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30 kwietnia tego roku odbędzie się
już VI Pielgrzymka Strażaków Powiatu Kozienickiego, Lipskiego i Zwoleńskiego do Sanktuarium NMP Królowej
Różańca Świętego w Wysokim Kole.
W Pielgrzymce wezmą udział zarówno strażacy Ochotniczej, jak i Państwowej Straży Pożarnej, samorządowcy z terenu powiatów: kozienickiego,
lipskiego i zwoleńskiego oraz mieszkańcy i parafianie. Podczas uroczystości strażacy dokonają aktu zawierzenia
Matce Boskiej Wysokolskiej.
Historia cudownego obrazu nie jest
do końca znana. Wykonany został przez

nieznanego, holenderskiego artystę.
Namalowany na desce lipowej i datowany na XVII wiek wizerunek, przedstawia Matkę Bożą trzymającą na lewej
ręce Dzieciątko, a w prawej gałązkę
róży. Najprawdopodobniej został on podarowany cześnikowej czerwonogrodzkiej Mariannie Kalinowskiej przez cara
moskiewskiego. Ta z kolei miała podarować go swojemu krewnemu Antoniemu Bębnowskiemu – rycerzowi Króla
Jana III Sobieskiego. Ten po powrocie
z wyprawy wiedeńskiej przekazał obraz
dominikanom z Wysokiego Koła, wypełniając tym samym wolę Maryi, która

we śnie prosiła, by zawieźć obraz do
pustego wysokolskiego kościoła.
Niedługo potem obraz zasłynął
łaskami, przypisywano mu wiele cudów. Do jego koronacji przyczyniło się
świadectwo Ks. Bpa Jana Czerniaka
sufragana gnieźnieńskiego, który przebywając w Wysokim Kole podczas II
wojny światowej doświadczył cudownego uzdrowienia. Tak sam o tym pisał: Przygnieciony groźnymi chorobami znajdowałem się w obliczu śmierci.
Pobożni wierni nie przestawali się modlić wobec obrazu Wysokolskiej Pani.
Dokończenie na str. 2

Wydarzenia
Dokończenie ze str. 1
Tym prośbom zawdzięczam swoje zdrowie i Matce Bożej.
Aktu koronacji Obrazu papieskimi
koronami dokonał Prymas Tysiąclecia
Kardynał Stefan Wyszyński 18 sierpnia
1974 r. W 2004 roku podczas włamania
do Sanktuarium, korony zostały skradzione. 21 sierpnia 2004 roku nałożone zostały nowe korony, poświęcone
przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
Strażacy w sposób szczególny
upodobali sobie Wysokolskie Sanktuarium wybierając je na cel swojego
pielgrzymowania. Wyrażamy nadzieję, że dzięki corocznej pielgrzymce do
cudownego obrazu będą czuli wstawiennictwo i opiekę Matki Bożej Wysokolskiej nie tylko podczas akcji, ale
również w życiu osobistym.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w uroczystości.
MONIKA WIRASZKA

4 marca w Kozienickim Centrum Kulturalno-Artystycznym zorganizowane zostało spotkanie promujące powieść Mirosława Biedruny „Odyseja Franka Mazura,
czyli z Pionek do Kozienic podróż z przeszkodami”.
Wydarzenie rozpoczął Lech Wiśniewski, Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej, które
wydało publikację. W kilku słowach
przedstawił autora książki i zachęcał do lektury powieści, ponieważ jak
stwierdził, mimo, iż obszerna to wspaniale się ją czyta, a zawarte w niej treści wzbudzają szereg refleksji na temat
tragicznego życia Sybiraków.
Spotkanie zgromadziło wielu miłośników historii, na czele z rodziną
głównego bohatera powieści: siostrą,
córkami. Andrzej Jung Starosta Kozienicki w swoim wystąpieniu podzielił
się ze zgromadzonymi wspomnieniami
o teściu Franciszku Mazurze, opowiedział również o spotkaniu z autorem
powieści, podczas którego zainteresował pisarza historią życia teścia.
Obecni na promocji, mieli okazję
wysłuchać fragmentu powieści, wybranego na tę okoliczność przez autora.
Następnie Mirosław Biedruna podzielił
się ze zgromadzonymi opowieściami
dotyczącymi powstawania książki. Zapewniał również, iż jego powieść to nie
tylko historia życia Franka Mazura, ale
przede wszystkim historia o ludziach,
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relacjach między nimi, sposobie myślenia Sybiraków, Polaków, Żołnierzy.
Autor chętnie odpowiadał również na
pytania gości.
„Odyseja Franka Mazura, czyli
z Pionek do Kozienic podróż z przeszkodami” jest fabularyzowaną opowieścią
o wojennych dziejach Franciszka Mazura, urodzonego w 1922 r. w Suchej
koło Pionek. Publikacja liczy prawie 600
stron, składa się z 3 części, 39 rozdziałów i epilogu. Motywacją do jej napisania była dla Mirosława Biedruny, jak sam
mówi: wewnętrzna potrzeba przybliżenia
losów Polaków zamieszkujących kresy
wschodnie Rzeczypospolitej po interwencji zbrojnej Armii Czerwonej z 17 września 1939 roku.

Spotkanie stało się także okazją do
podziękowań i słów uznania zarówno dla autora książki, jak również dla
wszystkich osób, które przyczyniły się
do powstania powieści.
Na zakończenie sobotniego wieczoru każdy mógł otrzymać dedykację
i autograf Mirosława Biedruny. Publikacja dostępna jest dla zainteresowanych w siedzibie Biblioteki Publicznej
Gminy Kozienice im. Ks. Franciszka
Siarczyńskiego.
SABINA SEMENIUK
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”
www.kozienicepowiat.pl

Wydarzenia/Informacje

5 marca w hali sportowej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu zorganizowany został Halowy Turniej Piłkarski o Puchar Starosty Kozienickiego dla
rocznika 2007.
Do rywalizacji stanęło 8 drużyn.
Zawodnicy grali systemem każdy
z każdym. Po emocjonujących i bardzo
zaciętych meczach w końcowej klasyfikacji Halowego Turnieju Piłkarskiego
o Puchar Starosty Kozienickiego pierwsze miejsce zajęła drużyna Korona Góra
Kalwaria, na drugim miejscu uplasowali się zawodnicy Legionu Głowaczów,

natomiast trzecie miejsce zajął zespół
KS Warka.
Królem strzelców został Jan Kałucki
z drużyny KS KR Sport Iwiczna, zaś
miano najlepszego bramkarza uzyskał
Bartosz Ciosek z KS Warka. Przyznano
także nagrodę dla najlepszego zawodnika turnieju, którym został Kacper Gieleciński – zawodnik drużyny Korona Góra
Kalwaria.
Puchary i medale wręczali Andrzej
Jung Starosta Kozienicki, Józef Grzegorz
Małaśnicki Wójt Gminy Głowaczów oraz
przedstawiciele sponsorów turnieju. Uro-

czystego zamknięcia zawodów dokonał
Starosta Kozienicki.
Organizatorem Halowego Turnieju Piłkarskiego byli KS Legion Głowaczów oraz
Starostwo Powiatowe w Kozienicach. Patronat Honorowy nad zawodami sprawował
Prezes Radomskiego Okręgowego Związku
Piłki Nożnej Sławomir Pietrzyk.
SABINA SEMENIUK

Kozieniccy policjanci zatrzymali
trzech mężczyzn podejrzanych o serię włamań, do których dochodziło
na terenie powiatu kozienickiego od
2015 roku. Mężczyźni zostali już tymczasowo aresztowani. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań.
Od 2015 roku kozienicka Policja
odnotowywała kradzieże z włamaniem
do domów jednorodzinnych na terenie
zarówno gminy, jak i powiatu kozienickiego. Włamania te dokonywane były
w sposób zuchwały, w zdecydowanej
większości w ciągu dnia, pod nieobecność właścicieli domów. Łupem włamywaczy padały głównie pieniądze i biżuteria pozostawiona w domu.
Intensywne działania kozienickich
funkcjonariuszy doprowadziły do ustalenia
i zatrzymania trzech sprawców. Mężczyznom tym przedstawiono zarzuty dokonania 11 włamań i kradzieży do domów
jednorodzinnych. Teraz grozi im kara do
12 lat pozbawienia wolności. Podejrzani to mieszkańcy powiatu kozienickiego

w wieku 22, 25 i 27 lat. Decyzją Sądu Rejonowego w Kozienicach zostali tymczasowo
aresztowani na okres trzech miesięcy.
Zdarzenia te były szczególnie uciążliwe dla mieszkańców i powodowały poczucie zagrożenia. W związku z tym ustalenie i zatrzymanie sprawców włamań

było dla Komendy Powiatowej Policji
w Kozienicach zadaniem priorytetowym.
mł. asp. ILONA TARCZYŃSKA

www.kozienicepowiat.pl

Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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9 lutego br. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, na które
zaproszony został Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung. Tego dnia Komisja
zajmowała się rozpatrzeniem informacji
o sytuacji i aktualnym stanie wałów przeciwpowodziowych w Polsce, z uwzględnieniem stanu wałów w powiecie kozienickim.
W pracach Komisji oprócz jej członków
oraz Starosty Kozienickiego Andrzeja Junga wzięli udział także: Andrzej Szweda-Lewandowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, nadbryg. Leszek Suski
Komendant Główny Państwowej Straży
Pożarnej, Robert Kęsy p.o. Zastępcy Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Alicja Gruszecka Doradca Techniczny
w Departamencie Środowiska Najwyższej
Izby Kontroli, Andrzej Świderek Dyrektor
Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Bartłomiej
Maliszewski Starszy Specjalista w Departamencie Gospodarowania Wodami Narodowego Funduszu ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, Bernard Mucha Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Adam
Szaniawski Skarbnik Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów.
Jak poinformował Mateusz Balcerowicz
Dyrektor Departamentu Zasobów Wodnych
w Ministerstwie Środowiska informacja
o sytuacji i aktualnym stanie wałów przeciwpowodziowych w Polsce, z uwzględnieniem
stanu wałów w powiecie kozienickim, została przygotowana przez Ministerstwo Środowiska na podstawie danych wynikających
z nadzoru ministra nad Prezesem Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej (...), ale także na
podstawie danych przesłanych przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz przez
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Warszawie. Zaznaczył także, że
w latach 2011 – 2015 Ośrodek Technicznej
Kontroli Zapór po ocenie 75,7 z 75,81 km
wałów na terenie powiatu kozienickiego,
uznał, że aż 54% z nich (41,2 km) znajduje
się w stanie technicznym niedostatecznym
zagrażającym bezpieczeństwu, 21% (15,7
km) jest w stanie dostatecznym niezagrażającym bezpieczeństwu, a 25% (18,7 km) w stanie dobrym niezagrażającym niebezpieczeństwu. Istotą sprawą w przypadku obwałowań
na terenie powiatu kozienickiego jest fakt, że
większość wałów wybudowana została ponad 50 lat temu. Niespełna 13 km pochodzi
z 1910 roku, czyli sprzed ponad wieku, ponad 14 km to wały sprzed 1939 roku, 34 km
wybudowane zostały w latach 70-tych XX
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wieku i tylko 5 km pochodzi z 1991 roku.
Dyrektor zapewnił również, że w Planach
Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla
obszaru dorzecza Wisły, przyjętych przez
Radę Ministrów 18 października 2016 r.
znalazły się także inwestycje związane z budową lub modernizacją wałów w powiecie
kozienickim.
Jak zaznaczył Leszek Ruszczyk Poseł
na Sejm RP ważną kwestią jest tu również
bezpieczeństwo Elektrowni Kozienice, gdzie
aktualnie budowany jest blok energetyczny
o mocy 1075 MV. Będzie to największy blok
w naszym kraju.
Głos w sprawie ewentualnych skutków
powodzi i gotowości do pomocy przy jej
zapobieganiu zabrał nadbryg. Leszek Suski Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej: Jest to dość duża operacja,
bo na dzień dzisiejszy, gdyby doszło tam
[w powiecie kozienickim – przyp. red.] do
powodzi – zagrożonych jest 60 miejscowości
i te miejscowości przewidziane są do ewakuacji częściowej lub całkowitej. Zagrożonych
byłoby też blisko 3,5 tys. gospodarstw, czyli
około 28 tys. osób oraz 25 tys. zwierząt.
Spośród 15 jednostek OSP wpisanych
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz 23 jednostek spoza systemu,
działających na terenie powiatu kozienickiego – tylko 2 wyposażone są w łodzie, co
zdecydowanie jest niewystarczające, biorąc
pod uwagę fakt, że w przypadku wystąpienia tu powodzi zalane zostałoby 33 tys. ha,
co stanowi 30% powierzchni powiatu. Komendant Główny PSP zapewnił jednak, że
są na to przygotowani: Dysponujemy odpowiednią ilością rękawów, którymi możemy
podwyższyć wały przeciwpowodziowe na
całej długości powiatu. Przygotowujemy
się również do zabezpieczenia zakładów
przemysłowych. Tutaj takim newralgicznym
punktem jest oczywiście elektrownia.
W dyskusji głos zabrał również Starosta Kozienicki Andrzej Jung, który
podkreślił znaczenie bezpieczeństwa
powodziowego w powiecie kozienickim.
– Bardzo dziękuję za umożliwienie nam
udziału w pracach Komisji na temat
tak istotny dla powiatu kozienickiego.

