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Dokończenie na str. 2

AkcjA przeciwpowodziowA  
w powiecie kozienickim

Powiat kozienicki po-
siada granicę na odcinku 
60 km Wisły, na obszarze 
odpowiedzialności Staro-
sty Kozienickiego ochronę 
przeciwpowodziową za-
bezpiecza 82 km wałów.  
Z tego około 20 km zostało 
zmodernizowane w ciągu 
ostatnich 3 lat. Pozostałe 
odcinki były jedynie kon-
serwowane. 

W trakcie 26 dniowego 
okresu przemieszczania się 
dwóch fal powodziowych 
wały zaprojektowane na falę  
600 cm, poddane były 
działaniu 748 cm. Wały, aby odzyskać swoje 
parametry ochronne, wymagają minimum 
1 miesiąca schnięcia, oraz zabiegów likwi-
dacji uszkodzeń (spowodowanych głównie 
przez bobry).

Obecnie dodatkowym zabezpieczeniem 
wałów jest 400 m² geowłókniny, 1000 m² 
folii oraz 307.500 worków z piaskiem, poło-
żonych w okresie od 19 maja do 13 czerwca 
br. W sytuacji cyrkulacji frontów powietrza 
znad Atlantyku nie można wykluczyć kolej-
nych intensywnych opadów deszczu.

Katastrofalne w skutkach działanie może 
stanowić aktywność bobrów, których popu-
lację szacuje się na około 1200 sztuk. Dzia-
łania ratownicze (konieczność użycia wy-
wrotek z piachem) spowodowały dewastację 
dróg „dowałowych” i „przywałowych”. 

Miejsca newralgiczne w powiecie kozie-
nickim to: w gminie Gniewoszów (Podmie-
ście, Regów) w gminie Sieciechów (Głusiec, 
Zbyczyn, Kępice Przewóz, Łoje, Mozolice), 
w gminie Kozienice (Wymysłów, Holendry 
Piotrkowskie, Piotrkowice, Kuźmy, Holen-
dry Kuźmińskie, Nowa Wieś, Staszów, Kępa 
Bielańska, Kępeczki, Holendry Kozienickie, 
Wólka Tyrzyńska, Samwodzie, Wilczko-
wice), w gminie Magnuszew (Chmielew, 
Mniszew, Ostrów, Kępa Skórecka, Kłoda, 
Gruszczyn, Magnuszew).

Fakt skutecznej obrony wałów to efekt 
nie tyle stanu technicznego urządzeń hy-

drotechnicznych, ile poziomu planowania  
i użycia środków i sił oraz profesjonalizmu, 
organizacji współdziałania i zaangażowania 
kierownictwa poszczególnych jednostek  
i wykonawców na terenie powiatu kozieni-
ckiego. W trakcie działań organizacyjnie wy-
eliminowano zbędną biurokrację, samorządy 
o słabszym potencjale uzyskały wsparcie sil-
niejszych (głównie z gminy Kozienice).

Główny ciężar działań operacyjnych  
i wykonawczych spoczywał na Powiatowej 
Komendzie Państwowej Straży Pożarnej  
w Kozienicach. W akcji przeciwpowodzio-
wej uczestniczyły siły i środki Państwowej 
i Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu 
kozienickiego i spoza jego terenu. Meryto-
rycznie ogromną rolę odegrał Inspektorat 
w Kozienicach – Wojewódzkiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych. 

Wzorowo ze swoich obowiązków wy-
wiązali się Burmistrz Kozienic oraz Wój-
towie wraz ze swoimi jednostkami orga-
nizacyjnymi.

Istotną rolę odegrało wsparcie sił zbroj-
nych, zapewniło je 1128 żołnierzy z 12 
jednostek wojskowych wyposażonych  
w 22 pojazdy. Noclegi i wyżywienie 
wojska zabezpieczali pracownicy in-
ternatu i stołówki Zespołu Szkół Nr 1  
w Kozienicach. Transport materiałów  
i sprzętu realizowany był poprzez pojazdy 
Zarządu Dróg Powiatowych w Kozieni-

KLUB JEŹDZIECKI 
„SKARB”

Tradycje jeździeckie w Kozienicach się-
gają lat dwudziestych ubiegłego wieku. Na 
przedmieściach tego malowniczego miasta, 
w roku 1924 swoją działalność rozpoczęła 
jedna z trzech w tamtych czasach państwo-
wych Stadnin Koni w Polsce. Po dziś dzień 
hodowane są tu konie pełnej krwi angiel-
skiej. Ze stadniną nierozerwalnie związa-
ny jest Klub Jeździecki, który działa od  
1951 roku, nazwę „SKARB” przyjął  
w 1994 roku. W swojej bogatej historii 
 zawodnicy Klubu Jeździeckiego „SKARB” 
wraz z końmi wyhodowanymi w stadninie 
reprezentowali barwy Polski na licznych za-
wodach międzynarodowych, w tym również 
na Olimpiadzie. Na szczególne wyróżnie-
nie zasługują mjr Marian Fabrycy, Wiesław 
Dziadczyk, Bogdan Sas-Jaworski, bracia: 
Jarosław i Zbigniew Płatos, jak również ko-
nie: klacz Via Vitae – rekordzistka skoku na 
wysokość (220 cm), jej jedyny syn Viaczyk 
– uczestnik Pucharu Świata w Geteborgu, 
Brema – uczestniczka Olimpiady w Mos-
kwie w 1980 roku oraz Cavaliero.

Główna działalność Klubu Jeździeckiego 
„SKARB” polega na pozaszkolnej formie 
edukacji sportowej, połączonej z organizacją 
zajęć sportowych i rekreacyjnych. Klub pro-
wadzi naukę jazdy konnej, szkolenie junio-
rów oraz jest organizatorem zawodów kon-
nych w skokach przez przeszkody. Prowadzi 
szkolenia oraz egzaminy na brązową i srebr-
ną odznakę jeździecką. W roku 2009 Klub 
Jeździecki „SKARB” uzyskał certyfikat  
I kategorii, nadany przez władze Polskiego 
Związku Jeździeckiego. Klub jest wpisany 
na czas nieokreślony do Rejestru Stowarzy-
szeń Kultury Fizycznej i ich związków.

Po dwuletniej przerwie Klub Jeź-
dziecki „SKARB” postanowił wrócić do 
tradycji organizowania letnich Regional-
nych Zawodów Konnych w skokach 
przez przeszkody, które w roku bie-
żącym miałyby przyjąć formę festi-
walu jeździeckiego. Zawody odbędą się  
w dniach 31 lipiec – 1 sierpień 2010 
roku i mamy nadzieję, że na stałe wejdą 
do kalendarza imprez sportowych organi-
zowanych w Kozienicach. 

Józef Kępa
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cach. Dostawy piasku zapewniała Kozie-
nicka Gospodarka Komunalna. Jednostka 
ta była zaangażowana w przywracanie do 
użytku uszkodzonych szlaków komunika-
cyjnych wykorzystywanych przez jednost-
ki ratownicze. Bezpieczeństwo i porządek 
zapewniła Komenda Powiatowa Policji  
w Kozienicach. Aktywne w swoich obowiąz-
kach były służby podległe Powiatowemu 
Lekarzowi Weterynarii oraz Powiatowemu 
Inspektorowi Sanitarnemu. Systematyczne 
dane stanów Wisły powiat otrzymywał z Ko-
mendy Powiatowej PSP w Puławach. 

W powiecie kozienickim uszkodzonych 
zostało ponad 17 kilometrów dróg, najwię-
cej w gminie Sieciechów-8 km. W wyniku 
przesiąkania wałów zalane zostały piwni-
ce w 159 budynkach jednorodzinnych: 85,  
w gminie Kozienice, 67 w gminie Magnu-
szew, 4 w gminie Gniewoszów oraz 4145 
hektarów powierzchni powiatu – poinfor-
mował Janusz Stąpór starosta powiatu ko-
zienickiego, przewodniczący Powiatowego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

Powiat uzyskiwał pomoc merytorycz-
ną i w zakresie wsparcia zewnętrznego od 
Wojewody Mazowieckiego oraz poszcze-
gólnych kierowników i pracowników 
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego – MUW w Warszawie.

Wisła wylała m.in. w gminie Wilków, 
gdzie zniszczeniu uległo wiele domów, go-
spodarstw, mieszkańcy zostali ewakuowani. 
PCK ogłosił zbiórkę środków finansowych 
i darów dla powodzian. Apel o pomoc dla 
powodzian z tej gminy ogłosił Janusz Stąpór 
starosta powiatu kozienickiego, w dniach 
28-29.06.2010 r. do mieszkańców gminy 
Wilków 4 samochody ciężarowe dostarczy-

ły: zboże, siano, słomę, kiszonki przekazane 
m.in. przez mieszkańców Lipy w gminie 
Głowaczów i Staszowa w gminie Kozienice. 
Dowiezione zostały także artykuły spożyw-
cze, środki czystości, koce, pościel, woda pit-
na oraz odzież, które przekazali mieszkańcy 
powiatu kozienickiego. 

AkcjA  
przeciwpowodziowA  

w powiecie kozienickim

Dokończenie ze str. 1 BEZPIECZEŃSTWO PODCZaS WaKaCJI
Bezpieczeństwo nad wodami

Zbliża się okres wakacyjny, co wiąże się 
z pojawieniem się szeregu zagrożeń podczas 
wypoczynku. Trzeba pamiętać o zachowaniu 
bezpieczeństwa nad wodami, w lesie, pod-
czas jazdy na rowerze, podróży pociągiem. 
To także zagrożenia dla młodzieży, niebez-
pieczne kontakty z obcymi, z alkoholem,  
z narkotykami, czy też kwestia bezpieczeń-
stwa dzieci podczas prac polowych. Dlatego 
też policjanci Komendy Powiatowej Policji 
w Kozienicach przygotowują pogadanki  
i spotkania z dziećmi i młodzieżą, podczas 
których przedstawiają zagrożenia jakie mogą 
je spotkać podczas wypoczynku letniego. 
Chcielibyśmy również w tym nr biuletynu 
przedstawić kilka porad dzięki którym wy-
poczynek i wakację upłyną w spokojnej at-
mosferze bez przykrych wydarzeń.
Podczas pobytu nad wodą:
1. Pamiętajmy, ze najbezpieczniejsza 

kąpiel to ta w miejscach odpowiednio 
zorganizowanych i oznakowanych, bę-
dących pod nadzorem ratowników czy 
funkcjonariuszy Policji Wodnej.

