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Dokończenie na str. 2

zwyczaje wielkanocne
Święta Wielkanocne są okresem ra-

dości ze Zmartwychwstania Chrystusa. 
W Polsce towarzyszące im obrzędy za-
równo religijne, jak i ludowe, świeckie 
sprawiają, że stają się one jeszcze bar-
dziej barwne. 

Warto zastanowić się dlaczego Świę-
ta Wielkiej Nocy są świętami rucho-
mymi. Wielkanoc w przeciwieństwie do 
Świąt Bożego Narodzenia nie jest obcho-
dzona co roku w tym samym terminie. Ma 
to ścisły związek z dniem ukrzyżowania 
Jezusa, gdyż według Ewangelii św. Jana 
Jezus ukrzyżowany został w przeddzień 
święta Paschy, którego celebrowanie roz-
poczynało pierwsze ukazanie się księży-
ca w pełni po równonocy wiosennej. Na 
pamiątkę tego wydarzenia Wielkanoc ob-
chodzimy w pierwszą niedzielę po pierw-
szej wiosennej pełni księżyca.

Okres przygotowań do Świąt Wiel-
kanocnych zwany Wielkim Postem roz-
poczyna Środa Popielcowa. Tego dnia  
w kościołach podczas nabożeństw kapła-
ni posypują głowy wiernych popiołem, 
uzyskanym ze spalenia zeszłorocznych 
palm wielkanocnych. Symbolizować to 
ma pokutę wiernych.

Niedziela Palmowa rozpoczyna okres 

Wielkiego Tygodnia. Do kościołów w ca-
łym kraju wierni zabierają ze sobą palmy 
wielkanocne, by zgodnie z tradycją po 
poświęceniu chroniły domostwo, ludzi, 
zwierzęta oraz pola przed czarami, og-
niem i wszelkim złem. Palma powinna być 
zrobiona m.in. z gałązek wierzbowych, 
które w tradycji Kościoła symbolizują 
zmartwychwstanie oraz nieśmiertelność 
duszy. Dawniej wierzono, że połknięcie 
bazi z poświęconej palmy zapewni zdro-
wie, a wystawienie jej w oknie podczas 
burzy uchroni dom przed piorunami.

Wielka Środa jest dniem upamiętnia-
jącym sprzedanie Jezusa przez Judasza za 
12 srebrników. W tradycji polskiej istniał 
zwyczaj tzw. topienia Judasza. Polegał 
on na włóczeniu kukły ucharakteryzo-
wanej na Judasza i topieniu jej w stawie 
lub rzece. Wielki Czwartek upamiętnia 
ostatnią Wieczerzę Jezusa z uczniami, 
podczas której ustanowił dwa sakra-
menty: sakrament kapłaństwa oraz Eu-
charystii. Jedynym dniem w roku, kiedy 
w kościołach nie odprawiana jest Msza 
święta jest Wielki Piątek. W tym dniu 
prowadzona jest adoracja krzyża święte-
go. Dawniej wierzono, że w Wielki Pią-
tek przed wschodem słońca woda w poto-

kach i rzekach wykazywała właściwości 
uzdrawiające i zapobiegające chorobom. 
Posadzenie drzew tego dnia zapewniało, 
że będą dobrze owocowały, wierzono tak-
że, że „W Wielki Piątek dobry zasiewu 
początek”. Wielka Sobota jest nie tylko 
dniem święcenia wody i ognia, ale także 
dniem święcenia pokarmów. Wszystko, 
co powinniśmy włożyć do koszyczka 
ma swoją szczególną symbolikę. Dobór 
potraw do koszyczka wielkanocnego nie 
jest przypadkowy. Chleb jest symbolem 
ciała Chrystusa – gwarantuje pomyślność 
i dobrobyt. Mięso zapewniać ma zdrowie, 
urodzaj i płodność w domostwie. Jajka 
będące symbolem zwycięstwa życia nad 
śmiercią są dowodem odradzającego się 
życia. Ser jako produkt pochodzący od 
zwierzęcia symbolizuje przyjaźń między 
człowiekiem a naturą. Sól chroni przed 
zepsuciem, dawniej wierzono, że posiada 
moc odstraszania wszelkiego zła. Chrzan 
symbolizuje siłę, ma zapewniać zdrowie. 
Włożone do koszyczka ciasto, najczęściej 
wielkanocna baba, symbolizuje umiejęt-
ność i doskonałość. Obchody Wielkiej 
Niedzieli rozpoczyna msza święta rezu-
rekcyjna, podczas której wierni uczestni-
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czą w uroczystej procesji wokół świąty-
ni. Na terenach wiejskich do dziś wierzy 
się, że gospodarz, który pierwszy wróci 
do domu z rezurekcji, pierwszy zakoń-
czy żniwa, a spanie  
w czasie dnia  
w okresie  Wielka-
nocnym stanie się 
przyczyną nieuro-
dzaju. Mimo, że po-
trawy wielkanocne 
na różnych terenach 
kraju mogą się od 
siebie różnić to Śnia-
danie Wielkanocne, 
podczas którego 
dzielimy się poświę-
conym jajkiem jest 
wszędzie tak samo 
ważną tradycją. Po-
niedziałek Wielkanocny, zwany niegdyś 
„dniem świętego Lejka” ma bardzo bo-
gatą tradycję. Wzajemne oblewanie się 
wodą oraz symboliczne smaganie pal-
mami lub witkami wierzbowymi po no-
gach były tradycyjnym śmigusem. Było 
to traktowane jako symbol oczyszczenia 
z brudu i chorób, a nawet i z grzechu.  
W późniejszym czasie do śmigusa dołą-
czył dyngus, czyli możliwość wykupienia 

się od lania pisankami. Słowo dyngus po-
chodni od niemieckiego słowa „dingen”, 
czyli właśnie „wykupywać się”.

Nieodłącznym elementem polskich 

Świąt Wielkanocnych jest malowanie 
pisanek. Zdobione jaja są symbolem 
przyrody rodzącej się do życia, a wśród 
chrześcijan również nadziei wynikają-
cej ze Zmartwychwstania Chrystusa. 
Istnieje wiele technik zdobienia jaj, 
jednak każdy w prosty sposób może 
przyozdobić pisankę sam. Prostym spo-
sobem barwienia jaj jest wykorzystanie 
łusek z cebuli, dzięki którym uzyskać 

możemy pisanki w kolorach od żółtego 
do brunatnego. Kolor różowy uzyska-
my gotując jaja w soku z czerwonego 
buraka Z kolei, aby w prosty sposób 

zabarwić jaja na zielono wystar-
czy użyć pędów młodego żyta lub 
barwinka. Ciekawym zwyczajem, 
podtrzymywanym w wielu pol-
skich domach jest konkurs stuka-
nia się pisankami. Każdy wybiera 
jedno jajko i stuka się nim z inny-
mi. Wygrywa ten, którego jajko 
zostanie nienaruszone. Dawniej 
wierzono, że zakopanie skorupek 
jaj wielkanocnych pod progiem 
lub rozsypanie ich po podwórku 
zapewniało ochronę domostwa na 
nadchodzący rok.

To tylko niektóre z tradycji, 
zwyczajów, przesądów, wierzeń 

i nieodłącznych elementów Świąt Wiel-
kanocnych. Wszystkie wprowadzają 
nas w wiosenny nastrój, budzą nadzieję 
i radość. Dlatego też zarówno tradycje 
i zwyczaje religijne, jak i te świeckie 
związane z przeżywaniem tego okresu, 
są dla nas bardzo istotne i chętnie je  
podtrzymujemy.

Monika Wiraszka

zwyczaje wielkanocne
Dokończenie ze str. 1

zaPRoSzenie na konceRT z cylkU MazowSze w koRonie
Starostwo Powiatowe w Kozienicach 

zaprasza na koncert 
WITOLD LUTOSŁAWSKI – TRADYCJE, KOMPOZYCJE, IMPROWIZACJE

z cyklu MAZOWSZE W KORONIE
14 kwietnia (niedziela) 2013 roku godzina 13.00

OLEKSÓW – kościół parafialny pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika 

Wykonawcy:
Orkiestra Marii Pomianowskiej  
ARCUS POLONIAE 

Współorganizatorzy koncertu: 
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
Gmina Gniewoszów
Parafia pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Oleksowie
W związku z przypadającą w 2013 roku 100. rocznicą urodzin Witolda Lutosławskiego, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 
2013 – Rokiem Lutosławskiego. Melomani na Mazowszu także będą mieli okazję zapoznać się z twórczością Witolda Lutosław-
skiego. W Jubileuszowej X edycji Festiwalu Mazowsze w Koronie znajdą się utwory Witolda Lutosławskiego przygotowane przez 
znaną na świecie multiinstrumentalistkę Marię Pomianowską. To jest kolejny jej autorski program, ukazujący muzykę wybitnego 
kompozytora przez pryzmat oczekiwań współczesnego człowieka. W programie koncertu znajdą się utwory ludowe-pierwowzory, 
pochodzące z Mazowsza, Kurpiów, Śląska, Lubelszczyzny, które wykorzystane są w twórczości Witolda Lutosławskiego oraz 
specjalnie opracowane na orkiestrę Marii Pomianowskiej następujące kompozycje Witolda Lutosławskiego: Mała Suita, Tryptyk 
Śląski (nowa wersja), Bukoliki, 7 melodii ludowych. 

Informacje 
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MAMY MISTRZÓW POWIATU  
W TENISIE STOŁOWYM!!!

16 marca w sali gimnastycznej Pub-
licznej Szkoły Podstawowej w Janikowie 
odbyła się IV edycja Mistrzostw Powia-
tu Kozienickiego w Tenisie Stołowym  
o Puchar Starosty 2013. W roku 2006 
oraz 2007 miały miejsce drużynowe roz-
grywki Ligi Powiatowej.

Zawody otworzył Starosta Powia-
tu Kozienickiego Janusz Stąpór, który 

zwrócił uwagę na fakt, że Mistrzostwa 
Powiatu w Tenisie Stołowym oprócz ry-
walizacji niosą ze sobą również zabawę. 
Wszystkim uczestnikom życzył powo-
dzenia oraz wyraził nadzieję, że turniej 
rozegrany zostanie w duchu fair-play.  

Tegoroczna edycja turnieju miała na 
celu nie tylko wyłonienie najlepszych za-
wodników, ale również popularyzację te-
nisa stołowego, promocję aktywnego spę-
dzania czasu wolnego wśród młodzieży  
i dorosłych, a także podnoszenie spraw-
ności fizycznej. W czterech konkuren-
cjach: grze pojedynczej kobiet, grze poje-
dynczej mężczyzn, grze podwójnej kobiet 
oraz grze podwójnej mężczyzn rywali-
zowało 41 zawodników (29 mężczyzn  
i 12 kobiet). W Mistrzostwach mogli wziąć 
udział mieszkańcy powiatu kozienickiego 
bez względu na wiek. Uczestnicy zawo-
dów reprezentowali tereny całego powia-
tu. Zawodnicy z Kozienic, Brzózy, Gło-
waczowa, Wólki Brzózkiej, Stanisławic, 
Holendrów Kozienickich, Lipy, Molend 
i Ponikwy w gminie Garbatka-Letnisko,  

na 5 stołach rozegrali łącznie 92 mecze. 
Wśród zawodników znaleźli się ucznio-
wie naszych szkół ponadgimnazjalnych:  
I Liceum Ogólnokształcącego im. Ste-
fana Czarnieckiego oraz Zespołu Szkół  
Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozieni-
cach. Nad prawidłowym przebiegiem za-
wodów czuwali sędziowie: Anna Rybar-
czyk oraz Wojciech Stankiewicz.

Rozgrywki w kategoriach gra pojedyn-
cza kobiet oraz gra pojedyncza mężczyzn 
przeprowadzone zostały systemem ro-
syjskim do dwóch przegranych meczów. 
Deble mężczyzn rywalizowały systemem 
pucharowym bezpośredniej eliminacji, 
natomiast deble kobiet systemem „każdy 
z każdym”.

Rywalizacja była bardzo zacięta, jed-
nak Mistrzostwa odbywały się w duchu 
fair play w atmosferze sportowej rywali-
zacji. Mistrzami Powiatu Kozienickiego 
w Tenisie Stołowym zostali Anita Pa-
dewska oraz Mariusz Kuryłek.

