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Radni Powiatu Kozienickiego na lata 2010 – 2014, pierwszy od prawej Włodzimierz Stysiak Przewodniczący Rady

I SeSja Rady PowIatu KozIenIcKIego
1 grudnia odbyła się I sesja Rady Powiatu Kozienickiego, 

podczas której wręczone zostały zaświadczenia o uzyskaniu 
mandatu radnego i radni złożyli ślubowanie. Podjęta została 
uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Tomasza 
Śmietanki (wybrany na burmistrza gminy Kozienice) i Hen-
ryka Plaka (wybrany na wójta gminy Magnuszew). Radni  
w głosowaniu tajnym wybrali Włodzimierz Stysiaka na Prze-
wodniczącego Rady Powiatu.

Radni Powiatu Kozienickiego na lata 2010 – 2014 
Bożek Martin, Bienias Radosław, Fusiek Marianna, Gry-
giel Robert, Jung Andrzej, Kowalczyk Tadeusz, Kucharski 
Marek, Małaśnicki Józef Grzegorz, Molenda Tadeusz, Plak 
Henryk, Przedniczek Marek, Siembor Mieczysław, Sobota 
Barbara, Stąpór Janusz, Sotowski Grzegorz, Stysiak Wło-
dzimierz, Śmietanka Tomasz, Szcześniak Krystyna, Zawod-
nik Dariusz
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Wybory samorządoWe 
2010 do rady poWiatu 

kozienickiego
21 listopada odbyły się wybory do rad miejskich, gminnych 

i powiatowych oraz do sejmików wojewódzkich. 
W powiecie kozienickim uprawnionych do głosowania 

było 51 685 osób, we wszystkich okręgach wyborczych od-
dano 28724 ważnych głosów. 

Najwięcej głosów uzyskały listy następujących Komitetów 
Wyborczych:

– SAMORZĄDOWE FORUM ZIEMI KOZIENICKIEJ –  
6 693 głosy 

– PLATFORMA OBYWATELSKA – 5 111 
– PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ – 4 599 
– POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 4 473 
– PRAWORZADNY POWIAT MIASTO I GMINA – 3 375 
– NASZ REGION KOZIENICKI – 3 298 

Do rady powiatu kozienickiego w 3 okręgach wyborczych 
wybierano 19 radnych. Okręg wyborczy nr 1 obejmował  
4 mandaty (SFZK, PiS, PPMiG, PO), okręg wyborczy  
nr 2  obejmował 6 mandatów (PSL – 2, PO, PiS, PPMiG, 
NRK), a okręg nr 3 obejmował 9 mandatów (SFZK – 4, 
PSL, PiS, PO, PPMiG, NRK).

Samorządowe Forum Ziemi Kozienickiej uzyskało 5 man-
datów:

– Robert Grygiel – 398 głosów
– Andrzej Jung – 546 
– Marek Kucharski – 725 
– Janusz Stąpór – 757 
– Śmietanka Tomasz – 634 

Platforma Obywatelska – 3 mandaty:
– Marek Przedniczek – 557 głosów 
– Krystyna Szcześniak – 430
– Dariusz Zawodnik  – 711 

Polskie Stronnictwo Ludowe – 3 mandaty:
– Tadeusz Kowalczyk – 437 głosów
– Mieczysław Siembor – 299 
– Włodzimierz Stysiak – 825 

Prawo i Sprawiedliwość – 3 mandaty:
– Martin Bożek – 311 głosów
– Molenda Tadeusz – 323 
– Barbara Sobota – 404 

Praworządny Powiat Miasto i Gmina – 3 mandaty 
– Marianna Fusiek – 259 głosów
– Józef Grzegorz Małaśnicki – 611 
– Grzegorz Sotowski – 410 

Nasz Region Kozienicki – 2 mandaty: 
– Radosław Bienias – 260 głosów
– Henryk Plak – 426 

Danuta DeleKta

Wybory samorządoWe 
2010 W gminach poWiatu 

kozienickiego
W gminach powiatu kozienickiego w wyborach sa-

morządowych wybierano 1 burmistrza i 6 wójtów.  
W I turze wyborcy zdecydowali o wyborze dotychczasowych wło-
darzy gmin: burmistrza i 4 wójtów, w 2 gminach odbyła się dru-
ga tura głosowania. W gminie Kozienice spośród 6 kandydatów 
zwyciężył z wynikiem 8927 głosów (64.90%) Tomasz Śmietanka, 
który był już burmistrzem w poprzednich 3 kadencjach. W gminie 
Głowaczów dwóch oponentów pokonał Stanisław Bojarski – 2470 
głosów (59.09%); w gminie Magnuszew spośród dwóch kandyda-
tów wybrano Henryka Plaka – 2035 głosów (53.16%); w Grabowie 
nad Pilicą wyborcy obdarzyli swoim zaufaniem Euzebiusza Strzel-
czyka – 1250 głosów (57.58%). Natomiast w Gniewoszowie zde-
cydowanie wygrał Stefan Marek Banaś, na który z wynikiem 1245 
głosów (62.82%) pokonał Marka Banasia. 

W dwóch gminach: Garbatka Letnisko i Sieciechów doszło do 
drugiej tury w wyborach wójta. 5 grudnia społeczeństwo wybrało 
nowego wójta w Garbatce-Letnisko – Roberta Kowalczyka, do-
tychczasowego dyrektora Zakładu Karnego w Żytkowicach, który 
osiągnął wynik 1397 głosów (66,02%) natomiast w Sieciechowie 
zwyciężył dotychczasowy wójt – Kazimierz Pochylski, który uzy-
skał 1014 głosów (60,43%).

Średnia frekwencja głosowania w całym powiecie wyniosła 
59,82%, co należy uznać za dobry wynik. Do Rady Miejskiej 
w Kozienicach wybrano 21 reprezentantów, natomiast do po-
zostałych rad gminnych po 15 przedstawicieli lokalnej społecz-
ności startujących z ogólnopolskich jak i lokalnych komitetów 
wyborczych. W powiecie kozienickim zdecydowanie najwięcej 
radnych wprowadziły do rad lokalne komitety wyborcze. 
Rada Miejska w Kozienicach
Samorządowe Forum Ziemi Kozienickiej – 8 mandatów: 

– Teresa Gugała 109 głosów 
– Andrzej Kowalski 230 
– Włodzimierz Kowalski 238 
– Marek Kuźmiński 333 
– Krzysztof Pawlik 314 
– Mariusz Prawda 303 
– Andrzej Wołos 263 
– Krzysztof Zając 101 

Platforma Obywatelska – 5 mandatów: 
– Andrzej Gogacz 322
– Anna Kurp 150
– Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek 73
– Edward Pułkowski 186 
– Renata Wołos 187 

Polskie Stronnictwo Ludowe – 4 mandaty: 
– Marek Kapusta 235
– Alicja Kordula 309 
– Ewa Malec 292
– Zofia Świechowska 161

Prawo i Sprawiedliwość – 3 mandaty: 
– Stanisław Kuźnar 183
– Mariusz Ptaszek 233 
– Ryszard Zając 328 

Nasz Region Kozienicki uzyskał 1 mandat: 
– Barbara Boryczka 84 

Frekwencja w Gminie Kozienice wyniosła 54,99%.
Rada Gminy Garbatka-Letnisko 
KWW Roberta Kowalczyka – 10 mandatów

Dokończenie na str.3
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– Anglisz Marek 174
– Dziedzicki Mirosław 313 
– Guza Cecylia 99 
– Kibil Paweł 163
– Kołdej Marcin 126
– Mazur Włodzimierz 125
– Mieczyńska Aleksandra 134 
– Sekuła Henryk 80
– Stachurski Janusz 106 
– Wdowiak Zbigniew 70 

KWW Tadeusza Molendy – 3 mandaty: 
– Bernacik Marianna 133
– Cieloch Tadeusz 160 
– Ziemka Stanisław 60

Praworządny Powiat, Miasto i Gmina 
2 mandaty:

– Piechota Marianna 161
– Witkowski Waldemar 133

Frekwencja w gminie wyniosła 59,83%.
Rada Gminy Głowaczów 
KWW Nasza Gmina Rozwojowa –  
7 mandatów: 

– Bolek Jan 200 
– Cichocki Henryk 71
– Ćwiek Bożena 121 
– Dabińska Bożena 77 
– Kapusta Józef 78 
– Marczak Janina 135

Praworządny Powiat, Miasto i Gmina 
– 2 mandaty: 

– Baran Zofia 119 
– Kołodziejczyk Alina 137

Niezależna Brzóza – 2 mandaty: 
– Cieślak Tadeusz 354
– Cezary Mąkosa 241 

Przejrzysta, Uczciwa Gmina Głowa-
czów – 1 mandat:

– Nowocień Edmund 222  
Gmina bez Podziałów – 1 mandat:

– Skiba Grażyna 98
Krajowa Wspólnota Samorządowa –  
1 mandat:

– Krupiński Krzysztof 181 
KWW Stanisława Lipskiego – 1 mandat:

– Lipski Stanisław 106
Frekwencja w Gminie Głowaczów wy-
niosła 67.64%.
Rada Gminy Gniewoszów 
KWW Stefana Marka Banasia Wsi 
Oleksów – 10 mandatów:

– Banaś Maria Halina 104
– Bąk Roman (wybrany bez głosowania) 
– Gawinek Tadeusz 75 
– Jakubowska Jolanta 78 
– Kamionka Łukasz 96 
– Karsznia Krzysztof 164 
– Kubicka Danuta 102 
– Pułka Jan 135 
– Szczepaniak Mariusz 178 
– Tyburcy Jan 110 