2. Nie wolno kąpać się w miejscach nie-
bezpiecznych, a zwłaszcza położonych 
przy śluzach, mostach, budowlach 
wodnych, portach, zaporach, basenach 
przeciwpożarowych, jak również w po-
bliży szlaków żeglugowych i wodnych 
o silnym zanieczyszczeniu i wirach.

3. Zapoznawajmy się z regulaminem ką-
pielisk, na których się znajdujemy.

4. Zawsze stosujmy się do poleceń ratow-
nika WOPR.

5. Pamiętajmy! Dzieci do lat 7 mogą 
przebywać na terenie kąpieliska, pły-
walni wyłącznie pod opieka osób doro-
słych NIGDY NIE ZOSTAWIAJMY 
DZIECI BEZ OPIEKI.

6. Nie należy wchodzić do wody wbrew 
zakazowi ratownika.

7. Nie niszczmy urządzeń i sprzętu kąpieli-
ska, a zwłaszcza sprzętu ratunkowego.

8. Nie należy wchodzić do wody bezpo-
średnio po spożytym posiłku.

9. Nie należy wskakiwać do wody będąc 
rozgrzanym opalaniem.

10. Nigdy nie skacz (zwłaszcza na głowę) 
do nieznanej wody.

11. W trakcie kąpieli nie należy krzyczeć 
i wzywać pomocy jeśli nie jest nam po-
trzebna.

12. Nie wrzucaj śmieci do wody.
13. Staraj się nie pływać sam.
14. Zwracaj uwagę na innych kąpiących się 

ktoś może potrzebować Twojej pomocy.
15. Jeśli dzieci są w wodzie miej nad nimi 

stały nadzór, również wtedy gdy umieją 
pływać. Zwykłe zachłyśnięcie się wodą 
może skończyć się utonięciem.

16. Brawura i alkohol nad wodą najczęś-
ciej kończą się nieszczęściem.

17. Pamiętajmy, że Wisła mimo swojego 
piękna jest rzeką bardzo zdradliwą.

18. Nie kąpmy się w rzekach, na których 
nie ma wyznaczonych kąpielisk.

Włamania do mieszkań
Co powinieneś wiedzieć?
• Włamywacz najczęściej wchodzi drzwia-

mi-próba wejścia do obiektu (miesz-
kania) przez okno, balkon, okienko  
w piwnicy będzie przez przypadkowego 
obserwatora natychmiast zakwalifiko-
wana jako działanie przestępcze. Wła-
mywacz wybierze więc drzwi, w których 
zamki może otworzyć szybko i cicho.

• Włamywacza mogą odstraszyć i zniechęcić:
-wygląd solidnie wykonanych drzwi 

(dobry skutek dają drzwi podwójne),
-solidne, atestowane zamki,
-dobry system alarmowy,
-wzmocnienia: blokady przeciwwłama-

niowe, drzwi obite blachą (koniecz-
ność stosowania hałaśliwych narzę-
dzi), zapornica drzwiowa (łańcuch 
umożliwiający uchylenie i blokowa-
nie drzwi), wziernik (wizjer ).

Pamiętaj!
Zwróć uwagę na nieznane Ci osoby, 

kręcące się po klatkach schodowych i w po-
bliżu domu-na podwórzu czy ulicy. Zainte-
resuj się nimi, zapytaj kogo szukają, dobrze 
się im przyjrzyj, abyś zachował w pamięci 
ich twarze, sylwetki i ubiór. Twoje spostrze-
żenia mogą okazać się bardzo pomocne 
przy ustalaniu tożsamości włamywaczy.
Dobre rady
• Współdziałaj zawsze z sąsiadami, zwracaj 

uwagę także na ich mieszkanie i dobytek. 
Podczas nieobecności sąsiadów zaintere-
suj się bliżej „odwiedzającymi” ich obcy-
mi osobami. Staraj się ustalić przyczynę 
pukania, stukania, szczekania psa.

• Nie toleruj w swoim bloku istnienia me-
lin pijackich-tam rodzą się przestępcze 
pomysły zdobycia łatwych pieniędzy.

• Wychodząc z domu, nie zostawiaj śla-
dów wskazujących na nieobecność,  
a gdy wjeżdżasz na urlop, przekaż są-
siadowi klucz, aby mógł zapalić światło 
w Twoim mieszkaniu ( domu), pobrać 
pocztę ze skrzynki na listy itp.

• Sprawdzaj tożsamość i wiarygodność 
nieznajomych osób próbujących złożyć 
Ci niezapowiedzianą wizytę

• Unikaj zawierania przypadkowych zna-
jomości.

• Zainstaluj domofon, jeśli jest to możliwe.
• Jeśli mieszkasz na osiedlu domków jed-

norodzinnych, stwórz z najbliższymi są-

Dokończenie na str. 9
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OTWARCIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I III MAzOWIECKI 
TURNIEJ BOCCE OLIMpIAd SpECJALNYCh

W dniu 16. 06.2010 roku w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno – Wychowaw-
czym w Opactwie odbyło się otwarcie 
boska wielofunkcyjnego oraz III Mazo-
wiecki Turniej Bocce Olimpiad Specjal-
nych województwa mazowieckiego pod 
honorowym patronatem Starosty Powiatu 
Kozienickiego Janusza Stąpora.

Wśród gości zaproszonych na tę uroczy-
stość obecni byli przedstawiciele parlamen-
tu, samorządu powiatowego i gminnego, dy-
rektor OLL z Dęblina oraz dyrektorzy szkół 
z Gminy Sieciechów, dyrektor Placówki 
Socjalizacyjnej „Panda” i Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Kozienicach, a także rodzice 
wychowanków ośrodka w Opactwie. 

Budowa boiska została sfinansowana ze 
środków Starostwa Powiatowego w Kozie-
nicach, Ministerstwa Sportu oraz Marszałka 
Województwa Mazowieckiego. 

W Turnieju Bocce wzięły: sekcja „Szarot-
ka” z SOSW w Opactwie, której zawodnicy 
zdobyli 7 złotych, 2 srebrne i 3 brązowe me-
dale; sekcja „Dom” z Warszawy, jej zawodni-

„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć,
Niech będę dzielny w swym wysiłku”

– słowa przysięgi sportowców
Olimpiad Specjalnych

cy zdobyli 2 srebrne i 4 brązowe medale oraz 
sekcja „Fiszor” z Gaju, której zawodnicy zdo-
byli 1 złoty, 4 srebrne i 2 brązowe medale.

OLIMPIADY SPECJALNE / SPECIAL 
OLYMPICS

Czym jest ruch Olimpiad Specjalnych? Jest 
to międzynarodowa organizacja zapewniająca 
osobom z niepełnosprawnością intelektualną 
całoroczny cykl treningów i zawodów sporto-
wych w różnych dziedzinach sportu.

Ruch ten rozwinął się już 168 krajach, 
gwarantuje naszym zawodnikom syste-
matyczny rozwój sprawności fizycznej, 
możliwość rozwijania i demonstrowania 
swoich umiejętności, wykazywania się 
odwagą, doświadczania radości i pełnego 
uczestnictwa w życiu społecznym.

Special Olympics jako jedyna organi-
zacja posiada oficjalne uznanie Międzyna-
rodowego Komitetu Olimpijskiego i moż-
liwość wykorzystania słowa „Olympics” 
w swojej nazwie na całym świecie.

Olimpiady Specjalne zapewniają możli-
wość treningów w 25 letnich i 5 zimowych 

dyscyplinach sportu, 
a przepisy sportowe 
Olimpiad Specjalnych 
zostały utworzone na 
podstawie oficjalnych 
przepisów Międzyna-
rodowych Federacji 
Sportowych lub Na-
rodowych Związków 
Sportowych. Dodatko-
wo poza oficjalnymi 
dyscyplinami w ramach 
ruchu Special Olympics 
rozwijają się progra-
my takie, jak: Program 

Treningu Aktywności Motorycznej, Sporty 
Zunifikowane, Program Liderów, Program 
Zdrowi Sportowcy, Program „Dołącz do nas”, 
Program Wolontariacki.

Założycielką i fundatorką Special 
Olympics była amerykanka Eunice Ke-
nedy Shriver, która w latach sześćdziesią-
tych XX wieku zaczęła organizować obozy 
sportowe dla dzieci i młodzieży z niepełno-
sprawnością intelektualną. W 1968 r. odby-
ły się I Międzynarodowe Letnie Igrzyska 
Olimpiad Specjalnych w Chicago (USA)  
i uznajemy tę datę za początek rozprzestrze-
niania się Special Olympics na wszystkich 
kontynentach. Olimpiady Specjalne zo-
stały stworzone w przekonaniu, że osoby  
z niepełnosprawnością intelektualną potra-
fią przy odpowiedniej zachęcie i instrukcji 
trenować, cieszyć się i czerpać korzyści fi-
zyczne oraz psychospołeczne z uczestnictwa 
w sporcie, który jest dostosowany do ich po-
trzeb i możliwości. Special Olympics to nie 
tylko sport, ale także możliwość osobistego 
rozwoju dla naszych zawodników. Poprzez 
nasze programy promujemy określone role 
społeczne, zmieniamy świadomość społe-
czeństwa co do możliwości i umiejętności 
osób z niepełnosprawnością intelektualną,  
a także uczymy akceptować inność. Obec-
nie Special Olympics jest jedną z najwięk-
szych i najprężniej działających organizacji 
sportowych i społecznych w świecie. Dzięki 
rzeszy działaczy, trenerów, wolontariuszy, 
członków rodzin, ponad 3 miliony zawod-
ników z niepełnosprawnością intelektualną, 
dorosłych i dzieci, ma możliwość systema-
tycznego uczestnictwa w treningach i zawo-
dach sportowych.  

