych 
przeznaczonych na przedmiotowe cele. 

Wnioskodawca może składać kolej-
ny wniosek dotyczący odszkodowania 
za szkody bobrowe, mimo że poprzedni 
wniosek zakończył się wypłatą odszkodo-
wania. Wówczas brane są pod uwagę szko-
dy powstałe od dnia, w którym pracownik 
RDOŚ dokonał oględzin.

MieCzYsŁAw szewCzYk

Program „Książki naszych marzeń” po-
przedza Narodowy Program Rozwoju Czy-
telnictwa, który w latach 2016 – 2020 będą 

wspólnie realizować ministerstwa: edukacji 
narodowej oraz kultury i dziedzictwa na-
rodowego. Program „Książki naszych ma-
rzeń” realizowany jest w roku szkolnym 
2015/2016 w szkołach podstawowych. 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokim 
Kole również przystąpiła do programu i jak 
wynika z danych opublikowanych przez Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej znalazła się 
wśród prawie 10 tysięcy szkół, które zgłosiły 
się do programu „Książki naszych marzeń”. 
Program zabezpieczał fi nansowanie zakupu 
książek do biblioteki szkolnej w wysokości 
1 000 zł, resztę kwoty, tzn. 250 zł zapewnił 
organ prowadzący, tj. Gmina Gniewoszów. 
Umożliwił on zakup książek do bibliotek 
szkolnych w celu promocji czytelnictwa 
wśród dzieci, młodzieży oraz rozwijania ich 
kompetencji i zainteresowań czytelniczych. 

Za pieniądze z programu do biblioteki 
szkolnej zakupiono książki, które nie są pod-
ręcznikami. Książki te zostały wybrane przez 
uczniów i są lekturami, którymi autentycznie 
uczniowie są zainteresowani. Tworząc listę 
propozycji do wyboru dla uczniów popro-
siliśmy o pomoc Bibliotekę Pedagogiczną 

w Puławach oraz Bibliotekę Publiczną Gminy 
Gniewoszów. Zgodnie z założeniami progra-
mu książki te swoją fabułą powinny rozbudzać 
ciekawość młodego czytelnika otaczającą go 
rzeczywistością i inspirować do twórczego 
działania. Książki zakupiono pod koniec 2015 
roku, stąd dopiero w styczniu 2016 roku mo-
gliśmy obserwować zainteresowanie uczniów 
nowymi lekturami. Część uczniów wypoży-
czyła nowo zakupione książki na ferie zimo-
we. W drugim półroczu planujemy konkursy 
i projekty czytelnicze promujące i popularyzu-
jące czytelnictwo. Nasze działania muszą być 
niezwykle atrakcyjne, aby osiągnąć zakładane 
przez MEN rezultaty. Podstawowym rezulta-
tem programu ma być trwałe zainteresowanie 
młodych ludzi czytaniem. Aby tak się stało 
muszą doświadczyć przyjemności z czytania, 
odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania 
wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zain-
teresowań, a także spędzania wolnego czasu. 
Jest to jednak proces długofalowy i wymaga 
wielu lat sumiennej i systematycznej pracy.

JoAnnA kowALCzYk 
Dyrektor PsP w wysokim kole

GMINA GNIEWOSZÓW
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Już po raz kolejny w Światowy 
Dzień Chorych 11 lutego br. oso-
by starsze i chore spotkały się, dzię-
ki życzliwości dyrekcji w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Wysokim Kole. 
Odbyła się Msza Święta z udzieleniem 
Sakramentu Namaszczenia Chorych. 
Po Mszy Świętej wszystkich obecnych 
zaproszono na herbatę i pyszne ciasto 
drożdżowe ofiarowane przez Zakład 
Piekarniczo-Cukierniczy „Milen-
ka” Zachariusza Marka Madejskiego 
z Regowa Nowego. Siostra Paula przy-
gotowała dla uczestników upominki 
– niespodzianki: motylki ze słodkim 
cukierkiem. Wszyscy otrzymali mod-
litewnik przygotowany przez Ks. Al-
berta Warso z wyborem modlitw przez 
pośrednictwo Sługi Bożego Biskupa 
Piotra Gołębiowskiego, który starał się 
o Koronację Cudownego Obrazu Mat-
ki Bożej Wysokolskiej. Z ofiar złożo-
nych przez chorych w tym dniu i tych, 
które chorzy złożyli podczas spowie-
dzi przed świętami Bożego Narodzenia 
został zakupiony złoty ornat z wizerun-

kiem Jezusa Miłosiernego, który został 
poświęcony podczas Mszy Świętej. 

