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Historia Dożynek Powiatu Kozienickiego sięga 2002 roku, kiedy to Samorząd Województwa Mazowieckiego wspólnie z Powiatem Kozienickim
i Gminą Kozienice zorganizowali IV Samorządowe Dożynki Województwa Mazowieckiego. Dodać należy, że kolejne
Wojewódzkie Święto Plonów odbyło się
w Kozienicach 10 lat później – w 2012
roku. Wtedy zaszczytną funkcję Starostów Dożynkowych pełnili Aneta Szewc
z Samwodzia oraz Romuald Pierzchała
z Piotrkowic. Zarówno jedne, jak i drugie
Dożynki Wojewódzkie odbyły się na kozienickim Stadionie.
W 2003 roku po raz pierwszy zorganizowane zostały I Dożynki Powiatu Kozienickiego w Głowaczowie. Starostami
dożynek byli Renata Kłos i Krzysztof
Mikos. W 2004 roku Powiatowe Świę-

to Plonów odbyło się w Sieciechowie.
Tu funkcję Starostów pełnili Jolanta
Pachnia i Leszek Dutkowski z Sieciechowa. Grabów nad Pilicą był gospodarzem III Dożynek Powiatu Kozienickiego w 2005 roku, a Monika Szatan
z Brzozówki i Tomasz Plesiewicz z Dąbrówki reprezentowali rolników jako
Starostowie Dożynkowi. W 2006 roku
święto plonów zorganizowane zostało
w Gniewoszowie, tu funkcję Starostów
sprawowali Agnieszka Grabiec z Borku
i Roman Pytrus z Sarnowa. V Dożynki Powiatu Kozienickiego zagościły
w Magnuszewie. Starostami Dożynek byli wtedy Wiesława Wargocka
z Chmielewa i Józef Piechota z Anielina.
Rola gospodarza Dożynek Powiatowych
w 2008 roku przypadła gminie Kozienice. Podczas tych dożynek, które odby-

wały się w Janikowie funkcję Starostów
pełnili Bożena Krześniak z Samwodzia
i Marek Pyrka z Piotrkowic. W 2009 roku
VII Dożynki Powiatu Kozienickiego zagościły w Garbatce-Letnisku, zaszczytna
rola Starostów Dożynkowych przypadła
Elżbiecie Anglisz z Garbatki-Letnisko
i Zbigniewowi Wdowiakowi z Brzustowa.
W 2010 roku Dożynki po raz kolejny zawitały do Grabowa nad Pilicą, a Starostami byli Monika Szatan z Brzozówki i Tomasz Plesiewicz z Dąbrówki. IX Dożynki
Powiatu Kozienickiego odbyły się w Sieciechowie, a funkcję Starostów Dożynkowych pełnili Iwona Wiraszka z Kępic
i Paweł Abramczyk z Opactwa. W 2012
roku odbyły się Dożynki Wojewódzkie
organizowane wspólnie przez samorząDokończenie na str. 2
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Dokończenie ze str. 1
dy: Województwa Mazowieckiego Powiatu Kozienickiego i Gminy Kozienice.
W 2013 roku Powiatowe Święto Plonów
zorganizowane zostało w Gniewoszowie, a jego Starostami byli ponownie
Agnieszka Grabiec z Borku i Roman
Pytrus z Sarnowa. XI Dożynki Powiatu
Kozienickiego, których Starostami byli
Renata Wrona ze Staszowa i Tadeusz Boryczka z Dąbrówek, odbyły się w Janikowie. W 2015 roku Powiatowe Święto Plonów gościło w Głowaczowie. Tu funkcję
Starostów Dożynkowych pełnili Dorota
Bielas z Ursynowa i Adam Padewski
z Emilowa. XIII Dożynki Powiatu Kozienickiego w 2016 roku gościły w Magnuszewie, a Starostami Dożynkowymi byli
Hanna Makuch z Boguszkowa i Ryszard
Smykiewicz z Magnuszewa. W 2017
roku gospodarzem Powiatowego Święta
Plonów była Garbatka-Letnisko, a funkcję Starostów pełnili Maria Maciejewska
z Molend oraz Lucjan Zawadzak z Garbatki-Długiej. XV Dożynki Powiatu Kozienickiego zagościły w Grabowie nad
Pilicą, ich Starostami byli Iwona Czerwińska oraz Tomasz Adamczyk z Brzozówki. W 2019 roku Powiatowe Święto
Plonów odbyło się w Sieciechowie. Tu
zaszczytną rolę Starostów Dożynkowych
pełnili Agnieszka Ciesielska z Woli
Klasztornej oraz Karol Majdak z Mozolic
Dużych. To właśnie Starostowie Dożynek
w imieniu wszystkich rolników uczestniczyli w najważniejszym obrzędzie dzielenia chlebem.
Tradycyjnie uroczystościom dożynkowym w każdym roku towarzyszyły ekspozycje gospodarstw agroturystycznych,
firm i przedsiębiorstw, konkursy z nagrodami i prezentacje twórców ludowych
z powiatu kozienickiego oraz całego Mazowsza. Często zobaczyć mogliśmy prezentacje sprzętu rolniczego oraz płodów
rolnych. Zdarzały się również wystawy
ptactwa, loty balonem, przejażdżki konne i bryczkami, pokazy sztucznych ogni,
a nawet wspólne odtańczenie poloneza.
W ciągu tych kilkunastu lat na dożynkowej scenie gościły znane zespoły estradowe, m.in.: „Jambo Africa”, Jan Wojdak
i Zespół Wawele, zespół ATEST, BAYER FULL, Halina Frąckowiak, zespoły
cygańskie „DŻELEM”, Rosyjska Roma,
Terne Roma, Lisa i Gipsy Girls, Agnieszka Dyg i Tomasz Wolski, Anna Jurksztowicz i „Turnioki”, BOYS, SHAZZA,
Zespół Dariusza Bernatka, HAPPY
END, PARTITA, Sumptuastic, Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”, Zespół Pieśni i Tańca Furmani,
DIADEM, PLAYBOYS, Mariusz Kalaga, SKANER, Rokiczanka, Megitza,
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BRATHANKI, MEJK, Słowianki.
Uczestników Dożynek zabawiały
często kabarety, m.in.: Pigwa, Stan Tutaj,
PAKA, LIMO, My z Kopydłowa, Kabaret z Konopii.
Pieśni obrzędowe zapewniały zwykle
miejscowe zespoły wokalne. Były wśród
nich: Zespół RELAKS, Chór Seniora
Złota Jesień, Zespół WRZOS, PÓŁBORZANKI, Koło Gospodyń Wiejskich
„Babeczki z Pieprzem i Solą” oraz Zespół Melodia. Nie zabrakło również występów wokalnych i tanecznych dzieci
i młodzieży z poszczególnych gmin.
Nieodłącznym atrybutem Dożynek
były zawsze artystycznie wykonane
wieńce dożynkowe oraz kosze Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Zgodnie
z tradycją wieńce wykonywane są zawsze z tegorocznych plonów. Do ich wykonania użyte były kłosy i ziarna zbóż
m.in. żyta, owsa, pszenicy, zioła, a także
kwiaty z pól i łąk oraz owoce i warzywa
z pól i sadów.
Po Dożynkach Powiatowych delegacja Powiatu oraz rolników z terenu
powiatu kozienickiego wyjeżdżała kilkakrotnie na Dożynki Wojewódzkie,
a w 2012 r. prezydenckie. Gościliśmy
zatem m.in. w Sochaczewie, Płońsku,
Wyszogrodzie, Makowie Mazowieckim,
Zwoleniu, Siedlcach, Miętnem, Spale.
Stałym elementami Dożynek były:
Msza Święta dziękczynna, celebrowana
przez miejscowego proboszcza, a często
również przez Biskupa Radomskiego lub
Dziekana, korowód dożynkowy, w skład
którego wchodzili często goście reprezentujący Parlament, samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne, ale także goście z zaprzyjaźnionej Miżgirii na
Ukrainie, ale przede wszystkim Rolnicy.
Każde Dożynki były również wyjątkową okazją do odznaczenia wyróżniających się rolników z terenu powiatu
kozienickiego odznaką „Zasłużony dla
Rolnictwa” przyznawaną przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 2002 do
2019 roku odznakę taką otrzymało łącznie 382 rolników.
Dożynki Powiatu Kozienickiego organizowane były przez Starostwo Powiatowe w Kozienicach we współpracy ze
wszystkimi gminami powiatu, przyjmującymi na siebie zaszczytną rolę gospodarzy, a także partnerami, którzy często udzielali nam wsparcia finansowego
i rzeczowego. Koordynatorem wszystkich Dożynek Powiatu Kozienickiego był
Wydział Promocji i Kultury Starostwa
Powiatowego w Kozienicach.
LUCYNA DOMAŃSKA-STANKIEWICZ

MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA
www.kozienicepowiat.pl
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Od powstania Polski minęło niespełna półtora roku, Kozienice i cały
powiat z trudem podnosiły się po Wielkiej Wojnie, która tak wielkie zniszczenia przyniosła miastu i okolicznym
wsiom. Budowano państwo. Wielkim
obciążeniem dla obywateli było kształtowanie granic. Niby trwały rokowania, by odbyło to się na drodze pokojowej, ale faktycznie o granice trwała
wojna. Rosja Bolszewicka rozpoczęła
marsz na zachód Europy już w listopadzie 1918 roku. W styczniu 1919 roku
bolszewicy starli się z wojskiem polskim w walkach o Wilno. Jednocześnie
tworzyli komunistyczne rządy Litwy,
Białorusi, a także Polski licząc na nastroje rewolucyjne. Nastroje te kształtowali i umiejętnie podsycali śląc
pieniądze, szpiegów, kolportując bolszewicką propagandę. Celem była nie
tylko Polska, ale cała Europa. Wojsko
Polskie szybko rosło w siłę. Entuzjazm
i duma z własnego państwa i olbrzymie pragnienie wolności mobilizowało
szczególnie młodzież do wstępowania
w szeregi żołnierzy. Ale równie szybko
rosła Armia Czerwona, do której wstępowano, by przetrwać. Nie tyle liczyła
się idea komunizmu, lecz codzienna
strawa. Przez cały 1919 rok obie armie
prowadziły działania wojenne, prowadzono również bezowocne rokowania.
Stan ten zmienił się w maju 1920 roku,
gdy połączone wojska polsko-ukraińskie zajęły Kijów. Bolszewicy stopniowo przeszli do kontrofensywy. Początkowo bez sukcesów, lecz ich napór
rósł. Józef Piłsudski liczył, że zdoła
zatrzymać wojska rosyjskie na linii
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Bugu, gdzie głównym punktem oporu
będzie Twierdza Brześć. Tak się jednak
nie stało, wskutek szeregu nieporozumień, w tym dowódczych twierdza padła. Droga do serca Polski – Warszawy
stała otwarta dla Armii Czerwonej.
Przez Kozienice i okolice w czerwcu, lipcu 1920 roku przemieszczały się
z frontu liczne oddziały, które kierowano do Twierdzy Dęblin. Formowano jednocześnie stutysięczną Armię
Ochotniczą dowodzoną przez gen.
J. Hallera. Ogłoszono stan zagrożenia, trwała mobilizacja. Zbierano pieniądze na obronę, rozpisano pożyczkę
państwową. Społeczeństwo ofiarowało
prowiant, powszechnie zbierano buty,
a nawet bieliznę dla żołnierzy. Bogaci fundowali konie. Cały czas działała propaganda bolszewicka i w kraju
i zagranicą, odmawiając Polsce prawa
do samostanowienia oskarżając o imperializm. Relacjonowano Piłsudskiemu starania dyplomatyczne, że Anglia
i inne państwa uległy propagandzie
bolszewickiej i widzą w Polsce agresora. „Agresora, przecież my walczymy
o życie” usłyszeli ambasadorowie od
Naczelnego Dowódcy. Jedyne istotne
wsparcie przyszło z Francji, Węgier
i Rumunii. Równie skomplikowana
była sytuacja polityczna w kraju, ataki opozycji doprowadziły w czerwcu
i lipcu do ustąpienia rządu, premierem
został Wincenty Witos, opozycja liczyła, że będzie słaby i da się nim kierować.
Witos rozumiał powagę sytuacji i zagrożenie dla wolności, nie uległ propagandzie, lecz wahającym się chłopom
wskazał to co ważne, obronę Ojczyzny.
Bolszewicy planowali w kilku punktach przekroczyć Wisłę, archiwa przejęte po rozbiciu tzw. Grupy Mozyrskiej
wskazywały, że miano forsować rzekę
również pod Kozienicami. O planach
tych wiedział polski sztab i w Kozienicach i okolicy pozostawiono do obrony 2. Dywizję Piechoty Legionów. Od
10 sierpnia ofensywa bolszewicka
nabrała rozpędu. W rejon Twierdzy
Dęblin do miejscowości Gołąb – koncentracji polskich wojsk przybył Józef Piłsudski. Chciał się upewnić
o nastrojach i gotowości do walki. Atmosfera wśród żołnierzy była nadzwyczaj dobra, ale humor Komendantowi
zepsuł stan wyposażenia. 21. Dywizja Piechoty Górskiej przedefilowała przed nim w większości na boso.
Obawy również budził stan i rodzaje

uzbrojenia. 13 sierpnia tak w rozkazie
do żołnierzy pisał gen. J. Haller – Żołnierze! …bo jaką przewagę może mieć
nad nami zgięty niewolnik. My wolni
obywatele wolnej Polski bronimy piersiami swoimi naszych najświętszych
praw i ideałów i dlatego z Bożego wyroku zwyciężymy! Nastąpiła zwycięska
kontrofensywa, od 16 sierpnia nieprzyjaciel był już w odwrocie, walki toczono jeszcze kilka miesięcy, by zawrzeć
najpierw rozejm, a następnie po ustaleniach Traktatu Ryskiego pokój z wytyczeniem granicy. Ale to nie koniec.
Sprawa przygotowań bolszewickich
do forsowania Wisły pod Kozienicami wróciła nieoczekiwanie pod koniec roku. Na terenie jednego z obejść
w Kozienicach wykryto skład broni i to
nie byle jaki, bo ponad sto karabinów,
duże ilości amunicji, granaty ręczne.
Śledztwo wykazało, że broń organizacja komunistyczna przewiozła w lipcu
z Warszawy i ukryła na terenie Kozienic. Komu i do czego miała służyć
można się teraz domyślać w świetle
znanych nam obecnie historycznych
faktów.
W stulecie Bitwy Warszawskiej oddajemy hołd tym, którzy nie zważali na
zwątpienie, czy wręcz jawną zdradę,
ofiarnie obronili Polskę.
MAREK GOZDERA
Sekretarz Związku Piłsudczyków RP
Koło Kozienice
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15 sierpnia w Kozienicach zorganizowane zostały uroczystości upamiętniające
100. Rocznicę Bitwy Warszawskiej. Rozpoczęły się one na cmentarzu parafialnym,
gdzie przy Kwaterze Poległych w obronie
Ojczyzny, odmówiona została modlitwa
w intencji poległych, a zebrane delegacje

złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Następnie
ksiądz kanonik Kazimierz Chojnacki proboszcz parafii pw. Św. Krzyża w Kozienicach dokonał poświęcenia krzyża „Polska
Golgota” upamiętniającego 100-lecie Cudu
nad Wisłą. Fundatorem i pomysłodawcą
powstania Krzyża był Jan Gajda Członek
Rady Rycerzy Kolumba w Kozienicach.
Kolejnym punktem uroczystości było
posadzenie na Placu 15. Stycznia, dębu szypułkowego, którego dokonali organizatorzy
wydarzenia: Andrzej Jung Starosta Powiatu
Kozienickiego, Piotr Kozłowski Burmistrz
Gminy Kozienice oraz Marian Śledź Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy
Pomnika Niepodległości w Kozienicach.
Dąb ma symbolizować kozienickie obchody
100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej.
Następnie w Kościele pw. Św. Krzyża
odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny, koncelebrowana przez księdza kanonika Kazimierza Chojnackiego
proboszcza parafii oraz księdza Tomasza
Pastuszkę wikariusza parafii. Po nabożeństwie uczestnicy w uroczystym przemarszu, prowadzonym przez Orkiestrę
Dętą OSP w Kozienicach oraz Członków
Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 22.

Pułku Ułanów Podkarpackich z Garbatki-Letniska udali się na plac przy Pomniku
Niepodległości, gdzie odbyła się dalsza
część obchodów rocznicowych.
Przemawiający tego dnia organizatorzy kozienickich obchodów 100. Rocznicy
Bitwy Warszawskiej zgodnie podkreślali
wielkie bohaterstwo i oddanie Ojczyźnie, jakim wykazali się walczący o Wolną
Polskę. Nawoływali do oddawania hołdu i czci wszystkim poległym w walkach
o Niepodległość. Z okazji Święta Wojska
Polskiego przekazane zostały także serdeczne życzenia dla żołnierzy. Andrzej
Zwolski Honorowy Członek Światowego Związku Żołnierzy AK wyrecytował
wiersz o tematyce patriotycznej.
Głównym punktem uroczystości było
złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed
Pomnikiem Niepodległości, którego dokonały delegacje m.in.: samorządów Powiatu
Kozienickiego i Gminy Kozienice, Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Niepodległości, Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej Koło Kozienice, Związku
Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego
Oddział Powiatowy w Kozienicach, Związku Piłsudczyków RP Koło Kozienice, Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach,
Komendy Powiatowej PSP w Kozienicach,
Nadleśnictwa Kozienice, 62. Batalionu Piechoty Lekkiej WOT w Radomiu, Klubu Radnych PiS w Kozienicach, Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Kozienicach, Stowarzyszenia Samorządowe Forum Ziemi Kozienickiej oraz przedstawicieli szkół z terenu gminy Kozienice.
Na zakończenie obchodów Paweł
Kibil Prezes Stowarzyszenia Kawaleryjskiego imienia 22. Pułku Ułanów Podkarpackich w Garbatce-Letnisku, odczytał
Apel Pamięci.
Kozienickie obchody 100. Rocznicy
Bitwy Warszawskiej uświetniły swoją
obecnością poczty sztandarowe: Powiatu Kozienickiego, Komendy Powiatowej
Policji oraz I Szczepu Kozienickiego FSE
Św. Filipa Neri oraz żołnierze 62. Batalionu Piechoty Lekkiej WOT w Radomiu,
którzy pełnili wartę zarówno przy Kwaterze Poległych na cmentarzu, jak również
przy Pomniku Niepodległości.
Uroczystościom rocznicowym towarzyszyła wystawa plenerowa fotografii
i tekstów informacyjnych, dotyczących
walk Polski o granice w latach 1918 – 1921.
SABINA SEMENIUK
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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9 sierpnia delegacja Powiatu Kozienickiego, w skład której weszli Andrzej
Jung Starosta Powiatu, Józef Grzegorz
Małaśnicki Wicestarosta oraz Lucyna
Domańska-Stankiewicz Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego, wzięła udział w uroczystych
obchodach 76. rocznicy Bitwy pod Studziankami, które odbyły się na terenie
Pomnika-Mauzoleum w Studziankach
Pancernych. Uroczystości rozpoczęły się
odśpiewaniem Hymnu Państwowego.
Proboszczowie: ksiądz Zdzisław Kałuziński z parafii pw. Św. Wawrzyńca
w Głowaczowie oraz ksiądz Henryk Dąbrowski z parafii polskokatolickiej pw.
Matki Boskiej Wniebowziętej i Królowej
Pokoju w Studziankach Pancernych, odmówili modlitwę ekumeniczną.
Historię walk pod Studziankami przybliżył Jan Chryzostom Czachowski potomek wybitnego dowódcy płk. Dionizego
Feliksa Czachowskiego.
Przemawiający tego dnia zgodnie podkreślali, jak istotna jest pamięć o waleczności i poświęceniu wielu pokoleń Polaków, którzy walczyli o wolną Ojczyznę.
Na zakończenie obchodów 76. rocznicy Bitwy pod Studziankami zebrane
delegacje: Zarządu Głównego Stowarzy-

Tegoroczne obchody, upamiętniające walki o przyczółek warecko-magnuszewski, były wyjątkowe nie tylko
ze względu na bolesny charakter tych
uroczystości, ale również dlatego, że
odbyły się w nowym reżimie sanitarnym, spowodowanym pandemią koronawirusa. Sytuacja ta wymagała od
wszystkich uczestników uroczystości
dyscypliny oraz zastosowania się do
nakazu dezynfekowania dłoni, zachowania odstępu społecznego lub noszenia maseczek.
1 sierpnia 2020 r. – sobota
W sobotę 1 sierpnia, odbył się
V Rajd Historycznych Pojazdów Militarnych po terenie gminy Magnuszew.
W tym roku oprócz pojazdów historycznych, wzięły w nim udział również
2 współczesne samochody terenowe.
Po raz pierwszy w trasę rajdu zostały
włączone próby sprawnościowe, polegające na parkowaniu tyłem po łuku
w trudnych warunkach terenowych,
pokonaniu toru przeszkód, usytuowa-
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szenia Tradycji Wojska Polskiego, 62. Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony
Terytorialnej w Radomiu, Powiatu Kozienickiego, Gminy Głowaczów, Gminy
Kozienice, delegacja Janusza Piechocińskiego Wicepremiera RP w latach 2012
– 2015, delegacje Nadleśnictwa Dobieszyn, Stowarzyszenia Miłośników Historii