Maria Gola

WYNIKI MATUR W pOWIECIE KOzIENICKIM
Tegoroczni maturzyści w powiecie 

kozienickim otrzymali wyniki egza-
minów maturalnych ocenianych przez 
egzaminatorów z Okręgowej Komi-
sji Egzaminacyjnej. W Zespole Szkół  
Nr 1 im. Legionów Polskich w Ko-
zienicach do egzaminu przystąpiło  
287 uczniów, egzamin zdało 219, po-
prawki ma 60, a nie zdało 8. W Liceum 
Ogólnokształcącym przystąpiło do ma-
tury 148 uczniów, zdało 139, (co stano-
wi 93,92%), poprawki ma 9. 

W Liceum Profilowanym przy-

stąpiło do matury 19 uczniów, zdało  
10 (52,63%) poprawki ma 9. W techni-
kum zdało 70 absolwentów (58,33%) ze 
120 zdających, poprawki ma 42, a nie 
zdało 8.

W Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych im. Jana Kochanowskiego  
w Garbatce-Letnisku w Technikum  
Leśnym do egzaminu maturalne-
go przystąpiło 23 uczniów, zdało  
5 (21,74%), nie zdało 8, a poprawki ma 
10: w Technikum Drzewnym przystąpi-
ło 8 uczniów, zdał 1 (12,5%), nie zdało 

5, a poprawki ma 2.
W I Liceum Ogólnokształcącym im. 

Stefana Czarnieckiego w Kozienicach 
egzamin maturalny zdawało 181 ucz-
niów – zdało 163 (90,06%), poprawki 
ma 15, a 3 nie zdało. 

Poprawkowe egzaminy maturalne od-
będą się w sierpniu bieżącego roku. 

Na podstawie danych otrzymanych  
z placówek oświatowych.

Informacje 
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BOISKO ORLIK 2012 W GŁOWACZOWIE TĘTNI ŻYCIEM!!!
Minęło niespełna pół roku od chwi-

li oddania do użytku boiska sportowe-
go Orlik 2012, a już młodzież nie tylko  
z Głowaczowa, ale i z całej gminy twier-
dzi, iż nie wyobraża sobie organizacji 
czasu wolnego bez tego obiektu.

Jeśli powiedziało się „A”, tocząc za-
ciekłe starania w Urzędzie Marszałkow-
skim o budowę Orlika w Głowaczowie 
na przestrzeni dwóch lat, to uważam za 
kolejny krok powiedzenie „B”, a więc 
przekonanie wszystkich o jego dobrym 
wykorzystaniu. W tym kierunku zmie-
rzają nasze działania związane z orga-
nizacją kolejnych imprez dla młodzieży 
i starszych mieszkańców naszej gminy. 
Dotychczas miały już miejsce kolejne 
etapy rozgrywek szkolnych na szczeblu 
gminnym, międzygminnym i powiato-
wym. Zorganizowaliśmy turniej Coca 
Cola CUP 2010 w kategorii dziewcząt  
i turniej piłki nożnej „Wygraj z Visa”. 

Jednakże największym powodze-
niem cieszył się turniej pomysłu Prze-
wodniczącego Rady Powiatu Krzysz-
tofa Wolskiego pod nazwą „Amatorska 
Liga Piłki Nożnej Orlik CUP 2010”, 
trwający od 25 kwietnia do 19 czerwca 
2010 r. W rozgrywkach udział wzięło 
12 drużyn, po 10 zawodników każda. 
Przekrój wiekowy uczestników rozgry-
wek – to zawodnicy od 14 do 48 roku 
życia. Każda drużyna wybrała sobie 
dowolną nazwę ustaloną przez kierow-
ników zespołu. Rozgrywki odbywały 
się w systemie każdy z każdym, wobec 
czego każdy zespół rozegrał 11 spotkań, 
co w sumie daje 66 spotkań piłkarskich. 
Zawody prowadzone były przez pomy-
słodawcę zarówno pod względem orga-
nizacyjnym, jak również w roli sędziego 
wszystkich spotkań, co wpłynęło dodat-
kowo na ograniczenie kosztów organi-
zacyjnych turnieju. Konsekwentne prze-
strzeganie norm kultury zachowania na 
boisku, dotyczących słownictwa i wza-

jemnych relacji pomiędzy 
drużynami, dodatkowo 
mobilizowały uczest-
ników do samokontro-
li zachowania. Impreza 
wyraźnie, jak wynikało  
z wypowiedzi uczestników 
wpłynęła na integrację za-
równo w ramach środowi-
ska z jakiego wywodziła 
się drużyna, jak również 
w obrębie mieszkańców 
całej gminy.

Każda kolejka groma-
dziła na Orliku średnio ok. 
100 zawodników bezpośrednio uczest-
niczących w rozgrywkach oraz wielu 
sympatyków tej popularnej gry zespo-
łowej. Rozgrywki dodatkowo były re-
lacjonowane na stronie internetowej 
w zakładce blogi pod nazwą Amator-
ska Liga Piłki Nożnej, nazwa strony: 

g i m g l o w a c z o w. p l . 
Informacje ukazują-
ce się na tej stronie 
wpływały na zwięk-
szenie zainteresowa-
nia wszystkich sym-
patyków piłki nożnej 
naszej gminy i okolic, 
wzbudzały dyskusje  
i analizy spotkań oraz 
ocenę szans z następ-
nym przeciwnikiem.

Najlepszym zawod-
nikiem został wybrany 
młody zawodnik zespo-

łu Tarzan Boys – 14 letni Adrian Olczak, 
określony przez kierowników jako mała 
perła piłki nożnej, która pogrążyła swymi 
bramkami wiele zespołów podczas ligi.

Najlepszym bramkarzem został za-
wodnik GP Lantry – 19 letni Łukasz 
Wolski, który wielokrotnie wychodził 
obronną ręką z sytuacji, w których wielu 
strzelców unosiło już ręce w górę ciesząc 
się ze zdobytej bramki. To sprawiło, iż 
zdecydowanie zdobył uznanie kierowni-
ków drużyn.

Królem strzelców z dorobkiem 29 bra-
mek został zawodnik FC Głowaczów – 20 
letni Kamil Krynicki.

Końcowa klasyfikacja Ligi:
1. FC ŁOMOT; 2. BRZÓZA;
3. FC GŁOWACZÓW; 4. GP LANTRA;
5. TARZAN BOYS;
6. ZNAJOMI SĘDZIEGO; 7. LUZACY; 
8. MŁODE WILKI; 9. FC TEXAS;
10. LIPA; 11. STUDZIANKI PANCER-
NE; 12. EMILÓW

W niedzielę 27 czerwca 2010 r. pod 

„presją” uczestników Amatorskiej Ligi, 
którym spodobała się taka forma rywa-
lizacji, pozbawiona agresywnych spięć, 
odbyła się dalsza część turnieju, tym 
razem z udziałem 8 najlepszych zespo-
łów z Ligi, jako PLAY OFF – y. Zespo-
ły pierwszej czwórki z ligi udowodniły 
swą przewagę nad zespołami niżej skla-
syfikowanymi, jak pokazują wyniki
FC ŁOMOT –  MŁODE WILKI  4 –2
BRZÓZA –  LUZACY  4 –0
FC GŁOWACZÓW – ZNAJOMI SĘ-
DZIEGO 3 –1
GP LANTRA – TARZAN BOYS  4 –2
Półfinały:
FC ŁOMOT –  FC GŁOWACZÓW  
2 –3
BRZÓZA – GP LANTRA 1 –1 karne 
2-0
Mecz o 3 miejsce
FC ŁOMOT –  GP LANTRA 1 –1 kar-
ne 1-2
Finał o 1 miejsce
FC GŁOWACZÓW – BRZÓZA 0 –2

Najlepszym zawodnikiem został Kon-
rad Łukowski, bramkarzem Łukasz 
Wolski, a najlepszym strzelcem Rybak 
Damian z 4 bramkami na koncie.

W podsumowaniu imprezy udział 
wzięli: Przewodniczący Rady Powia-
tu Krzysztof Wolski – sponsor nagro-
dy dla najlepszego zespołu, w imieniu 
głównego sponsora nagród Wójta Gmi-
ny Stanisława Bojarskiego – Sekretarz 
Piotr Kozłowski, którzy podziękowali 
uczestnikom za udaną imprezę, za spor-
tową walkę i pogratulowali zwycięz-
com. Jeden z zawodników podziękował 
organizatorom za wspaniały pomysł  
i potwierdził, iż liczą na kolejne edycje 
tak udanej imprezy.

Serdecznie dziękujemy za obecność 
na imprezie telewizji Nasz Powiat, co do-
datkowo zdopingowało uczestników do 
ambitnej gry.

p.r.

Wydarzenia
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Rok 2010 to stulecie zorganizowania 
na ziemiach polskich pierwszych dru-
żyn skautowych – powstania harcerstwa 
zrodzonego pod zaborami z ideałów  
i metodyki skautowej, wzbogaconej do-
robkiem wcześniej działających orga-
nizacji młodzieżowych, dążących przez 
odnowę moralną i duchową, tężyznę 
fizyczną i wyszkolenie żołnierskie do 
wywalczenia Niepodległej Polski.[…] 
Zarówno harcerstwo, jak i światowy 
skauting, są nie tylko historią, ale są  
i będą żywymi, aktywnymi ruchami spo-
łecznymi, obecnymi i liczącymi się we 
współczesnym świecie, szczycącymi się 
najdłuższym rodowodem i największym 
dorobkiem wśród stowarzyszeń i orga-
nizacji młodzieżowych o charakterze 
wychowawczym.[…]

Od początku istnienia harcerstwo 
zaznaczało swój wyrazisty wizerunek 
ideowy i programowy budowany na bo-
gatych tradycjach niepodległościowych 
oraz potrafiło w sposób właściwy i odpo-
wiedzialny określać pola służby i swoje 
miejsce w polskiej rzeczywistości. Dzię-
ki wierności harcerskim ideałom przez 
cały dwudziesty wiek, pełen meandrów 
historii i niełatwy dla naszej Ojczyzny, 
potrafiliśmy nie tylko odnajdywać się w 
najtrudniejszych sytuacjach, ale także 
być przydatnymi Polsce i społeczeń-
stwu. Spełnialiśmy aspiracje i dążenia 
młodzieży, wychowywaliśmy uczciwych 
ludzi i świadomych obywateli.