JoAnnA kowALCzYk 
Dyrektor PsP w wysokim kole
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Priorytetem w Zespole Szkół w Grabo-
wie nad Pilicą jest pielęgnowanie tradycji 
i rozwijanie postaw patriotycznych wśród 
społeczności szkolnej oraz lokalnej. Po-
dejmowane są liczne działania z inicjaty-
wy władz szkoły, gminy i zaprzyjaźnio-
nych instytucji w celu propagowania tych 
wzniosłych ideałów. Od kilku lat podtrzy-
mywana jest współpraca z Fundacją im. 
Cichociemnych Spadochroniarzy Armii 
Krajowej, przy okazji organizowania 
uroczystości Weller 7 w rocznicę zrzutu 
spadochronowego, który miał miejsce na 
terenie Gminy Grabów nad Pilicą. 

W najbliższym czasie będziemy świad-
kami licznych wydarzeń patriotycznych, 
gdyż Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej, rok 2016 został ustanowiony 
„Rokiem Cichociemnych”. Cichociem-
nymi nazywano żołnierzy Polskich Sił 
Zbrojnych – spadochroniarzy desanto-
wanych w okresie II wojny światowej 
z Wielkiej Brytanii do Polski – okupo-
wanej przez III Rzeszę. 

22 lutego uczestniczyliśmy w kon-
cercie z okazji 75. rocznicy pierwszego 
zrzutu Cichociemnych do okupowanej 
Polski. Wzięła w nim udział premier Be-
ata Szydło oraz szef BBN minister Paweł 
Soloch, który odczytał list Prezydenta RP 
skierowany do uczestników wydarzenia. 
Data uroczystości w Filharmonii Narodo-
wej nie była przypadkowa, gdyż w nocy 
z 15 na 16 lutego minęło 75 lat od pierw-
szego zrzutu Cichociemnych na teren 
Ojczyzny. 

Zespół Szkół w Grabowie nad Pilicą 
reprezentowało 110 osób: uczniowie, ro-

dzice, nauczyciele, pracownicy szkoły. 
Koncert rozpoczął się od poetyckiej re-
fl eksji na temat tragicznej przeszłości na-
szej Ojczyzny, następnie głos zabrał prezes 
Fundacji im. Cichociemnych Spadochro-
niarzy Armii Krajowej Bogdan Rowiński, 
który przywitał zgromadzonych gości. 
W dalszej części programu mogliśmy po-
znać historię Cichociemnych prezentowa-
ną przez aktora Antoniego Pawlickiego 
oraz wysłuchać utworów muzycznych 
w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego Wojska Polskiego. Po kon-
cercie uczniowie wraz z opiekunami spot-
kali się z Premier Beatą Szydło. 

Dla wszystkich uczestników była to 

ważna lekcja historii, zwłaszcza dla mło-
dzieży szkolnej, która ciągle poszukuje 
autorytetów, tego dnia miała je na wy-
ciągnięcie ręki. Podobne przedsięwzięcia 
utwierdzają w przekonaniu, że pamięć 
o Cichociemnych zostanie przekazana 
kolejnym pokoleniom. Obecnie te trady-
cje dziedziczy i kultywuje Jednostka Woj-
skowa GROM.  

Koncert zorganizowany przez Fil-
harmonię Narodową oraz Fundację im. 
Cichociemnych Spadochroniarzy Armii 
Krajowej był inauguracją „Roku Cicho-
ciemnych”.

eDYtA LusArCzYk, 
AnnA wĄsik

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
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Powiatowe zawody w tenisie stoło-
wym Głowaczów 2016 można uznać za 
wielkie zwycięstwo dla naszej szkoły. 
22 lutego drużyna naszych uczennic 
klasy szóstej Milena Leszczyńska, Da-
ria Zaręba i Daria Woźniak prowadzona 
przez Zbigniewa Białkowskiego zajęła 
pierwsze miejsce w kategorii dziew-
cząt szkoły podstawowej i awansowała 
do finału Mazowieckich Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej w tenisie stołowym. 
Tydzień później tj. 29 lutego sukces 
powieliła drużyna chłopców w skła-
dzie Patryk Zaręba uczeń klasy czwar-
tej, Serafin Kukliński uczeń klasy pią-
tej, Dawid Zaręba uczeń klasy szóstej, 
która również zajęła pierwsze miejsce 
i awansowała do finału Mazowieckich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w tenisie 
stołowym. Gratulujemy i trzymamy 
kciuki za kolejne sukcesy.