Wojskowości Kalina Krasnaja oraz szkół
z terenu gminy Głowaczów, złożyły kwiaty
i zapaliły przy pomniku.
SABINA SEMENIUK

nego na błoniach przy Targowisku
„Mój Rynek” w Magnuszewie, oraz
wykonaniu skomplikowanych ma-

newrów w lesie. Kierowcy poruszali
się po terenie gminy, posiłkując się
mapą zawierającą jedynie schematy

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

www.kozienicepowiat.pl

Wydarzenia
skrzyżowań i kierunki jazdy tzw. Itinererem, opracowanym przez specjalistę specjalnie na potrzeby rajdu. Po
drodze czekały ich zadania historyczne, które musieli rozwiązać. Nie było
łatwo, często korzystali z uprzejmości
naszych mieszkańców, którzy wskazywali im drogę. Każda z załóg dała
z siebie wszystko podczas rajdu i spisała się wyśmienicie. O godzinie 17:00
w Skansenie zawyła syrena alarmowa, upamiętniając w ten sposób „Godzinę W” – wybuch Powstania Warszawskiego. Następnie odbyło się
uroczyste otwarcie nowo powstałej
ekspozycji – symbolicznej barykady
powstańczej oraz tablicy informacyjnej, przedstawiającej historię Powstania Warszawskiego. Ekspozycja ta ma
za zadanie oddanie hołdu Powstańcom
Warszawskim oraz stanowi element
ścieżki dydaktycznej dla młodzieży.
Wydarzeniu otwarcia wystawy towarzyszyli uczestnicy rajdu, którzy po
jego zakończeniu otrzymali dyplomy,
a zwycięzcy nagrody rzeczowe i puchar. O godzinie 18:30 w kościele pw.
Świętego Józefa w Mniszewie została
odprawiona Msza Święta, w intencji
poległych na terenie przyczółku warecko-magnuszewskiego.
2 sierpnia 2020 r. – niedziela
Uroczystości niedzielne rozpoczęły
się o godzinie 9:00 przy Kwaterze Poległych Żołnierzy na cmentarzu w Magnuszewie. Po powitaniu wszystkich
zebranych przez Wójta Gminy Magnuszew Marka Drapałę, krótką modlitwę
za zmarłych odmówił Proboszcz Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Magnuszewie ks. kan. Szczepan Iskra.
Następnie płk Zbigniew Żurowski
odczytał Apel Poległych, po którym
przed Pomnikiem Orła Białego liczne
delegacje złożyły wiązanki kwiatów

www.kozienicepowiat.pl

oraz zapaliły znicze.
O godzinie 11:00 przy Pomniku
znajdującym się na terenie Skansenu
Bojowego 1. Armii Wojska Polskiego w Mniszewie rozpoczęły się oficjalne uroczystości. Ponownie Wójt
Gminy Marek Drapała powitał gości
oraz pokrótce przypomniał zebranym
historię Skansenu. Apel Poległych
przy pomniku upamiętniającym walki
o przyczółek warecko-magnuszewski
został odczytany przez por. Michała
Urbańskiego – żołnierza 1. Brygady
Pancernej im. Tadeusza Kościuszki.
Następnie głos zabrał emerytowany
nadleśniczy Jan Chryzostom Czachowski, który przedstawił historię
działań wojennych na przyczółku warecko-magnuszewskim. Po tym wystąpieniu przyszedł czas na złożenie
wiązanek oraz zapalenie zniczy przez
delegacje zgromadzone na uroczystości. Obchody zakończyły się zrzuceniem przez Macieja Prandotę wiązanki
z biało-czerwonych kwiatów z lecącego samolotu. Maciej Prandota w latach
siedemdziesiątych ubiegłego wieku,
jako żołnierz Wojska Polskiego, brał
udział w budowie Skansenu.
Po części oficjalnej goście mogli udać się na zwiedzanie Skansenu.

W części napowietrznej oprócz stałej wystawy można było podziwiać
również stoisko edukacyjne i wyposażenie bojowe 42. Bazy Lotnictwa
Szkolnego w Radomiu, stoisko edukacyjne Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Radomiu, stanowisko rekonstruktorów z Warki i Kozienic, prezentujące
umundurowanie i uzbrojenie z okresu II Wojny Światowej oraz wystawę
historycznych pojazdów militarnych
z Willys – Jeep Club Polska i innych.
Mamy nadzieję, że kolejne rocznice
nie będą się odbywać w cieniu epidemii koronawirusa. Wszystkim którzy
wzięli udział w tegorocznych obchodach, upamiętniających walki na terenie przyczółku warecko-magnuszewskiego, bardzo dziękujemy i już dziś
zapraszamy na przyszłoroczne obchody rocznicowe do Skansenu Militarnego w Mniszewie.
Pracownicy
Gminnej Biblioteki Publicznej
– Centrum Kultury w Magnuszewie
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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13 sierpnia na Jasną Górę dotarła 42.
Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej,
której hasłem przewodnim w tym roku były
słowa „Eucharystia – Wielka Tajemnica
Wiary”. Mimo wielu rygorów sanitarnych
w trudnym roku, kiedy Polską i całym światem zawładnęła pandemia koronawirusa –
na spotkanie z Jasnogórską Matką wyszła
również grupa pielgrzymów z powiatu kozienickiego. Kozienicka „osiemnastka” na
szlak wyruszyła już 4 sierpnia.
W tym roku podczas drogi i spotkań
z ludźmi towarzyszyła nam jeszcze większa
mobilizacja. W innych latach każdy pielgrzym znajdował dom, schronienie, mógł się
spokojnie umyć u gospodarzy, którzy przyjmowali nas z wielką życzliwością. W tym
roku ze względów epidemiologicznych było
to niewskazane, aczkolwiek doświadczaliśmy
życzliwości z innej strony, ponieważ w sposób
zorganizowany, z zachowaniem wszelkich
zasad bezpieczeństwa, każdego dnia dostarczany mieliśmy przynajmniej jeden posiłek.
– mówił ks. Wiesław Janowski przewodnik
duchowy kozienickich pątników.
Przy Sanktuarium Św. Ojca Pio na
Przeprośnej Górce pielgrzymi mogli skosztować słodkich bułek przywiezionych przez
Starostę Kozienickiego Andrzeja Junga. Tu
do pątników z powiatu kozienickiego dołączyli pielgrzymi z Wysokiego Koła, a wraz

Już 12 września, w Kozienicach,
w ramach wyścigu Legia MTB Maraton, przeprowadzone zostaną VIII
Mistrzostwa Powiatu Kozienickiego
w Kolarstwie MTB. Przygotuj rower
i przyjedź sprawdzić swoje możliwości! Jak co roku, mieszkańcy powiatu kozienickiego zwolnieni będą
z opłaty startowej.
Pierwsze Mistrzostwa Powiatu
Kozienickiego w Kolarstwie MTB
zorganizowane zostały 7 września
2013 roku w Garbatce-Letnisku. Kolejne sześć edycji odbyło się w Kozienicach. Tegoroczne Mistrzostwa,
podobnie jak poprzednie, poświęcone
będą pamięci Janusza Stąpóra Starosty Powiatu Kozienickiego w latach
2006 – 2015, który był jednym z inicjatorów rozgrywania powiatowego
wyścigu.
Jak co roku, będzie można wystartować na jednym z trzech dystansów:
MINI, MEGA oraz GIGA. Biuro zawodów oraz Start i Meta zlokalizowane
będą na terenie byłej strzelnicy przy
ul. Głowaczowskiej. Mistrzostwa ro-