Sięganie do naszej bogatej 100-let-
niej historii, przypominanie osiągnięć  
i sukcesów, ale także błędów i słabości, 
powinno być źródłem inspiracji pro-
gramowej, budowania więzi między-
pokoleniowych, wzbogacania tradycji,  
a przede wszystkim punktem wyjścia do 
budowy strategii działań odpowiadają-
cych na dzisiejsze potrzeby i oczekiwa-
nia młodych ludzi.

z Uchwały XXXiii zjazdu związku 
Harcerstwa polskiego w sprawie 100-

lecia skautingu i 100-lecia harcerstwa; 
Warszawa, grudzień 2007 r.

Związek Harcerstwa Polskiego 
jest największą organizacją harcerską  
w Polsce. Obecnie ZHP liczy 120 ty-
sięcy członków i posiada struktury or-
ganizacyjne na terenie całego kraju. 
Protektorem ZHP, tak w okresie przed-
wojennym, jak i dziś, jest Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Nasza organizacja w ramach przygo-
towań do 100-lecia harcerstwa realizuje 
trzyletni cykl programowy: 

• Rok 2008 – ogłoszony rokiem pracy 
nad sobą, 

• Rok 2009 – rok braterstwa, 
• Rok 2010 – rok służby. 

Pragniemy w ten sposób symbolicz-
nie przywołać najważniejsze zasady ru-
chu harcerskiego oraz przez różnorodne 
działania pokazać, że zasady te są wciąż 
żywe i mogą inspirować działalność dru-
żyn. Nieprzypadkowo jubileuszowy rok 
2010 został ogłoszony rokiem służby, 
ponieważ właśnie słowo „służba” mówi 
najwięcej o charakterze organizacji.
Trochę historii:

Idea wychowania młodzieży me-
todą skautową przeniknęła na ziemie 
polskie krótko po pierwszym w historii 
obozie skautowym, który zorganizował  
w 1907r. w Anglii gen. Robert Baden-
Powell – okrzyknięty wkrótce Naczel-
nym Skautem Świata. Pierwsze męskie 
zastępy skautowe powstały w Krakowie 
oraz we Lwowie w roku 1910. Czło-
wiekiem, który zaadaptował skauto-
wą metodę wychowawczą w polskich 
warunkach w okresie zaborów, był  
Andrzej Małkowski. Jest on uznawany 

za ojca polskiego ruchu skautowego. 
Również Andrzej Małkowski zapropo-
nował nazwę harcerstwo. Znana jest 
jego wypowiedź, w której stwierdził, 
że „harcerstwo jest to skauting plus 
niepodległość”. Właśnie w wychowa-
niu harcerskim upatrywano szansę na 
wartościowe ukształtowanie młodych 
Polaków, zdolnych w przyszłości do 
zrywu narodowego i odzyskania nie-
podległości, a także gotowych do wy-
tężonej nauki i pracy dla niepodległej 
Rzeczypospolitej. Równolegle z dru-

żynami męskimi powstawały drużyny 
żeńskie, gdzie istotną rolę odegrała 
Olga Drahonowska – żona Andrzeja  
Małkowskiego.

Harcerstwo zostało zauważone jako 
wartościowa metoda wychowawcza, 
zainteresowali się nim pedagodzy i na-
ukowcy, powstały opracowania, które 
do dzisiaj wprowadzają kolejnych in-
struktorów w tajniki harcerskiego wy-
chowania, między innymi znana praca 
Ewy Grodeckiej 

„O metodzie harcerskiej i jej stosowa-
niu”.

Harcerstwo uczyło spostrzegawczo-
ści, odwagi i bystrości umysłu. Harce-
rze w znacznej liczbie zaciągali się do 
wojsk legionowych, a po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości również 
do regularnej armii odrodzonej Rzeczy-
pospolitej. Brali też udział w obronie 
Polski w roku 1920. Ogromny wkład 
harcerzy w dzieło odzyskania wolno-
ści zauważyli wszyscy dowódcy pol-
skich oddziałów wojskowych, w tym 
także marszałek Józef Piłsudski, który 
powiedział: „Wyście w pierwszym sta-
nęli szeregu tych, którzy odważyli się 
sięgnąć po zaszczytne miano żołnierzy 
niepodległości.”

W dniach 1-2 listopada 1918 r.  
w Lublinie odbył się założycielski zjazd 
Związku Harcerstwa Polskiego. Można 
zatem powiedzieć, że ZHP jest o dzie-
sięć dni starszy od II Rzeczypospolitej. 
W kolejnych latach jeszcze wiele razy 
harcerze dawali świadectwo epokowe-
go myślenia o sprawach społeczeństwa 
i państwa polskiego.

100 LAT ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

Dokończenie na str. 6
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Dwudziestolecie międzywojenne 
to czas harmonijnego rozwoju harcer-
stwa – doskonalenia metody wycho-
wawczej, kształtowania się nowych 
nurtów programowych. Pierwsze lata 
funkcjonowania Związku Harcerstwa 
Polskiego od razu zaowocowały aktyw-
nością polskiego skautingu na arenie 
międzynarodowej. Już w 1913 roku, 
czyli przed odzyskaniem przez Polskę 
niepodległości, harcerze wzięli udział 
w światowym zlocie skautowym w Bir-
mingham, gdzie oficjalnie występowa-
li z polskim sztandarem. W roku 1922 
Związek Harcerstwa Polskiego został 
członkiem założycielem Światowego 
Biura Skautów (dziś: Światowa Orga-
nizacja Ruchu Skautowego – WOSM). 
Lata międzywojenne ugruntowały wi-
zerunek harcerstwa jako wartościowego 
ruchu społecznego – przynależność do 
ZHP była zaszczytem, a harcerze byli 
postrzegani w społeczeństwie bardzo 
prestiżowo. Jednocześnie harcerstwo 
było otwarte dla wszystkich młodych 
chłopców i dziewcząt – stawiając wy-
sokie wymagania w zakresie służby 
społecznej i pracy nad sobą, ZHP zy-
skało wizerunek organizacji „elitarnej 
i wychowującej elitę”, otrzymując ty-
tuł organizacji wyższej użyteczności.  
W latach trzydziestych zaczął rozwijać 
się ruch zuchowy, którego twórcą był 
znakomity pedagog Aleksander Ka-
miński. ZHP liczył przed wojną, około  
250 tys. członków.

Najtrudniejszy sprawdzian harcer-
skiego wychowania nastąpił w 1939 r. 
kiedy na Polskę napadły dwa wrogie 
mocarstwa – III Rzesza Niemiecka oraz 
Związek Socjalistycznych Republik 
Radzieckich. W dniu wybuchu II woj-
ny światowej wiele harcerskich drużyn 
i hufców było już w gotowości, działało 
Pogotowie Harcerek i Harcerzy, opra-
cowane były szczegółowe plany strate-
giczne i operacyjne na wypadek wojny.

W różnych miejscach Polski powsta-
wały ochotnicze zespoły harcerskie, 
np. „Lwowska Kompania Harcerska”, 
„Wejherowska Ochotnicza Kompania 
Harcerska”, „Batalion Ochrony Lubli-
na”. Ponadto wielu harcerzy zaciągało 
się do służby w Wojsku Polskim. Pierw-
szymi harcerskimi ofiarami działań wo-
jennych byli obrońcy katowickiej wieży 
spadochronowej – posterunku obser-
wacyjnego, który został pokonany og-
niem artyleryjskim 4 września 1939 r. 
Po tych wydarzeniach pozostały legen-

dy, wspomnienia, świetlane przykłady 
harcerskiej służby, które pokazują ok-
rucieństwa wojny i dramatyczne losy 
obrońców – harcerzy, dzieci… 

17 września armia radziecka wbiła 
narodowi polskiemu nóż w plecy pod 
pozorem odsieczy i odparcia ataku nie-
mieckiego. Obrona wschodnich rubieży 
Rzeczypospolitej to kolejna harcerska 
danina krwi. Słynną stała się obrona 
Grodna, gdzie od pierwszej chwili służ-
bę pełnili harcerze. Nauczyciele stawali 
się dowódcami, młodzi harcerze żołnie-
rzami, harcerki sanitariuszkami. 

Nadszedł tragiczny dzień 28 września, 
kiedy nastąpiła ostateczna kapitulacja 
Warszawy. Tuż przed tym wydarzeniem, 
27 września władze Związku Harcerstwa 
Polskiego postanowiły przejść do konspi-
racji, zachowując ciągłość organizacyjną. 
Kryptonim Szare Szeregi w całej organi-
zacji przyjęto dopiero w 1940 r. 

Władze Szarych Szeregów zdawa-
ły sobie sprawę, w jakim niebezpie-
czeństwie znalazły się dzieci, należące 
do tej organizacji. Jednak zagrożenie 
ze strony wroga nie było jedyną tro-
ską harcmistrzów podziemnej Polski. 
Działalność w konspiracji zawsze jest 

demoralizująca, bez względu na to, ja-
kim celom służy. Aby nie zatracić tego 
pokolenia, stworzono dla harcerzy pro-
gram wychowawczy. Główne założe-
nia określały trzy słowa: „Dziś – Jutro 
– Pojutrze”. „Dziś” oznaczało walkę 
w konspiracji, „Jutro” – jawną walkę  
i zwycięstwo w narodowym powsta-
niu, a „Pojutrze” oznaczało przygoto-
wanie do nauki i pracy w wyzwolonej  
ojczyźnie.

Szare Szeregi pełniły swoją służbę 
do ostatnich dni wojny, harcerze boha-
terskimi czynami zbudowali etos nie-
złomnego pokolenia – Rudy, Alek, Zoś-
ka, Oracz, Krysia Krahelska i Hanka 
Czaki – cały panteon Poległych-Niepo-
konanych przypomina dzisiaj, do czego 
może być zdolny harcerz, kiedy wróg 
zabierze mu wolną ojczyznę, możliwość 
nauki i dorastania w warunkach pokoju. 
Do historii przeszła Harcerska Poczta 
Powstańcza, akcja „Wawer”, „Palmi-
ry”, działalność „Grup Szturmowych”  
i „Wielka Dywersja”.