Wszystkie przekazane informacje oddają właściwy, nieprzejaskrawiony obraz
sytuacji i zagrożeń na tym terenie. Jako
starosta jestem szczególnie uwrażliwiony na ten temat. Informacje, które tu
zostały przekazane na temat możliwości
i ewentualnych działań w przypadku zagrożenia, zadowalają mnie i uspokajają.
W ostatnich tygodniach wizytował nas
wojewoda, wicewojewoda, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej,
dyrektor wojewódzkiego zarządu melioracji i urządzeń wodnych. Wszyscy oceniali stan przygotowań, a deklaracje, jakie złożyli, napawają mnie optymizmem.
Oczekuję tylko i życzyłbym sobie, aby to
wszystko zostało zrealizowane.
Potwierdzam to, co mówił generał.
Uczestniczyłem we wszystkich akcjach powodziowych i widziałem olbrzymie zaangażowanie i profesjonalizm Straży Pożarnej, żołnierzy
i mieszkańców. Jestem już w określonym wieku, znam i obserwuję mieszkańców powiatu
kozienickiego. Ludzie, wśród których były
pewne antagonizmy, w przypadku zagrożenia
potraﬁą się zintegrować, współdziałać.
W imieniu wszystkich mieszkańców
powiatu kozienickiego zwracam się z prośbą o realizację zapowiadanych działań.
Szczególnie tych, o których wspomniał
Pan Dyrektor. Wtedy będziemy prawdziwie
usatysfakcjonowani, a największy na tym
terenie zakład dostarczający energię, też
będzie bezpieczny. A jest to majątek Skarbu Państwa, który pracuje dla wszystkich
i daje nam mieszkańcom wiele korzyści,
gdyż jest także miejscem pracy dla wielu
osób. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Przypominamy, że 1 lutego br. delegacja Wojewody Mazowieckiego przebywała w powiecie kozienickim, gdzie
odbyła m.in. wizytę w Regowie Starym,
podczas której przedstawiona i omówiona została sytuacja wałów przeciwpowodziowych znajdujących się w tej miejscowości, a także zagrożenia powodziowego
na terenie całego powiatu kozienickiego.

MONIKA WIRASZKA
www.kozienicepowiat.pl

Informacje

Od stycznia 2016 roku na terenie powiatu kozienickiego działają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, z której mogą
skorzystać uprawnieni mieszkańcy powiatu kozienickiego, to jest:
– osoby, które mają przyznane świadczenia z pomocy społecznej na podstawie
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, i wobec których nie
wydano decyzji o zwrocie nienależnie
pobranego świadczenia;
– osoby posiadające ważną Kartę Dużej Ro-

dziny, o której mowa w ustawie z dnia
5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny,
– osoby, które uzyskały zaświadczenie,
o którym mowa w ustawie z dnia
24 stycznia 1991 r. o kombatantach
oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego;
– osoby posiadające ważną legitymację
weterana albo legitymację weterana
poszkodowanego, o którym mowa

w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.
O weteranach działań poza granicami
państwa;
– osoby, które nie ukończyły 26 lat lub,
które ukończyły 65 lat;
– osoby, które w wyniku wystąpienia klęski
żywiołowej, katastrofy naturalnej lub
awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.
Tabela zamieszczona poniżej przedstawia lokalizację i harmonogram działania punktów:

27 lutego odbyła się XXVIII Sesja
Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji, podczas której przyjęto Plan
Pracy Rady Powiatu Kozienickiego na
2017 rok.
Ponadto podjęte zostały uchwały
w sprawach:
– zatwierdzenia planów pracy Stałych
Komisji Rady Powiatu na 2017 rok,
– przyjęcia sprawozdania z działalności
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
za 2016 rok,
– projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do
nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych
i specjalnych prowadzonych przez

Powiat Kozienicki,
– wyrażenia zgody na zbycie lokali
mieszkalnych stanowiących własność
Powiatu Kozienickiego położonych w
budynku Zarządu Dróg Powiatowych
w Aleksandrówce,
– wyrażenia zgody dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach na przedłużenie
zawartej umowy najmu z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego
w Radomiu,
– udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów na realizację zadania
pn. „Budowa sieci wodociągowej
w miejscowości Chodków, gmina
Głowaczów”,

– udzielenia pomocy finansowej Gminie
Głowaczów na realizację zadania pn.
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów-Zieleniec, Gmina
Głowaczów”,
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata
2017 – 2028,
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2017 r.

www.kozienicepowiat.pl
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SanLOremo 2017
W piątek, 10 lutego, w I Liceum Ogólnokształcącym im.
Stefana Czarnieckiego odbył się festiwal młodych talentów
„SanLOremo”, organizowany nieprzerwanie od 1986 r. Tegoroczny koncert upłynął w walentynkowej atmosferze, z uwagi
na przypadający 14 lutego Dzień Zakochanych. Imprezę zorganizowali uczniowie klasy IB przy wsparciu klas: IIC i IIIC
oraz samorządu uczniowskiego. Poprowadzili ją konferansjerzy: Alicja Wochniak, Klaudia Hałdaś, Wiktor Basaj oraz Patryk
Gryszko pod opieką Beaty Smykiewicz-Różyckiej oraz Sylwii
Milczarczyk. Koncert zadedykowano Idzie Murawskiej, wieloletniej nauczycielce liceum, organizatorce młodzieżowego festiwalu, borykającej się z problemami zdrowotnymi.
Patronat nad przedsięwzięciem objęli Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung, a także Burmistrz Gminy Kozienice
Tomasz Śmietanka.
W tegorocznej edycji talent muzyczny zaprezentowało kilkunastu uczestników. Publiczność świetnie się bawiła przy utworach granych i śpiewanych przez szkolnych muzyków. Umiejętności wokalne i instrumentalne młodych artystów sprawiły,
że wykonanie piosenek było wprost śpiewające. Sentymentalne
nuty popłynęły dzięki Weronice Marchewce, a metalowe dźwięki zabrzmiały za sprawą zespołu Venevicus z Dawidem Nowakowskim i Szymonem Balcerkiem na pokładzie. Hitem okazała
się piosenka „Chocolate” – najpierw prowadzący zaprezentowali układ taneczny, który następnie odtwarzała zgromadzona
publiczność.

W czasie koncertu działał „kącik miłości”, w którym dziewczęta z klasy IIIC sprzedawały ciasta, ciasteczka i babeczki. Zebrane fundusze przeznaczone zostaną na cel charytatywny; trafią do ucznia z naszej szkoły, znajdującego się w trudnej sytuacji
życiowej. Jedną z atrakcji imprezy była poczta walentynkowa:
uczniowie mogli obdarować wybrane osoby walentynkowymi
życzeniami, które następnie w formie kartek w kształcie serca
trafiły do adresatów.
Zwycięzców 31 SanLOremo wyłoniło jury w składzie: Sylwia Milczarczyk, Beata Smykiewicz-Różycka, Julia Cichocka,
Jakub Cieślak oraz Filip Kowalczyk.
Pierwsze miejsce zdobył zespół YssupDestroyers. Wystąpili w nim: Ola Zawadzka – gitara klasyczna, Kuba Piotrowski
i Franek Kudła – wokal, oraz Błażej Krawczyk – gitara elektryczna. Drugie miejsce uzyskali Ania Kocyk i Bartek Matracki,
zaś trzecie – Weronika Marchewka.
Jury przyznało również nagrody dodatkowe: tytuł „Odkrycie Roku” zdobyła Weronika Marchewka, „Muzykiem Roku”
został Błażej Krawczyk, zaś tytuł „Osobowość sceniczna” oraz
Nagrodę Publiczności otrzymał duet: Anja i Bartek, czyli Anna
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Kocyk oraz Bartłomiej Matracki. Statuetkę Project Roku otrzymała Weronika Krawiec i jej koleżanki z klasy IB za utwór: „Józek, nie daruję Ci tej nocy”. Dziewczynom akompaniowali na
gitarach: Ola Zawadzka i Błażej Krawczyk.
To była udana impreza. Z niecierpliwością czekamy na kolejne, 32 SanLOremo.
Moja Ojcowizna 2017
1 marca w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach miało miejsce podsumowanie eliminacji
powiatowych XXIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” organizowanego
przez PTTK pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Nasi uczniowie zdobyli dwa pierwsze miejsca ex aequo
w kategorii: praca indywidualna – szkoły ponadgimnazjalne.
Do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 25 marca w Wołominie, zakwalifikowali się: Aleksandra Zawadzka z klasy IB
(opiekun: Beata Smykiewicz-Różycka) oraz Błażej Krawczyk
– uczeń klasy IIA (opiekun: Joanna Kuźmińska).
W gościnnych progach uniwersytetu warszawskiego
10 marca uczniowie klasy II B i III B pod opieką Małgorzaty Potent-Ambroziewicz i Grażyny Ambroziewicz
uczestniczyli w wykładach i warsztatach na Wydziale
Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zapoznali się z ofertą edukacyjną, wysłuchali wykładów: dr Katarzyny Gajlewicz-Korab pt. „Konflikt
i sława w świecie celebrytów, czyli o Małgorzacie i Renacie słów kilka”, dra Mikołaja Ochmańskiego pt. „Książka
i czytanie w memach internetowych” oraz dr Anny Jupowicz-Ginalskiej pt. „Technologie ubieralne – i Ty będziesz
nośnikiem reklamy?”.

Uświadomili sobie dzięki nim, jak media pokazują konflikty celebrytów i kto w nich zawsze wygrywa, jaki obDokończenie na str. 7
www.kozienicepowiat.pl

Wydarzenia
Dokończenie ze str. 6
raz książki i czytelnictwa odzwierciedlają i kreują memy
internetowe, a także, jak nowe technologie zdominowały
komunikację międzyludzką i co z tego może wyniknąć dla
biznesu, mediów i zwykłych ludzi. Dalsza część spotkania
odbyła się w Radiu Kampus i Laboratorium Badań Medioznawczych. Uczniowie mogli z bliska przyjrzeć się pracy
prowadzących program radiowy i poznać sposoby badania
rynku.
Zdobyte informacje i doświadczenia będą miały z pewnością
wpływ na decyzje dotyczące wyboru kierunku studiów.
„Dwa oblicza Pułaskiego”
Do organizowanej w roku szkolnym 2016/2017 w Warce
V edycji konkursu historyczno-marynistycznego „Dwa oblicza
Pułaskiego” zgłosiło się 105 uczniów z terenu całego województwa mazowieckiego.

Ostatecznie 28 lutego 2017 r. do I etapu konkursu przystąpiło 88 osób z 22 szkół.
Zgodnie z regulaminem młodzież wypełniała test merytoryczny z zakresu wiedzy o Kazimierzu Pułaskim i jego
działaniach w Polsce i Ameryce, działalności statutowej
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego oraz z wiedzy o Marynarce Wojennej RP ze szczególnym uwzględnieniem fregaty
ORP „Gen. K. Pułaski”. Do II etapu konkursu Jury zakwalifikowało 52 osoby. Są wśród nich uczniowie I Liceum
Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego – Bartłomiej Traczyk (III miejsce) oraz Wojciech Plewka.
Patronat honorowy nad konkursem sprawuje prof. dr hab.
Wojciech Fałkowski – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Obrony
Narodowej.
Red. I LO

8 marca sześciu uczniów i trzech nauczycieli z Zespołu
Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach, realizujących projekt Erasmus+ wzięło udział w lekcji matematyki
w Grand Palace (w Muzeum Nauki) przy najpiękniejszej
ulicy świata – Champs-Élysées. Zwiedzili wystawy stałe
poświęcone matematyce, ale także czasową wystawę poświęconą teorii hazardu – rachunkowi prawdopodobieństwa. Przez 2 godziny 2 grupy uczniów wzięły udział w ciekawych warsztatach, które wprowadziły naszych uczniów
w świat rachunku prawdopodobieństwa.
Uczniowie poznali ciekawe przykłady zastosowania zasady szufladkowej Dirichleta, interpretacje trójkąta Pascala. W czasie prowadzonego w języku angielskim wykładu
pojawił się też polski wątek. Prowadzący pokazał animacje dywanu Sierpińskiego. W Paryżu uczniowie też mogli
zobaczyć Louvre, katedrę Notre Dame, Wieżę Eiffla, Łuk
Triumfalny.
Wizyta w stolicy Francji była zaledwie częścią aktywności przygotowanych przez francuskie liceum Lycée
Auguste Béhal z Lens w ramach międzynarodowego spotkania projektowego „Maths Together” w dniach 6 – 10
marca 2017. Oprócz tego uczniowie uczestniczyli w lekcjach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, 7 marca
wspólnie trenowali rozwiązywanie zadań matematycznych
w języku angielskim i prezentowali swoje sposoby rozwiązań. 9 marca odbyły się właściwe zawody matematyczne,
a 10 marca odbyła się ewaluacja projektu, podsumowanie
i wręczenie certyfikatów. Po południu, po pracy w szkole
uczniowie zwiedzali region i mogli zobaczyć piękne miasto Arras, pobliskie miejsca ciężkich walk w czasie I wojny
światowej – cmentarze wojenne z sanktuarium Notre-Dame
de Lorette, krąg pokoju upamiętniający poległych, zarządzane przez Kanadę – Vimy, do dziś niebezpieczne z powodu min, niewybuchów oraz zasypanych podziemnych magazynów amunicji. W czwartkowe popołudnie uczniowie
odbyli podróż w czasie od 3500 roku p.n.e. do XIX wieku
zwiedzając galerię sztuki w muzeum Louvre w Lens.
Kozieniccy uczniowie mieszkali u swoich francuskich
kolegów. Wielu mieszkańców regionu Lens to potomkowie
Polaków, którzy pracowali w pobliskich kopalniach. Część
z nich nadal dobrze mówi po polsku.