Zwycięzcy każdej z konkurencji otrzy-
mali Puchary Starosty. Dyplomy oraz 
upominki dla najlepszych 6 zawodników 
gier pojedynczych oraz 3 pierwszych 
debli wręczały: Lucyna Domańska-Stan-
kiewicz – Naczelnik Wydziału Promocji 
i Kultury oraz Danuta Delekta – Zastępca 
Naczelnika Wydziału Promocji i Kultury. 
Organizatorem Mistrzostw Powiatu Ko-
zienickiego w Tenisie Stołowym o Puchar 
Starosty 2013 było Starostwo Powiato-
we w Kozienicach. Koordynacją turnie-
ju zajął się Wydział Promocji i Kultury. 
Puchary oraz nagrody ufundował Zarząd 
Powiatu Kozienickiego.

Serdeczne podziękowania kierujemy 
do dyrekcji Publicznej Szkoły Podsta-

wowej w Janikowie za udostępnienie sali 
gimnastycznej oraz stołów na potrzeby 
przeprowadzenia zawodów.

Wyniki:

Kategoria gra pojedyncza kobiet:
1. Anita Padewska – ZS Nr 1 w Kozie-

nicach
2. Daria Baran – Głowaczów
3. Magdalena Badowicz – Głowaczów
4. Anna Romanowska – Głowaczów
5. Katarzyna Delega – Głowaczów
6. Andżelika Kwaśniewska – Głowaczów

Kategoria gra pojedyncza mężczyzn:
1.Mariusz Kuryłek – Kozienice
2. Jakub Chołuń – ZS Nr 1 w Kozieni-

cach
3.Jarosław Kozłowski – Kozienice
4. Łukasz Gregorczyk – Brzóza
5. Grzegorz Gołębiowski – Holendry Ko-

zienickie
6. Jakub Caban – Kozienice

Kategoria gra podwójna kobiet:
1.Anita Padewska – Daria Baran
2. Anna Romanowska – Magdalena Ba-

dowicz
3. Katarzyna Delega – Andżelika Kwaś-

niewska

Kategoria gra podwójna mężczyzn:
1. Mateusz Kacprzak – Jarosław Kacpe-

rek
2. Mariusz Kuryłek – Jakub Caban
3. Jarosław Kozłowski – Grzegorz Gołę-

biowski

Monika Wiraszka

Mecz finałowy w kategorii gra pojedyncza mężczyzn: Mistrz Powiatu kozienickiego 
Mariusz kuryłek i zdobywca ii miejsca Jakub Chołuń

Wydarzenia
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„VeRITAS VOS lIbeRAbIT”  
bISkup RadOSŁaW STEfaN ZMITROWIcZ

„Veritas Vos liberabit” („Prawda Was 
wyzwoli”) – te słowa Ewangelii Św. Jana 
wpisał do swojego herbu biskup Rado-
sław Zmitrowicz.

Radosław Zmitrowicz urodził się  
2 września 1962 r. w Gdańsku-Wrzeszczu,  
a jego rodzicami są Wiesława i Henryk Zmi-
trowiczowie. Jako dziecko wraz z rodzicami 
mieszkał w Garbatce – Letnisku, a następnie 
w Kozienicach, gdzie nadal mieszkają jego 
rodzice i brat. W roku 1981 ukończył Lice-
um Ogólnokształcące. Po maturze wstąpił 
do nowicjatu Zgromadzenia Misjonarzy 
Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym 
Krzyżu i 8 września 1982 r. w Obrze złożył 
pierwsze śluby zakonne. Studia filozoficz-
no – teologiczne odbył w Wyższym Semi-
narium Duchownym Misjonarzy Oblatów 
M.N. w Obrze, afiliowanym wówczas 
do Papieskiego Wydziału Teologicznego  
w Poznaniu. Rotę ślubów wieczystych 
wypowiedział 21 maja 1987 r. W tym sa-
mym roku otrzymał święcenia diakonatu. 
Rok stażu diakońskiego odbył posługując  
w Niższym Seminarium Duchownym  
w Markowicach. 17 czerwca 1989 r.,  
z rąk ks. bpa Stanisława Napierały, przyjął  
w Obrze święcenia prezbiteratu i jako kapłan 
kontynuował pracę w Markowicach. W roku 
1991 został wikariuszem w Parafii pw. Chry-
stusa Króla w Poznaniu. Po dwóch latach zo-
stał ponownie wezwany do Markowic, gdzie 
powierzono mu funkcję ojca duchownego  
w Niższym Seminarium Duchownym. Gdy 
we wrześniu 1997 r. Stolica Apostolska usta-
nowiła misję sui iuris w Turkmenistanie,  
o. R. Zmitrowicz udał się do tego kraju 
wspólnie z o. Andrzejem Madejem – supe-
riorem misji. Turkmeńskiemu Kościołowi 
służył przez trzy lata, a w roku 2000 został 

skierowany do pracy w Delegaturze Polskiej 
Prowincji Misjonarzy Oblatów na Ukrai-
nie. Pełnił tam funkcje duszpasterskie m.in.  
w Czernihowie, Sławutyczu i Kijowie.  
W roku 2006 zastąpił o. Jacka Pyla na sta-
nowisku superiora delegatury z rezydencją  
w Obuchowie. We wrześniu 2012 roku roz-
począł trzecią kadencję w charakterze wyż-
szego przełożonego Oblatów na Ukrainie.

29 listopada 2012 roku Ojciec Święty Be-
nedykt XVI mianował ojca Radosława Ste-
fana Zmitrowicza OMI biskupem pomoc-
niczym diecezji kamieniecko – podolskiej 
przydzielając mu stolicę tytularną Gissaria.

Sakry Biskupiej Ojcu Radosławo-
wi Zmitrowiczowi udzielił 9 lutego  
2013 roku w katedrze łacińskiej p.w. Św. 
Piotra i Pawła w Kamieńcu Podolskim or-
dynariusz diecezji biskup Leon Dubraw-
ski. Homilię wygłosił biskup kijowsko 
– żytomierski abp Piotr Malczuk.

W uroczystości, która przebiegała 
głównie w języku ukraińskim, uczestni-
czyli wszyscy biskupi rzymskokatoliccy  
z Ukrainy, biskup piński Antoni Dziemanko 
z Białorusi, biskupi greckokatoliccy, kapłani  
z diecezji kamieniecko – podolskiej, Oblaci 
z Ukrainy i Polski. Wśród gości byli rodzice 
biskupa Radosława Zmitrowicza, przedsta-
wiciele polskiego korpusu dyplomatyczne-
go, duchowni, przyjaciele i wierni z jego ro-
dzinnej parafii, przedstawiciele organizacji 
polskich na Podolu, przedstawiciele władz 
ukraińskich oraz przedstawiciele władz 
samorządowych powiatu kozienickiego  
i gminy Kozienice.

Biskup Radosław Zmitrowicz jest dzie-
wiątym biskupem pomocniczym diecezji 
kamieniecko – podolskiej i czwartym po jej 
odnowieniu w 1991 r. przez papieża Jana 
Pawła II. Obecnie jurysdykcja diecezji ka-
mieniecko – podolskiej obejmuje struktury 
kościoła rzymskokatolickiego w obwodach 
chmielnickim i winnickim. Obszar diecezji 
wynosi 47 158 km2. Wśród jej mieszkań-
ców ponad ćwierć miliona stanowią osoby 
wyznające wiarę rzymskokatolicką, co sta-
nowi ok. 1 % ludności Ukrainy.

W niedzielę 24 lutego biskup Radosław 
Zmitrowicz celebrował mszę w kościele 
pw. Św. Krzyża w Kozienicach – swojej 
rodzinnej parafii, a o związku emocjonal-
nym z parafią oraz sakramentach, które  
biskup w niej przyjął przypomniał obec-
nym tego dnia w kościele ks. kanonik Ka-
zimierz Chojnacki proboszcz parafii.

Podczas kazania natomiast ks. bp. 
Henryk Tomasik Ordynariusz Diecezji 
Radomskiej zwrócił uwagę wiernych na 
kształtowanie się wiary w człowieku, do-

Dokończenie na str 5

Wydarzenia
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rastanie człowieka do niej oraz samą kwe-
stię dojrzałej wiary i prawdy. We mszy 
uczestniczyli Księża, Misjonarze Oblaci 
Maryi Niepokalanej, Rycerze Kolumba 
z Rady nr 15420 im. Matki Kazimiery 
Gruszczyńskiej w Kozienicach, przedsta-
wiciele władz samorządowych powiatu 
kozienickiego i gminy Kozienice, rodzina, 
krewni, przyjaciele, nie zabrakło życzeń, 
ale również słów o radości, dumie, za-
szczycie. Janusz Stąpór starosta powiatu 
kozienickiego zwrócił uwagę zebranych 
na to jak wielkim zaszczytem jest dla Zie-
mi Kozienickiej fakt, że z niej właśnie po-
chodzi biskup: „Wiele wielkich wydarzeń 
przeżyły w swojej historii Kozienice, ale 
nigdy – żaden z mieszkańców Kozienic, 
czy regionu nie był biskupem. Przyjęliśmy 
to z ogromną radością, jesteśmy dumni, 
że dostąpił tego zaszczytu. Chociaż to nie 
tylko zaszczyt, ale i ogromny obowiązek. 

Życzymy księdzu biskupowi Radosławo-
wi dużo zdrowia no i siły tak potrzebnej  
w pełnieniu posługi kapłańskiej, biskupiej 
na pięknym Podolu. 

Tomasz Śmietanka Burmistrz Gminy 
Kozienice oraz Mariusz Prawda Przewod-
niczący Rady Miejskiej mówili o radości  
i zaszczycie, a także tajemnicy powołania.  
Tego dnia nie zabrakło wielu ciepłych 
słów adresowanych do biskupa wywo-
dzącego się ze Zgromadzenia Oblatów.

Oblaci Maryi Niepokalanej są Zgro-
madzeniem misyjnym. Ich naczel-
ną służbą w Kościele jest ukazywanie 
Chrystusa i Jego Królestwa najbardziej 
opuszczonym, niesienie Dobrej Nowiny 

ludom, które jeszcze jej nie przyjęły i po-
moc w odkrywaniu ich własnej wartości  
w świetle Ewangelii. Natomiast tam, 
gdzie Kościół już istnieje, oblaci kierują 
się do grup, z którymi ma on najmniej 
kontaktu. Pragną czynić wszystko, co  
w ich mocy, aby wzbudzić i ożywić wiarę 
u tych, do których są posłani i aby pomóc 
im odkryć kim jest Chrystus, a poprzez 
różne formy świadectwa i posługi odpo-
wiadają na najbardziej naglące potrzeby 
Kościoła. I do tej charyzmy nawiązał bi-
skup Radosław Zmitrowicz: „I dla mnie 
też jest bardzo ważne pytanie: co tu jest 
godne czci? Co tu jest takie ważne? Jesz-
cze jest taka tradycja, ten duch w Polsce, 
w Kościele, że tak się mówi. Nasz współ-
brat Oblat kardynał Chicago niedawno na 
spotkaniu z księżmi powiedział takie sło-
wa: „Ja prawdopodobnie umrę w łóżku. 
Mój następca w więzieniu. Jego następca 

będzie męczennikiem. A jego następca 
będzie odbudowywał te zgliszcza, które 
zostały zniszczone. Tak jak Kościół to ro-
bił wielokrotnie w dziejach. Dzisiaj tutaj 
jest wielkie święto. Ja jestem też wzruszo-
ny. Tyle twarzy znajomych, tylu bliskich.  
I chciałbym powiedzieć, że chodzi o to, że 
Bóg nas kocha, że ma wielką miłość do 
każdego z nas, a jeśli mnie wybrał...  Tu 
wielu zna mnie, kim ja byłem, jakie rzeczy 
robiłem, że byli bardzo zdziwieni z mo-
jego powołania. Ale Bóg wybiera, kogo 
chce, żeby objawić swoją miłość, że jeśli 
się człowiek na to otwiera, na jego miłość, 
powoli przemienia człowieka. Mi się chce 
głosić Ewangelię, chce się służyć ludziom 

nie dlatego, że zostałem biskupem – to 
jakby jest, wiadomo, ogromny dar – ale 
przede wszystkim dlatego, że doświad-
czam jego miłości, że on zbawił moje czło-
wieczeństwo, odnowił bardzo wiele rzeczy 
(…) Chodzi o zwykłe ludzkie życie.”