Nasz Powiat * 8

z nimi Proboszcz ks. kan. Szymon Mucha.
Po odpoczynku przy Sanktuarium wszyscy
wyruszyli na ostatnią prostą do cudownego
obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.
Również w Częstochowie, tuż przed
Sanktuarium kozienicką grupę pielgrzymkową powitali Starosta Powiatu
Kozienickiego Andrzej Jung wraz z Małżonką, po czym wszyscy wzięli udział
w Mszy Świętej na błoniach, koncelebrowanej przez Ordynariusza Diecezji
Radomskiej Biskupa Henryka Tomasika

oraz Biskupa Pomocniczego Diecezji Radomskiej Piotra Turzyńskiego.
Po Mszy każda z grup pielgrzymkowych miała możliwość udać się do Bazyliki, by złożyć swoje modlitwy i intencje
u stóp Matki Boskiej Częstochowskiej.
MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA

zegrane zostaną w kategoriach kobiet
i mężczyzn, bez podziału na kategorie
wiekowe.
Przyjedź i sprawdź swoją kondycję,
poczuj smak zdrowej, sportowej rywalizacji, a może to właśnie Ty zostaniesz
Mistrzem Powiatu w Kolarstwie MTB?

ZAPRASZAMY!
Szczegółowe informacje oraz plakat dostępne będą wkrótce na stronie
internetowej Powiatu Kozienickiego
www.kozienicepowiat.pl

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

MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA
www.kozienicepowiat.pl
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Jedną ze znanych bitew Powstania
Listopadowego stoczonych w okolicach
Gniewoszowa 9 sierpnia 1831 roku była
„Bitwa pod Gniewoszowem”.
Dnia 9 sierpnia 2020 r o godz. 15:00
w 189. rocznicę bitwy oraz 190. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego, w kościele pw. Świętego Stanisława
Biskupa i Męczennika w Oleksowie,
wspólną modlitwą w intencji Ojczyzny
oraz bohaterów poległych za jej wolność,
oddano hołd bohaterom walk niepodległościowych. W Mszy uczestniczyli
przedstawiciele władz samorządowych
z Marcinem Gacem Wójtem Gminy
Gniewoszów, Grzegorzem Sotowskim
Radnym Rady Powiatu Kozienickiego,
radni, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele Stowarzyszenia Inicjatyw Historycznych
i Kulturalnych „Sieciech”, Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych oraz mieszkańcy i goście.
Po Mszy Świętej sprawowanej przez
ks. kan. Władysława Sarwę Dziekana
Dekanatu Kozienickiego, który wygłosił wyjątkową homilię, krótki rys historyczny wydarzeń z 9 sierpnia 1830 roku
przedstawiły Monika Szewczyk-Wiraszka oraz Danuta Błażyńska.
Następnie uczestnicy uroczystości na
czele z żołnierzami 42. Bazy Lotnictwa
Szkolnego w Radomiu oraz ks. Kazimierzem Bąbką proboszczem parafii, przeszli na cmentarz parafialny, gdzie odbyła
się druga część uroczystości prowadzona
przez Monikę Szewczyk-Wiraszka pracownika Wydziału Promocji i Kultury
Starostwa Powiatowego w Kozienicach.
Wójt Gminy Gniewoszów Marcin

W roku szkolnym 2019/2020 do
egzaminów
maturalnych
przystąpiło
100 absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego i 107 absolwentów Technikum. Ze
względu na stan epidemii egzaminy dojrzałości odbyły się w zmienionym terminie
oraz formule – abiturienci nie przystępowali
do egzaminów ustnych. Sesja egzaminacyjna trwała od 8 do 26 czerwca 2020 r. W tym
czasie uczniowie wypełnili łącznie 1079 arkuszy maturalnych. Na wyniki w tym roku
abiturienci musieli czekać długo, bo aż do
11 sierpnia.
Pomimo tego, że przygotowania do
matury zostały zakłócone przez zamknięcie szkoły w marcu wyniki egzaminów maturalnych w Zespole Szkół
Nr 1 w bieżącym roku, podobnie jak w lawww.kozienicepowiat.pl

Gac w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim za uczestnictwo w Mszy
Świętej oraz obecność na tak ważnych
uroczystościach, zachęcał do kultywowania tradycji patriotycznych, szczególnie przez młodsze pokolenia.
Następnie głos zabrał Andrzej
Abramczyk
fundator
odnowionego i poświęconego tego dnia pomnika mjr. Bolesława Krakowiaka
ps. „Bilof”, Dowódcy oddziału partyzanckiego Batalionów Chłopskich i AK
z terenu powiatu kozienickiego. Dziękując organizatorom uroczystości za
kultywowanie pamięci o bohaterach walczących za wolność Polski, przypomniał
o bohaterach ostatniej wojny.
Po zakończonych przemówieniach
nastąpiło odczytanie listu Hanny Ireny
Rola Różyckiej, krewnej generała Różyc-

kiego dowódcy oddziału powstańczego
oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.
W imieniu władz samorządowych
oraz mieszkańców, jako pierwszy, wiązankę złożył Marcin Gac Wójt Gminy
Gniewoszów, następnie wiązanki składali przedstawiciele poszczególnych delegacji: Powiatu Kozienickiego, sołectwa
Borek, Oleksów, Sławczyn, Sarnów, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gniewoszowie, Koła Gospodyń Wiejskich
w Borku, Stowarzyszenia „Lepsza Gmina Gniewoszów” oraz Stowarzyszenia
Inicjatyw Historycznych i Kulturalnych
„Sieciech”.
DANUTA BŁAŻYŃSKA

tach ubiegłych, są bardzo dobre. Co prawda
8 września odbędą się egzaminy poprawkowe, ale już teraz można podsumować
osiągnięcia naszych absolwentów.
II Liceum Ogólnokształcące
Na dzień dzisiejszy egzamin zdało 95%
absolwentów. Cztery osoby przystąpią do
egzaminu 8 września. Zdawalność w II LO
jest wyższa o 14 punktów procentowych niż
w liceach w Polsce, 11,5 punktów procentowych niż w liceach na Mazowszu.
Również średnie wyniki osiągnięte
przez zdających są bardzo dobre (najlepsze w powiecie).
Każdy ze zdających musiał przystąpić
do egzaminu z przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki,
języka obcego (na poziomie podstawo-

wym). Z przedmiotów obowiązkowych
średnie wyniki są wyższe niż odpowiednie wyniki w liceach w Polsce.
I tak z języka polskiego – 58,54%,
z matematyki – 69,44%, z języka angielskiego – 78,58%.
Każdy zdający musiał również przystąpić do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).
Najczęściej wybieranymi przedmiotami dodatkowymi w II LO były:
– język angielski – 81 zdających,
– matematyka – 49 zdających,
– język polski – 30 zdających,
– chemia – 26 zdających,
– geografia – 25 zdających.