sŁAwoMir MADeJ
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Jubileusz Setnych Urodzin jest okazją 
niezwykłą. Sto lat to czas, który dla więk-
szości z nas, zwłaszcza na początku ży-
ciowej drogi, wydaje się nieosiągalny. To 
cały wiek, na zebranie mnóstwa doświad-
czeń i mądrości, przeżycia wspaniałych 
chwil szczęścia i niezmierzonej radości. 

W dniu 01.02.2016 roku w Śmietan-
kach jubileusz swoich setnych urodzin 
obchodził Franciszek Molendowski. 

W tym niezwykłym dla Jubilata dniu 
towarzyszyła mu  najbliższa rodzina oraz 
przedstawiciele Wojewody Mazowie-
ckiego Krzysztof Murawski i Zbigniew 
Gurtat, przedstawiciel Burmistrza Gminy 
Kozienice Lucyna Malec.

Goście złożyli dostojnemu  jubilatowi 
z okazji 100 rocznicy urodzin serdeczne 
gratulacje i gorące życzenia zdrowia, po-
myślności, miłości bliskich i wielu następ-
nych lat szczęśliwego i pogodnego życia.

31.01.2016 roku w intencji Pana Fran-
ciszka odprawiona została w Kościele Pa-
rafi alnym pw. Św. Maksymiliana Kolbe 
w Janikowie msza święta w której uczest-
niczyli bliscy jubilata, rodzina, przyjaciele 
i lokalna społeczność. 

Aby uczcić długie i ciekawe życie 
Franciszka Molendowskiego we mszy 
wzięli udział przedstawiciele organizacji 
kombatanckich, a jego zasługi dla ojczy-
zny podkreślone zostały poprzez obec-
ność sztandarów tych organizacji.

Pan Franciszek serdecznie podziękował 
za życzenia, kwiaty, upominki, którymi zo-
stał obdarowany przez przybyłych gości. 

Jubileusz wprawił Jubilata w dobry 
nastrój i skłonił do wspomnień z dzie-
ciństwa, trudnych latach dorastania oraz  
wojennej tułaczki. 

Franciszek Molendowski urodził się 
01.02.1916 roku Strykowicach Górnych. 
Pochodzi z wielodzietnej, rolniczej rodziny. 
Od najmłodszych lat uczył się i pracował. Po 
ukończeniu szkoły pracował jako młynarz. 
W wieku 21 lat wstąpił do 84 Pułku Piecho-
ty Lądowej Strzelców Polskich w Pińsku. 
Z chwilą wybuchu II Wojny Światowej 
1939 brał udział w kampanii Wrześniowej 
podczas której  jego pułk walczył w skła-
dzie macierzystej 30 Dywizji Piechoty. Pan 
Franciszek walczył na I froncie II lini obro-
ny min. pod Bełchatowem i Wieluniem. 29 
września 1939 roku Pan Franciszek tak jak 

wielu innych trafi ł do niemieckiej niewoli. 
Polscy żołnierze zostali osadzeni w niemie-
ckim obozie jenieckim dla szeregowców 
i podofi cerów – Stalag I.  

Jeńcy zostali przewiezieni przez oku-
panta do Niemiec a następnie wysłano ich 
do Norwegi. Tam Pan Franciszek znalazł 
się w 41 Batalionie Jeńców Wojennych. 
15.05.1945 roku obóz został wyzwolony 
przez wojska angielskie. Do kraju żołnie-
rze wrócili 02.11.1945 roku. 