Wybory samorządoWe 2010 W gminach poWiatu 
kozienickiego

Polskie Stronnictwo Ludowe – 2 mandaty:
– Gugała Andrzej 74 
– Pytrus Roman 114 

Prawo i Sprawiedliwość – 2 mandaty: 
– Strzelecki Czesław 92
– Szymański Dariusz 125 

Krajowa Wspólnota Samorządowa –  
1 radny: 

– Zyzek Krzysztof 91  
Frekwencja wyniosła 59,4%.
Rada Gminy Grabów nad Pilicą 
Prawo i Sprawiedliwość – 5 mandatów:

– Adamczyk Tomasz 50 
– Bąba Mariusz 113 
– Giza Waldemar 89 
– Kaca Zbigniew 40
– Woźniak Izabela 70

Polskie Stronnictwo Ludowe – 4 mandaty:
– Cichowlas Sławomir 40 
– Kocyk Stanisław 81 
– Michalski Zbigniew 114 
– Urawski Wiesław 44 

KWW Grabów 2014 uzyskało – 3 man-
daty: 

– Kaczmarczyk Jan 53 
– Podymniak Elżbieta 47 
– Potrzebowski Stanisław 65 

Krajowa Wspólnota Samorządowa –  
2 mandaty: 

– Bogumił Barbara 46
– Zaręba Dariusz 76 

KWW Gmina dla Mieszkańców –  
1 mandat: 

– Strzelczyk Wiesław 115 
W Gminie Grabów nad Pilicą odnotowa-
no najwyższą frekwencję na terenie po-
wiatu kozienickiego – 69,34%. 
Rada Gminy Magnuszew 
KWW Gminy Magnuszew – 8 manda-
tów: 

– Kapusta Krzysztof 126  
– Kowalczyk Krzysztof 125 
– Krześniak Janina (wybrana bez gło-

sowania)
– Misiek Szczepan 203 
– Oleksiak Teresa 217 
– Rybarczyk Zbigniew 108 
– Staszewski Andrzej 152
– Wdowiak Bernard 129

Polskie Stronnictwo Ludowe – 5 man-
datów:

– Dawidowski Stanisław 340
– Kocyk Leszek 182  
– Smykiewicz Ryszard 332
– Sobieraj Jolanta 92
– Witkowski Jan (wybrany bez głoso-

wania) 
KWW Chmielew-Kępa Skórecka –  
1 mandat:

– Wargocka Wiesława 77 

KWW Społeczny Komitet Wyborczy 
Wilczkowice Dolne – 1 mandat:

– Cwyl Marzanna 143
Frekwencja wyniosła 68.48%. 
Rada Gminy Sieciechów 
KWW Gminy Sieciechów – 6 mandatów:

– Baczkowski Józef 48 
– Guba Arkadiusz 62 
– Guba Ewelina 184 
– Pułka Mirosław 99 
– Szewc Mirosław 85 
– Wójcik Zofia 129

KWW Przejrzysta Gmina – 5 mandatów: 
– Pachocka Mirosława 120 
– Boryczka Andrzej 35
– Potyra Stanisław 35 
– Kocon Michał 44 
– Szewc Danuta 224 

Praworządny Powiat Miasto i Gmina –  
3 mandaty: 

– Kalbarczyk Mirosław 173
– Mastalerz Kazimierz 75 
– Ochocki Dariusz 195

Krajowa Wspólnota Samorządowa –  
1 mandat:

– Stefan Siek 128
Frekwencja w gminie Sieciechów wynio-
sła 57.65%.

W sumie do rad gmin w powiecie kozie-
nickim dostało się 111 radnych, w tym 3 bez 
głosowania bowiem startowali w okręgach 
gdzie liczba zgłoszonych kandydatów była 
równa lub mniejsza od liczby wybieranych 
tam radnych.

Na pierwszym posiedzeniach nowo wy-
branych rad zaprzysiężono radnych oraz 
wybrano przewodniczących i wiceprze-
wodniczących rad gmin. W Kozienicach 
Przewodniczącym Rady Miejskiej wybrano 
Mariusza Prawdę, wiceprzewodniczącymi 
zostali: Ewa Malec i Edward Pułkowski;  
w Garbatce-Letnisku Przewodniczącym 
Rady Gminy został Marcin Kołdej, wice-
przewodniczącymi: Włodzimierz Mazur  
i Paweł Kibil; w Głowaczowie Przewodni-
czący Bożena Dabińska, wiceprzewodni-
czący Cezary Makosa; Przewodniczącym 
Rady Gminy w Gniewoszowie została Ma-
ria Halina Banaś, wiceprzewodniczącymi: 
Łukasz Kamionka i Andrzej Babula; w Gra-
bowie nad Pilicą – Przewodniczący Wie-
sław Strzelczyk, wiceprzewodniczący Wal-
demar Giza; w Magnuszewie radzie gminy 
przewodniczyć będzie Bernard Wdowiak, 
wiceprzewodniczącym została Teresa Olek-
siak; w Sieciechowie to Stefan Siek został 
Przewodniczącym Rady Gminy, a Mirosła-
wa Pachocka wiceprzewodniczącą. 

KRZYSZTOF ZAJĄC
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Wigilijne zWyczaje
Wigilia jest dniem poprzedzającym 

Boże Narodzenie, jedno z najważniej-
szych świąt w roku. Rodzinne, obcho-
dzone uroczyście, pełne pięknych, sta-
rych tradycji, które tworzą niezwykłą 
atmosferę. 

Do wieczerzy wigilijnej należy za-
siąść dopiero po zapadnięciu zmroku,  
z chwilą ukazania się pierwszej gwiazdy 
na niebie, która jest symbolem Gwiazdy 
Betlejemskiej. Wigilię zaczyna dzielenie 
się poświęconym opłatkiem i składanie 
życzeń. Ten wieczór to czas pojednania 
i wybaczania, natomiast przełamywa-
nie opłatka to symboliczne dzielenie 
się chlebem z najbliższymi, aby nam  
i naszym bliskim nigdy go nie zabrakło. 
Wspólne zasiadanie do stołu powinno 
być zatem radosne, pełne dobrych rela-
cji, pozbawione żalu. Dawniej w izbie, 
w której odbywała się wieczerza wigi-
lijna, stawiano snopy zboża w jej czte-
rech kątach – dzisiaj kładziemy sianko 
na stole pod obrusem. Do stołu powinna 
zasiąść parzysta liczba osób. Nieparzy-
sta ilość uczestników wróży bowiem dla 
jednego z nich nieszczęście w nadcho-
dzącym roku. Natomiast przeciwnie, 
nieparzysta, według tradycji, powinna 
być ilość potraw wigilijnych. Dawniej 
wieczerza chłopska składała się z pięciu 
lub siedmiu potraw, szlachecka z dzie-
więciu, a u arystokracji z jedenastu. Ta 
nieparzysta ilość potraw miała zapewnić 
urodzaj i dobrą pracę w przyszłym roku. 
Dopuszczalna jednak była również ilość 
12 potraw przygotowywanych na cześć 
dwunastu apostołów. Potrawy powinny 
zawierać wszystkie płody rolne, aby ob-
rodziły one w roku następnym. Wskaza-
ne też było spróbowanie wszystkich po-
traw wigilijnych, aby którejś z nich nie 
zabrakło na stole za rok. Wigilię otwie-
rała jedna z tradycyjnych zup – barszcz 
czerwony z uszkami, zupa grzybowa lub 
migdałowa. Podawano też staropolski 
groch z kapustą, potrawy z grzybów su-
szonych, kompot z suszonych owoców, 
łamańce z makiem, kutię oraz świątecz-
ny makowiec.

Dawniej po wieczerzy wigilijnej, 
oprócz śpiewania kolęd, praktykowa-
no różne zwyczaje. Np. na Mazowszu 
dawano resztki jedzenia wigilijnego 
zwierzętom, które były obecne przy na-
rodzinach Jezusa. Wierzono bowiem, że 
niektóre z nich przemówią po północy 
ludzkim głosem. Na Podlasiu zaś resztki 
wieczerzy ustawiano obok pieca, przed 
którym ustawiano ławę posypaną pia-
skiem lub popiołem. Te resztki ze sto-

łu wigilijnego były przeznaczone dla 
zmarłych przodków i rano, po śladach 
zostawionych na piasku, odgadywano, 
kto i czy w ogóle przyszedł w nocy.  
W wielu rejonach Polski w ten wieczór 
wyruszali w obchód kolędnicy. Wśród 
nich musiały być obowiązkowo mini-
mum trzy postaci: bocian, koza i niedź-
wiedź. Bocian symbolizuje bowiem 
nowy rok i nowe życie, koza płodność, 
a niedźwiedź wrogie siły przyrody, któ-
re musimy dla siebie obłaskawić.