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

Dokończenie na str. 10
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Wyniki uzyskane przez abiturientów
II LO z przedmiotów dodatkowych są
najlepsze w powiecie.
Najlepsze średnie wyniki ze wszystkich
egzaminów w II LO osiągnęli: Mateusz Krekora, Jakub Kęska i Jakub Stępień – wszyscy z klasy 3B matematyczno-fizycznej.
Technikum
Na dzień dzisiejszy egzamin zdało
73% absolwentów. Osiemnaście osób
przystąpi do egzaminu 8 września.
Zdawalność w Technikum jest wyższa
o 11 punktów procentowych niż w technikach w Polsce oraz na Mazowszu.
Również średnie wyniki osiągnięte
przez zdających są bardzo dobre (najlepsze w powiecie).
Każdy ze zdających musiał przystąpić
do egzaminu z przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki,
języka obcego (na poziomie podstawowym). Z przedmiotów obowiązkowych
średnie wyniki są wyższe niż odpowiednie wyniki w technikach w Polsce.
I tak z języka polskiego – 50,8%,
z matematyki – 46,49%, z języka angielskiego – 53,35%.

Każdy zdający musiał również przystąpić do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).
Najczęściej wybieranymi przedmiotami dodatkowymi w Technikum były:
– geografia – 54 zdających,
– język angielski – 42 zdających,
– matematyka – 35 zdających.
Wyniki uzyskane przez abiturientów Technikum z przedmiotów dodatkowych są najlepsze w powiecie wśród

uczniów techników.
Najlepsze średnie wyniki ze wszystkich egzaminów w Technikum osiągnęli: Kamil Skrzyński z Technikum
Elektrycznego, Patrycja Mikołajczyk
z Technikum Ekonomicznego i Patryk
Grzegorczyk z Technikum Elektrycznego.

W roku szkolnym 2019/2020 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana
Czarnieckiego w Kozienicach do egzaminu maturalnego przystąpiło 74 uczniów.
Najlepsze wyniki maturzyści otrzymali
z języka polskiego – poziom rozszerzony,
biologii, historii oraz fizyki. Średnie wyniki
naszego Liceum są porównywalne do średnich wyników na Mazowszu i w Polsce. Kilka osób przystąpi 8 września do egzaminu
poprawkowego z języka polskiego. Wyniki
matury poprawkowej ukażą się 30 września.
Mamy nadzieję, że uczniowie dobrze się
przygotują i w 100% zdadzą ten egzamin.
Abiturienci uzyskali wyniki wyższe
niż można się było spodziewać w obecnej
nietypowej sytuacji, jesteśmy z nich zadowoleni, jednak są one niższe niż w ubiegłych latach. Miały na to wpływ różnorodne czynniki: pandemia koronawirusa, stres
i obawa przed zakażeniem, zdalne nauczanie od marca, a także przesunięcie terminu
matury i surowe zasady bezpieczeństwa
podczas egzaminów. Młodzież niełatwo
pokonuje stres, który wpływa na zdolność
koncentracji i procesów myślowych, dlatego te wszystkie czynniki przełożyły się na
niższe wyniki egzaminów w całej Polsce.
Obecnie przygotowujemy się do rozpoczęcia roku szkolnego w budynku szkoły.

Na podstawie wytycznych Ministerstwa
Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego
opracowujemy procedury funkcjonowania
szkoły w czasie epidemii. Sale szkolne, hole,
klamki, blaty, pomoce dydaktyczne, sprzęt
sportowy będą w ciągu dnia wielokrotnie
dezynfekowane. Uczniowie i pracownicy muszą przestrzegać regularnego mycia
rąk. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz
będzie ograniczone do niezbędnego mini-

mum. Musimy także opracować procedury
na wypadek zakażenia lub kwarantanny
wśród uczniów, nauczycieli czy pracowników administracji i obsługi.
Czeka nas trudny i nietypowy okres,
ale dołożymy wszelkich starań, aby
zapewnić bezpieczeństwo sanitarne
wszystkim obecnym w szkole.
EWA MALEC
Dyrektor
I LO w Kozienicach
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MAREK STĘPIEŃ
Wicedyrektor
Zespołu Szkół Nr 1
im. Legionów Polskich w Kozienicach
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Owacje na stojąco i kwiaty dla artystów – w ten sposób kozienicka publiczność dziękowała po koncercie, który odbył
się w niedzielę 2 sierpnia w kościele pw.
Św. Krzyża w Kozienicach. Wydarzenie
muzyczne dedykowane było Św. Janowi
Pawłowi II i Słudze Bożej Matce Kazimierze Gruszczyńskiej, a odbyło się w setną
rocznicę urodzin Papieża – Polaka.
Koncert poprzedziło krótkie wspomnienie życia i działalności Matki Kazimiery Gruszczyńskiej – Kozieniczanki,
siostry zakonnej, patriotki i działaczki
społecznej, która wspólnie z O. Honoratem Koźmińskim założyła Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących.
Fakty te przedstawiła S. Anna Sulima
z tego zgromadzenia, którego dom zakonny znajduje się w Kozienicach.
Koncert prezentowała Alicja Węgorzewska i Warszawska Opera Kameralna
wspólnie z gwiazdami opery i telewizji.
Z udziałem m.in. Macieja Miecznikowskiego, Bogdana Kierejszy i Roberta
Grudnia wysłuchaliśmy wspaniałych
dzieł sakralnych i patriotycznych.
Koncert odbył się w ramach projektu „Zrozumieć Niepodległą”, który
trwa od dwóch lat i pokazuje bohaterów ważnych dla historii Polski, jak
Matka Kazimiera Gruszczyńska, czy
Św. Jan Paweł II – powiedział Robert
Grudzień. Publiczność zgromadzona
w świątyni oraz wokół niej, gdzie specjalnie – z powodu pandemii – rozstawiono ławki, gorąco oklaskiwała m.in.

Ave Maria, Hymn Papieski. Szczególną wymowę w czasie pandemii miała pieśń Matko Boża Śnieżna Ratuj,
wezwanie do Maryi, do której kilka
miesięcy wcześniej błaganie o ustanie
zagrożenia kierował papież Franciszek.
Uzupełnieniem koncertu były cytaty
z pism Świetego Jana Pawła II i Matki
Gruszczyńskiej, które zaprezentowała
Anna Drela, dziennikarz i historyk.
Modlitwę w intencji ustania pandemii
kierował też proboszcz parafii ks. Kazimierz
Chojnacki. Na koncercie obecni byli też:
Dorota Stępień Zastępca Burmistrza Gminy

Kozienice, przedstawiciele Rady Miejskiej
w Kozienicach i Rady Powiatu Kozienickiego: Artur Matera i Tomasz Trela. Licznie przybyli także reprezentanci Związku
Piłsudczyków RP Koło w Kozienicach. Po
koncercie przyszedł czas na wspólne zdjęcia
i spotkanie z wykonawcami. – Nadal jestem
bardzo wzruszona, to było piękne przeżycie.
Mam nadzieję, że koncert będzie powtórzony, bo chciałabym przyprowadzić rodzinę
i koleżanki – powiedziała pani Ewa mieszkanka Kozienic.
ROBERT GRUDZIEŃ

Mazowsze w Koronie Muzyczne Wieczory w Zabytkach Architektury Mazowieckiej to projekt Mazowieckiego Instytutu
Kultury, realizowany już od 2001 roku. Jego celami są przede wszystkim wzbogacanie życia społecznego ludzi zamieszkałych
poza centrami kulturalnymi Mazowsza, rozbudzanie zainteresowań artystycznych oraz popularyzacja dziedzictwa kulturowego
Mazowsza i Europy. Znane zespoły, soliści i instrumentaliści prezentują swoje umiejętności zarówno w zabytkach architektury
sakralnej, jak i świeckiej.
Pierwszy koncert z cyklu Mazowsze w Koronie Starostwo Powiatowe w Kozienicach zorganizowało wspólnie z ówcześnie
noszącym jeszcze nazwę Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki 5 listopada 2006 r. w kościele pw. Św. Krzyża w Kozienicach.
W bieżącym roku 18 października o godz. 17:00 odbędzie się już piętnasty w powiecie kozienickim koncert z cyklu Mazowsze
w Koronie. W kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Opactwie w programie zatytułowanym „Barokowe odcienie lutni” wystąpi
zespół LUTEDUO PLUS w składzie: Anna Kowalska – lutnia barokowa, gitara barokowa, Anton Birula – lutnia barokowa, teorba, Alisa Birula – organy, lutnia. Wykonawcy zaprezentują utwory m.in. Johanna Sebastiana Bacha, Alessandro Picciniego oraz
Antonio Vivaldiego.

Serdecznie zapraszamy!
18 października 2020 r. (niedziela)
godz. 17:00
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Opactwie

www.kozienicepowiat.pl
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Projekt dla osób młodych w wieku 18 – 29 lat
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zachęca osoby młode do udziału w projekcie: „Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (IV)”. W 2020 roku osoby bezrobotne mogą jeszcze
skorzystać ze staży, szkoleń, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz bonów na
zasiedlenie. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18 – 29 lat zarejestrowanych w PUP w Kozienicach, w tym do osób należących do kategorii NEET (osoby młode, które nie pracują, nie szkolą się i nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym). Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby
z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym) oraz osoby długotrwale bezrobotne.
Celem głównym projektu jest „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających
bez pracy w powiecie kozienickim”.
Wartość Projektu w roku 2020 wynosi: 3 773 472,55 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej
3 180 282,67 zł.
Projekt ten realizowany jest w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie
1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie
udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –
2020.
Okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 31.12.2022.
Szczegółowe informacje: Anna Grześków, tel. 48 614 66 81 wew. 50, e-mail: agrzeskow@kozienice.praca.gov.pl

Projekt dla osób w wieku 30 lat i więcej
W ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (III)” osoby bezrobotne mogą skorzystać ze staży, szkoleń, jednorazowych środków na podjęcie
działalności gospodarczej oraz prac interwencyjnych. Wsparciem obejmowane są bezrobotne kobiety i mężczyźni w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane w PUP w Kozienicach.
Grupę docelową projektu stanowią osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotne powyżej 12 miesięcy od dnia ostatniej rejestracji w PUP), osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami oraz kobiety. Dodatkowo ze wsparcia w postaci szkolenia oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą skorzystać bezrobotni mężczyźni w wieku pomiędzy 30 – 49 lat nienależący do wyżej
wymienionych grup docelowych.
Celem realizacji projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej należących do
grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim.
Wartość Projektu w roku 2020 wynosi: 3 026 395,97 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 2 421 116,78 zł.
Harmonogram realizacji projektu: Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły przez cały okres realizacji
projektu.
Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy, Działanie 8.1
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe.
Szczegółowe informacje: Magdalena Szumlak, tel. 48 614 66 81 wew. 50, e-mail: mszumlak@pupkozienice.pl
Efektem działań realizowanych przez PUP w ramach projektów ma być osiągnięcie jak najwyższej efektywności
zatrudnieniowej (mierzonej zgodnie z dokumentami programowymi dotyczącymi realizacji powyższych projektów).
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Wybór studiów nie jest prosty, ale
mamy nadzieję, że z poniższymi wskazówkami szybciej odnajdziesz to, co
cię interesuje.
1. Jakie zawody cię interesują? Jakie
obszary?
Chcesz pracować w danej korporacji albo branży? Sprawdź oferty pracy.
Zobacz, czym się charakteryzują, czy
wymagane jest wykształcenie wyższe
– jeśli tak, to na jakich kierunkach,
a może wymagany jest język obcy,
którego nie znasz – warto już dziś rozpocząć naukę, a może wymagane jest
doświadczenie – nabądź je poprzez
wolontariaty, działanie w organizacjach pozarządowych. Oferty pracy są
jasną instrukcją do wyznaczania sobie
celów, warto z niej skorzystać. Już na
tej podstawie zrób listę kierunków,
które cię interesują i spełniają to wymaganie.
2. Zastanów się, czego oczekujesz od
swoich studiów.
W czasie nauki w szkole wyższej masz wiele możliwości rozwoju.
Z których okazji chcesz korzystać?

Czy to będzie podjęcie nauki języka,
czy poszerzanie CV poprzez pracę
w wymarzonej branży? A może nie
chcesz się rozstawać z pasją? Sprawdź,
czy kierunki, nad którymi się zastanawiasz, pochłoną cały twój czas. Jeśli
nie, to wykreśl je ze swojej listy albo
zastanów się nad przeorganizowaniem
swoich zajęć.
3. Sprawdź, jakie uczelnie cię interesują.
To dobry moment na przeanalizowanie uczelni, nad którymi kiedykolwiek myślałeś. Czy to będzie
uczelnia w twoim rodzinnym mieście,
czy to może czas na przeprowadzkę?
Odpowiesz sobie na to pytanie, gdy
sprawdzisz ofertę wybranych uczelni.
A może coś nowego wpadnie ci w oko?
Sprawdź, czy te kierunki spełniają
twoje kryteria wyboru.
4. To jest czas na research!
Plan studiów powie ci, jakich
przedmiotów będziesz się uczył – czy
większość z nich będzie przydatna
w przyszłej pracy? Wiesz już, ile jest
zajęć praktycznych? Lepiej to spraw-

dzić, żeby później się
nie rozczarować. Ile
dni w tygodniu jesteś na uczelni? Jak
rozkładają się wykłady i ćwiczenia?
Warto sprawdzić, czy rozkłady zajęć
ci odpowiadają.
5. Co mówią studenci?
Opinie studentów najlepiej podpowiedzą, jak wybrać studia!
To jest dobry moment na poszukanie opinii. Z pomocą przychodzi ci
nasza Przedstudyjna Grupa Wsparcia, którą znajdziesz pod linkiem:
ht t ps://w w w.facebook.com /g roups/
snh.przedstudyjnagrupawsparcia/.
Zanim napiszesz tam post, możesz
wpaść na naszego YouTube’a: https://
www.youtube.com/channel/UCBLH3lteiURO844zlz4X7_Q, na którym znajdziesz wiele prelekcji z poprzednich konferencji.
Poradnik przyszłego studenta!
https://studia.gov.pl/kandydaci-na-studia/jak-wybrac-studia/
Powodzenia!
KATARZYNA OLECHOWSKA-OLMA