Dla Pana Molendowskiego pamięć i sza-
cunek dla Munduru Polskiego pozostał do 
dnia dzisiejszego a przechowywany do dziś 
mundur jest najcenniejszą pamiątką mło-
dych, trudnych lat. 

wydział Polityki społecznej 
urzędu Miejskiego w kozienicach

27 lutego w Centrum Kulturalno-
Artystycznym uruchomiona została 
kawiarnia. Jest ona jedną z form dzia-
łalności Kozienickiego Domu Kultury. 
– Uruchamiając kawiarnię mieliśmy na 

względzie zarówno głosy płynące od 
miłośników kina, którzy już od dawna 
dopytywali się o popcorn, ale także 
opieraliśmy się na opinii osób, które 
na co dzień korzystają z usług świad-
czonych przez wszystkie jednostki 
zlokalizowane w CKA, czyli zarówno 
uczniów Szkoły Muzycznej, Mediateki, 
Kozienickiego Domu Kultury, w tym 
licznej grupy słuchaczy UTW – mówi 
dyrektor KDK Elwira Kozłowska. 
Asortyment dostępny w kawiarni bę-

dzie sukcesywnie poszerzany i dostoso-
wywany do oczekiwań  klientów. 
– Wierzę w to, że kawiarnia będzie ko-

lejnym miejscem scalającym kulturę 
w naszym mieście, gdzie w przyjemnej 
atmosferze będzie można rozkoszować 

się doskonałą herbatą i kawą, a także 
rozsmakować się w ciastach i deserach 
– dodaje dyrektor Kozłowska.
Kawiarnia KDK zlokalizowana jest na 

parterze Centrum Kulturalno-Artystycz-

nego i jest czynna codziennie w godzi-
nach od 10.00 do 21.00.

kozienicki Dom kultury 
im. bogusława klimczuka

kawiarnia kozienickiego Domu kultury zlokalizowana w Centrum kulturalno-Ar-
tystycznym zaprasza

GMINA KOZIENICE
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„Partnerstwo Regionalne Czarni” to 
nowy projekt wspierający rozwój siat-
kówki w miastach i gminach subregionu 
radomskiego. Z tą nowatorską inicjatywą 
– pierwszą w kraju – wystąpiło Stowarzy-
szenie Czarni Radom – właściciel klubu 
Cerrad Czarni Radom. 

Dnia 20 października 2015 roku do 
programu przystąpiło 12 gmin: Pionki, 
Przysucha, Zwoleń, Przytyk, Gózd, Wierz-
bica, Białobrzegi, Iłża, Zakrzew, Jedlińsk, 
Garbatka-Letnisko oraz Kozienice. List 
intencyjny w imieniu naszej gminy pod-
pisała wiceburmistrz Gminy Kozienice 
– Małgorzata Bebelska. W trakcie uroczy-
stego spotkania odbyło się losowanie me-
czy – Kozienice zostały ofi cjalnym Partne-
rem spotkania Cerradu Czarnych Radom 
z drużyną MKS Będzin.

Mecz siatkarskiej Ligi Plus odbył się 
24 lutego 2016 roku. Tego dnia został 
również rozegrany – realizowany także 
w ramach Partnerstwa – pierwszy turniej 
siatkarski, w którym uczestniczyło ponad 
200 uczniów z wszystkich miast i gmin 
uczestniczących w projekcie (15 drużyn). 
Rywalizację młodych adeptów piłki siat-
kowej wygrała reprezentacja Publiczne-
go Gimnazjum z Pionek, zaś kozienicka 
drużyna uplasowała się na 9 miejscu. Po 
zakończonym turnieju nasi reprezentan-
ci udali się do hali Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Radomiu, by wspól-
nie kibicować radomskim siatkarzom. Na 
środowe spotkanie przyjechała również 
45-osobowa grupa uczniów z kozieni-
ckich szkół.

Spotkanie rozpoczęło się punktualnie 
o godzinie 18.00. Tuż przed „pierwszym 
gwizdkiem” wiceburmistrz Gminy Ko-
zienice – Małgorzata Bebelska odebrała 
z rąk kapitana drużyny Cerradu Czar-
nych Radom – Daniela Plińskiego – ko-
szulkę zawodnika libero z autografami 
wszystkich zawodników. Radomska hala 

wypełniona była po brzegi. Podczas me-
czu zawodnicy libero (9 – Kowalski oraz 
17 – Majstrović) występowali w specjal-
nych koszulkach z kozienickim logiem. 
Dwa pierwsze sety spotkania, nie spra-
wiły podpiecznym Raula Lozano żad-
nego problemu. Zacięta walka zaczęła 
się w ostatniej części rozgrywki. Goście 
Czarnych ambitnie walczyli o przedłu-
żenie meczu. Jednak to im się nie udało 
i ostatecznie (zgodnie z planem) radom-
scy siatkarze pokonali MKS Będzin 3:0. 

wydział Promocji, kultury i sportu 
urzędu Miejskiego w kozienicach 
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6 marca 2016 r. w godzinach popołu-
dniowych gwarno zrobiło się wokół bu-
dynku Urzędu Gminy w Magnuszewie, 
a to z powodu spotkania z okazji Święta 
Kobiet, zorganizowanego przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną – Centrum Kultury 
w Magnuszewie przy współudziale Wójta 
Marka Drapały.