Wyzwolenie kraju z rąk okupantów 
nie przyniosło jednak wytęsknionej 
wolności. Spodziewane „Pojutrze” nie 
nadchodziło. Polacy znaleźli się pod 
wpływem ideologii ze Wschodu, co 
przynosiło fatalne konsekwencje dla 
życia społecznego narodu, w tym także 
dla harcerzy. 

W 1949 roku harcerstwo zostało po-
zbawione tradycyjnych symboli – krzyża 
harcerskiego i lilijki. Nastąpiły drama-
tyczne wydarzenia – z harcerstwa zostali 
wykluczeni zasłużeni instruktorzy, naj-
więksi orędownicy harcerskiego wycho-
wania i twórcy Szarych Szeregów. 

Od samego początku podejmowa-
no działania na rzeczy przywrócenia 
Związkowi Harcerstwa Polskiego jego 
tożsamości i symboli. W różnych miej-
scach kraju działały grupy instruktorów 
troszczących się o to, by w warunkach 
nowego totalitaryzmu przechować ide-
ały harcerskiego wychowania. Starania 
te odniosły skutek w 1956 r., kiedy to 
w Łodzi odbył się zjazd przywracający 
Związkowi Harcerstwa Polskiego tra-
dycyjne symbole oraz odrębności or-
ganizacyjną. ZHP mógł znowu działać 
– istniały ograniczenia, jednak instruk-
torzy harcerscy wykorzystywali każdą 
okazję, aby wzmocnić autentyczny ruch 
harcerski i wzbogacić pracę wycho-
wawczą w hufcach i drużynach.

100 LAT ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
Dokończenie ze str. 5

Dokończenie na str. 7
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Lata 60-te i 70-te XX wieku to czas 
ogromnego rozwoju organizacji, wspie-
ranego przez państwo, często przez 
przymusowe wstępowanie do harcer-
stwa całych klas i szkół. W szczytowym 
momencie lat siedemdziesiątych do ZHP 
zapisanych było około trzech milionów 
członków. Pomimo nieustannych prób 
politycznej dominacji nad Związkiem  
w wielu środowiskach, drużynach, 
szczepach i hufcach dochowywano 
wierności przedwojennej rocie Przy-
rzeczenia Harcerskiego i Prawu Har-
cerskiemu, nigdy nie zrezygnowano  
z tradycyjnych mundurów i symboli. 
Kolejne roczniki harcerzy kształtowano  
w duchu wierności służby Bogu i Polsce.

Od początku lat 80-tych zaczęły 
tworzyć się w ZHP ruchy odnowy, mię-
dzy innymi KIHAM, czyli ruch Kręgów 
Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja 
Małkowskiego. Dzięki tym działaniom, 
a także postawie rzeszy instruktorów 
harcerskich działających w Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej, harcerstwo 
nie przestało być wartościowym ruchem 
wychowawczym. Znalazło to wyraz  
w szybkim powrocie Związku Harcer-
stwa Polskiego do światowych organi-
zacji skautowych – Światowej Organi-
zacji Ruchu Skautowego (WOSM) oraz 
Światowego Stowarzyszenia Przewod-
niczek i Skautek (WAGGGS) na począt-
ku lat 90-tych XX wieku.

Obecnie Związek Harcerstwa Pol-
skiego stwarza warunki do harmonijne-
go rozwoju dzieci i młodzieży w czte-
rech grupach wiekowych. Najmłodsze 
dzieci (do 10 roku życia) należą do gro-
mad zuchowych, nieco starsze (11-13 
rok życia) do drużyn harcerskich, gim-
nazjaliści to harcerze starsi, a ucznio-
wie szkół średnich oraz studenci należą 
do drużyn wędrowniczych oraz kręgów 
akademickich.

Związek Harcerstwa Polskiego jest 
ważnym podmiotem życia społecznego  
w Polsce. 

Co roku podejmowane są działa-
nia na rzecz dzieci niepełnosprawnych 
(Nieprzetarty Szlak), prowadzona jest 
ciągła praca ze 110 tysiącami dzieci  
i młodzieży. ZHP uczestniczy w waż-
nych kampaniach społecznych, na 
przykład w Betlejemskim Świetle 
Pokoju, której to akcji jest głównym  
organizatorem.

Najnowsza historia Związku Har-
cerstwa Polskiego to między innymi 
Światowe Zloty Harcerstwa Polskiego 

w 1995 r. w Zegrzu oraz w Gnieźnie  
w 2000 r. W 2007 r. w Kielcach odbył 
się Zlot ZHP z okazji 100-lecia skau-
tingu, w tym samym roku 860-osobo-
wa reprezentacja ZHP uczestniczyła 
w Światowym Jamboree Skautowym  
w Wielkiej Brytanii.

W 2010 roku odbędzie się Jubileuszo-
wy Zlot Stulecia Harcerstwa „Kraków 
2010” organizowany przez ZHP.

Rok 2010 – Jubileuszowy Zlot Stule-
cia Harcerstwa „Kraków 2010”

Zlot odbędzie się w dniach 16-24 
sierpnia 2010 r. na krakowskich Bło-
niach. Harcerze ZHP w środku dawnej 
stolicy Polski zbudują własne mia-
steczko zlotowe dla prawie 10 000 
uczestników – reprezentacji wszystkich 
dzisiejszych województw. W organi-
zację Zlotu włączyli się instruktorzy 
z Kozienickiego Związku Drużyn, 
Hufca Pionki, wezmą w nim udział 
również harcerze z Kozienic. Ambi-
cją każdej wojewódzkiej reprezentacji 
(czyli chorągwi) będzie zaprezentowa-
nie 100-letniego dorobku harcerstwa 
w każdym zakątku kraju, działań wy-
chowawczych podejmowanych przez 
harcerską kadrę, wpływu harcerskiej 
metody wychowawczej na życiorysy 
najbardziej wartościowych Polaków  
i Polek. Kraków będzie także miejscem, 
gdzie pokazany zostanie dzień dzisiej-
szy 120-tysięcznej organizacji: pro-
gram 8000 harcerskich drużyn, sukcesy 
związane ze wspieraniem wszystkich 
polskich akcji społecznych przez wo-
lontariuszy w harcerskich mundurach, 
metody przygotowania młodych ludzi 
do podniosłych chwil jakie mają miejsce  
w państwie, a także sytuacje kryzysowe, 
jak klęski żywiołowe. Zlot codziennie 
odwiedzać będą tysiące gości, którzy na 
własne oczy będą mogli się przekonać, 
na czym polega fenomen harcerstwa 
dzisiaj, dlaczego ciągle młodzi ludzie 
chętnie budują harcerskie obozy w le-
sie. Pokażemy sekrety pracy z historią 
w sposób interesujący dla młodzieży, 
harcerze zaprezentują swe specjalności, 

czyli Harcerską Szkołę Ratownictwa, 
działania proobronne, praktyczną eko-
logię, turystykę kwalifikowaną, żeglar-
stwo, survival, a nawet spadochroniar-
stwo i baloniarstwo. Na Zlot przyjadą 
także liczni goście z zagranicy – skauci 
z większości państw europejskich, któ-
rzy na co dzień współpracują z drużyna-
mi ZHP dzięki naszej przynależności do 
Światowej Organizacji Ruchu Skauto-
wego (WOSM) i Światowego Związku 
Dziewcząt Przewodniczek i Dziewcząt 
Skautek (WAGGGS). Dzięki temu har-
cerki i harcerze będą mogli w praktycz-
ny sposób uczyć się tolerancji i poznać 
czym jest wielokulturowość, a system 
wartości i rozwój duchowy będą mogli 
pogłębić poprzez zajęcia przygotowane 
przez zlotowe Centrum Religijne i Du-
chowe, które zorganizowane zostanie 
przez harcerzy, skautów i kapelanów 
wielu wyznań.

Obchody 100-lecia harcerstwa  
w Chorągwi Mazowieckiej ZHP zostały 
zainaugurowane w 22 maja 2010 r. uro-
czystą mszą świętą w płockiej katedrze 
z udziałem Biskupa Romana Marcin-
kowskiego i Naczelnika ZHP. Po uro-
czystości odbyło się harcerskie ognio-
branie na płockim Wzgórzu Tumskim. 

W uroczystościach wzięli udział Kozie-
niccy harcerze i instruktorzy.

phm. olGa WesołoWsKa
Komendant Kozienickiego związku 

Drużyn zHp

100 LAT ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
Dokończenie ze str. 6
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Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji  
Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

Już po raz kolejny uczniowie Tech-
nikum Drzewnego i Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. Jana Kochanowskiego  
w Garbatce – Letnisku w terminie od  
2 do 30 maja uczestniczyli w zagranicz-
nych praktykach zawodowych zorgani-
zowanych w ramach programu Leonar-
do da Vinci, będącego częścią programu 
„Uczenie się przez całe życie”.

Zanim jednak nadszedł wyczekiwany 
maj, nasi uczestnicy musieli ciężko pra-
cować. Najpierw kandydaci pocili się, 
pokonując trudne pytania z testu wiedzy 
ogólnej, kwalifikującego ich na staż. Gdy 
już wyłoniono 20-tu szczęśliwych uczest-
ników rozpoczęło się przygotowanie do 
praktyk, a więc: zajęcia językowe, zajęcia 
z przedsiębiorczości i zajęcia z przedmio-
tów zawodowych. Prawie w każdy dzień 
tygodnia od stycznia do końca kwietnia 
nasi przyszli stażyści zostawali godzinę 
dłużej w szkole, ale jak mówi przysłowie: 
bez pracy nie ma kołaczy. Młodzież za-
wzięła się i prawie bezbłędnie pozaliczała 
testy końcowe z zajęć.

Nadszedł długo wyczekiwany dzień: 
2 maj, rano wyjazd do Niemiec, miejsco-
wości Schkeuditz koło Lipska, różnorod-
nych emocji nie było końca, zarówno ze 
strony uczestników, jak i ich rodziców. 

Na drugi dzień, po przybyciu zapo-
znaliśmy się z opiekunem z ramienia 
instytucji przyjmującej, firmy VITALIS 
GmbH, który oprowadził nas prezentu-
jąc  miejsce zamieszkania oraz program 
praktyk. Naszych uczniów podzielono na 
dwie grupy: pierwsza grupa pracowała 
przez pierwsze dwa tygodnie w centrum 
szkoleniowym, podczas gdy druga odby-
wała trening praktyczny u zewnętrznego 
klienta. Po dwóch tygodniach grupy wy-
mieniły się miejscami praktyk. 