Od 13 do 23 sierpnia Fundacja
Ambasada Kultury na swoim kanale
Facebook publikowała odcinki audio
gazety, inspirowane dziennymi komunikatami sztabu generalnego oraz ówczesną prasą wydawaną w dniach 13
– 23 sierpnia 1920 r. Każda codzienna
audycja zawierała raport z pola bitwy,
a także lokalne historie, klepsydry,
ogłoszenia, czy reklamy. Znajdował
się tam także repertuar kin i teatrów
oraz informacje o wydarzeniach z bieżącego dnia.
Audycje wpisywały się w projekt
„Cud nad Wisłą 1920 – audycje online”, który otrzymał dotację w programie „Koalicje dla Niepodległej”.
Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach
współpracował przy wyżej wymienionym projekcie w charakterze koalicjanta. W związku z powyższym na
kanale Facebook Powiatu Kozienickiego chętni mogą odnaleźć i posłuchać
www.kozienicepowiat.pl

większość publikowanych przez Fundację Ambasada Kultury audycji.
Wyrażamy nadzieję, że powyższy
projekt w sposób znaczący przyczynił się nie tylko do promocji 100-lecia Bitwy Warszawskiej, ale także do

upowszechniania wiedzy historycznej
wśród mieszkańców powiatu kozienickiego.
MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA
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Biuro Powiatowe ARiMR w Kozienicach informuje:
Pomoc krajowa dla producentów rolnych – kontynuacja pomocy suszowej

Od dnia 13.08.2020 r. wnioski mogą składać producenci rolni, którym zagraża utrata płynności finansowej
w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID – 19 i którzy w dalszym ciągu odczuwają skutki finansowe zeszłorocznej suszy, huraganu, gradu, ulewy, wiosennych przymrozków i powodzi, a ich wnioski
o pomoc złożone w 2019 r. w związku z wystąpieniem tych niekorzystnych zjawisk, nie zostały rozpatrzone.
O pomoc mogą ubiegać się więc producenci rolni, których gospodarstwo jest zagrożone utratą płynności finansowej w związku
z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID–19 oraz którym nie została przyznana pomoc wskazana w § 13v ust. 1 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, po zrzeczeniu się przez nich prawa do pomocy, o której mowa w ww. § 13v ust. 1 Rozporządzenia. Oznacza to konieczność wycofania
wniosku oczekującego na rozpatrzenie. Oświadczenie o wycofaniu wniosku złożonego w 2019 r. jest zawarte w treści aktualnie składanego wniosku.
Wysokość pomocy ustalana jest zgodnie z przepisami § 13v ww. rozporządzenia.
Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na formularzu określonym przez Prezesa ARiMR.
Pomoc może zostać przyznawana przez ARiMR tylko do dnia 31.12.2020 r. i do tego terminu musi zostać wypłacona.
Nie został ustalony końcowy termin składania wniosków, jednak jak najszybsze złożenie wniosku gwarantuje szybszą wypłatę pomocy.
Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego
(Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość.
Za datę złożenia wniosku będzie uważana data nadania, w przypadku platformy ePUAP i rejestrowanej przesyłki pocztowej, a w przypadku umieszczenia wniosku we wrzutni lub złożenia na kancelarii Biura Powiatowego, data umieszczenia we wrzutni lub odpowiednio złożenia w kancelarii.
W przypadku skorzystania z wrzutni, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać potwierdzenie złożenia, do wniosku należy dołączyć dane kontaktowe (adres e-mail, bądź nr telefonu komórkowego) ze wskazaniem, że za pośrednictwem tego adresu e-mail lub numeru telefonu, Agencja ma
poinformować o przyjęciu wniosku poprzez wrzutnie.
Pomoc będzie miała charakter pomocy publicznej przyznanej na podstawie decyzji Komisji Europejskiej nr SA.58105 (2020/N) z dnia
31.07.2020 r.
Podstawa prawna: § 13z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) – zmiana opublikowana w 2020 r., w Dz. U. poz. 1375.
Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla producentów rolnych należy kierować na:
info@arimr.gov.pl. Skrót artykułów ze strony: www.arimr.gov.pl.
Więcej informacji również w punktach informacyjnych ARiMR m. in. Biura Powiatowego w Kozienicach, ulica Warszawska 72 (wejście
od ulicy Zdziczów).
ZBIGNIEW SITKOWSKI
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR
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Powiat Kozienicki pozyskał 79 814,70
zł na realizację projektu grantowego
pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego” – Oś I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.
W ramach dofinansowania zostały
zakupione laptopy oraz tablety, które
mają być używane do nauki w modelu
zdalnym dla uczniów i nauczycieli szkół,
dla których organem prowadzącym jest
Powiat Kozienicki.
Uzyskane wsparcie zostało przeznaczone na zakup 29 laptopów i 11 tabletów
wraz z oprogramowaniem, które będą
przekazane do następujących placówek:
1. I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach,

2. Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach,
3. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie.
Celem projektu jest zapewnienie

uczniom i nauczycielom sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację
nauki zdalnej.
Wydział Zdrowia, Edukacji i Sportu
Starostwa Powiatowego w Kozienicach

PUNKT NR 1 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych odpowiednio przez Okręgową Izbę Radców Prawnych
w Radomiu oraz Okręgową Radę Adwokacką w Kielcach funkcjonuje w poniżej wymienionej lokalizacji:
• Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. M. C. Skłodowskiej 3, 26 – 900 Kozienice
Dni i godziny udzielania telefonicznych lub mailowych porad prawnych:
poniedziałek – piątek 8.00 – 12.00
PUNKT NR 2 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
obsługiwany przez organizację pozarządową: Fundacja „TOGATUS PRO BONO”
• GMINA SIECIECHÓW – Urząd Gminy Sieciechów ul. Rynek 16, 26 – 922 Sieciechów
• GMINA GRABÓW NAD PILICĄ – Urząd Gminy Grabów nad Pilicą ul. K. Pułaskiego 51, 26 – 902 Grabów nad Pilicą
• GMINA GNIEWOSZÓW – Urząd Gminy Gniewoszów ul. Lubelska 16, 26 – 920 Gniewoszów
• GMINA MAGNUSZEW – Urząd Gminy Magnuszew ul. Saperów 24, 26 – 910 Magnuszew
• GMINA GŁOWACZÓW – Urząd Gminy Głowaczów ul. Rynek 35, 26 – 903 Głowaczów
• GMINA GARBATKA LETNISKO – Urząd Gminy Garbatka-Letnisko ul. Skrzyńskich 1, 26 – 930 Garbatka-Letnisko
Dni i godziny udzielania telefonicznych lub mailowych porad prawnych:
poniedziałek – piątek 8.00 – 12.00
Zapisy na porady prawne i porady obywatelskie przyjmowane są pod numerem telefonu: 48 611 73 48.
www.kozienicepowiat.pl
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Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat”
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury.
Przygotowanie i opracowanie tekstów: Karolina Urbańska
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy
Uwagi prosimy kierować do: Lucyny Domańskiej-Stankiewicz – Naczelnika Wydziału, tel. 48 382 05 66

Nakład: 1500 egz.
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nr 8 sierpień 2020
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

Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu

www.kozienicepowiat.pl