Jesteśmy przekonani, że wyjazd ten będzie miał duży
wpływ na uczniów, że przyczynił się do zdobycia umiejętności pracy zespołowej, do zwiększenia motywacji do nauki, m. in języków obcych i matematyki. Może mieć nawet
wpływ na podjęcie decyzji wyboru kierunku studiów. Projekt ten jest finansowany przez Komisję Europejską. Kolejne spotkanie projektowe odbędzie się w Cittadelli w regionie Wenecji na początku czerwca.
Zespół Szkół Nr 1
w Kozienicach

www.kozienicepowiat.pl
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Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Warszawie
Beata Kalinowska oraz Kierownik Biura Powiatowego w Kozienicach Zbigniew Sitkowski
informują:

1. Restrukturyzacja małych gospodarstw
Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 60 tys. zł. O wsparcie może ubiegać się osoba fizyczna, która jest
posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o wielkości ekonomicznej mniejszej
niż 10 tys. euro. Ponadto osoba taka musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku
o przyznanie pomocy i w tym okresie nie może prowadzić innej działalności gospodarczej. W tym naborze, o wsparcie będzie
mógł ubiegać się ten, kto prowadząc działalność rolniczą poza terenami zagrożonymi afrykańskim pomorem świń (ASF),
zdecyduje się na rozwój swojego gospodarstwa i przeprowadzi w nim zmiany, dzięki którym stanie się ono bardziej rentowne
i konkurencyjne.
W przypadku przyznania pomocy, będzie ona wypłacana w dwóch ratach – najpierw 80 proc. premii, a kolejne 20 proc. po
zrealizowaniu założonych w biznesplanie inwestycji. Rolnik na restrukturyzację swojego gospodarstwa będzie miał 3 lata. W tym
czasie wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wzrosnąć do co najmniej 10 tys. euro oraz o co najmniej 20 proc. w stosunku
do wielkości z roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy.
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby bądź wysłać wniosek rejestrowaną
przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku o dotrzymaniu terminu złożenia wniosku decyduje
data nadania.
Każdy wniosek zostanie poddany ocenie. Na podstawie przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przysługiwania pomocy. Pod uwagę będą brane m.in.: docelowa wielkość gospodarstwa, kwalifikacje zawodowe, rodzaj planowanej produkcji, wiek
wnioskodawcy.
KOLEJNOŚĆ PRZYSŁUGIWANIA POMOCY:
Zależy od sumy punktów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru:
a) docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:
• powyżej 20 tys. euro – 5 punktów,
• 16 tys. – 20 tys. euro – 3 punkty,
• 12 tys. – 16 tys. euro – 1 punkt;
b) kwalifikacje zawodowe (od 1 do 5 pkt);
c) rodzaj planowanej produkcji (od 2 do 4 pkt);
d) kompleksowość biznesplanu (od 0,5 do 3 pkt);
e) wpływ na realizację celów przekrojowych (od 0,5 do 5 pkt);
f) wiek wnioskodawcy – jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie ma więcej niż 40 lat – 3 punkty.
DECYZJA O PRZYZNANIU POMOCY:
Wydawana jest z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, następujących warunków:
• rozpoczęcia realizacji biznesplanu;
• rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji
biznesplanu, chyba że beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub
ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów – o ile warunek ten nie był spełniony w dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy;
• złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy.
Pomoc jest przyznawana jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 10 punktów.
2. Od 10 kwietnia 2017 przetwórcy z sektora rolno-spożywczego mogą składać wnioski o przyznanie pomocy
Od 10 kwietnia do 9 maja 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”.
O dofinansowanie mogą starać się podmioty, które prowadzą działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo
w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z określonych rodzajów
działalności. Warunkiem przyznania pomocy jest również to, że firmy takie muszą zobowiązać się do zawarcia długoterminowych
umów z rolnikami, grupami producentów rolnych czy też ich związkami. W przypadku gdy firma zajmuje się produkcją, taka długoterminowa umowa musi dotyczyć nabycia co najmniej połowy potrzebnych produktów. Natomiast w przypadku świadczenia przez
podmiot usług związanych z przechowalnictwem, co najmniej połowa przechowywanego towaru musi pochodzić od producentów
rolnych związanych z firmą umowami długoterminowymi lub podmiotów (usługodawców), które same nabywają produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi.
Minimalna wysokość wsparcia wynosi natomiast 100 tys. zł.
Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl oraz w punktach informacyjnych ARiMR m. in. Biura Powiatowego w Kozienicach , ulica Warszawska 72 (wejście od ulicy Zdziczów).
ZBIGNIEW SITKOWSKI
Kierownik Biura Powiatowego
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Pragniemy przedstawić Państwu cele i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 –
2023 – kluczowego dokumentu, przedstawiającego wizję rozwoju obszaru LGD „Puszcza Kozienicka” wraz z przedsięwzięciami,
które pozwolą tą wizję urzeczywistnić. Należy pamiętać, że zgodność planowanych i składanych projektów, w ramach ogłaszanych
konkursów, ze Strategią jest kluczowym wymogiem stawianym naszym Wnioskodawcom. Każdy projekt musi być zgodny przynajmniej z jednym celem ogólnym, jednym szczegółowym i jednym przedsięwzięciem.
W poniższej tabeli należy zweryfikować, czy dany pomysł spełnia ten warunek.
CELE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PUSZCZA KOZIENICKA” NA LATA 2016 – 2023
CELE OGÓLNE

CELE SZCZEGÓŁOWE

PRZEDSIĘWZIĘCIA

1.

Lokalne społeczności aktywne
w tworzeniu miejsc pracy i rozwoju gospodarki na obszarach
wiejskich

1.1

Wzmocnienie gospodarki lokalnej gmin z
obszaru LGD „Puszcza Kozienicka”

1.1.1

Przedsiębiorczy region kozienicki

2.

Lokalne społeczności aktywne
w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, rozwijające
w lokalnych środowiskach
inicjatywy oparte na wykorzystaniu zasobów lokalnych i
dziedzictwa kulturowego

2.1

Mieszkańcy obszaru zaangażowani w
podejmowanie lokalnych inicjatyw społecznych

2.1.1

Aktywna społeczność w lokalnych środowiskach

2.1.2

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

2.2

Rozwój infrastruktur służącej mieszkańcom
obszaru LSR

2.2.1

Rozwój lokalnej, niekomercyjnej infrastruktur
LGD

2.3

Promocja walorów i dziedzictwa historyczno – kulturowego obszaru LSR

2.3.1

Organizacja przedsięwzięć promujących obszar
LGD

Członkowie Rady LGD na etapie oceny sprawdzą projekt beneficjenta pod tym kątem i jeśli nie będzie on zgodny ze Strategią, to go odrzucą.
LGD „Puszcza Kozienicka” na realizację zadań strategii dysponuje kwotą 9.850.000,00 zł, z czego 8.000.000,00 zł przeznaczono na wdrażanie operacji, co oznacza, że środki te będą rozdysponowane w ramach ogłaszanych przez LGD konkursów. Będzie można realizować projekty integracji lokalnych społeczności, projekty wspierające działalność organizacji pozarządowych, projekty infrastrukturalne oraz projekty grantowe.
Największa część środków zaplanowana jest na realizację projektów z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej pozarolniczej, bo aż 4.000.000,00 zł. Konkursy na realizację projektów w ramach poszczególnych przedsięwzięć będą
ogłaszane według harmonogramu zamieszczonego na naszej stronie internetowej. Nabory będą poprzedzone szkoleniami z zakresu
przygotowania wniosków oraz realizacji projektów.
Nasze Stowarzyszenie jest już po pierwszych naborach z zakresu: Podejmowanie działalności gospodarczej i Rozwijanie działalności gospodarczej. Rozdysponowalismy z tego zakresu środki w kwocie 1.430.117,00 zł oraz z zakresu Budowa lub przebudowa
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej środki w kwocie prawie 1,5 mln zł.
Wnioskodawcy z tych naborów czekają już na podpisanie umów w Urzędzie Marszałkowskim.
Za nami też pierwsze bezpłatne szkolenie dla przyszłych wnioskodawców z zakresu przygotowania wniosków o powierzenie
grantów dotyczących budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 10 marca 2017 r. nasze Stowarzyszenie zakończyło I nabory na projekty grantowe z w/w zakresu. Ogłosiliśmy i zakończyliśmy je jako pierwsi na Mazowszu.
Wnioskodawcy zainteresowani pozyskaniem funduszy za pośrednictwem LGD powinni zapoznać się ze Strategią RLKS,
z aktualnym rozporządzeniem MRiRW oraz wzorem wniosku o przyznanie pomocy wraz z jego instrukcją.
Osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność otrzymały już wiele istotnych informacji dotyczących ogłoszonych naborów, wypełniania wniosków o przyznanie pomocy oraz w zakresie przygotowania biznesplanu na spotkaniach, które odbyły się
w poszczególnych gminach i szkoleniach przeprowadzonych w siedzibie biura LGD w okresie od czerwca 2016 r. do chwili obecnej.
Stowarzyszenie planuje na przełomie kwietnia / maja 2017 r. ogłosić kolejne nabory z zakresu: Podejmowanie działalności gospodarczej i Rozwijanie działalności gospodarczej. Środki dostępne w planowanym naborze to 1.350.000,00 zł.
O kolejnych terminach spotkań w najbliższym okresie w pozostałych gminach i szkoleniach organizowanych dla naszych wnioskodawców w siedzibie biura LGD będziemy informować Państwa na bieżąco.
Poprzez podejmowane działania komunikacyjne LGD może skutecznie docierać do lokalnej społeczności, promując w ten sposób LSR i zachęcać do aktywnego uczestnictwa w jej realizacji.
Wszystkich zainteresowanych wsparciem zapraszamy na profil Facebook, stronę internetową www.lgdkozienice.pl, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie ważne informacje. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego tel. 793 864 252, 48 366 18 99,
e-mail: biuro@lgdkozienice.pl oraz do odwiedzania naszego biura w Kozienicach przy ul. M. Kopernika 8/17 w godz. 9 – 17 od
poniedziałku do piątku, gdzie można skorzystać z bezpłatnego doradztwa.
IRENA BIELAWSKA
Kierownik Biura LGD „Puszcza Kozienicka”