Uczestników spotkania przywitała 
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
– Centrum Kultury Elżbieta Wachnik wraz 
z Wójtem Gminy, który wszystkim Paniom 
złożył serdeczne życzenia: zdrowia, pogo-

dy ducha, samych radosnych chwil i święta 
przez cały rok, nie tylko w tym dniu. 

Dla wszystkich pań gościnnie wystą-
pił zespół „Praskie Małmazyje” z Domu 
Kultury Praga Północ. Wiązanka war-
szawskich przebojów przeplatana afory-
zmami Jana Sztaudyngera wprowadziła 
wszystkich uczestników spotkania w miły 
i świąteczny nastrój.

Wielką i trafi oną niespodzianką dla 
wszystkich był tort. Przy kawie i herba-
cie, delektując się smakowitym tortem 
i ciasteczkami, uczestnicy spotkania wy-

słuchali również piosenek wykonanych 
przez miejscowy zespół wokalny senio-
rek „Melodia”. 

W drugiej części swojego występu 
prascy artyści przenieśli nas w nastrojo-
we lata 20. i 30. XX wieku, gdzie  uro-
cza „Zula Pogorzelska” wybrała sobie za  
„anioła stróża” Wójta  naszej gminy. 

W tak miłym nastroju wszystkie panie  
zadowolone  udały się na poszukiwanie  
swoich „aniołów stróżów”, mając nadzie-
ję na spotkanie za rok.

sAbinA MAtYsiAk

Zapraszamy wszystkich sympatyków piłki nożnej na mecze naszych drużyn
Terminarz rozgrywek: RADOM: I Liga Okręgowa Junior Młodszy U-16 Wiosna 2016
LZS MAGNUSZEW – POWAŁA TACZÓW 2016-04-02 GODZ. 11:00                          
LZS MAGNUSZEW – MSPN RADOMIAK 2016-04-17 GODZ. 11:00                                
LZS MAGNUSZEW – SZYDŁOWIANKA 2016-05-07 GODZ. 11:00                               
LZS MAGNUSZEW – SKARYSZEWIANKA 2016-05-15 GODZ. 13:00                                  
LZS MAGNUSZEW – OROŃKA OROŃSKO 2016- 05-21 GODZ. 11:00                           
LZS MAGNUSZEW – MOGIELANKA MOGIELNICA 2016-06-05 GODZ. 10:00                 
LZS MAGNUSZEW – ENERGIA KOZIENICE 2016-06-12 GODZ. 11:00     

Terminarz rozgrywek: RADOM: Klasa B Grupa II SENIORZY           
Wiosna 2016                                                                                         
LZS MAGNUSZEW – GKS CHYNÓW 2016-04-17 GODZ. 16:00                                     
LZS MAGNUSZEW – KS STROMIEC 2016-05-01 GODZ. 16:00                                      
LZS MAGNUSZEW – ISKRA ZBROSZA DUŻA 2016-05-15 GODZ. 16:00                               
LZS MAGNUSZEW – MŁODZIK RADOM 2016-06-05 GODZ. 13:00                             
LZS MAGNUSZEW – LEGION GŁOWACZÓW II 2016-06-19 GODZ. 16:00

ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew
NIP: 812-17-94-196  REGON: -672894787-

Konto: Bank Piaseczno Nr 50 8002 0004 0100 1688 2001 0001
 e-mail: ks.lzsmagnuszew@op.pl

GMINA MAGNUSZEW
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„Ucz się, działaj, zmieniaj” 
– taka idea przyświeca grupie 
aktywnych kobiet, które zrze-
szyły się aby móc działać spo-
łecznie na rzecz lokalnego śro-
dowiska oraz realizować własne 
zainteresowania i pasje. Grupa 
52 pań – mieszkanek pięciu 
miejscowości: Kępy Skóreckiej, 
Chmielewa, Gruszczyna, Ręko-
wic i Mniszewa przyjęła nazwę 
Klub Aktywnych Kobiet. Powo-
łany został zarząd i przygoto-
wany  plany działania.