Jedną z najmłodszych tradycji wigi-
lijnych, a jednak najbardziej z tymi świę-
tami kojarzoną, jest strojenie w wigilię 
Bożego Narodzenia choinki. Drzewko 
to ma chronić dom i jego mieszkańców 
przed złymi mocami. Kościół był po-
czątkowo niechętny temu zwyczajowi, 
lecz nadał choince chrześcijańską sym-
bolikę. Choinkę, drzewo, pod którym 
rozpoczęła się historia ludzkości, nale-
ży wnieść do domu dopiero w wigilię. 
Nie powinno zabraknąć na niej przede 
wszystkim jabłek, ponieważ symbo-
lizują zdrowie. Natomiast łańcuchy, 
które są pamiątką po wężu-kusicielu, 
symbolizują zniewolenie grzechem. Na 
szczycie drzewka powinniśmy umieścić 
gwiazdę. Świeczki na gałązkach to sym-
boliczny ogień, który dawniej płonął 
w izbie przez całą noc wigilijną, czyli 
noc czuwania, aby przychodzące na ten 
czas dusze przodków mogły się ogrzać, 
a także symbol iskry bożej, dlatego  
z zapaleniem światła na choince należy 
poczekać do pojawienia się pierwszej 
gwiazdy na niebie. Choinki przystraja-
no też orzechami, cukierkami, pierni-
kowymi figurkami. W wieczór wigilij-
ny dzieci znajdowały i nadal znajdują 
pod nią prezenty, a ich dziecięca wiara  
w św. Mikołaja i pierwszą Gwiazdkę 
nadaje temu wyjątkowemu dniu dodat-
kowy wymiar czekania i radości. Jed-
nak wigilijny zwyczaj obdarowywania 
się prezentami to tradycja związana ze 
Św. Mikołajem, który jeszcze nie tak 
dawno do polskich dzieci przychodził  
w asyście anioła i diabła. Anioł rozda-
wał grzecznym maluchom słodycze,  
a niegrzecznym diabeł wręczał rózgi.

Wieczór wigilijny kończy Pasterka, 
msza odprawiana w kościołach dokład-
nie o północy. Udział całych rodzin  
w tej Eucharystii jest najważniejszym 
elementem świętowania Bożego Na-
rodzenia, a jednocześnie spajaniem 
więzi rodzinnych, które budują radość  
i szczęście.

AgnieSZKA gAJDA

ii sesja rady  
poWiatu  

kozienickiego
13 grudnia odbyła się II Sesja rady 

Powiatu Kozienickiego, podczas której 
w miejsce radnych, którym mandaty 
wygasły (Tomasz Śmietanka i Hen-
ryk Plak) wstąpili Robert Wojcieszek 
(SFZK) i Ryszard Łachwa (NRK).

Radni dokonali wyboru Wiceprze-
wodniczącego Rady Powiatu, którym 
została Krystyna Szcześniak. Starostą 
powiatu kozienickiego wybrany zo-
stał Janusz Stąpór, a wicestarostą Józef 
Grzegorz Małaśnicki. Podjęta zosta-
ła uchwała w sprawie ustalenia licz-
by członków Zarządu Powiatu. Skład  
5 osobowego zarządu stanowią: Janusz 
Stąpór starosta, Józef Grzegorz Małaś-
nicki wicestarosta, Tadeusz Kowalczyk, 
Marek Kucharski, Grzegorz Sotowski. 
Radni podjęli także uchwałę w spra-
wie: wyboru Komisji Rewizyjnej, któ-
rej przewodniczącym został Ryszard  
Łachwa. 
W IV kadencji rada ma 4 stałe komisje:

– Komisja Budżetu, Finansów, 
Mienia Powiatu i Rozwoju Go-
spodarczego – przewodniczący 
Andrzej Jung, Radosław Bienias, 
Martin Bożek, Marianna Fusiek, 
Marek Kucharski, Przedniczek 
Marek,Grzegorz Sotowski, Robert 
Wojcieszek, Dariusz Zawodnik; 

– Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, 
Ochrony Środowiska i Geode-
zji – przewodniczący Mieczysław  
Siembor, Robert Grygiel, Tadeusz 
Kowalczyk, Barbara Sobota;

– Komisja Zdrowia, Oświaty, Kul-
tury, Sportu, Turystyki, Promocji 
i Spraw Społecznych – przewodni-
cząca Marianna Fusiek, Radosław 
Bienias, Robert Grygiel, Ryszard 
Łachwa, Tadeusz Molenda, Barbara 
Sobota, Włodzimierz Stysiak, Kry-
styna Szcześniak;

– Komisja Transportu, Budowni-
ctwa, Dróg Publicznych i Bezpie-
czeństwa Publicznego – przewod-
niczący Robert Wojcieszek, Martin 
Bożek, Tadeusz Kowalczyk, Marek 
Kucharski, Tadeusz Molenda, Grze-
gorz Sotowski, Dariusz Zawodnik.

W następnym numerze biuletynu 
przedstawimy starostę, wicestarostę 
członków zarządu powiatu oraz radnych.

Danuta DeleKta
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Strażacy – Sportowcy z Kozienic
W dniu 10.11.2010 roku na sesji 

Rady Powiatu Kozienickiego odbyło 
się spotkanie z kozienickimi straża-
kami. Gośćmi radnych byli strażacy 
– sportowcy z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Kozie-
nicach. Powodem tego uroczystego 
spotkania były bardzo dobre wyniki 
sportowe, osiągane w ostatnich latach 
przez kozienickich strażaków. Podzię-
kowania za osiągnięte wyniki sportowe 
złożyli: Przewodniczący Rady Powiatu 
– Krzysztof Wolski oraz Starosta Ko-
zienicki – Janusz Stąpór. Wręczyli oni 
również kozienickim strażakom listy 
gratulacyjne i nagrody rzeczowe.

Jednostka Państwowej Straży Pożar-
nej w Kozienicach od wielu lat należy 
do ścisłej czołówki komend w woj. ma-
zowieckim w dziedzinie sportu pożarni-
czego. Od czasu ostatniej reorganizacji 
administracyjnej kraju, czyli od 1999 r., 
drużyna strażaków z Kozienic pięcio-
krotnie zdobywała tytuł Mistrza woj. 
mazowieckiego, a od 2008 r. tj. przez 
ostatnie trzy lata nieprzerwanie jest po-
siadaczem tego tytułu. Aktualny skład 
reprezentacji powiatu kozienickiego 
strażaków PSP w sporcie pożarniczym 
jest następujący:

1. kpt. Daniel Jastrzębski 
2. kpt. Paweł Kowalski 
3. mł. kpt. Karol Przydatek 
4. mł. kpt. Rafał Zielony 
5. kpt. Jacek Wejman 
6. mł. asp. Artur Wydra 
7. st. str. Rafał Grabowski 
8. st. str. Piotr Łęcki 
9. str. Grzegorz Grzebalski 
10. str. Hubert Czubaj 

Drużyna w wy-
żej wymienionym 
składzie jest ak-
tualnym mistrzem 
woj. mazowieckie-
go w sporcie pożar-
niczym. Strażacy  
z naszej Komendy 
stanowią również 
połowę 10-cio 
osobowego składu 
reprezentacji Ma-
zowsza w sporcie 
pożarniczym.
Oto pełny skład 
reprezentacji Ma-
zowsza:

1. Daniel Jastrzębski – Kozienice
2. Paweł Kowalski – Kozienice
3. Karol Przydatek – Kozienice
4. Rafał Zielony – Kozienice
5. Artur Wydra – Kozienice
6. Dawid Kacperski – Zwoleń
7. Radosław Dąbrowski – Płońsk
8. Ryszard Kozioł – Siedlce
9. Krzysztof Sawicki – Sokołów Pod-

laski
10. Piotr Garczyński – Pruszków
Drużyna strażaków PSP z Mazowsza 

jest aktualnym Mistrzem Polski w spor-
cie pożarniczym. Obecny tytuł zdobyła na 
zawodach w Częstochowie – broniąc tym 
samym tytułu zdobytego po raz pierwszy 
w 2009 roku.

Podczas ostatnich Mistrzostw Pol-
ski w sporcie pożarniczym, rozegranych  
w Częstochowie, w jednej z konkurencji 
indywidualnych, tj. pożarniczy tor prze-
szkód 100 m – kpt. Daniel Jastrzębski za-
jął II miejsce, zdobywając jednocześnie 

tytuł indywidualnego wicemistrza Polski.
Opiekunem i trenerem kadry woj. ma-

zowieckiego w sporcie pożarniczym jest 
Komendant Powiatowy PSP w Kozieni-
cach – st. bryg. Zbigniew Szczygieł.

Wysoki poziom sportowy naszych 
strażaków został doceniony powołaniem 
do kadry Polski w sporcie pożarniczym 
dla kpt. Daniela Jastrzębskiego oraz Da-
wida Kacperskiego ze Zwolenia i Piotra 
Garczyńskiego z Pruszkowa.

Bardzo dobre wyniki sportowe naszych 
strażaków oraz przychylność władz samo-
rządowych sprawiły, że Kozienice stały się 
niekwestionowanym centrum sportu pożar-
niczego na Mazowszu – co ma bezpośred-
nie przełożenie na przyznawanie w ostat-
nich latach naszemu miastu organizacji 
Mistrzostw woj. mazowieckiego w sporcie 
pożarniczym – zarówno Ochotniczych jak 
i Państwowych Straży Pożarnych. 