www.kozienicepowiat.pl
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W części II (Biuletyn Informacyjny
„Nasz Powiat” – Nr 2/2017 – luty) zawarte zostały informacje dotyczące:
4. Kradzieży związanych z kartami zbliżeniowymi.
5. Kradzieży przy użyciu danych karty
płatniczej.
6. Zagrożeń związanych z płatnościami
mobilnymi (telefonem komórkowym).
7. Kradzieży tożsamości.
ROR bankowość elektroniczna –
PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA cz.
III:
8. Oszustwa nigeryjskie.
Jestem najbliższym współpracownikiem Jego Wysokości Księcia Mahammada III – zaczynał się e-mail, który
konsument otrzymał pewnego dnia
rano – Ze względu na bardzo mało
rozwinięty system bankowy w naszym
kraju, potrzebujmy pomocy, aby środki prawowitego Króla przemieścić do
Europy i ukryć przed juntą wojskową.
Oczywiście pomoc zostanie wynagrodzona, 5% kwoty przelewu.
Konsument zapalił się do pomysłu,
bo niby nie wiadomo ile tych pieniędzy
trzeba przekazać, ale król mało ich nie
ma, więc można liczyć na duży zysk.
Po szybkiej wymianie korespondencji okazało się, że aby wszystko przebiegło prawidłowo, Konsument musi
wnieść małą opłatę manipulacyjną,
którą sobie zrekompensuje dość szybko paroma tysiącami dolarów, jakie
przypadną mu z prowizji. Widząc już te
pieniądze swoimi oczami (i właściwie
już je wydawszy), Konsument wykonał
przelew. Dalszego kontaktu już w tej
sprawie nie było. Niestety, takie wiadomości dość często wysyłane są drogą elektroniczną. Zazwyczaj ich treść
napisana jest w języku polskim często
„łamaną polszczyzną” ale niewiele
osób zwraca na to uwagę uwagę. np.
taki e-mail: śmiercią mojego męża, który dokonał wpłaty z 2.700.000.00 EUR
w Banku Afryce Obecnie fundusz jest z
bankiem, przed śmiercią mojego męża
oboje podjąć decyzję, że będziemy korzystać z tego funduszu na projekt charytatywny, ponieważ nie mamy żadnego
dziecka, Mój zmarły mąż powiedział, że
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fundusz ten powinien będą wykorzystywać do budowy szpitala, gdzie opieka podjąć biednych dzieci, które nie
ma rodziców, a także te vidows i osób
starszych. Ale są tacy, którzy widzą
w tym procederze szanse na zarobienie pieniędzy w łatwy i szybki sposób.
Taki system postępowania oszustów
doczekał się osobnej penalizacji w nigeryjskim kodeksie karnym (art. 419)
ze względu na swoją powszechność.
Pieniądze przekazane oszustom są nie
do odzyskania. Co do zasady trzeba
powiedzieć, że Konsument i tak miał
szczęście. Odpowiadając na podobne e-maile i wikłając się w tego typu
przedsięwzięcia można również narazić się na dużo większe problemy niż
tylko utrata oszczędności. Należy pamiętać, by nie podejmować działań,
które wydają się podejrzane i co do
legalności których mamy wątpliwości. Udział w przekazywaniu środków
pieniężnych według opisanego wyżej
schematu, może skutkować podjęciem
odpowiednich czynności przez prokuraturę oraz sąd, a następnie wymierzeniem kary. Zapamiętaj! Przyjęcie pieniędzy niewiadomego pochodzenia na
swój rachunek bankowy i przekazanie
ich dalej może być udziałem w większym oszustwie – praniu pieniędzy czy
nawet finansowaniu terroryzmu. Bardzo często środki pieniężne przekazywane zgodnie z opisanym procederem
mogą pochodzić z tzw. phishingu.
9. Kradzieże w sklepach internetowych.
Przykład: Konsument znalazł
dawno poszukiwany okap kuchenny
w jednym ze sklepów internetowych
i to aż o 200 złotych tańszy niż w innych. Okazja, której nie można przegapić. Towar został zamówiony i opłacony przelewem, ponieważ sklep nie
wysyła towaru za pobraniem i jeszcze
nie wdrożył płatności kartą ze względu na zbyt krótki okres swej działalności. Zamówiony i opłacony towar
oczywiście nigdy do kupującego nie
dotarł. Ofiarą takiego oszustwa może
zostać każdy i to nie tylko poprzez
dokonywanie zakupów w sklepach internetowych, ale również na portalach
aukcyjnych. Sprawcy wykorzystują

w tym przypadku przelewy na rachunki,
płatności przy użyciu PayPal bądź podobnych rozwiązań. Czasami – czego
nie jesteśmy świadomi – tak przelane
pieniądze trafiają prosto na rachunek
karty prepaid, z której są natychmiast
podejmowane. Za najbezpieczniejszą
formę płatności w sklepach internetowych uznaje się płacenie kartą. W ten
sposób, w razie gdybyśmy mieli dalsze
problemy, możemy w swoim banku
uruchomić procedurę tzw. chargeback.
Dzięki niej, organizacje specjalizujące
się w zakresie rozwiązań płatniczych,
jak VISA i Mastercard, zabezpieczają
swoich klientów przed oszustwami.
Po udowodnieniu bankowi incydentu oszustwa i wszczęciu wspomnianej
wyżej procedury, to bank podejmuje
działania mające na celu odzyskanie
utraconych przez poszkodowanego
pieniędzy z banku, w którym rachunek posiadają przestępcy. Dlatego też
w większości przypadków tylko
sprawdzone sklepy oferują płatności
kartami. Inną, bezpieczną formą dokonywania płatności za towar zakupiony
w Internecie może być płatność za pobraniem, lecz wtedy musimy przy kurierze otworzyć przesyłkę i wszystko
dokładnie sprawdzić. Proszę pamiętać,
że dane podawane w systemach autoryzacyjnych instytucji płatniczych są
bezpieczne, lecz pod żadnym pozorem nie wolno tych danych podawać
w e-mailu bądź w inny sposób umożliwiający ich pozyskanie przez inne
osoby. Niestety, po raz kolejny należy
powtórzyć, że zbyt duże okazje nie
zdarzają się często, a niska cena towaru pełnowartościowego powinna
zwrócić naszą uwagę w negatywnym
tego słowa znaczeniu. Płatności przelewami, czy przedpłaty należy realizować w sklepach o uznanej renomie
lub takich, w których już kupowaliśmy
z powodzeniem. Pozytywne komentarze na portalach aukcyjnych też nie
zawsze są dla nas sprzymierzeńcem,
ponieważ można je fałszować czy
kupować, tak jak „lajki” na Facebooku. Zdrowy rozsądek jest kluczem
Dokończenie na str. 11
www.kozienicepowiat.pl

Informacje
Dokończenie ze str. 10

do naszego bezpieczeństwa.
10. Co robić, gdy pieniądze znikną z rachunku bankowego w wyniku przestępstwa.
Mimo najwyższej staranności,
ostrożności i stosowania wszystkich
zasad opisanych w tym artykule może
zdarzyć się, że staniemy się ofiarami
przestępstw, o których była mowa. Najważniejsze jest zachowanie czujności
i weryfikowanie wyciągów z kont kart
kredytowych, bądź uważne przeglądanie historii naszych rachunków. Warto
mieć opcję informowania SMS przez
bank o każdej transakcji na naszym
koncie. W chwili, w której zauważymy
transakcje nie przeprowadzone przez
nas, mimo zdenerwowania należy zachować spokój. Przed niezwłocznym
poinformowaniem banku, należy ponownie sprawdzić wszystkie przeprowadzone transakcje i upewnić się, czy
nie były one zrealizowane przez osoby
nieuprawnione.
Zapamiętaj! Najszybszą drogą poinformowania banku o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa jest złożenie
reklamacji przez telefon, gdzie musimy
wskazać transakcje nie przeprowadzone przez nas i oświadczyć, że nikomu
nie udostępnialiśmy karty i jej numeru,
jak również loginów i haseł do bankowości elektronicznej. W trakcie przyjmowania reklamacji, pracownik banku
zastrzeże naszą kartę bądź zablokuje
dostęp do bankowości elektronicznej,
a bank rozpocznie procedurę wyjaśniania naszego zgłoszenia.
W zależności od przyjętej w danym banku praktyki, możemy być zobowiązani do złożenia zawiadomienia
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Można tego dokonać dwojako: udać się na
najbliższą nam komendę policji i złożyć
ustnie takie zawiadomienie, z którego sporządzony zostanie protokół. Wtedy zostaniemy jednocześnie przesłuchani w charakterze pokrzywdzonego. Dlatego też należy
mieć ze sobą wyciąg z karty bądź wydruk
z historii rachunku, aby udokumentować
naszą stratę. Zawiadomienie można również złożyć w formie pisemnej, przesyłając je do prokuratury rejonowej właściwej
ze względu na nasze miejsce zamieszkania
www.kozienicepowiat.pl

(właściwość tę można ustalić w internecie). Prokuratura prześle nasze zawiadomienie do właściwej komendy policji, do
której i tak będziemy musieli zgłosić się
w celu złożenia zeznań w charakterze
pokrzywdzonego. Niezależnie od tych
działań, w miarę możliwości dobrze jest
poinformować właścicieli sklepów lub
innych placówek, w których użyto naszej
karty, albo które otrzymały nasze pieniądze. Dane adresowe większości firm
można znaleźć w internecie. Niektórym
poszkodowanym podjęcie opisanych działań może sprawić trudności w przypadku
próby skontaktowania się z zagraniczną
firmą ze względu na barierę językową.
Zazwyczaj duże firmy posiadają procedury postępowania w przypadku nieuprawnionego użycia karty i mogą pomóc
w działaniach naszemu bankowi, który
z pewnością zgłosi się do nich. W przypadku, gdy przestępstwo zostało popełnione
z wykorzystaniem naszej karty kredytowej lub płatniczej bądź ich numerów,
należy udać się do placówki bankowej
w celu złożenia tzw. polecenia charge-back
(choć są również banki, które umożliwiają
złożenie takiego polecenia przez telefon).
Jest to procedura reklamacyjna przeprowadzana przez organizację specjalizującą
się w rozwiązaniach płatniczych, jak Visa
czy MasterCard, polegająca na tym, że
w przypadku oszustwa pieniądze są nam
zwracane przez bank, który we współpracy ze wspomnianą organizacją podejmuje
działania w celu ich odzyskania. Należy

pamiętać, że w niektórych bankach charge-back to osobna – inna procedura, niż
reklamacja składana w razie oszustwa, co
więcej, nie jest ona popularna wśród klientów, co oznacza, że konsultanci nie zawsze
muszą o niej wiedzieć. Należy pamiętać,
iż w przypadku organizacji takich jak Visa
czy MasterCard, przysługuje nam prawo
zgłoszenia oszustwa i domagania się uruchomienia procedury charge-back.
Uwaga na nowe zagrożenia w sieci!
Przypominam, że podczas logowania ani bezpośrednio po zalogowaniu do
bankowości internetowej, Bank nigdy nie
prosi o podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego. Dodatkowo, jeżeli korzystasz
z autoryzacji w formie kodów SMS, pamiętaj, aby przed potwierdzeniem operacji zawsze uważnie weryfikować treść
otrzymanego SMS-a (sprawdzaj, czy
dane w SMS-ie są zgodne z danymi operacji, którą zlecasz).
Opracowanie:
STANISŁAW GĄSIOR
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
na podstawie materiału Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
przyjmuje konsumentów w Starostwie
Powiatowym przy ul. Kochanowskiego
28, w pokoju nr 15 w dniach:
poniedziałek w godz. 9.00 – 16.00
wtorek, czwartek: godz. 9.00 – 15.30
e-mail: rzecznik@kozienicepowiat.pl
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Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zaprasza osoby bezrobotne do udziału w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do współpracy przy realizacji projektów zapraszamy pracodawców.

W roku 2017 Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach będzie kontynuował realizację projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (II). Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014 – 2020 (w skrócie: PO WER). Realizacja projektu zakończy się z dniem 31.12.2017 r.
Powyższy projekt skierowany jest do bezrobotnych kobiet i mężczyzn w wieku 18 – 29 lat należących do kategorii NEET (osoby młode, które nie pracują, nie szkolą się i nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym). Będą to osoby zarejestrowane w PUP w Kozienicach, dla których określono I lub II profil pomocy. Zaplanowane w ramach projektu formy wsparcia
to staże, szkolenia indywidualne i jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
W sposób szczególny do udziału w projekcie zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami. Przewidywana w 2017 roku
liczba uczestników/uczestniczek projektu to około 220 osób.

W roku 2017 Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach rozpoczyna realizację projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (II). Okres realizacji projektu zawiera się w przedziale od 1.01.2017 r. do 31.12.2018 r. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (w skrócie: RPO WM).
W ramach projektu wsparciem obejmowane są osoby bezrobotne (kobiety i mężczyźni) w wieku 30 lat i powyżej, zarejestrowane w PUP w Kozienicach. Będą to osoby, dla których określono I lub II profil pomocy.
W roku bieżącym aktywizowane będą tu przede wszystkim osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotne powyżej 12 miesięcy od dnia ostatniej
rejestracji w PUP), osoby w wieku 50 lat i więcej oraz osoby z niepełnosprawnościami, które szczególnie zachęcamy do udziału w projekcie.
Pozostałe grupy docelowe aktywizowane w projekcie, to osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym)
oraz bezrobotne kobiety. W roku 2017 zaplanowano realizację staży, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz szkoleń
indywidualnych. Przewidywana na 2017 rok liczba uczestniczek/uczestników projektu to 113 osób a w ujęciu dwuletnim 220 osób.
W ramach obydwu projektów osoby bezrobotne korzystają także z usług poradnictwa zawodowego i/lub pośrednictwa pracy.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektów można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach, ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice, pokój numer 10, pod numerem telefonu 48 614 66 81, a także na stronie internetowej www.pupkozienice.pl.
Efektem działań realizowanych przez PUP w ramach projektów ma być osiągnięcie jak najwyższej efektywności zatrudnieniowej (mierzonej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej).
ARKADIUSZ NOWAKOWSKI
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Kozienicach