W centrum szkoleniowym: Gewer-
blich – technische Bildungstätte, prakty-
kanci tworzyli dokumentację techniczną, 
na podstawie której wykonywali drew-

niane kwietniki, przygotowywali i mon-
towali elementy drewnianych ram okien-
nych oraz naprawiali i odnawiali stare 
meble. Pracowali przy użyciu zarówno 
narzędzi ręcznych jak i maszyn do ob-
róbki drewna. 

Wykonując zlecenie zewnętrzne, prak-
tykanci zapoznawali się z przebiegiem 
procesów organizacyjnych oraz dosko-
nalili umiejętności praktyczne. Składa-
nie drewnianych drzwi i wrót na rolkach 
włącznie z montażem oraz naprawa drew-
nianych elementów meblowych – to sa-
modzielne zadania do wykonania, z któ-
rymi zmierzyli się sprawnie i szybko.

Program stażu zawodowego w Niem-
czech przewidywał również zapoznanie 
się z kulturą i tradycją kraju goszczącego. 
Nasza instytucja przyjmująca VITALIS 
GmbH zadbała o szereg atrakcji kultu-
ralno – rozrywkowych w czasie wolnym. 
Wymienię tu choćby grę w billard, basen, 
kręgle, zwiedzanie zakładu BMW, wie-
czory i dyskoteki integracyjne z młodzie-
żą z innych państw. 

Męczące, ale nader ciekawe były rów-
nież wycieczki krajoznawcze do Lipska, 
Drezna i Berlina.

Celem tych praktyk było rozwój kom-
petencji zawodowych, językowych i in-
terpersonalnych, a tym samym poprawa 
mobilności na europejskim rynku pracy 
przyszłych stolarzy oraz wspieranie bene-
ficjentów z terenów słabiej rozwiniętych. 
Potwierdzeniem nowo nabytych umie-
jętności i doskonalenia już posiadanych 
jest dokument Europass Mobilność, który 
nasi uczestnicy otrzymali po zakończeniu 
stażu, a który pozwoli im zaprezentować 
swoje kwalifikacje w sposób jasny i zro-
zumiały w całej Europie.

MoniKa WasiłeK-DróżDż
Koordynator projektu ldV

DZIECI  
Z WILEŃSZCZYZNY  
W KOZIENICACH
W dniach 20 – 23 czerwca na zapro-

szenie Zarządu Powiatu Kozienickiego 
w ramach porozumienia podpisanego  
z Gminą Szaterniki Rejonu Wileńskie-
go na Litwie przebywała w Kozienicach  
40-osobowa grupa dzieci i młodzieży 
wraz z pięcioma opiekunami.

Byli to uczniowie w wieku od 7 do 15 lat 
z trzech polskich szkół: z Kiwiskiej Szkoły 
Podstawowej, Szkoły Podstawowej w Wie-
lucianach, Szkoły Początkowej w Grygaj-
ciach. Grupa zakwaterowana była w inter-
nacie Zespołu Szkół Nr 1 w Kozienicach, 
gdzie miała zapewnione również posiłki. 
Program pobytu przygotowali pracownicy 
Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Po-
wiatowego, którzy również opiekowali się 
gośćmi podczas pobytu.

Dzieci zwiedziły Kozienice i okolice, 
korzystały z pływalni „Delfin” w Kozie-
nicach, uczestniczyły w grach i zabawach  
w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jorda-
nowski” w Kozienicach. Były na wycieczce 
w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarno-
lesie, w Rezerwacie Przyrody „”Źródło Kró-
lewskie” w Puszczy Kozienickiej.

Ostatnim punktem pobytu grupy wileń-
skiej było spotkanie w Bibliotece Publicznej 
Gminy Kozienice z udziałem Janusz Stąpora 
Starosty Kozienickiego. Dyrektor Elżbieta 
Stąpór przygotowała dla dzieci i młodzie-
ży specjalne konkursy oraz prezentację  
o powiecie i działalności biblioteki. Każdy  
z uczestników spotkania otrzymał upominek 
książkowy, a ponadto dla bibliotek szkol-
nych dyrektor kozienickiej biblioteki prze-
kazała zestawy literatury współczesnej. 

Po czterodniowym pobycie w Kozie-
nicach uczniowie pojechali do Szydłow-
ca, gdzie przebywali do 27.06.2010 r.

Gmina Szaternicka rozpościera się na 
obrzeżach Nowej Wilejki, kilka kilome-
trów na wschód od Kolonii Wileńskiej. 
Na obszarze 3460 ha w 15 wsiach miesz-
ka około 4 tys. osób, z których ponad  
60 procent stanowią Polacy. 

lUcyna DoMańsKa-stanKieWicz

Wydarzenia/Informacje
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Kto pierwszy, ten 
lepszy?

W życiu dziecka szczególną uwagę 
przypisuje się jego umiejętności poznawa-
nia otaczającego świata, rozumienia go, 
dostrzegania związków w nim zachodzą-
cych i współdziałania. 

Fundamentalnym środowiskiem dzie-
cka jest rodzina, która dba o zaspokajanie 
jego potrzeb oraz dostarczanie bodźców 
niezbędnych w jego rozwoju. Dla osiąg-
nięcia pełnego rozwoju dziecko potrzebu-
je również kontaktów z innymi dziećmi. 
Przebywając ze sobą, podejmują wspólnie 
różne aktywności, mimowolnie wymienia-
ją się doświadczeniem, spostrzeżeniami, 
umiejętnościami oraz wpływają na siebie. 

Aby doświadczenia dziecka były peł-
nowartościowe na każdym etapie jego roz-
woju i edukacji konieczna jest współpraca 
rodziców dziecka i nauczycieli.

W dzisiejszych czasach większość ro-
dziców zwraca szczególną uwagę na inwe-
stowanie w dziecko i wspomaganie jego 
rozwoju. Rodzice dorastający w trudniej-
szych czasach chcą dać swoim dzieciom jak 
najwięcej. Od dzisiejszych dzieci oczekuje 
się również więcej niż od ich rówieśników 
kilkanaście lat temu. 

Rywalizacja zaczyna się niemal od ko-
łyski. Rodzice licytują się na temat umie-
jętności rozwojowych dziecka, szans edu-
kacyjnych czy też posiadanych zabawek, 
gadżetów. Współcześnie łatwo wpaść  
w pułapki rywalizacji, w których dziecko 
musi zwyciężyć za wszelką cenę.  

Błędne jest przekonanie, że dzieci od 
małego należy przyzwyczajać do rywali-
zacji, bo nie będą umiały walczyć, gdy do-
rosną. Kolega nie jest rywalem i przeciw-

nikiem, którego należy pognębić. Wartości 
człowieka nie mierzy się liczbą pokona-
nych przeciwników. Należy uczyć dziecko 
współpracy z innymi, a nie ścigania się. 
Zamiast z innymi, lepiej by dziecko porów-
nywało się z sobą, by widziało swoje nowe 
osiągnięcia i umiejętności. 

Na co dzień dziecko doznaje wielu nie-
powodzeń. Zadaniem rodziców jest wspie-
ranie w razie porażki, przegranej. Znosić 
porażki pomagają również drobne sukcesy, 
które dziecko osiąga na co dzień. Warto je 
zatem dostrzegać i doceniać. Młody czło-
wiek bowiem chętnie podejmuje się zadań, 
które wcześniej sprawiły mu trudność lub 
były niechętnie przez niego wykonywane.

Należy pamiętać, że istnieje szereg za-
baw i gier, np. gry planszowe, w których  
o zwycięstwie decyduje, podobnie jak  
w życiu, ślepy traf. Sięgajmy więc po po-
uczające gry, w których w wygranej, prze-
granej czy remisie nie ma niczyjej winy. 

Odnoszone sukcesy są siłą, która po-
zwala pogodzić się z porażką i radzić sobie 
z niepowodzeniem. Sukcesy nie gwarantują 
jednak, że dziecko będzie dążyło do pod-
noszenia swoich umiejętności, osiągania 
lepszych wyników. Dzieci, które stale wy-
grywają, nie chcą ryzykować i nie szukają 
nowych wyzwań. Strach przed przegraną, 
obawa rozczarowania rodziców mogą ogra-
niczać doświadczenia, przez to dzieci same 
ograniczają się w rozwoju. 

Rywalizacja nie jest najlepszym spo-
sobem na budowanie poczucia własnej 
wartości kilkulatka. 

Warto pamiętać – czyli 10 dobrych 
rad, jak pomóc dziecku w zbudowaniu 

poczucia własnej wartości: 
1. Dziecko poznaje wartości i schematy 

postępowania w domu. Od najbliższych 
uczy się wartości moralnych i zasad życia 
w rodzinie i z innymi ludźmi. 

2. Krytykowanie przy dziecku innych osób 
z racji ich zawodu, pozycji społecznej, 
statusu materialnego stwarza okazję do 
przypisywania wartości ludziom na pod-
stawie ich dóbr, nie zachowania. 

3. Warto pokazywać prawdziwe wartości 
(empatia, pomoc, dzielenie się zabawką).  

4. W życiu nie ma nic na zawsze. Nie nale-
ży formułować pochopnych uogólnień na 
podstawie pojedynczych sukcesów dzie-
cka („jesteś świetny”), ani jego porażek 
(„nic ci się nie udaje”). Dziecko powinno 
mieć nadzieję i szansę na poprawę. 

5. Nie ma człowieka, który jest dobry we 
wszystkim i nie zawsze pierwszy jest 
najlepszy. 

6. Należy stwarzać dziecku okazje do od-
noszenia drobnych, ale niewątpliwych 
sukcesów. 

7. Nie zmuszaj przedszkolaka do udziału 
w wyścigach lub konkursach, w których 
może wygrać garstka dzieci. 

8. Nie traktuj dziecka jako swoją wizytów-
kę, a jego porażki jak osobistą klęskę.

9. Nie porównuj swojego dziecka z innymi.
10. Kochaj i akceptuj je takim, jakie jest. 

Wspieraj i mądrze motywuj do rozwoju 
naturalnych cech i zdolności.

mgr MałGorzata KoWalczyK
peDaGoG

BEZPIECZEŃSTWO PODCZaS WaKaCJI
Dokończenie ze str. 2

siadami system wzajemnej ochrony, prze-
łam pierwszy barierę milczenia i izolacji.