Rzecznik Prasowy
K-dta Powiatowego PSP w Kozienicach
asp. sztab. WAlDemAR KRAKOWiAK 

WystaWa zbioroWa „ocalić od zapomnienia„
3 grudnia w Centrum Promocji 

Sztuki „GALERIA” w Kozienicach 
została otworzona wystawa zbiorowa 
„Ocalić od zapomnienia”. Prezentuje 
ona kozienickich twórców ludowych, 
którzy przez ostatnie dziesięciole-
cia wywierali wpływ na sztukę – tak  

w wymiarze lokalnym jak i ogólno-
polskim. Otwarcia dokonał Stanisław 
Grudzień – komisarz wystawy, który  
w krótkich słowach przedstawił syl-
wetki poszczególnych twórców, ich 
technikę, upodobania twórcze i osiąg-
nięcia. Na wystawie obejrzeć możemy 

prace 11 twórców – rzeź-
by, obrazy, gobeliny, to-
miki wierszy – począwszy 
od nestorów kozienickiej 
sztuki ludowej, samorod-
ne talenty Leona Kudły 
i Stefana Ślażyńskiego, 
aż po Mirosława Pabiana 
i Grzegorza Szewczyka 
– barwnych i wszechstron-
nych artrystów, którzy  
w ostatnich latach wywie-

rali znaczący wpływ na środowisko 
twórcze Kozienic. Wszyscy oni ode-
szli, co jak podkreślił komisarz wy-
stawy pozostawiło lukę trudną do za-
pełnienia. Pozostały po nich pamięć  
i rozrzucone, nierzadko po całym  
świecie prace. 

W otwarciu wystawy brały udział 
rodziny i bliscy zmarłych twórców, ich 
przyjaciele oraz pasjonaci kozienickiej 
sztuki ludowej. Całości towarzyszył 
ciepły klimat podgrzewany często rzew-
nymi, ale i zabawnymi wspomnieniami 
o życiu i twórczości poszczególnych 
artystów. 

Wystawa zbiorowa „Ocalić od zapo-
mnienia” prezentowana będzie w „GA-
LERII” do końca stycznia 2011 roku.

KRZYSZTOF ZAJĄCRzeźby Stefana Ślażyńskiego

Wydarzenia
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Refleksje o Religijności i wieRze MaRszałka 
józefa Piłsudskiego

Czy i jak dalece religijnym był Piłsud-
ski? Pisze Jego najlepszy biograf, legioni-
sta, pułkownik i minister Wacław Jędrze-
jewicz „Miał przez całe swe życie wyraźny 
kult do Matki Boskiej Ostrobramskiej, Jej 
wizerunek wisiał zawsze nad Jego łóżkiem, 
gdy wybierał się w podróż służbową, czy 
na wypoczynek, obraz Jej zawsze był przy 
nim (ofiarowany mu w Krakowie w sierp-
niu 1914 roku , gdy wyruszał na wojnę)”. 
Kardynał Kakowski bardzo właściwie 
powiedział: „Piłsudski to typowy Polak. 
Co do istnienia Boga ma bardzo poważne 
wątpliwości, a jednocześnie do Matki Bo-
skiej bardzo gorące nabożeństwo.” W tej 
sprawie charakterystyczny jest fakt złoże-
nia wotum w postaci plakietki z napisem 
„Dzięki Ci Matko za Wilno”, którą Mar-
szałek zawiesił przed Obliczem Matki Bo-
skiej Ostrobramskiej po zdobyciu Wilna  
w 1919 roku. Cytuję dalej Wacława Ję-
drzejewicza „Lecz z biegiem lat i inne my-
śli krążyły po głowie Piłsudskiego. Głowa 
Jego jest pełna sprzeczności i zna wszyst-
kie możliwości. Potrafi myśleć o wszystkim 
pod różnymi kątami widzenia i wszystko 
wyrozumieć. Umie także zdobyć się na na-
jobiektywniejszą ocenę siebie i innych. By-
wał w sytuacjach, zdawało się bez wyjścia. 
A przecież zawsze jakiś przypadek, jakaś 
nieprzewidziana okoliczność przychodziła 
Mu z pomocą. Taką była noc z 5 na 6 sierp-
nia 1920 r., którą tak wspominał Marsza-
łek „Wiedziałem co robić i mogłem podjąć 
decyzję …Bo Ręka Boża działa, prowadzi 
mnie i osłania. – Ręka   Boża.” Tej nocy 
Marszałek podjął ostateczną decyzję co 
do miejsca rozegrania bitwy warszawskiej  
i ostatecznie sprecyzował plan polskiego 
uderzenia. W liście do Sióstr Niepokalanek 
z Jarosławia z 1914 roku Józef Piłsudski 
pisał „Przewielebne Siostry! Podarunkiem 
przysłanym mi od przewielebnych Sióstr 
ucieszony jestem bardzo i dziękuję najser-
deczniej za pamięć. Szczególniej medalik 
sprawił mi wielką przyjemność, gdyż na 
nim uwydatniony jest mój patron św. Jó-
zef i patronka Polski.” Wanda Dynowska 
wspominała, że Piłsudski opowiadał jej  
o pierwszych latach konspiracji, kiedy w 
Wilnie drukował „Robotnika” i socjali-
styczną „bibułę”. Gdy musiał chwilowo 
opuścić drukarnię, polecał ją opiece Matki 
Boskiej Ostrobramskiej i był pewien, że 
nic złego się nie stanie. Dalej wypowiada 
pani Dynowska zdanie „Mam wrażenie, 
że ze swą istotną , głęboką, ale nie orto-
doksyjną wiarą skrywał się”. Podczas roz-
mowy z Wandą Filipkowską – członkinią 
Drużyn Strzeleckich w Krakowie w maju 

1912 r. Piłsudski opowiadał „Wie Pani, 
że ja stary socjalista, gdy mam podjąć 
ważną decyzję, to przedtem modlę się do 
Matki Boskiej Ostrobramskiej.” Podczas 
Bitwy Warszawskiej w 1920 r. – Cudu 
nad Wisłą – Marszałek mówił „Idziemy na 
odsiecz Matce Boskiej Ostrobramskiej”.  
W dniu 25 sierpnia 1920 roku, a więc tuż 
po przełomie Bitwy Warszawskiej Mar-
szałek Józef Piłsudski ogłasza akt oddania 
Polski Sercu Najświętszej Panny Maryi 
– „Jako Naczelnik Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Najwyższy Wódz Wojska Polskiego 
imieniem własnym i całego Narodu skła-
dam Tobie, Najświętsza Panno Maryjo, 
a przez Ciebie Bogu w Trójcy Jedynemu 
najgorętsze dzięki za wszystkie łaski wy-
świadczone Narodowi Polskiemu w ciągu 
dziewięciu wieków, za wydźwignięcie go  
z ciężkiej niewoli i za zwycięstwo Oręża 
Polskiego w ostatnich walkach. Wdzięczni 
za Twoją opiekę błagamy Cię o nią nadal, 
my dzieci Twoje i poddani Twoi. Bądź-
że nam jak dotąd dobrą Matką i łaskawą 
Królową, oddal od nas grzechy i klęski,  
a przywróć nam pożądany pokój. My wza-
jem przyrzekamy, że według sił naszych 
starać się będziemy, by Naród nasz i Twój 
spełnił sumiennie posłannictwo dane nam 
od Boga, by też za Jego przyczyną kwitły 
dobre obyczaje, ofiarna miłość Ojczyzny, 
sprawiedliwość dla wszystkich, troskliwość 
o poprawę doli Narodu. Do tego niech nam 
dopomoże Bóg. Ty zaś Najświętsza Królo-
wo, wstaw się za nami i wyproś nam bło-
gosławieństwo Niebios. Amen.” Nuncjusz 
kardynał Achille Ratti – późniejszy Pius 
XI pisał „Pamiętam, gdy byliśmy razem  
u Marszałka Piłsudskiego w Wilnie, byłem 
światkiem jak gorąco modlił się Marszałek 
Piłsudski w Ostrej Bramie przed Ołtarzem 
Matki Boskiej. Dał mi do poświęcenia dwa 
obrazy Matki Bożej, ażeby później powie-
sić Je nad łóżkami najdroższych istot, swo-
ich córeczek.” Święty Maksymilian Kolbe 
pisał, że kiedy Piłsudski otrzymał obraz 
Matki Bożej Ostrobramskiej – powiedział 
„Matka Najświętsza wzięła na Siebie jako-
by ministerium dobroci, bo kiedy człowiek 
chociażby tylko patrzy na ten obraz, to sta-
je się lepszym”. Ojciec Kolbe dodał od sie-
bie „Bogarodzica towarzyszyła mu w bojo-
wym marszu ku Polsce Niepodległej. Józef 
Piłsudski miłość ku matce Niebieskiej wy-
ssał z piersi swojej ziemskiej matki, którą 
bardzo miłował. Od swojej matki nauczył 
się też kochać wspólną dla wszystkich ludzi 
matkę i ukochał Ją w postaci Ostrobram-
skiej Maryi Panny. I ta miłość towarzyszy-
ła mu przez całe życie. Teraz może łatwiej 

także zrozumiemy, dlaczego Matka Boża 
dała mu złamać hordy bolszewickie w dniu 
Swojego Wniebowzięcia.” 