Światowy Dzień Zdrowia, obchodzony co roku 7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia, daje
nam unikalną możliwość rozpoczęcia
działań poświęconych konkretnym zagadnieniom i problemom zdrowotnym,
ważnym dla ludzi na całym świecie.
Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia
2017 jest depresja. Depresja dotyka ludzi
w różnym wieku, z różnych środowisk
i mieszkających we wszystkich krajach. Jest
przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie wpływa na zdolność cierpiących na
depresję osób do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, a niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi i niezdolności do pracy
zarobkowej. Stan ten utrzymuje się co najmniej przez okres dwóch tygodni. Ponadto
u osób cierpiących na depresję występują
następujące objawy: brak energii, zmiana
apetytu, dłuższy lub krótszy sen, stany lęko-
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we, trudności z koncentracją, niezdecydowanie, niepokój, poczucie bycia bezwartościowym, poczucie winy i beznadziei, myśli
o samookaleczeniu. W najgorszym przypadku depresja może być przyczyną samobójstwa i jest drugą najczęściej występującą
przyczyną zgonów w grupie osób w wieku
15 – 29 lat.
Ale depresji można zapobiegać i można ją leczyć. Lepsze zrozumienie tego,
czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać lub leczyć, pomoże
zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą
chorobą i może zachęcić więcej osób do
szukania pomocy.
Jeżeli czytasz ten tekst, to prawdopodobnie jesteś zainteresowana/zainteresowany
zaangażowaniem się w realizację kampanii.
To wspaniała wiadomość, bo cele kampanii uda nam się osiągnąć tylko wtedy, jeżeli będziemy wszyscy współpracować. Bez
względu na to, czy pracujesz w administracji rządowej, organizacji pozarządowej czy

w mediach, czy jesteś lekarzem, nauczycielem, dziennikarzem, blogerem, rodzicem,
czy po prostu osobą, która usłyszała o kampanii i chciałaby się do niej przyłączyć, ten
tekst jest właśnie dla Ciebie.
Ogólnym celem jednorocznej kampanii, która rozpoczęła się 10 października
2016 czyli w Światowym Dniu Zdrowia
Psychicznego jest doprowadzenie do
tego, aby we wszystkich krajach więcej
osób cierpiących na depresję szukało pomocy i ją otrzymało. Mówiąc konkretnie
staramy się uzyskać następujące efekty:
1. Społeczeństwo będzie więcej wiedziało o depresji, jej przyczynach i możliwych konsekwencjach, włącznie z samobójstwem oraz o tym, jaka jest lub może
być dostępna pomoc w celu zapobiegania
depresji lub leczenia chorujących na nią
osób, 2. Osoby cierpiące na depresję będą
szukały pomocy, 3. Rodziny, przyjaciele
i znajomi osób zmagających się z depreDokończenie na str. 13
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sją będą w stanie zapewnić im wsparcie.
Głównym założeniem kampanii jest
wskazanie, jak ważne jest mówienie
o depresji, ponieważ sama rozmowa
o depresji stanowi istotny element procesu dochodzenia do zdrowia. Stygmatyzacja chorób psychicznych, w tym depresji,
nadal dla wielu osób na całym świecie
stanowi barierę uniemożliwiającą szukanie pomocy. Poruszenie tematu depresji
i rozmowa z członkiem rodziny, przyjacielem lub pracownikiem opieki zdrowotnej czy też w większej grupie, na przykład
w szkole, miejscu pracy czy miejscach
spotkań towarzyskich albo w przestrzeni
publicznej, np. w mediach informacyjnych, w blogach czy w mediach społecz-

nościowych, pomoże przełamać stygmatyzację i w efekcie zachęci większą liczbę
osób do szukania pomocy. Hasło kampanii to: Depresja – porozmawiajmy o niej.
Każdy może zachorować na depresję.
Dlatego ta kampania adresowana jest do
wszystkich, bez względu na wiek, płeć
czy status społeczny. Światowa Organizacja Zdrowia postanowiła zwrócić
szczególną uwagę na trzy grupy, których depresja dotyka nieproporcjonalnie
częściej: młodzież nastoletnią i młodych
dorosłych, kobiety w wieku rozrodczym
(zwłaszcza po urodzeniu dziecka) i osoby
starsze (po 60 roku życia).
Ryzyko depresji wzrasta w sytuacji
ubóstwa, bezrobocia, zdarzeń życio-

wych, takich jak śmierć bliskiej osoby
czy rozpad związku, a także w przebiegu
choroby fizycznej i problemów spowodowanych nadużywaniem alkoholu i przyjmowaniem narkotyków.
Leczenie depresji to na ogół terapia obejmująca prowadzenie rozmowy, przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych lub połączenie obu metod. Przezwyciężenie często
spotykanej stygmatyzacji depresji spowoduje, że więcej osób będzie szukało pomocy.
Rozmowa z osobami, którym się ufa
może być pierwszym krokiem do wyjścia
z depresji.
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Kozienicach

W latach sześćdziesiątych XX wieku
dr A. Jean Ayres – psycholog, terapeuta
zajęciowy, sformułowała teorię dysfunkcji
integracji sensorycznej, która następnie została potwierdzona licznymi badaniami.
Dr Ayres definiuje integrację sensoryczną jako proces przetwarzania bodźców sensorycznych, podczas którego
układ nerwowy odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów, następnie
organizuje je i interpretuje tak, aby mogły
być wykorzystane na wyższym poziomie,
w celowym i efektywnym działaniu.
Opracowana teoria zaczerpnięta została
z neurofizjologicznych podstaw psychologii
rozwojowej, obserwacji klinicznej i standaryzowanych testów, stała się podstawą do
stworzenia nowej metody terapii. Najnowsze
badania potwierdzają, że zaburzenia integracji
sensorycznej występują u 15 – 45% populacji.
Rozwój wszystkich zmysłów (smaku,
zapachu, wzroku, słuchu, dotyku, układu
przedsionkowego i proprioceptywnego)
rozpoczyna się już w okresie prenatalnym.
Procesy integracji sensorycznej formują się
w ciągu pierwszych lat życia dziecka, a następnie udoskonalają w dalszych latach.
Podczas prawidłowego rozwoju dziecka
ma miejsce ciągły, sekwencyjny rozwój procesów przetwarzania sensorycznego na bazie
naturalnej aktywności. Wszechstronne zachowania kształtują się w oparciu o wcześniej
już nabyte umiejętności. Powstałe wówczas
ewentualne zaburzenia SI powodują trudności
w prawidłowym rozwoju wielu funkcji.
Integracja
bodźców
błędnikowych
i proprioceptywnych umożliwia dziecku ko-

ordynację ruchów gałek ocznych, utrzymanie
postawy ciała, napięcia mięśniowego, równowagi i bezpieczeństwa grawitacyjnego. Zmiany napięcia mięśni determinują umiejętności
wykonywania ruchów ciała, szczególnie
precyzyjnych ruchów rąk. Przyczyniają się
one także do kształtowania sprawności narządów artykulacyjnych. Innym zaburzeniem są
trudności w podążaniu wzrokiem wzdłuż linii
tekstu. Powoduje to trudności w czytaniu i pisaniu. Stworzona w mózgu mapa własnego
ciała zawiera informacje o każdej części ciała
i relacjach między nimi. Jeżeli jest niedokładna, to utrudnione jest planowanie specyficznych typów ruchów. Powoduje to kłopoty
z wykonywaniem działań np. wymagających
współpracy obu rąk. Kłopotliwa dla dziecka
staje się każda sprawność ruchowa związana
z motoryką np. manipulacja zabawkami, rysowanie po śladzie, wycinanie, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł.
Violet Maas (1998), badacz i terapeutka
integracji sensorycznej, wymienia listę objawów, towarzyszących dzieciom z trudnościami w uczeniu się i wiążących się z zaburzeniami integracji sensorycznej. Są to:
– opóźniony /wolniejszy/ rozwój fizyczny,
– trudności z utrzymaniem równowagi,
– obniżone napięcie mięśniowe,
– zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,
– brzydkie pismo, nieprawidłowy chwyt
ołówka, niechęć do rysowania,
– nieprawidłowa postawa podczas pisania, czytania,
– trudności w orientacji w przestrzeni
i schemacie ciała, stron prawa-lewa,

– zaburzenia koncentracji uwagi,
– trudności w wykonywaniu dwóch lub
więcej poleceń,
– zaburzenia pamięci wzrokowej i słuchowej,
– zaburzenia mowy,
– odwracanie słów i liter powyżej 7 roku
życia,
– trudności w rozróżnianiu kształtów, kolorów,
– wycofywanie się z zadań wymagających precyzji ruchów,
– trudności z planowaniem ruchu,
– impulsywność w zachowaniu,
– nadpobudliwość psychoruchowa,
– lękliwość, spowolnienie,
– postawa wycofująca,
– niski poziom samooceny,
– niski poziom tolerancji na stres.
Objawy te skutkują trudnościami w nauce
czytania, obniżonym poziomem graficznym,
błędami podczas pisania polegającymi na zamianie liter podobnych na ich lustrzane odbicie (d-b), w różnicowaniu stron prawo/lewo
i słabej obustronnej koordynacji wzrokowo
– ruchowej. Bardzo często trudnościom towarzyszą również problemy emocjonalne, deficyty w koncentracji uwagi i nadpobudliwość
psychoruchowa ( Przyrowski, 2001).
Właściwe rozpoznanie objawów,
profesjonalna diagnoza procesów przetwarzania sensorycznego oraz aktywny
udział w terapii mogą pomóc w ogólnym
funkcjonowaniu dziecka i poprawić jakość jego życia na co dzień.

www.kozienicepowiat.pl

ANNA MIKOCKA
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GMINA GARBATKA-LETNISKO

W sobotę, 4 marca, w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Samorządowych w Garbatce – Letnisko rozegrany został VI Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Wójta Gminy Garbatka – Letnisko.
W zawodach wystartowało 40
mieszkańców gminy. W czasie ceremonii otwarcia zawodów wszystkich
przybyłych zawodników powitała Wicedyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Garbatce – Letnisko Ewelina
Piecyk-Kowalska. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Przewodniczący
Rady Gminy Garbatka – Letnisko Włodzimierz Mazur. Komisja sędziowska
pracowała w składzie: Andrzej Suwała, Waldemar Langa, Tomasz Krekora
oraz Andrzej Baracz. Dyplomy oraz
okazałe puchary wręczali: Wójt Gminy Garbatka – Letnisko Robert Kowalczyk, Przewodniczący Rady Gminy
Garbatka – Letnisko Włodzimierz Mazur, Wicedyrektor Zespołu Szkół Samorządowych Ewelina Piecyk-Kowalska, Przewodniczący Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Waldemar Banaś oraz nauczyciele wychowania fizycznego Andrzej
Suwała i Waldemar Langa.
Gratulujemy i zapraszamy w przyszłym
roku na kolejny turniej tenisa stołowego!
WALDEMAR BANAŚ
Wyniki:
Kat. dziewczęta open:
1 miejsce – Maja Maj
2 miejsce – Oliwia Sałek
3 miejsce – Martyna Klimowicz
Kat. chłopcy szkoła podstawowa:
1 miejsce – Patryk Klimowicz
2 miejsce – Paweł Sobczyk
3 miejsce – Kacper Garczyna
Kat. chłopcy gimnazjum:
1 miejsce – Dawid Langa
2 miejscem – Jan Kubiak
3 miejsce – Mateusz Cmiel
Kat. mężczyźni 18 – 40 lat:
1 miejsce – Krystian Gołąbek
2 miejsce – Łukasz Maj
3 miejsce – Andrzej Sekuła
Kat. mężczyźni 40 – 60 lat:
1 miejsce – Wojciech Stankiewicz
2 miejsce – Robert Janicki
3 miejsce – Andrzej Gołąbek
Kat. mężczyźni plus 60 lat:
1 miejsce – Andrzej Kucharski
2 miejsce – Leszek Tomaszewski
3 miejsce – Waldemar Banaś
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Tegoroczne Święto Kobiet rozbrzmiewało w Garbatce – Letnisko znanymi
i lubianymi melodiami sprzed lat. Wszystko za sprawą koncertu, w którym główne
role grali muzycy na czele z wokalistą Januszem Szromem.
Zanim jednak muzycy dali popis swoich
umiejętności, zgromadzone Panie powitał
Wójt Robert Kowalczyk, który wraz z Przewodniczącym Rady Włodzimierzem Ma-

zurem i Radnym Gminy Pawłem Kibilem
złożyli wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia oraz wręczyli tulipany. Artyści
zaprezentowali utwory z płyty „Śpiewnik”,
między innymi przeboje Czesława Niemena,
Andrzeja Zauchy, Seweryna Krajewskiego,
Bogusława Meca. Jak wspominał wokalista
Janusz Szrom – jest to album zawierający
zbiór najpiękniejszych polskich piosenek
w autorskich aranżacjach utrzymanych
w konwencji jazzowej. Usłyszeliśmy rewelacyjne aranżacje przebojów polskiej muzyki rozrywkowej z lat sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Janusz

www.kozienicepowiat.pl

Szrom „czarował” nie tylko głosem, ale
i opowieściami o wykonywanych utworach,
ich historii i zabawnymi anegdotami związanymi z nimi. Muzycy towarzyszący wokaliście to Zbigniew Wrombel (kontrabas), Piotr
Wrombel (instrumenty klawiszowe) oraz
Krzysztof Szmańda (perkusja).
Niedzielny Koncert należy uznać za
absolutnie udany nie tylko ze względu na
nadzwyczajny występ artystów, ale także dzięki wspaniałym Paniom, które zaszczyciły go swoją obecnością.