Warunkiem członkostwa 
w klubie jest opłacanie niewiel-
kich składek członkowskich, 
jednak „Aktywne Kobiety” 
zamierzają też pozyskiwać 
granty i dotacje z zewnątrz, na 
realizację konkretnych projek-
tów. Pomysłów i zapału do pracy nie 
brakuje. Pierwsze spotkanie przygo-
towane  przez „Klub” 8 Marca z oka-
zji Święta Kobiet w Strażnicy OSP 
w Chmielewie, było świetnie przepro-
wadzone pod względem organizacyj-
nym i cieszyło się ogromnym zainte-

resowaniem. Uczestniczyły na nim nie 
tylko „klubowiczki”, ale również go-
ście z zewnątrz. 

Następne spotkanie, na którym będą 
przygotowywane ozdoby wielkanoc-
ne, zostało zaplanowane na 17 marca. 
Wszystkie aktywne kobiety, które chcą 

uczyć się, działać i zmieniać wokół 
siebie rzeczywistość, zapraszamy do 
zapisywania się do „Klubu”, bo jak 
mówi maksyma w jedności siła. 

Członek klubu 
Aktywnych kobiet
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Na podstawie:
– art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U.z 2015,poz.1515)

– art.13 ust. 1 oraz art.38 ust.1 i ust. 2, 
w związku z art.37 ust. 1 i 4 ustawy 
z dnia 2l .08.1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. 
poz.1774, z późn. zm.),

– uchwały Rady Gminy Sieciechów nr 
XIII/75/16 z dnia 22 stycznia 2016 r 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 
w dzierżawę części nieruchomości za-
budowanej z przeznaczeniem na dzia-
łalność w zakresie ochrony zdrowia.

– § 16 rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposo-
bu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U . z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 
z późn. zm’)

Wójt Gminy Sieciechów
ogłasza I nieograniczony pisemny prze-
targ na oddanie w dzierżawę na okres 20 
lat nieruchomości zabudowanej położo-
nej w Zajezierzu, gmina Sieciechów.
1. Przedmiot przetargu i sposób zago-

spodarowania:
Nieruchomość gruntowana położona 

w miejscowości Zajezierze, część dział-
ki nr 91 o powierzchni 1000 m2, wpi-
sana do księgi wieczystej pod RA1K 
00034642/7 zabudowana budynkiem 
Ośrodka Zdrowia. Budynek podpiwni-
czony, trzykondygnacyjny o powierzchni 

użytkowej 1217,10 m2 
Powierzchnia wykończona na parterze 

budynku 317 m2, do wykończenia na par-
terze – 22 m2, całe I piętro i poddasze .

Budynek częściowo wyposażony jest 
w instalację energetyczną wod-kan, cen-
tralne ogrzewanie (kocioł) .

Nieruchomość położona jest przy dro-
dze krajowej nr 48, w centralnej części 
wsi Zajezierze. Przynależny grunt jest 
w znacznej części utwardzony.

Sposób zagospodarowania nierucho-
mości: działalność w zakresie ochrony 
zdrowia.

Termin rozpoczęcia prac wykończe-
niowych – nie później niż 2 lata od dnia 
zawarcia umowy.

Termin zakończenia prac wykończe-
niowych i oddania budynku do użytko-
wania – nie później niż 5 lat od dnia pod-
pisania umowy.
2. Przeznaczenie nieruchomości 

w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego.
Brak obowiązującego planu zagospo-

darowania przestrzennego. W studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Sieciechów, 
teren na którym zlokalizowana jest przed-
miotowa nieruchomość oznaczono jako: 
tereny usług zdrowia.
3. Nieruchomość jest obciążona umo-

wami najmu – do dnia 31.05.2016 r. 
na pow.161,09 m2; do 31.03.2017 r. 
na pow. 23,10 m2; do 30.06.2018 na 

W ramach działań na rzecz wycho-
wania komunikacyjnego pt. ”Chodzę 
i jeżdżę bezpiecznie” zostały zorganizo-
wane w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
w Zajezierzu zajęcia z pielęgniarką. Była 
nią mama ucznia kl. VI Igora Ochockie-
go, Agnieszka Ochocka. 