Jest rok 1927, drugi dzień lipca, Wil-
no. Wielki dzień koronacji obrazu Matki 
Boskiej Łaskawej w Ostrej Bramie. Leje 
ulewny deszcz, któryś z dostojników koś-
cielnych proponuje przenieść uroczysto-
ści do Katedry Wileńskiej, ale czekają na 
decyzję Marszałka Józefa Piłsudskiego 
– toż to jego ukochane miasto. Chwile 
płyną, deszcz leje. Wreszcie przedsta-
wiają propozycję. Nie, nie zgodził się! 
Stoi przed Ostrą Bramą w ulewie. Jeden  
z księży rozpościera nad nim parasol, a on 
mówi „Schowaj, ksiądz ten parasol! Kie-
dy koronują Królowe Polski – można stać 
na deszczu! Jestem u Matki Boskiej na 
ordynansach!” Srebrny medalik z Matką 
Boską Ostrobramską miał Józef Piłsudski 
ze sobą przez całe życie. Miał go na Sy-
berii, w więzieniach rosyjskich i niemie-
ckich, miał go 15.08.1920 roku. Z tym 
medalikiem został pochowany na Wawe-
lu. Pod wizerunkiem Tej, do której modlił 
się przez całe życie. Biskup Kubina na 
akademii w Częstochowie 12.02.1928r. 
poświęconej Ojcu Świętemu Piusowi XI 
powiedział między innymi „Ojciec Świę-
ty ma do Marszałka Piłsudskiego wielkie 
zaufanie. Jest on przekonany, że Polska 
pod rządami Marszałka Piłsudskiego po-
zostanie na zawsze katolicka.” Arcybi-
skup Józef Gawlina wspomniał o wizycie  
w Belwederze po powrocie z Watykanu 
„zauważyłem, że Piłsudski stoi i nieco się 
męczy. Gdy go zapytałem dlaczego nie za-
brał miejsca, odpowiedział: „Stoję dlatego 
bo ksiądz Biskup od Ojca Świętego wraca 
i też nie zajął miejsca”. Po śmierci Józe-
fa Piłsudskiego Prymas Polski kardynał 
August Hlond wydał w dniu 15.05.1935 
roku oświadczenie – „W przyszłą sobotę 
nastąpi złożenie w Grobach Królewskich 
na Wawelu zwłok Marszałka Józefa Pił-
sudskiego, który poza wielu innemi za-
sługami zapisał się w dziejach wskrze-
szonej Polski jako pogromca zbrojnego 
bolszewizmu, co chciał podbić Polskę  
i wcielić ją we wszechświatową Republikę 
Sowiecką. Zwycięstwami dni 15-tego i 16-
tego sierpnia 1920 roku stanął Marszałek 
Piłsudski w szeregu dziejowych obrońców 
wiary. Pod Jego dowództwem zwycięski 
czyn bohaterskiej armii polskiej, zwany 
„Cudem nad Wisłą” osiągnął znaczenie 
Lepanta i Wiednia. Za to należy się Józe-
fowi Piłsudskiemu wieczna wdzięczność 
nie tylko obywateli polskich lecz całego 

Dokończenie na str. 7

Historia
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chrześcijaństwa.”
W wielu środowiskach istnieje opi-

nia, że Piłsudski, jeśli chodzi o wiarę, 
był postacią kontrowersyjną. Doskona-
le te wszystkie niuanse znał metropolita 
krakowski kardynał Karol Wojtyła, dla-
tego 13.08.1991 roku podczas kolejnej 
pielgrzymki do Ojczyzny Jan Paweł II 
zwracając się do proboszcza na Wawelu 
księdza Infułata Janusza Bieleńskiego, 
powiedział: „Dzisiaj jako Papież Polak 
chcę być w Krypcie Marszałka”. W ten 
oto sposób Ojciec Święty przeciął wszel-
kie niepoważne, obraźliwe sądy na temat 
religijności Marszałka. Przedstawione 
tu przykłady świadczącą o głębokiej re-
ligijności, wielkim kulcie Matki Bożej 
Ostrobramskiej, ale także o skromności 
i pokorze najwybitniejszego Polaka obok 
Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia. Czy 
ta charakterystyka ma coś wspólnego ze 
współczesnymi „wielkimi” osobistościa-
mi afiszującymi się swoją religijnością, 
noszeniem na ubraniach symboli religij-
nych, wizerunków Matki Bożej? – myślę, 
że nie, ale jest to moje osobiste doznanie. 
Tobie miły czytelniku  pozostawiam ten 
problem do przemyślenia. Na zakończe-
nie zacytuję jedną z wypowiedzi Mar-
szałka, aktualną także w obecnej naszej 
rzeczywistości „…Martwi mnie tylko, 
że w odrodzonym Państwie nie nastąpi-
ło odrodzenie duszy narodu. Nasz naród 
sprawdza się jedynie w dziedzinie walki 
orężnej – walki z obcym. A gdy jest wol-
ność i swoboda to zaraz panoszą się szu-
je i łajdaki. Najgorsze jest to, że między 
ludźmi politycznymi Polski wytworzyła 
się jakaś ściana i mur złożony z dawnych 
uprzedzeń i porachunków. O, Polacy są 
między sobą wrogami nieubłaganymi! 
Jakże inaczej było w naszej Brygadzie, 
w Legionach. Marzenia o Polsce dawa-
ły nam siły, wierzyliśmy w świat polskiej 
wolności. Wówczas nie myśleliśmy, że 
wolność może być wykorzystywana dla 
czyjejś doktryny, prywaty czy złośliwości. 
Bo wolność nie oznacza, że mnie wszystko 
wolno, a tobie – nic. Wolność od nakazów 
sumienia, od obowiązków obywatelskich 
wobec Państwa musi być poskramiana. 
Śniliśmy o wolnej Polsce. I ten sen jeszcze 
trwa … . Obyśmy się z niego nie obudzili 
zbyt późno…” Osobiście odnoszę wraże-
nie, że Polska nie jest wolna w prawid-
łowym rozumieniu tego pojęcia, ale jest 
swawolna.

JAn ChRYZOSTOm CZAChOWSKi

Refleksje o Religijności 
i wieRze MaRszałka  
józefa Piłsudskiego
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roku w Kozienicach 
odbyły się obchody 
92. rocznicy odzy-
skania przez Polskę 
Niepodległości. Ich 
organizatorami było 
Starostwo Powia-
towe oraz Urząd 
Miejski w Kozie-
nicach. Zgodnie  
z tradycją uroczy-
stość rozpoczęła 
się mszą świętą  
w intencji Ojczy-
zny w kościele pw. 
Św. Krzyża, celebrowaną przez ks. pro-
boszcza Kazimierza Chojnackiego oraz 
ks. Bogdana Pacyniaka. W nabożeństwie 
udział wzięli mieszkańcy Kozienic, pocz-
ty sztandarowe związków kombatanckich 
i organizacji, delegacje szkół, służb mun-
durowych oraz innych jednostek i instytu-
cji, członkowie Kozienickiego Stowarzy-
szenia Rekonstrukcji Historycznych oraz 
przedstawiciele władz samorządowych. 
Po mszy św. uczestnicy uroczystości,  
w asyście orkiestry dętej OSP oraz uła-
nów ze Stowarzyszenia Kawaleryjskie-
go im. 22 Pułku Ułanów Podkarpackich 
przemaszerowali na cmentarz parafialny. 
Dalsza część obchodów kontynuowana 
była przy mogiłach Legionistów i żołnie-
rzy poległych za Ojczyznę. Po odegraniu 
hymnu państwowego ksiądz proboszcz 
Kazimierz Chojnacki odmówił modlitwę 
za tych, którzy zginęli w walkach o wol-
ność Polski. Starosta kozienicki Janusz 
Stąpór wygłosił krótkie, okolicznościowe 
przemówienie, podkreślając zasługi tych, 
którzy… musieli odtwarzać armię na-
szego państwa i wyrąbywać szablą jego 
granice, żeby to było państwo zdolne do 
życia, żeby to nie był jakiś twór ułomny, 
który by nie przetrwał kilku nawet lat. 
Zawsze powinniśmy o nich pamiętać 
i czcić ich pamięć”. Następnie ucznio-
wie z Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów 
Polskich w Kozienicach przenieśli zgro-

madzonych w świat refleksji i zadumy, 
recytując patriotyczne wiersze. Krzysztof 
Zając – prezes Kozienickiego Stowarzy-
szenia Rekonstrukcji Historycznych od-
czytał apel poległych, po czym nastąpiło 
składanie wiązanek kwiatów na grobach 
tych, którzy oddali życie za Niepodległą 
Polskę.

Na zakończenie tego wyjątkowego 
dnia odbyły się w Kozienicach dwa kon-
certy. Pierwszy koncert muzyki polskiej 
w Muzeum Regionalnym w wykonaniu 
uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia  
w Kozienicach. Młodzi artyści zapre-
zentowali swoje umiejętności, grając 
m. in. na flecie, akordeonie, wiolonczeli  
i skrzypcach. 

Koncert organowy miał miejsce  
w Kościele pw. Św. Krzyża w Kozieni-
cach. Przed kozienicką publicznością 
wystąpił wybitny muzyk-organista, prof. 
Wiktor Łyjak doktor nauk humanistycz-
nych Polskiej Akademii Nauk, rzeczo-
znawca Ministra Kultury ds. organów. 
Główny organista Parafii Polskokatoli-
ckiej pw. Św. Ducha w Warszawie oraz 
Parafii Polskokatolickiej pw. Miłosierdzia 
Bożego w Warszawie, także tytularny or-
ganista w rzymskokatolickim kościele 
prokatedralnym (Seminaryjnym). Wykła-
dowca Chrześcijańskiej Akademii Teolo-
gicznej w Warszawie i na Uniwersytecie 
Humanistyczno – Przyrodniczym Jana 
Kochanowskiego w Kielcach. Podczas 

koncertu w Kozienicach  
w jego repertuarze znalazły 
się przede wszystkim utwo-
ry wspaniałego kompozyto-
ra Józefa Furmanika, który 
część swojego życia spędził 
w Kozienicach. Ponadto  
w programie znalazł się J.S. 
Bach, F. Chopin, T. Albino-
ni, H. Barte-Hanssen oraz 
L.J.A. Lefebure-Wely. 