• Niezależnie od tego czy jesteś ofiarą, czy 
świadkiem przestępstwa, jak najszybciej 
staraj się zawiadomić Policję. Prawdo-
podobieństwo ujęcia sprawcy zależy 
od czasu, jaki upłynął od zdarzenia do 
wezwania Policji. Dzwoniąc na Policję, 
masz prawo zachować anonimowość.
Niejednemu przestępstwu zapobiegł 

czujny sąsiad. Taka ochrona i pomoc 
dobrosąsiedzka przyda się zwłaszcza  
w czasie Twojej dłuższej nieobecności, 
np. wyjazdu na urlop. Dlatego
ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z SĄSIADAMI I NA-
WZAJEM CHROŃCIE WASZE DOMY

Na pewno każdy z Twoich sąsiadów 
ma telefon. Postaraj się zapamiętać dwa-

trzy numery. Mogą okazać się przydatne 
w sytuacji zagrożenia.

Jeżeli zauważysz nieznane Ci osoby, 
kręcące się w pobliżu domu, na podwó-
rzu, ulicy – dobrze im się przyjrzyj, abyś 
zachował w pamięci ich twarz, sylwetkę 
i ubiór albo numer rejestracyjny i markę 
samochodu.

Twoje spostrzeżenia mogą okazać się 
bardzo pomocne przy ustalaniu tożsa-
mości ewentualnych włamywaczy. Nie 
obawiaj się zapytać: „Czym mogę słu-
żyć?” albo „Kogo Pan szuka?”. Nie jest 
to w żadnym razie wścibstwo, ale pro-
sty zabieg psychologiczny, który może 
spłoszyć ewentualnego włamywacza.

Rozważ możliwość montażu alarmu 
podłączonego w domu sąsiada. Może to być 

prosta instalacja świetlna lub elektroniczna.
O zamiarze nawet krótkiego wyjścia 

czy wyjazdu z domu, przewidywanej tra-
sie oraz terminie powrotu warto powiado-
mić sąsiada. Będzie on pierwszą osobą, 
która rozpocznie poszukiwania, gdy nie 
wrócisz na czas.

W przypadku dłuższego wyjazdu 
obowiązkowo poinformuj sąsiadów  
i poproś ich o pozorowanie Twojej 
obecności poprzez zabieranie włożo-
nych w drzwi ulotek, wyciąganie listów 
ze skrzynki pocztowej, podlewanie 
kwiatów, otwieranie od czasu do czasu 
okien, włączanie telewizora lub radia,  
a wieczorem światła.

patrycJa aDacH
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RUSZA REKRUTACJA DO NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej 

są gwarantem bezpieczeństwa państwa. Dyna-
miczne zmiany zachodzące we współczesnym 
świecie wymagają, żeby instytucja stojąca na 
straży naszego bezpieczeństwa, była gotowa 
do przeciwdziałania każdemu zagrożeniu, za-
równo w kraju, jak również poza jego granica-
mi. Do takich zadań najlepiej nadają się ludzie 
odpowiednio wyselekcjonowani i ustawicznie 
szkoleni – żołnierze zawodowi oraz żołnierze 
Narodowych Sił Rezerwowych, mający do 
dyspozycji nowoczesny sprzęt. 
Wzorem jest NATO

Wzorem innych państw NATO żoł-
nierze rezerwy pełniący służbę w ramach 
NSR przeznaczeni byliby głównie do:
– uzupełnienia określonych jednostek 

wojskowych przewidywanych do uży-
cia w sytuacjach kryzysowych;

– zwalczania klęsk żywiołowych i likwi-
dacji ich skutków;

– służby w strukturach medycznych;
– wzmocnienia realizacji misji wojsko-

wych poza granicami kraju.
Podstawowym źródłem tworzenia 

zasobów osobowych NSR mają być żoł-
nierze po zwolnieniu z zawodowej służby 
wojskowej oraz inni żołnierze rezerwy.
Należy udać się do WKU

Warunkiem pełnienia czynnej służby woj-
skowej w ramach NSR jest zawarcie kontraktu 
i nadanie przydziału kryzysowego. Kontrakt 
będzie zawierany od 2 do 6 lat z możliwością 
przedłużenia do 15 lat. W latach 2010-2011 
MON zamierza powołać po 10 tysięcy żoł-
nierzy NSR. Najwięcej do Wojsk Lądowych. 
Wojsku szczególnie zależy na rezerwistach po-
siadających deficytowe specjalności lub umie-
jętności, zwłaszcza na personelu medycznym, 
tłumaczach, prawnikach, psychologach czy 
informatykach. Nabór do NSR będzie miał 
charakter terytorialny. Rekrutację i promocję 
będą prowadzić wojskowe komendy uzupeł-
nień, będzie ona ograniczona i adresowana 
do konkretnych osób na podstawie danych 
zgromadzonych w systemie informatycznym 
WKU. Jednak chętni, którzy posiadają prze-
szkolenie wojskowe, mogą złożyć wniosek do 
wojskowego komendanta uzupełnień.

Do wniosku – odpowiednio uzasad-
nionego i umotywowanego – dołącza się:
– życiorys;
– odpis skrócony aktu urodzenia;
– odpis lub kopię uwierzytelnioną doku-

mentu stwierdzającego posiadanie wy-
maganego wykształcenia oraz zaświad-
czenie szkoły, o którym mowa w art. 50 
ust. 4 ustawy, w przypadku jeżeli osoba 
składająca wniosek pobiera naukę;

– odpis lub kopię uwierzytelnioną świa-
dectwa pracy;

– kopię posiadanego poświadczenia bez-

pieczeństwa;
– aktualną informację o osobie z Krajo-

wego Rejestru Karnego;
– zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu;
– inne dokumenty mające wpływ na nadanie 

przydziału kryzysowego, w szczególno-
ści potwierdzające posiadane kwalifika-
cje i uprawnienia zawodowe oraz umie-
jętności, w tym certyfikaty językowe, 
świadectwa ukończenia szkół, kursów 
lub uzyskania specjalizacji zawodowych, 
zaświadczenia o prawie wykonywania 
zawodu, kwalifikacjach, uprawnieniach 
zawodowych lub umiejętnościach.

Czynności sprawdzające
Po złożeniu wniosku w sprawie za-

warcia kontraktu w ramach NSR zostaną 
zrealizowane następujące czynności:
– zapoznanie kandydata z warunkami tej 

służby oraz prawami i obowiązkami oraz 
przyjęciem dokumentów potwierdzają-
cych określone wymagania, w tym posia-
danie przez niego kwalifikacji i uprawnień 
zawodowych oraz innych umiejętności; 
a także po dokonaniu wstępnej selekcji 
jego przydatności do służby;

– przeprowadzenie niezbędnych czynno-
ści wyjaśniających, w tym badań lekar-
skich i psychologicznych oraz postępo-
wania sprawdzającego;

– skierowanie kandydata do dowódcy 
jednostki wojskowej, w której istnieją 
wolne stanowiska służbowe;

– zapoznanie się dowódcy jednostki 
wojskowej z profilem osobowym kan-
dydata, a następnie podjęcie decyzji  
o podpisaniu kontraktu i zaproponowa-
nie żołnierzowi stanowiska służbowego 
oraz uzgodnienie z nim daty rozpoczę-
cia i zakończenia kontraktu.

Kontrakty i szkolenie
Kontrakt będzie zawierał dowódca jed-

nostki wojskowej na takie stanowisko, na 
które ochotnik ma otrzymać przydział kry-
zysowy. Kontrakty jednorazowo będą mogły 
być podpisywane na okres do 6 lat, z możli-
wością ich powtarzania, aż do 50 roku życia. 
Natomiast żołnierze posiadający stopień pod-
oficerski lub oficerski mogą służyć w NSR do 
60. roku życia. Łączny czas służby w NSR nie 
może być dłuższy niż 15 lat. Szkolenie żołnie-
rzy NSZ ma być prowadzone w ramach tzw. 
ćwiczeń rotacyjnych trwających do 30 dni  
w roku, w dniach ustalonych przez dowódcę 
jednostki wojskowej. Natomiast powoły-
wanie tych rezerwistów do czynnej służby 
wojskowej w czasie pokoju byłoby możli-
we w oparciu o okresową służbę wojskową.  
W czasie jednego kontraktu maksymalny czas 
pełnienia okresowej służby wojskowej został 
ograniczony do 24 miesięcy z możliwością 
jego przedłużenia o kolejne 12 miesięcy za 

zgodą żołnierza. Chodzi o możliwość pełnie-
nia służby w polskich kontyngentach wojsko-
wych. Te warunki mają być zawarte w kon-
trakcie. Za czas pełnienia służby okresowej 
żołnierze NSR będą otrzymywać uposażenie 
analogiczne jak żołnierze zawodowi.
Uprawnienia
Żołnierzom NSR ma przysługiwać m.in.:
– w okresie pozostawania na przydziale kryzy-

sowym stosunek pracy nie może być przez 
pracodawcę wypowiedziany ani rozwiąza-
ny. Przepisu nie stosuje się do umów o pra-
cę zawartych na okres próbny, na czas okre-
ślony lub na czas wykonywania określonej 
pracy. Również pracodawca może rozwią-
zać stosunek pracy bez wypowiedzenia  
z winy pracownika (urzędnika) oraz w przy-
padku ogłoszenia upadłości lub likwidacji 
zakładu pracy, albo likwidacji stanowiska 
pracy, a także w przypadkach określonych 
w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003r. 
o szczególnych zasadach rozwiązywania  
z pracownikami stosunków pracy z przy-
czyn nie dotyczących pracowników (Dz. 
U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.). W tych 
przypadkach rozwiązanie stosunku pracy 
może nastąpić na ogólnych zasadach;

– uposażenie za każdy dzień czynnej służ-
by wojskowej;

– zwrot kosztów przejazdów do miejsca 
pełnienia służby;

– zwrot różnicy pomiędzy wynagrodzeniem 
z tytułu zatrudnienia a uposażeniem w cza-
sie pełnienia czynnej służby wojskowej;

– prawo do nagród z tytułu wzorowej rea-
lizacji zadań służbowych;

– określona opieka medyczna i świadcze-
nia zdrowotne w czasie pełnienia czyn-
nej służby wojskowej.