W zajęciach wzięli udział uczniowie 
klas V – VI. Tematyka spotkania bliska 
i znana wszystkim – „Pierwsza pomoc 
przedmedyczna”. Uczniowie pogłębia-
li wiedzę teoretyczną, a potem ćwiczyli 
zachowania praktyczne w różnych sytua-
cjach wymagających udzielenia pierwszej 
pomocy. Dzięki tym zajęciom kształtuje-
my poczucia odpowiedzialności za własne 
zdrowie oraz zdrowie i bezpieczeństwo in-
nych, zapoznajemy z podstawową wiedzą 
na temat pierwszej pomocy przedmedycz-
nej, przygotowujemy dzieci do udzielenia 
pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

AnnA szYMAŃskA,
bArbArA zieLiŃskA

pow. 10 m2 .
Dzierżawca z chwilą zawarcia umowy 

dzierżawy wchodzi w prawa Wydzierżawia-
jącego w stosunku do istniejących umów.
4. Wywoławczy miesięczny czynsz 

dzierżawny wynosi:
a) 0,04 zł /m2 x 1000 m2 powierzchni 

gruntu + podatek VAT w wysokości 
23% = 49,20 zł.

b) 5,00 zł/m2 x 317 m2 powierzchni 
części wykończonej dzierżawione-
go budynku + podatek w wysokości 
VAT 23 % = 1949,55 zł.

c) czynsz za część niewykończo-
ną zostanie określony po oddaniu 
tej powierzchni do użytkowania, 
w drodze aneksu do umowy.

5. Oferty należy składać w formie pisemnej 
w zamkniętych kopertach opisanych 
,,i pisemny przetarg nieograniczony na 
oddanie w dzierżawę nieruchomości za-
budowanej położonej w zajezierzu, gmi-
na sieciechów”| w terminie do 5 kwiet-
nia 2016 r. do godziny 12.00 w siedzibie 
Urzędu Gminy w Sieciechowie, ul. Ry-
nek 16, pok. nr 3.

6. Dodatkowe informacje na temat przed-
miotu dzierżawy można uzyskać w sie-
dzibie Urzędu Gminy w Sieciechowie 
ul. Rynek 16. pokój 2 tel. 48 6216008 
w. 33.
Szczegółowe warunki przetargu znaj-

dują się na stronie internetowej urzędu: 
www.sieciechow.pl 

GMINA SIECIECHÓW
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Odpady należy wystawić bezpośrednio przed swo-
je posesje tak, aby nie utrudniały ruchu pojazdów 
i pieszych, najpóźniej do godziny 7:00 w dniu zbiór-
ki w danym sołectwie. 

Oddać można m.in.:
– sprzęt RTV (np. telewizory, monitory, odbiorniki ra-

diowe, sprzęt hi-fi );
– sprzęt AGD (np. pralki, lodówki, zamrażarki, ku-

chenki, zmywarki, odkurzacze, żelazka);
– sprzęt komputerowy (np. komputery, laptopy, dru-

karki, akcesoria komputerowe);
– sprzęt telekomunikacyjny (np. telefony, faksy);
– narzędzia elektryczne (np. wiertarki, kosiarki, 

piły);
– odpady oświetleniowe (np. świetlówki, żarówki);
– baterie.

Dodatkowych informacji nt. zbiórki elektroodpa-
dów udzielają sołtysi poszczególnych sołectw, lub 
pracownicy Gospodarki Komunalnej pod numerem 
tel. 48 621 50 23 w. 24

W trosce o nasze środowisko zachęcamy do 
wzięcia udziału w naszej akcji!

urząd gminy grupa Projektowa
w sieciechowie 

stypendystki Programu ikea Family 
Patrycja zapora 
Anna kamińska

olga wasiłek
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Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury, jest dofinansowany 
przez Związek Gmin Ziemi Kozienickiej
Przygotowanie i opracowanie tekstów: Danuta Delekta, Monika Wiraszka
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy
Uwagi prosimy kierować do: Lucyny Domańskiej-Stankiewicz – Naczelnika Wydziału, tel. 48 382 05 66

Adres wydawcy:
ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
tel./fax. 48 382 05 67
e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl
Fotografia: Archiwum Wydziału Promocji  

i Kultury Starostwa Powiato-
wego w KozienicachNakład: 2000 egz.