SAbinA SemeniuK
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XI PucHaR PoLSKI oyaMa toP - KozIenIce 2010
W sobotę 4 grudnia po raz pierwszy 

w Kozienicach odbył się turniej kara-
te najwyższej rangi – XI Puchar Polski 
Oyama Top. Spotkali się na nim najlepsi 
w kraju zawodnicy, a wśród nich mistrz 
świata Łukasz Łuczyński. W walkach 
eliminacyjnych gospodarzy reprezento-
wali Jakub Pioś i Łukasz Łuczyński. Do 
półfinału awansował tylko ten drugi, któ-
ry wraz z 15 karatekami zaprezentował 
się w finałowej części turnieju. Około 
600 widzów było świadkami 11 walk,  
w trzech kategoriach wagowych męż-
czyzn i dwóch kategoriach kobiet. Zanim 
jednak pierwsi półfinaliści pojawili się 
na macie, wszyscy uczestnicy przystą-
pili do testu tameshiwari, czyli pokazu 
łamania desek z użyciem dwóch tech-
nik shuto (kant dłoni) i hiji (łokieć). Ich 
ilość miała później decydujące znaczenie,  
w przypadku walk zakończonych remi-
sem. Większość półfinałowych pojedyn-
ków była bardzo wyrównana. Często ani 
regulaminowe dwie minuty, ani trwają-

ca tyle samo 
dogrywka nie 
pozwalały wy-
łonić zwycięz-
cy. Tak było 
między innymi  
w starciu Łu-
kasza Łuczyń-
skiego z Mateu-
szem Klockiem. 
Kozieniczanin, 
po raz pierw-
szy walczył 
przed własną 
publicznością, 
co jak przyznał 
odrobinę go sparaliżowało. Mistrz świata 
awansował jednak do finału, dzięki więk-
szej liczbie złamanych desek. Tu jego 
przeciwnikiem był Dawid Kiszycki z Bia-
łegostoku. Do tej walki Łukasz Łuczyński 
wyszedł maksymalnie skoncentrowany  
i niesiony dopingiem publiczności bardzo 
szybko udowodnił kto jest najlepszym za-

wodnikiem w Polsce w kategorii ciężkiej. 
Puchar i tytuł najlepszej zawodniczki 
otrzymała Anna Kołodziej-Plewka. Naj-
lepszym zawodnikiem uhonorowanym 
pucharem został Łukasz Łuczyński. Auto-
grafy, zdjęcia z kibicami, wywiady i pły-
nące z każdej strony gratulacje, wyraźnie 
onieśmielały naszego mistrza.

„zielone” znaczy nadzieja
W bieżącym roku szkolnym Stowarzy-

szenie Lumen Caritatis, organizacja poza-
rządowa skupiająca się na pomocy ludziom, 
ogłosiło konkurs połączony z kampanią 
społeczną pod hasłem ”Budujemy szkoły 
nadziei”. Misją tego przedsięwzięcia jest 
uwrażliwienie dzieci i młodzieży na proble-
my ludzi żyjących w Afryce, pozbawionych 
warunków do godnego życia i edukacji, na-
tomiast celem I edycji konkursu jest pozy-
skanie środków na budowę szkół, studni oraz 
dożywianie dzieci na Madagaskarze. 

Społeczność I Liceum Ogólnokształcą-
cego w Kozienicach przystąpiła do udziału 
w tej kampanii pragnąc przyczynić się do 
zgromadzenia funduszy na budowę szkoły na 
Zielonej Wyspie. Opracowany został program 
działań, w którego realizację włączyła się za-
równo młodzież jak i nauczyciele. Tematyka 
Madagaskaru towarzyszy wielu imprezom 
odbywającym się w naszej szkole, w różny 
sposób pobudzając serca i umysły młodych 
ludzi do zaangażowania się w niesienie pomo-
cy tym, którzy samodzielnie nie mają szans, 
by pokonać  bariery stojące na drodze do lep-
szego życia. W ramach realizacji celu kampa-
nii podjęte zostały różnorodne działania. 

Najpierw zorganizowano otrzęsiny dla 
uczniów klas I w stylu afrykańskim, pod-
czas których uczniowie zostali zapoznani 
z ideą kampanii oraz zachęceni do zakupu 
cegiełek wspierających ideę budowy szkoły 
na Madagaskarze. Potem odbył się również 
festyn ekologiczny z malgaskimi smaka-

mi. Młodzież zaangażowana w kampanię 
przygotowała plakaty tematycznie związane  
z Madagaskarem, na których przedstawiono 
historię wyspy oraz jej kulturę i obyczaje. 
Nie zabrakło też informacji o problemach 
nękających jej mieszkańców. W trakcie fe-
stynu członkowie szkolnego zespołu tea-
tralnego zaprezentowali przedstawienie dla 
dzieci o zwierzętach żyjących w Afryce  
i Europie, a jedna z klas przygotowała po-
trawy z produktów, najczęściej wykorzysty-
wanych w kuchni malgaskiej. Dzięki temu 
każdy, kto miał ochotę, mógł skosztować np. 
sałatki z ryżu, kurczaka i ananasów, a przy 
okazji wesprzeć dobrowolnym datkiem bu-
dowę szkoły na Madagaskarze. Młodzież 
miała okazję wesprzeć cel kampanii także 
podczas andrzejkowego spotkania kupując 
za drobną opłatą ciasta przygotowane przez 
członków samorządu szkolnego. 

W grudniu zaplanowane są spotkania  
z Markiem Fiedlerem, synem wielkiego pol-
skiego podróżnika Arkadego Fiedlera, autora 
książek o Madagaskarze. Do udziału w nich 
zaproszeni zostali uczniowie Zespołu Szkół 
nr 1 i kozienickich gimnazjów. Marek Fied-
ler przedstawi młodzieży pamiątki i zdjęcia 
z pobytu swojego ojca na Zielonej Wyspie. 
Arkady Fiedler przebywał tam, na prośbę 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jako cie-
szący się zaufaniem niezależny ekspert. Miał 
sprawdzić, jakie są możliwości ewentualnej 
kolonizacji i polskiego osadnictwa na wyspie, 
bowiem przed II wojną światową Polska, jak 

większość krajów europejskich, poważnie 
zastanawiała się nad posiadaniem kolonii. 
Jednak raport z podróży wielkiego bada-
cza wpłynął na rezygnację rządu polskiego  
z kolonizacji Madagaskaru. Planowana jest 
ponadto projekcja filmu pt. „Bóg Nadziei”.

Natomiast w okresie przedświątecznym 
młodzież będzie rozprowadzała przygoto-
wane przez siebie kartki okolicznościowe  
i szopki bożonarodzeniowe, z których dochód 
zostanie przeznaczony na cel kampanii. 

Szczegółowe informacje na temat 
kampanii „Budujemy szkoły nadziei” 
ukazały się na internetowej stronie szkoły 
oraz w szkolnej gazecie „GLON”.

Zakończenie kampanii w naszej szkole 
odbędzie się w ostatnim dniu nauki przed 
przerwą świąteczną. Na uroczystym apelu 
nastąpi podsumowanie przeprowadzonych 
działań, przedstawione zostaną również fi-
nansowe efekty prowadzonej kampanii.

Jeżeli czytelnicy „Naszego Powiatu” 
chcieliby wesprzeć kampanię, mogą to zro-
bić wpłacając pieniądze na konto Stowarzy-
szenia Lumen Caritatis, w tytule zamiesz-
czając hasło „Budujemy Szkoły Nadziei”

Nr konta: 02144011560000000009902805

Osoby, które chciałyby poznać dzia-
łalność Stowarzyszenia Lumen Cariatis, 
mogą się z nią zapoznać na stronie www.
lumencaritatis.com lub www.mozaika.ob-
laci.pl/mozaika 04_2009/Baranski.pdf 

AleKSAnDRA bielACZYC
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Gdy choroba dziecka staje 
się chorobą systemu 
rodzinnego – część ii