Niedzielną mszę zakończyło błogo-
sławieństwo bp Radosława Zmitrowicza 
wszystkich wiernych zgromadzonych  
w parafii pw. Św. Krzyża w Kozienicach.

Starostwo Powiatowe w Kozieni-
cach dziękuje za udostępnienie zdjęć ze 
zbiorów prywatnych Państwu Wiesławie  

i Henrykowi Zmitrowiczom – rodzicom 
księdza biskupa Radosława Zmitrowicza 
oraz Panu Jerzemu Suska.

agnieszka gaJDa

„VeRITAS VOS lIbeRAbIT”  
bISkup RadOSŁaW STEfaN ZMITROWIcZ

Dokończenie ze str. 4
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W 1871 r. dobra ziemskie Zwola – wieś 
i folwark, kupił na publicznej licytacji Wła-
dysław Boguski (Powstaniec Styczniowy, 
który walczył w oddziale Dionizego Cza-
chowskiego), wujek Marii. Fundusze na 
zakup majątku pozyskał m.in. od jej ojca 
– Władysława Skłodowskiego, który na 
zasadzie subrogacji (inaczej: cesji) spłacał 
część zobowiązań szwagra. Dzięki temu 
Skłodowski stał się współwłaścicielem 
Zwoli, gdzie często i chętnie przyjeżdżały 
jego córki z matką na 
beztroski odpoczynek. 

Najmłodsza z ro-
dzeństwa, rezolutna 
Mania, już jako pię-
cioletnia młoda dama 
została zabrana do 
Zwoli w 1872 r. Póź-
niej, aż do 1885 r., 
wielokrotnie spędzała 
tam wolny czas z ro-
dzeństwem i młodzie-
żą z okolic. W biogra-
fii uczonej napisanej 
przez jej córkę, Ewę 
Curie, znajdziemy 
relację z jednego  
z wyjazdów na wieś: 
„Mania jest obda-
rzona niezwykłą pa-
mięcią i wszystko 
doskonale pamięta:  
i strumyk, gdzie ze-
szłego lata brodziła z siostrami przez 
długie godziny, i „mydełka” z błota, któ-
re sobie robiły potajemnie, opryskując 
sukienki, które potem suszyły na słońcu 
na desce, im tylko znanej… A także sta-
rą lipę, na którą wspinano się czasem po 
siedmiu i ośmiu „spiskowców” kuzynów, 
dzieci z sąsiedztwa, znajomych, wciąga-
jąc ją, małą, na górę, bo miała za słabe 
ramionka, a krótkie nóżki, by wejść sama 
– i chłodne, chrupkie liście kapusty, skła-
dane na owej lipie między konarami, aby 
w nich przechować marchew, agrest, 
wiśnie.”  Podobnie wspominał te chwile 
starszy brat Marii – Józef Skłodowski. 
Natomiast bezpośredni opis z sielanko-
wego pobytu zawarła Maria w liście do 

przyjaciółki: W 1883 roku latem byłam 
kilka dni w Zwoli, zastałam tam Kotarbiń-
skiego, który był tak ucieszony, tyle nam 
deklarował, śpiewał, rwał agrest, żarto-
wał, że gdy wyjeżdżał, zrobiliśmy wia-
nek z wiciny, rumianku, gwoździków itp.  
I rzuciliśmy mu na bryczkę, wołając: Wi-
wat pan Kotarbiński! Wsadził ten wianek 
na głowę i zabrał do Warszawy. W Zwoli 
jest niesłychanie wesoło, masa osób i (…) 
zawsze panuje tam swoboda, równość  

i niepodległość, o ja-
kiej nie możesz mieć 
wyobrażenia.

Ostatni raz Mania 
odwiedziła Zwolę 
niedługo po matu-
rze w 1885 r., kiedy 
w roli guwernantki 
opiekowała się dzieć-
mi wuja Boguskiego. 
Wrażenia z przeby-
wania oraz  pochwałę 
wyjątkowej atmosfe-
ry i gościnności ro-
dziny Maria zawarła  
w wierszu „Rok Pań-
ski 1885”, napisanym 
na pamiątkę dla dzieci 
państwa Boguskich. 
Podczas tego pobytu 
pożoga strawiła dwo-
rek w Zwoli, przez co 
Boguski przeniósł się 

do pobliskiego Gniewoszowa, gdzie pełnił 
rolę geometry i sędziego gminy. W jednym 
z ostatnich wersów wiersza „Rok Pański 
1885” Polka wszech czasów zapisała: 

Zrozpaczony dziedzic powiedział do Maryli
– Koniec moich włości.
Udaj się do Warszawy 
A ucz się dla dobra ludzkości.

 
Jeśli to prawdziwe słowa dziedzica 

Boguskiego wypowiedziane przy opusz-
czaniu na zawsze ziemi kozienickiej, 
to czyż nie bardziej mogły się okazać  
prorocze?

krzysztof zaJąC

Mało kto wie, że wśród polskich śladów Marii Skłodowskiej znajduje się wieś 
Zwola, położona w południowej części gminy Gniewoszów w powiecie kozieni-
ckim. Aż do 1885 roku, wielokrotnie spędzała tam wolny czas z rodzeństwem. 
Podczas wypoczynku chętnie wspólnie wybierali się na wycieczki do pobliskich 
miejscowości: Czarnolasu, Sarnowa, Regowa, Boguszówki i Zwolenia.

Ciekawostki z powiatu kozieniCkiego

śladami marii SkłodowSkiej-Curie  
w powieCie kozieniCkim W dniach 16 i 17 lutego na kozieni-

ckiej pływalni „Delfin” odbyły się zawody 
pływackie z cyklu Grand Prix Puchar Pol-
ski w pływaniu. Była to pierwsza w roku 
2013 impreza centralna Polskiego Związ-
ku Pływackiego. Zorganizowana została  
w ramach cyklu siedmiu imprez, który roz-
poczęto w październiku 2012 r. w Suwał-
kach, a będzie zakończony podsumowa-
niem na olimpijskiej pływalni w Olsztynie 
w czerwcu br. Organizatorem zawodów 
był Polski Związek Pływacki oraz Kozie-
nickie Centrum Rekreacji i Sportu. 

Pływalnia w Kozienicach ma już 11 lat  
i od początku odbywają się na niej zawody  
z cyklu Grand Prix. Każdego roku turniej 
gromadzi czołówkę polskich pływaków. Te-
goroczną imprezę uświetnił swoją obecnoś-
cią złoty medalista Mistrzostw Świata, Rado-
sław Kawęcki. O tytuł najlepszego pływaka 
walczył także Paweł Korzeniowski, siódmy 
zawodnik Igrzysk Olimpijskich, który sukce-
sywnie powraca do formy po ciężkim urazie. 
Wśród pań o najwyższe lokaty walczyła brą-
zowa medalistka Mistrzostw Świata, Alek-
sandra Urbańczyk, która jest stałą uczest-
niczką kozienickiego Grand Prix.

Podczas zawodów pływackich Grand 
Prix Puchar Polski w Kozienicach, w klasy-
fikacji kobiet pierwsze miejsce i 1655 punk-
tów zdobyła Aleksandra Urbańczyk z AZS 
UŁ PŁ Łódź, która na dystansie 50 m sty-
lem grzbietowym uzyskała czas 00:27,16, 
100 m stylem zmiennym zaś pokonała  
w czasie 01:01,97. W klasyfikacji mężczyzn 
pierwszą lokatę i 1656 punktów, uzyskał 
Michał Poprawa z AZS AWF Katowice, 
który 200 m stylem motylkowym pokonał 
w czasie 01:55,88, natomiast w 00:51,75 
przepłynął 100 m tym samym stylem. Ra-
dosław Kawęcki ukończył turniej na dru-
gim miejscu, uzyskując 1640 punktów,  
z czasem 00:52,03 na dystansie 100 m sty-
lem grzbietowym oraz czasem 01:53,92 na 
odcinku 200 m również stylem grzbieto-
wym. Paweł Korzeniowski uplasował się na 
trzecim miejscu, gromadząc 1627 punktów.

Dwudniowe zawody Grand Prix Puchar 
Polski w pływaniu zakończyła uroczysta 
dekoracja 10 najlepszych pływaków w kate-
gorii kobiet i mężczyzn oraz krótkie wystą-
pienie Członka Zarządu Polskiego Związku 
Pływackiego, Jerzego Kowalskiego oraz 
zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Kozienicach Edwarda Pułkowskiego, 
którzy kończąc oficjalnie turniej, podzię-
kowali sportowcom za zaciętą rywalizację, 
natomiast organizatorom za przygotowanie 
widowiska na wysokim poziomie.

sabina seMeniuk

Grand prix puChar 
polSki w pływaniu
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18 lutego odbyło się rozstrzygnię-
cie czwartej edycji Turnieju Między-
szkolnego „Znane Postacie Powia-
tu Kozienickiego”. Młodzież wraz  
z opiekunami zebrała się w Bibliotece 
Publicznej Gminy Kozienice-Bibliote-
ka Powiatowa im. ks. F. Siarczyńskie-
go. Biblioteka oraz Starosta Powiatu 
Kozienickiego Janusz Stąpór objęli 
patronat nad turniejem. Organizatorem 
konkursu był Zespół Szkół Nr 1 im. 
Legionów Polskich w Kozienicach, 
pomysłodawcą i opiekunem Agnieszka 
Fila-Sadurska.

Spotkanie rozpoczął dyrektor Zespo-
łu Szkół Nr 1 Ryszard Zając, przywitał 
gości. Następnie zebranych powitał 
Starosta Powiatu Kozienickiego Janusz 
Stąpór, po czym oddał głos Agnieszce 
Fili-Sadurskiej, która przedstawiła za-
sady oraz cele konkursu. W turnieju 
mogli wziąć udział uczniowie gimna-

RozstRzygnięcie tuRnieju Międzyszkolnego  
„znane Postacie Powiatu kozienickiego”

zjów i szkół ponadgimnazjalnych z na-
szego powiatu, którzy napisali prace na 
temat wybranej postaci z naszego regio-
nu. Celem konkursu było przybliżenie 
historii, kultury oraz sylwetek znanych 
i nieznanych postaci małej Ojczyzny. 
Następnie przedstawiono werdykt Ko-
misji Konkursowej, która obradowała  
w siedzibie organizatora w składzie: 
Anna Gollasch, Joanna Czechyra-Wej-
ner, Agnieszka Fila-Sadurska. Na kon-
kurs wpłynęło 10 prac pisemnych:
I miejsce zajęła praca Macieja Kutyły  

i Patryka Wrony „Franciszek „ Zagoń-
czyk” Jaskulski – życie oddane Polsce”

II miejsce zajęła praca Aleksandry Rębiś  
i Wojciecha Szerszenia „Grzegorz 
Szewczyk”

III miejsce zajęła praca Anny Sinior „Po-
stać Zbigniewa Siniora, wojskowego 
opozycjonisty”.
Wyróżniono prace Agaty Lutek i Mag-

daleny Szczygieł; „Benedykt Janaszek- 
Twórca Ziemi Kozienickiej”

Po przedstawieniu werdyktu Dyrek-
tor Zespołu Szkół nr 1 Ryszard Zając 
oraz Starosta Powiatu Kozienickiego 
Janusz Stąpór wręczyli nagrody zwy-
cięzcom oraz ich opiekunom. Zostały 
również wręczone dyplomy uznania dla 
szkół, których uczniowie wzięli udział 
w turnieju. Po wręczeniu nagród swo-
ją historię zebranym przedstawił Zbi-
gniew Sinior- wojskowy opozycjonista, 
o którym pracę napisała jego bratanica 
Anna Sinior.