Fundacja „Zdrowe Dziecko”
KRS: 0000146712
Numer konta bankowego: 85124058621111000051025807
Fundacja „Zdrowe Dziecko” powstała 27.12.1993 r. przy Od-
dziale Dziecięcym Szpitala w Kozienicach. Nadzór nad jej 
działalnością sprawuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej. 
Celem działalności jest pomoc chorym dzieciom oraz podjęcie 
działań profilaktycznych poprawiających stan zdrowia najmłod-
szych oraz organizowanie działań oświatowych promujących 
zdrowie, pomoc służbie zdrowia w zaopatrzeniu w aparaturę  
i sprzęt medyczny.

Ludowy Klub Sportowy „Megawat” Świerże Górne
KRS: 0000229573
Numer konta bankowego: 35124058621111000051029326
Ludowy Klub Sportowy Megawat Świerże Górne powstał  
w 1997 roku. Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej 
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działalności Klu-
bu, upowszechnienie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowot-
nej, wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę i sport oraz 
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Klub Jeździecki „Skarb” przy Stadninie Koni  Kozienice
KRS: 0000234855
Numer konta bankowego: 21124058621111000051021333
Tradycje jeździeckie w Stadninie Koni Kozienice sięgają roku 
1951. Celem działalności klubu jest szkolenie i doskonalenie 
kwalifikacji członków  zrzeszonych w Klubie, opieka nad mło-
dzieżą zrzeszoną w Klubie, przygotowanie zawodów konnych 
i pokazów szkoleniowych, sprawowanie opieki weterynaryjnej, 
utrzymanie i żywienie koni.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Ro-
dzin Sami Sobie
KRS: 0000216086
Numer konta bankowego: 78124058621111000051026224
Swoją działalność stowarzyszenie opiera na pracy społecznej 
członków, do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pra-
cowników oraz członków Zarządu. Cele statutowe realizowane 
są w formie zebrań informacyjnych, zajęć terapeutycznych dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, wspierania psychologicz-
nego rodzin, różnej działalności na rzecz likwidacji barier archi-
tektonicznych oraz integracji osób niepełnosprawnych z różny-
mi środowiskami.

Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki, Koło  
w Kozienicach
KRS: 0000163347
Numer konta bankowego: 27800200040031531920200001
Pod nazwą „Polski Związek Niewidomych” organizacja dzia-
ła od 1951 roku. PZN to stowarzyszenie osób  niewidomych 
i tracących wzrok, którego celem działalności jest pomaganie 
tym osobom i ich bliskim w odnalezieniu się w nowej sytuacji, 
uczenie jak być samodzielnym w domu, w podróży, w pracy,  
i jak aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, praca na rzecz 
systemowych rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie osób  
z dysfunkcją wzroku i dbanie o ich właściwe postrzeganie.

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Kozienicach
KRS: 0000225587
Numer konta bankowego: 81116022020000000086737134
W wypełnianiu swojej misji PCK podejmuje przede wszystkim 
takie zadania jak: ochrona życia i zdrowia, zapewnienie poszano-
wania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych 
i w innych krytycznych sytuacjach; praca na rzecz zapobiegania 
chorobom i rozwijanie pomocy społecznej; aktywizowanie pra-
cy wolontariuszy i stała gotowość do niesienia pomocy, budowa 
uniwersalnego poczucia solidarności ze wszystkimi, którzy po-
trzebują ochrony i pomocy.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Szczep Kozienickich 
Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Przesilenie”
KRS: 0000057720
Numer konta bankowego: 38102011560000710200648022
Szczep Kozienickich Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Przesi-
lenie” jest owocem wieloletniej pracy wszystkich zuchów, har-
cerek i harcerzy, zastępowych, przybocznych i drużynowych, 
którzy działali w swoich kozienickich drużynach w latach 80. 
90. XX wieku oraz teraźniejszych. Głównym celem działalności 
jest wychowanie człowieka metodą harcerską w myśl Przyrze-
czenia i Prawa Harcerskiego oraz do świadomej postawy oby-
watelskiej w poczuciu współodpowiedzialności za losy własnej 
rodziny, narodu i państwa polskiego, a także upowszechnienie  
w społeczeństwie ideałów harcerskich.

rozliczając podatek dochodowy za 2015 rok możemy przekazać 1% podatku dla organizacji Pożytku Publicznego, 
między innymi dla organizacji działających w powiecie kozienickim.

Informacje