Rodzice radzą sobie w różny sposób  
z emocjami pojawiającymi się wraz z diag-
nozą choroby dziecka. Przede wszystkim 
próbują znaleźć źródło problemu. Jeżeli 
umiejscowią je na zewnątrz wtedy łatwiej 
jest im pogodzić się z chorobą, niestety nie-
jednokrotnie występuje samoobwinianie się. 
Rodzice potrzebują czasu żeby móc przyjąć 
informacje o chorobie i zacząć radzić sobie z 
nową sytuacją. Na początku zaprzeczają. Nie 
chcą i nie potrafią dopuścić do siebie diagno-
zy i pogodzić się z nią. Próbują ją podważyć, 
chodzą do różnych lekarzy w poszukiwaniu 
innej, z nadzieją, że lekarz się pomylił i dzie-
cko w rzeczywistości jest zdrowe. Najważ-
niejsze jest przepracowanie przez nich ża-
łoby. Muszą rozstać się z dzieckiem sprzed 
choroby, z którym wiązali plany i mieli ma-
rzenia. Muszą przyjąć nowe wraz z jego cho-
robą i co najważniejsze – zaakceptować je. 
Diagnoza powoduje uczucie niedowierza-
nia. Każdy dzień to walka. Codziennie trze-
ba konfrontować się z tym, że dziecko cier-
pi. Rodzice nieustannie starają się znaleźć 
odpowiedź na pytania: dlaczego spotkało to 
moją rodzinę? dlaczego moje dziecko cier-
pi? dlaczego inne dzieci są zdrowe? Niestety  
w większości nie dopuszczają do siebie my-
śli, że te pytania zapewne pozostaną bez sa-
tysfakcjonującej odpowiedzi. Częstą konse-
kwencją złości i poczucia niesprawiedliwości 
jest izolacja od otoczenia i chęć ucieczki od 
wszystkich, których nie spotkało to co moją 
rodzinę, którzy są szczęśliwi i kojarzą się  
z „normalnością”. Rodzina często ma poczu-
cie wyobcowania ze społeczeństwa. Czuje, 
że nikt nie rozumie ich problemu, że inni 
jedynie współczują, a tego rodzaju uczucia 
są niepotrzebne. Wzmaga się samoizolacja 
– zamykają się w swoim świecie, do którego 

nikt nie ma wstępu. Patrząc na inne rodzi-
ny tęsknią za normalnością, a zwłaszcza za 
swoim zdrowym dzieckiem. Rodzice dzieci 
ciężko chorych często mają trudność z przy-
jęciem jakiejkolwiek pomocy ponieważ żyją 
w przeświadczeniu, że sami sobie muszą ra-
dzić- nie potrzebują i nie chcą wsparcia bo to 
konfrontuje z chorobą.  

Dla samego dziecka i dla jego powro-
tu do zdrowia bardzo ważna jest rodzina. 
Dlatego tak istotne jest zapewnienie po-
mocy właśnie jej. W łagodzeniu ciężaru 
opieki nad chorym pomocne może się 
okazać wsparcie ze strony rodziny, przy-
jaciół, ale również ze strony personelu 
medycznego. To w szpitalu rodzice kon-
frontowani są z diagnozą i dlatego takie 
ważne jest, żeby personel medyczny prze-
kazywał informację, w sposób uwzględ-
niający uczucia i cierpienie jakie spada 
na rodzinę. Rodzice, po pierwszej fazie 
szoku i zaprzeczenia, zazwyczaj zaczy-
nają racjonalnie patrzeć na chorobę dzie-
cka, wtedy właśnie uświadamiają sobie, 
że potrzebują wsparcia. Zauważają, że 
nie dają sobie rady ze swoimi emocjami, 
reagują napadami złości. Istnieje wiele 
form pomocy, z których mogą skorzystać. 
Niektórzy wybierają terapię rodzinną, 
inni przyłączają się do grupowych spot-
kań rodzin pacjentów, grup samopomo-
cowych. Są też tacy, którzy łączą kilka 
form ze sobą. Grupy wsparcia niosą za 
sobą dużą pomoc, ponieważ wśród ludzi 
podobnie dotkniętych cierpieniem możli-
we jest zdobycie wsparcia psychicznego. 
Dają one również okazję do zebrania nie-
zbędnej wiedzy o chorobie i sposobach 
radzenia sobie z tym wszystkim, co ona 
za sobą niesie. Rodzice dzielą się swoimi 

pozytywnymi i negatywnymi doświad-
czeniami, uczą się patrzeć z dystansem na 
sytuację w jakiej się znaleźli. 

Rodzice mieszkający w dużych mia-
stach mają szerokie spektrum możliwości 
skorzystania z pomocy. W gorszej sytu-
acji znajdują się opiekunowie chorego, 
którzy mieszkają w małych miasteczkach 
i na wsiach. Rzadko można znaleźć gru-
pę wsparcia, niewielu jest fachowców  
i co najważniejsze, małomiasteczkowość 
sprawia, że ludzie ze swoimi problemami 
zamykają się w domu, nie chcą dzielić się 
z innymi swoimi problemami. Znajdują 
własne metody radzenia sobie z bólem  
i niemocą. Przede wszystkim żyją na-
dzieją na polepszenie stanu zdrowia ich 
dziecka. Najważniejszy jest każdy kolej-
ny dzień dany rodzinie, marzenia i plany 
przestają być tak ważne i zostają odsunię-
te na boczny tor. Najważniejsze to cieszyć 
się chwilą, bo nigdy nie wiadomo ile nam 
ich jeszcze zostało. 

Chore dziecko przede wszystkim po-
trzebuje bliskości, musi doświadczać 
zarówno więzi fizycznej, jak i psychicz-
nej. Ważne jest, aby najbliżsi wczuli się  
w jego potrzeby chorego, otoczyli go mą-
drą miłością i troskliwością. Takie postę-
powanie na pewno zwiększy i przyspieszy 
szanse powrotu do zdrowia oraz normal-
nego funkcjonowania. Najważniejsze, 
aby dziecko miało możliwość wypłakania 
się i wykrzyczenia swojego bólu w ramio-
nach najbliższych osób. Rodzice muszą 
pozwolić sobie samemu na uczucie bólu  
i tęsknoty do sytuacji sprzed choroby.

mgr PAulinA JAROSZ
psycholog

„zagRajMy o sukces” 
Nauczyciele z Zespołu Szkół w Ursyno-

wie w bieżącym roku szkolnym od września 
realizują w szkole zajęcia pozalekcyjne dla 
dwudziestopięcioosobowej grupy młodzieży 
gimnazjalnej według projektu pt. „Zagrajmy 
o sukces”. Harmonogram przedsięwzięcia 
jest przewidziany na 4 miesiące 2010 roku 
(wrzesień – grudzień) i 9 miesięcy 2011 roku 
(styczeń – czerwiec i wrzesień – listopad).

Projekt jest realizowany w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priory-
tet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach, Działanie 9.1 – Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych świadczonych  

w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 
– Wyrównywanie szans edukacyjnych ucz-
niów z grup o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości 
usług edukacyjnych organizowany przez 
Departament Edukacji Publicznej i Sportu 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego, a współfinansowany przez 
Unię Europejską.

W skład projektu wchodzi blok zajęć 
pozalekcyjnych, obejmujący 30 godzin 
w miesiącu. Są to zajęcia z: ICT (techno-
logie informacyjne i komunikacyjne) – 6 
h prowadzonych przez panią Małgorzatę 
Maj, przedmiotów przyrodniczo-mate-

matycznych – 4,5 h prowadzonych przez 
panią Dorotę Kapciak, języków obcych 
– 6 h prowadzonych przez panią Martę 
Parys, zakresu wsparcia psychologiczno-
pedagogicznego – 4,5 h prowadzonych 
przez panią Aleksandrę Kielich oraz zaję-
cia sportowo-wychowawcze – 9 h prowa-
dzonych przez pana Konrada Wolskiego. 

Zajęcia mają głównie na celu wyrów-
nywanie szans edukacyjnych uczniów po-
przez dodatkowe zajęcia rozwijające kom-
petencje kluczowe. Zadaniem tych zajęć 
jest ponadto pomoc uczniom wykazującym 

Dokończenie na str 10
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„z Małej szkoły w wielki świat” 
„Z Małej Szkoły w Wielki Świat” to 

tytuł projektu realizowanego w Publicz-
nej Szkole Podstawowej im. Batalionów 
Chłopskich w Ursynowie, prowadzonej 
przez Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju 
Wsi „Nasze Dzieci”. Bezpośrednim benefi-
cjantem projektu są uczniowie klas I – VI 
małych wiejskich szkół podstawowych, po-
średnio nauczyciele i dyrektorzy.

Projekt współfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki. Liderem projektu jest Federacja 
Inicjatyw Oświatowych, a jej partnerami  
w realizacji są Fundacja Wspierania Aktyw-
ności Lokalnej Fala, Fundacja Partnerstwo 
dla Środowiska, Fundacja Civis Polonus Oraz 
Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin.

My, jako mała szkoła, czujemy się 
szczególnie wyróżnieni, ponieważ spo-
śród 500 szkół zakwalifikowaliśmy się do 
tak wielkiego przedsięwzięcia. Dodam, 
ze jako jedyni w powiecie kozienickim 
realizujemy ten projekt.

W projekcie „Z Małej Szkoły w Wiel-
ki Świat” bierze udział 110 szkół podsta-
wowych.

Projekt to zaplanowane trzyletnie działania 
– rozpoczął się 1 grudnia 2009 r. i potrwa do 
końca października 2013 r. Działania w szko-
łach są prowadzone od czerwca 2010 r. do 
września 2013 r., również w czasie wakacji.

Zgodnie z założeniami projektu, w naszej 
Małej Szkole działa 5-osobowy Szkolny Ze-
spół Projektowy. Tworzą go: dyrektor szkoły 
(lider SZP – Pani Dyrektor Marzena Rusi-
nek) i cztery nauczycielki: nauczycieli z klas 
I – III (Grażyna Kielich i Aneta Zielińska), 
nauczyciel matematyki (Sabina Kostrzewa 

– Makowska), nauczyciel bloku społecznego 
(Aneta Podsiadła) w klasach IV – VI. W ciągu 
roku szkolnego realizowane jest 8 projektów 
w klasach IV – VI oraz 10 w klasach I – III. 

W szkole przybędzie rocznie 320 godzin 
zajęć pozalekcyjnych. Nie każda szkoła  
w gminie (a obawiam się, że i w powiecie) 
będzie mogła zafundować uczniom taki po-
zalekcyjny i pozaszkolny wybór. Przy tym 
uczniowie mogą rozwijać swoje talenty 
i wiedzę. Zarówno dzieci, jak i rodzice są 
zadowoleni z korzyści płynących z tak za-
gospodarowanego czasu wolnego.