KINGA KOWALCZYK
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GMINA GŁOWACZÓW

Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we
wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu
charakteru przez stawianie wyzwań.
Właśnie takie cele mieli phm Konrad
Strzelecki, instruktor Hufca ZHP Pionki oraz mieszkaniec Przejazdu Łukasz
Marzec, tworząc w 2015 roku drużyny
harcerskie w Gminie Głowaczów. Małymi krokami udało się zmobilizować
młodzież do działania. Pierwsza drużyna
zrzeszała dzieci z miejscowości: Przejazd,
Cecylówka-Brzózka, Lewaszówka, Marianów i działa do dziś pod nazwą 7 Drużyny Harcerskiej „Brzózka”. Dh Konrad
wraz z Łukaszem ciężko pracowali organizując cotygodniowe zbiórki dla młodzieży, rozwijając ich zainteresowania
i ucząc nowych umiejętności manualnych
kształtowali jednocześnie ich charaktery.
Nie zapominali o kwestiach patriotycznych i religijnych, urządzając młodym
harcerzom wędrówki po miejscach pamięci zlokalizowanych na terenie gminy
Głowaczów czy powiatu kozienickiego.
Działalność drużyny przyniosła korzyści,
już po ponad 6 miesiącach otrzymali propozycję, aby rozszerzyć harcerską ideę
o następne miejscowości. Brzóza – to
właśnie stamtąd przyszło zainteresowanie
i dzięki temu powstała następna drużyna
pod nazwą 7 Drużyna Starszoharcerska
„Chaber”, która skupia młodzież ponadgimnazjalną uczęszczająca do miejscowej szkoły.
Dziś środowisko harcerskie w gminie
Głowaczów liczy 30 osób, które spotyka się w weekendy na zbiórkach, odbywających się w Zespole Szkól Ogólnokształcących im. Batalionów Chłopskich

w Ursynowie oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzózie. Przez cały
okres swojej działalności drużyny miały
okazję wspierać okoliczne uroczystości
kościelne, brać udział w inicjatywach (np.
WOŚP, zbiórka pieniędzy na przytulisko
dla zwierząt, Festyn na Dzień Dziecka,
Piknik Militarny Mniszewie, Wigilia
Gminna w Głowaczowie). Oprócz wsparcia lokalnych inicjatyw, drużyny starają
się brać udział w ogólnopolskich harcerskich imprezach, chociażby Zlocie Betlejemskiego Światła Pokoju, zlocie wędrowników Watra Wędrownicza, Rajdzie
Radomskim.
Dzięki działaniu w wielu obszarach
młodzież rozwija swoje zainteresowania,
uczy się działania w małych grupach.
Sukcesy nie mógłby być zrealizowane
bez pomocy rodziców lokalnych władz

czy prywatnych firm. Marzeniem druhów
Konrada i Łukasz jest powiększanie działania już istniejącego środowiska harcerskiego o następne miejscowości oraz dotarcie do jak największej ilości młodzieży
i zachęcenie ich do wspólnej przygody.
Wszelkie bieżące informacje o działalności drużyn można śledzić na portalu
społecznościowym pod adresami www.
facebook.com/7DShChaber, www.facebook.com/7DHBrzozka
22 lutego wszystkie środowiska harcerskie w Polsce i na świecie obchodziły
Dzień Myśli Braterskiej. Harcerstwo to
niezapomniana przygoda, nowe znajomości to zdobywanie umiejętności, zapraszamy wszystkich do wstąpienia do
drużyny harcerskiej.
ZS w Ursynowie

8 marca do Hali Sportowej Publicznego Gimnazjum w Głowaczowie ponad
300 pań z terenu gminy Głowaczów przybyło na uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet.
Gości przywitali: Wójt Gminy Józef Grzegorz Małaśnicki i Dyrektor Publicznego Gimnazjum Krzysztof Wolski.
W tym dniu w sposób szczególny podkreślono rolę kobiety, życząc zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz dziękując z trud
i wysiłek.
Gwiazdą uroczystości był kabaret
„Masztalscy”. Artyści w śląskim klimacie
bawili dowcipami, anegdotami i żartami
promując uśmiech i radość.
Na zakończenie mężczyźni wręczyli wszystkim paniom kwiaty i zaprosili
na słodki poczęstunek. Było to przede

wszystkim miłe i radosne spotkanie
z dużą dawką humoru.

Biblioteka Publiczna
Gminy Głowaczów
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12 marca 2017 roku Genowefa Grzegorczyk z Brzózy obchodziła setne urodziny. Z tej okazji 11 marca w domu Jubilatki Ks. Krzysztof Katana Proboszcz
tutejszej parafii odprawił w Jej intencji
uroczystą Mszę Świętą. W tej podniosłej
uroczystości uczestniczyła liczna rodzina
Jubilatki oraz zaproszeni goście, w tym
Wójt Gminy Głowaczów Józef Grzegorz
Małaśnicki, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Stanisława Okrój, przedstawiciele Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych w Kozienicach: Kierownik
Samodzielnego Referatu Ubezpieczeń
i Składek Iwona Łabuszewska, Kierownik
Samodzielnego Referatu Obsługi Klienta
i Korespondencji Edyta Sztyber.
Wójt Gminy, wraz z Kierownikiem
USC, wręczył Jubilatce kwiaty, okolicznościowy list gratulacyjny i upominek,
życząc dalszych długich lat w zdrowiu.
Do życzeń dołączyli się również Przedstawiciele ZUS, przekazując decyzję
o przyznaniu comiesięcznego dodatku,
a także Ksiądz Proboszcz, który podarował Jej list od Biskupa. Po przekazaniu
życzeń, gratulacji, kwiatów i prezentów
od Rodziny, wszyscy zebrani odśpiewali
głośne „200 lat”, wznieśli toast za zdrowie Stulatki oraz skosztowali pysznego
tortu, przygotowanego na tę okoliczność,
a następnie udali się na wspólny obiad.
Pani Genowefa Grzegorczyk (rod.
Murawska) mieszka w Gminie Głowaczów, w miejscowości Brzóza od urodzenia do chwili obecnej. Tu wychowywała
się, chodziła do szkoły, w roku 1945 roku
www.kozienicepowiat.pl

wyszła za mąż za Władysława. Wychowała dwóch synów i dwie córki, doczekała się jedenaściorga wnucząt i siedemnaściorga prawnucząt. Na początku wraz
z mężem zajmowała się gospodarstwem
rolnym, a następnie przez około 30 lat
pracowała zawodowo jako sprzedawca
w sklepie spożywczym, a później jako
bufetowa w restauracji „Przytulna”

w Brzózie. W roku 1980 przeszła na emeryturę. Od 2009 roku jest wdową, otoczoną troskliwą opieką swojej rodziny.
Szanownej Jubilatce gratulujemy
tak pięknego jubileuszu i życzymy dużo
zdrowia, aby każda chwila była źródłem
szczęścia i radości.
STANISŁAWA OKRÓJ
Kierownik USC
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GMINA GNIEWOSZÓW

Historia funkcji sołtysa sięga średniowiecza, stał on zawsze na czele wsi, był jej
gospodarzem i opiekunem. Dziś sołtys to
człowiek-instytucja na wsi, odpowiedzialny
za wiele obszarów działania, dlatego warto
go doceniać, wyróżniać i dziękować za jego
zaangażowanie i sumienność w wypełnianiu swoich licznych obowiązków.
W sobotę 11 marca br. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gniewoszowie po raz
pierwszy ten dzień uroczyście obchodzono
w naszej gminie. Wójt Marcin Szymon Gac
powitał przybyłych gości, następnie podziękował sołtysom za dotychczasową współpracę, za zaangażowanie w rozwiązywanie
problemów mieszkańców oraz złożył życzenia wytrwałości i siły na dalsze wypełnianie
tej funkcji. Dwunastu sołtysom obecnym na
uroczystości wręczył list z życzeniami i drobne upominki.
Następnie podziękowania za dobrą
pracę i życzenia jeszcze większego zaangażowania się sołtysów nie tylko w sprawy wsi, ale i gminy, sołtysom i radom
sołeckim w imieniu swoim, a także Przewodniczącego i całej Rady Gminy Gniewoszów złożył radny Piotr Telka.
Po przedstawieniu krótkiego rysu historycznego dotyczącego funkcji sołtysa, rozpoczęła się część artystyczna. Na początku
wystąpiły uczennice ZSP z Gniewoszowa
z ciekawym układem tanecznym. Tańczyły:
Ania Stępień, Wiktoria Dębowska, Weronika Gregorczyk, Agata Kobiałka, Julia Baran,

8 marca w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy w Gniewoszowie odbyło się uroczyste spotkanie związane z obchodami
Międzynarodowego Dnia Kobiet. Organizatorami uroczystości byli: Marcin Szymon Gac Wójt Gminy Gniewoszów oraz
Piotr Dela Przewodniczący Rady Gminy
Gniewoszów.
Gminne obchody Dnia Kobiet rozpoczęły się od życzeń: z okazji Dnia Kobiet
składam wszystkim paniom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz
pomyślności. Niech radość i uśmiech
towarzyszy wam każdego dnia. Spełnienia marzeń, sukcesów zarówno w życiu
zawodowym, jak i prywatnym – które
w imieniu własnym oraz Rady Gminy
Gniewoszów złożył Wójt Gminy. Do życzeń dołączył się także mł. asp. Grzegorz
Abramczyk przekazując życzenia w imieniu funkcjonariuszy Komisariatu Policji
w Gniewoszowie.
Każda z przybyłych Pań otrzymała
kwiatka, przygotowano także specjalny

Nasz Powiat * 18

Amelia Morgaś, Weronika Ruszak, Rozalia
Ruszak, Aleksandra Pułka i Wiktoria Kubicka przygotowane przez Karolinę Sikorę.
Kolejnym punktem programu, który
rozbawił publiczność, był kabaret przygotowany przez uczniów Publicznej Szkoły
Podstawowej w Wysokim Kole pod kierunkiem Krystyny Muniak. Wystąpili w nim
i świetnie wczuli się w rolę: Amelia Majewska, Kamila Ciesielska, Paweł Pawlak,
Maciej Madejski, Wiktor Kozieł oraz Marcel Piskorek. Następnie członkinie Klubu
Seniora „Zawsze Aktywni” zaprezentowali

wiersz „Chłop żywemu nie przepuści”.
Na zakończenie spotkania wystąpił
Zespół „Sobótka” z Czarnolasu. Po części
artystycznej goście zostali zaproszeni na
słodki poczęstunek przygotowany przez
panie z klubu seniora. Przedtem głos zabrał sołtys i radny z Mieściska Krzysztof
Kępka, który w imieniu sołtysów podziękował Wójtowi za przygotowanie uroczystości i życzenia, wyrażając nadzieję
na ponowne spotkanie z tej okazji za rok.

program artystyczny, na który składały
się występy sceniczne, w tym wokalne
oraz kabaretowe uczniów z Publicznego
Gimnazjum w Gniewoszowie i Klubu
Seniora „Zawsze Aktywni”. Gościnnie

wystąpili również działacze Miejskiego
Domu Kultury w Dęblinie – Michał Pastuszak i Martyna Kozłowska.

DANUTA BŁAŻYŃSKA

AGNIESZKA KONIECZNA
www.kozienicepowiat.pl

www.kozienicepowiat.pl
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GMINA GRABÓW NAD PILICĄ

Niezwykłą twórczością i utkanym z tajemnic życiem Marii Komornickiej zajmuję
się, w bardzo różnorodny sposób, od ponad
dwudziestu lat. W tym czasie zgromadziłam
wiele opracowań dotyczących poetki. Ich autorami są znani historycy literatury. Podejmując próbę analizy jej twórczości i życia starali
się zrozumieć fenomen, jakim była Komornicka. Ale dla mnie, polonistki, to „Stracona
bogini”, której autorką jest profesor Brygida
Helbig, jest opracowaniem najcenniejszym.
Wnikliwa analiza, odniesienia do istniejących
opracowań i pozostawienie niepewności tam,
gdzie nie ma miejsca na pewność, to atuty tej
monografii. Mając jednak świadomość, iż
tego typu opracowania trafiają do stosunkowo
wąskiego grona, w najnowszej książce autorka powiada tak: Kilka lat temu napisałam
książkę naukową o Piotrze O.W, nawet dwie –
jedną po niemiecku, drugą po polsku. Ale kto
czyta książki naukowe, doktoraty, habilitacje.
Przyciągają tylko kurz w bibliotekach. Więc
trzeba pisać jeszcze raz – inaczej.
Zatem książka, która ukazała się w pod
koniec ubiegłego roku i nosi tytuł „Inna od
siebie” adresowana jest do szerokiego gro-

na czytelników. Autorka snując opowieść
o życiu Marii Komornickiej szuka odpowiedzi na pytania: Kto i dlaczego zranił poetkę?
W czym tkwi sekret jej niezwykłej przemiany
i przetrwania? Znając twórczość pani profesor i życie Marii, przed przystąpieniem do
lektury zadawałam sobie kolejne pytania:
Dlaczego inność tak nas oburza? Dlaczego
nie rozumiemy, że za „Słoneczniki” Van
Gogha, „Zbrodnię i karę” Dostojewskiego
i „Biesy” Komornickiej my, zwykli ludzie
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musimy zapłacić jakąś cenę? Dlaczego
w najtrudniejszym momencie życia – śmierci – jesteśmy samotni?
Kiedy pocztą otrzymałam „Inną od siebie” wiedziałam, że czytać będę zachłannie
do ostatniej kartki. Trzymałam w rękach przepięknie wydaną książkę w twardej oprawie.
Wśród tekstu odnalazłam kserokopie zapisków, fragmentów utworów i listów Marii.
Tak, jakby przed chwilą sama je tu umieściła.
Tak, jakby chciała uczestniczyć w znalezieniu
odpowiedzi na pytania, które zadaje autorka
i będzie zadawać czytelnik. Magia. Magia tak
charakterystyczna dla Komornickiej. Powieść
„Inna od siebie” opiera się na biograﬁi poetki i pisarki Marii Komornickiej, jest jednak
utworem ﬁkcyjnym, subiektywną interpretacją
losów tej postaci, jej rodziny, przyjaciół, a także artystów z jej kręgu – przeczytałam przed
przystąpieniem do lektury.
Zwłoki nie protestują. Zwłokom jest
wszystko jedno.
– Naprawdę „to”, siostro?
Siostra Franciszka ma pewne wątpliwości, wyciągając z szafy skromne, czarne
odzienie, coś w rodzaju szaty, dla sztywnego,
kościstego trupa, którego właśnie umyły –
chudego, pożałowania godnego. Leży jak go
matka na świat wydała, można by go pokroić
i posolić, a on nic. Tym bardziej, że pokawałkowany był już za życia, posolony może jeszcze nie. Jedzony na surowo i bez przypraw.
No więc leży i już nie piszczy, nawet
marudzić przestał. Trupy są bardzo praktyczne. A tyle jest uprzedzeń wobec nich.
A jeszcze dwa dni temu mówił o sobie
Piotr, żądał różnych przywilejów i same
kłopoty z nim były. Nareszcie sobie jego
bliźni trochę odetchną, a siostra, którą męczył przez całe lata, będzie spać spokojnie.
Bo trup niczego już nie chce, już się
nie dobija do cudzych serc, nie stawia
luksusowych wymagań. Trupom przywileje nie są już potrzebne ani wołowina, ani
uznanie, ani sława.
Jest 8 marca 1949 roku. W Zakładzie
Sióstr Rodziny Marii w Izabelinie pod Warszawą – Domu Pomocy Społecznej, ubierana jest, z niemałymi wątpliwościami co
do stroju, jedna z najwybitniejszych postaci
literatury polskiej – Maria Komornicka. Tą
poruszającą sceną rozpoczyna się książka.
Dlaczego tą? Problem w tym, że bardzo długo nie wiedziałam, od czego w ogóle mam
zacząć. Niektórzy mówią, że zacząć trzeba
od tego, co najgorsze. Ale w życiu Piotra tyle
było rzeczy najgorszych, że zdecydować nie
sposób. Skoro początek wydaje się niemożliwy zaczynam od końca – decyduje autorka.
Jeśli od końca, wiem, że przede mną wiele kart, które czytając będę cierpieć razem

z Marią. Szczególnie boję się tych listów pisanych do matki. Ale w nich jeszcze walczy.
Zupełnie nie daję rady, kiedy po raz kolejny i kolejny powracam do listów pisanych
z Izabelina do Anieli. W nich już nie walczy.
A ja nie wiem po co je czytam. Żeby zrozumieć, nie zapomnieć jak nie wolno? Kochana Siostrzyczko! Niech Cię kochają wszyscy
Aniołowie. Może się tu zjawisz przed zimą
dla omówienia sprawy ewentualnego przeniesienia w sfery łaskawsze (…) Obym mógł
wymowniej Ci dziękować, ale cóż czynić
z tą niemocą, na którą tak sarka moje najbliższe otoczenie i z którą nie wiem, jak sobie
poradzić (…) Co do swego stanu to uspokaja
mnie myśl, że widać mi doktór zbyteczny,
skoro się nie zjawia (…) Tak pisze do siostry
Anieli kilka miesięcy przed śmiercią.
Książka składa się z kilku warstw, które przeplatają się ze sobą. Pierwszą z nich są
fakty z życia Komornickiej. Druga to relacje i wspomnienia członków rodziny: Anieli
Komornickiej – siostry, Jana Komornickiego
– najstarszego brata, Marii Dernałowicz –
wnuczki Jana, Aleksandra Oszackiego – kuzyna Marii, Stanisława Nałęcz-Komornickiego
– syna Franciszka, brata Marii. Kolejna warstwa to teksty historyków literatury: Stanisława Pigonia czy Edwarda Bonieckiego, który
zebrał i opracował listy Marii Komornickiej.
To nie koniec. Dalej znajdziemy utwory albo
fragmenty utworów poetki (ach, tu w Grabowie żadnej nie ma cukierni, / Gdzie w iluminacjach kawy można odpocząć (…) a także listy
pisane w różnych okresach życia. Wszystko
to zostało umieszczone na niezwykłym tle.
Jest nim podróż autorki śladami Marii Komornickiej. W ten sposób trafiamy do dzisiejszego Grabowa: Dzisiaj w miejscu spalonego
dworu stoi szkoła, już od kilkudziesięciu lat.
Po wojnie dzieciaki biegały w to miejsce, aby
pobawić się na fundamentach, w gruzach.
Szkoła podstawowa nosi imię Żołnierzy Polskich spod Monte Cassino, a gimnazjum imię
generała Władysława Andersa (…) Tuż przy
Urzędzie Gminy stanął skromny pomniczek
na zielonym skwerze. Przedstawia on drobną
niepozorną kobietę o lekko opuszczonych ramionach i założonych na plecach rękach (…)
Obok pomnika kamień z wygrawerowanym
w złocie napisem:”Każdy ból nowym niebem
cię obdarzy”. I wreszcie ostatnia warstwa, która powoduje, że obraz staje się pełny. Autorka
nazywa go fikcją literacką, ja będę mówić
o empatycznej wyobraźni, którą starała się
wypełnić luki w brakującym czasie i ruchomych obrazach zwanych – życiem: W otoczonym modrzewiami dworku w Grabowie nad
Pilicą w słoneczne niedzielne popołudnie Jan
Chryzostom Komornicki z gośćmi zasiada do
Dokończenie na str. 21
www.kozienicepowiat.pl

Dokończenie ze str 20
pamiątkowej fotograﬁi (…) Jest pełnia lata,
ściany niskiego dworu oplecione są bujnymi
pędami winorośli, czule obejmującymi wybielone mury (…) Nie wie jeszcze, że jego zdjęcie
przejdzie do historii (…) Gdzieś całkiem z tyłu
widać starego chłopca nie chłopca, jakąś ﬁligranową postać w spodniach.
Owa empatyczna wyobraźnia prowadzi nas od tej przejmującej sceny, w której
decyzja o wyborze stroju wydaje się najważniejsza, poprzez życie Piotra na pięterku we dworze, spalenie w czasie II wojny
światowej rodzinnego gniazda, wybuch
talentu Marii, odwrócenie się od świata,
a świata od niej, do samotnej przerażającej
śmierci. By koło życia się zamknęło.

Czy autorka odpowiedziała na pytania,
które sobie postawiła? Czy ja znalazłam
odpowiedzi na pytania, które mnie nurtują?
Tak, o tyle, o ile umiemy mówić o sensie
życia, o ludzkich relacjach, o pełnym zrozumieniu słów Marii: „Z życiem się moje
wszczęło konanie”. Zamiarem autorki nie
było udzielenie odpowiedzi, lecz uwrażliwienie. Pytania wyznaczyły jedynie drogę,
którą podążała. Książka Brygidy Helbig
„Inna od siebie” stanie wśród moich najcenniejszych zbiorów. Wrócę do niej za jakiś
czas. Teraz muszę uspokoić emocje.
Samotne moje serce – bo tak wielkie,
Że, jak kościelna wieża – zewsząd widne.
Po cóż doń zbliżać się jeszcze !

Samotne moje serce, bo tak mocne,
Że z dala słychać je, jak bicie dzwonu.
Z bliska za mocno bije dzwon.
Samotne moje serce – bo tak piękne,
Że w jednej chwili czarem swym nasyca.
Któż by, gdy syt, mógł jeść jeszcze!
8 marca minęło 68 lat od śmierci Marii Komornickiej – wybitnej poetki, pisarki, recenzentki. Samotnej, zapomnianej,
lecz jakże nieugiętej istoty.
W tekście wykorzystałam :
1) Fragmenty książki Brygida Helbig:
„Inna od siebie”
2) Wiersz Maria Komornicka: „Splendid
isolation
GRAŻYNA E. WNUK

23 lutego, w ferie, w Publicznym Gimnazjum im. Generała Władysława Andersa
w Grabowie nad Pilicą odbyły się warsztaty
z siatkówki z zawodnikiem klubu Eﬀector
Kielce – Jakubem Wachnikiem, zorganizowane przez Andrzeja Chrabąszcza oraz
dwie uczennice z klasy IIB, Julię Maciejczak i Patrycję Stefaniak.
Zajęcia w licznym gronie rozpoczęły się
energiczną rozgrzewką. Następnie uczestnicy
przeszli do ćwiczeń z piłkami i wspólnej gry.
Na koniec warsztatów wysłuchali historii siatkarza, która dla wielu okazała się motywacją
w drodze do spełniania swoich marzeń.
P. STEFANIAK, J. MACIEJCZAK
www.kozienicepowiat.pl
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GMINA KOZIENICE

W dniu 16 marca 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach
miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dofinansowaniu projektu pn.: „Renowacja zabytkowej oficyny, budynku
wieży, zbiornika fontanny w Zespole
Pałacowo – Parkowym w Kozienicach
– II etap” z udziałem przedstawicieli Województwa Mazowieckiego w osobach:
Wicemarszałka Pana Wiesława Raboszuka (na zdjęciu z lewej), Członka Zarządu
Województwa Mazowieckiego Pana Rafała Rajkowskiego oraz Burmistrza Gminy Kozienice Pana Tomasza Śmietanki.
Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Mazowieckiego
na lata 2014 – 2020, V Oś Priorytetowa Gospodarka Przyjazna Środowisku, Działanie
5.3 Dziedzictwo Kulturowe. Zadanie zostało uwzględnione w Planie Inwestycyjnym
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla
Radomskiego Obszaru Strategicznej Inwestycji – Projekt „Ożywienie społeczno – gospodarcze obszarów kryzysowych”.
Całkowita wartość projektu wynosi:
8 359 708,17 zł. Gmina Kozienice otrzymała maksymalne dofinansowanie określone w regulaminie konkursu w kwocie
3 534 414,77 zł, co stanowi 52,07% tzw.
wydatków kwalifikowanych.
– Dzisiejsze podpisanie umowy to początek poważnego zadania, jakim jest
rewitalizacja całego zespołu pałacowo-parkowego w Kozienicach, który
będzie wyjątkową mazowiecką „perełką architektoniczną”. Rozpoczynamy
od lewego skrzydła. Wykorzystujemy
walory historyczne, jesteśmy dobrze
przygotowani do aplikowania o środki,
co daje pozytywne efekty, w postaci bardzo dobrej oceny naszej pracy ze strony
Zarządu Województwa Mazowieckiego
i przyznawania środków – powiedział
burmistrz Tomasz Śmietanka. Ubiegły
rok zakończyliśmy mocnym uderzeniem,
bo z okresu programowania 200713 otrzymaliśmy najwyższe w historii
Gminy Kozienice wsparcie ﬁnansowe
inwestycji – budowy Centrum Kulturalno-Artystycznego, w kwocie prawie
23 milionów złotych. Teraz rozpoczyna
się nowy okres programowania, gdzie
Kozienicom znów przyznano doﬁnansowanie na zgłoszony projekt w konkursie.
Zadanie polega na przeprowadzeniu prac budowlano – konserwatorskich
w dawnym zespole pałacowo – parkowym, który wpisany jest do rejestru zabyt-
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ków pod nr 98/A/8. Zakres robót wiąże się
z kompleksową renowacją i adaptacją zabytkowej oficyny i wieży, zabezpieczeniem
zabytków przed zniszczeniem, usuwaniem
barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowym elementem
wynikającym ze zidentyfikowanych potrzeb w zakresie kultury będzie digitalizacja
księgozbiorów muzealnych i udostępnianie
ich w formie elektronicznej.
Rozpoczęcie prac planowane jest na
połowę 2017 roku, a ich zakończenie na
III kwartał 2018 roku.
Wspomniana inwestycja pozwoli skutecznie zahamować proces degradacji
obiektów zabytkowych stanowiących unikatowe zasoby dziedzictwa kulturowego
dla Gminy Kozienice, Powiatu Kozienickiego oraz będzie sprzyjać podnoszeniu
regionalnego potencjału turystycznego
i wzrostu gospodarczego Mazowsza. Dzie-

dzictwo kulturowe ziemi kozienickiej
stanowi fundament tożsamości jej mieszkańców oraz dobro publiczne i splendor
historyczny naszego regionu. Realizacja
projektu będzie miała bezpośredni wpływ
na zmianę jakości kultury, poprawę dostępności do zasobów kultury oraz zwiększenie
poziomu życia kulturowego mieszkańców
Gminy Kozienice i Powiatu Kozienickiego.
Ponadto urzeczywistnianie projektu wpłynie na zachowanie artystycznych walorów
obiektu zabytkowego, pozwalając na zachowanie dziedzictwa kulturowego dla nas
współczesnych i następnych pokoleń.
Projekt realizowany będzie w ramach
partnerstwa ze Starostwem Powiatowym
w Kozienicach.
Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy inwestycyjnych
i nadzoru inwestorskiego
www.kozienicepowiat.pl