Na zakończenie głos zabrał Starosta 
Janusz Stąpór, który podziękował wszyst-
kim za przybycie. Wyraził nadzieję, że  
w przyszłym roku odbędzie się kolejna 
edycja turnieju i że również będzie się 
cieszyć zainteresowaniem wśród mło-
dych ludzi powiatu kozienickiego.

agnieszka fila-saDurska

Vi PowiaTowy PleneR 2013 „PowiaT kozienicki w obiekTywie 
– cztery pory roku”

1 marca rozpoczął się VI Powiatowy 
Plener 2013 „Powiat Kozienicki w obiek-
tywie – cztery pory roku”. Organizatorem 
VI Powiatowego Pleneru Fotograficznego 
jest Starostwo Powiatowe w Kozienicach. 
Celem pleneru fotograficznego jest udo-
kumentowanie walorów przyrodniczych 
oraz dziedzictwa kulturowego powiatu 
kozienickiego oraz jego promocja.

Plener odbędzie się w czterech termi-
nach i czterech różnych miejscach powia-
tu kozienickiego, ustalonych na miesiąc 
przed rozpoczęciem każdego ze spotkań. 

W plenerze weźmie udział 16 fotografów 
– członków Radomskiego Towarzystwa 
Fotograficznego – po 4 w każdym kwar-
tale.

Patronat nad plenerem objęli Janusz 
Stąpór Starosta Powiatu Kozienickiego 
oraz Leszek Jastrzębowski Prezes Radom-
skiego Towarzystwa Fotograficznego.

Starostwo Powiatowe w Kozieni-
cach jest organizatorem plenerów po-
wiatowych od 2008 roku. W latach 2008 
– 2010 w gminie Garbatka – Letnisko 
odbyły się trzy Powiatowe plenery malar-

sko – rzeźbiarskie „Inspiracje Garbatka 
– Letnisko” przy współpracy i z wyko-
rzystaniem obiektów Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych. Prace wykonane pod-
czas plenerów prezentowane były m.in.  
w Sękocinie Starym i Mazowieckim Cen-
trum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”  
w Radomiu. W roku 2011 w Stadninie Koni  
w Kozienicach odbył się plener malarski, 
a wernisaż wystawy poplenerowej odbył 
się podczas II Kozienickiego Festiwalu 
Jeździeckiego.

W 2012 roku na przełomie lipca  
i sierpnia w północnej części powiatu  
w Gminie Magnuszew i Grabów nad Pi-
licą odbył się po raz pierwszy plener ma-
larsko – fotograficzny „Miejsca jakich nie 
znamy – uroki północnej części powiatu 
kozienickiego”. Wykonane na plenerze 
race prezentowane były w Centrum Kul-
tury w Magnuszewie oraz Galerii „Łaź-
nia” i Galerii Kina „HELIOS” w Rado-
miu. Trzynaście zdjęć wykonanych na 
tym plenerze wykorzystano do kalenda-
rza promocyjnego powiatu kozienickiego 
na rok 2013. Zdjęcia wykonane przez fo-
tografów biorących udział w VI Powiato-
wym Plenerze 2013 „Powiat Kozienicki 
w obiektywie – cztery pory roku” zostaną 
wykorzystane do kolejnego wydawni-
ctwa, które opracuje Wydział Promocji  
i Kultury.

eDyta MarCzak
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eNeA WYTWARZANIe S.A.  
ZaINWESTOWaŁa W NOWĄ  

INSTaLacJĘ OdSIaRcZaNIa SpaLIN
ENEA Wytwarzanie S.A. podpisała 

kontrakt na budowę instalacji odsiar-
czania spalin (IOS IV) zmniejszającą 
emisję dwutlenku siarki. Wartość pod-
pisanego kontraktu to 148 000 000 zł 
netto (182 040 000,00 zł brutto). Plano-
wany przez wykonawcę termin zakoń-
czenia budowy i przekazania instalacji 
do eksploatacji to czerwiec 2015 roku. 
Działanie instalacji zapewni bardzo 
wysoką – ponad 93 procentową sku-
teczność odsiarczania. 

ENEA Wytwarzanie S.A. i Bab-
cock – Hitachi K.K. podpisały 5 marca 
umowę na Budowę Instalacji Odsiar-
czania Spalin IOS IV dla bloków dwu-
stumegawatowych o łącznej mocy ok.  
800 MWe. To już czwarta instalacja od-
siarczania spalin, w którą zainwestowa-
ła kozienicka elektrownia. 

Projekt inwestycyjny spełnia wyma-
gania Dyrektywy 2010/75/UE Parla-
mentu Europejskiego i Rady w sprawie 
emisji przemysłowych, która wchodzi  
w życie z dniem 1 stycznia 2016. Bu-
dowa IOS IV pozwoli kozienickiej 
elektrowni na realizację wymaganych 
planów produkcyjnych z dotrzymaniem 
wymaganych standardów emisyjnych 
bez ograniczenia produkcji energii wy-
nikających z przekroczenia emisji dwu-

tlenku siarki do atmosfery. Instalacja 
IOS IV zredukuje emisję dwutlenku 
siarki znacznie poniżej wymaganych  
200 mg /Nm3

s, a także przyczyni się do 
zbilansowania emisji w całym obsza-
rze wytwarzania Grupy Kapitałowej 
ENEA.

„Ze względu na położenie elektro-
wni w Puszczy Kozienickiej ekolo-
giczny aspekt działalności ma dla nas 
fundamentalne znaczenie. Dążymy do 
produkcji tzw. „czystej energii” inwe-

stując w instalacje i technologie mają-
ce na celu ograniczenie do minimum 
ingerencji elektrowni w środowisko. 
Celem budowy kolejnej Instalacji Od-
siarczania Spalin jest osiągnięcie jesz-
cze niższych wartości emisji dwutlenku 
siarki. Działanie Instalacji oparte jest na 
metodzie mokrej wapienno–gipsowej, 
która zapewnia bardzo wysoką – ponad 
93% skuteczność odsiarczania. Sub-
stancją pochłaniającą będzie roztwór 
wodny mączki kamienia wapiennego, 
a produktem końcowym procesu będzie 
gips, który później można wykorzystać 
w materiałach budowlanych.”– powie-
dział Andrzej Schroeder, Prezes Zarzą-
du ENEA Wytwarzanie S.A. 

Technologia mokra wapienno – gip-
sowa jest najbardziej rozpowszechnioną 

w energetyce metodą odsiarczania spa-
lin. Instalacja (IOS IV) przewidywana 
jest do pracy ciągłej przez 8000 h/rok 
przy natężeniu przepływu spalin w za-
kresie od 900 000 Nm3

s/h do 3 200 000 
Nm3

s/h dla zakładanych zawartości SO2 
w spalinach wlotowych w granicach  
1 450 ÷3 200 mg/Nm3

s. Gwarantowana 
emisja na wyjściu z instalacji nie będzie 
przekraczać poziomu 200 mg/Nm3

s.  
W warunkach eksploatacyjnych osią-
gane stężenia będą znacznie niższe od 

wartości gwarantowanej. 
ENEA Wytwarzanie S.A. to cen-

trum wytwarzania Grupy Kapitałowej 
ENEA. Liderem całego segmentu jest 
kozienicka elektrownia – największy 
krajowy wytwórca energii elektrycznej 
wykorzystujący do jej produkcji węgiel 
kamienny. Elektrownia zlokalizowana 
jest 75 km na południe od Warszawy. 
Zatrudnia ponad 2300 pracowników. 
Należy do najefektywniejszych pro-
ducentów prądu w Polsce. Dysponuje  
10 wysokosprawnymi blokami ener-
getycznymi o łącznej mocy osiągalnej 
2905 MWe. Elektrownia w Kozienicach 
posiada ponad 8% udział w rynku pro-
dukcji energii elektrycznej.

eWa Dobrzańska-trela 
enea Wytwarzanie s.a.

Informacje
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MATERIAŁ PRASOWy, 11 LUTEGO 2013 R.

wypalanie traw – podstawowe informacje
Zagrożenie dla ludzi

Wysuszone trawy palą się bardzo 
szybko, wystarczy zmiana kierunku wia-
tru, żeby pożar wymknął się spod kontroli 
i przeniósł na zabudowania. CO ROKU 
W POŻARACH WyWOŁANyCH Wy-
PALANIEM TRAW GINĄ LUDZIE. 
Inni tracą dobytek całego życia.

Płonące trawy w przydrożnych ro-
wach to także zagrożenie dla kierowców. 
Co roku dym z płonących nieużytków jest 
przyczyną kolicji drogowych. Może rów-
nież powodować zatrucia.
Wypalanie to przestępstwo

Ustawa o ochronie przyrody i usta-
wa o lasach zabrania wypalania traw na 
łąkach, pozostałości roślinnych na nie-
użytkach, skarpach kolejowych i rowach 
przydrożnych.

Sprawcy podpalenia grozi grzywna 
do 5 tys. zł, a w przypadku spowodowa-
nia pożaru stanowiącego zagrożenie dla 
życia, zdrowia czy mienia, od roku do  
10 lat więzienia.
Wypalanie traw wyjaławia ziemię

Ziemia na pogorzeliskach wbrew 
temu, co sądzą zwolennicy wypalania 
traw, staje się jałowa.

Ogień hamuje przyswajanie azotu  
z powietrza oraz proces gnicia pozo-
stałości roślinnych, które tworzą uro-
dzajną warstwę gleby. Przy wypalaniu 
giną mrówki. Owady te, zjadając resztki 
roślinne i zwierzęce, ułatwiają rozkład 
masy organicznej i wzbogacają warstwę 
próchnicy, „przewietrzają” glebę. Jed-

na kolonia mrówek może zniszczyć do  
4 milionów szkodliwych owadów rocznie. 
W pożarach traw giną biedronki, zjadają-
ce mszyce. Ogień uśmierca dżdżownice, 
które mają pozytywny wpływ na strukturę 
gleby i jej właściwości. Płomienie i dym 
zabijają pszczoły i trzmiele, co powoduje 
zmniejszenie liczb zapylonych kwiatów, 
a w konsekwencji obniżenie plonów ro-
ślin. Wypalona łąka potrzebuje kilku lat 
na regenerację.
Pożary niszczą przyrodę

Pożar traw oznacza zniszczenie miejsc 
lęgowych wielu gatunków gnieżdżących 
się na ziemi i w krzewach ptaków. Palą 
się gniazda już zasiedlone, a zatem z ja-
jami lub pisklętami (np. tak lubianych 
przez wszystkich skowronków). Płomie-
nie mszczą miejsca bytowania zwierzyny 
ownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, 
a nawet saren, jeleni czy dzików.

W pożarach traw ginie wiele poży-
tecznych zwierząt kręgowych: płazy 
(żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety 
ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, 
nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne 
gryzonie). Niejednokrotnie od palącego 
się poszycia gleby zajmują się torfowiska. 
Pożary torfu są wyjątkowo trudne do uga-
szenia, mogą trwać nawet kilka miesięcy. 
Torfowiska na regenerację potrzebują kil-
ku tysięcy lat. Często pożar traw przenosi 
się na sąsiadujące lasy, niszcząc bezpo-
wrotnie cenne drzewostany. Spalony las 
regeneruje się kilkadziesiąt lat.
Wypalanie traw się nie opłaca

Zakaz wypalania traw jest jednym  
z unijnych „Wymogów dobrej kultury 
rolnej”. Rolnikowi, który nie przestrze-
ga zakazu, grozi zmniejszenie wysokości 
wszystkich rodzajów dopłat bezpośred-
nich o 3 proc. Jeśli zostanie stwierdzone, 
że rolnik wypalał trawy na którymkol-
wiek z uprawianych gruntów, mogą zo-
stać pomniejszone: jednolita płatność ob-
szarowa, płatność cukrowa, płatność do 
pomidorów, przejściowe płatności z tytu-
łu owoców miękkich, płatności do krów 
i owiec, specjalna płatność obszarowa do 
powierzchni uprawy roślin strączkowych  
i motylkowatych drobnonasiennych, 
a także płatności rolnośrodowisko-
we (PROW 2007 – 2013), pomoc na 
zalesianie gruntów rolnych (PROW  
2007 – 2013) oraz płatności z tytu-
łu ONW,. Wysokość kary może jednak 
wzrosnąć do 5 proc, bo Agencja Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa każ-
dy przypadek wypalania traw rozpatruje 
indywidualnie. Gdy rolnikowi zostanie 
udowodnione celowe wypalanie traw, 
ARiMR może obniżyć każdy z rodza-
jów płatności bezpośrednich aż o 20%, 
a w skrajnych przypadkach stwierdzenia 
uporczywego wypalania traw, Agencja 
może pozbawić rolnika całej kwoty płat-
ności bezpośrednich za dany rok.

opracowano na podstawie materiałów: 
komendy Wojewódzkiej PsP, agencji 
restrukturyzacji i Modernizacji rolni-
ctwa, Dyrekcji generalnej lasów Pań-
stwowych

INfORMacJa O ObOWIĄZku uISZcZaNIa OpŁaT ROcZNYch Za 2013 R.
Starosta Kozienicki przypomina, że opłaty roczne za 2013r. z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nierucho-
mości gruntowych Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu kozienickiego należy uiszczać w terminie do 31 marca  
2013 r. na rzecz Skarbu Państwa na konto Powiatu Kozienickiego w Banku PEKAO SA O/ Kozienice 95 1240 5703 1111 
0000 4906 9004 lub w kasie tutejszego Starostwa.