W czasie wakacji wybrani uczniowie 
wezmą udział w Letnich Obozach Nauko-
wych: matematyczno – przyrodniczym 
(okolice Krakowa)oraz społeczno – obywa-
telskim (Warszawa). W programie obozów 
zaplanowano m. in. odwiedziny w placów-
kach naukowo – badawczych, pokazy zwią-
zane z tematyką projektów, zajęcia i bada-
nia w plenerze.

Poza tym przez okres trzech lat szkoła bę-
dzie otrzymywała znaczącą pomoc z fundu-
szy Unii Europejskiej. Zostanie wyposażona 
w urządzenia elektroniczne (np. laptopa, 
rzutnik multimedialny, kamerę cyfrową, apa-
rat fotograficzny, dyktafon) i środki finanso-
we na zakup materiałów pomocniczych nie-
zbędnych przy realizacji projektów. 

Do tej pory uczniowie klas IV – VI  
w ramach zajęć projektowych samodziel-
nie zbudowali pojazd magiczny, przygo-
towali kampanię i wybory do Samorządu 
Uczniowskiego, zaś młodsze klasy wyko-
nały piękne portrety i ich wystawę, zorga-
nizowali świetną kampanię wyborczą.

Oczywiście każdy projekt został za-
kończony uroczystą prezentacją, w której 

uczestniczyła nie tylko społeczność szkol-
na, ale również rodzice i zaproszeni goście.

Dlaczego projekt ten jest jeszcze tak 
ważny? 

Otóż daje duże wsparcie uczniom Ma-
łych Szkół (klasy I-VI) z w rozwijaniu trzech 
kompetencji kluczowych: kompetencji ma-
tematycznych i podstawowych kompetencji 
naukowo-technicznych, kompetencji spo-
łecznych i obywatelskich oraz umiejętno-
ści uczenia się. Są to ważne kompetencje, 
ponieważ wprowadzają nas w nowoczesne 
rozwiązania w procesie nauczania. Ucznio-
wie poprzez samodzielne działanie, aktywne 
uczestnictwo w życiu społecznym, dokony-
wanie wyborów, a nawet popełnianie błędów 
uczą się tego, jak odnaleźć się w nowych dla 
nich sytuacjach. Uczenie się w taki sposób 
jest procesem naturalnym, dlatego tak chęt-
nie akceptowanym przez uczniów. Dodatko-
wym atutem takiego nauczania jest ocenianie 
kształtujące, które nie jest krytyką ucznia, ale 
naprowadza na lepsze rozwiązania. 

Udział w projekcie „Z Małej Szkoły  
w Wielki Świat” będzie ważnym krokiem 
w przekonaniu opinii publicznej, że istnie-
nie Małych Szkól ma wiele zalet. Zapeł-
niają indywidualizację pracy, umożliwiają 
stały i lepszy kontakt z rodziną dziecka, co 
też niewątpliwie wpływa na integrację śro-
dowiska lokalnego, klasy łączone sprzy-
jają stosowaniu metod aktywizujących,  
a szczególnie metody projektu.

Cieszymy się, że projekt ten dał nam 
wielką szansę rozwoju, dzięki któremu zbli-
żamy się ku poznaniu wielkiego świata.

mARZenA RuSineK

„zagRajMy o sukces” 
problemy w nauce, wyrównywanie dys-
proporcji edukacyjnych w trakcie procesu 
kształcenia lub zagrożonych przedwczes-
nym wypadnięciem z systemu oświaty. 
Dodatkowo młodzież została objęta do-
radztwem edukacyjno-zawodowym w za-
kresie możliwości wyboru dalszej ścieżki 
kształcenia – z czym wiąże się wybór szko-
ły średniej oraz kierunku studiów – w kon-
tekście uwarunkowań lokalnego i regional-
nego rynku pracy. Dlatego też 10 grudnia  
2010 r. odbyła się wycieczka do Elektrowni 
„Kozienice” S.A. w Świerżach Górnych 
oraz do Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. Jana Kochanowskiego w Garatce-
Letnisko. Przewidziany jest także wspólny 
wyjazd integracyjny uczestników do Muze-
um Jana Kochanowskiego do Czarnolasu w 
czerwcu 2011 r.  

Ponadto opiekun projektu, Dyrektor Ze-

społu Szkół w Ursynowie, pani Marzena 
Rusinek w dn. 18-19 września 2010 r. była 
na szkoleniu pt. „Współczesne zaburzenia 
wychowawcze i patologie społeczne”, które 
miało miejsce w Centrum Konferencyjnym 
„Falenty” w Falentach. Szkolenie dotyczy-
ło m.in. narkotyków, dopalaczy, agresji, 
przemocy, cyberprzestrzeni, aby móc lepiej 
nadzorować i koordynować ów projekt.  
W grudniu 2010 r. również trzy osoby z ze-
społu projektowego – pani Dorota Kapciak, 
pani Małgorzata Maj i pani Aleksandra 
Kielich pojadą na takie samo szkolenie do 
Falent.

Młodzież dość chętnie uczestniczy w za-
jęciach pozalekcyjnych, aktywnie wykonuje 
powierzone im przez prowadzących nauczy-
cieli zadania, rozwiązuje testy gimnazjalne, 
wykonuje doświadczenia chemiczno-fizycz-
ne, wypowiada się na bliskie ich sercu tema-

ty dotyczące bliższej i dalszej przyszłości, 
kariery, zainteresowań, empatii, asertyw-
ności, praca z komputerem (zapoznanie się 
z obsługą programów komputerowych, m. 
in. Office Publisher, Office InfoPath, Office 
Access, Office Word, Office Excel, Office 
OneNote, itp.), kręci filmy, maluje, rysuje, 
szlifuje język angielski przed egzaminem 
kończącym szkołę gimnazjalną. 

Mamy nadzieję, iż nasza młodzież jak 
najwięcej skorzysta z owych zajęć, dowar-
tościuje się, nabierze większej pewności sie-
bie, zaufania w swoje własne siły, poszerzy 
swoją obecną wiedzę oraz przyswoi nowe 
wiadomości i umiejętności, aby lepiej na-
pisała egzamin gimnazjalny oraz miała uła-
twiony start w dorosłe życie i szersze możli-
wości pracy w najbliższej okolicy, w Polsce, 
a nie na tułaczce zarobkowej.

mARZenA RuSineK

Dokończenie ze str. 9
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Ponieważ zbliża się koniec roku 2010, chcielibyśmy dokonać podsumowania dotychczasowej realizacji projektu „Wspierajmy 
bezrobotnych”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Poddziałanie 6.1.3). Okres realizacji projektu zawiera się w przedziale od 01.01.2008 r. do 
31.12.2013 r. Podmiotem realizującym projekt 
jest Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach. Ze 
względu na okres realizacji projektu, wskazany 
w umowie ramowej, można powiedzieć, że ko-
niec roku 2010 jest półmetkiem jego realizacji.

Projekt „Wspierajmy bezrobotnych” jest 
adresowany do osób bezrobotnych zamiesz-
kujących powiat kozienicki (zarejestrowanych  
jako bezrobotni w Powiatowym Urzędzie Pra-
cy w Kozienicach). Uczestnicy projektu muszą 
spełniać określone wymogi „Ustawy o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku”, aby mo-
gli korzystać z poszczególnych form wsparcia. 
Wszelkie aspekty dotyczące możliwości udzia-
łu w projekcie oraz korzystania z określonych 
form wsparcia są każdorazowo analizowane 
przez pracowników PUP odpowiedzialnych za 
realizację poszczególnych form aktywnych.

Należy podkreślić iż każdy projekt współ-
finansowany z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego musi realizować polityki horyzontal-
ne Unii Europejskiej. Jedną z takich zasad jest 
dążenie do realizowania szeroko rozumianej 
zasady równości szans i płci. Projekt „Wspie-
rajmy bezrobotnych” nie może więc dyskry-
minować osób bezrobotnych ze względu na 
jakiekolwiek kryterium. Sposób realizacji pro-
jektu zmierza więc do jak najpełniejszej reali-
zacji tejże zasady.

W latach 2008-2009 poniesiono w projek-
cie wydatki na kwotę 5 005 397 PLN. W roku 
2010 wartość wsparcia wynosi 2 961 625,92 zł  
(w wymienionych kwotach dofinansowanie sta-
nowi 85 %). W ramach tych środków zorgani-
zowano następujące formy wsparcia: 

• Staże – dla 479 osób
• Szkolenia – dla 360 osób
• Przygotowanie zawodowe – dla 104 osoby
• Jednorazowe środki na podjęcie działalno-

ści gospodarczej – dla 112 osób.
Dodatkowo dla uczestniczek i uczestników świadczone są usługi: poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, informacji 

zawodowej oraz Indywidualnych Planów Działania. 
W projekcie sfinansowano także działania o charakterze technicznym, które były niezbędne dla zapewnienia jego prawidłowej 

realizacji. Chodzi tu o obsługę projektu, promocję projektu oraz przeprowadzenie badania ewaluacyjnego wsparcia, które przyzna-
no osobom bezrobotnym uczestniczącym w projekcie.

Rekrutacja kolejnych uczestników projektu planowana jest na pierwszy kwartał 2011 roku. 

Dyrektor Powiatowego urzędu Pracy w Kozienicach
arkadiusz nowakowski
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