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1 lutego na terenie powiatu kozienickie-
go gościł Wojewoda Mazowiecki Zdzisław 
Sipiera oraz Wicewojewoda Artur Stando-
wicz, kórzy tego dnia spotkali się z zarządem 
Elektrowni Kozienice, a następnie ze Staro-
stą Kozienickim Andrzejem Jungiem.

Wizyta w starostwie dotyczyła przedsta-
wienia i omówienia sytuacji wału przeciwpo-
wodziowego w miejscowości Regów Stary, 
w gminie Gniewoszów, który wymaga szere-
gu prac wzmacnających, w celu zniwelowa-
nia zagrożenia powodziowego. W spotkaniu 
uczestniczyli także przedstawiciele Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowe-
go Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie, Regionalnego Zarządu Gospo-
darki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkie-
go Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Warszawie Oddziału w Radomiu, inspek-
toratu w Kozienicach, Wydziału Bezpieczeń-
stwa, Spraw Społecznych i Obywatelskich 
Starostwa Powiatowego w Kozienicach oraz 
Wójt Gminy Gniewoszów.

Po rozmowach merytorycznych wszy-
scy udali się do Regowa Starego, aby 
zapoznać się z aktualnym stanem wału 
przeciwpowodziowego.
– Niebezpieczeństwo polega na tym, że na-

stępuje duża erozja wyspy, która dotych-
czas osłaniała brzeg. To zjawisko zwięk-
sza się i następuje likwidacja wyspy. Jest 
to na zakręcie, w związku z czym cały 
nurt kierowany jest na wał przeciwpo-
wodziowy. Analizowaliśmy te zagrożenia 
i zauważyliśmy, że na brzegu lubelskim 
z podobnymi sytuacjami poradzili sobie 
poprzez budowę odpowiednich zabezpie-
czeń: ostróg, klatek, które odbijają nurt. 
Chcemy teraz, aby taka sama metoda 
została zastosowana na naszym brzegu – 

wyjaśnia Grzegorz Maciejczyk Naczel-
nik Wydziału Bezpieczeństwa, Spraw 
Społecznych i Obywatelskich Starostwa 
Powiatowego w Kozienicach.
Inwestycja polegać ma na umocnieniu 

odcinka o długości około 500-600 metrów.
– Przy zaangażowaniu wszystkich, łatwiej 

będzie nam rozwiązywać trudne zada-
nia, które są przed nami. Nie ukrywajmy 
– to nie są łatwe sprawy, potrzebne są 
duże pieniądze. Są to też kwestie pew-
nych elementów dyskusyjnych, bo jest 
to region związany z ochroną środowi-
ska. I zarówno kwestie środowiskowe, 
jak i te gospodarcze trzeba pogodzić 
sensownie i logicznie. Oczywiście to nie 
jest tak, że tego się nie da zrobić. Tylko 
trzeba szukać odpowiednich akcentów 
w odpowiednim okresie i to wszystko 
poukładać. Od tego jestem, żeby pomóc 
to uczynić – deklarował Zdzisław Sipie-
ra Wojewoda Mazowiecki.
Podczas wizytacji stwierdzono, iż działa-

nia zmierzające do wzmocnienia wału muszą 
być bardziej radykalne. Ustalono wstępny 

harmonogram prac na najbliższe lata. Zostało 
uzgodnione, że w tym roku zrobimy wszystko, 
aby powstała dokumentacja, aby przeszła ona 
całą procedurę uzgodnień, decyzji i konsulta-
cji, także z ekologami. Dyrektor Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej wskazał, że są 
w stanie w ciągu 2 lat uporać się z tematem. Jest 
tylko 1 warunek – środki fi nansowe. Wojewoda 
zapewnił, iż tam, gdzie ma wpływ, to będzie po-
wodował, że te środki się pojawią, natomiast 
tam, gdzie nie ma wpływu – będzie lobbował, 
co jest naprawdę dobrą wiadomością dla nas 
i dla mieszkańców naszego powiatu – podsu-
mował Naczelnik Grzegorz Maciejczyk.

Powiat Kozienicki posiada najdłuższą 
linię brzegową „Królowej Polskich Rzek”. 
Rozłożony jest wzdłuż lewego brzegu Wi-
sły i zajmuje około 62 kilometrów linii 
brzegowej od miejscowości Podmieście 
na południu do rzeki Pilicy na północy.

SABINA SEMENIUK
Materiał fi lmowy na wyżej wymie-

niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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Studniówka w Zespole Szkół Nr 1 
im. Legionów Polskich w Kozienicach 
odbyła się tradycyjnie w dwóch terminach. 
Organizatorami balów studniówkowych byli 
rodzice, którzy jak co roku, stanęli na wysoko-
ści zadania i zapewnili swoim dzieciom nie-
zapomniane przeżycia. Ten dla wielu pierw-
szy w życiu prawdziwy bal zapadnie na długo 
w pamięć nie tylko maturzystów, ale również 
wszystkich zaproszonych gości. 

W sobotę 21 stycznia 2017 r. na balu 
studniówkowym bawili się uczniowie 
klas maturalnych oraz ich wychowawcy: 
klasa 3 BLO z wychowawcą Katarzyną 
Kobus-Gregorczyk, klasa 3 FLO z wy-
chowawcą Marzeną Gruszczyńską, klasa 
4 technikum ekonomicznego z wycho-
wawcą Małgorzatą Kacprzak oraz klasa 
4 technikum mechanicznego z wycho-
wawcą Grzegorzem Wronikowskim.

Tydzień później 28 stycznia 2017 r. swój 
bal studniówkowy celebrowali uczniowie 
klasy 3 DLO z wychowawcą Barbarą Dy-
czyńską-Mazur, klasa 3 GLO z wychowaw-
cą Beatą Ośką, klasa 4 technikum gastrono-
micznego z wychowawcą Moniką Baryłą 
oraz klasa 4 technikum elektrycznego z wy-
chowawcą Michałem Wrochną. W tym roku 
swój bal studniówkowy przeżywało 223 ucz-
niów naszej szkoły, którzy w maju przystąpią 
do egzaminu dojrzałości.

Studniówka to przyjemność i obowią-
zek zarazem, bal, który pozwala spojrzeć 
na tradycyjne obyczaje z perspektywy 
nowoczesnych nastolatków. Tegoroczni 
maturzyści z wdziękiem odnieśli się do 
utrwalonych od lat wartości, rozpoczy-
nając bal uroczystym wykonaniem polo-
neza, do którego zaprosili swoich wycho-
wawców i dyrektora. Młodzież dostojnie 
prezentowała się w klasycznych wieczo-
rowych strojach, wzbudzając podziw 
i wzruszenie zebranych. Ofi cjalne uro-
czystości uświetniły przemówienia, któ-
rych maturzyści wysłuchali w skupieniu. 
Słowa wsparcia, otuchy i życzliwej prze-
strogi skierowali do uczniów zaproszeni 
goście, m.in. Starosta Kozienicki Andrzej 
Jung, Przewodniczący Rady Rodziców 
Włodzimierz Pujanek oraz Dyrektor I Li-
ceum Ogólnokształcącego w Kozienicach 
Ewa Malec. Dyrektor szkoły Ryszard 
Zając, w swoim przemówieniu, życzył 
młodzieży udanej zabawy studniówkowej 
i przede wszystkim bardzo dobrze zdanej 
matury. Nie zabrakło ciepłych słów, które 
ze swej strony maturzyści skierowali do 
dyrekcji, nauczycieli i rodziców. Ucznio-
wie młodszych klas gratulowali starszym 
kolegom dotychczasowych osiągnięć, 
życzyli wspaniałego balu i sukcesów na 
maturze.

Atmosfera tegorocznych studniówek 
okazała się wyjątkowa, nieukrywane 
emocje, które pojawiły się już w części 
ofi cjalnej, stały się idealnym wprowadze-
niem do wspólnej zabawy, trwającej nie-
przerwanie do białego rana. Parkiet nie 
pustoszał ani na chwilę, dobry humor to-
warzyszył wszystkim zebranym, a muzy-
ka sprawiała, że nogi same wyrywały się 
do tańca. Niezapomnianą zabawę uwiecz-

niły liczne fotografi e.
Gdyby można było mierzyć sukces na 

maturze poziomem pozytywnej studniów-
kowej energii, moglibyśmy być spokojni 
o tegoroczne egzaminy. Ponieważ jednak 
na każdy sukces trzeba zapracować, ży-
czymy maturzystom podobnego zapału 
do pracy, jaki wykazywali w tańcu i wie-
rzymy w przyszłe osiągnięcia.

ANNA GOLLASCH

Dokończenie na str. 3

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

Młodość, radość, piękno, elegancja 
– z takimi słowami będzie się kojarzył bal 
studniówkowy uczniów klas maturalnych 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefa-
na Czarnieckiego w Kozienicach, który 
odbył się 4 lutego 2017 r. w „Dworze Ja-
kuba” w Jedlni. Było to wydarzenie długo 
wyczekiwane i starannie przygotowywane 
przez rodziców i uczniów. Szczególnie 
ważne dla licealistów, ponieważ wiąże się 
z wejściem w dorosłe życie, a po latach 
jest wspominane z wielkim sentymentem.

Studniówka jest niepowtarzalną okazją, 
żeby bawić się wspólnie z rówieśnikami 
i nauczycielami do białego rana. Wieczo-
rowe suknie dziewcząt, czerwone pod-
wiązki, muślinowe białe szale, eleganckie 
garnitury chłopców, uroczysty polonez...

Tak było również w tę wyjątkową noc 
4 lutego. Piękny układ poloneza, przygo-
towany przez Elżbietę Rosołowską-Zmi-
trowicz i zatańczony przez maturzystów, 
dyrekcję i wychowawców, wywołał na-
strój wzruszenia u wszystkich uczestni-
ków balu i zaproszonych gości. Z wielką 
radością i dumą rodzice i nauczyciele pa-
trzyli na kolejny rocznik młodych ludzi 
stojących na progu dorosłego życia.

W części ofi cjalnej głos zabrali: dyrektor 
Ewa Malec, starosta powiatu Andrzej Jung, 
ksiądz kanonik Kazimierz Chojnacki, dy-
rektor Ryszard Zając oraz przedstawiciele 
komitetu studniówkowego: Aldona Bernaś 
i Dariusz Kowalczyk. Życzyli maturzystom 

udanego balu, niezapomnianych wrażeń, 
a w maju jak najlepszych wyników na egza-
minach. Szczególnie serdecznie zabrzmiały 
słowa dyrektor Ewy Malec: Wierzę, że speł-
nicie swoje marzenia.(...)Wszyscy się dzisiaj 
pięknie uśmiechacie, chciałabym, żeby ten 
uśmiech nie zniknął z waszych twarzy, bo po-
goda ducha i optymizm są tym, co nas zbliża 
do upragnionych celów i daje szczęście.

Głos zabrali także przedstawiciele klas 
trzecich. Weronika Stochmal i Bartłomiej 
Matracki serdecznie podziękowali dyrekcji, 
wychowawcom, nauczycielom i wszystkim 
pracownikom szkoły za stworzenie dogod-
nych warunków do nauki, przekazywaną 
wiedzę, wyrozumiałość i cierpliwość, przy-

21 stycznia 2017 r., jak nakazuje tra-
dycja, na 100 dni przed Maturą, młodzież 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Garbatce-Letnisku przeżywała swój 
wyjątkowy, studniówkowy wieczór.

Po ofi cjalnej części, podczas której 
okolicznościowe przemówienia wygło-
sili Dyrektor Szkoły i zaproszeni goście 
m.in. Krzysztof Stalmach Wicestarosta 
Powiatu Kozienickiego, przedstawiciele 
młodzieży z klas maturalnych Iza Kozi-
cka i Mateusz Zamorski złożyli podzię-
kowania Dyrektorowi Szkoły, rodzi-
com oraz pedagogom, za trud włożony 
w kształcenie i wychowanie.

W tegorocznym balu studniówkowym 
uczestniczyli uczniowie kl. IV Technikum 
Drzewnego i Technikum Leśnego oraz 
kl. III Liceum Ogólnokształcącego.

Niech ten cudowny, niepowtarzalny 
wieczór studniówkowy pozostanie na dłu-
go w pamięci tych młodych ludzi, a jego 
wyjątkowo spędzone chwile niech będą 
wspomnieniem wspólnie spędzonych lat, 
które nieubłaganie szybko przeminęły 

w tej szkole i tylko 100 dni pozostało, aby 
zmierzyć się z najważniejszym egzami-
nem – egzaminem dojrzałości.

W imieniu Dyrekcji, Grona Pedago-
gicznego, Rodziców oraz Samorządu 
Uczniowskiego życzę Wam – drodzy 
Abiturienci – dobrych wyników na Ma-
turze oraz powodzenia w dalszej karierze 

jazną i rodzinną atmosferę panującą w na-
szym liceum. Podziękowali także rodzicom 
za zaangażowanie i trud włożony w organi-
zację balu studniówkowego.

A później – tak jak zawsze – zabawa 
aż do świtu. Na twarzach malowały się 
uśmiechy i wszystkim dopisywał dobry 
humor. Ulubione melodie, podróż w ta-
necznym rytmie po krajach Europy, tańce 
do utraty tchu, wspólne zabawy aranżo-
wane przez zespół muzyczny. Ostatnie 
pożegnanie z beztroskim życiem liceali-
sty, który za 100 dni będzie musiał odpo-
wiedzieć na jedno z najważniejszych ży-
ciowych pytań – co dalej po maturze?

GraŻYna aMBrOZiEwiCZ

edukacyjnej i zawodowej.
Marta MrOCZEK

Dokończenie ze str. 2

Wydarzenia
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Wydarzeniem, które przeszło do polskiej 
historii pod nazwą bitwa pod Nową Wsią, była 
batalia wojsk polskich pod dowództwem gen. 
Józefa Dwernickiego z wojskami rosyjskimi 
gen. Cypriana Kreutza. Był to jeden z bojów 
powstania listopadowego, który rozegrał się 
19 lutego 1831 r., na polanach pod Nową 
Wsią i kolonią Chinów. Bitwa ta – choć znana 
w polskiej historiografii – w czasach dzisiej-
szych, wśród mieszkańców ziemi kozieni-
ckiej nie jest jeszcze wystarczająco utrwalona 
i upowszechniona. Mam nadzieję, że ten tekst 
przyczyni się do jej lepszego poznania. 

Jednym z polskich zgrupowań wojsko-
wych powstania listopadowego był samo-
dzielny korpus gen. Józefa Dwernickiego. Za-
sadniczy trzon korpusu stanowiła kawaleria. 
Na tydzień przed bitwą pod Nową Wsią siły 
Dwernickiego wynosiły 1200 ułanów, 1050 
szaserów, 120 krakusów, ok. 2500 piechoty 
i 6 dział. Zadaniem generała były działania 
skierowane przeciwko rosyjskim oddziałom 
gen. Fiodora Geismara. Do pierwszego spot-
kania obu wojsk doszło na lubelszczyźnie, 
pod Stoczkiem 14 lutego 1831 r. Korpus gen. 
Dwernickiego, składający się z 14 szwadro-
nów kawalerii, 3 batalionów piechoty i 6 dział, 
po dwugodzinnej walce rozgromił dywizję 
strzelców konnych gen. Geismara liczącą 24 
szwadrony kawalerii, liczną artylerię i koza-
ków. Była to pierwsza, a zarazem zwycięska 
bitwa w tej wojnie, a Dwernicki za to zwy-
cięstwo został awansowany do stopnia gen. 
dywizji. Po bitwie polski generał maszerował  
w kierunku Warszawy – przez Parysów  
i Osieck dotarł do Góry Kalwarii, dokąd prze-
prawił się po oblodzonej Wiśle. Na lewym 
brzegu rzeki operowały już polskie oddziały 
gen. Sierawskiego, który 16 lutego osiągnął 
Mniszew, a jego podjazdy konne wysuwały 
się w pobliże nieprzyjaciela, którego główne 
siły z gen. Kreutzem, liczące od 3000 do 3500 
żołnierzy były w Gniewoszowie. Kreutz do-
piero 18 lutego wyruszył w kierunku Kozienic.  
W tym czasie Sztab Główny rozkazał Dwer-
nickiemu zniszczyć siły rosyjskie operujące 
na lewym brzegu Wisły, jednocześnie podpo-
rządkował mu korpus Sierawskiego oraz inne 
oddziały operujące w rejonie walk.

Do starcia z Kreutzem Dwernicki dyspo-
nował większymi siłami niż 14 lutego pod 
Stoczkiem. Podlegał mu oddział gen. Sie-
rawskiego, w którym do najwartościowszych 
jednostek zaliczano szaserów 5. Pułku Strzel-
ców Konnych i krakusów z 1. Pułku Jazdy 
Krakowskiej. Sierawski dysponował również 
oddziałami nowych pułków piechoty, które 
łącznie liczyły około 2500 żołnierzy uzbrojo-
nych w karabiny i około 2400 żołnierzy z ko-
sami. Oddziały te nie były jednak dostatecznie 
wyszkolone i miały istotne braki w umundu-

rowaniu. Koncentrację korpusu zarządzono  
w Mniszewie, do którego pierwsze oddziały 
dotarły 19 lutego o świcie. Mimo przejmują-
cego zimna wydano rozkaz wymarszu w kie-
runku wroga. Po południu pierwsze oddziały 
dotarły do Ryczywołu, gdzie zarządzono 
odpoczynek i zajęcie dogodnych pozycji do 
działań następnego dnia. Chodziło głównie  
o zajęcie Nowej Wsi, w pobliżu której przebie-
gał ówczesny trakt pocztowy, dawniej główny 
trakt komunikacyjny. Obecnie to leśna droga, 
która wiedzie z Chinowa do Nowej Wsi. Co 
ciekawe, w roku 1831 obecna droga krajowa 
nr 79 nie była jeszcze w pełni wytyczona, trakt 
ten wiódł od Warszawy i prawdopodobnie 
kończył swój bieg u wylotu z lasu, mniej wię-
cej na wysokości kolonii Chinów, gdzie łączył 
się ze starym traktem pocztowym. W tym cza-
sie trakt wiódł z Kozienic przez Opatkowice, 
Majdany, Chinów, niemalże równolegle do 
Nowej Wsi, Świerży Górnych i Wilczkowic 
do Ryczywołu – i dalej na północ. 

Teren, na którym rozegrała się bitwa, to 
ówczesne polany pod Nową Wsią i kolonią 
Chinów. Od zachodu przylegały do lasu, 
od wschodu graniczyły ze zmarzłym trzę-
sawiskiem naszpikowanym kępami krza-
ków i drzew, czyli Błotem, a obecnie Łąką 
Rusin. Nazwy tej nie można przypisywać 
– jak to czynią autorzy różnych opraco-
wań – ani walkom z 1831 r., ani tym bar-
dziej walkom powstańców styczniowych  
w 1863 r., ponieważ nazwa ta funkcjono-
wała jeszcze przed wspomnianymi wyda-
rzeniami. Dziś polany te są w większości 
zalesione, w lutym 1831 r. trzęsawiskiem 
można było swobodnie przemieszczać się 
konno, jednak trudno było wydostać się  
z niego na trakt pocztowy. 

Kreutz po dotarciu 18 lutego do Kozie-
nic osłonił się oddziałami awangardy (750-
900 dragonów, 3 sotnie kozaków – ok. 260 
szabel i 6 dział artylerii konnej z 114 arty-
lerzystami), które zajęły pozycje na polanie 
koło Chinowa. Przedpole i las zajęły poste-
runki kozackie, dokonujące podjazdów pod 
Nową Wieś, a nawet zagonów pod Ryczy-
wół, gdzie ścierały się z Polakami. Główne 
jednostki w sile 10 szwadronów dywizji 
dragonów (około 1500 szabel), artyleria, 
sztab i dwie sotnie kozaków znajdowały 
się w Kozienicach. Jak wskazują historycy, 
Kreutz prawdopodobnie nie spodziewał się 
walki, co więcej – nawet mógł nie wiedzieć 
o marszu i zbliżaniu się Dwernickiego. 
Szczegóły bitwy pod Nową Wsią zawarte 
zostały w monografii z 2010 r. pt. Stoczek-
Nowa Wieś, której autorem jest Tomasz 
Strzeżek. Dzięki niemu dowiadujemy się, 
jak wyglądał przebieg bitwy.

19 lutego zanotowano – 2 st. C i opady 

śniegu, wiał silny wiatr z południa. Zbliżała 
się godz. 15.00, a więc było około 2 godziny 
do zmroku. Oddziały gen. Sierawskiego po-
dążały z Ryczywołu w kierunku Nowej Wsi 
traktem pocztowym. Na czele kawalerii po-
dążali biali krakusi Kajetana Rzuchowskiego, 
którzy wypierali napotkanych kozaków. Po 
cofnięciu do Nowej Wsi kozacy dołączyli do 
swoich placówek. Rozpoczął się luźny bój 
bez większych strat. W tym czasie Dwernicki 
pospieszył na plac boju. Gdy dotarł na miej-
sce, kozacy zaczęli zwijać i wycofywać się 
w kierunku lasu oddzielającego dwie polany. 
Pomimo rozkazu Dwernickiego o zatrzyma-
niu ataku i poczekaniu na rozpoznanie pozycji 
kozackich przez piechotę, krakusi rzucili się 
za nimi. Żądni walki i sławy krakusi w pogo-
ni za kozakami wpadli na polanę pod Chino-
wem, gdzie natknęli się wprost na kartacze ro-
syjskie, artyleria sprawiła im krwawy chrzest.  
W tym ataku krakusi stracili około 40 zabi-
tych, rannych i zsadzonych z koni, które padły 
ranione kartaczami. Dwernicki nie popełnił 
tego błędu, czekał na piechotę oraz artylerię. 
Metodycznie rozstawił swoje oddziały kawa-
leryjskie w trzech liniach niedaleko drogi do 
Kozienic. Zgodnie z opisem Tomasza Strzeż-
ka: w linii pierwszej znalazły się cztery szwa-
drony krakusów 1. Pułku Jazdy Krakowskiej, 
w drugiej: dywizjony 1. i 3. pułków ułanów,  
a w trzeciej: dywizjon 5. Pułku Strzelców 
Konnych i dwa pozostałe szwadrony kra-
kusów Rzuchowskiego. Dywizjon 2. Pułku 
Ułanów Dwernicki prawdopodobnie trzymał 
przy sobie jako odwód, a następnie przydzielił 
jako osłonę artylerii. Poszczególne dywizjony 
stały w kolumnach. Pierwsza linia nie wy-
chodziła poza południowy skraj Nowej Wsi, 
rozwinęła się w pobliżu pasma wzgórz, gdzie 
stanowisko dowodzenia obrał Dwernicki. 

Rosjanie w tym czasie opuścili dogod-
ne pozycje i zachęceni odparciem kraku-
sów ruszyli w las, w kierunku polany pod 
Nową Wsią. Nie spodziewali się, że zebrały 
się tam znaczniejsze siły pod dowództwem 
osławionego stoczkowskim zwycięstwem 
generała. Obecność licznej polskiej kawa-
lerii zaskoczyła Rosjan, jednak na odwrót 
było za późno. Pozostało im rozwinąć szyki 
i liczyć na siłę artylerii oraz rozstrzygnię-
cie w bezpośredniej walce. Rosyjskie dzia-
ła rozpoczęły kanonadę, powodując straty  
w polskich szeregach. Dwernicki dalej trzy-
mał swoje oddziały, czekał – licząc na po-
jawienie się całego korpusu Kreutza, który 
był w Kozienicach. Ten, jednak nie słysząc 
huku dział wiatrem niesionego na północ, nie 
wysyłał pomocy dla zagrożonej awangardy. 
Jego zaniepokojenie wzbudziły dopiero kłę-
by dymu armatniego. Wtedy Kreutz wysłał 

Dokończenie na str. 5
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na pomoc dowódcę sztabu gen. Dellings-
hausena z czterema szwadronami dragonów 
(około 600 szabel) i dwoma armatami. Sam 
ze szwadronami dragonów i dwiema sot-
niami kozaków oraz 12 działami pozostał 
w Kozienicach, oczekując na wynik batalii. 

Traktem pocztowym nadciągała polska 
artyleria i bataliony piechoty, które zaczęły 
oskrzydlać lasem oddziały rosyjskie. Dwer-
nicki był pewien sukcesu. Główne natarcie 
miała przeprowadzić kawaleria wspomagana 
przez artylerię. Generał wyprowadził kawa-
lerię na dogodne pozycje, jednak nie było to 
łatwe ze względu na grad pocisków armatnich 
oraz zaorane pola. Wyprowadzanie ataku nie 
obyło się bez błędów: pierwszy rzut krakusów 
ponownie skoczył przedwcześnie na wroga, 
dywizjon 3. Pułku Ułanów powoli rozwijał 
się do ataku, czekając na dywizjon 1. Pułku 
Ułanów, który chwilowo zagubił się – wpro-
wadzony w błąd przez mieszkańca Nowej 
Wsi. „Na pozór ekonom” (być może prze-
kupiony przez Rosjan) skierował oddział na 
wschód. Dopiero jakaś mieszkanka wsi „krzy-
kiem wielkim” ostrzegła dowódcę dywizjonu 
Lisickiego, że prowadzi żołnierzy wprost na 
parowy, gdzie mogliby ugrzęznąć. Oddzia-
ły zawróciły w kierunku pozycji rosyjskich. 
Trzeci rzut kawalerii zmierzał za dywizjonem 
na skraj lewego skrzydła ataku. W tym czasie 
krakusi Rzuchowskiego zepchnęli kozaków, 
lecz dostali się pod krwawy ostrzał armatni 
i karabinów dragonów, po czym, ponosząc 
znaczne straty, wycofali się w popłochu. 

Bateria polskich dział ppor. Antoniego 
Frölicha zajęła pozycje, wspierając przy-
gotowywany atak, Rosjanie zaś wzmogli 
ostrzał artyleryjski, szykując się na najgor-
sze. Padł rozkaz do natarcia. Jeden z rosyj-
skich ofi cerów sztabu Kreutza stwierdził, 
że: niepodobna było nie zachwycić się tą 
szarżą. Badacz dziejów i autor monumental-
nego dzieła pt. Wojna polsko-rosyjska 1830 i 
1831 r., Wacław Tokarz, na podstawie wspo-
mnień uczestników tak opisał tę szarżę: [Pol-
scy ułani] ... szli kłusem, ładnie, spokojnie, 
dowódcy i ofi cerowie na swoich miejscach, 
jak na ćwiczeniach. Kartacze wyrywały całe 
roty, ale ułani szlusowali i szli dalej. Na 50 
sążni [100 metrów] przed nami dowódca, 
który jechał przed frontem, dźwięcznie mięk-
ko zakomenderował «Marsz! Marsz». Karta-
cze zrzuciły go z konia, ale ułani poszli. 

Ranny w nogę został Wierzchlejski, ar-
tyleria nieprzyjaciela nie wyrządziła jednak 
tym razem większych strat wśród atakują-
cych, którzy jak błyskawica dopadli do niej 
i roznieśli szablami oraz lancami. Większość 
artylerzystów rosyjskich zginęła. Na dra-
gonów z osłony wpadli krakusi i ułani z 1. 
Pułku. Nieprzyjaciel pierzchł – część Rosjan 

uciekła przez rusinowskie trzęsawiska, gdzie 
potracili konie i na piechotę ratowali się, do-
cierając do większych oddziałów. 

Rosjanie uporządkowali jednak szyki, 
w międzyczasie zaś podszedł dywizjon odwo-
dowy wraz z dwoma działami, które zarzuciły 
nacierających krakusów gradem kul i kartaczy. 
Armaty oraz kontrszarża dragonów rosyjskich 
zaskoczyły krakusów. Doszło do zwarcia od-
działów i bezpośredniej walki wręcz: w ścisku 
okropnym, w którym nie walczono już bronią, 
ale na pięści. Krakusi kolejny raz oddali pola 
i w popłochu uciekli na północ. Pozostałe od-
działy polskie nie dały się panice i w porządku 
podjęły walkę z wściekłymi atakami rosyj-
skich dragonów, których nie sposób było za-
trzymać. Dragoni z polany pod Chinowem za-
pędzili się pod Nową Wieś, gdzie odbili dwie 
armaty. Do Nowej Wsi jednak nie weszli, po-
nieważ zbliżał się dywizjon 2. Pułku Ułanów, 
uaktywniła się również piechota, która celnie 
raziła dragonów: wywołując zamęt i rozstrój 
w ich szeregach. Dragoni nie mieli gdzie się 
ukryć przed tymi strzałami. Cofali się wolno, 
zbierając z pobojowiska rannych towarzyszy 
broni oraz polskich żołnierzy rannych i kontu-
zjowanych. W ten sposób do niewoli dostało 
się wielu polskich żołnierzy. 

2. Pułk Ułanów zaatakował dragonów 
i popędził ich na mostek, gdzie czekała na nich 
polska piechota. W pobliże jednak dochodziły 
nowe dywizjony rosyjskie, które ostatecznie 
zatrzymały natarcie polskiej kawalerii. Na po-
lanie pod Chinowem gromadziły się oddzia-
ły korpusu Dwernickiego, a podprowadzone 
z Kozienic działa ostrzeliwały jeszcze polskie 
stanowiska. Zmrok przerwał bitwę.

Cały polski korpus wycofał się na noc do 

Ryczywołu. Dwernickiemu zależało na tym, 
aby jego ludzie odpoczęli. Korpus rosyjski 
nocował za Kozienicami na biwakach, nie 
rozpalając nawet ognia. Rosjanie obawiali 
się, że wojska polskie jeszcze nocą wypro-
wadzą z Ryczywołu kolejny atak. Jednak do 
tego nie doszło ani nocą, ani kolejnego dnia. 

Bilans bitwy pod Nową Wsią nie był bar-
dzo optymistyczny dla strony polskiej. Trud-
no też jednoznacznie wskazać jej zwycięzcę. 
Polacy nie zajęli Nowej Wsi, skąd mieli wy-
prowadzić następnego dnia atak, Rosjanie 
praktycznie utrzymali swe pozycje wyjściowe 
i zadali znaczne straty. Dane dotyczące strat po 
obu stronach oczywiście różnią się od siebie, 
własne straty zaniżano, straty przeciwnika za-
wyżano. Wedle polskich danych urzędowych 
Polacy zdobyli 3 działa, do niewoli wzięli 
stu kilkudziesięciu żołnierzy, do Warszawy 
odesłano 80 jeńców. Liczbę zabitych Rosjan 
szacowano na 200. Straty własne Dwernicki 
zawyżył, pisał o kilkudziesięciu (do 50 ran-
nych). W raporcie urzędowym mowa była 
o 28 zabitych, 20 rannych i 15 wziętych do 
niewoli. Rosjanie straty własne ocenili na 57 
martwych i 35 rannych oraz straty dwóch 
dział, jednocześnie podwyższyli straty Pola-
ków, których miałoby zginąć 300-400 żołnie-
rzy, a 70-105 wziętych do niewoli. Patrząc na 
bilans wydarzeń, bitwę tę należałoby uznać za 
nierozstrzygniętą. Bitwa pod Nową Wsią mia-
ła jednak przede wszystkim wymiar moralny. 
Obok zwycięskiego Stoczka pokazała, że woj-
ska rosyjskie można pokonać lub skutecznie 
stawić im czoła. Obie bitwy wywarły poważ-
ny wpływ na morale armii, władz powstania 
i społeczeństwa Królestwa Polskiego.

KrZYSZtOF ZaJąC
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W piątek 20 stycznia w Centrum Kon-
ferencyjno-Rozrywkowym „U Grubego” 
w Wielogórze rozstrzygnięty został 23. 
Plebiscyt „Echa Dnia” na Sportowca, Tre-
nera i Talent Ziemi Radomskiej.

Podczas uroczystej gali wręczone 
zostały nagrody także dla laureatów 
z terenu powiatu kozienickiego. Wśród 
trójki wyróżnionych sportowców, któ-
rzy uzyskali największa liczbę głosów 
znaleźli się:
1. Jarosław Kozłowski – tenisista stołowy 

Energii Kozienice – grającej w III lidze 

mazowieckiej
2. Dawid Ceglarz – piłkarz KP Stanisła-

wice – drużyny z radomskiej B klasy
3. Jakub Caban – tenisista stołowy III-li-

gowej Energii Kozienice
Laureatem wśród trenerów został Ar-

tur Strąg – szkoleniowiec rezerw piłkar-
skiej Energii Kozienice – drużyny wystę-
pującej w radomskiej A klasie.

Za sportowy talent z terenu powiatu 
kozienickiego w tegorocznym Plebis-
cycie uznany został Tomasz Szczepa-
niak – piłkarz UKS Jastrząb Głowa-

czów – 10-latek grający na pozycji 
napastnika.

Najpopularniejszym sportowcem 
regionu radomskiego w 23. Plebiscy-
cie Echa Dnia wybrana została Alicja 
Fiodorow – lekkoatletka i wielokrotna 
medalistka igrzysk paraolimpijskich.

Patronat honorowy nad Plebiscytem 
sprawował między innymi Starosta Po-
wiatu Kozienickiego Andrzej Jung.

MOniKa wiraSZKa

Chcesz zajrzeć do ewidencji grun-
tów? A może sprawdzić lokalizację 
przestrzenną budynków na swojej 
działce? Teraz to możliwe, uruchomio-
ny został bowiem Geoportal Powiatu 
Kozienickiego!

Czym jest Geoportal?
Geoportal to serwis internetowy, na 

którym gromadzone są zasoby danych 
przestrzennych. Użytkownik Geoportalu 
ma możliwość wyszukiwania zbiorów 
oraz usług danych przestrzennych na pod-
stawie zawartości odpowiadających im 
metadanych oraz wyświetlania zawartości 
metadanych, nawigowania, powiększania 
i pomniejszania, przesuwania lub nakła-
dania na siebie zobrazowanych zbiorów 
oraz wyświetlania objaśnień symboli kar-
tografi cznych i zawartości metadanych 
(za: art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 
4 marca 2010 r. o infrastrukturze informa-
cji przestrzennej – Dz.U. z 2010 r. nr 76, 
poz. 489 z późn. zm.).

Zawarte w Geoportalu Powiatu Ko-
zienickiego informacje oraz generowane 

z niego wydruki nie stanowią dokumen-
tów w postępowaniach administracyjnych 
i innych. Mają one wyłącznie charakter 
poglądowy i mogą być wykorzystywane 
jedynie w zakresie przybliżonej identy-
fi kacji i lokalizacji przestrzennej obiek-
tów ewidencji gruntów i budynków oraz 
obiektów pozostałych baz danych. Ko-
piowanie i publikowanie danych bez zgo-

dy jest zabronione. 
Na Geoportal Powiatu Kozienickie-

go wejdziesz wpisując adres strony: 
www.kozienicepowiat.geoportal2.pl lub 
klikając w baner Geoportalu znajdujący 
się po prawej stronie na stronie głównej 
www.kozienicepowiat.pl

MOniKa wiraSZKa

W bieżącym roku zorganizowana 
zostanie druga edycja Powiatowego 
Przeglądu Przyśpiewek Dyngusowych 
i Pieśni Wielkanocnych. Pierwsza edy-
cja miała miejsce w kwietniu 2016 roku 
w Magnuszewie i cieszyła się dużym 
zainteresowaniem wśród uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych.

Celem Przeglądu jest przede wszyst-
kim ukazanie tego, co w kulturze ludowej 
jest jeszcze żywe, co stanowi o jej boga-
ctwie i co niestety już zanika, zachowanie 
ciągłości tradycji związanych z okresem 
Wielkanocnym, czy też promocja tradycji 
ludowej Ziemi Kozienickiej.

Przegląd skierowany jest do ucz-

niów klas IV – VI szkół podstawowych 
oraz uczniów gimnazjów. Eliminacje 
szkolne powinny odbyć się do 20 mar-
ca, a gminne do 22 marca 2017 r. Fi-
nał Przeglądu odbędzie się 3 kwietnia 
2017 roku w Gniewoszowie. Głównym 
organizatorem Przeglądu jest Stowarzy-
szenie Kobiet Ziemi Kozienickiej.

Zachęcamy do zgłębiania wiedzy na 
temat wielkanocnych obrzędów i trady-
cji oraz do udziału w Przeglądzie! Re-
gulamin, kartę zgłoszenia oraz plakat 
znaleźć można na stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego w Kozienicach 
www.kozienicepowiat.pl

MOniKa wiraSZKa

Informacje
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16 grudnia 2016 r. Sejm RP uchwa-
lił ustawę o zmianie ustawy o ochronie 
przyrody oraz ustawy o lasach. Zmiany 
dotyczyły przede wszystkim możliwości 
wycinki drzew na własnej posesji bez 
ubiegania się o zezwolenie na tę czynność 
w urzędach gminy.

Jak to wygląda w rzeczywistości?
Od 1 stycznia 2017 r. każda osoba fi -

zyczna może usunąć ze swojej nierucho-
mości każde drzewo, o ile jego wycinka nie 
jest dokonywana na cele związane z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej.

Istnieją jednak sytuacje, kiedy wy-
cinka drzewa nie będzie możliwa lub 
będzie w znaczny sposób utrudniona. 
Dotyczy to sytuacji, gdy jest ono objęte 
dodatkową ochroną tzn.: jest pomnikiem 
przyrody, jest zadrzewieniem śródpol-
nym, przydrożnym i nadwodnym w parku 
krajobrazowym albo na obszarze chronio-
nego krajobrazu, objęte zostało ochro-
ną konserwatora zabytków, a także, gdy 
w zasięgu prac związanych z jego wycin-
ką występują chronione gatunki zwierząt, 
roślin albo grzybów.

Jak rozpatrywana jest wycinka 
drzew przez rolników? Rolnik jest osobą 
fi zyczną, więc pierwszy warunek można 
uznać za spełniony. Jeśli chodzi o drugi 
warunek – sytuacja jest już trochę bardziej 

złożona. Działalność rolniczą traktuje się 
bowiem jak działalność gospodarczą, dla-
tego konieczne jest dokonanie osobnej 
oceny, czy drzewo wycinane jest na cele 
związane z prowadzeniem gospodarstwa, 
czy też nie. Przykładowo – gdy rolnik 
chce usunąć drzewo pod budowę domu 
– nie będzie to związane z działalnością 
gospodarczą, zatem nie będzie wymagało 

uzyskania zezwolenia na wycinkę. Jeżeli 
jednak rolnik zechce wyciąć drzewo pod 
budowę przechowalni, obory, czy stodoły 
– sytuacja będzie odwrotna i potrzebne 
będzie zezwolenie na wycinkę.

oprac. MOniKa wiraSZKa
na podstawie materiałów
Ministerstwa Środowiska

18 lutego w hali Kozienickiego Cen-
trum Rekreacji i Sportu odbyła się druga 
edycja Turnieju o Puchar Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożar-
nej w Kozienicach w Piłce Halowej Stra-
żaków z terenu powiatu kozienickiego.

Warunkiem uczestnictwa w Turnie-
ju było członkostwo w strukturach OSP, 
a także ukończenie co najmniej szkolenia 
podstawowego. Drużyna mogła liczyć 
maksymalnie 10 zawodników, z których 
tylko trzech mogło być zawodnikami 
zrzeszonymi w klubach sportowych.

W Turnieju wzięło udział 8 drużyn 
– 7 reprezentujących poszczególne gmi-
ny: Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gnie-
woszów, Grabów nad Pilicą, Kozienice, 
Magnuszew Sieciechów, a także drużyna 
składająca się z reprezentantów Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Kozienicach. Rozgrywki prowadzone były 
w dwóch grupach, z których po dwie druży-
ny awansowały do półfi nałów. Zwycięzcy 
półfi nałów zmierzyli się ze sobą w fi nale.

W meczu fi nałowym spotkały się 
drużyna Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu gminy Głowaczów oraz drużyna 
Komendy Powiatowej PSP. Po zaciętym 

meczu zawodowi strażacy musieli uznać 
wyższość kolegów ochotników z gminy 
Głowaczów. Pojedynek zakończył się 
wynikiem 3:2 dla drużyny gości. Trzecie 
miejsce zajęli strażacy ochotnicy z terenu 
gminy Grabów nad Pilicą.

Puchary zwycięskiej drużynie oraz 
drużynom uczestniczącym w Turnieju 
wręczyli Starosta Powiatu Kozienickiego, 
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP Andrzej Jung, Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej w Kozieni-
cach bryg. Krzysztof Zyzek.

Wręczono również nagrody dla naj-
lepszego zawodnika, którym został Mate-
usz Pyrka z KP PSP w Kozienicach, naj-
lepszego bramkarza – Michała Woźniaka 
– również z Komendy Powiatowej PSP 
w Kozienicach oraz najlepszego strzelca, 
którym okazał się Damian Konopka re-
prezentujący OSP Gminy Głowaczów.

MOniKa wiraSZKa

Informacje/Wydarzenia
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Z czym kojarzy nam się temat drew-
na? Las, drzewo, ognisko, dom, meble... 
W małej miejscowości na Mazowszu, 
leżącej na skraju Puszczy Kozienickiej 
drewno może kojarzyć się z czymś wię-
cej, a mianowicie ze szkołą – Szkołą 
Drzewną w Garbatce – Letnisku.

Uczący się tam młodzi ludzie wraz 
ze swoimi nauczycielami, zauroczeni 
tym materiałem, potrafią wykreować 
z drewna wyroby, które czasami aż 
nierealnie materializują dziecięce ma-
rzenia o zabawie. Jako nauczyciele, 
których głównym zadaniem jest „wy-
kreowanie” przyszłych stolarzy, mi-
strzów swojego fachu, mamy w tym 
dziele wielkiego sprzymierzeńca, ja-
kim jest drewno. Materiał, choć wyma-
gający i kapryśny w obróbce, w rękach 
sprawnego rzemieślnika potrafi prze-
istoczyć się w wyrób, mebel, rzeźbę, 
czasami zakrawający o miano dzieła 
sztuki. Podczas nauki, jak i w życiu, 
okazuje się, że pracujemy na zróżni-
cowanym materiale, którym zarówno 
będzie samo drewno, jak i charaktery 
młodych adeptów sztuki stolarskiej. 
I tak okazuje się, że będzie kilka grup 
fachowców. „Specjaliści”, Ci którzy 
chcą pracować tylko przy konkretnej 
dziedzinie stolarstwa, pragnący wy-
specjalizować się, jak nowoczesny 
zakład produkcyjny i być mistrzem 
w tworzeniu schodów bądź mebli czy 
podłóg. Są też „mistrzowie”, którzy 
z założenia chłoną wiedzę w każdym 
z proponowanych tematów, pragną 
osiągnąć perfekcję w każdej z dziedzin 
stolarstwa. Są też w końcu „marzy-
ciele” łamiący granicę, postrzegający 
drewno jako materiał, który bezgra-
nicznie przyjmie wszystkie ich pomy-
sły i zachcianki. Dzięki takim młodym, 
chłonnym umysłom każdy nauczyciel 
ma możliwość popisania się powsta-
jącymi z tej współpracy wyrobami. 
A praca jest dwojaka, z jednej strony 
żmudne przygotowanie do egzaminów, 
wykształcenie podstawowych umie-
jętności stolarskich, polegających na 
stworzeniu wyrobu z drewna, takiego 
jak rama do obrazu, krzesło, szafa czy 
drzwi bądź schody. Z drugiej znowu 
strony w zaciszu zajęć dodatkowych, 
gdzie sito silnej woli i chęci do poświę-
cenia swojego wolnego czasu dla „cze-
goś więcej” pozostawia na arenie tylko 
najtęższe i najciekawsze umysły, przy-
chodzi nam zmierzyć się z fantazjami 
twórców i poskramianiem kapryśnego 
drewna w celu stworzenia niecodzien-

nego i niespotykanego dzieła.
Jednak nie z samego zamiłowania 

do drewna ta praca, zawsze jest jakaś 
iskra, która rozpala pomysły i popycha 
do działania. Dla nas był to konkurs 
– Konkurs „Wyczarowane z drewna”. 
Jest to impreza organizowana cyklicz-
nie od dziesięciu lat przez branżowe 
Wydawnictwo Inwestor oraz Między-
narodowe Targi Poznańskie pod hono-
rowym patronatem Ministra Edukacji 
Narodowej.

Celem konkursu jest wyłonie-
nie najciekawszej pracy wykona-
nej z drewna przez uczniów ze szkół 
drzewnych z całej Polski. Natomiast 
przedmiotem konkursu jest wykona-
nie wyrobu z drewna, który nie jest 
z nim całkowicie kojarzony. Tak ot-
warta tematyka pozwala „rozbujać” się 
młodym umysłom, które ograniczać 
już może tylko wyobraźnia i możliwo-
ści technologiczne. I to właśnie te dwie 
składowe stanowią podstawę do osiąg-
nięcia sukcesu. Z jednej strony należy 
zaprojektować wyrób, który zachwyci 
jury konkursowe, będzie nietuzinkowy 
i jedyny w swoim rodzaju. Z drugiej 
strony nie można się „zagalopować” 
ponieważ mamy do dyspozycji maszy-
ny i urządzenia posiadające techno-
logiczne ograniczenia, a sami twórcy 
to jeszcze ciągle młodzi uczniowie, 
a nie mistrzowie z kilkudziesięciolet-
nią praktyką. Największym szczęściem 
dla nauczycieli, dydaktyków jest efekt 
finalny, którym jest nie tyle sam wy-
rób, ale niepowtarzalne umiejętności 
jego autora, powstające podczas po-
konywania wielu nietypowych proble-
mów wywołanych samym materiałem, 
na którym pracujemy, jak i złożonością 
operacji technologicznych składają-
cych się na powstanie dzieła.

Z takiego oto równania, w którym 
niewiadomymi będą: cierpliwość na-
uczyciela, gorliwość i upór ucznia, 
piękno materiału i wartość pomysłu na 
wyrób, powstają piękne wyniki, a w na-
szym przypadku ogromne osiągnięcia 
szkoły, którą staramy się godnie repre-
zentować. Wielką dumą dla nas jest, iż 
nasza mała szkoła „daje radę”, że jeste-
śmy w stanie zaistnieć w tej branży na 
arenie ogólnopolskiej.

Dzięki zaangażowaniu uczniów 
już siedmiokrotnie w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat uczeń szkoły z Garbatki 
stawał na najwyższym stopniu podium 
ciesząc się tryumfem w tak prestiżo-
wym konkursie. Wydobywanie ukryte-
go piękna z materiału, jakim jest drew-
no, jego obróbka i wykończenie staje 
się nie tylko tematem nauki i pracy, 
ale i prawdopodobnie ostatnią szansą 
na zabawę tworzenia tuż przed rozpo-
częciem przyszłej pracy zawodowej, 
w której częstokroć nie ma czasu na 
sentymenty, jest najczęściej tylko miej-
sce na walkę o lepszy byt dla siebie 
i swojej rodziny.

W 2016 r. Karol Sałek, Bartłomiej 
Suwała oraz Dominik Soboń zdobyli 
1 nagrodę w konkursie „Wyczarowa-
ne z drewna” za pracę – „Drewniany 
quad”. W tej samej edycji konkur-
su wyróżnienie za pracę „Drewniana 
trąbka sygnałowa” uzyskał Mateusz 
Udkowski.

Wszystkie wyroby prezentowane w ko-
lejnych edycjach konkursu powstały z pasji, 
z pasji tworzenia, z pasji do drewna.

MarCin tOMaSZEwSKi

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

Informacje
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Komendant Wojewódzki Policji 
z siedzibą w Radomiu ogłasza rozpo-
częcie procedury rekrutacji kandyda-
tów do służby w Policji w 2017 roku 
na terenie województwa mazowie-
ckiego.

Planowane przyjęcia do służby 
w Policji w 2017 roku:

• 22 lutego 2017 r. – 30 osób
• 23 maja 2017 r. – 55 osób
• 22 sierpnia 2017 r. – 35 osób
• 12 grudnia 2017 r. – 102 osoby

w następujących jednostkach:
Samodzielny Pododdział Prewencji 

Policji w Płocku, Samodzielny Podod-
dział Prewencji Policji w Radomiu, Ko-
mendach Miejskich Policji w: Ostrołęce, 
Płocku, Radomiu, Siedlcach

Komendach Powiatowych Policji w:
Białobrzegach, Ciechanowie, Gar-

wolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozie-
nicach, Lipsku, Łosicach, Makowie 
Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Ma-
zowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przy-
susze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, 
Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, 
Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żu-
rominie, Żyrardowie

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE 
PEŁNIĆ:
• obywatel polski o nieposzlakowanej 

opinii
• nieskazany prawomocnym wyrokiem 

sądu za przestępstwo lub przestęp-
stwo skarbowe

• korzystający z pełni praw publicz-
nych 

• posiadający co najmniej średnie wy-
kształcenie 

• posiadający zdolność fi zyczną i psy-
chiczną do służby w formacjach 
uzbrojonych, podległych szczególnej 
dyscyplinie służbowej, której gotów 
jest się podporządkować

• dający rękojmię zachowania tajemni-
cy stosownie do wymogów określo-
nych w przepisach o ochronie infor-
macji niejawnych
Ponadto osoby podlegające kwalifi -

kacji wojskowej powinny posiadać ure-
gulowany stosunek do służby wojskowej 
tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową 
lub zostać przeniesione do rezerwy.

Osoby zainteresowane przyjęciem 
do służby w Policji powinny złożyć 
OSOBIŚCIE w Komendzie Powiatowej 
Policji w Kozienicach od (poniedział-
ku do piątku w godz. 8:00 – 14:30 tel. 
48 614-97-20) lub w Sekcji ds. Doboru 
Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy 

Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu ul. 
11 – ego Listopada 37/59 (parter) we wto-
rek, środę, czwartek, w godz. 9.00 – 13.00 
(tel. 48 345 31 20, 48 345 20 15, 48 345 
22 53, 48 345 20 63, 48 345 31 19, 48 345 
29 53, 48 345 20 64) 
NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
• podanie o przyjęcie do służby w Policji
• wypełniony kwestionariusz osobowy 

(część A i B) 
• kserokopie dokumentów potwierdzają-

cych wykształcenie i kwalifi kacje za-
wodowe – oryginały dokumentów do 
wglądu na każdorazowe żądanie pra-
cownika doboru

• kserokopie świadectw pracy lub służby 
z poprzednich miejsc pracy lub służby, 
jeżeli wcześniej kandydat pozostawał 
w stosunku pracy lub służby – orygina-
ły dokumentów do wglądu na każdora-
zowe żądanie pracownika doboru

• kserokopie innych dokumentów, jeże-
li ich obowiązek wynika z odrębnych 
przepisów

• pisemną zgodę na przetwarzanie da-
nych osobowych zgodnie z art. 24 ust. 
1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych /Dz. U. 
z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm./
Kandydat zobowiązany jest okazać 

na każdorazowe żądanie pracownika 
doboru:
– dowód osobisty,
– książeczkę wojskową, jeżeli kandydat 

jest objęty ewidencją wojskową. 
Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa 

kandydat składa w Komendzie Wojewódz-
kiej Policji zs. w Radomiu w terminie 
wyznaczonym w toku postępowania kwa-
lifi kacyjnego. Formularz kwestionariusza 
osobowego i ankiety bezpieczeństwa oso-

bowego można pobrać w każdej komen-
dzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, 
komendzie powiatowej/miejskiej Policji 
lub ze strony internetowej www.policja.pl.

Preferencje dotyczące kandydatów 
do służby w policji w zakresie wykształ-
cenia:
• wykształcenie wyższe magisterskie, 

o kierunku: prawo, ekonomia, admini-
stracja, bezpieczeństwo narodowe lub 
bezpieczeństwo wewnętrzne,

• wykształcenie średnie – ukończenie lice-
um ogólnokształcącego lub technikum 
w klasie, w której nauczane były przed-
mioty dotyczące funkcjonowania Policji, 
dla których zostały opracowane w szkole 
programy nauczania włączone do szkol-
nego zestawu programów nauczania.
Preferencje dotyczące kandydatów 

do służby w policji w zakresie posiada-
nych umiejętności:
• tytuł ratownika lub ratownika medycz-

nego,
• uprawnienia instruktora sportów walki, 

strzelectwa sportowego, ratownictwa 
wodnego, nurkowania oraz sportów 
motorowodnych,

• uprawnienia ratownika wodnego, 
uprawnienia w dziedzinie nurkowania 
wydane przez licencjonowaną orga-
nizację nurkową działającą na terenie 
Polski oraz uprawnienia do prowadze-
nia łodzi motorowej,

• prawo jazy kat. „A” lub „C”.
Informacje dotyczące procedury 

kwalifi kacyjnej można znaleźć na stro-
nie internetowej Komendy Głównej 
Policji (www.policja.pl). Złożone doku-
menty nie będą odsyłane.

mł. asp. iLOna tarCZYŃSKa
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Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Warszawie 
Beata Kalinowska oraz Kierownik Biura Powiatowego w Kozienicach 

Zbigniew Sitkowski informują
A. Zebrania z sołtysami i rolnikami w gminach naszego powiatu i szkolenia z zasad wypełniania wnio-

sków o płatności obszarowe i inne na 2017 rok odbędą się:

27.02.2017 r. (poniedziałek) Gmina Magnuszew, Urząd Gminy – sala konferencyjna godz. 10.00,
01.03.2017 r. (środa) Gmina Kozienice, Urząd Miejski – sala konferencyjna godz. 9.00,
08.03.2017 r. (środa) Gmina Grabów nad Pilicą, Urząd Gminy – sala konferencyjna godz. 10.00,
10.03.2017 r. (piątek) Gmina Garbatka-Letnisko, sala restauracji „U chłopa” godz 13.00,
14.03.2017 r. (wtorek) Gmina Głowaczów, Urząd Gminy – sala konferencyjna godz. 9.00,
15.03.2017 r (środa) Gmina Sieciechów, Urząd Gminy – sala konferencyjna godz. 10.00,
16.03.2017 r. (czwartek) Gmina Gniewoszów, Urząd Gminy – sala konferencyjna godz. 10.00,
Wniosek o przyznanie płatności można złożyć osobiście w Biurze Powiatowym ARiMR, ale także za pomocą aplikacji e-Wnio-

sek dostępnej na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl. Aplikacja umożliwia wypełnienie wniosku i materiału grafi cz-
nego oraz dołączenie do wniosku pozostałych wymaganych załączników. Korzyści wynikające ze złożenia wniosku za po-
mocą aplikacji e-Wniosek to przede wszystkim komunikaty o stwierdzonych brakach lub błędach we wniosku o przyznanie 
płatności. Ich poprawienie lub uzupełnienie przed zatwierdzeniem wniosku do dnia 31 maja 2017 r., pozwoli na uniknięcie 
zmniejszeń kwot płatności ze względu na stwierdzone nieprawidłowości. Złożenie poprawnego wniosku za pomocą aplikacji 
e-Wniosek przyczynia się do szybszego przeprowadzenia wymaganych kontroli administracyjnych, co skutkuje szybszą re-
alizacją płatności. Jeżeli w roku 2017 wniosek zostanie złożony za pomocą aplikacji e-Wniosek, wówczas w roku 2018 przy 
wypełnianiu wniosku możliwe będzie skopiowanie danych z wniosku złożonego w roku 2017.

Od roku 2017 możliwe będzie uzyskanie loginu i kodu dostępu do aplikacji e-Wniosek w formie elektronicznej, co oznacza, że 
nie będzie wymagane złożenie, do kierownika biura powiatowego ARiMR, wniosku o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu 
teleinformatycznego ARiMR w formie papierowej.

Wniosek o przyznanie płatności na rok 2017 wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), w tym wypełnionym materia-
łem grafi cznym, składa się od 15 marca do 15 maja 2017 r. Wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami może być także 
złożony do dnia 9 czerwca 2017 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2017 r., stosowane będzie 
zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności. 

B. 100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich – nabór wniosków rozpo-
czyna się już w marcu!

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej. Należy je składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania ubiegającego się o pomoc. 

O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej będą mogli ubiegać się rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy 
m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy 
poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Pomoc może być również przyznana benefi cjentowi poddziałania 
„Płatności na rzecz rolników kwalifi kujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo 
innemu rolnikowi” objętego PROW 2014 – 2020. Ponadto, zarówno rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, jak i benefi -
cjent poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifi kujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali 
swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” nie mogą być wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w ciągu 24 miesięcy 
poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy 

Firma, która zostanie założona dzięki temu wsparciu, może zajmować się m.in. przetwórstwem i sprzedażą produktów nierol-
niczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, turystyką wiejską, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, 
a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicz-
nymi czy działalnością weterynaryjną.

Pomoc nie przysługuje osobie, która była lub jest benefi cjentem następujących instrumentów wsparcia: „Różnicowanie w kie-
runku działalności nierolniczej” – objętego PROW 2007 – 2013, „Premie dla młodych rolników”, „Restrukturyzacja małych gospo-
darstw” – objętych PROW 2014 – 2020. 

Każdy wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność 
przyznawania pomocy w poszczególnych województwach. Punkty można otrzymać m.in. gdy ubiegający się o pomoc będzie miał 
w dniu złożenia wniosku nie więcej niż 40 lat, będzie benefi cjentem poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifi kujących się 
do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”. Ponadto brana pod uwagę 
będzie skala bezrobocia w powiecie, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie, to czy podjęta działalność gospodarcza będzie 
innowacyjna, a także ile nowych miejsc pracy zostanie utworzonych.

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach. Najpierw 80% premii zostanie wypłacone gdy bene-
fi cjent spełnieni warunki określone w wydanej decyzja o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy liczone od dnia dorę-
czenia takiej decyzji. Pozostałe 20% premii benefi cjent otrzyma po realizacji biznesplanu.

Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl i w punktach informacyjnych ARiMR m. in. Biura Powiatowego w Kozieni-
cach, ulica Warszawska 72 (wejście od ulicy Zdziczów).

ZBiGniEw SitKOwSKi
Kierownik Biura Powiatowego

Informacje
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Co trzeba wiedzieć?
• Krajowa Administracja Skarbowa 

(KAS) to połączenie administracji 
podatkowej, kontroli skarbowej 
i Służby Celnej.

• Reforma pozwoli lepiej wykorzystać 
potencjał służb podatkowych.

• KAS ruszy 1 marca, a jej szefem będzie 
wiceminister fi nansów Marian Banaś. 
Utworzenie Krajowej Administracji 

Skarbowej (KAS) to reforma dotychcza-
sowych struktur administracji podatko-
wej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. 
Zmiany  umożliwią lepsze wykorzystanie 
ich zasobów kadrowych, fi nansowych 
i organizacyjnych. Minister właściwy ds. 
fi nansów publicznych będzie odpowie-
dzialny za koordynowanie i współdzia-
łanie w kształtowaniu polityki państwa 
w zakresie zadań KAS. Połączoną admini-
stracją kierował będzie szef KAS, którym 
został wiceminister fi nansów, szef Służby 
Celnej Marian Banaś. Reforma wejdzie 
w życie 1 marca 2017 r. na podstawie usta-
wy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Obecna struktura i jej słabości
Dotychczasowa struktura terenowa to 

trzy niezależne od siebie piony:
• administracja podatkowa (16 izb skarbo-

wych oraz 400 urzędów skarbowych),
• Służba Celna (16 izb celnych, 45 urzę-

dów celnych wraz ze 143 oddziałami 
celnymi),

• kontrola skarbowa (16 urzędów kontro-
li skarbowej (UKS), 8 zamiejscowych 
ośrodków UKS).
Powoduje to rozproszenie i powiela-

nie niektórych zadań, związanych z po-
borem podatków i ceł – co utrudnia lub 
uniemożliwia spójne i skuteczne wyko-
nywanie tych zadań. Ponadto obecnie 
funkcjonują przepisy prawa, które w od-
mienny sposób regulują kwestie kontroli, 
przeprowadzanych przez organy podat-
kowe, kontroli skarbowej oraz celne.

Obecne struktury funkcjonują w tym 
kształcie w Polsce, z pewnymi modyfi ka-
cjami, od ponad trzydziestu lat. Dlatego 
należy je dostosować do aktualnych re-
aliów globalnej gospodarki i oczekiwań 
klientów. 

Reforma pozwoli na optymalne wy-
korzystanie dostępnej kadry oraz zaso-
bów organizacyjnych i fi nansowych.

Struktura i zadania Krajowej Ad-
ministracji Skarbowej

Nową, skonsolidowaną KAS będą 
tworzyć m.in. następujące jednostki orga-
nizacyjne: 
1. izby administracji skarbowej (16)
2. urzędy skarbowe (400)
3. urzędy celno-skarbowe (16, wraz 

z delegaturami – 45 i oddziałami cel-
nymi – 143).
Dyrektor izby administracji skarbowej 

będzie nadzorować zadania wykonywane 
przez naczelników urzędów skarbowych 
i naczelnika urzędu celno-skarbowego. 

Naczelnicy urzędów skarbowych 
przejmą kompetencje obecnie funkcjonu-
jących naczelników urzędów skarbowych 
i naczelników urzędów celnych, związa-
ne m.in. z poborem podatków, należności 
celnych, opłat oraz niepodatkowych na-
leżności budżetowych (oraz innych należ-
ności na podstawie odrębnych przepisów 
czy też egzekucji administracyjnej należ-
ności pieniężnych). Zapewnią też obsługę 
i wsparcie podatników.

Z kolei zadania naczelnika nowo po-
wstałego urzędu celno-skarbowego to 
m.in. kontrola celno-skarbowa, ustalanie 
i określanie podatków, opłat i niepodatko-
wych należności budżetowych (oraz in-
nych należności na podstawie odrębnych 
przepisów) czy obejmowanie towarów 
procedurami celnymi.

Struktura Krajowej Administracji 
Skarbowej na Mazowszu

Nową, skonsolidowaną KAS w woj. 
mazowieckim będą tworzyć m.in. nastę-
pujące jednostki organizacyjne: 
1. Izba Administracji Skarbowej w War-

szawie
2. 51 urzędów skarbowych (lokalizacja 

urzędów skarbowych pozostaje bez 
zmian)

3. Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie 
wraz z 3 delegaturami i 7 oddziałami 
w Warszawie oraz 4 delegaturami za-
miejscowymi w: Radomiu, Pruszko-
wie, Siedlcach, Ciechanowie i 8 od-
działami celnymi w: Radomiu, Grójcu, 
Pruszkowie, Płocku, Siedlcach, Gar-
wolinie, Ciechanowie, Ostrołęce.
Obsługa podatników nadal w urzę-

dach skarbowych
W ramach KAS bezpośrednia ob-

sługa podatników nadal będzie odby-
wać się w urzędach skarbowych, które 
pozostaną w dotychczasowej lokalizacji. 
Dyrektor izby administracji skarbowej 
będzie organem odwoławczym w spra-
wach, które należą w pierwszej instancji 
do naczelników urzędów skarbowych lub 
naczelnika urzędu celno-skarbowego. 

Wyjątek będą stanowiły decyzje podat-
kowe wydawane przez naczelnika urzędu 

celno-skarbowego w następstwie stwier-
dzenia nieprawidłowości w przestrze-
ganiu przepisów prawa podatkowego, 
w ramach przeprowadzonej kontroli cel-
no-skarbowej. W tym przypadku organem 
odwoławczym będzie ten sam naczelnik 
urzędu celno-skarbowego. Natomiast na-
czelnik urzędu celno-skarbowego przej-
mie zadania dyrektora urzędu kontroli 
skarbowej i dyrektora izby celnej. Będzie 
odpowiedzialny m.in. za kontrolę celno-
skarbową, audyt czy prowadzenie walki 
z przestępczością ekonomiczną.

KAS a Konstytucja Biznesu 
Wszystkie urzędy będą respektować 

zasady, które przewiduje Konstytucja 
Biznesu podczas rozpatrywania spraw 
z udziałem przedsiębiorców, m.in.:
• co nie jest prawem zabronione, jest do-

zwolone,
• domniemanie uczciwości przedsiębior-

cy,
• udzielanie informacji i przyjazna inter-

pretacja przepisów, 
• proporcjonalność (urząd nie może na-

kładać na przedsiębiorcę nieuzasad-
nionych obciążeń, np. nie będzie mógł 
żądać dokumentów, którymi już dys-
ponuje),

• uczciwa konkurencja (walka z patolo-
giami gospodarczymi),

• szybkość działania.
Najważniejsze zadania KAS
Skonsolidowana Krajowa Administra-

cja Skarbowa to większy nacisk m.in. na:
• obsługę dużych podatników

W centrali KAS powstanie Departa-
ment Obsługi Klientów oraz Kluczowych 
Podmiotów. Będzie wytyczał kierunek 
w standardach obsługi klientów oraz dbał 
o zachowanie profesjonalnej obsługi klien-
tów kluczowych i dużych podatników.
• jednolitą informację podatkową i celną 

Powstanie ogólnopolska Krajowa In-
formacja Skarbowa, która zapewni jedno-
lite indywidualne interpretacje przepisów 
prawa podatkowego oraz informację po-
datkową i celną, dostępną przez telefon 
801 055 055 lub 22 330 03 30.
• zapobieganie przestępczości (m.in. 

wyłudzeniom VAT)
Nowe piony na poziomie centrali KAS 

oraz w jednostkach terenowych. Piony 
kontroli i zwalczania przestępczości eko-
nomicznej będą odpowiadać za likwida-
cję istniejącej szarej strefy i minimaliza-
cję wykroczeń i nieprawidłowości.

informacja izby administracji 
Skarbowej,

izby Celnej i Urzędu Kontroli 
Skarbowej w warszawie

Informacje
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W części I (Biuletyn Informacyjny „Nasz 
Powiat” – Nr 1/2017 – styczeń) zawarte zo-
stały informacje dotyczące: 1.Wyłudzenia 
danych pozwalających na przeprowadzenie 
transakcji, 2. Kradzieży z wykorzystaniem 
złośliwego oprogramowania, 3. Kopiowa-
nia kart płatniczych (skimmingu). 

ROR bankowość elektroniczna – 
PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA:
4. Kradzieże związane z kartami zbli-

żeniowymi.
Karty zbliżeniowe to nowoczesna i wy-

godna forma płatności. Wbrew spotykanym 
niekiedy opiniom nie są one mniej bezpiecz-
ne, niż karty pozbawione funkcji zbliże-
niowej. Należy bowiem zwrócić uwagę, że 
wprawdzie utrata karty zbliżeniowej umożli-
wi przestępcy dokonanie za jej pomocą kilku 
transakcji, jednak odpowiedzialność klienta  
w tym zakresie jest ograniczona do maksy-
malnie 50 EUR. Dodatkowo warto zauwa-
żyć, że jednym z najistotniejszych problemów  
w zakresie kart płatniczych pozostają działania 
przestępcze nakierowane na kradzież danych 
z kart (zwłaszcza kredytowych) – niezależnie 
od tego, czy są one zbliżeniowe, czy nie –  
i dokonywanie nimi tzw. transakcji typu „card-
not-present” (bez fizycznej obecności karty, 
np. przez internet). W tym kontekście należy 
zwrócić uwagę, że dzięki użyciu technologii 
zbliżeniowej, posiadacz karty w przypadku 
wielu transakcji nie musi tracić z nią fizycz-
nego kontaktu, dzięki czemu ograniczane jest 
ryzyko sklonowania karty poprzez skimming 
lub nieuprawnionego odczytania z niej da-
nych umożliwiających dokonanie transakcji 
typu „card-not-present”.
5. Kradzieże przy użyciu danych karty 

płatniczej.
W Internecie działają też przestępcy, dla 

których zdjęcie karty kredytowej wystarczy 
do „wyczyszczenia” nam konta. Nie jest to 
przesadnie trudne, gdyż wystarczy spisać 
dane z karty i posłużyć się nimi w sklepie 
internetowym za granicą. Ci, którzy płacą 
kartami w polskich i europejskich sklepach 
doskonale wiedzą, że do przeprowadzenia 
transakcji trzeba podać „kod zabezpieczają-
cy” znajdujący się na odwrocie karty. Więc 
w jaki sposób dokonano kradzieży w sytu-
acji, gdy został sfotografowany tylko front 
karty i opublikowany w Internecie? Niestety 
są kraje, w których kod CVC2/CVV2 (bo  
o nim mowa), trzycyfrowy kod wydrukowa-
ny z tyłu karty obok miejsca na podpis, nie jest 
wymagany i do skutecznego przeprowadzenia 

transakcji wystarczy numer karty, data waż-
ności i dane personalne na niej wytłoczone. 
Wszystkie dane dotyczące naszej karty musi-
my bezwzględnie chronić. Nie polega to tylko 
na powstrzymaniu się od robienia jej zdjęć 
i publikowaniu ich w Internecie, ale też na 
tym, aby uważnie obserwować, co robią z nią 
osoby, u których płacimy. Przy transakcjach 
w terminalu nie ma potrzeby, aby pracownik 
sklepu tę kartę odwracał, chyba że porównu-
je nasz podpis. Odpowiednio zlokalizowane 
kamery ochrony, skierowane na kasy (np. na 
stacjach benzynowych) mogą wtedy nagrać 
wszystkie dane potrzebne do wyczyszcze-
nia naszego rachunku, jeśli pracownik kartę 
niepotrzebnie odwraca. Jeśli nie zamierzamy 
korzystać z karty w Internecie – najlepiej wy-
zerować limit na te transakcje, co można zro-
bić w oddziale swojego banku, albo w ogóle 
zablokować ten kanał, na co niektóre banki 
pozwalają. Wszystkie pozostałe transakcje 
będą wymagały fizycznej obecności karty, ale 
w ten sposób nie będzie możliwe np. zagwa-
rantowanie rezerwacji w hotelu, co może być 
uciążliwe dla osób podróżujących.
6. Zagrożenia związane z płatnościami 

mobilnymi (telefonem komórkowym).
Płatności mobilne to stosunkowo nowa 

forma dokonywania transakcji płatniczych. 
Dla wielu użytkowników wiąże się ona ze 
znaczącą wygodą – nie muszą bowiem no-
sić przy sobie portfela ani kart płatniczych, 
zaś operacji (zarówno w punktach sprzedaży,  
w bankomatach, jak i w internecie) mogą do-
konywać wyłącznie przy użyciu aparatu tele-
fonicznego. Jednakże – tak jak w przypadku 
każdej innej technologii płatniczej – bezpiecz-
ne korzystanie z tej formy płatności wymaga 
zapamiętania pewnych podstawowych zasad, 
które pozwolą na zabezpieczenie się przed 
grożącymi nam niebezpieczeństwami.  
Zapamiętaj!
1) Telefon z zainstalowaną aplikacją do 

płatności mobilnych powinien mieć 
włączoną blokadę ekranu, której dez-
aktywacja powinna wymagać wprowa-
dzenia hasła (lub w inny sposób była 
możliwa do dokonania jedynie dla pra-
wowitego właściciela telefonu),

2) nie należy zapisywać hasła do aplikacji 
płatności mobilnych na kartce (lub in-
nym nośniku), zwłaszcza przechowy-
wanej wraz z telefonem,

3) hasło do telefonu powinno być inne niż do 
aplikacji płatności mobilnych; hasła te po-
winny również być trudne do odgadnięcia,

4) telefon używany do dokonywania płat-
ności mobilnych powinien zawsze być 
zabezpieczony przez aktualne oprogra-
mowanie antywirusowe,

5) na telefonie służącym do dokonywania 
płatności mobilnych należy zawsze in-
stalować najnowsze aktualizacje bez-
pieczeństwa systemu operacyjnego,

6) oddając telefon do serwisu warto odinsta-
lować aplikację płatności mobilnych,

7) niezwłocznie po utracie telefonu, na 
którym zainstalowana była aplikacja 
płatności mobilnych, należy zgłosić 
ten fakt w swoim banku.

7. Kradzieże tożsamości.
Jeśli nie chronimy swoich danych oso-

bowych, mogą one zostać wykorzystane do 
zaciągania kredytów. Niejednokrotnie nie-
które osoby podają wszystkie swoje dane 
osobowe przy poszukiwaniu pracy. W od-
powiedzi na nasze CV, fałszywy pracodaw-
ca kontaktuje się w celu ustalenia terminu 
rozmowy kwalifikacyjnej i prosi o wypeł-
nienie bardzo szczegółowego kwestiona-
riusza osobowego. Na potrzeby procesu 
rekrutacji szczegółowe dane o nas nie są 
potrzebne! Tak pozyskane dane niekoniecz-
nie muszą służyć do wyłudzeń kredytów. 
Jeśli podamy numer naszego rachunku ban-
kowego, wszystkie dane osobowe i numer 
telefonu komórkowego – przestępcy mogą 
wykorzystać te informacje do zakładania 
rachunków bankowych, które następnie są 
używane np. do przesyłania pieniędzy po-
chodzących z przestępstw. Wtedy stajemy 
się tzw. słupami, np. w procederze prania 
pieniędzy. Oczywiście pozostaje kwestia 
„aktywacji” tego fałszywego rachunku, do 
czego potrzebny jest mały przelew z orygi-
nalnego konta osoby, której dane wykorzy-
stano. Można tego dokonać wykorzystując 
inne metody opisane w tym artykule, bądź 
poprzez zainfekowanie naszego telefonu  
w sposób zdalny wirusem, dzięki czemu 
przestępcy uzyskają dostęp do SMSów, któ-
rymi autoryzujemy przelewy i logujemy się 
do swojego rachunku. A przelew na 1 złoty 
może przejść przez nas niezauważony. Dane 
osobowe są wielkim dobrem, które musimy 
chronić, nawet wbrew naszemu wrodzone-
mu zaufaniu do innych ludzi, w szczególno-
ści do potencjalnych pracodawców. 

Opracowanie: StaniSław GąSiOr 
Powiatowy rzecznik Konsumentów 

cdn.
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W obecnych czasach w Polsce na około 
1000 dzieci, co czwarte rodzi sie z uszkodze-
niem słuchu. Jest to najczęściej występująca 
nieprawidłowość wrodzona. Wczesne jej 
rozpoznanie, odpowiednie dalsze pokiero-
wanie oraz objęcie specjalistyczną pomocą 
są kluczowe dla rozwoju umiejętności mowy, 
słuchania oraz rozowoju psychospołecznego 
dziecka z wadą słuchu. 

Coraz częściej uszkodzenia słuchu powo-
dowane są również m.in. urazami lub prze-
wlekłymi chorobami górnych dróg odde-
chowych. Obecnie każdy noworodek objęty 
jest przesiewowym badaniem słuchu. Nale-
ży jednak pamiętać, iż prawidłowy wynik 
u noworodka może ulec zmianie, a im wcześ-
niejsze wykrycie ewentualnego pogarszania 
się słuchu, tym lepsze rokowania na prawid-
łowy rozwój dziecka.

Zdaniem Andrzeja Obrębowskiego z Kli-
niki Foniatrii i Audiologii AM w Poznaniu, 
przy kwalifi kacji dzieci niedosłyszących do 
szkoły masowej należy uwzględnić:
• stopień i charakter niedosłuchu oraz czas 

jego wystąpienia,
• poziom rozwoju intelektualnego, ze 

szczególnym uwzględnieniem pamięci 
wzrokowej,

• stopień rozwoju mowy (zasób opanowa-

nego słownictwa, rozumienie mowy, 
gotowość do mówienia, zdolność do od-
czytywania mowy z ust, artykulację),

• efektywność dotychczasowej rehabilitacji,
• cechy osobowościowe dziecka (stopień 

odporności psychicznej, uspołecznie-
nie dziecka),

• ogólny stan zdrowia,
• zakres opanowania klasy zerowej,

Na naukę w szkole masowej pozwala 
niedosłuch lekki lub średni. Istotne jest 
prawidłowe dobranie aparatów słucho-
wych bądź implantów ślimakowych oraz 
jednoczesna intensywna rehabilitacja. 

Uczeń z dysfunkcją słuchu wymaga od-
miennego traktowania w procesie dydaktycz-
no – wychowawczym. Dotyczy to zarówno 
doboru odpowiednich środków zaradczych, 
jak i dostosowania wymagań oraz sposobu 
oceniania. Podstawowym warunkiem dobrej 
pracy nauczyciela z dzieckiem z wadą słu-
chu jest wnikliwe rozpoznanie umiejętności 
i możliwości dziecka. Rozpoczynając pracę 
w klasie nauczyciel powinien wyjaśnić ucz-
niom, jakie trudności może mieć ich niedo-
słyszący kolega oraz uświadomić, iż tak jak 
okulary służą do korekty wzroku, tak aparaty 
słuchowe wzmacnianią dźwięki dochodzące 
do ucha. Uczniowie powinni wiedzieć, że 

niedosłyszący kolega 
może ich nie usłyszeć 
albo nie zrozumieć od 
razu, ale przecież widzi, myśli, czuje i może 
być z powodzeniem uczestnikiem wspólnej 
nauki i zabawy. Nauczyciel powinien zapew-
nić uczniowi optymalne warunku do percep-
cji mowy podczas zajęć lekcyjnych m.in.:
• posadzić ucznia w pierwszej lub drugiej 

ławce (jeżeli to możliwe na wprost na-
uczyciela), najlepiej w rzędach bocznych, 
co umożliwi uczniowi łatwe odwracanie 
się do mówiącego kolegi i obserwację 
twarzy nauczyciela, gdyż dziecko w du-
żej mierze pomaga sobie w rozumieniu 
przez odczytywanie mowy z ust,

• prowadząc lekcję należy mówić w sposób 
naturalny, z wyraźną (ale nieprzesadną) 
artykulacją, spoglądając na ucznia,

• twarz mówiącego powinna być dobrze 
oświetlona, nauczyciel powinien uni-
kać stawania przy oknie, bo wówczas 
jego twarz pozostaje w cieniu, a świat-
ło pada uczniowi prosto w oczy,

• mówiąc lub czytając nie należy zasła-
niać twarzy dłońmi lub książką oraz 
nie należy mówić będąc odwróconym 
do tablicy (tyłem do klasy),

• chcąc zwrócić uwagę ucznia nauczyciel 
wywołuje go po imieniu, po czym upew-
nia się ,czy uczeń ma skupioną uwagę,

• należy stale pamiętać, że o ile uczniowi 
z wadą słuchu trudno jest zrozumieć poje-
dyncze słowo, o tyle łatwiej jest mu zrozu-
mieć całe zdanie, gdyż opiera się w dużej 
mierze na domyśle – mówmy zatem zda-
niami, nie rzucajmy pojedynczych słów.
Realizując program nauczania należy 

dostosować go do potrzeb oraz możliwości 
percepcyjnych ucznia. W ocenie dziecka 
z wadą słuchu należy brać pod uwagę prze-
de wszystkim jego aktywność, wkład pracy, 
zainteresowanie przedmiotem, systematycz-
ność, pilność oraz uwzględniać obiektywne 
ograniczenia wynikające z niedosłuchu.

W działaniach dydaktyczno-wycho-
wawczych, niezmiernie ważna jest współ-
praca nauczyciela z rodzicami dziecka 
niedosłyszącego. Powinni być traktowa-
ni jako doświadczeni współpracownicy 
w trudnym procesie nauczania i wychowa-
nia dziecka z wadą słuchu. Każdy sukces 
ucznia jest również sukcesem jego nauczy-
cieli i rodziców. Efekty i wyniki dziecka 
w dużej mieże zależą od sytuacji w rodzi-
nie oraz postawy rodziców i rodzeństwa.

Należy ciągle pamiętać o tym, iż 
aparat słuchowy nie czyni z ucznia oso-
by prawidłowo słyszącej.

iGa JELiŃSKa
Pedagog

www.kozienicepowiat.pl
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4 lutego 2017 roku odbył się 
w Garbatce – Letnisku uroczysty Bal 
Gimnazjalistów. W sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół Samorządowych zebrali 
się zaproszeni goście: Przewodniczący 
Rady Gminy Garbatka-Letnisko Wło-
dzimierz Mazur, Proboszcz Parafii pw. 
Nawiedzenia NMP ks. kan. Augustyn 
Rymarczyk, wikariusz ks. Łukasz Bo-
ciek, Przewodnicząca Rady Rodziców 
PSP Aleksandra Mieczyńska i PG Ag-
nieszka Łyjak, rodzice, nauczyciele 
i młodzież klas trzecich.

Dyrektor Agnieszka Babańca powi-
tała wszystkich przybyłych i zaprosiła 
uczniów do odtańczenia poloneza przy-
gotowanego pod kierunkiem Andrzeja 
Baracza i Tomasza Krekory – nauczy-
cieli wychowania fizycznego.

Podczas części oficjalnej głos za-
brali: dyrektor Agnieszka Babańca, 
Przewodniczący Rady Gminy Włodzi-
mierz Mazur, ksiądz Augustyn Rymar-
czyk, przedstawicielka trzecioklasi-
stów – Zuzanna Mazur oraz uczennica 
klasy 2b – Olga Karaś. Wszyscy życzy-

li młodzieży nie tylko udanej zabawy, 
ale też pomyślnie zdanego egzaminu 
gimnazjalnego.

Tegoroczna zabawa odbyła się pod 
hasłem: „W księżycową noc”. Mło-
dzież bawiła się w pięknie udekorowa-

We wtorek 24 stycznia poznaliśmy 
laureatów Konkursu Czytelniczego ogło-
szonego przez Gminną Bibliotekę Pub-
liczną w Garbatce-Letnisko w 2016 r. 
Konkurs przeznaczony był dla: dzieci do 
lat 6, uczniów klas 0 – 6 szkoły podsta-
wowej oraz uczniów gimnazjum.

Najlepszym czytelnikom pamiątkowe 
dyplomy oraz nagrody w postaci książek 
wręczyła opiekunka Oddziału dla Dzie-
ci Iwona Stępień. Laureatom gratuluje-
my i zapraszamy wszystkich uczniów 
do udziału w Konkursie Czytelniczym 
w 2017 r.
Lista laureatów:
Dzieci do 6 lat
I. Liliana Kamińska – 115 książek
II. Barbara Rozborska – 99 książek
III. Antoni Pachocki – 51 książek
Klasy 0-3
I. Lena Spytek – 221 książek
II. Alicja Karsznia – 76 książek
III. Julia Szczur – 51 książek
Klasy 4-6
I. Hanna Gnyś – 193 książki
II. Oliwia Spytek – 42 książki

III. Marcin Kuśmierz – 40 książek
Gimnazjum
I. Adrian Spytek – 45 książek

nej sali, którą przygotowano pod czuj-
nym okiem Renaty Jędrasek. Mamy 
nadzieję, że ten bal na długo pozosta-
nie w pamięci uczniów i rodziców.

aGniESZKa rYGiEL

II. Monika Szmidt – 36 książek

MałGOrZata MarKOwSKa
Kierownik GBP

GMINA GARBATKA-LETNISKO
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Od 31 sierpnia 2014 r. każdy pie-
szy poruszający się po zmierzchu po 
drodze poza obszarem zabudowanym 
musi mieć element odblaskowy. Za-
sada jest prosta: im jesteśmy bardziej 
widoczni, tym lepiej.

W związku z tym Samorząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego, Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazo-
wieckiego w Warszawie i Mazowie-
cka Rada Bezpieczeństwa Publicznego 
w porozumieniu z Wojewódzkimi 
Ośrodkami Ruchu Drogowego rozpo-
częli w 2014 roku kampanię społeczną 
„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”.

Z inicjatywy dyrektor Agnieszki 
Babańcy uczniowie klas III – VI Szko-
ły Podstawowej oraz I – II Gimna-
zjum Zespołu Szkół Samorządowych, 
w dniu 3 lutego, uczestniczyli w kam-
panii społecznej ,,Jesteś widoczny, je-
steś bezpieczny”. Mieliśmy zaszczyt 
gościć w murach naszej szkoły Radne-
go Sejmiku Województwa Mazowie-
ckiego Zbigniewa Gołąbka, Dyrektora 
WORD w Radomiu  Dariusza Piątka, 
Wójta Gminy Garbatka – Letnisko 

Roberta Kowalczyka, Komendanta 
Komisariatu Policji w Gniewoszowie 
podinsp. Jarosława Szczypióra, Ofi-
cera Prasowego Komendy Powiatowej 
Policji w Kozienicach mł. asp. Ilonę 
Tarczyńską, Sekretarz Gminy Garbatka 
– Letnisko Teresę Fryszkiewicz, Prze-
wodniczącego Rady Gminy Garbat-
ka – Letnisko Włodzimierza Mazura, 
Przewodniczącą Komisji Gospodarki 
Gminy i Finansów Mariannę Bernacik.

Spotkanie z uczniami zostało po-
dzielone na trzy części: prelekcja fil-
mu, tor rowerowy oraz zasady udziela-
nia pierwszej pomocy. Podczas spotkań 
z młodzieżą funkcjonariusze policji 

Mieszkańcy Garbatki-Letnisko 
pożegnali najstarszego mieszkań-
ca gminy Pana Stefana Gnysia, który 
23 października 2016 roku obchodził 
Jubileusz 100 – lecia urodzin. 

Stefan Gnyś urodził się 23 paź-
dziernika 1916 roku w miejscowości 
Garbatka-Dziewiątka w rodzinie włoś-
ciańskiej. Miał sześcioro rodzeństwa, 
dochował się trzech synów, dziewię-
ciorga wnuków oraz dziewiętnaścior-
ga prawnuków. Jego receptą na długo-
wieczność było pozytywne podejście 
do życia, wieloletnia aktywność w pra-
cy oraz miłość i opieka najbliższych. 

KinGa KOwaLCZYK

omawiali rodzaje zagrożeń, na jakie je-
steśmy narażeni w codziennym życiu. 
Uczniowie poznali zasady udzielania 
pierwszej pomocy pod bacznym okiem 
ratownika medycznego Rafała Gra-
bowskiego. Młodzież miała również 
okazję zaprezentować swoje umie-
jętności jazdy na rowerze, pokonując 
przygotowany tor rowerowy.

W trakcie spotkań „Jesteś widocz-
ny, jesteś bezpieczny” młodzież oprócz 
otrzymywania elementów odblasko-
wych, zdobyła nową wiedzę i posze-
rzyła swoje umiejętności z zakresu 
pierwszej pomocy.

MONIKA BERNACIK
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Ważne są tylko te dni,
których jeszcze nie znamy
Ważnych jest kilka tych chwil,
tych na które czekamy …

Marek Grechuta
Słowa piosenki Marka Grechuty towa-

rzyszyły uczniom Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących 28 stycznia 2017 roku. To 
właśnie tu – w ZSO w Brzózie, po raz 
piętnasty, zorganizowany został Bal Gim-
nazjalny dla klas trzecich. Uroczystość ta 
jest już tradycją szkoły i z pewnością na 
długo pozostanie w pamięci.

Trzecioklasiści rozpoczęli ofi cjalną 
część balu od staropolskiego tańca – po-
loneza. Nie mogło zabraknąć także części 
artystycznej, podczas której młodzież mo-
gła zaprezentować swoje zdolności aktor-
skie i wokalne. Na chwilę przenieśliśmy 
się na planetę „Szkoła w Brzózie”, gdzie 
w sposób nietypowy uczniowie ukazali 
trzy lata swojej nauki. Humorystyczne 
scenki z życia w szkole oraz utwory mu-
zyczne sprawiły, że na twarzach słucha-
czy pojawiał się  uśmiech.

Uczniowie w ciepłych słowach wy-

razili swoją wdzięczność wobec tych, 
którzy w ostatnich latach wspierali ich 
oraz mobilizowali do samokształcenia. 
Podziękowania złożone zostały na ręce 
dyrektora szkoły, wychowawców, na-
uczycieli, pracowników obsługi oraz 
rodziców. Usłyszeli je również władze 
Gminy Głowaczów.

Następnie głos zabrali: dyrektor ZSO 
w Brzózie Dariusz Pronobis, wójt Gminy 
Głowaczów Józef Grzegorz Małaśnicki, 
przewodniczący Rady Gminy Hubert 
Czubaj oraz przedstawicielka rodziców 
Halina Musiał. Wszyscy życzyli samych 
sukcesów i powodzenia w życiu dla 
wszystkich trzecioklasistów.

Nad całością uroczystości czuwa-
ły wychowawczynie – Donata Wolska 
– Frączyk i Anna Prątnicka.

Po części ofi cjalnej wreszcie nadszedł 
czas na zabawę. W przerwach między ta-
necznymi szaleństwami młodzież mogła 
odpocząć przy stołach, kosztując prze-
pyszne dania. Szampańska zabawa skoń-
czyła się po godz. 24:00. Gimnazjaliści 
musieli wracać do domu, chociaż nogi 

nadal rwały się do tańca. Bal okazał się 
niezwykle udaną uroczystością. 

DOnata wOLSKa-FrąCZYK

28 stycznia w Głowaczowie od-
był się Turniej Piłki Nożnej rocznika 
2005 o Puchar Wójta Gminy Głowa-
czów.

W turnieju wystąpiło 10 drużyn. 
Nasz zespół A w grupie I wygrał 
wszystkie swoje mecze, zajmując 
pierwsze miejsce, zaś zespół B w gru-
pie II, po dwóch remisach, wygranej 
i jednej porażce zajął drugie miejsce. 
Tak się złożyło, że nasze drużyny za-
grały przeciwko sobie w półfinale, 
w którym padł sprawiedliwy remis 0:0. 
Zwycięzcę wyłoniły rzuty karne, któ-
re lepiej wykonywali zawodnicy UKS 
– u B i to oni cieszyli się z wielkiego 
finału. W meczu o trzecie miejsce UKS 
A spotkał się z Orlikiem Dęblin wy-
grywając pewnie 4:0. W finale Proch 
Pionki okazał się lepszy od UKS – u 
B, wygrywając 2:1. Królem strzelców 
został Karol Olczak (strzelił 10 goli), 
najlepszym zawodnikiem – Hania 
Majewska, a bramkarzem – zawodnik 
Prochu. 

Na koniec Krzysztof Wolski pod-
sumował cały turniej i wręczył wraz 
z Wójtem Gminy Głowaczów Józefem 
Grzegorzem Małaśnickim medale, pu-
chary i statuetki. Chciałbym podzięko-

wać rodzicom za przygotowanie po-
częstunku i pomoc w organizacji tego 
turnieju. Podziękowania kieruję rów-
nież do sponsorów, którymi byli: Gmi-
na Głowaczów, Bożena Bień – Dworek 
Hetmański, Top Market Głowaczów, 
Piekarnia „Kazana”.

Wyniki końcowe: 1. Proch Pionki, 
2. UKS Jastrząb Głowaczów B, 3. UKS 
Jastrząb Głowaczów A, 4. Orlik Dęblin, 
5. Junior Radom, 6. Energia Kozienice, 
7. Zwolenianka Zwoleń, 8. Drogowiec 

Jedlińsk, 9. GKS Belsk Duży, 10. Gryf 
Policzna.

Dobrymi wynikami zakończył się 
także udział naszych drużyn w Tur-
niejach w Starachowicach (4 miejsce) 
i Warszawie (2 miejsce). Zawodnicy 
zdobyli kolejne doświadczenie widać 
już coraz lepszą grę i większą swobodę 
w rozgrywaniu piłki. Gratuluję i dzię-
kuję za walkę na boisku.

PiOtr BOLEK

GMINA GŁOWACZÓW
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W Zespole Szkół w Ursynowie w dniach 
od 13 do 17 lutego odbyły się półkolonie zi-
mowe, w tym roku pod hasłem „Ferie z pro-
fi laktyką – Ursynów 2017”.

Celem głównym zajęć było kształtowanie 
świadomości prozdrowotnej, promowanie 
zasad zdrowego stylu życia oraz wskazywa-
nie alternatywnych form spędzania wolnego 
czasu. Zajęcia prowadzili nauczyciele ZSO 
Izabela Marzec i Renata Gutkiewicz, a także 
Małgorzata Grzęda, wspierani przez wolon-
tariuszy: Joannę Magiełdę i Michała Kaczora 
z Centrum Wolontariatu Studenckiego. Zaję-
cia mogły się odbyć dzięki dofi nansowaniu 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych przy Gminie Głowaczów oraz 
pomocy Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwo-
ju Wsi „Nasze Dzieci” w Ursynowie.

Podczas wspólnych gier i zabaw dzieci 
uczyły się właściwie gospodarować swoim 
czasem. Zajęcia z panią terapeutką uświa-
domiły, jak dużym zagrożeniem dla życia 
i zdrowia młodego człowieka może stać się 
kontakt z używkami.

Dzieci uczestniczyły także w wycieczce 
do Muzeum Wsi Radomskiej, gdzie nie tylko 
odkrywały historyczne sekrety przodków, ale 
również sami posmakowali tajników tworze-
nia zabawek z gałganków. 

Na zakończenie półkolonii uczestnicy 
mogli jeszcze raz w skrócie przeżyć mi-
niony czas, oglądając prezentację zdjęć 
przygotowaną przez wolontariuszy. Za-
bawie i śmiechom nie było końca, trudno 
było się rozstać. Do zobaczenia za rok!

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dofi nansowała 
również FERIE 2017 dla uczniów szkół – 
ZSO w Brzózie i Publicznego Gimnazjum 
w Głowaczowie. 

ZS w Ursynowie

12 i 13 lutego sympatycy tenisa sto-
łowego spotkali się w szkole w Brzózie, 
aby wziąć udział w XIII edycji Mistrzostw 
Mieszkańców Gminy Głowaczów w tenisie 
stołowym. Organizatorem zawodów i sędzią 
głównym był Tadeusz Cieślak – prezes Ucz-
niowskiego Klubu Sportowego „Brzóza”.

Zawody zostały rozegrane w czterech ka-
tegoriach wiekowych. W kategorii szkoły pod-
stawowe wszystkie miejsca na podium zajęli 
podopieczni Tadeusza Cieślaka, zawodnicy 
PSP Brzóza. Pierwsze miejsca wśród dziew-
cząt zajęła Klaudia Traczyk przed Wiktorią 
Rogala i Andżeliką Adamczyk.Wśród chłop-
ców zwyciężył Dominik Węsek wyprzedzając 
Bartosza Foremniaka i Oliwiera Wojasa. 

W kategorii gimnazjum wśród dziewcząt 
zwyciężyła uczennica PG Ursynów Julia 
Witek wyprzedzając Weronikę Duszkę i Syl-
wię Kłos obie PG Brzóza.Wśród chłopców 
wszystkie miejsca na podium dla PG Brzóza. 
Zwyciężył Krystian Kowalczyk przed Pa-
włem Traczykiem i Adrianem Węskiem.

W kategorii Open wśród pań pierwsze 
miejsce dla Dżesiki Wieczorek z Macie-
jowic, drugie dla Darii Serafi n z Brzózy. 
Wśród panów zwyciężył Marcin Słowi-
kowski z Bobrownik, który jest rekordzistą 
pod względem ilości zwycięstw. To jego 
piąty tytuł mistrzowski. Drugie miejsce dla 
Tomasza Mąkosy z Ursynowa, a trzecie dla 
Przemysława Nowaka z Bobrownik.

Słowa uznania należą się zawodnikom 
w kategorii Senior – skończone 40 lat. Ich 
zaangażowania w grę mogłaby pozazdroś-
cić niejedna młodsza osoba. Zwyciężył Da-
riusz Śmielak (Bobrowniki) przed Krzysz-
tofem Paluchem (Lipa), Zbigniewem Górką 
(Klementynów) i Leonem Uliaszem (Lipa).

We wszystkich kategoriach wzięło 
udział łącznie 63 zawodników. Fundato-
rem pucharów i nagród była Komisja d/s 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych przy Urzędzie Gminy w Głowaczo-
wie oraz sponsorzy indywidualni.

taDEUSZ CiEŚLaK
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Dbając o bezpieczeństwo naszych ucz-
niów w czasie wolnym od zajęć dydak-
tycznych 7 lutego odbyło się spotkanie 
profi laktyczno-edukacyjne z udziałem 
przedstawicieli Policji – asp. szt. Dariusza 
Chołuja z Komisariatu Policji w Gniewo-
szowie i podkom. Andrzeja Seredyn z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Kozienicach. 
Obecny był także Wójt Gminy Gniewo-
szów – Marcin Szymon Gac.

Funkcjonariusze przypomnieli o zagro-
żeniach czyhających na dzieci w trakcie ferii 
zimowych. Omówili z dziećmi zasady bez-
pieczeństwa podczas uprawiania sportów 
zimowych i zabaw na świeżym powietrzu. 
Przestrzegali przed ślizganiem się na sku-
tych lodem jeziorach, stawach i rzekach, 
a także przed zjeżdżaniem z górek znajdują-
cych się blisko ruchliwych ulic. Uczniowie 
otrzymali wskazówki, jak bezpiecznie bawić 
się na śniegu i jak zachować się na kuligu. 
Natomiast dzieci, które pozostają w domach 
zostały poinformowane o konieczności za-
mykania drzwi od wewnątrz i o zakazie 
wpuszczania osób nieznajomych. Wójt przy-
pomniał uczniom o noszeniu odblasków.

Na zakończenie spotkania przedszko-
laki,  uczniowie klas „0” i „I” otrzymali 
od Pana Wójta kamizelki odblaskowe, 
a pozostali uczniowie opaski i breloczki 
odblaskowe.

tErESa FiLiKS
Dyrektor ZSP w Gniewoszowie

Piesi w Polsce nadal stanowią jedną 
z najbardziej zagrożonych grup uczest-
ników ruchu drogowego, dlatego też 
31 stycznia, w ramach programu Bez-
pieczny i Niechroniony, na targowisku 
gminnym w Gniewoszowie, Wójt Gminy 
Gniewoszów – Marcin Szymon Gac wraz 
z funkcjonariuszami Komisariatu Policji 
w Gniewoszowie rozdawali kamizelki 
odblaskowe oraz naklejki Nie jeżdżę po 
alkoholu.

Akcja miała charakter edukacyjno 
– informacyjny. Jej celem jest poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego po-
przez zachęcanie pieszych, szczególnie 
dzieci i młodzieży, a także osób starszych 
do noszenia elementów odblaskowych.

Przypomnijmy, że od 31 sierpnia 2014 r. 
każdy pieszy, który porusza się po zmierz-
chu poza obszarem zabudowanym musi 
mieć odblask umieszczony w sposób wi-
doczny dla kierujących. Za brak elementu 
odblaskowego grozi mandat.

aGniESZKa KOniECZna

GMINA GNIEWOSZÓW
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Wśród wielu zadań szkoły bezpie-
czeństwo zajmuje bardzo ważne miejsce. 
Mamy dbać o bezpieczeństwo naszych 
uczniów, jak również wpajać im zasady 
dbania o bezpieczeństwo własne i in-
nych. Realizacja tych zadań wpisana jest 
w całoroczną działalność szkoły. 7 lute-
go br. w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Wysokim Kole odbyło się spotka-
nie ze służbami wspierającymi szkołę 
w w/w dziedzinie. 

W ramach akcji BEZPIECZNE FE-
RIE odbyła się prelekcja prowadzona 
przez dzielnicowego z Komisariatu Poli-
cji w Gniewoszowie – aspiranta sztabo-
wego Dariusza Chołuja oraz Naczelnika 
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Powiatowej Policji w Kozienicach – pod-
komisarza Andrzeja Seredyna, którzy 
omówili zasady bezpieczeństwa, jakich 
należy przestrzegać podczas zabaw na 
lodzie i śniegu, bezpiecznego spędza-
nia czasu w domu i poza nim, zasad 
poruszania się po drogach publicznych. 
Policjantom towarzyszył Wójt Gminy 
Gniewoszów – Marcin Gac, który wrę-
czył dzieciom z oddziału przedszkolnego 
i klasy I – kamizelki odblaskowe i zapro-
sił wszystkich uczniów do korzystania 
z oferty wyjazdów na basen i do kina fi -
nansowanych przez Gminę Gniewoszów. 
Poinformował również uczniów o możli-
wości uczestnictwa w zajęciach sporto-
wych, które odbywać się będą w czasie 
ferii na sali gimnastycznej w Gniewoszo-
wie oraz o uruchomieniu ogólnodostęp-
nego lodowiska na boisku szkolnym.

Tego samego dnia strażacy z Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej w Kozienicach przeprowadzili pre-
zentację nt. rozprzestrzeniania się ognia 
w różnych warunkach, zasad zachowania 

na wypadek pożaru oraz zagrożeń zwią-
zanych z ulatnianiem się czadu.

JOanna KOwaLCZYK
Dyrektor PSP w wysokim Kole
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Groby żołnierzy są najlepszymi kazaniami o pokoju.
Albert Schweitzer

25 stycznia 2017 roku w Katedrze 
Polowej Wojska Polskiego uczniowie 
wraz Pocztem Sztandarowym Publicz-
nej Szkoły Podstawowej im. 76 Pułku 
Piechoty w Augustowie wzięli udział 
w uroczystej mszy pogrzebowej gen. 
dyw. Janusza Brochwicz-Lewińskie-
go ps. „Gryf”, ostatniego żołnierza  
76 Pułku Piechoty im. Ludwika 
Narbutta w Grodnie (od którego to 
Pułku szkoła przyjęła swoje imię  
11.09.1971 r.), żołnierza Batalionu AK 
Parasol, legendarnego dowódcy obro-
ny Pałacyku Michla.

W uroczystościach, które miały 
charakter państwowy i odbywały się 
w honorowej asyście Żołnierzy Bata-
lionu Reprezentacyjnego Wojska Pol-
skiego wzięli udział: Prezydent RP 
Andrzej Duda, Marszałek Sejmu Ma-
rek Kuchciński, Marszałek Senatu Sta-
nisław Karczewski, Minister Obrony 
Narodowej Antoni Macierewicz, Mi-
nister Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji Mariusz Błaszczak, Minister 
Koordynator Służb Specjalnych Ma-
riusz Kamiński, Wiceminister Spraw 
Zagranicznych Jan Dziedziczak, Peł-
nomocnik Prezesa Rady Ministrów 
ds. Dialogu Międzynarodowego Anna 
Maria Anders, przedstawiciele parla-
mentu, instytucji państwowych, służb 
mundurowych oraz weterani II wojny 
światowej, a przede wszystkim ro-
dzina i przyjaciele zmarłego. W uro-
czystościach wziął również udział  
p.o. Szefa Urzędu do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych Jan 
Józef Kasprzyk.

Po mszy odbyło się pożegnanie ge-
nerała Janusza Brochwicz-Lewińskie-

go na Cmentarzu Wojskowym na Po-
wązkach. Mowy pożegnalne wygłosili: 
Prezydent RP Andrzej Duda, Minister 
Obrony Narodowej Antoni Maciere-
wicz oraz Szef Urzędu do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych 
Jan Józef Kasprzyk.

Janusz Brochwicz-Lewiński urodził 
się 17 września 1920 roku w Wołko-
wysku k/Grodna, w rodzinie ziemiań-
skiej. Wychowany w domu i w szkole 
w silnej tradycji niepodległościowej. 
Syn legionisty i erudyty, wykładow-
cy uniwersyteckiego w zakresie ję-
zyków nowożytnych. Ojciec zadbał  
o dobre wykształcenie syna, dlatego już  
w młodości znał biegle pięć języków. 
Po maturze wstąpił do szkoły podchorą-
żych przy 76 PP im. Ludwika Narbutta  
w Grodnie. Uczestniczył w wojnie 
obronnej 1939 roku, aresztowany 
przez bolszewików pod Baranowi-
czami, zbiegł z transportu do Rosji. 
Przedostał się do Generalnej Guberni, 
gdzie wiosną 1940 roku został zaprzy-
siężony do ZWZ-AK. Od 1942 roku 
był partyzantem oddziałów leśnych na 
Lubelszczyźnie. W początkach roku 
1944 został wezwany przez pułkow-
nika Fieldorfa, ówczesnego dowód-
cę Kedywu, do Warszawy i włączony  
w skład Batalionu „Parasol”. Uczest-
nik Powstania Warszawskiego, dowo-
dził grupą szturmową w obronie reduty 
w Pałacyku Michlerów na Wolskiej.  
8 sierpnia został ciężko ranny w wal-
kach na cmentarzu na Woli. Jeniec 
oflagu VII A Murnau. Po wojnie po-
został na emigracji. Jako jeden z nie-
licznych w 1945 roku został przyjęty 
do Brygady Spadochronowej im. Sta-

nisława Sosabowskiego w Szkocji. Po 
demobilizacji oficer w 3 Przybocznym 
Pułku Królewskich Huzarów Elżbiety 
II i Armii Renu. Całe swe życie po-
święcił walce z wrogami Polski.

Odszedł z tego świata na wieczną 
wartę 5 stycznia 2017 roku, po 96 la-
tach życia pełnego walki i ciężkich do-
świadczeń, ale też i wielkich czynów.

SławOMir MaDEJ

Materiał opracowano na podstawie 
materiałów organizatorów uroczystości 
pogrzebowych oraz strony internetowej 
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych.

W dniu 8 marca 2017 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą pra-
cownicy Powiatowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kozienicach przeprowadzą szkolenie 
na temat: Zasady wypełniania wniosków o przyznanie płatności na rok 2017 oraz inne dopłaty w 2017 r.

inż. Euzebiusz Strzelczyk
wójt Gminy Grabów nad Pilicą

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
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Karnawał to czas zabawy, tańca i ra-
dości. Bale choinkowe, zorganizowane 
dla uczniów Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Augustowie oraz Zespołu 
Szkół w Grabowie nad Pilicą, jak co 
roku doskonale przygotowane przez or-
ganizatorów, zaspakajają potrzebę kul-
tywowania tradycji karnawałowej. 

Nauczyciele wspólnie z Rodzicami 
przygotowali dla uczniów obu szkół 
słodkie przekąski, konkursy z nagroda-
mi oraz wspólną zabawę na parkiecie. 
Oprawa muzyczna i świetlna zapew-
niona przez CASL „Cyberia” dodat-
kowo uświetniła imprezy. Najmłodsi, 
przebrani za swoich idoli, w bajkowej, 
zimowej scenerii, z wielkim zaanga-
żowaniem i przyjemnością brali udział 
w animacjach, ucząc się nowych ukła-
dów tanecznych. Starsi uczniowie na-
tomiast, rozgrzali parkiet niekończącą 
się energią przy dobrze już im znanych 
utworach tj.: Makarena czy Belgijka.

Pełna optymizmu i radości atmosfera 
z pewnością utrzyma się we wspomnie-

niach ze styczniowych, roztańczonych 
bali choinkowych.

Członkowie Klubu Seniora z Grabo-
wa nad Pilicą o nazwie „Zaciszna Przy-
stań”, sobotnie popołudnie 11 lutego 
spędzili w Warszawie. Wyjazd został 
zorganizowany z okazji zbliżających się 
Walentynek. Ponad trzydziestoosobo-
wa grupa seniorów spędziła popołudnie 
w warszawskim kinie, oglądając film 
polskiej produkcji pt.: „Sztuka Kocha-
nia. Historia Michaliny Wisłockiej”.

Najnowsza produkcja w reżyse-
rii Marii Sadowskiej do scenariusza 
Krzysztofa Raka, to dramat biograficz-
ny, którego akcja rozgrywa się w cza-
sach PRL-u dobrze znanego naszym 
klubowiczkom. Film wzbudził wiele 
refleksji oraz wywołał niejeden rumie-
niec na twarzach widowni. Po projekcji 
był czas na posiłek, przy którym pro-
wadzone były ciekawe dyskusje i anali-
zy czasów socjalizmu. Posileni na ciele 
i duszy, seniorzy zwiedzili Park przy 
Pałacu w Wilanowie. Czasowa wysta-
wa plenerowa to „Królewski Ogród 
Światła”. Iluminacje, które można po-
dziwiać tylko zimową porą, to praw-
dziwa rozkosz dla wyobraźni.

Miliony kolorowych diod ułożone 
w finezyjne kształty zachwycają swą 
bajkową aurą. Największe wrażenie 

na seniorach, zrobiły mappingi. Trój-
wymiarowy przekaz łączący światło, 
obraz i dźwięk, zamienił złoty dziedzi-
niec Muzeum Pałacu Króla Jana III So-
bieskiego, w prawdziwą feerię świateł 
i barw. Fasada budowli jakby ożyła na 
oczach publiczności. W oknach ujrzeć 
można było króla Jana III i królową 
Marysieńkę. Widzowie byli świadka-
mi m.in. wjazdu orszaku oraz pokazu 
tańców dworskich. Ożywiona historia 

MałGOrZata SiEKUt

rozgrywająca się na oczach seniorek, 
na długo pozostanie w pamięci. 

Kiedy nadszedł czas powrotu do 
„Zacisznej Przystani” w Grabowie, 
z uśmiechem na ustach i radosną pieś-
nią, klub seniora zakończył wycieczkę 
po stolicy.

MałGOrZata SiEKUt



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 22

Ministerstwo Finansów zaprezento-
wało wskaźniki dochodów podatkowych 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
dla poszczególnych gmin (wskaźnik G). 
Najbogatsi w regionie radomskim okazali 
się Kozieniczanie – średni dochód na jed-
nego mieszkańca wynosi 2.582,49 zł., co 
plasuje mieszkańców Gminy Kozienice 
na 74 miejscu w Polsce. 

Wskaźnik G to liczba, która wyniknie 
z podzielenia dochodów podatkowych 
danej gminy (podatków lokalnych oraz 
udziału w podatkach dochodowych od 
osób fi zycznych i prawnych) przez liczbę 
jej mieszkańców. Wysokość wskaźnika 
prawie o 1000 wyższa niż wskaźnik kraju 
(Gg) świadczy o tym, iż nasi mieszkańcy 
więcej zarabiają, więcej pracują i więcej 
posiadają niż średnio statystyczna gmina 
w Polsce.
– 74. miejsce w Polsce w dochodach po-

datkowych, aż 22. w wydatkach inwe-
stycyjnych świadczy o tym, że gmina 
najlepiej jak to jest możliwe wykorzy-
stuje inżynierię fi nansową do maksy-
malizacji efektów rozwojowych – ko-
mentuje informacje, Tomasz Śmietanka 
Burmistrz Gminy Kozienice.

Indywidualny wynik mieszkańców 
Gminy Kozienice idzie w parze z wysoką 
oceną samorządu w różnorodnych, ogól-
nopolskich rankingach. I tak dla przy-
pomnienia, rok 2014 – „Ranking – suk-
ces mijającej kadencji (2010 – 2014)” 

– Gmina Kozienice została oceniona jako 
5. najlepiej rozwijająca się gmina w woje-
wództwie mazowieckim, a 14. w Polsce. 
„Ranking – inwestycji w infrastrukturę 
techniczną” – zgodnie z opublikowanymi 
danymi, w piśmie samorządu terytorial-
nego „Wspólnota” – w 2003 r. pozycja 
Kozienic plasowała się na odległym 135. 
miejscu, w 2014 wysoka 14. pozycja. Na 
uwagę zasługiwał fakt, iż bez dotacji in-
westycyjnych Kozienice zajęły 6. pozy-
cję, co przeświadcza o dużej zdolności 
samodzielnego generowania rozwoju. 
Rok 2015 „Wspólnota” publikuje „Ran-
king wydatków inwestycyjnych samorzą-
dów 2013 – 2015”. Niezmiennie Gmina 
Kozienice utrzymuje się w czołówce, 
zajmując 2. miejsce w województwie 
mazowieckim i 22. w Polsce (na 267 oce-
nianych miast powiatowych). Rok 2016 
– „Ranking zrównoważonego rozwoju 
Jednostek Samorządu Terytorialnego” 
w którym Kozienice zajęły 7. miejsce na 
Mazowszu i 32. w Polsce, na 611 sklasyfi -
kowanych gmin wiejsko-miejskich.

wydział Promocji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Kozienicach

Projekt „Partnerstwo Regionalne Czarni” 
to innowacyjne rozwiązanie, które powsta-
ło z myślą o budowie trwałej, partnerskiej 
współpracy pomiędzy miastami, gminami, 
powiatami z terenu byłego województwa 
radomskiego a Stowarzyszeniem Czarni 
Radom. Głównym założeniem projektu jest 
promocja siatkówki, lecz nie tylko… Samo-
rządy – w tej relacji – mają okazję prezento-
wać się podczas meczów Plus Ligi (jednej 
z najmocniejszych siatkarskich lig świata) 
z udziałem Czarnych – w Radomiu, ale 
również na terenie całego kraju, natomiast 
Klub Czarni Radom zdobywa nowych ki-
biców – wychodząc z siatkówką poza „ma-
cierzyste miasto”. Do projektu przystąpiło 
15 samorządów z terenu byłego wojewódz-
twa radomskiego – gminy: Białobrzegi, 
Garbatka-Letnisko, Gózd, Iłża, Jastrzębia, 
Jedlińsk, Kozienice, Pionki, Przysucha, 
Przytyk, Wierzbica, Zakrzew, Zwoleń oraz 
powiaty: przysuski i radomski. 

Dnia 23 września 2016 roku w Cen-
trum Kulturalno-Artystycznym w Kozie-
nicach odbyło się uroczyste spotkanie, 
w trakcie którego rozlosowane zostały me-
cze – Kozienice zostały ofi cjalnym Partne-
rem spotkania Cerradu Czarnych Radom 
z drużyną Asseco Resovia Rzeszów.

Partnerski mecz siatkarskiej Plus Ligi 

odbył się 10 lutego 
br. w hali Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Radomiu, 
na który zaproszeni 
zostali uczniowie 
z kozienickich szkół, 
by wspólnie kibi-
cować radomskim 
siatkarzom. Ponadto 
podczas spotkania, 
Gmina Kozienice 
wystawiła specjalne 
stoisko, na którym 
można było otrzymać 
gadżety promocyjne 
i foldery związane z naszym miastem, zaś 
w całej hali sportowej pozawieszane były 
specjalne transparenty z napisem „Kozie-
nice – partner meczu”.

Spotkanie rozpoczęło się punktualnie 
o godzinie 18.00. Tuż przed „pierwszym 
gwizdkiem” wiceburmistrz Gminy Ko-
zienice – Igor Czerwiński odebrał z rąk 
kapitana drużyny Cerradu Czarnych Ra-
dom – Wojciecha Żalińskiego – koszulkę 
zawodnika libero, z autografami wszyst-
kich zawodników.

Radomska hala wypełniona była po 
brzegi. Podczas meczu zawodnicy „libero” 

(10-Dustin Watten i 11-Piotr Filipowicz) 
występowali w specjalnych koszulkach 
z herbem Gminy Kozienice. Pierwszy set 
spotkania nie sprawił zawodnikom Ro-
berta Prygiela (Cerrad Czarni) żadnego 
problemu i mogli się cieszyć ze zwycię-
stwa w premierowej odsłonie (25:19). 
W kolejnych setach siatkarze Asseco Re-
sovia Rzeszów szybko jednak obudzili się 
z letargu i wyszli na prowadzenie w każ-
dej kolejnej partii, ostatecznie pokonując 
radomskich siatkarzy 3:1 (25:19, 18:25, 
21:25, 14:25). 

wydział Promocji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Kozienicach

GMINA KOZIENICE
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Dnia 18 stycznia 2017 roku odeszła od nas Halina Rabi-
jewska – wieloletni pracownik samorządowy, skarbnik Gminy 
Kozienice.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w sobotę, 21 stycznia 
br., w kościele pw Św. Krzyża w Kozienicach.

Śmierć była, jest smutnym fi nałem życia, jakiego dane jest 
nam zakosztować na ziemi. I choćby było to życie najdłuższe 
i najpiękniejsze, nie mówimy, że jest ona oczekiwanym 
gościem.

Dla nas przyjaciół i współpracowników życie Pani Haliny 
Rabijewskiej przerwane zostało zbyt wcześnie. Odeszła kobieta 
niezwykła, budząca bezgraniczny szacunek i podziw dla wiedzy 
merytorycznej, kunsztu jej wykorzystania w kreowaniu budżetu 
gminy, ciepła jakim epatowała i ogromnej mądrości życiowej. 
Jej postać łączyła ludzi, którym na sercu zawsze leżał rozwój 
miasta i Ziemi Kozienickiej. Była nauczycielem wielu pokoleń 
urzędników, doradcą i dobrym duchem wielu przedsięwzięć. Jak 
wielu mieszkańców naszego miasta z Kozienicami złączyła ją 
praca i rodzina, ale pozostała wierna i oddana temu miastu. Za-
wsze uśmiechnięta, pedantyczna i konsekwentna w działaniu, 
niejednokrotnie podkreślała rolę rodziców w kształtowaniu jej 
osobowości.

Halina Rabijewska (z domu Rurarz) – urodziła się 16 grudnia 
1934 r. w Niekłaniu Małym (gmina Odrowąż, powiat Końskie). 
Ojciec Czesław był stolarzem, wspominała pokazując drzwi 
wejściowe do swojego mieszkania, które dla niej wykonał. 
Mama prowadziła dom. Po ukończeniu siedmioletniej Szkoły 
Podstawowej w Niekłaniu – w 1948 roku – została przyjęta do 
Państwowego Liceum Administracyjno – Handlowego I stopnia w Końskich, kontynuując naukę w Technikum Finansowym Mini-
sterstwa Finansów na kierunku rachunkowo – fi nansowym. Po otrzymaniu dyplomu przez Ministerstwo Finansów została skiero-
wana do pracy do Wydziału Finansowego Powiatowej Rady Narodowej w Kozienicach. W Kozienicach Pani Halina poznała męża. 
W 1955 roku zawarła związek małżeński z Eugeniuszem Maksymilianem Rabijewskim.

Od 1 sierpnia 1952 r. do 1 marca 1966 r. pracowała jako kierownik Referatu w Wydziale Finansowym Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej w Kozienicach, potem już jako  Główna Księgowa w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, a od 1 czerwca 
1975 r. Główna Księgowa Urzędu Miejskiego w Kozienicach. Po reformie administracyjnej, Uchwałą Nr IV/17/90 z dnia 25 lipca 
1990 r,. została powołana na Skarbnika Urzędu Miasta i Gminy w Kozienicach. Funkcję tę pełniła do chwili odejścia na emeryturę. 

Za swoje zaangażowanie i rzetelną pracę była wielokrotnie odznaczona, m.in.:
– srebrnym Krzyżem Zasługi,
– Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
– Odznaka Honorową „Zasłużony Pracownik Państwowy”,
– srebrnym i złotym Medalem za „Zasługi dla Pożarnictwa”,
– medalem pamiątkowym za zasługi dla Miasta i Gminy Kozienice,
– medalem 450-lecia za działalność na rzecz rozwoju Ziemi Kozienickiej. 

Prowadziła społecznie księgowość wielu stowarzyszeń i fundacji działających na terenie Gminy Kozienice, miedzy innymi: 
Fundacji Zdrowe Dziecko oraz stowarzyszeń: Caritas przy Parafi i Świętego Krzyża, Caritas przy Parafi i Św. Rodziny.

Pani Halina Rabijewska pozostawiła trwały, piękny owoc swej pracy dla samorządu kozienickiego, dla kozienickiej społeczno-
ści. Wychowywała i wyedukowała kolejne pokolenia pracowników. Otaczała ich „matczyną opieką”. Była wymagająca dla innych, 
ale przede wszystkim dla siebie. Była ostoją włodarzy miasta i gminy. Pokazywała szczytny cel samorządu. 

Nasze kwiaty zwiędną – zmokną i zmarzną. Znicze wypalą się i zgasną, ale dobro i piękno Jej duszy pozostanie w nas na 
zawsze. 

Cześć Jej pamięci.
Samorząd Gminy Kozienice 
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Jest w duszy polskiej ukryty zakątek, gdzie błądzą ciche lat umarłych cienie, leży tam ka-
mień grobowych pamiątek, a pod kamieniem krwawi się wspomnienie.

Artur Oppman
22 stycznia 1863 roku wybuchło Po-

wstanie Styczniowe – największy zryw 
niepodległościowy XIX w. Objęło tere-
ny zaboru rosyjskiego i miało charakter 
wojny partyzanckiej przeciwko rosyjskiej 
obecności na ziemiach polskich.

Tragiczne wydarzenia Powstania Stycz-
niowego nie ominęły także Ziemi Rozni-
szewskiej oraz jej mieszkańców. Aby uczcić 
154. rocznicę wybuchu Powstania Stycz-
niowego, włączyliśmy się w organizację 
uroczystości patriotycznej upamiętniają-
cej to wydarzenie. W kościele parafi alnym 
w Rozniszewie 22 stycznia podczas nie-
dzielnej sumy odbyła się uroczysta msza św. 
w intencji Ojczyzny. We mszy uczestniczył 
poczet sztandarowy i delegacja uczniów na-
szej szkoły oraz poczet sztandarowy OSP 
w Rozniszewie i delegacja jednostki OSP 
w Mniszewie. Swoją obecnością zaszczycili 
nas: Przewodniczący Rady Gminy w Mag-
nuszewie Zbigniew Rybarczyk, Wójt Gminy 
Magnuszew Marek Drapała, Radni Rady 
Gminy Magnuszew: Arkadiusz Działkowski 
i Kazimierz Makuch, ksiądz kanonik Florian 
Rafałowski, Komendant Gminny OSP Ma-
riusz Woch, Radny Rady Powiatu Grójeckie-
go Wiesław Czerwiński.

Uroczystość rozpoczęła się rysem hi-
storycznym zaprezentowanym przez Grze-
gorza Kocyka z Grupy Rekonstrukcji Hi-
storycznej „WARKA”, której członkowie 
uświetnili obchody rocznicowe. Po mszy 
świętej  udaliśmy się na cmentarz parafi al-
ny, gdzie przed pomnikiem Powstańców 
1863 roku zostały złożone wiązanki kwia-
tów i zapalone znicze. Rekonstruktorzy 
z GRH WARKA oddali salwę honorową.

Kolejnym punktem uroczystości był 
pokaz broni czarnoprochowej, zwiedza-
nie Izby Pamięci oraz projekcja wersji 
multimedialnej komiksu „Nadzieja, mę-
stwo i śmierć. Powstańcza wiosna oddzia-
łu Kononowicza”. Na zakończenie Rada 
Rodziców przygotowała gorący posiłek 
dla wszystkich uczestników uroczystości.

aGniESZKa SUSKa

W niedzielę, 12 lutego w Skansenie 
Bojowym w Mniszewie, zaprezentowana 
została ciekawa wystawa. Współpracu-
jący z GBP-CK w Magnuszewie Rekon-
struktorzy Grupy Rekonstrukcji Histo-
rycznych Stowarzyszenia Warecki Klub 
Strzelecki zorganizowali wystawę mili-
tariów. Ubrani w kompletne, oryginalne 
mundury Wojska Polskiego z okresu II 
Wojny Światowej, zaprezentowali broń 
używaną w tamtych czasie na polu walki 
oraz elementy wyposażenia polskiej armii 
z innych okresów historycznych.

Rekonstruktorów zobaczyć można 
było w Budynku Centrum Kultury i Tra-
dycji Historycznej przy Skansenie, jak 
też w okopach, w napowietrznej części 
obiektu. Oglądający, pod bacznym okiem 
pasjonatów historii i militariów, mogli zo-
baczyć poszczególne modele broni z bli-
ska i wziąć je do ręki. Rekonstruktorzy ze 
znawstwem objaśniali budowę i zasady 
działania broni, oraz omawiali pozostałe 
elementy uzbrojenia i umundurowania.

Gościem specjalnym niedzielnego 
spotkania był redaktor z IV Programu 
Polskiego Radia, który chciał poznać to 

szczególne miejsce i przeprowadził wy-
wiad z Wójtem Gminy Magnuszew.

Członkom Grupy Rekonstrukcji Histo-
rycznych Stowarzyszenia Warecki Klub 
Strzelecki dziękujemy za społeczną pracę 
na rzecz Skansenu Bojowego w Mniszewie 
i liczymy na długą współpracę. Gratuluje-

my wiedzy historycznej oraz pasji, aby tą 
wiedzę w szczególny sposób upowszech-
niać  i zaszczepiać w młodym pokoleniu. 

Dyrektor i pracownicy
Gminnej Biblioteki Publicznej-Centrum 

Kultury w Magnuszewie

GMINA MAGNUSZEW
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„Skarby naszej historii – Opactwo 
benedyktyńskie w Sieciechowie” to tytuł 
wystawy, jaką można oglądać do końca 
roku w Muzeum Regionalnym im. prof. 
Tomasza Mikockiego w Kozienicach.

Autorami wystawy są Dorota Po-
godzińska, Aleksandra Jarosz-Panek 
i Sławomir Zawadzki. Jej otwarcie mia-
ło miejsce 27 stycznia br. i spotkało się 
z dużym zainteresowaniem. Tego dnia, 
oprócz znalezisk z wykopalisk, jakie były 
prowadzone na terenie klasztoru, można 
było obejrzeć słynny skradziony siedem-
nastowieczny złoty kielich. Proboszcz 
parafi i pw. Wniebowzięcia NMP w Opa-
ctwie ks. Henryk Kowalczyk przedstawił 
historię odzyskania kielicha. 

Wystawę w dniu otwarcia obejrzało 
wielu mieszkańców naszej Gminy.

ELŻBiEta KaLBarCZYK

Pod takim hasłem 6 lutego w Ze-
spole Placówek Oświatowych im. Ar-
mii Krajowej w Sieciechowie odbył się 
Międzyszkolny Turniej Szkół Podsta-
wowych w Warcaby.

W turnieju wzięło udział w sumie 
45 uczennic i uczniów ze szkół pod-
stawowych w Zajezierzu, Starych Sło-
wikach i Sieciechowie. Zwycięzcą tur-
nieju został Kazimierz Wasiłek uczeń 
klasy V ze szkoły w Sieciechowie. 
Drugie miejsce zajął Marcel Dąbrow-
ski uczeń klasy III, a trzecie miejsce 
Jakub Wojciechowski, obaj ze szkoły 
podstawowej w Zajezierzu. Najlepszą 
zawodniczką turnieju została Alek-
sandra Balcerek, uczennica klasy III 
w Sieciechowie, która w ogólnej klasy-
fikacji zajęła IV miejsce.

Turniej był pierwszym z trzech za-
planowanych w ramach projektu reali-
zowanego przez ZPO w Sieciechowie. 
Celem projektu jest popularyzacja 
wśród dzieci i młodzieży gry w sza-
chy i warcaby. Projekt realizowany jest 
przy wsparciu Urzędu Gminy w Sie-
ciechowie. W najbliższym czasie od-
będzie się również turniej w warcaby 
dla uczniów gimnazjum oraz szachowe 
mistrzostwa szkoły. 

MarCin KOłDEJ

GMINA SIECIECHÓW
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