Przypomina się również, że opłaty roczne wnosi się przez cały okres trwałego zarządu, użytkowania wieczystego bez 
wezwania w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

Jeżeli z uwagi na zmianę wartości nieruchomości gruntowej organ będzie zamierzał zaktualizować wysokość opłaty rocznej, 
zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2000 r. Nr 98, 
poz.1071 ze zm.) z a w i a d o m i na piśmie stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie aktuali-
zacji opłaty rocznej.

                  Janusz Stąpór
             Starosta Kozienicki

Informacje
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O kObIETach NIE TYLkO dLa kObIET 
SŁóW kILka…

„Dorosły człowiek płci żeńskiej” to 
według Słownika Języka Polskiego defi-
nicja kobiety, a hasło „kobieta” umiesz-
czone jest pomiędzy kobaltem, kobiałką, 
kobieciarzem, kobieciną, kobiecością, 
kobiercem, kobrą. W niedalekim jego są-
siedztwie znajduje się bogata rodzina wy-
razów „kochać” oraz „kot”.

Kim zatem jest kobieta? I jaka jest? 
Jak wygląda? Jak ją opisać? 

Tego problemu z pewnością nie mają 
dzieci z Publicznego Przedszkola nr 3 w Ko-
zienicach z oddziałami integracyjnymi.

Dla nich kobieta to przede wszystkim 
mama. Albo ciocia. Może to być również 
babcia czy siostra. Może mieć długie wło-
sy, może mieć krótkie włosy, ale włosy  
z pewnością musi mieć. Wśród znaków roz-
poznawczych u kobiety są również poma-
lowane oczy i perfumy. Pomalowane usta 
natomiast i długie paznokcie to warunek nie-
malże konieczny. Kobieta może nosić spód-
niczkę, może nosić sukienkę, może też no-
sić spodnie. Ale te ostatnie to raczej krótkie.  
I kobiety według dzieci dużo muszą: muszą 
chodzić do fryzjera, nosić kolczyki, branso-
letki, chodzić na obcasach. Obcasy mogą 
być też  niskie, ale muszą być. Dzieci wiedzą 
także doskonale, jakie zawody wykonują ko-
biety… są księgowymi, lekarzami, stomato-
logami. Pracują w przedszkolach, szkołach, 
urzędach. Wiedzą również, co kobiety lubią, 
według nich, przede wszystkim lubią ładnie 
wyglądać. I wiedzą, co kobiety lubią dosta-
wać w prezencie… Tutaj triumfują laurki, 
szampany, czekoladki, kwiaty i oczywiście 
pierścionek z brylantem. Pojawiają się jednak 
również i całusy. W ogóle dzieci dużo wiedzą 
o kobietach… Wiedzą, że kobiety chcą być 
piękne, lubią kolory takie jak różowy, fiole-
towy, czerwony, niebieski, mają duże toreb-
ki, a w nich portfel i telefon komórkowy. No  
i dzieci wiedzą, że mężczyźni szaleją za  
kobietami.

Dużo o kobietach wie również Główny 
Urząd Statystyczny, a jego wiedza opiera się 
na informacjach zebranych podczas przepro-
wadzonego w 2011 roku Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań. Rapor-
ty GUS – u nie mówią co prawda nic o kolo-
rze i długości włosów. Nie ma w nich danych  
o butach i torebkach. Pominęły zupełnie kwe-
stię prezentów i sposobu bycia kobiet. Z całą 
pewnością jednak przekazują kompendium 
wiedzy na temat sytuacji kobiet na rynku 
pracy, ich wykształcenia, sytuacji rodzinnej, 
miejsca zamieszkania. A w Polsce, podobnie 
jak w innych krajach europejskich, sytuacja 
kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji 
zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną 
z najważniejszych cech uwzględnianych  

w statystyce rynku pracy.
Najwyższym poziomem aktywności 

zawodowej charakteryzują się kobiety  
z wykształceniem wyższym. Jednak ko-
biety rzadziej niż mężczyźni zajmują sta-
nowiska kierownicze, szczególnie wyż-
szego szczebla. Jeszcze niższy jest udział 
kobiet pracodawców.

Najbardziej sfeminizowanymi grupa-
mi zawodowymi są „Pracownicy biuro-
wi”, „Pracownicy usług i sprzedawcy” 
oraz „Specjaliści”. Najmniej kobiet pra-
cuje w grupie zawodów „Robotnicy prze-
mysłowi i rzemieślnicy” oraz „Operato-
rzy i monterzy maszyn i urządzeń”.

Najbardziej sfeminizowaną dziedziną 
gospodarki jest „Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna”. Niewiele mniej kobiet pracuje 
w „Edukacji”. Branże opanowane przez ko-
biety to także „hotelarstwo i gastronomia”, 
„pośrednictwo finansowe”, „działalność 
usługowa”. Najmniej sfeminizowanym 
sektorem jest inżynieria – „budownictwo” 
oraz „górnictwo i wydobywanie”.

Z badań przeprowadzonych  
w 2009 roku w ramach kampanii „Go-
dzenie ról rodzinnych i zawodowych” 
realizowanej przez rządowe Centrum 
Rozwoju Zasobów Ludzkich wynika, że 
pracującym mężczyznom przypisuje się 
takie cechy jak odporność na zmęcze-
nie i stres, umiejętność pracy pod presją 
czasu, dyspozycyjność, konsekwencja  
i kreatywność, podczas gdy kobiety uwa-
ża się przede wszystkim za systematycz-
ne, szybko uczące się i posiadające duże 
zdolności komunikacyjne.

Wyniki zwracają również uwagę, że 
feminizacji podlegają takie zawody, które 
umożliwiają godzenie pracy zawodowej  
z obowiązkami domowymi. Ale i powie-
dzenia, że „kobieta żadnej pracy się nie boi”  
a „za mundurem panny sznurem” nie są 
bezpodstawne. Obecnie kobiety realizują się 
zawodowo w ratownictwie medycznym, Po-
licji, Straży Pożarnej, służbach penitencjar-
nych. Potrafią wydawać wyroki, pilnować  
i kontrolować. I to zgodnie z literą prawa.

Kobalt to bardzo twardy, srebrzystoró-
żowy metal, kobiałka – koszyk z wikliny 
pozornie delikatnej i cienkiej, kobierzec – 
dekoracyjna tkanina, kobra – jadowity wąż 
z charakterystycznym deseniem w kształcie 
okularów w okolicy głowy, kochać znaczy 
żywić do osoby gorące uczucie połączone  
z pożądaniem, kot – zwierzę domowe  
o miękkiej sierści, długim ogonie, długich 
wąsach i łapach zakończonych pazurami.  
A kobieta to z pewnością ktoś więcej niż 
podaje słownikowa definicja…

agnieszka gaJDa

Kobiety zaproszone 8 marca  
2013 roku, przez Wójta Gminy Grabów 
nad Pilicą Euzebiusza Strzelczyka, spę-
dziły wieczór z uśmiechem na ustach. 
Inauguracji imprezy dokonała Sekre-
tarz Gminy Dorota Stępień, witając 
przybliżyła historię i początki tradycji 
Dnia Kobiet.

Jako pierwsza wystąpiła Miejska 
Orkiestra Dęta Moderato z Warki pod 
batutą Artura Gębskiego. Repertuar 
przygotowany specjalnie dla Pań, po-
ruszył licznie przybyłe grono kobiet. 
Owacje na stojąco oraz gromkie brawa 
nie miały końca. Okrzyki Dzię-ku-je-my 
przerwał Kapelmistrz nie kryjąc swego  
wzruszenia.

Po koncercie emocje rozśpiewa-
nej płci pięknej ukoił orzeźwiający 
szampan, aromatyczna kawa i herbata.  
W połączeniu z słodkimi przekąska-
mi, atmosfera nabrała jeszcze bardziej 
uroczystego wyrazu. Przy biesiadnej 
muzyce kapeli z Grabowa, noszącej 
nazwę „Karolki” zgromadzone panie, 
a było ich 250 śpiewająco odpowiada-
ły na pytania konsultantki jednej z firm 
kosmetycznych, która nagradzała je  
kosmetykami. 

Kolejnym punktem w programie był 
występ Kabaretu z Kopydłowa.

Lidia Kucharska-Segień – najpięk-
niejsza we wsi „Bronka”; Leszek Benke 
– Komendant OSP Kopydłowo, jak sam 
powiada ”...już 19–stą kadencję i nie da 
się ze stołka ruszyć...”; oraz Andrzej Jur-
czyński – nauczyciel z Kopydłowa, dba-
jący o intelekt mieszkańców.

Wspaniałe trio zostało, staropol-
skim obyczajem, przywitane chlebem, 
przez kolegów z branży czyli strażaków  
z Grabowa nad Pilicą. Komendant 
błyskawicznie rozbawił Kobiety 
gwarą oraz niepowtarzalnym akcen-
tem w wygłaszanym prologu. Już po 
kilku minutach śmiech był wszech-
obecny. Ponad godzinny występ Ka-
baretu spowodował bóle brzucha  
a zmarszczki mimiczne wyraźnie pod-
kreślały zadowolenie na twarzach  
kobiet.

Tak mile spędzone chwile, z pewnością 
zdarzą się za rok – podkreślił Organizator 
Wójt Gminy Grabów nad Pilicą, Euze-
biusz Strzelczyk.

Małgorzata siekut

dZIEń kObIET  
W GRAbOWIe 
Nad pILIcĄ

Wydarzenia/Informacje
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PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach informuje, że od 27 lutego 2013r. w siedzibie jednostki przy ul. Świer-

czewskiego 20, funkcjonuje Punkt Poradnictwa Specjalistycznego. 
Realizacja poradnictwa wynika z zadań wykonywanych przez PCPR w ramach ustawy o pomocy społecznej, o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych a także założeń projektu systemowego „Upowszechnianie integracji społecznej w powiecie 
kozienickim”.  

Poradnictwo finansowane jest ze środków własnych Powiatu Kozienickiego oraz współfinansowane ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem zorganizowanego poradnictwa jest:
• pomoc psychologiczno-prawna w rozwiązywaniu problemów,
• wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych,
• pomoc w zakresie konfliktów rówieśniczych i rodzinnych,
• pomoc w zaburzeniach emocjonalnych,
• pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
• rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia osobom doznającym przemocy domowej,
• udzielanie informacji i porad z zakresu prawa w szczególności: rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, prawa 

pracy, spraw majątkowych, 
• udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień oraz możliwości uzyskania pomocy.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Punktu Poradnictwa Specjalistycznego z pomocy mogą korzystać mieszkańcy powiatu 
kozienickiego a w szczególności:

• członkowie rodzin zastępczych i osoby z ich otoczenia,
• osoby opuszczające rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą,
• osoby i rodziny dotknięte przemocą, w tym sprawcy przemocy,
• osoby i rodziny z problemem niepełnosprawności,
• osoby mające problemy opiekuńczo-wychowawcze,
• osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym,
• rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
• młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym znajdująca 

się w rodzinach naturalnych, rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Wsparcie obejmuje poradnictwo socjalne, psychologiczne i prawne. Poradnictwo socjalne realizowane jest codziennie w go-

dzinach pracy Centrum natomiast harmonogram spotkań z psychologiem i prawnikiem dostępny jest na tablicy ogłoszeń w PCPR  
w Kozienicach ul. Świerczewskiego 20 oraz stronie internetowej www.pcprkozienice.pl

Osoby zainteresowane zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad. W celu sprawnej realizacji usług prosimy  
o wcześniejsze telefoniczne (nr tel. 48/611-02-26 lub 25) lub osobiste zgłaszanie chęci uczestnictwa w spotkaniu.

urszula koWalik 
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy rodzinie w kozienicach

W piątek 1 marca w Muzeum Re-
gionalnym w Kozienicach odbył się 
wernisaż wystawy poplenerowej prac 

powstałych podczas Międzynarodowego 
Pleneru Ekspresji Twórczej, Malarstwa 
i Rzeźby „Inspiracje Garbatka-Letni-

sko 2012”, w któ-
rym wzięło udział  
20 artystów z Pol-
ski i zagranicy pod 
okiem Mirosława 
Dziedzickiego ko-
misarza pleneru. 

Podczas wer-
nisażu Krzysztof 
Reczek dyrektor 
muzeum zwrócił 
uwagę zebranych 
na wystawę jako 
całość. Zauważył, 
iż odmienne war-

MuzeuM regionalne w kozienicach – wystawa poplenerowa
sztatowo oraz interpretacyjnie prace 
komponują się tworząc wspólny motyw 
– Garbatkę. 

Wystawa, którą można oglądać do 
15 kwietnia br., pokazuje zderzenie 
różnych dziedzin sztuk plastycznych. 
Zwiedzający mogą podziwiać prace  
z dziedziny malarstwa, rzeźby, grafiki, 
a także kowalstwa i instalacji artystycz-
nych. Prace reprezentują sztukę współ-
czesną, która według dyrektora muze-
um, jest bardzo ważną dziedziną sztuki 
w rozwoju człowieka zarówno emocjo-
nalnym jak i intelektualnym, poszerza-
jącym horyzonty.

agnieszka gaJDa
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abc kONSuMENTa – Jak OSZcZĘdZaĆ ENERGIĘ ELEkTRYcZNĄ
Jak postępować aby płacić mniejsze 

rachunki za zużytą energię elektryczną?
Na pewno nie należy, a nawet nie 

wolno podpisywać nowej umowy na do-
stawę energii elektrycznej, którą przy-
nosi nam do domu nieznany przedsta-
wiciel, bez jej dokładnego przeczytania 
przed podpisaniem.

Przed rozmową z przedstawicielem 
handlowym powinniśmy go wylegitymo-
wać i zażądać pełnomocnictwa do zawarcia 
umowy oraz sprawdzić jego dowód osobi-
sty – mamy do tego ustawowe prawo.

Gdy taką umowę dostajemy do pod-
pisania, musimy poznać podstawowe 
warunki umowy, ale te które są wpisane 
do warunków umowy, a nie te o których 
mówi przedstawiciel handlowy.

Do takich podstawowych warunków 
umowy, które bezwzględnie musimy znać 
przed zawarciem umowy należą:
1. cena za 1 kWh zużytej energii elek-

trycznej, czyli czy jest i o ile niższa od 
tej, którą mamy podaną na dotychcza-
sowych fakturach, jeżeli różnica jest 
niewielka musimy poważnie zastano-
wić się nad sensem podpisywania no-
wej umowy, szczególnie wtedy gdy zu-

żywamy niewielką ilość energii,
2. dodatkowe opłaty np. ubezpieczenie 

(od czego jesteśmy ubezpieczeni i czy 
ono jest nam w ogóle potrzebne), opła-
ty handlowe, których wysokość może 
spowodować, że będziemy płacić wyż-
szy rachunek niż dotychczas,

3. okres na jaki jest zawierana umowa – 
obecnie przedstawiciele handlowi jed-
nej ze spółek zawierają umowy na okres  
5 lat – od takich umów jest niemożliwe 
późniejsze odstąpienie bez zapłaty kary 
umownej,

4. wysokość kary umownej, którą musi-
my zapłacić za przedterminowe zerwa-
nie umowy,

5. czy to jest umowa kompleksowa jak 
dotychczasowa tj. na jednej fakturze 
mamy opłaty za przesył i zużycie ener-
gii elektrycznej, czy też po zawarciu 
umowy będziemy otrzymywać dwie 
faktury oddzielnie za przesył i za zu-
życie energii co podniesie koszty ich 
zapłaty.
Dopiero po zapoznaniu się z podsta-

wowymi warunkami umowy i ich za-
akceptowaniu tzn. stwierdzeniu, że ta 
umowa opłaca się nam, możemy podpi-

sać nową umowę. 
Jeżeli po podpisaniu w naszym miesz-

kaniu tj. poza lokalem przedsiębiorstwa 
umowy stwierdzimy, że z jakiś względów 
nam nie odpowiada mamy 10 dni od jej 
podpisania do wysłania, pod adresem 
podanym w umowie, listem poleconym 
oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
– przyczyn odstąpienia nie podajemy, 
gdyż nie mamy takiego obowiązku.

Osoby, w tym przedsiębiorcy zuży-
wający dużo energii elektrycznej mogą 
przy zmianie sprzedawcy uzyskać pewne 
oszczędności ale do tego należy podejść 
profesjonalnie. Cała procedura jest dokład-
nie opisana w Internecie na specjalnej stro-
nie internetowej opracowanej przez Urząd 
Regulacji Energetyki tj. www.maszwybor.
ure.gov.pl/. Tam też jest umieszczony kal-
kulator przy pomocy, którego możemy 
obliczyć jaką kwotę możemy zaoszczędzić 
na zmianie sprzedawcy.

Informacje na temat umowy, taryfy  
i zmiany sprzedawcy można otrzymać  
w Biurach Obsługi Klienta PGE Ob-
rót S.A. a także na stronie internetowej  
www.gkpge.pl. 

stanisłaW gąsior

WYSTaWa W WIEŻY
Stowarzyszenie 

Twórców Ludowych 
w Kozienicach Cen-
trum Promocji Sztuki 
„GALERIA” zorga-
nizowało 8 marca 
wystawę okolicz-
nościową dorobku 
artystycznego twór-
ców ludowych zie-
mi kozienickiej. Na 
wystawie znalazło 
się prawie 130 prac  
21 twórców. Moty-
wem przewodnim 
prac autorstwa głów-
nie kobiet jest kobie-
ta oraz kwiaty, przedstawione w formie 
malarstwa olejnego na płótnie, malar-
stwa na szkle, rzeźby, haftu krzyżyko-
wego. Nowością są prace wykonane me-
todą origami oraz szkice ołówkiem. Jak 
zauważył Stanisław Grudzień, który do-
konał otwarcia wystawy, w Dniu Kobiet 
nie należy mówić o innych tematach niż 
tych związanych z kobietami. Zgodnie 
z tą deklaracją obecni tego dnia mogli 
nie tylko obejrzeć prace kobiet i prace 
obrazujące kobietę. Mogli również usły-
szeć aforyzmy próbujące zgłębić naturę 
pań. Tego dnia w Galerii nie zabrakło 

życzeń i kwiatów, które złożyli również 
Stanisław Siderski Sekretarz Gminy 
Kozienice i Edward Pułkowski Zastęp-
ca Przewodniczącego Rady Miejskiej  
w Kozienicach. Wernisaż został uświet-
niony występem Klubu Seniora „Złota 
Jesień” oraz zespołu „Półbożanki” z Au-
gustowa. Wszyscy odwiedzający Wieżę 
są mile widziani i mogą oglądać dorobek 
twórczy artystów w godzinach od 9 do 
15 każdego dnia tygodnia oprócz ponie-
działków. Wstęp do Galerii jest bezpłat-
ny. Wystawa czynna do końca czerwca 
2013 roku. 

agnieszka gaJDa

Komenda Powiatowa Policji w Ko-
zienicach pragnie zachęcić Państwa do 
wzięcia udziału w plebiscycie „Policjant 
który mi pomógł”. Istota przedsięwzię-
cia polega na wyróżnieniu funkcjonariu-
szy, którzy w ocenie społecznej charak-
teryzują się wysokim profesjonalizmem 
w zakresie indywidualnej pomocy oso-
bom pokrzywdzonym przemocą domo-
wą w rodzinie oraz zaangażowaniem  
w budowanie lokalnego systemu pomo-
cowego w omawianym obszarze.

Procedura zgłaszania policjantów 
do konkursu odbywa się przez cały rok 
z wykorzystaniem formularzy zgłosze-
niowych, które bezpośrednio wpływa-
ją do Ogólnopolskiego Pogotowia dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebie-
ska Linia” www.policjant.niebieskali-
nia.pl/formularz.php. Kandydatów do  
VI edycji, zgodnie z regulaminem 
konkursu, zgłaszać mogą osoby in-
dywidualne, organizacje i instytucje 
z wyjątkiem Policji do dnia 31 maja  
2013 roku. Zgłoszenia nadesłane póź-
niej automatycznie przejdą do kolejnej 
edycji konkursu.

PatryCJa zaboroWska

pLEbIScYT 
„pOLIcJaNT kTóRY 

MI pOMóGŁ”

Informacje/Wydarzenia
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Zespół Münchhausena 
by proxy

Zespół Münchhausena by proxy – 
MSBP (pozorowanie choroby) polega 
na celowym i świadomym wytwarza-
niu objawów choroby somatycznej lub 
psychicznej (najczęściej u dziecka). 
MSBP jest zaburzeniem psychicznym, 
formą maltretowania dzieci lub doro-
słych, pozostających pod opieką osoby 
z opisywanym zespołem. Sprawcą jest 
najczęściej rodzic (matka), który nie 
jest w stanie zapanować nad wielokrot-
nym, powtarzającym się, impulsyw-
nym inicjowaniem tego typu zachowań, 
prowadzących czasem do podejmowa-
nia działań ryzykowanych dla zdrowia, 
a nawet życia ofiary. Działania matek 
podejmowane są planowo, ze szcze-
gólną starannością o uniknięcie zde-
maskowania.

Najczęściej opisywane przypadki 
tego syndromu dotyczą dzieci, których 
matki w skryty sposób wywoływały  
u nich chorobę, a następnie przypro-
wadzały je do lekarza. Fakt zwróce-
nia się po pomoc medyczną, a także 
poświęcenie i troska matek o zdrowie 
dzieci, nie pozwalały przypuszczać, że 
to właśnie one powodują ich choroby. 
W dziewięćdziesięciu procentach są to 
matki biologiczne, pozostała grupa to 
matki zastępcze, adopcyjne i macochy. 
Niekiedy także ojcowie mogą prowo-
kować chorobę dziecka, najczęściej 
wtedy, gdy matki są nieobecne, np.  
z powodu rozwodu. 

Pozornie opiekuńcza i kochająca 
matka w rzeczywistości nie akceptuje 

swojego dziecka. Odczuwa wewnętrz-
ną potrzebę postrzegania go przez in-
nych jako osobę dotkniętą chorobą. 
Zainteresowanie i współczucie należne 
rodzinom faktycznie chorych dzieci, 
stanowi dla niej rodzaj nagrody psy-
chologicznej. Matka wyzwala u ofiary 
objawy chorobowe, np. poprzez poda-
wanie trucizny, głodzenie, czy wywo-
ływanie infekcji. Łagodniejsze posta-
cie MSBP to opowiadanie lekarzowi 
wymyślonych objawów choroby lub 
fabrykowanie nieprawidłowych wyni-
ków badań. 

Przyjmuje się, że podobnie jak  
w przypadku innych form nadużyć, jak 
np. przemocy seksualnej, sprawczynie 
same były najczęściej w przeszłości 
ofiarami. Nadużycie jest więc „rodzin-
nym przekazem”. Wskazuje się też na 
występowanie  u tych matek poważ-
nych zaburzeń osobowości, najczęściej 
w formie zaburzeń narcystycznych. 
Ponadto kobiety (sprawczynie) do-
świadczyły niejednokrotnie fizycznej 
albo seksualnej przemocy, miały pró-
by samobójcze, albo były uzależnio-
ne od różnych substancji. Duża część 
matek cierpi też sama bezpośrednio  
na MSBP. 

Syndrom Münchhausena by proxy, 
w przeważającej większości dotyczy 
dzieci bardzo małych, często niemow-
ląt. Może on również obejmować dzieci 
starsze, także w okresie dorastania. Naj-
częściej zgłaszane objawy u dziecka to 
zaburzenia świadomości oraz różnego 

rodzaju ataki. Charakterystyczną cechą 
tego syndromu, jest fakt, że dziecko 
choruje wyłącznie w domu, natomiast 
w szpitalu (odseparowane na jakiś czas 
od matki) od razu wraca do zdrowia. 
Jednym ze wskaźników przydatnych  
w diagnozie syndromu Münchhausena 
by proxy są historie opowiadane przez 
rodziców, które często ulegają zmianom 
w czasie i nie zawsze zachowana jest 
ich spójność i ciągłość.

Diagnoza jest bardzo trudna, a klu-
czową rolę odgrywa pediatra. Żaden 
lekarz nie myśli początkowo o „sztucz-
nym wywoływaniu symptomów”. Nie 
ma przeważnie świadomości, że uczest-
niczy w grze i staje się współautorem 
historii pacjenta. Jednym z powodów 
oporu lekarzy przed postawieniem ta-
kiej diagnozy, jest konieczność oskar-
żenia rodzica o wyrządzenie krzywdy 
własnemu dziecku. Lekarze obawiają 
się też konsekwencji moralnych oraz 
prawnych ewentualnej pomyłki diag-
nostycznej. W Polsce opisywanych jest 
kilka do kilkunastu takich przypadków. 

Osobom dotkniętym MSBP propono-
wana jest krótko i długoterminowa terapia 
psychiatryczna i opieka psychologiczna. 
Zaleca się także psychoterapię poznawczo 
– behawioralną. Nie ma znanych sposo-
bów zapobiegania występowaniu MSBP. 
Konieczne jest jak najwcześniejsze zabie-
ranie dzieci spod opieki osoby zaburzonej 
i zapobieganie szkodom zdrowotnym. 

Dorota Marut
psycholog

Cyfryzacja telewizji naziemnej to 
projekt, w wyniku realizacji którego 
tradycyjna technika nadawania sygna-
łu drogą analogową zostanie zastąpio-
na techniką cyfrową. Abonenci, którzy 
odbierają sygnał poprzez antenę sate-
litarną lub dzięki dostawcy telewizji 
kablowej nie odczują zmiany. Zmiany 
dotyczą osób, które odbierają sygnał 
przez zwykłą antenę telewizyjną lub za 
pomocą antenowych instalacji zbior-
czych. Po to, aby móc odbierać sygnał 
telewizyjny, właściciele indywidual-
nych anten zobowiązani są do doku-
pienia do tradycyjnych, analogowych 
odbiorników telewizyjnych odpowied-

cYfRYZacJa TELEWIZJI NaZIEMNEJ
niego urządzenia umożliwiającego od-
biór sygnału cyfrowego tzw. dekodera.

W województwie mazowieckim te-
lewizja analogowa wyłączana będzie 
etapami: 19 marca, 20 maja, 17 czerw-
ca i 23 lipca 2013 roku. 

W powiecie kozienickim 19 marca 
2013 roku zostanie wyłączony sygnał 
analogowy w gminach: Głowaczów, 
Grabów nad Pilicą, Magnuszew. Na-
tomiast 17 czerwca 2013 roku w gmi-
nach: Garbatka – Letnisko, Gniewo-
szów, Kozienice, Sieciechów. 

D.D.
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SyTUacja na RynkU PRacy w Powiecie kozienickiM w 2012 RokU
Na koniec 2012 r. w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Kozienicach zarejestro-
wanych było 4937 osób bezrobotnych,  
w tym 2442 kobiety. W odniesieniu do 
grudnia 2011 r. liczba bezrobotnych w po-
wiecie kozienickim wzrosła o 170 osób. 
Na koniec grudnia 2012 r., według da-
nych GUS, stopa bezrobocia dla powiatu 
kozienickiego wynosiła 18,9% (grudzień  
2011 r. – 18,3 %), podczas gdy sto-
pa bezrobocia dla kraju – 13,4 %, a dla 
województwa mazowieckiego – 10,8 %. 
Lokalne bezrobocie charakteryzowało 
się na koniec grudnia 2012 r. dominacją: 
osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku 
(89,7% ogółu zarejestrowanych bezro-
botnych); bezrobotnych zamieszkałych 
na wsi (74,3% ogółu); bezrobotnych 
mężczyzn (50,5% ogółu); bezrobotnych  
w wieku 25 – 34 lata (27,7% ogółu);  
z wykształceniem zasadniczym zawodo-
wym oraz gimnazjalnym i poniżej (30% 
ogółu); długotrwale bezrobotnych pow. 
24 miesięcy (25,2 % ogółu) od dnia ostat-
niej rejestracji.
STRUKTURA BEZROBOCIA W PO-
WIECIE KOZIENICKIM W LATACH 
2011-2012
Bezrobocie w układzie gmin

Na koniec 2012 roku w poszczegól-
nych gminach powiatu było: Garbatka 
– Letnisko 573 osoby bezrobotne; Gło-
waczów 708; Gniewoszów 317; Grabów 
nad Pilicą 259; Kozienice 2359; Magnu-
szew434; Sieciechów 287, a w mieście 
Kozienice 1276.

Na obszarze prawie wszystkich gmin 
powiatu kozienickiego poziom bezrobo-
cia na koniec 2012 roku był wyższy od 
poziomu z końca 2011 roku. W porów-
naniu do grudnia 2011 roku, największy 
wzrost poziomu bezrobocia zanotowano 
w gminach: Głowaczów (wzrost o 50 
osób), Garbatka Letnisko (wzrost o 49 
osób). Z najmniejszą dynamiką wzro-
stu bezrobocia mieliśmy do czynienia  
w gminach Sieciechów (wzrost o 10 osób) 
i Magnuszew (wzrost o 11 osób). Tylko  
w gminie Kozienice bezrobocie nieznacz-
nie spadło (spadek o 6 osób).
Bezrobotni według grup wiekowych

Ze względu na wiek bezrobotnych, 
na koniec 2012 r. najliczniejsze grupy 
bezrobotnych stanowiły osoby w wie-
ku 25-34 lata 1369 osób (27,7% ogó-
łu bezrobotnych) oraz 18-24 lata 1078 
osób (21,8%). W odniesieniu do grudnia  
2011 roku wzrost liczby bezrobotnych 
odnotowano we wszystkich grupach wie-
kowych. Największy wzrost odnotowano  
w grupach 18-24 lata o 46 osób i 55-59 lat 

o 35 osób. 
Bezrobotni, którzy nie ukończyli  

34 lat stanowili aż 49,4% wszystkich za-
rejestrowanych. Jest to bardzo poważny 
problem, gdyż są to osoby będące na po-
czątku swojej drogi życiowej.
Bezrobotni według czasu pozostawania 
bez pracy

Biorąc pod uwagę czas pozostawa-
nia bez pracy, wśród zarejestrowanych 
bezrobotnych na koniec grudnia 2012 r. 
najliczniejszą grupę stanowili bezrobotni 
poszukujący zatrudnienia: do 6 miesięcy 
– 2019 osoby (tj. 40,9% ogółu bezro-
botnych), oraz bezrobotni pozostający 
bez pracy pow. 24 miesięcy – 1246 osób  
(tj. 25,2% ogółu bezrobotnych).
Bezrobotni według poziomu  
wykształcenia

Wśród osób pozostających bez pracy 
było: 8,7% z wykształceniem wyższym; 
11,2% średnim ogólnokształcącym; 
18,0% policealnym i średnim zawodo-
wym; 29,7% gimnazjalnym i poniżej; 
32,4% z zasadniczym zawodowym. 
Nadal jedną z przyczyn utrudniających 
znalezienie pracy jest niski poziom wy-
kształcenia i kwalifikacji zawodowych. 
Na koniec grudnia 2012 r. wykształcenie 
niższe od średniego posiadało 3065 osób 
(62% ogółu bezrobotnych), z tego: – 1599 
osób posiadało wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, 1466 osób wykształcenie 
gimnazjalne i poniżej
POŚREDNICTWO PRACY 

W 2012 r. pozyskano 1038 miejsc pra-
cy tj.: 315 miejsc pracy niesubsydiowanej 
oraz 723 miejsc pracy subsydiowanej: 
prac interwencyjnych – 86; robót publicz-
nych – 32; staży – 463; – prac społecznie 
użytecznych – 111; doposażenia stanowi-
ska pracy – 31.

Wśród zgłoszonych zapotrzebowań na 
pracowników najczęściej poszukiwano: 
robotnika gospodarczego – 122 oferty 
pracy; pozostałych pracowników obsługi 
biurowej – 119 ofert; sprzedawcy – 103 
oferty; sprzątaczki biurowej; 41 ofert; 
fakturzystki – 35 ofert pracy; magazy-
niera – 29 ofert; pomocy kuchennej – 20 
ofert; ślusarza – 18 ofert pracy.

W 2012 roku zorganizowano 5 giełd 
pracy, dzięki temu pracodawcy zatrudnili 
38 osób.

Zgłaszane oferty pracy są wywieszane 
na tablicy ogłoszeń PUP w miejscu ogól-
nie dostępnym dla bezrobotnych i poszu-
kujących pracy, są również na bieżąco 
aktualizowane i umieszczane na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) 
www.pupkozienice.pl oraz przesyłane  

i włączane do Centralnej Bazy Ofert Pra-
cy (CBOP), która jest dostępna również 
przez stronę BIP.
PORADNICTWO ZAWODOWE

W roku 2012 w ramach podstawowej 
działalności urzędu doradców zawodo-
wych odwiedziło 1.462 bezrobotnych  
i poszukujących pracy w tym 804 kobie-
ty. Odbyło się 1.380 rozmów wstępnych 
i udzielono 1.640 porad indywidualnych 
(liczba ta stanowi liczbę wizyt osób, któ-
re odwiedziły doradców zawodowych  
w 2012 roku).  

Ponadto w ramach poradnictwa gru-
powego zorganizowano 8 grup warsztato-
wych, w których uczestniczyło 80 osób. 
Natomiast 1.860 osób zostało poinformo-
wanych w ramach indywidualnej infor-
macji zawodowej. W ramach grupowej 
informacji zawodowej zorganizowano 
15 grup dla 129 osób. Przeważająca te-
matyka prowadzonych zajęć to: „Prawa  
i obowiązki osób bezrobotnych i poszu-
kujących pracy”.
KLUB PRACY

Od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.  
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozie-
nicach przeszkolono w zakresie aktywne-
go poszukiwania pracy w ramach Klubu 
Pracy 70 osób bezrobotnych w tym 4 oso-
by niepełnosprawne. W zajęciach aktywi-
zacyjnych w w/w okresie wzięło udział 
129 osób bezrobotnych (11 grup) w tym 
1 osoba niepełnosprawna.
FORMY AKTYWIZACJI ZAWODO-
WEJ
Staże

W 2012 roku na zorganizowanie staży 
zawarto 462 umowy dla 463 osób w tym: 
137 osób – Fundusz Pracy (algorytm); 
215 osób – Projekt systemowy – „Wspie-
rajmy bezrobotnych”;

46 osób – Program specjalny „Młodzi 
Aktywni”; 40 osób – Program „Bezrobot-
ni do 30 roku życia” z rezerwy ministra; 
25 osób – Program „Osoby w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy” z rezerwy mini-
stra.
Prace interwencyjne 

W 2012 roku podpisano 72 umowy fi-
nansowane z Funduszu Pracy, na podsta-
wie których zatrudniono 83 osoby.
Roboty publiczne 

W 2012 roku zawarto 9 umów na or-
ganizację robót publicznych, w ramach 
których zatrudniono 33 osoby we wszyst-
kich gminach powiatu kozienickiego  
i w Rejonowym Związku Spółek Wod-
nych w Kozienicach.
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Prace społecznie użyteczne
W 2012 roku prace społecznie uży-

teczne zorganizowane były w 4 gminach 
tj.: gmina Kozienice – 76 osób; gmina 
Garbatka Letnisko – 10 osób; gmina 
Gniewoszów – 5 osób; gmina Mag-
nuszew – 7 osób. W ramach prac spo-
łecznie użytecznych wykonywane były 
prace porządkowe, ogrodnicze, czysz-
czenie rowów melioracyjnych, prace 
konserwacyjno-renowacyjne, pomoc te-
rapeuty zajęciowego, konwojent dowo-
żący osoby niepełnosprawne na zajęcia 
WTZ, pomoc administracyjno biurowa, 
prace ogrodnicze w parku, utrzymanie 
porządku w miejscach Pamięci Naro-
dowej, sadzenie i pielęgnacja krzewów  
w miejscach publicznych.
Szkolenia 

W 2012 r. w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Kozienicach w ramach szkoleń 
indywidualnych ze środków Funduszu 
Pracy przeszkolono łącznie 105 osób 
w tym: 54 osoby – Fundusz Pracy (al-
gorytm); 20 osób – Program specjalny 
„Młodzi Aktywni”; 12 osób – Program 
„Bezrobotni do 30 roku życia” z rezer-
wy ministra; 19 osób – Program „Osoby 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy” 
z rezerwy ministra. Były to szkolenia 
indywidualne: podnoszące kwalifika-
cje kierowców; z zakresu spawania; 
kosmetyczne; z zakresu prowadzenia 
działalności gospodarczej; na wózki 
jezdniowe; gastronomiczne; dla opera-
torów koparko – ładowarek; w zakre-
sie handlu; szkolenia administracyjno 
– biurowe.
Jednorazowe środki na podjęcie dzia-
łalności gospodarczej

W 2012 r. z Funduszu Pracy udzielo-
no 76 jednorazowych środków na pod-
jęcie działalności gospodarczej:24 osoby 
– Fundusz Pracy (algorytm); 34 osoby – 
Projekt systemowy – „Wspierajmy bez-
robotnych”; 4 osoby – Program specjal-
ny „Młodzi Aktywni”; 7 osób – Program 
„Osoby w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy” z rezerwy ministra; 3 osoby – 
Program „Bezrobotni do 30 roku życia” 
z rezerwy ministra; 4 osoby – Program 
„Przedsiębiorczość Twoją Szansą” z re-
zerwy ministra.

W 2012 roku jednorazowe środki na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej 
wykorzystano na działalność: usługową 
– 56 osób, handlową – 15 osób, produk-
cyjną – 5 osób.
Refundacja kosztów wyposażenia lub 
doposażenie stanowiska pracy

W 2012 roku – 12 pracodawcom 
zrefundowano koszty wyposażenia sta-
nowiska pracy w tym, w ramach: Fun-
duszu Pracy – 9 refundacji (pracow-
nik biurowy, kucharz – 2 stanowiska, 
sprzedawca – 2 stanowiska, hydraulik, 
pracownik remontowo-budowlany, geo-
deta, recepcjonistka); Programu „Bez-
robotni do 30 roku życia” z rezerwy 
ministra – 1 refundacja (kelner); Pro-
gramu „Bezrobotni do 30 roku życia”  
z rezerwy ministra – 1 refundacja (lek-
tor języka angielskiego); Programu 
„Przedsiębiorczość Twoją Szansą” –  
1 refundacja (zaopatrzeniowiec).
PEFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Kozie-
nicach współpracuje z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w ramach 
rehabilitacji zawodowej osób niepełno-
sprawnych zarejestrowanych w tut. Urzę-
dzie jako poszukujące pracy. Na zadania 
związane z rehabilitacją zawodową osób 
niepełnosprawnych zarejestrowanych 
w Kozienicach jako osoby poszukujące 
pracy w 2012 roku wydatkowana zosta-
ła kwota 139 329,60 zł. w tym na: sta-
że – 7.340.- zł. (wsparciem tym objęto  
1 osobę); szkolenia – 4.989,60 zł. (wspar-
ciem tym objęto 1 osobę); doposażenia 
– 127.000.- zł. (wsparciem objęto 3 oso-
by).
STRUKTURA WYDATKÓW FUN-
DUSZU PRACY W 2012 r.
W ciągu 2012 roku Powiatowy Urząd 
Pracy w Kozienicach otrzymał limit 
– plan finansowy w kwocie 6 396 800 zł  
w tym: Fundusz Pracy „Algorytm” –  
3 326 400 zł; Projekt systemowy „Wspie-
rajmy bezrobotnych” dofinansowanie –  
1 763 500 zł; Program „Bezrobotni do 30 
roku życia” – 212 000 zł; Program spe-
cjalny „Młodzi aktywni” – 146 600 zł; 
Program „ Osoby w szczególnej sytuacji 
na rynku pracy” – 258 500 zł; Program 
„Przedsiębiorczość Twoją szansą” –  
90 000 zł; Zadania fakultatywne –  
599 800 zł.

Projekty współfinansowane ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 
Człowiek – najlepsza inwestycja

Rok 2012 to piąty rok realizacji pro-
jektu „Wspierajmy bezrobotnych” reali-
zowanego przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Kozienicach w ramach Poddziałania 
6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki i współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskie-

go Funduszu Społecznego. 
Według stanu na koniec 2012 r., od  

1 stycznia 2008 r. w ramach projek-
tu udało się zaktywizować 1518 osób  
(w tym 950 kobiet i 568 mężczyzn). War-
tość projektu w tym okresie to prawie  
12 milionów złotych, z czego 85% stano-
wi dofinansowanie z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. W roku 2012 budżet 
projektu wyniósł ponad 2 miliony złotych, 
a wsparciem objęto 249 osób (175 kobiet 
i 74 mężczyzn); 215 osób skorzystało ze 
staży, a 34 osoby otrzymały jednorazowe 
środki na podjęcie działalności gospo-
darczej. Aktywizacja osób bezrobotnych,  
w ramach projektu „Wspierajmy bezro-
botnych”, będzie realizowana do końca 
2013 r.

Od 1 stycznia 2012 r. Powiatowy 
Urząd Pracy w Kozienicach realizuje 
również projekt „Skuteczny Urząd Pra-
cy” współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Jest on wdrażany  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie po-
wiatowych i wojewódzkich urzędów pra-
cy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji 
zawodowej osób bezrobotnych w regionie. 
Celem realizowanego przez PUP pro-
jektu jest zwiększenie dostępności usług 
pośrednictwa pracy oraz poradnictwa 
zawodowego w powiecie kozienickim,  
a także podniesienie poziomu jakości usług 
świadczonych przez 11 pracowników klu-
czowych PUP w Kozienicach. 
Program specjalny „Młodzi aktywni”

W 2012 r. w powiecie kozienickim 
pierwszy raz realizowano tak zwany 
„program specjalny”, dofinansowany  
z rezerwy Funduszu Pracy będącej w dys-
pozycji Ministra Pracy i Polityki Społecz-
nej. Program specjalny pod nazwą „Mło-
dzi aktywni” realizowany był przez PUP 
w Kozienicach od 31 maja do 31 grudnia  
2012 r. i był skierowany do osób bezro-
botnych poniżej 30 roku życia Celem 
głównym programu specjalnego było 
zwiększenie poziomu aktywności zawo-
dowej w grupie 50 osób bezrobotnych, 
które nie ukończyły 30 roku życia oraz 
zamieszkują powiat kozienicki. Powia-
towy Urząd Pracy w Kozienicach współ-
pracował przy realizacji projektów innych 
firm i instytucji. 
Szczegółowe informacje: Powiato-
wy Urząd Pracy w Kozienicach, 
ul. Zdziczów1, tel. 48 614-66-99;  
faks 48 614-66-91;wako@praca.gov.pl, 
www.pupkozienice.pl

SyTUacja na RynkU PRacy w Powiecie kozienickiM w 2012 RokU
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w Kozienicach

ORGaNIZacJE pOŻYTku pubLIcZNEGO  
Z pOWIaTu kOZIENIckIEGO

Fundacja „Zdrowe Dziecko”
KRS: 0000146712
Numer konta bankowego: 85124058621111000051025807
Fundacja „Zdrowe Dziecko” powstała 27.12.1993 r. przy Od-
dziale Dziecięcym Szpitala w Kozienicach. Nadzór nad jej 
działalnością sprawuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej. 
Celem działalności jest pomoc chorym dzieciom oraz podjęcie 
działań profilaktycznych poprawiających stan zdrowia najmłod-
szych oraz organizowanie działań oświatowych promujących 
zdrowie, pomoc służbie zdrowia w zaopatrzeniu w aparaturę  
i sprzęt medyczny.

Ludowy Klub Sportowy „Megawat” Świerże Górne
KRS: 0000229573
Numer konta bankowego: 35124058621111000051029326
Ludowy Klub Sportowy Megawat Świerże Górne powstał  
w 1997 roku. Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej 
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działalności Klu-
bu, upowszechnienie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowot-
nej, wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę i sport oraz 
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Klub Jeździecki „Skarb” przy Stadninie Koni  Kozienice
KRS: 0000234855
Numer konta bankowego: 21124058621111000051021333
Tradycje jeździeckie w Stadninie Koni Kozienice sięgają roku 
1951. Celem działalności klubu jest szkolenie i doskonalenie 
kwalifikacji członków  zrzeszonych w Klubie, opieka nad mło-
dzieżą zrzeszoną w Klubie, przygotowanie zawodów konnych 
i pokazów szkoleniowych, sprawowanie opieki weterynaryjnej, 
utrzymanie i żywienie koni.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Ro-
dzin Sami Sobie
KRS: 0000216086
Numer konta bankowego: 78124058621111000051026224
Swoją działalność stowarzyszenie opiera na pracy społecznej 
członków, do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pra-
cowników oraz członków Zarządu. Cele statutowe realizowane 
są w formie zebrań informacyjnych, zajęć terapeutycznych dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, wspierania psychologicz-
nego rodzin, różnej działalności na rzecz likwidacji barier archi-
tektonicznych oraz integracji osób niepełnosprawnych z różny-
mi środowiskami.

Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki, Koło  
w Kozienicach
KRS: 0000163347
Numer konta bankowego: 27800200040031531920200001
Pod nazwą „Polski Związek Niewidomych” organizacja dzia-
ła od 1951 roku. PZN to stowarzyszenie osób  niewidomych 
i tracących wzrok, którego celem działalności jest pomaganie 
tym osobom i ich bliskim w odnalezieniu się w nowej sytuacji, 
uczenie jak być samodzielnym w domu, w podróży, w pracy,  
i jak aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, praca na rzecz 
systemowych rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie osób  
z dysfunkcją wzroku i dbanie o ich właściwe postrzeganie.

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Kozienicach
KRS: 0000225587
Numer konta bankowego: 81116022020000000086737134
W wypełnianiu swojej misji PCK podejmuje przede wszystkim 
takie zadania jak: ochrona życia i zdrowia, zapewnienie poszano-
wania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych 
i w innych krytycznych sytuacjach; praca na rzecz zapobiegania 
chorobom i rozwijanie pomocy społecznej; aktywizowanie pra-
cy wolontariuszy i stała gotowość do niesienia pomocy, budowa 
uniwersalnego poczucia solidarności ze wszystkimi, którzy po-
trzebują ochrony i pomocy.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Szczep Kozienickich 
Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Przesilenie”
KRS: 0000057720
Numer konta bankowego: 38102011560000710200648022
Szczep Kozienickich Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Przesi-
lenie” jest owocem wieloletniej pracy wszystkich zuchów, har-
cerek i harcerzy, zastępowych, przybocznych i drużynowych, 
którzy działali w swoich kozienickich drużynach w latach 80. 
90. XX wieku oraz teraźniejszych. Głównym celem działalności 
jest wychowanie człowieka metodą harcerską w myśl Przyrze-
czenia i Prawa Harcerskiego oraz do świadomej postawy oby-
watelskiej w poczuciu współodpowiedzialności za losy własnej 
rodziny, narodu i państwa polskiego, a także upowszechnienie  
w społeczeństwie ideałów harcerskich.

rozliczając podatek dochodowy za 2012 rok możemy przekazać 1% podatku dla organizacji Pożytku Publicznego, 
między innymi dla organizacji działających w powiecie kozienickim.