W dniu setnych urodzin mieszkanki
Woli Chodkowskiej – Pani Teofilii Flak,
do jej rodzinnego domu z najlepszymi życzeniami wybrała się najbliższa rodzina,
przyjaciele oraz przedstawiciele administracji samorządowej i rządowej.
W imieniu Samorządu Gminy Kozienice, upominek i życzenia wraz z kwiatami na ręce Jubilatki złożyła Wiceburmistrz Gminy Kozienice Małgorzata
Bebelska wraz z radnym Rady Miejskiej
i jednocześnie sołtysem Woli Chodkowskiej Arturem Kobusem. Pani Teofilia
otrzymała również list z życzeniami i bukiet kwiatów od Premier Beaty Szydło,
który w jej imieniu wręczyli przedstawiciele wojewody: Zbigniew Gurtat i Paweł
Sagan. Kwiaty i życzenia złożyli także
przedstawiciele ZUS Radom – Janusz
Ziętek i oddziału ZUS Kozienice – Zbigniew Sosiński.
Pani Teofilia urodziła się 22 lutego
1917 roku w Woli Chodkowskiej. W wieku 30 lat przeprowadziła się do Łodzi,
z której do rodzinnych stron powróciła
w latach 90-tych. Obecnie mieszka ze
swoją 91-letnią siostrą – Stanisławą
Koćmik. Wśród najbliższych i sąsiadów
uchodzi za osobę bardzo pogodną, przyjazną, życzliwą i zaradną. Może to recepta na długowieczność?
Serdecznie gratulujemy tak pięknego
jubileuszu, życzymy dużo zdrowia, miłości osób najbliższych i życzliwości otoczenia na dalsze długie lata życia.
www.kozienicepowiat.pl

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Kozienicach
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GMINA MAGNUSZEW

W Gminie Magnuszew Panie zaczęły świętować Dzień Kobiet już w dniu
5 marca, wtedy odbyły się gminne obchody tego święta przygotowane przez
Wójta Gminy Magnuszew we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną –
Centrum Kultury w Magnuszewie. Aby
umilić kobietom ten dzień zaprosiliśmy gości z Centrum Kultury Raszyn
oraz naszych rodzimych artystów.
W pierwszej części imprezy wystąpiły Panie z naszego lokalnego Zespołu
„Melodia”, które przygotowały krótką
wiązankę utworów, a Elżbieta Kopeć –
członkini tego zespołu, dodatkowo wygłosiła przezabawny monolog na temat
uroków pobytu w sanatorium. Po nich
na scenę wkroczyła, pierwsza przedstawicielka gości z Raszyna, gawędziarka
Alina Wolska, której kapelusze i cięty
język wszyscy zgodnie porównywali
do Hanki Bielickiej. Następnie na scenie zapanował klimat rodem z przedwojennej Warszawy, a to wszystko
dzięki pięknym strojom w stylu retro
oraz programowi artystycznemu pod
tytułem „Wars i Sawa”, przygotowanemu przez zespół Rybianie z Raszyna.
W stylowej kafejce, w którą zamieniał
się scena sali konferencyjnej Urzędu
Gminy w Magnuszewie, przy stoliczkach zasiadły eleganckie damy oraz
dżentelmeni i w krótkich scenkach rodzajowych, przeplatanych przedwojennymi szlagierami, przypomnieli licznie
zgromadzonym gościom, urok dawnej
Warszawy. Zabawa była tak udana,
że na scenie aż sypały się pióra z boa
oplatających szyje dystyngowanych
Pań. Występy Zespołu Rybianie przeplatały się z monologami gawędziarki
Aliny Wolskiej.

Po zakończeniu programu „Wars
i Sawa” odbył się pokaz lokalnej mody,
w którym uczestniczyły Panie z naszej
gminy. Były nieco stremowane i bardzo przejęte, ale z dumą prezentowały
się na czerwonym dywanie. Kiedy już
wszyscy myśleli, że to koniec pokazu,
na salę wkroczyły członkinie rodzimego kabaretu „Na chwilę”, które wpadły
do nas z wizytą w drodze powrotnej
z hucznej imprezy. Najpierw były trochę zdziwione czerwonym dywanem,
ale szybko odnalazły się w nowej sytuacji i chętnie przyłączyły się do uczestniczek pokazu na scenie.
Po pokazie odbyła się druga część
występu Zespołu Rybianie, tym razem utrzymana w klimacie folklorystycznym. Członkowie zespołu, ubrani
w piękne, pasiaste, opoczyńskie stroje,
zaśpiewali wiązankę pieśni ludowych
w tamtejszej gwarze.
Ale nie wszystko tego wieczoru było
żartem. O tym, jak ważna jest profilak-

tyka badań w życiu kobiet, przypomniała Paniom amazonka, pielęgniarka ze
Szpitala Powiatowego w Kozienicach,
składając im życzenia, w szczególności
zdrowia.
Na zakończenie najlepsze życzenia
dla wszystkich Pań złożył Wójt Gminy
Magnuszew Marek Drapała.
Na tych, którym mało było jeszcze
atrakcji, czekało stoisko Oriflame z kosmetykami oraz wystawa książek, poświęcona biografiom słynnych kobiet,
przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną – Centrum Kultury w Magnuszewie i udekorowana ozdobami
wykonanymi metodą Decoupage przez
Panie z Klubu Aktywnych Kobiet. Nie
zabrakło też słodkiego poczęstunku
oraz kawy i herbaty dla wszystkich
zgromadzonych w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy. Tegoroczne święto kobiet było bardzo udane i już dziś zapraszamy na spotkanie za rok.
EDYTA STALUSZKA

Od początku 2017 roku przy Gminnej Bibliotece Publicznej – Centrum
Kultury w Magnuszewie działa Dyskusyjny Klub Książki. Spotkania, na
które wszystkich naszych czytelników
serdecznie zapraszamy, odbywają się
raz w miesiącu. W serdecznej i przyjaznej atmosferze rozmawiamy na temat
przeczytanych książek, naszych pasji
(nie tylko czytelniczych) oraz o szeroko pojętej kulturze. Mamy nadzieję, że
spotkania te staną się stałym elementem życia naszej biblioteki.
EDYTA STALUSZKA
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Przedstawicielem każdej wiejskiej
miejscowości jest sołtys. Jego głównym zadaniem jest dbanie o zbiorowe potrzeby wspólnoty mieszkańców,
pełni on funkcję reprezentacyjną oraz
wykonawczą. Jest realizatorem uchwał
podejmowanych przez mieszkańców
na zebraniach wiejskich. Działalność
sołtysa wspomaga rada sołecka.
Zarówno sołtys, jak i członkowie
rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród
nieograniczonej liczby kandydatów,
przez stałych mieszkańców sołectwa.
Kontrolę nad działalnością
sołtysa w zakresie bieżącego wykonywania zadań statutowych oraz tych
wynikających z ustawy o samorządzie
gminnym, sprawuje rada gminy. Sołtys
objęty jest ochroną prawną przysługującą funkcjonariuszom publicznym.
Oznacza to, że za naruszenie nietykalwww.kozienicepowiat.pl

ności cielesnej podczas lub w związku
z pełnieniem obowiązków służbowych
przez sołtysa grozi kara grzywny lub
ograniczenia wolności.
W Polsce jest 40 250 sołtysów,
z czego 32 sołtysów pełni funkcję
w Gminie Magnuszew. W uznaniu dla
ich zaangażowania i pracy na rzecz
lokalnej społeczności po raz pierwszy
11 marca 2017 roku, z okazji Dnia Sołtysa, z inicjatywy Wójta Gminy Ma-

gnuszew, została zorganizowana Sołtysiada. Spotkanie było pełne humoru
i dyskusji na różne wiejskie tematy.
Towarzyszyła mu wystawa literatury
rolniczej oraz regionalnej. Z rozmów
z uczestnikami wynikało, że chcieliby
aby spotkań w tym gronie było więcej.
Informacja własna
Gminy Magnuszew
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GMINA SIECIECHÓW

Już po raz drugi uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Armii Krajowej
w Sieciechowie wzięli udział w ogólnopolskim programie Młody Obywatel
– projekcie skierowanym do uczniów
i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz opiekunów grup młodzieżowych z instytucji
oświatowych w całej Polsce. W tegorocznej edycji grupy uczniowskie miały za
zadanie szerzej spojrzeć na temat aktywności obywatelskiej – to nie tylko prawo
wyborcze czy wypełnianie druczków
w urzędzie.
Z trzech dostępnych tematów gimnazjalistki z Sieciechowa pod opieką
Marcina Kołdeja wybrały „Reportaż po
sąsiedzku”, którego celem było bliższe
poznanie sąsiadów: ich historii, pasji,
a następnie przedstawienie zebranych informacji w interesującej formie szerszej
publiczności. W ramach programu uczennice postanowiły przybliżyć zainteresowania najciekawszych postaci z gminy
Sieciechów: Jadwigi Morzyńskiej z Sieciechowa, Stefana Sieka z Sieciechowa
oraz Jarosława Zwolskiego z Opactwa.
Magdalena Wasiłek i Aleksandra Jasik przeprowadziły wywiad z Jadwigą
Morzyńską – emerytowaną nauczycielką
matematyki, zafascynowaną haftowaniem. Pani Jadwiga najchętniej wyszywa
kompozycje kwiatowe, portrety rodziny,
znajomych i przyjaciół. Jej prace znajdują się w wielu domach w całej Polsce.
Można je oglądać podczas imprez kulturalnych. Zajmuje się także haftem przestrzennym i makramą.
Rozmową ze Stefanem Siekiem zajęły się Patrycja Kwapisz i Gabriela Roczkowska. Pan Stefan od najmłodszych lat
pasjonuje się historią. Zawsze lubił czytać
książki historyczne. Kiedyś rozmawiając
z nauczycielem historii dowiedział się, że
Sieciech był tutaj palatynem, co bardzo
go zaciekawiło. Zaczął szukać różnych
starych przedmiotów, wiele z nich znalazł
na „Wójtowej Górze”, a także w Nagórniku. Eksponatów przybywało, tak zrodził
się pomysł na izbę historyczną.
Jarosław Zwolski – artysta malarz
mieszkający w Opactwie zgodził się
porozmawiać z Wiktorią Zwolską. Pan
Jarosław już ,,od małego’’ interesował
się sztuką, a w liceum rysował obrazki
satyryczne do szkolnej gazetki. Rysowanie pozostało jego pasją, a w trakcie
służby wojskowej do ,,kreski” doszedł
kolor i tak rozpoczęła się jego przygoda
z malowaniem, która trwa do dzisiaj.
Podsumowaniem całego przedsięwzięcia
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zajęły się Andżelika Grzebalska i Weronika Gozdera.
Szersza relacja, wraz obszerniejszymi
zarysami przestawionych postaci i wy-

wiadami czeka na wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej naszej
szkoły www.zposieciechow.pl.
MARCIN KOŁDEJ

www.kozienicepowiat.pl

8 marca Wójt Gminy Sieciechów Marian Zbigniew Czerski, z okazji przypadającego w tym dniu Dnia Kobiet, złożył
wszystkim Paniom pracującym w Urzędzie Gminy życzenia wszystkiego co najlepsze, zdrowia, uśmiechu na co dzień,
wytrwałości w pracy. Podkreślił ich ważną
rolę, ponieważ oprócz obowiązków zawodowych mają również obowiązki domowe.
Dziękując za dotychczasową współpracę życzył wszystkim Paniom zadowolenia z wykonywanej pracy.
ELŻBIETA KALBARCZYK

22 lutego br. para małżeńska z terenu naszej gminy Państwo Henryka
i Marian Majcher zostali odznaczeni „Medalami za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta RP z okazji 50 rocznicy zawarcia związku małżeńskiego. Medale na ręce Pani Henryki wręczył Wójt
Gminy Marian Zbigniew Czerski przekazując równocześnie list gratulacyjny
i kwiaty.
Jubilatom jeszcze raz życzymy

www.kozienicepowiat.pl

zdrowia, wzajemnej miłości i kolejnych
pięknych rocznic małżeńskich.
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznaje Prezydent RP w dowód uznania tym osobom, które przeżyły w jednym związku małżeńskim co
najmniej 50 lat. Prosimy pary małżeńskie, które osiągnęły wymagany staż
i są zainteresowane otrzymaniem
medalu o kontakt z naszym USC
(tel. 48 621 60 23).
ELŻBIETA KALBARCZYK
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Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat”
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury, jest dofinansowany
przez Związek Gmin Ziemi Kozienickiej.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za teksty i ogłoszenia na stronach gmin.
Przygotowanie i opracowanie tekstów: Monika Wiraszka
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy
Uwagi prosimy kierować do: Lucyny Domańskiej-Stankiewicz – Naczelnika Wydziału, tel. 48 382 05 66
Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu
Nakład: 2000 egz.
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nr 3 marzec 2017
Adres wydawcy:
ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
tel./fax. 48 382 05 67
e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl
Fotografia: Archiwum Wydziału Promocji
i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach
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