A ponadto świadczenia w naturze w cza-
sie czynnej służby takie jak:
– bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe;
– bezpłatne umundurowanie (wyłącznie 

polowe) i wyekwipowanie wojskowe;
– bezpłatne wyżywienie lub równoważ-

nik pieniężny na czas pełnienia czynnej 
służby wojskowej. 
Przewiduje się także zapewnienie żołnie-

rzom NSR określonej opieki medycznej i sto-
matologicznej oraz zaopatrzenie w produkty 
lecznicze i świadczenia zdrowotne, a także ur-
lop na czas szkolenia i służby w NSR przy za-
chowaniu praw do awansu, nagród, urlopów, 
ochrony socjalnej, itp. Istotną motywacją dla 
żołnierzy NSR jest to, że czas czynnej służby 
wojskowej zostanie wliczony do wysługi pra-
cowniczej, a byłym żołnierzom zawodowych 
z niepełną emeryturą wojskową ma być zali-
czenie czasu służby do wysługi emerytalnej.
ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM NARODO-
WYCH SIŁ REZERWOWYCH !!!

mjr MareK MolenDa

Informacje
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Projekt współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja
Powiatowy Urząd Pracy w Kozieni-

cach pragnie przekazać Państwu infor-
macje dotyczące projektu „Wspierajmy 
bezrobotnych”, który jest współfinanso-
wany ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Projekt ten jest 
wdrażany w ramach Poddziałania 6.1.3 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013 – Poprawa zdolności do za-
trudnienia oraz podnoszenie poziomu ak-
tywności zawodowej osób bezrobotnych. 
Ze wsparcia w ramach projektu korzystać 
mogą osoby bezrobotne zamieszkujące 
powiat kozienicki. W roku 2010 wartość 
projektu wynosi 2 961 625,92 zł (w kwo-
cie tej dofinansowanie stanowi 85 %).  
W ramach tych środków zostaną zorgani-
zowane następujące formy wsparcia: 
• Staże – dla 291 osób (119 osób kontynu-

owało staże z roku 2009)
• Szkolenia indywidualne – dla 43 osób
• Jednorazowe środki na podjęcie działal-

ności gospodarczej – dla 40 osób.
Według stanu na początek czerwca 

2010 r. do projektu przystąpiło 204 nowych 
uczestników: 172 osoby rozpoczęło odby-
wanie stażu, 12 osób rozpoczęło korzysta-
nie ze szkoleń indywidualnych natomiast 
20 osobom przyznano jednorazowe środki 
na podjęcie działalności gospodarczej. 

Powiatowy Urząd Pracy w Kozie-
nicach zaprasza bezrobotne kobiety  
i bezrobotnych mężczyzn do udziału  
w projekcie „Wspierajmy bezrobot-
nych”. Prowadzone są nabory uczest-
ników szkoleń indywidualnych a także 
przyznawane są jednorazowe środki 
na podjęcie działalności gospodarczej. 
Osoby zainteresowane szkoleniami in-
dywidualnymi mogą uzyskać stosowne 
informacje w siedzibie PUP – pokój nr 
7. Natomiast osoby zainteresowane za-
łożeniem własnej firmy związane z tym 
informacje uzyskają w pokoju nr 8. 
Uczestniczki i uczestnicy projektu korzy-
stają również: z poradnictwa zawodowego, 
pośrednictwa pracy, informacji zawodowej 
oraz Indywidualnych Planów Działania.

Szczegółowe informacje dotyczące 
projektu, realizowanego przez Powiato-
wy Urząd Pracy w Kozienicach można 
uzyskać w siedzibie PUP ul. Zdziczów 1, 
26-900 Kozienice pok. nr 10, a także pod 
numerem tel. 48 614 66 81. 

arKaDiUsz noWaKoWsKi
Dyrektor powiatowego Urzędu pracy  

w Kozienicach

W piątek 11 czerwca 2010 roku  
w Zespole Szkół w Ursyno-
wie odbyły się uroczyste ob-
chody dziesięciolecia istnie-
nia naszej „Małej Szkoły”  
i Stowarzyszenia na Rzecz Eko-
rozwoju Wsi „Nasze Dzieci”. 
Stowarzyszenie jest organem pro-
wadzącym szkołę od 2000 roku, 
kiedy to gmina zlikwidowała 
szkołę. Wtedy to rodzice posta-
nowili znaleźć wyjście z trudnej 
sytuacji i wziąć szkołę w swoje 
ręce. Najpierw otworzyli Publiczną Szkołę 
Podstawową im. Batalionów Chłopskich,  
a następnie w 2002 roku utworzono Pub-
liczne Gimnazjum, a od 3 lat mamy „Małe 
Przedszkole” zarejestrowane jako zespół wy-
chowania przedszkolnego. Na uroczystość 
licznie przybyli goście: przedstawiciele nad-
zoru pedagogicznego, władz powiatowych 
i gminnych, Federacji Inicjatyw Oświato-
wych, a także członkowie stowarzyszenia 
oraz uczniowie i ich rodzice.

Imprezę zaczęliśmy na sali gimnastycznej 
– pod jakże wymownym napisem: 10 lat na-
szej „Małej Szkoły” w Ursynowie – od powita-
nia przybyłych na uroczystość gości i przemó-
wienia dyrektor Marzeny Rusinek. Następnie 
Franciszek Chmielewski – założyciel, a po-
tem pierwszy prezes Stowarzyszenia, krótko 
przedstawił trudne początki powstania Sto-
warzyszenia i jego późniejszą niemniej ważną 
historię, bez której nie byłoby Zespołu Szkół  
w Ursynowie, gdyż wcześniejsza szkoła zo-
stała przeznaczona do likwidacji. To właśnie 
dzięki uporowi i konsekwencji rodziców, 
nauczycieli, członków Stowarzyszenia – ich 
prezesom i dyrektorom – Barbarze Drąg oraz  
i Marzenie Rusinek szkoła istnieje i dalej 
się rozwija, pozyskuje potrzebne na to środ-
ki. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 
– „Uroki Małej Szkoły” ogłosiła Danuta Wa-
sińska- nauczycielka plastyki w naszej szko-
le, nagrody otrzymali: za I miejsce Weronika 
Olczak; II – Aleksandra Węsek; III – Patry-
cja Koral oraz za wyróżnienia – Tomasz Za-
jąc, Anna Sinior, Patrycja Grzegorzewska,  
Patrycja Wojdak. 

Następnie zaproszeni goście m.in. Józef 
Grzegorz Małaśnicki wicestarosta powiatu 
kozienickiego, Marianna Wolska przedstawi-
cielka gminy Głowaczów, Alina Kozińska-
Bałdyga przedstawicielka Federacji Inicja-
tyw Oświatowych przekazali szkole atlasy, 
albumy, encyklopedie wraz z życzeniami dla 
uczniów, grona pedagogicznego i rodziców. 

W programie obchodów znalazły się m.in.: 
pogadanka na temat działalności małych 
szkół, program artystyczny, występy taneczne, 
wystawa zdjęć z imprez, uroczystości i wyjaz-

dów szkolnych odbytych w ciągu tych 10 lat, 
a także wystawa prac plastycznych naszych 
uczniów z konkursu pt. „Uroki Małej Szko-
ły”. W sali historycznej wszyscy chętni mogli 
zobaczyć wystawę zdjęć, książek oraz mate-
riałów z ostatniego realizowanego projektu pt. 
„Pokoleniowy most”. Został on sfinansowany 
ze środków otrzymanych z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Mazowieckiego, 
a jego tematem była działalność Batalionów 
Chłopskich- patrona naszej Małej Szkoły. Po-
nadto obejrzeć można było projekcję filmów 
i nagrań z różnych wydarzeń szkolnych m.in. 
udziału w programie telewizyjnym ZIARNO 
i JASEŁKA 2010. 

W części artystycznej uczniowie z klasy 
1 i 3 gimnazjum zaprezentowali się w scence 
pt. „Marzenia nauczycielki”, której pointą 
był wybór właściwej drogi życiowej przez 
ową nauczycielkę – czyli nauka dzieci, na-
stępnie klasy 0-3 w pięknych strojach odtań-
czyły „Krakowiaka”. Później dziewczynki 
z klasy 6 zaśpiewały piosenkę pt. „Pięknie 
żyć”; scenkę kabaretową pt. „Mucha i pa-
jąk” przedstawiły dziewczęta z klasy 3 gim-
nazjum; taniec hip-hop klasy 4-6 oraz taniec 
nowoczesny uczniowie z klasy „0”; scenkę 
kabaretową pt. „Hitler” – zaprezentowały 
uczennice z klasy 3 gimnazjum, zaś na za-
kończenie był taniec nowoczesny, dziew-
cząt z klas 4-6 i towarzyski uczennic z klas 
gimnazjalnych, wszystkie te tańce powstały 
na zajęciach dodatkowych- tanecznych pod 
okiem nauczycielki tańca- Moniki Tomasik.

Na koniec na dzieci czekała niespodzian-
ka – występy klownów, którzy poprowadzili 
gry i zabawy, było dużo śmiechu, zabawy,  
a uśmiech i radość tryskała z rozpromienio-
nych twarzy dzieci. Część artystyczna odbyła 
się przed budynkiem szkolnym i mimo upal-
nej pogody wszystko odbyło wspaniale. Od-
wiedziła nas nawet telewizja powiatowa. 

W tym dniu odbyło się spotkanie part-
nerskie przygotowane przez koordynator 
Agnieszkę Gutkowską, wzięli w nim udział 
wszyscy zaproszeni goście, rodzice i na-
uczyciele. Mamy nadzieję, że takich rocz-
nic będziemy obchodzić jeszcze wiele. 

OBCHODY DZIESIĘCIOLECIA „MAŁEJ 
SZKOŁY” W URSYNOWIE

Wydarzenia/Informacje
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MOST KRÓLWESKI W KOZIENICACH
Kozienickie Obchody 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem


