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GMINY POWIATU  
KOZIENICKIEGO

WIELKANOCNE TRADYCJE 
I ZWYCZAJE

Wielkanoc jest najuroczyściej celebrowanym świętem 
chrześcijańskim. Poprzedza ją trwający 40 dni Wielki Post, któ-
ry zaczyna się od Środy Popielcowej. Tego dnia w kościołach 
podczas nabożeństw posypuje się głowy wiernych popiołem po-
wstałym w wyniku spalenia palm wielkanocnych z poprzednie-
go roku. Zazwyczaj w czasie wielkiego postu nie jadano mięsa, 
przygotowywano tylko potrawy postne. Rezygnowano z palenia 
tytoniu, picia alkoholu. Nie urządzano zabaw, spotkań towarzy-
skich, nie śpiewano i nie grano.

Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową, na którą 
przygotowywano palmy do poświęcenia. Wierzono, że otrzy-
manie kilku lekkich uderzeń palmą przysienie szczęście na cały 
rok, a połknięcie jednej poświęconej bazi zapewni zdrowie i bo-
gactwo. Palma zatknięta za obraz lub włożona do wazonu miała 
chronić mieszkanie przed nieszczęściem i złośliwością sąsiadów. 
Świętom Wielkanocnym towarzyszy wiele obrzędów, o wielu 
z nich  pamiętamy także dzisiaj. Dzięki nim świąteczne dni są 
bardziej radosne. Najważniejsze, zachowane do dnia dzisiejsze-
go to święcenie pokarmów, malowanie pisanek, śmigus-dyngus. 
Wielka Sobota to dzień radosnego oczekiwania. Tego dnia świę-
cone są pokarmy. Podstawą święconki, są, gotowane jajka (sym-
bol odradzającego się życia), a także chleb, sól i pieprz, korzeń 
chrzanu, pętko kiełbasy, kawałek szynki lub pieczonego mięsa,  
 drożdżowej wielkanocnej baby. Należy pamiętać o włożeniu do 
koszyka ze święconką baranka z chorągiewką, symbolizującego 
Zmartwychwstałego Chrystusa i pisanek. Wielką Niedzielę roz-
poczyna msza św. zwana rezurekcyjną. Po powrocie z kościoła 
zasiada się do wspólnego śniadania. Rozpoczyna je podzielenie 
się jajkiem i składanie sobie życzeń pomyślności i zdrowia. Na 
świątecznym stole nie może zabraknąć żurku lub białego bar-
szczu z jajkami i szynką, chleba, kiełbas, szynek i pieczonych 
mięs. Z ciast - drożdżowych bab, mazurków i serników. Ponie-
działek Wielkanocny to „śmigus – dyngus”. Obecnie nie rozróż-

Rozmowa ze Stanisławem Bojarskim, wójtem  
Gminy Głowaczów

Wójt Gminy Głowaczów Stanisław Bojarski

Dokończenie na str. 2

Minął ponad rok od ostatnich wyborów samorządowych. 
Co udało się w tym czasie zrobić w gminie, jakie plany 

i inwestycje zrealizować?
To był dobry rok. Myślę, że to był rok spełnionych marzeń 

i potrzeb. Wszystkie inwestycje, które zaplanowaliśmy na dzień 
dzisiejszy zostały zrealizowane. Wybudowaliśmy kolejne drogi, 
są nowe ulice w Głowaczowie, trwa budowa stadionu, na przejściu 
dla pieszych przed szkołą pojawiła się pierwsza w Głowaczowie 
sygnalizacja świetlna, pozytywne zmiany nastąpiły również na hi-
storycznym rynku w Brzózie. Większość tych inwestycji byłaby 
niemożliwa bez wsparcia Urzędu Marszałkowskiego. Chciałbym 
szczególnie słowa podziękowania skierować dla Piotra Szprenda-
łowicza z Zarządu Województwa Mazowieckiego.
Proszę powiedzieć jakie są plany na najbliższy rok i lata na-
stępne?

Możliwości organizacyjne mamy o wiele większe niż finanso-
we. Brakuje pieniędzy na inwestycje. To jest gmina typowo rolni-
cza i nie mamy pieniędzy z podatków od przemysłu i dużych za-
kładów pracy. Robimy tyle, na ile nas stać, a nawet dużo więcej.

W przyszłym roku rozpoczniemy budowę wodociągu Brzóza 
– Sokoły i Michałów – Studzianki. Wybudowaliśmy ogromną sieć 
wodociągów, więc pojawił się problem oczyszczalni ścieków. Posia-
damy dokumentację rozbudowy istniejącej oczyszczalni. Budowa 
rozpocznie się w 2008 roku, jeśli oczywiście zdobędziemy pieniądze 
z zewnątrz, bo to będzie bardzo duża inwestycja, szacowana na dwa 
miliony złotych. W przyszłym roku planujemy budowę kolejnych 
dróg gminnych. To będą drogi dobrej jakości, o nawierzchni asfal-

Dokończenie na str. 3
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towej lub cementowej. Powstanie około czte-
rech kilometrów nowych dróg z Ursynowa  
w kierunku Wólki Brzózkiej, z Jasieńca do Ce-
cylówki Głowaczowskiej, z Lipy do Helenowa  
i w Adamowie. Prowadzony będzie też dalszy 
remont w ośrodkach zdrowia w Głowaczo-
wie, Studziankach Pancernych i Brzózie .
Które z zadań inwestycyjnych są naj-
ważniejsze i na jaką dziedzinę stawia 
się w gminie największy nacisk?

Każda z dziedzin życia publicznego 
jest ważna i potrzebna dla zrównoważo-
nego rozwoju gminy. Mieszkańcy potrze-
bują dobrych dróg, wodociągów, sprawnej 
służby zdrowia i oświaty, obiektów sporto-
wych itd. Dlatego działania gminy są wie-
lotorowe i dążą do pełnego zaspokojenia 
potrzeb mieszkańców naszej gminy.

GMINY POWIATU KOZIENICKIEGO
Dokończenie ze str. 1

Budynek ZOZ – u w Głowaczowie
W jakim stopniu gmina korzysta ze 
środków unijnych, jakie są plany  
w tym zakresie?

Pieniądze z Unii Europejskiej po-
zyskaliśmy na drogi, odnowę wsi, sale 
komputerowe oraz pomoc dla miesz-
kańców. Jednak zdajemy sobie sprawę 
z problemów związanych z funduszami 
strukturalnymi. I tak, w mediach słyszy-
my, że mamy już perspektywę finansową 
na lata 2007-2013 i do wykorzystania 
ogromne dofinansowania, a gminy do 
tej pory nie mogą pozyskiwać funduszy 
na inwestycje, bo nie ogłoszono jeszcze 
naborów i nie ma gotowych wszystkich  
przepisów prawnych. Poza tym informa-
cje o wielkich kwotach do wykorzystania 
są przesadzone np. w ramach RPO WM 
przewidziano wybudowanie lub remont 
ok.310 km dróg lokalnych, co oznacza, 
że każda gmina otrzyma średnio dofi-
nansowanie do 1 km drogi i to przez całe  
7 lat, czyli 145m drogi na rok. Dlatego 
dla gminy najważniejsze jest pozyskanie 
jak największych funduszy z zewnątrz  
i niezależnie czy z UE czy ze środków 
krajowych – najważszniejsze, aby jak naj-
szybciej zrealizować inwestycję, zgodnie 
z potrzebami lokalnej społeczności.

Chcemy pozyskać fundusze z UE na 

rozbudowę oczyszczalni, remonty dróg  
i inne inwestycje planowane do realizacji.

Droga Wojewódzka Nr 730
Jak Pana zdaniem powinna przebiegać 
współpraca gminy z innymi samorzą-
dami gminnymi oraz samorządem po-
wiatowym?

Współpraca między samorządami 
naszego regionu powinna opierać się na 
wspólnych kontaktach, wzajemnej pomo-
cy i wymianie doświadczeń, i to zarówno 
władz samorządowych, jak i mieszkań-
ców, czego dobrym przykładem są Do-
żynki Powiatowe. Powinniśmy tworzyć 
wspólne inicjatywy, które będą integrowa-
ły społeczność lokalną, przez co uczynią 
ją skuteczniejszą w działaniu. Realizacja 
wielu inwestycji, także staje się łatwiej-
sza przy współpracy między gminami  
i powiatem.
Jakie podejmowane są działania pro-
mujące gminę?

Ze względu na niewielkie fundusze na-
sza promocja opiera się na informacjach 
jakie na zewnątrz przekazują zadowoleni 
goście, którzy nas odwiedzali. Prowadzi-
my też inwestycje, które mają ułatwić ży-
cie naszym mieszkańcom oraz zachęcić 
turystów do odwiedzin. W 2006r. zostali-
śmy Laureatem w Rankingu Samorządów 
„Rzeczpospolitej” w kategorii Najlepsza 
Gmina Wiejska oraz otrzymaliśmy tytuł 
Mazowieckiego Lidera Ekologii.

Na terenie naszej gminy jest około 
tysiąca domków letniskowych i działek 
rekreacyjnych, których właścicielami są 
najczęściej mieszkańcy Radomia i War-
szawy. Gmina ma piękne położenie i czy-
stą przyrodę, dlatego naturalnym kierun-
kiem rozwoju jest turystyka. 
Co Pana zdaniem przyczyniłoby się do 
większego zainteresowania turystów 
gminą Głowaczów ? 

Zabiegamy o grunty nad rzeką Radom-

ką w celu wybudowania zalewu. Obecnie 
w mazowieckim programie małej retencji 
znalazł się już 5 hektarowy zbiornik wod-
ny, ale planujemy o wiele większy zalew 
o powierzchni 15 hektarów. Ten zbiornik, 
pomiędzy Brzózą i Głowaczowem, będzie 
służył do wypoczynku mieszkańcom gmi-
ny, a także turystom i działkowiczom. Już 
obecnie w sąsiedztwie projektowanego zale-
wu jest dwieście działek letniskowych. Po-
siadamy zarówno atrakcje historyczne (np. 
Mauzoleum w Studziankach Pancernych 
upamiętniające bitwę pancerną  z okresu II 
Wojny Światowej czy obelisk w Chodko-
wie na pamiątkę walk oddziału mjr Henryka 
Dobrzańskiego (Hubala), jak i atrakcje przy-
rodnicze związane z położeniem gminy po-
między kompleksem Puszczy Kozienickiej  
i Puszczy Stromieckiej, w otulinie Kozieni-
ckiego Parku Krajobrazowego (w tym 26 po-
mników przyrody np. Aleja Lipowa na tra-
sie Brzóza – Sewerynów, siedlisko bociana 
czarnego). Podróżując szlakami turystycz-
nymi (pieszymi lub rowerowymi) możemy 
również dotrzeć do zabytków znajdujących 
się na terenie gminy – np. XIX w. Kościół  
w Brzózie z barokową amboną i XVII-
wiecznymi płaskorzeźbami.

Turyści mogą korzystać z licznych 
kwater w gospodarstwach agroturystycz-
nych oraz rozkoszować się zdrową żyw-
nością z gospodarstw ekologicznych.

Jakie imprezy kulturalne odbywają się  
w gminie, które z nich są najważniejsze?

Co roku na terenie gminy odbywają 
się obchody Dni Gminy Głowaczów oraz 
turniej piłkarski o Puchar Wójta, które co 
roku gromadzą dużą liczbę mieszkańców 
gminy.Organizowane są również konkur-
sy ekologiczne, ortograficzne, plastyczne, 
Mazowieckie Lato Twórcze, konferencje 
(np. Ogólnopolska Konferencja „ Polska 
wieś w oczach młodych”, która pozwala 
na kontakty młodzieży szkolnej z różnych 
stron Polski.) Co roku w innej parafii or-
ganizowane są obchody Święta Strażaka.

Z Wójtem Stanisławem Bojarskim 
rozmawiała Danuta Delekta

Rynek w Brzózie

Informacje 
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WIELKANOCNE  
TRADYCJE I ZWYCZAJE

Dokończenie ze str. 1

niamy śmigusa od dyngusa, ale niegdyś 
były to dwa oddzielne zwyczaje. Śmigus 
polegał na oblewaniu wodą oraz uderza-
niu dziewcząt po nogach rózgą z palmy, 
dyngus natomiast to było wręczanie dat-
ków stanowiących wielkanocny okup.  
Z czasem zwyczaje się wymieszały, dzi-
siaj tego dnia niektórzy polewają się wodą 
w różnych ilościach i miejscach.

Święta Wielkanocne to ważny czas 
w roku, przeżywany na wiele sposobów. 
Nikt nie traktuje go obojętnie. Dla jed-
nych to czas głębokiego przeżywania 
swojej wiary, upamiętniania męki, śmier-
ci i zmartwychwstania Chrystusa, dla 
innych kolejny długi weekend i chwila 
odpoczynku.

DANUTA DELEKTA

Grzeczność na co dzień –  
savoir – vivre w praktyce

Grzeczność, uprzejmość, życzliwość, 
uśmiech, dyskrecja - tak w skrócie można 
podsumować podstawowe zasady savoir-
vivre’u. Z pewnością większość z nas 
spotkała się już z tym pojęciem. Jednak 
jednym zaledwie „obiło się o uszy”, a inni 
stosują jego zasady w swoim codziennym 
życiu. Jak więc rozszyfrować ten zwrot? 
Co on faktycznie oznacza? To, potocznie 
używane w naszym kraju pojęcie pochodzi 
z języka francuskiego - savoir znaczy wie-
dzieć, a vivre żyć. Bardzo często zwrot ten 
tłumaczy się jako sztukę życia. Można za-
tem powiedzieć, iż savoir vivre to zestaw 
dobrych manier, zasad dobrego wychowa-
nia oraz znajomość pewnych obowiązują-
cych zwyczajów i reguł grzeczności, które 
stosuje się w różnych dziedzinach życia, 
począwszy od prezentacji własnej osoby, 
przez właściwe zachowanie się w różnych 
sytuacjach, na nakrywaniu do stołu i je-
dzeniu kończąc.

W tym wydaniu biuletynu informacyj-
nego „Nasz Powiat” przypomnimy kil-
ka zasad, które obowiązują przy witaniu 
się. Ta z pozoru bardzo prosta i codzien-
na czynność wielokrotnie przysparza 
licznych problemów. Bowiem pierwsza 
wątpliwość to ta, kto pierwszy powinien 
powiedzieć „Dzień dobry”? Zasada jest tu 
prosta: 
• młodszy mówi „dzień dobry” starszemu, 
podwładny przełożonemu, mężczyzna 
kobiecie i grzeczniejszy temu, kto zwleka  
z pozdrowieniami.

Podobnie powinniśmy zachować się 
kłaniając się innej osobie, jednocześnie 
pamiętając o tym, że:
• zawsze kłaniamy się podczas zawierania 
znajomości, składania gratulacji, dzięku-
jąc a także rozstając się z kimś mówiąc 
„do widzenia”; ukłon często zastępuje też 
zwrot „dzień dobry”,
• kłaniając się, mężczyzna powinien zdjąć 
nakrycie głowy (wyjątek stanowi beret 
lub czapka narciarska),
• nie wypada kłaniać się z rękami w kie-
szeniach lub z papierosem w ustach,
• gdy tego samego dnia kilkakrotnie spo-
tykamy tę samą osobę to zachowujemy się  
w dwojaki sposób – jeśli spotykamy ją ko-
lejny raz ale w innym miejscu, to należy się 
ukłonić; nie robimy tego jednak gdy spotyka-
my się po raz drugi w tym samym miejscu, 
• ten, kto wchodzi do zamkniętego po-
mieszczenia pierwszy wita się z osobami, 
które się tam znajdują, nawet jeśli jest ich 
przełożonym (jeśli siedzimy, to przy po-
witaniu powinniśmy wstać albo przynaj-

mniej lekko unieść się na krześle),
• nigdy jednak nie popełnimy błędu, jeśli 
przywitamy kogoś jako pierwsi

Wątpliwości, jak się zachować poja-
wiają się również w sytuacji, gdy trzeba 
podać drugiej osobie rękę. Tu sprawa wy-
gląda zupełnie inaczej niż w kwestii mó-
wienia „dzień dobry” i kłaniania się. 
• przy powitaniu pierwsza rękę wyciąga 
osoba starsza do młodszej, kobieta do 
mężczyzny, przełożony do podwładnego 
a osoba o wyższym prestiżu do osoby 
mniej dostojnej; uścisk dłoni powinien 
być przy tym krótki i niezbyt mocny, ale 
zdecydowany
• nie wypada podawać ręki w rękawicz-
kach (wyjątek stanowią kobiety), ani ręki 
mokrej i brudnej, nigdy nie podajemy ręki 
przez stół,
• w Polsce kultywowany jest nadal zwy-
czaj całowania kobiet w rękę, dlatego też, 
jeśli podając rękę kobieta zauważy, że 
mężczyzna ma zamiar ją pocałować, po-
winna lekko podnieść dłoń, aby partner 
nie musiał się za bardzo schylać; męż-
czyźni nie powinni „dźwigać” dłoni ko-
biety do własnych ust,
• nie powinno się całować kobiety w rękę 
na ulicy, w parku itp., można to robić tyl-
ko w pomieszczeniach zamkniętych; 
• nie całuje się w rękę kobiet za granicą 
lub w profesjonalnych kontaktach z cu-
dzoziemcami.

MAGDALENA DOMAGAłA

Spotkanie z przedstawicielami 
Agencji Rozwoju Mazowsza

28 lutego w Starostwie Powiatowym 
w Kozienicach odbyło się spotkanie  
z udziałem przedstawicieli Agencji 
Rozwoju Mazowsza – jednostki, któ-
rej nadrzędnym zadaniem jest promocja 
województwa mazowieckiego oraz pozy-
skanie i obsługa inwestora. Obok gości  
z Warszawy wzięli w nim udział pracowni-
cy starostwa oraz urzędów gmin z Kozie-
nic, Gniewoszowa, Garbatki – Letnisko, 
Głowaczowa i Sieciechowa. Konferencja 
została zorganizowana na wniosek pra-
cowników Centrum Obsługi Interesanta 
– jednego z wyspecjalizowanych działów 
ARM. Prowadząca konferencję Joanna 
Jędrzejewska – Debortoli kierownik COI 

Joanna Jędrzejewska – Debortoli  
kierownik COI podczas konferencji

przedstawiła główne zadania, jakie reali-
zuje jej jednostka i jednocześnie starła się 
zachęcić zebranych do współpracy, która 
zmierzałaby do stworzenia sieci informa-
cyjnej promującej potencjał inwestycyjny 
regionu. – „Chcemy pozyskać informacje 
na temat terenów inwestycyjnych, przed-
siębiorców działających na danych ob-
szarach, a także interesujących i atrakcyj-
nych turystycznie miejsc, czy wydarzeń. 
Wszystko po to, aby stworzyć interaktyw-
ną bazę danych ofert inwestycyjnych” 
powiedziała podczas spotkania kierow-
nik COI i dodała, że – „chodzi o to, aby 
zwiększył się przepływ informacji pomię-
dzy Państwem a nami i odwrotnie. Żeby te 
informacje krążyły i docierały do Polskiej 
Agencji Informacji i Inwestycji Zagra-
nicznych”. Podczas spotkania przedsta-
wiciel Agencji Rozwoju Mazowsza poin-
formował uczestników o możliwościach 
pozyskania środków finansowych z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Mazowieckiego na lata 2007 
– 2013. Wskazał przy tym trzy działania 
realizowane w ramach tego programu,  
z których mogą skorzystać jednostki. 
Konferencja zakończyła się dyskusją na 
temat terenów inwestycyjnych i walorów 
gmin powiatu kozienickiego. 

MAGDALENA DOMAGAłA

Informacje 
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orGanizacJe poŻytkU pUBLiczneGo MaJĄce 
siedziBĘ na terenie powiatU kozienickieGo

1. Fundacja „Zdrowe Dziecko” Numer KRS 0000146712
Fundacja „Zdrowe Dziecko” działa od 27 grudnia 1993 roku. 

Nadzór nad jej działalnością sprawuje Minister Zdrowia i Opieki 
Społecznej. Do długofalowych celów fundacji należą:
• Podejmowanie działań na rzecz pomocy chorym dzieciom; or-
ganizowanie działań oświatowych promujących zdrowie; pomoc 
służbie zdrowia w zaopatrzeniu w aparaturę i sprzęt medyczny; 
pomoc w rehabilitacji dzieci mniej sprawnych; poprawa stanu zdro-
wia populacji wieku rozwojowego na terenie obejmującym gminy: 
Kozienice, Pionki, Garbatka Letnisko, Gniewoszów, Głowaczów, 
Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Sieciechów, Policzna, Zwoleń.
Do celów krótkofalowych zalicza się:
• Dążenie do systematycznej poprawy warunków leczenia dzieci 
przebywających we wszystkich oddziałach Szpitala Powiatowego  
w Kozienicach – stworzenie „Szpitala przyjaznego dziecku”; poprawa 
warunków leczenia dzieci z astmą oraz z przewlekłymi schorzeniami 
dróg oddechowych; udzielanie możliwej w ramach Fundacji pomocy 
dzieciom niepełnosprawnym; kontynuowanie szczepień przeciwko 
WZW – B wśród dzieci w wieku przedszkolnym; udzielanie pomocy od-
działom dziecięcym z terenu całego byłego województwa radomskiego
2. Ludowy Klub Sportowy „Megawat” Świerże Górne Nu-
mer KRS 0000229573

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, upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowot-
nej, wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę i sport oraz 
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży 
Klub realizuje swoje cele przez:
• Prowadzenie działalności szkoleniowej i zajęć sportowych; organizo-
wanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych; uczestniczenie 
w rozgrywkach i zawodach sportowych; sprawowanie opieki wycho-
wawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu; zapewnienie odpo-
wiednich obiektów urządzeń i sprzętu dla prowadzenia działalności 
w zakresie kultury fizycznej i sportu; współdziałanie z władzami sa-
morządowymi i szkolnictwem na wszystkich szczeblach; organizację 
i prowadzenie wszelkiej działalności zmierzającej do stałego rozwo-
ju kultury fizycznej i sportu; propagowanie kultury fizycznej i sportu  
w różnych dyscyplinach i formach na rzecz lokalnej społeczności dzie-
ci i młodzieży; kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowo-
ści poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

LKS Megawat zrzesza około stu zawodników. W tej chwili  
w klubie grają dwie drużyny – zespół juniorów i seniorów. Młodzież 
wchodząca w skład tych drużyn to uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjów. Pochodzą z takich miejscowości jak Piotrkowice, 
Świerże Górne, Nowa Wieś, Ryczywół i Wola Chodkowska. 
3. Klub Jeździecki „SKARB” przy Stadninie Koni w Kozie-
nicach Numer KRS 0000234855

Tradycje jeździeckie w Stadninie Koni Kozienice sięgają roku 
1951. Z inicjatywy dyrektora Jerzego Sas – Jaworskiego powsta-
ła sekcja Ludowego Zespołu Sportowego, która po reorganizacji 
w 1994 roku przekształciła się w Klub Jeździecki. Pierwszym 
trenerem w klubie był major Marian Fabrycy, obecnym trenerem 
jest Jerzy Sałbut. Pierwszymi i wyróżniającymi się jeźdźcami 
klubu byli: Jerzy Sas – Jaworski, Wiesław Dziadczyk, Bohdan 
Sas – Jaworski, Jarosław Płatos, Zbigniew Płatos.
Działalność Klubu:
• Uprawianie sportów konnych w różnej formie, szkolenie i do-
skonalenie kwalifikacji członków zrzeszonych w Klubie, opieka 
nad młodzieżą zrzeszoną w Klubie, przygotowywanie zawodów 

konnych i pokazów szkoleniowych, sprawowanie opieki wete-
rynaryjnej, utrzymanie i żywienie koni

Klub Jeździecki „SKARB”, co roku w lipcu organizuje letnie 
zawody, a na zakończenie sezonu jeździeckiego odbywa się Bieg 
Myśliwski Św. Huberta. Zawodnikami klubu jest młodzież szkolna 
z terenu Miasta i Gminy Kozienice. Każdy, kto jest zainteresowany 
jazdą konną i chce należeć do klubu ma możliwość nauki jazdy 
konnej od podstaw pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. 
Dla zaawansowanych członków, klub proponuje dalsze treningi 
służące podnoszeniu umiejętności jeździeckich, w ofercie są rów-
nież: wyjazdy do innych klubów i ośrodków jeździeckich, imprezy 
typu ogniska, kuligi, biegi Św. Huberta. Członkowie klubu mają 
możliwość łączenia przyjemności obcowania z końmi, poznawa-
nia historii jeździectwa oraz tradycji z nim związanych. Choć Klub 
Jeździecki „SKARB” nie prowadzi działalności zarobkowej orga-
nizuje, coroczne zawody, w ten sposób promuje nie tylko swoich 
najlepszych jeźdźców, ale i nasz region.
4. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich 
Rodzin „Sami Sobie” Numer KRS 0000216086

Swoją działalność stowarzyszenie opiera na pracy społecznej 
członków; do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracow-
ników oraz członków Zarządu. W 2006r. Stowarzyszenie nie za-
trudniało żadnych osób do realizacji swoich celów. Cele statutowe 
realizowane są w formie zebrań organizacyjnych i informacyjnych, 
imprez integracyjnych, zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzie-
ży niepełnosprawnej, wspierania psychologicznego rodzin, różnej 
działalności na rzecz likwidacji barier architektonicznych.

W 2006r. Stowarzyszenie prowadziło działalność w zakresie 
terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, inte-
gracji osób niepełnosprawnych z innymi środowiskami, współ-
pracy z samorządem i społecznością lokalną.
Cele statutowe Stowarzyszenia „ Sami Sobie”:
• profilaktyka niepełnosprawności u dzieci, młodzieży i dorosłych,
• działalność charytatywna na rzecz środowiska osób niepełno-
sprawnych i ich rodzin przyczyniająca się do pokonywania ich 
trudności życiowych,
• pogłębianie wrażliwości i świadomości społecznej odnośnie 
funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
• pobudzanie społeczeństwa do działań na rzecz poprawy sytua-
cji życiowej osób niepełnosprawnych,
• działania na rzecz likwidacji barier i ograniczeń uniemożliwiających 
niepełnosprawnym udział w życiu społecznym i gospodarczym,
• informowanie środowiska osób niepełnosprawnych o przysłu-
gujących im prawach i możliwościach mających na celu popra-
wę funkcjonowania społecznego,
• integrowanie osób niepełnosprawnych z różnymi środowiskami.

Osoby, które w najbliższym czasie będą rozliczać się z Urzędem 
Skarbowym mogą przekazać 1% swojego podatku na rzecz Orga-
nizacji Pożytku Publicznego (OPP). Ci, którzy zdecydują się na ten 
krok mogą przeznaczyć swój podatek m.in. na Organizacje Pożytku 
Publicznego działające na terenie Powiatu Kozienickiego.

Od 2007 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące przekazy-
wania 1% podatku. Zgodnie z nimi podatnik, który zdecyduje się 
przeznaczyć 1% powinien jedynie wskazać w swoim zeznaniu 
podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37,PIT-38) nazwę 
OPP oraz właściwy numer wpisu do Krajowego Rejestru Są-
dowego. Organizację podatnik może wybrać z listy opublikowanej 
przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2007 
roku (MP Nr 99, poz. 1078) lub na stronie www.pozytek.gov.pl

MAGDALENA DOMAGAłA
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aBc konsUMenta
Historia współczesneJ ocHrony konsUMentów

To ogólne pojęcie – ochrona konsu-
menta – obejmuje szereg działań ze stro-
ny wielu instytucji i organizacji i realizo-
wana jest na wielu płaszczyznach. 

W dniu 15 marca obchodzimy Mię-
dzynarodowy Dzień Konsumenta. Został 
ustanowiony na pamiątkę wystąpienia 
prezydenta Johna F. Kennedy’ego, który 
przedstawiając w marcu 1962 r. w Kon-
gresie Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej projekt ustawy o prawach kon-
sumentów (Consumer Bill of  Rights) po-
wiedział: „Konsumenci to my wszyscy...”

W ustawie tej zostały sformułowane po 
raz pierwszy Prawa konsumentów. Są to:
- prawo do bezpieczeństwa,
- prawo do rzetelnej informacji,
- prawo do swobodnego wyboru,
- prawo do uwzględniania interesów kon-
sumentów w polityce rządowej.

W Europie po raz pierwszy zostały sfor-
mułowane i skatalogowane prawa konsu-
mentów w Rezolucji Rady z 14.04.1975 r.  
w sprawie wstępnego programu EWG do-
tyczącego polityki ochrony i informowa-
nia konsumentów (Council Resolution on 
a Preliminary Programme of the Europe-
an Economic Community for a Consumer 
Protection and Information Policy ), OJ C 
92 of  25.04.1975. 

Katalog praw konsumenta został przy-
jęty w 1975r. przez władze Wspólnot Eu-
ropejskich. Oto on:
1. Prawo do bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia 
na rynku powinny znajdować się wyłącz-
nie produkty i usługi nie zagrażające ży-
ciu i zdrowiu konsumentów.
2. Prawo do ochrony interesów ekono-
micznych 
Realizacja tego prawa ma zapewnić 
ochronę konsumentów przed nadużywa-
niem silniejszej pozycji przez profesjona-
listę (producenta, pośrednika, sprzedaw-
cę, usługodawcę). Osiągnięciu tego celu, 
służy między innymi zakaz stosowania 
czynów nieuczciwej konkurencji (w re-
klamie, marketingu), a także narzucania 
niekorzystnych warunków umów.
3. Prawo do informacji i edukacji kon-
sumenckiej.
Konsument musi mieć realną możliwość 
dokonywania świadomego wyboru na 
rynku. Służy temu rzetelna informacja  
o cechach i cenach oferowanych towarów, 
o efektywnych metodach ich użytkowania. 
Konsument musi znać swoje prawa i obo-
wiązki, w szczególności powinien wiedzieć 

o procedurach dochodzenia swych praw.
4. Prawo dostępu do efektywnego syste-
mu dochodzenia roszczeń.
W przypadku reklamacji konsumentowi win-
na być udzielana pomoc fachowa. Zwłasz-
cza, gdy spór wkracza na drogę rozjemstwa 
lub sądową. Ta ostatnia powinna być dla 
konsumenta łatwo dostępna, szybka i tania.
5. Prawo do reprezentacji.
Konsumenci mają prawo prezentowania 
swego stanowiska we wszystkich sprawach 
konsumenckich szeroko rozumianych, tzn. 
dotyczących indywidualnych i zbiorowych 
interesów społeczności konsumenckiej. 
Dokonują tego najczęściej poprzez dobro-
wolne zrzeszenia konsumenckie.

Właśnie od czasu oficjalnego sfor-
mułowania praw konsumenta datuje się 
rozwój form instytucjonalnych, których 
głównym zadaniem jest ochrona konsu-
menta. O ile przedtem potrzebę ochrony 
konsumenta głosiły głównie różne zrze-
szenia konsumenckie, o tyle po tej dacie, 
daje się zaobserwować zainteresowanie tą 
problematyką wszystkich wysoko rozwi-
niętych gospodarczo państw świata. 

Kolejnym przełomowym wydarze-
niem dla rozwoju ochrony konsumentów, 
stały się “Wytyczne Zgromadzenia Ogól-
nego Narodów Zjednoczonych w sprawie 
ochrony konsumentów” z 1985 r. 
„Biorąc pod uwagę interesy i potrzeby 
konsumentów we wszystkich krajach, 
zwłaszcza w krajach rozwijających się; 
uznając, że konsumentów różnicują wa-
runki ekonomiczne, poziomy edukacji  
i możliwości nabywcze; mając w pamię-
ci, że konsumenci powinni mieć prawo 
swobodnego dostępu do bezpiecznych 
towarów i usług nie zagrażających ich 
zdrowiu i życiu, a także prawo do promo-
wania właściwego, równomiernego i sta-
łego rozwoju gospodarczego i społeczne-
go, przedstawiane wytyczne dla ochrony 
konsumentów mają następujące cele:
a. pomoc wszystkim krajom w osiągnięciu 
bądź utrzymaniu odpowiedniego poziomu 
ochrony całej populacji i ich konsumentów,
b. ułatwienia tworzenia i rozpowszechnia-
nia metod działania sprzyjających zaspoko-
jeniu potrzeb i pragnień konsumentów,
c. popieranie wzrostu etyki producentów 
i sprzedawców,
d. pomoc w zwalczaniu nieuczciwych 
praktyk biznesu dotykających konsumen-
tów zarówno na szczeblu krajowym, jak  
i międzynarodowym,
e. ułatwienie rozwoju niezależnego ruchu 

konsumenckiego,
f. rozszerzenie międzynarodowej współpra-
cy w dziedzinie ochrony konsumentów,
g. popieranie takiego rozwoju gospodarczego, 
który zapewni konsumentom większy wybór 
towarów i usług przy niższych cenach.”

W Polsce prawo konsumentów do 
ochrony zostało zapisane w art. 76 Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. Artykuł ten stanowi: 
„Władze publiczne chronią konsumen-
tów, użytkowników i najemców przed 
działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, 
prywatności i bezpieczeństwu oraz przed 
nieuczciwymi praktykami rynkowymi. 
Zakres ochrony określa ustawa.”

Od tego momentu ochrona konsumen-
tów w Polsce została podniesiona do ran-
gi prawa obywateli chronionych Konsty-
tucją RP.

STANISłAW GąSIOR
Powiatowy Rzecznik Konsumentów na 
podst. „Model prawnej ochrony konsu-
menta” pod red. Grażyny Rokickiej. 

IMPREZY GODNE 
UWAGI W KWIETNIU
5 kwietnia – otwarcie wystawy „O łowie-
ctwie inaczej” w Muzeum Regionalnym 
w Kozienicach. Wystawa będzie czynna 
do 8 czerwca, ukazywać będzie kulturo-
we aspekty łowiectwa w ujęciu historycz-
nym, a także role Kozienic w tradycji mo-
narszych łowów. 
6 kwietnia – 64 Rocznica Bitwy pod 
Molendami – kościół p.w. NMP w Gar-
batce-Letnisku, pomnik w Molendach. 
Uroczystość upamiętniająca bitwę party-
zantów polskich z oddziałami niemieckimi  
w 1944 r.
12 kwietnia – Wieczór wspomnieniowy 
połączony z koncertem piosenek Bogu-
sława Klimczuka, Dom Kultury w Kozie-
nicach
26 – 27 kwietnia – „Przedmoście Macie-
jowickie 2008”. Pierwszego dnia organi-
zatorzy przewidzieli konferencję popu-
larno-naukową w Bibliotece Publicznej 
Gminy Kozienice, w niedzielę głów-
ną atrakcją będzie rekonstrukcja walk  
o obronę przeprawy mostowej na Wiśle  
z okresu kampanii wrześniowej 1939 r.
29 kwietnia – Przegląd Gazetek Szkol-
nych w OPP „Ogród Jordanowski”. Spot-
kanie skierowane do młodych adeptów 
dziennikarstwa, którzy będą mogli poznać 
dziennikarzy pracujących w mediach re-
gionalnych.
Poza wymienionymi odbędzie się wie-
le innych, o których informacje uzyskać 
można na www.kozienicepowiat.pl, www.
kozienice.pl www.kckris.pl. 

K. Z.
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NOWE sAMOChODY W POLICJI
28 lutego przed Komendą 

Powiatową Policji w Kozieni-
cach odbyło się uroczyste po-
święcenie trzech nowych samo-
chodów służbowych – Suzuki, 
Opla Vectry oraz Kia Ceed, jakie 
niedawno trafiły do kozienickiej 
jednostki. W uroczystości tej 
wzięli udział zarówno pracow-
nicy komendy z Kozienic, jak  
i zaproszeni goście – Igor Par-
fieniuk Mazowiecki Komendant 
Wojewódzki Policji, wójtowie 
gmin powiatu, zastępca burmi-
strza, starostowie, księża oraz 
komendant PSP z Kozienic. Koszt nowych 
aut opiewa na kwotę 305tyś. zł. Samochód 
terenowy marki Suzuki kosztował 135tyś. zł, 
Opel Vectra 100tyś. zł oraz Kia Ceed 70 tys. 
zł. Pojazdy przekazane kozienickiej policji 
zostały zakupione przez Komendę Główną 
Policji oraz dzięki wsparciu finansowemu 
urzędów gmin powiatu kozienickiego. Je-
den z samochodów – Opel Vectra jest nie-
oznakowany. Ma on służyć policjantom do 
patrolowania dróg powiatu, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób jeżdżących z nadmier-
ną prędkością. 

- „Nie wiem czy ktoś da radę uciec ta-
kiemu samochodowi, osiąga on prędkość 
270 km/h. Pojazd będzie wyposażony  
w videorejestrator, który wychwytuje za-
równo tych jadących przed jak i za samo-
chodem. Mam nadzieję, że pomoże nam 
to rozwiązać poważny problem, z jakim 

borykamy się na Mazowszu i w kraju,  
a mianowicie zwalczać piratów dro-
gowych, którzy sprawiają, że zamiast 
zmniejszać się, co roku zwiększa się licz-
ba ofiar śmiertelnych wypadków w całym 
kraju” – powiedział Igor Parfieniuk Ma-
zowiecki Komendant Wojewódzki Policji 
i dodał – „Jesteśmy zobligowani przez UE 
do tego, aby w 2013 roku zejść do połowy 
obecnego stanu tych ofiar śmiertelnych, 
w związku z czym walka z piractwem dro-
gowym będzie naszym podstawowym za-
daniem”. Pozostałe dwa samochody są, 
zgodnie z wymogami Unii Europejskiej 
w kolorze srebrnym, a nie jak dotąd nie-
biesko – białe. Dodatkowo oznakowane 
są biało – niebieskim pasem folii odbla-
skowej oraz widocznym po obu stronach 
auta napisem POLICJA. 

MAGDALENA DOMAGAłA

akcJa poLicyJna „Biała czapka”
Do końca marca na terenie Kozienic 

prowadzona będzie akcja policyjna pod 
nazwą „Biała czapka”. Akcja ta rozpoczę-
ła się 18 lutego. W jej ramach, codziennie 
przez około 40 minut policjanci z sekcji 
ruchu drogowego Komendy Powiatowej 
Policji z Kozienic kierują ruchem drogo-

sZKOLENIE 
POLICJANTóW

Komenda Powiatowa Policji wspólnie 
ze Szpitalem Powiatowym w Kozienicach 
zorganizowała dla swoich pracowników 
szkolenie z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej ofiarom zdarzeń 
drogowych. Było ono skierowane przede 
wszystkim do policjantów z sekcji ruchu 
drogowego. – „Szkolenie to objęło przede 
wszystkim resuscytację krążeniowo-odde-
chową, czyli udzielanie pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Policjanci zapoznali się  
z podstawowymi zasadami, jakimi należy 
się kierować na miejscu zdarzeń, uczyli się 
jak prawidłowo ułożyć ciało poszkodowa-
nego, jak rozpoznać urazy i jak postępować 
w ich przypadku” powiedziała Patrycja 
Adach rzecznik komendanta. Szkolenie,  
w którym wzięło udział 11 policjantów 
przeprowadziło dwóch instruktorów od-

delegowanych ze szpitala. Po części teore-
tycznej, uczestnicy przeprowadzali symu-
lację wypadku i w parach ćwiczyli masaż 
serca na fantomie.

MAGDALENA DOMAGAłA

wym na kilku wybranych skrzyżowaniach 
miasta. Przez ten czas sygnalizacja świet-
lna jest wyłączona. Akcja ma charakter 
edukacyjny. Policjanci chcą w ten sposób 
przypomnieć kierowcom podstawowe 
sygnały wydawane w czasie kierowania 
ruchem i przyzwyczaić ich do tego typu 
sytuacji, które w większych miastach 

zdarzają się dość często. 
– „Akcja ma charakter 
prewencyjny – chcieliby-
śmy, żeby kierowcy wie-
dzieli jak się zachowywać 
na drodze, jak reagować 
na polecenia policjanta. 
Żeby pamiętali o tym, że 
jeśli policjant stoi na dro-
dze, to przede wszystkim 
trzeba patrzeć na to, jakie 
gesty on wykonuje, dopie-
ro w następnej kolejności 
obowiązuje sygnalizacja 
świetlna oraz oznako-

wanie poziome i pionowe. 

Chcielibyśmy też, żeby mieszkańcy po-
znali swoich policjantów ruchu drogowe-
go, żeby nie kojarzyli ich tylko z radarem  
 mandatami, ale żeby wiedzieli, że są to 
też ludzie, którzy dbają o nasze bezpie-
czeństwo i o to, żeby nam się dobrze jeź-
dziło po drogach” – powiedziała Patry-
cja Adach rzecznik Komendanta Policji  
w Kozienicach. Podczas akcji, kierują-
cy ruchem policjant ubrany jest w żółtą 
odblaskową kamizelkę oraz białe ręka-
wiczki. W trakcie kierowana ruchem na 
skrzyżowaniu ma on także prawo wyda-
wania poleceń pieszym i rowerzystom. Ze 
względu na fakt, że akcja ta ma charakter 
edukacyjny to w przypadku, gdy kierow-
ca czy pieszy źle odczyta sygnał kieru-
jącego ruchem i wykona nieprawidłowy 
manewr, to nie zostanie ukarany manda-
tem. Akcja „Biała czapka” prowadzona 
jest tylko na terenie Kozienic. Jej autora-
mi są policjanci z Komendy Powiatowej 
Policji z Kozienic.

MAGDALENA DOMAGAłAst. sierż. Adrian Pierzchała kieruje ruchem

Wydarzenia
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CIEKAWE PROGRAMY REALIZOWANE W I LICEUM 
oGóLnokształcĄcyM w kozienicacH

W bieżącym roku szkolnym w I Lice-
um Ogólnokształcącym im. Stefana Czar-
nieckiego w Kozienicach były realizowa-
ne, w ramach regionalnych lub lokalnych 
programów „Wyrównywanie szans edu-
kacyjnych dzieci i młodzieży”, dodatkowe 
zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności 
pod nazwą ”Nauka i sztuka twoją szansą”.

Zajęcia objęte tym programem odby-
wały się od 15 VI. do29 XII 2007 r. For-
ma zajęć została dostosowana do potrzeb  
i zainteresowań młodzieży I LO w Kozieni-
cach, a także, dzięki szeroko rozpropagowa-
nej akcji informacyjnej, swoim zasięgiem 
objęła dzieci i młodzież nie tylko z terenu 
miasta, ale również okolicznych gmin. 

Dyrektor szkoły – Ewa Malec: „W bie-
żącym roku szkolnym kładziemy nacisk na 
pozyskiwanie funduszy z UE lub innych 
możliwych środków zewnętrznych. Przystą-
piliśmy do programu „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci i młodzieży” i pozyska-
liśmy na ten cel 69.562 zł. Program ten był 
realizowany w I semestrze roku szkolnego 
2007/2008. Dokonaliśmy rozbudowy moni-
toringu w szkole, który został sfinansowany 
z programu rządowego. Realizowaliśmy 
projekt „Sukces ucznia promocją szkoły”, na 
który pozyskaliśmy finanse pozabudżetowe  
z UE oraz otrzymaliśmy pracownię interneto-
wą z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Zamierzeniem szkoły jest przystępowanie do 
programów UE na coraz większą skalę i po-
zyskiwanie coraz większych funduszy, gdyż 
takie działania przynoszą pożytek uczniom 
i nauczycielom, pozwalają stworzyć coraz 
lepsze warunki zdobywania wiedzy i rozwo-
ju młodzieży”.

W ramach zajęć dydaktycznych pro-
wadzone były systematycznie spotkania 
przygotowujące młodzież do egzaminów 
maturalnych /w zakresie podstawowym  
i rozszerzonym/ z następujących przed-
miotów: j. polski, j. angielski, j. niemiecki, 
historia, wiedza o społeczeństwie, matema-
tyka, biologia, geografia, fizyka, chemia. 
Spotkania prowadzone były przez wy-
kwalifikowaną kadrę pedagogiczną z I LO  
w Kozienicach i pozwalały na powtarzanie 
i uzupełnianie wiedzy oraz pogłębianie za-
interesowań i umiejętności młodzieży.

W ramach programu prowadzone były 
także inne formy zajęć, które spotkały się  
z uznaniem i zainteresowaniem dzieci  
i młodzieży oraz rodziców i opiekunów. 
Duża grupa dzieci i młodzieży objęta zosta-
ła terapią logopedyczną, prowadzoną przez 
posiadające w tym kierunku kwalifikacje 
nauczycielki: B. Smykiewicz-Różycką i M. 
Potent. Terapia przeznaczona była dla dzieci 

i młodzieży z tere-
nu całego powiatu, 
a dzięki współpra-
cy z Centrum Po-
mocy Rodzinie, 
MOPS-em, pla-
cówkami oświato-
wymi /przedszko-
la, szkoły/ oraz 
Ośrodkiem Opie-
kuńczo – Wycho-
wawczym „Panda”  
z zajęć skorzystała 
bardzo duża grupa 
zainteresowanych.

Ponadto przez 
panią B. Stępień 
prowadzone były 
warsztaty psychologiczno – teatralne pod 
nazwą „Bici biją”, które obejmowały poga-
danki i ćwiczenia z psychologiem szkolnym  
E. Jarosz oraz pracę z młodzieżą przygoto-
wującą spektakl na temat aktualnych prob-
lemów nurtujących współczesne społeczeń-
stwo. Pani B. Stępień była też inicjatorką 
cyklu zajęć pozalekcyjnych „Kultura anglo-
saska z bliska”, które nie tylko przybliżyły 
młodzieży wiedzę na temat obyczajów, cie-
kawostek i niezwykłości kultury anglosa-
skiej, ale także przygotowywały uczniów do 
„Przeglądu Inscenizacji Szekspirowskich”  
w Lublinie, na których młodzież zaprezentu-
je przygotowany w języku angielskim spek-
takl na motywach sztuki Shakespaera.

Wykorzystując ciekawe metody zdo-
bywania wiedzy, nauczyciel j. niemieckie-
go – pan M. Jaworski wraz z młodzieżą  
w ramach zajęć „Drama w nauczaniu języ-
ka niemieckiego” przygotował uwspółcześ-
nioną wersję „Cierpień młodego Wertera”.

W ramach realizacji programu odbywa-
ły się także spotkania koła dziennikarskiego 
„Glon” prowadzone przez panią M. Potent, 
która wdrażała młodych adeptów sztuki dzien-
nikarskiej do tworzenia szkolnej gazety o tej 
samej nazwie. W ramach działalności koła 
zainicjowany został konkurs poetycki „Cztery 
pory roku”, pozwalający uzdolnionej młodzie-
ży zaprezentować swoje umiejętności.

Propagując szeroko pojętą działalność 
ekologiczną, pani E. Tarczyńska – nauczy-
cielka chemii realizowała ciekawy cykl zajęć 
„Przyroda naszym dziedzictwem”. Skupiały 
się one nie tylko na poznawaniu zagadnień 
teoretycznych, ale przede wszystkim były 
prowadzone w formie warsztatów i wycie-
czek o charakterze ekologicznym, m.in. do 
Oczyszczalni Ścieków, Zakładów Azoto-
wych w Puławach, rajdy rowerowe po Pusz-
czy Kozienickie. Taka forma zajęć pozwoliła 

nie tylko na zgłębienie najnowszej wiedzy 
na temat ekologii, ale też dała możliwość 
naocznego zaobserwowania przez młodzież, 
jak procesy ludzkiej działalności wpływają 
na świat przyrody wokół nas.

W cyklu zajęć „Polubić matematykę 
– praca z uczniem mało zdolnym”, pani J. Pi-
wońska – nauczycielka matematyki prowa-
dziła spotkania z młodzieżą, których celem 
było uświadomienie uczniom, że tę trudną 
dziedzinę wiedzy można i polubić, i umieć. 
Ciekawy sposób prowadzenia zajęć w for-
mie nie tylko tradycyjnych ćwiczeń, ale też 
zabawy, łamigłówki typu „sudoku” pozwo-
liły młodzieży spojrzeć z innej perspektywy 
na przedmiot, który niejednokrotnie sprawiał 
wiele trudności. Już w trakcie trwania mate-
matycznych spotkań zostały one rozszerzone 
o cykl zajęć z uczniami uzdolnionymi, dając 
im możliwość zmierzenia się z materiałem 
spoza programu szkolnego.

Ponieważ celem programu był nie tylko 
rozwój naukowy uczniów, ale także wszech-
stronny rozwój przez sztukę, dlatego właśnie 
szereg spotkań pozalekcyjnych pozwalał na 
sprawdzenie się w dziedzinach artystycz-
nych. Pod opieką pań – B. Smykiweicz 
– Różyckiej, E. Destońskiej i J. Kuźmińskiej 
– nauczycielek j. polskiego i historii I LO  
w Kozienicach odbywały się warsztaty 
teatralne „Stąd nasz ród”. Efektem doku-
mentującym zaangażowanie młodych ludzi  
w tego typu zajęciach było wykonanie ma-
kiety z działań wojskowych z okresu II wojny 
światowej, prezentacje multimedialne przy-
gotowane na trzech płaszczyznach – histo-
rycznej, literackiej i muzycznej, sporządzanie 
plakatów czy organizowanie warsztatów doty-
czących historii Polski na przełomie wieków, 
ze szczególnym uwzględnieniem przemian  
i dokonań zachodzących w naszej miejscowo-
ści i regionie.

Kabaret „Inni”

Dokończenie na str.14

Informacje
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„Mazowsze dLa śLĄska 
– śLĄsk dLa Mazowsza”

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefa-
na Czarnieckiego w Kozienicach realizu-
je własny program pod nazwą „Mazow-
sze dla Śląska – Śląsk dla Mazowsza”. 
Beneficjentami są uczniowie I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefana Czar-
nieckiego w Kozienicach oraz młodzież 
z Liceum Ogólnokształcącego nr XII im. 
B. Chrobrego we Wrocławiu. Realizacja 
przedsięwzięcia jest dwuetapowa. Pierw-
sza część – wizyta młodzieży wrocław-
skiej w Kozienicach (15 osób) trwała od 
23.02.2008 r. do 01.03.2008. Druga część 
projektu – rewizyta – będzie miała miej-
sce w czerwcu. Korespondenci gościli  
w domach uczniów kozienickiego lice-
um. Reprezentantami, a zarazem organi-
zatorami odpowiedzialnymi za przebieg 
wymiany są: Beata Smykiewicz-Różycka 
i Małgorzata Potent – nauczycielki języ-
ka polskiego w I LO w Kozienicach oraz 
Łukasz Iwaniuk – nauczyciel biologii  
i Magdalena Dukiewicz – nauczycielka 
matematyki – oboje pracujący w LO we 
Wrocławiu. 

Obok integracji nadrzędne cele wy-
miany to: poznawanie dziedzictwa kultu-
rowego regionów, wymiana doświadczeń 
dydaktyczno – wychowawczych, rozwi-
janie zainteresowań artystycznych, dzia-

łania na rzecz ochrony przyrody. 
Młodzież biorąca udział w projekcie 

zwiedzała Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, podziwiała Powązki i inne zabyt-
ki stolicy. Warszawskie ZOO obchodzące  
w tym roku 80-lecie swego istnienia było 
także nie lada atrakcją. Niezapomnianie 
wrażenia wywarła na uczniach i opieku-
nach wizyta w Teatrze Polonia. Rewela-
cyjna Krystyna Janda jako Tonka Babić 
w monologu „Ucho, gardło, nóż” wprost 
zahipnotyzowała publiczność. 

Uczniowie zwiedzający Mazowsze 
mieli także okazję podziwiać zbiory Mu-
zeum Kazimierza Pułaskiego w Warce, 
poznać historię i architekturę Kozienic, 
wziąć udział w zajęciach dydaktycznych 
zorganizowanych przez Kozienicki Park 
Krajobrazowy w Izbie Dydaktycznej  
w Augustowie, zwiedzać Puszczę Kozie-
nicką (przejazd kolejka kołową, spacer) 
oraz integrować się przy ognisku. 

Wrocławianie także zaoferowali ucz-
niom z Czarnieckiego wiele atrakcji. We 
wtorek, 26.02.2008 r. o godz. 10.50, Łu-
kasz Iwaniuk, znany chiropterolog, wy-
głosił wykład pt. ”Tajemnice życia nieto-
perzy”, ilustrując swoje słowa pokazem 
multimedialnym. Pod jego czujnym okiem 
młodzież mogła nakarmić nietoperza, co 

czyniła bardzo chętnie. 
Łukasz Iwaniuk to nie 
tylko biolog-pasjonat – to 
także aktor, założyciel 
kabaretu „Neo-Nów-
ka”, opiekun kabaretów 
„Idź stąd i nie wracaj”, 
„Pstro”. Jest on także ini-
cjatorem wrocławskiego 
przeglądu kabaretowego 
„PYK”. To za jego sprawą 
młodzież zgromadzona  
w Czarnieckim śmiała 
się do łez podczas wie-
czoru kabaretowego,  
w którym także wystąpili: 
kozienicki kabaret „Inni” 
i wrocławskie „Pstro”. 
XXII Konkurs Muzyków 
Amatorów „SanLORe-
mo” to również niekoń-
cząca się zabawa. 

W sobotę, 01.03.2008 
r. wrocławianie odjecha-
li. Pozostały niezapo-
mniane wrażenia. 

JUSTyNA KWAśNIK 
Wizyta młodzieży wrocławskiej w Kozienicach

„sukces ucznia promocją 
szkoły”- projekt zrealizowany 
w i Liceum ogólnokształcą-
cym im. st. czarnieckiego  

w kozienicach
W sobotę 1 marca w Pionkach miało 

miejsce podsumowanie projektu: „Sukces 
ucznia promocją szkoły”. Zielone realizo-
wało go pod hasłem: „Byli inni przede mną, 
będą inni po mnie. Wszyscy tworzymy dzie-
dzictwo kulturowe”. Od lutego 2007 roku 
grupa uczniów I Liceum Ogólnokształcącego 
im. S. Czarnieckiego brała udział w realizacji 
projektu nadzorowanego przez stowarzysze-
nie Sumus. Projekt ten dotyczył dziedziny 
kultury pod kątem aktywizowania młodzieży 
do czynnego życia kulturalnego. Uczniowie 
prezentowali swoje dokonania artystyczne. 
Tworzyli inicjatywy kulturalne umożliwiają-
ce uświadomienie roli odbiorcy i twórcy dzie-
dzictwa kulturowego oraz procesu ciągłości 
między kulturą regionu i kulturą narodową.

Sukcesem, osiągniętym przez gru-
pę realizującą projekt, możemy nazwać 
przede wszystkim aktywny kontakt z kul-
turą, twórczą i świadomą pracę na rzecz 
odbioru i kształtowania dziedzictwa kul-
turowego, w szczególności:
- podniesienie poziomu edukacyjnego ucz-
niów z zakresu językoznawstwa, historii  
i dorobku kulturowego Kozienic i okolic,
- rozwój talentu plastycznego, aktorskie-
go, fotograficznego, recytatorskiego,
- świadome uczestnictwo w kulturze,
- zdobywanie nowych umiejętności: pra-
ca z kamerą filmową, montaż filmu, prze-
prowadzanie sondy ulicznej,
- poznanie strategii działania mediów,
- kształcenie umiejętności zespołowego 
działania,
- nagranie krótkiego filmu promującego 
aktywność kulturalną młodzieży.
Przedstawienie dla najmłodszych

Licealiści zaprezentowali legendy zwią-
zane z Kozienicami. Wyjątkowe dekoracje  
i dobiegający z głośników śpiew ptaków za-
mienił salę gimnastyczną I Liceum Ogólno-
kształcącego im. S. Czarnieckiego w leśną 
polanę, na której spotkali się bohaterowie le-
gendy. Stary dąb opowiadał historię o pięk-
nej Małgosi, książę poznał losy Roksany i jej 
starego ojca, a najmłodsi widzowie urzecze-
ni kostiumami aktorów dziękowali za krótki 
spektakl gromkimi brawami. Na zakończe-
nie przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia  
i słodką niespodziankę z rąk skrzatów.

Sumusowcy zapytani o najciekawsze 
wspomnienie z realizacji projektu niemal 
jednogłośnie wymieniają przedstawienie 
dla przedszkolaków i wyjazdy edukacyjne.
Życzymy powodzenia w realizacji dalszych 
– równie ciekawych – projektów.

MAłGORZATA POTENT

Informacje
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KONfERENCJA “PARTNERsKIE INICJATYWY 
na rzecz rozwoJU powiatU”

W dniu 12.02.2008r. w Kozieni-
cach w restauracji „Kaskada” odbyła 
się konferencja „Partnerskie inicjaty-
wy na rzecz rozwoju powiatu”.

Konferencja została zorganizowa-
na w ramach projektu „Partnerstwo  
i współpraca na rzecz budo-
wy nowoczesnego rynku pracy” 
współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego re-
alizowanego przez Wyższą Szkołę Przed-
siębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Pro-
jekt ten był wdrażany w latach 2006 – 2008  
w czterech województwach: łódzkim, 
dolnośląskim, mazowieckim i podlaskim. 
Dzięki udziałowi w tym projekcie pięciu 
pracowników Powiatowego Urzędu Pra-
cy (Arkadiusz Nowakowski – Dyrektor 
PUP w Kozienicach, Wioletta Więsyk, 
Andrzej Spytek, Joanna Wojtasik, Edyta 
Kondracka) oraz 3 członków Powiatowej 
Rady Zatrudnienia (Michał Wojasiewicz 
– Przewodniczący, Jarosław Chlewicki 
oraz Piotr Kozłowski) uzyskało certyfi-
katy specjalisty partnerstwa lokalnego.

Inicjatorami konferencji „Partner-
skie inicjatywy na rzecz rozwoju powia-
tu” byli Starosta Powiatu Kozienickiego 
– Janusz Stąpór oraz Dyrektor Powia-
towego Urzędu Pracy w Kozienicach 
– Arkadiusz Nowakowski. Konferencja 
była prowadzona przez eksperta w dzie-
dzinie partnerstwa lokalnego Jadwigę 
Olszowską – Urban – Prezesa Mię-
dzynarodowego Centrum Partnerstwa 
„Partners Network” z siedzibą w Kra-
kowie, które jest partnerem wyżej wy-
mienionego projektu. Za działania logi-
styczne odpowiedzialni byli specjaliści 
partnerstwa lokalnego z Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kozienicach: Wiolet-

ta Więsyk – Naczelnik Wydziału Analiz  
i Projektów oraz Andrzej Spytek – samo-
dzielny specjalista ds. programów.

Celem konferencji było przedstawienie 
potrzeby rozwijania dialogu społecznego  
i włączania partnerów społecznych do dzia-
łań na rynku pracy, a także możliwości wdra-
żania partnerstwa lokalnego na rzecz oży-
wienia gospodarczego powiatu. W ramach 
spotkania przeprowadzony został także war-
sztat, w ramach którego zaproszeni goście 
mogli zapoznać się z zasadami dokonywania 
analizy lokalnych czynników gospodarczych 
będących punktem wyjścia do wypracowy-
wania wspólnych przedsięwzięć.

W spotkaniu wzięło udział 40 osób będą-
cych przedstawicielami samorządu powiato-
wego i gminnego, jednostek samorządu tery-
torialnego, placówek oświatowych, lokalnego 
biznesu oraz instytucji rynku pracy, w tym  
m. in. publicznych służb zatrudnienia oraz 
organizacji pozarządowych. Na konferencję 
zostały również zaproszone lokalne media.

Konferencja była zapowiedzią plano-
wanych przez Powiatowy Urząd Pracy  
w Kozienicach, w okresie od maja do grud-
nia 2008 r., 5 warsztatów lokalnego ożywie-
nia gospodarczego, które będą miały na celu 
wypracowanie wspólnych projektów na rzecz 
lokalnego rynku pracy oraz ożywienia go-
spodarczego powiatu. Warsztaty lokalnego 
ożywienia gospodarczego będą skierowane 
do znacznie szerszego grona uczestników bę-
dących przedstawicielami lokalnego biznesu, 
organizacji społecznych, radnych gminnych 
i powiatowych, instytucji publicznych oraz 
członków Powiatowej Rady Zatrudnienia,  
a także wójtów gmin Powiatu Kozienickiego. 
Specjaliści partnerstwa lokalnego zatrudnieni 
w PUP w Kozienicach zajmą się organizacją 
oraz przeprowadzeniem cyklu warsztatów.

WIOLETTA WIęSyK

ul. Zdziczów 1
26 – 900 Kozienice

tel. (048) 614 – 66 – 91, 614 – 66 – 99
fax (048) 614 – 66 – 91

e – mail:wako@praca.gov.pl

ANTOLOGIA
Informujemy, że Starostwo Powia-

towe w Kozienicach przy współudziale 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Ko-
zienickiej i Stowarzyszenia Grupa Lite-
racka „Łuczywo” w Radomiu zamierza 
wydać album – „Antologia twórców po-
wiatu kozienickiego”. W założeniu wy-
dawnictwo to ma prezentować: poezję  
i prozę, lub ich fragmenty oraz fotografie 
obrazów, rzeźb oraz gobelinów, a także 
krótką informację o autorze.

Mamy nadzieję, że będzie to dosko-
nała promocja naszego powiatu i przy-

czyni się do zachowania części naszej ro-
dzimej historii oraz spuścizny kulturowej.

Zachęcamy wszystkich twórców i ar-
tystów powiatu kozienickiego do uczest-
nictwa w tworzeniu antologii. Szczegóły 
udziału zawarte są w Regulaminie (za-
łącznik nr 1), zgłoszenia należy przesyłać 
na formularzu zgłoszeniowym (załącznik 
nr 2). Druki dostępne są w siedzibie Sta-
rostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. 
Kochanowskiego 28, Punkt Informacyjny 
(parter), bądź w pokoju 44 (II piętro) oraz 
na stronie internetowej www.kozienice-
powiat.pl.

K. Z.

nowoczesny oddział 
INTENsYWNEJ TERAPII

W Szpitalu Powiatowym w Kozie-
nicach funkcjonuje nowocześnie wy-
posażony Oddział Intensywnej Terapii. 
Pacjentów przyjmuje od początku tego 
roku. Jeszcze do niedawna oddział ten  
a także będący jego częścią blok opera-
cyjny znajdowały się na 4 piętrze szpitala. 
– „Poprzedni odział intensywnej terapii 
nie spełniał właściwie żadnych standar-
dów. W związku z tym konieczne było 
wybudowanie w nowym miejscu nowego 
oddziału. W tej chwili, jeśli chodzi o wa-
runki lokalowe i sprzętowe to OIT spełnia 
wszelkie standardy Unii Europejskiej” 
– powiedziała Danuta Gołyska – Rącz-
kiewicz, która od roku pełni funkcję or-
dynatora OIT. Oddział intensywnej tera-
pii mieści się teraz na parterze. W starym 
miejscu został blok operacyjny, a ta część 
szpitala, w której niegdyś usytuowany był 
OIT została przekształcona w salę poope-
racyjną, tzw. wybudzeniową.

Generalny remont oddziału zajął  
15 miesięcy. Rozpoczął się w lutym 2006  
a zakończył w maju 2007 roku. Jak powie-
dział Roman Żurek z – ca Dyrektora d/s 
Techniczno-Eksploatacyjnych – „Całko-
wity koszt prac modernizacyjno-budowla-
nych przekroczył 2 miliony złotych. Środ-
ki na ten cel pozyskane zostały z różnych 
źródeł – z Ministerstwa Zdrowia 1 mln zł., 
od Marszałka Województwa Mazowie-
ckiego 500 tyś. zł. oraz z budżetu powiatu 
kozienickiego 500 tysięcy zł. Koszty te nie 
objęły wyposażenia oddziału w sprzęt”.

Na oddział intensywnej terapii trafiają 
osoby w ciężkim stanie, z zagrożeniem 
życia. 

Przebywają tu chorzy z niewydolnoś-
cią oddechową, wstrząsem, urazami, czy 
też zatruciami.

W związku z tym, do ich leczenia nie-
zbędny jest odpowiedni personel i wypo-
sażenie. Na oddziale intensywnej terapii 
w szpitalu w Kozienicach znajduje się  
5 stanowisk leczniczych. Pracuje tu  
7 lekarzy oraz 25 pielęgniarek – „Na od-
dziale pracuje dwóch anestezjologów, co 
jest rzadkością wśród szpitali takich jak 
w Kozienicach” – powiedział na ostatniej 
sesji Rady Powiatu dyrektor szpitala Sła-
womir Idzikowski. OIT dysponuje także 
niezbędną aparaturą – posiada nowo-
czesne monitory, aparat do hemofiltracji, 
respiratory, łóżka i materace przeciwod-
leżynowe. – „Właściwie oddział wypo-
sażony jest w cały potrzebny sprzęt. Pod 
tym względem nie odbiegamy nawet od 
klinik” – dodała ordynator OIT.

MAGDALENA DOMAGAłA

Informacje
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winoBranie w winnicy wieczorków
Przygodę z winoroślą i winiarstwem 

zacząłem kilka lat temu po przeczytaniu 
artykułu o winnicy Romana Myśliwca. 

Bardzo mi się to spodobało i postanowi-
łem, że w Borku, mojej rodzinnej miej-
scowości też założę winnicę. W niedługim 
czasie wykarczowaliśmy stary sad wiśnio-
wy, uprawiliśmy ziemię i 2005 roku posa-
dziliśmy pierwsze 100 krzewów winorośli. 
Sadzonki bardzo ładnie się przyjęły, moż-
na powiedzieć, że rosną jak na drożdżach. 
Już w pierwszym roku można było spró-
bować pierwszych owoców. W tej chwili 
nasza winnica liczy ok. 300 krzewów, któ-
re zaczną w pełni owocować za 2-3 lata.  
W przyszłości jeżeli polskie prawo zmie-
ni się i będzie można sprzedawać wino  
z pewnością powiększymy naszą winnicę, 
razem z żoną mamy w planach założenie 

gospodarstwa agroturystycznego. W tym 
roku zaczęliśmy przygotowywać pomiesz-
czenie, w którym będziemy produkować 

wino, będzie tam też miejsce do 
spotkań i degustacji.

Razem z zaprzyjaźnionymi 
winiarzami, Markiem Kwaś-
niakiem z Bronowic, Wojtkiem 
Włodarczykiem z Podgórza  
i Maćkiem Mickiewiczem z Opo-
la Lubelskiego w czerwcu 2007 
braliśmy udział w II Konwencie 
Polskich Winiarzy, który odbył 
się w Zielonej Górze, przyjechali 
tam przedstawiciele 47 winnic  
z całej Polski, większość to win-
nice z południa i zachodu Polski, 

ale była także winnica z okolic Suwałk.
W 2007 roku w naszej winnicy mieli-

śmy pierwsze winobranie, krzewy jeszcze  
w pełni nie owocują, bo są młode, ale wy-
starczyło żeby coś wina zrobić. Profesjonal-
ne wino robi się trochę inaczej niż tzw. „wino 
babcine”,czyli woda cukier i owoce. Do wina 
gronowego nie dodaje się nawet najmniejszej 
ilości wody, robi się tylko i wyłącznie z soku. 
Winogrona powinny być zbierane wtedy, kie-
dy są dojrzałe, tzn. mają odpowiednia ilość 
cukru, ponieważ nie powinno się dosładzać 
moszczu. Zebrane owoce wsypujemy do 
maszyny oddzielającej szypułki od owoców, 
maszyna ta dodatkowo rozgniata owoce, aby 
łatwiej można było wycisnąć z nich sok, tzw. 

moszcz. Następnie oddzielone 
owoce trafiają do prasy i zaczy-
na się wyciskanie moszczu. Tło-
czenie takiej jednorazowej porcji 
miazgi trwa ok. 2-3 godzin, gdyż 
sok bardzo wolno spływa i trzeba 
uważać aby nie rozgnieść pestek. 
Tym razem używaliśmy pra-
sy amatorskiej, ale na przyszły 
sezon będziemy już mieli pro-
fesjonalną prasę większych roz-
miarów. Po wytłoczeniu, moszcz 
zlewa się do balonów lub kadzi 
ze stali nierdzewnej i pozosta-
wia się w chłodnym miejscu na 
około 12 godzin, aby wszystkie 
zanieczyszczenia opadły na dno. 
Następnego dnia odciągamy kla-
rowny moszcz znad osadu i do-
dajemy drożdże. Cały proces fer-
mentacji jest dosyć krótki, trwa 
ok. miesiąca. Ale to oczywiście 
nie koniec produkcji, później 
zaczyna się proces stabilizacji, 
klarowania i dojrzewania wina. 
Prawidłowo wino nadaje się do 
picia jesienią przyszłego roku, 
kiedy następuje nowy zbiór. 

Tak w bardzo dużym skró-

W dniu 27.02.2008 r. w siedzibie Ko-
mendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej, przy ul. Nowy Świat 3 odbyła 
się roczna odprawa kadry kierowniczej 
PSP. Tematem spotkania było podsumo-
wanie działalności Komendy w 2007 r. 
oraz przyjęcie głównych kierunków dzia-
łań na 2008 r.

W odprawie uczestniczyli zaproszeni 
goście, m.in. przedstawiciel Mazowie-
ckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 
– st. bryg. Dariusz Makulec, Starosta 
Kozienicki – Janusz Stąpór oraz przed-
stawiciele samorządów z terenu powiatu 
kozienickiego.

Podsumowania działalności Komendy 
Powiatowej w 2007 r. dokonał Komen-
dant Powiatowy PSP – bryg. Zbigniew 
Szczygieł. W swoim wystąpieniu omó-
wił m.in. statystykę pożarową za ubie-
gły rok, zagadnienia dotyczące szkoleń 
Ochotniczych SP, najważniejsze zakupy 
sprzętu pożarniczego, jakich dokonano  
w 2007 r. oraz przeprowadzone prace mo-
dernizacyjne w jednostce, służące popra-
wie warunków służby strażaków. Okre-
ślił również główne kierunki działalności 
Komendy na 2008 r., przede wszystkim 
w dziedzinie zakupu samochodów pożar-
niczych i innego sprzętu ratowniczego, 
szkolenia członków OSP oraz poprawy 
systemów łączności w PSP i OSP.

Na zakończenie odprawy głos zabrali 
zaproszeni goście. Wszyscy zgodnie pod-
kreślili bardzo dobrą współpracę między 
Komendą Powiatową PSP w Kozienicach 
a samorządami terytorialnymi, co bezpo-
średnio skutkuje coraz lepszym stanem 
wyposażenia sprzętowego jednostek or-
ganizacyjnych ochrony przeciwpożaro-
wej OSP i PSP oraz znacząco poprawia 
stan operacyjnego zabezpieczenia prze-
ciwpożarowego na terenie powiatu ko-
zienickiego.

asp. sztab. WALDEMAR KRAKOWIAK

ODPRAWA ROCZNA 
W KPPsP KOZIENICE

Plantacja winogron

Przerabianie owoców

cie mogę opisać produkcję wina, która jest 
bardzo ciężkim zajęciem, bo wino zaczy-
na się w winnicy. Nie wystarczy zebrać 
jesienią winogron i przetworzyć zbioru. 
O winorośl trzeba dbać cały sezon, przy-
cinać, spulchniać glebę, odchwaszczać itp. 
zajęcia, ale na końcu mamy satysfakcję  
z naszej pracy, że nasze wino jest dobre  
i smakuje, na razie niestety ku uciesze ro-
dziny i znajomych.

PAWEł WIECZOREK

Informacje 
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Ułatwianie startU MłodyM roLnikoM
Działanie stanowi zachętę dla młodych osób do podjęcia sa-

modzielnej działalności rolniczej, oferując im bezzwrotną po-
moc finansową na inwestycje w obejmowanych gospodarstwach 
rolnych. Tym samym przyczynia się do przyspieszenia pożą-
danych zmian w strukturze agrarnej gospodarstw rolnych i do 
zwiększenia konkurencyjności całego sektora rolnego.
KTO MOŻE UZYSKAĆ POMOC?
Pomoc może być przyznana osobie fizycznej, która:
1) jest pełnoletnia i w dniu złożenia wniosku o przyznanie po-
mocy nie ukończyła 40 roku życia;
2) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
3) nie ma ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdol-
ności do pracy;
4) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wynikające  
z posiadanego wykształcenia albo wykształcenia i stażu pracy 
w rolnictwie bądż uzupełni wykształcenie w ciągu 3 lat od dnia 
wydania decyzji o przyznaniu pomocy;
5) po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie działalności rolni-
czej w gospodarstwie rolnym, które:

a) nie wcześniej niż w ciągu 12 miesięcy poprzedzających dzień zło-
żenia wniosku o przyznanie pomocy przejęła na własność lub w wie-
czyste użytkowanie lub wydzierżawiła z zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa bądż od jednostki samorządu terytorialnego, albo
b) nabyła w drodze spadku, a od dnia otwarcia spadku do dnia 
złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie upłynęło więcej 
niż 12 miesięcy, albo
c) nabyła w drodze spadku lub darowizny przed ukończeniem  
18 lat lub po ukończeniu 18 lat, lecz w trakcie pobierania nauki,  
a odpowiednio od dnia osiągnięcia pełnoletności lub dnia zakoń-
czenia nauki do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie 
upłynęło więcej niż 12 miesięcy; przy czym gospodarstwo to ma po-
wierzchnię użytków rolnych nie większą niż 300 ha oraz nie mniej-
szą niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rol-
nym w województwie, w którym jest położone, albo - w przypadku, 
gdy średnia dla województwa jest niższa niż średnia dla kraju - nie 
mniejszą niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodar-
stwie rolnym w kraju;

6) ubezpieczy się w KRUS w pełnym zakresie jako rolnik i bę-
dzie podlegać  temu ubezpieczeniu co najmniej przez 3 lata od 
dnia wypłaty pomocy;
7) przedłoży biznesplan i w ciągu  5 lat zrealizuje jego założe-
nia, a w szczególności w okresie 3 lat od dnia wypłaty pomocy 
wydatkuje co najmniej 70% kwoty uzyskanej pomocy na inwe-
stycje określone w biznesplanie.

Osoby, o których mowa w pkt 5a, mogą uzyskać premię tylko 
w ramach naboru wniosków w roku 2007. W ramach kolejnych 
naborów o premię będą mogły ubiegać się osoby planujące pod-
jęcie działalności rolniczej, tj. nieposiadające jeszcze gospodar-
stwa oraz osoby, o których mowa w pkt 5b i c.

Jeśli o pomoc ubiegają się oboje małżonkowie i oboje speł-
niają warunki niezbędne do uzyskania pomocy wówczas pomoc 
przyznaje się tylko jednemu z nich.
KIEDY NIE MOŻNA PRZYZNAC POMOCY?
Pomoc nie przysługuje, jeżeli:
1) gospodarstwo stanowi lub będzie stanowiło przedmiot współ-
własności lub współposiadania, z wyłączeniem małżeńskiej 
wspólności majątkowej;
2) wnioskodawca lub jego małżonek podjął prowadzenie działal-
ności rolniczej w okresie wcześniejszym niż 12 miesięcy przed 
złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.
JAKA JEST FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY?

Pomoc jest przyznawana w formie jednorazowej premii  

w wysokości 50 000 złotych.
GDZIE NALEŻY SKŁADAĆ WNIOSKI?

Wnioski o przyznanie pomocy składa się osobiście lub przez 
osobę upoważnioną, listem poleconym lub pocztą kurierską do dy-
rektora Oddziału Regionalnego ARiMR właściwego ze względu 
na położenie przejmowanego/nabywanego gospodarstwa rolnego. 
Informacja o możliwości składania w danym roku wniosków bę-
dzie podawana przez Prezesa Agencji do publicznej wiadomości na 
stronie internetowej Agencji oraz co najmniej w jednym dzienniku 
o zasięgu krajowym i w jednym dzienniku o zasięgu regionalnym.
JAK AGENCJA PRZYZNAJE I WYPŁACA POMOC?

Pomoc przyznaje się według kolejności złożenia poprawnych 
i kompletnych wniosków. Decyzja administracyjna przyznająca 
pomoc będzie wydana w terminie 90 dni od złożenia wniosku, 
jeżeli wnioskodawca spełnił wszystkie warunki do jej przyznania. 
Po otrzymaniu decyzji młody rolnik - beneficjent powinien w tym 
samym oddziale ARiMR złożyć Wniosek o płatność. Premia zo-
stanie wypłacona w terminie 60 dni od złożenia tego wniosku.
GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI?
pod bezpłatnym numerem infolinii 0-800-38-00-84
na stronach internetowych:www.arimr.gov.pl; www.minrol.
gov.pl; www.odr.gov.pl
wysyłając e-mail na adres: info@arimr.gov.pl
w Oddziałach Regionalnych ARiMR (adresy i numery telefo-
nów dostępne są m.in. na stronie internetowej Agencji).

Informacje 
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przyczyny niepowodzeń 
sZKOLNYCh

Okres szkolny wiąże się z rozpoczę-
ciem pełnienia nowej roli społecznej, by-
cia uczniem. Wraz z nią i obowiązkami 
jakie ze sobą wnosi, rozpoczyna się pro-
ces kształtowania „postawy zadaniowej”, 
a więc wytrwałości, troski o efekt końco-
wy rozpoczętej pracy, a także umiejętno-
ści czerpania satysfakcji z wykonywania 
zaplanowanych działań. 

Sama szkoła jest wielkim źródłem stre-
su, zwłaszcza dla dzieci, których wyniki 
szkolne są słabe. Bez wątpienia szkoła jest 
doświadczeniem definiującym człowieka. 
Poczucie własnej wartości, wybór zawo-
du, system wartości kształtują się w du-
żym stopniu właśnie pod wpływem ocen, 
nagród, które otrzymujemy w szkole. 

Dziecko rozpoczynające naukę szkol-
ną snuje wyobrażenia związane z nową 
sytuacją i ludźmi. Pozytywnie nastawione 
do szkoły pragnie osiągać sukcesy. Zda-
rzają się jednak dzieci, które mimo wkła-
danego wysiłku, nie osiągają zamierzo-
nych celów. Napotykają one na trudności 
prowadzące do niepowodzeń szkolnych. 

Przyczyny niepowodzeń w nauce są 
liczne i skomplikowane. W literaturze 
wyróżnia się trzy podstawowe grupy 
tychże przyczyn: 
-czynniki ekonomiczno-społeczne, 
-czynniki biologiczno-społeczne, 
-czynniki związane z pracą szkoły. 

Czynniki ekonomiczno - społeczne to 
przede wszystkim niewystarczające wa-
runki materialne powstałe na skutek braku 
pracy jednego lub obojga rodziców. Powo-
duje to znaczne ograniczenie wydatków na 
książki i czasopisma dziecięce, na przybory 
sprzyjające rozwijaniu twórczości, a czę-
sto nawet na podręczniki szkolne. Warun-
ki mieszkaniowe, brak własnego pokoju 
czy choćby miejsca do nauki mogą istotnie 
utrudniać naukę szkolną. Jednak najczęst-
szą przyczyną niepowodzeń szkolnych 
są zaniedbania środowiskowe. Kłopoty  
z nauką mają więc dzieci z rodzin z prob-
lemem alkoholowym, z rodzin rozbitych  
i wielodzietnych. Przyczyna kłopotów szkol-
nych może tkwić także w złym systemie 
wychowawczym rodziców. Preferowanie 
zbyt liberalnych lub zbyt rygorystycznych 
postaw rodzicielskich, nie zaspakajanie lub 
zaspakajanie w niewłaściwy sposób potrzeb 
dziecka, poświęcanie zbyt mało czasu lub 
ignorowanie zainteresowań dziecka może 
doprowadzić do trudności w zdobywaniu 
wiedzy. Powyższe przyczyny mogą dopro-
wadzić do zbytniej nieśmiałości dziecka, 
płaczliwości, niezdyscyplinowania, agresji 

lub innych niepożądanych zachowań, a te, 
wtórnie, do obniżenia wyników w nauce. 

Do czynników związanych z pracą 
szkoły, a wpływających na niepowodze-
nia szkolne, zaliczyć można niewłaściwą 
postawę samego nauczyciela, niekorzyst-
ną atmosferę w klasie oraz złą organizację 
procesu nauczania. 

Czynniki biologiczno-psychologiczne 
to najobszerniejsza z omawianych tu grup 
przyczyn niepowodzeń szkolnych. Doty-
czą dzieci przewlekle chorych, bądź często 
chorujących, a tym samym mających liczne 
nieobecności. W szkole mają one problem 
z samodzielnym opanowaniem materiału 
opracowanego podczas lekcji, często też wy-
kazują trudności w nawiązywaniu kontaktów 
z rówieśnikami, czują się gorsze i pokrzyw-
dzone, nierozumiane przez otoczenie. 

Kolejna przyczyna trudności w nauce to 
obniżony poziom intelektualny lub upośle-
dzenie umysłowe powstałe wskutek czynni-
ków dziedzicznych, uszkodzeń okołoporodo-
wych, jako efekt przebytych, ciężkich chorób 
powodujących uszkodzenia mózgu lub też w 
wyniku zaniedbań środowiskowych. Aby 
pomóc takiemu dziecku konieczne jest bada-
nie w poradni pedagogiczno-psychologicz-
nej i dokonanie diagnozy problemu dziecka 
ze wskazaniem sposobów dalszej pracy. 

Najczęstszą przyczyną trudności są frag-
mentaryczne bądź parcjalne zaburzenia 
rozwoju. Poziom intelektualny tych dzieci 
pozostaje w normie, jednak mikrouszkodze-
nia w ośrodkach mózgowych powodują nie-
właściwą pracę analizatorów np. wzrokowe-
go, słuchowego, wzrokowo-ruchowego itp. 
Na podstawie wyników przeprowadzonych 
badań stwierdzono, że około 20 % dzieci 
uczęszczających do szkoły wykazuje zabu-
rzenia tego typu. Uczniowie ci mają szanse 
na osiąganie sukcesów szkolnych, gdy zo-
staną objęci systematycznymi ćwiczeniami 
usprawniającymi poszczególne analizatory. 
Dość często występują zaburzenia analizy  
i syntezy wzrokowej oraz zaburzenie spraw-
ności grafomotorycznych. Spotkać można 
także dzieci z zaburzoną lateralizacją oraz  
z dysleksją, dysgrafią, dysortografą lub dyskal-
kulią. Nierozpoznane i niewyrównane w porę 
deficyty są przyczyną wielu trudności w nauce.  
W klasach starszych prowadzą one do wtór-
nych zaburzeń rozwoju, a także do narasta-
jących niepowodzeń szkolnych dziecka. Po-
wodują stopniowo obniżanie się motywacji 
do nauki, powstawanie zaburzeń emocjonal-
nych i negatywnej postawy do nauki i szko-
ły. Zbyt wygórowane wymagania stawiane 
dzieciom przez ich opiekunów i nauczycieli, 

angażowanie w zadania zbyt trudne, zmniej-
szają możliwość wykonania ich, budzą fru-
strację. Podobnie dzieje się w sytuacji nad-
miernego angażowania dzieci w obowiązki 
domowe, wykonywanie czynności, których 
ciężar sprawczy jest nieadekwatny do wieku 
rozwojowego. Brak wsparcia ze strony osób 
dorosłych pociąga za sobą deficyt w zakresie 
stymulacji rozwoju dziecka, hamuje dążenia 
poznawcze i prowokuje spadek zaintereso-
wania otaczającym światem. Powtarzające 
się negatywne oceny zadań wykonywanych 
przez dziecko, krytyka i wyśmiewanie jego 
starań wpływa na spadek motywacji do ak-
tywności, onieśmiela i ogranicza nawiązy-
wanie kontaktów z rówieśnikami. Dziecko, 
które czuje się mniej wartościowe od swoich 
rówieśników dąży do kompensacji w obsza-
rach innej działalności oraz szuka wsparcia  
w grupach, których działalność może okazać 
się niebezpieczna dla rozwoju osobowości. 
Warto więc zadbać, na miarę własnych możli-
wości, by okres szkolny był dla dziecka prze-
de wszystkim pozytywnym, rozwijającym 
doświadczeniem. 

AGNIESZKA MISIAK – SADOWSKA

stowarzyszenie kobiet 
Ziemi Kozienickiej

W Kozienicach powstało Stowarzysze-
nie Kobiet Ziemi Kozienickiej. Aktualnie 
trwają formalności związane z rejestracją 
w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Celem działania Stowarzyszenia jest 
m.in. integracja środowiska kobiet w po-
wiecie kozienickim; ochrona i profilakty-
ka zdrowia; promocja regionu i produktu 
regionalnego, a także integracja środo-
wiska rencistów i emerytów oraz pomoc 
organizacjom pozarządowym.

W stowarzyszeniu znalazły się na-
uczycielki, pielęgniarki, lekarki, urzęd-
niczki oraz emerytki różnych zawodów,  
a także osoby niepracujące zawodowo.

Dotychczas odbyły się już 3 spotka-
nia Stowarzyszenia. Podczas ostatniego 
powstały sekcje: edukacji, zdrowia, 
produktu regionalnego, promocji i kul-
tury.

Osoby zainteresowane działalnością  
w stowarzyszeniu zapraszamy na następne 
spotkanie, które odbędzie się 22 kwietnia 
2008 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali 
konferencyjnej Starostwa Powiatowego  
w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.

D. D.

Informacje 
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osoBistości zieMi kozienickieJ
ANTONI LIPIEC

Postać Antoniego Lipca jest niezwy-
kle mocno związana z powiatem kozie-
nickim, w szczególności zaś z jego pół-
nocną częścią i gminami: Głowaczów, 
Grabów n/Pilicą oraz Magnuszew. Jego 
życie i działalność oraz skuteczność  
w działaniu poparte zamiłowaniem do 
wiedzy pozostawiły po sobie niezatarty 
ślad, którym podążać mogą współcześni. 
Znany jest głównie z działalności spo-
łecznej, zorganizowania budowy kilkuna-
stu pomników na terenie całego powiatu. 
Z tego względu warto przyjrzeć się bliżej 
postaci Antoniego Lipca.

Urodził się 27 maja 1903 r. we wsi 
Lipa, przedwojennej gminie Mariampol 
(obecnie Głowaczów) jako jedno z 6 dzie-
ci Michała i Heleny Lipców. Wychowując 
się w rodzinie małorolnych chłopów nie 
mógł mieć łatwego dzieciństwa. Ówcześ-
nie od najmłodszych lat dzieci pomagały 
fizycznie w pracy rodzicom, strawę i ubiór 
posiadały bardzo proste, bywało że niedo-
jadały – takie było również dzieciństwo 
Antoniego. W 1913 r. rozpoczął naukę  
w szkole początkowej w Mariampolu, 
rychło jednak edukacja ta została prze-
rwana przez wybuch I wojny światowej. 
W tamtym czasie był już stałym czytelni-
kiem czasopisma „Zaranie”. Na szczęście 
w 1916 r. w Lipie utworzono szkołę ele-
mentarną, gdzie młody Antoni uczęszczał 
przez 2 lata. Ojciec Antoniego widząc za-
pał syna i jego dążenie do wiedzy posta-
nowił wysłać go do Seminarium Nauczy-
cielskiego w Radomiu. Niestety po dwóch 
latach został z niego usunięty – jak sam 
wspominał – „wstyd powiedzieć w jakich 
okolicznościach”. Ta strata nie zraziła go 
do pogłębiania wiedzy i aktywnej działal-
ności. Czytał dużo, książki wypożyczał  
z biblioteki proboszcza Głowaczowa, księ-
dza Budziszewskiego, biblioteki dziedzica 
lipskiego Stanisława Boskiego.

W wyzwolonej Polsce zaangażował 
się w działalność ruchu ludowego, któ-
rego duch przepełniał dom Lipców. Tro-
chę dziełem przypadku życie wyrwało 
go z bezczynności na wsi do działalności 
propagandowo-politycznej. Przy pomo-
cy działacza ludowego, posła na sejm II 
RP – Franciszka Kapelańskiego otrzymał 
pracę instruktora politycznego Polskiego 
Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie”  
w okręgu wyborczym posłów Jana Dęb-
skiego i Tadeusza Niedzielskiego (powia-
ty Sochaczew, Łowicz, Kutno, Gostynin). 
Zamieszkał w Łowiczu skąd prowadził 

ożywioną działalność polityczną. Orga-
nizował nowe koła „Wyzwolenia”, przyj-
mował nowych członków, dystrybuował 
prasę i materiały partyjne, prowadził od-
czyty, pogadanki, zebrania. Mimo młode-
go wieku i braku doświadczenia radził so-
bie nad wyraz dobrze. Częste wyjazdy do 
centrali Stronnictwa w Warszawie dawały 
Antoniemu Lipcowi sposobność do obco-
wania z posłami i działaczami ludowymi, 
co pozwalało poszerzać widnokręgi świa-
topoglądowe i polityczne oraz wyrabiały  
w nim pewność działania i przekonań. 
Prace polityczne kontynuował na terenie 
Łomżyńskiego, którego społeczność znana 
była ze swoich proendeckich postaw, stąd 
też i niezbyt chętne radykalnemu ugrupo-
waniu, jakie reprezentował Lipiec. 

Kolejny wyrazisty okres życia Anto-
niego Lipca rozpoczyna się w roku 1925, 
z chwilą przekroczenia bram koszar  
1 dywizjonu artylerii konnej w Warszawie. 
Będąc w ewidencji 1 dak został oddelego-
wany na kurs podoficerski przygotowują-
cy do służby w żandarmerii wojskowej, 
który ukończył z najlepszym wynikiem 
spośród rekrutów. Niedługo po tym do-
chodzi do zamachu majowego przepro-
wadzonego przez Józefa Piłsudskiego. 
Co ciekawe w pierwszym dniu przewro-
tu, gdy Piłsudski zatrzymał się w jednym  
z gmachów miejskich do jego ochrony zo-
stał oddelegowany właśnie Antoni Lipiec.  
W latach 30-tych zakłada rodzinę – w 1930 
r. ożenił się z Anną Lisakowską, w 1931 r. 
urodziła im się córka, w roku następnym 
syn. Kontynuuje służbę w żandarmerii. 
Służył m.in.: w Cytadeli Warszawskiej,  
w siedzibie Dowództwa Okręgu I Korpu-
su, Szwadronie Ochronnym zajmującym 
się ochroną najwyższych dostojników 
państwowych, na Okęciu oraz w Sadko-
wie koło Radomia gdzie był dowódcą 
posterunku na lotnisku. W chwili mobi-
lizacji sierpniowej 1939 r. dostał przy-
dział do 53 plutonu konnego żandarmerii  
w Dęblinie. Dostaje rozkaz przedostania 
się do sztabu 18 Dywizji Piechoty w Spale, 
w obliczu błyskawicznych działań wojen-
nych zmuszony jest jednak do wycofania 
się do Dęblina i skierowania na wschód 
gdzie bierze udział w obronie Chełma. 
Stamtąd przedostaje się z plutonem dalej 
na wschód do Kowla i Włodzimierza Wo-
łyńskiego gdzie – po wtargnięciu sowie-
tów – jego oddział został rozpuszczony. 
Postanowił powrócić w rodzinne strony  
i spożytkować swoje wojskowe i poli-

tyczne doświadczenie. 
Od 1940 r. zaczyna działać w konspi-

racji cywilnej i wojskowej pod pseudoni-
mem „Zygant”. Początkowo w Związku 
Walki Zbrojnej, wiąże się z konspiracyj-
nym Stronnictwem Ludowym „ROCH” 
i w 1942 r. przechodzi do Batalionów 
Chłopskich. W czasie okupacji był do-
wódcą batalionu oraz inspektorem BCh 
na północną część powiatu kozienickiego. 
Początkowo wysiedlony przez Niemców 
z Lipy, wraca tam w 1941 r., aby wykony-
wać robotę konspiracyjną. Bierze udział 
w zarządzaniu niemieckim majątkiem  
w Lipie co często wykorzystuje do pracy 
na rzecz podziemia polskiego. Wykazy-
wał się wysokimi zdolnościami organiza-
cyjnymi – jak opisuje B. Nować, Lipiec: 
„wybitnie przyczynił się do zgrupowania 
chłopów pod znakiem „Rocha”, a na-
stępnie do zorganizowania Batalionów 
Chłopskich w gminie Mariampol i pozo-
stałych gminach północnej części powia-
tu. Był ogromnie przedsiębiorczy – nie 
narzekał, nie labidził, walczył. Brakowa-
ło czegoś – to zdobywał, tworzył z nicze-
go”. Swój potencjał Lipiec spożytkował 
m.in. do produkcji granatów zaczepnych 
tzw. „sidolówek”, przyczynił się również 
do ucieczki oddziału gruzińskich jeńców, 
którzy zmuszeni byli do ochrony niemie-
ckiego majątku w Lipie. Koniec wojny to 
kolejny okres wysiedlenia, poczym nastę-
puje powrót na ojcowiznę której widok 
– podobnie jak większość terenów ogar-
niętych wojną – przedstawiał katastrofal-
ne widmo.

(dokończenie w następnym numerze)
KRZySZTOF ZAJąC

Antoni Lipiec

Historia
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sUkcesy kLUBU seniora „reLaks”
W dniach 9 – 10 lutego 2008r w War-

szawie odbył się VII Festiwal Chórów, Ka-
baretów i Zespołów Seniora, natomiast ty-
dzień później w dniu 17 luty 2008r. odbył się  
I Konkurs SOLO Senior. Seniorzy Klubu 
Seniora „Relaks” przystąpili do obydwu 
festiwali. 

Seniorów do konkursów przygotowy-
wała Mirosława Wójcicka. Do festiwalu 
przystąpiło ponad 40 zespołów, a w kon-
kursie solo wzięło udział 61 solistów. 

Profesjonalne jury powołane przez 
organizatorów – Dom Kultury „Zacisze” 
w Warszawie – oceniało oryginalność po-
mysłu, interpretację i szeroko rozumiane 
walory artystyczne wykonawców. Zespo-
ły i soliści prezentowali bardzo wysoki 
poziom artystyczny. Usłyszeć można 
było szkolone głosy operowe. Nasi repre-
zentanci zostali przez jury ocenieni bar-
dzo wysoko. W kategorii zespół: zespół 
„Relaks” otrzymał II nagrodę, a zespół, 
„Senioritki” – III nagrodę. 

I miejsca przypadły reprezentantom 
Warszawy. Podobnie było w Konkursie 
Solo Senior. I miejsce reprezentant War-
szawy, natomiast II miejsce otrzymała 
Zofia Zielińska, której towarzyszył trzy-
osobowy chórek: Mirosława Wójcicka, 
Bożena Kontraktowicz i Irena Kańska,  
a III miejsce zajęła Mirosława Wójcicka, 
która otrzymała jeszcze jedną dodatko-
wą nagrodę za profesjonalizm, artystycz-
ną energię i wspaniałe zaangażowanie 
w przygotowanie dwóch nagrodzonych 
laureatów I Konkursu Piosenki SOLO 
Senior oraz dwóch zespołów- „Relaks” 
i „Senioritki”, zdobywców II i III miej-

sca VII Festiwalu Chórów, Kabaretów  
i Zespołów Seniora. Nagrodą dla każde-
go zespołu był ogromny kosz słodyczy, 
dyplomy oraz statuetka w postaci tuli-
pana - srebrna za II miejsce i brązowa za  
III miejsce. Natomiast solistki otrzymały 
nagrody książkowe, słodycze oraz w pięk-
nym drewnianym opakowaniu komplet 
długopis, pióro i lupa. Seniorzy pragną ser-
decznie podziękować Zarządowi Starostwa 
Powiatowego w Kozienicach za wsparcie  
i pomoc w zorganizowaniu środka trans-
portu na wyjazdy do Warszawy.

M.W.

Klub Seniora „Relaks”

Dyplom za zajęcie II miejsca

ciekawe programy 
realizowane w i Liceum 

ogólnokształcącym 
w kozienicach

Dokończenie ze str. 7

Ponadto działalność artystyczna mło-
dzieży objawiła się w organizowanym 
od ponad 20-tu lat Konkursie Muzyków 
Amatorów „San LO Remo”. Pieczę nad 
tym przedsięwzięciem objęły panie –  
J. Piwońska i I. Murawska, dzięki których 
zaangażowaniu odbył się cykl warsztatów 
i spotkań z akustykiem, oświetleniowcem, 
logopedą oraz innymi specjalistami, któ-
rzy pracując z młodymi artystami przeka-
zywali cenną wiedzę, dzielili się doświad-
czeniem, a ćwiczenia przeprowadzone pod 
okiem fachowców sprawiły, że poziom 
umiejętności młodzieży jest wysoki.

Także pozalekcyjne zajęcia artystyczne 
„Mandala” prowadzone przez panią E. Kud-
łę, wykorzystujące metodę odczytywania 
geometrycznych diagramów i bezpośrednio 
powiązane z filozofią indyjską, cieszyły się 
dużym zainteresowaniem młodzieży.

Bardzo interesującym przedsięwzięciem 
był udział grupy kabaretowej działającej  
w I  LO w Kozienicach w zajęciach waka-
cyjnych „Paka2007” w dniach od 3 do 15 
lipca, które odbywały się w Rynie. W trakcie 
prawie dwutygodniowego pobytu nad ma-
zurskimi jeziorami, młodzi adepci sztuki ka-
baretowej wzięli udział w licznych zajęciach 
szkoleniowych, warsztatach oraz wykładach 
prowadzonych przez znakomitości sztu-
ki kabaretowej. Zajęcia prowadzone przez  
T. Jachimka, J. Sobańskiego czy B. Harasi-
mowicz pozwoliły młodzieży na świadome 
poznanie możliwości własnego ciała, uła-
twiły walkę z tremą i umożliwiły osobisty 
kontakt z artystami. Spotkania i wspólne wy-
stępy, np.: z Arturem Andrusem dały wiele 
satysfakcji i możliwość podpatrywania tech-
niki i warsztatu twórczego najwybitniejszych 
artystów. Uwieńczeniem wakacyjnego wy-
jazdu był udział kozienickiej grupy w Ma-
zurskiej Nocy Kabaretowej transmitowanej 
20 lipca 2007 r. w TVP2.

Należy zaznaczyć, że wszystkie  
w/w działania spotkały się z dużym za-
interesowaniem, nie tylko młodzieży, ale 
też rodziców i opiekunów. 

Różnorodność form prowadzonych zajęć 
pozwoliła młodym ludziom aktywnie zaan-
gażować się w spotkania, które ich intereso-
wały. Warsztaty, wycieczki, pogadanki, two-
rzenie wspólnych spektakli dały możliwość 
integracji, nawiązywania nowych znajomo-
ści, otwarcia na drugiego człowieka, a także 
wypełniły lukę i zapotrzebowanie młodzieży 
na organizację czasu wolnego. 

JUSTyNA KWAśNIK

Informacje/Kultura
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MAZOWIECKIE IGRZYsKA 
MłodzieŻy szkoLneJ
Swój marsz do finałów rozpoczęły 26 

października 2007 r. w Głowaczowie pod-
czas zawodów gminnych, w których nie 
dały szans swym koleżankom z Brzózy po-
konując je 39:1. W międzyczasie odbyła 
się coroczna Gimnazjada Regionalna LZS  
w piłce ręcznej, tym razem w Skarysze-
wie 7 listopada 2007 r. również z udzia-
łem naszych szczypiornistek. W kolejnych 
meczach na tym turnieju piłkarki ręczne  
z Głowaczowa osiągały następujące rezultaty;  
z PG Skaryszew 11:1, z PG Policzna 2:1,  
z PG Wieniawa 10:2. Zdobyły tym samym  
I miejsce w regionie radomskim i awanso-
wały do finałów mazowieckich. 21 listopada 
2007 r. odbyły się finały Gimnazjady Ma-
zowieckiej LZS w Borkowie Kościelnym,  
w których nasze dziewczęta zajęły 4 miejsce. 

A teraz wracamy do rywalizacji szkolnej 
na szczeblu powiatowym, która odbyła się  
10 listopada 2007 r. w Kozienicach. Ponow-
nie rówieśniczki z Kozienic nie sprostały na-
szym dziewczętom przegrywając mecz 36:3, 
a my awansowaliśmy do półfinału zawodów 
międzypowiatowych, które miały miejsce 
17 grudnia 2007 r. w Radomiu. W kolejnych 
meczach dziewczęta z Głowaczowa pokonały 
zespoły z Lipska, PG 8 Radom i PG Policz-
na. Przyszedł czas na finał Międzypowiatowy 
i walkę o miejsca w finale mazowieckim. Tu 
już pojedynki były bardziej wyrównane i ry-
walizacja o awans toczyła się do końcowego 
gwizdka sędziego. Na swej drodze dziewczęta 
rywalizowały kolejno z PG 8 Radom wygry-
wając tylko 8:7, następnie z PG Grójec trochę 
spokojniej 7:2 i w ostatnim meczu tego dnia 
pokonały koleżanki z PG Iłża 7:5.

Skład zespołu: Sylwia Strzelczyk – kapitan, 
Monika Banach, Weronika Dabińska, Patry-
cja Kluz, Paulina Michalska, Katarzyna Ski-
ba, Oktawia Szczek - bramkarka, Magdalena 
Gontarek, Ośka, Agnieszka, Patrycja Wyso-
cka, Natalia Słomska, Paulina Skiba, Karolina 
Jędrzejczyk, a trenerem dziewcząt jest Piotr 
Bolek nauczyciel wychowania  fizycznego  
w Publicznym Gimnazjum w Głowaczowie.

Dziewczęta z PG w Głowaczowie drugi 
raz z rzędu awansowały z 1 miejsca do Ma-
zowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, 
które odbędą się w tym roku na początku 
czerwca w Radomiu. 

KRZySZTOF WOLSKI

MIsTRZOsTWA POWIATU KOZIENICKIEGO 
w tenisie stołowyM

8 marca w Ogrodzie Jor-
danowskim w Kozienicach 
rozpoczęły się dwudniowe 
Mistrzostwa Powiatu Kozie-
nickiego w tenisie stołowym. 
Podobnie jak w ubiegłym roku, 
organizatorami rozgrywek 
było Starostwo Powiatowe 
oraz Ogród Jordanowski w Ko-
zienicach. – „Jestem wielkim 
miłośnikiem tenisa stołowego 
i cieszę się bardzo, że powiat 
podjął starania w kierunku re-
aktywacji tej dziedziny sportu 
w naszym regionie i zorganizo-
wał otwarte mistrzostwa. W la-
tach 70-tych na terenie Ziemi Kozienickiej 
była III liga tenisa stołowego, więc mamy 
już pewne tradycje sportowe” – powiedział 
otwierający zawody Marek Kucharski rad-
ny Rady Powiatu Kozienickiego. 

Rozgrywki tenisa stołowego zorgani-
zowane zostały w Kozienicach już po raz 
trzeci. – „W ubiegłym roku i dwa lata temu 
mieliśmy ligę powiatową drużynową. Do 
przeprowadzenia rozgrywek w takiej for-
mie potrzeba było 7 – 8 terminów, 7 – 8 nie-
dziel. Z tego powodu ciężko było utrzymać 
wysoką frekwencję na wszystkich meczach. 
Doszliśmy więc do wniosku, że w tym roku 
zorganizujemy dwudniowe zawody w grach 
indywidualnych. W związku z tym, że zgłosiło 
się wielu zawodników, a chcemy, żeby każ-
dy zagrał mecz, najpierw gramy w grupach 
każdy z każdym, a później najlepszych trzech  
z grupy gra systemem do dwóch przegranych” 
powiedział Wojciech Stankiewicz organizator 
i jednocześnie uczestnik rozgrywek.

W tegorocznych rozgrywkach wzięło 
udział 40 osób. Zawodnicy podzieleni zo-
stali na trzy kategorie. W kategorii dorośli-
mężczyźni zgłosiło się 22 osoby, w kate-
gorii szkoły ponadgimnazjalnej – chłopcy 
do rozgrywek stanęło 15 reprezentantów 

trzech szkół z powiatu, a w kategorii ko-
biety – swój udział zgłosiło trzy panie. 
Uczestnicy mistrzostw reprezentowali róż-
ne miejscowości i gminy powiatu – przyje-
chali z Magnuszewa, Brzózy, Gniewoszo-
wa, Kozienic, Stanisławic czy Piotrkowic.

Pierwszego dnia rozgrywek wręczo-
ne zostały nagrody w kategorii kobiety. 
Pierwsze miejsce zajęła Monika Korzeń 
ze Stanisławic. Drugie i trzecie przypad-
ły reprezentantkom Kozienic – Karolinie 
Murawskiej oraz Patrycji Adach. 

W wyniku rywalizacji przeprowadzonej 
podczas drugiego dnia mistrzostw wyłonie-
ni zostali zwycięzcy w dwóch kategoriach 
męskich. W kategorii szkół ponadgim-
nazjalnych pierwsze trzy miejsca zajęli 
mieszkańcy Kozienic – Michał Piwoński, 
Jarosław Kacperek oraz Mateusz Kacprzak.  
W kategorii dorośli najlepszy okazał się 
Mariusz Kuryłek, drugie miejsce zajął Nor-
bert Zielony, a trzecie Adam Płatos. Nagro-
dy ufundowane przez Starostwo Powiatowe  
w Kozienicach wręczali zwycięzcom wice-
starosta powiatu kozienickiego oraz dyrek-
tor ogrodu jordanowskiego. 

MAGDALENA DOMAGAłA

Zawodnicy rozgrywek tenisowych podczas otwarcia 
zawodów

powiatowy inspektor 
nadzoru Budowlanego

Janusz Górski od urodzenia związa-
ny z powiatem kozienickim. Z dniem 25 
lutego 2008r. został powołany na stano-
wisko Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego przez Starostę, w porozu-
mieniu z Wojewódzkim Mazowieckim 
Inspektorem Nadzoru Budowlanego  
w Warszawie. Jest absolwentem Poli-
techniki Gdańskiej, posiada uprawnienia 
budowlane do projektowania i wykonaw-
stwa. Od 2000 roku pracownik Starostwa 
Powiatowego w Kozienicach. Zdobył 
wieloletnie doświadczenie zawodowe 
jako inspektor nadzoru i kierownik budów. 

Pasjonuje 
się nowy-
mi zdo-
byczami 
techniki 
kompute-
rowej, ma 
opanowa-
ne progra-
my do projektowania i kosztorysowania.
W czasie wolnym interesuje się sportem, 
gra w szachy, a czasem lubi wyskoczyć na 
ryby. Żonaty, 4 dzieci, cieszą go bardzo 
spotkania z dziećmi i wnukami.

D. D.

Janusz Górski

Sport/Informacje
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GMina Głowaczów dawnieJ i dziś
Aleja Lipowa. Jej początek sięga lat 1778 – 1794 kiedy to Piotr hr. Ożarowski obsadził lipami drogę Brzóza – Sewerynów. Celem lepszej 

charakterystyki sięgnijmy do archiwaliów, a konkretnie do pisma z czerwca 1932 wojewody kieleckiego do Wojciecha barona Heydla „(…)uznaję 
aleję lipową ciągnącą się na przestrzeni 2 i pół km. przy szosie Kozienice – Glowaczów na terytorium majątku Brzóza, jako posiadającą war-
tość artystyczną, kulturalną, historyczną i archeologiczną za zabytek, podlegający ochronie prawnej. Równocześnie określam, że granice zabytku  
i otoczenia rozciągają się na całość określonej wyżej starych lip. Orzeczenie powyższe motywuję tem, że omawiana wyjątkowo piękna aleja starych 
lip – stanowi charakterystyczny motyw miejscowego krajobrazu”. Tak właśnie od 1932 r. Aleja jest na liście zabytków chronionych prawem.

Pomnik Powstańców Styczniowych w Lipie
W 1918 r. grupa mieszkańców Lipy postanowiła uczcić poległych w Lipie 15 lutego 1864 r. powstańców styczniowych. W tym 

celu pozyskali od Zdzisława barona Heydla drzewo dębowe i postawili z niego krzyż, który stał się „figurą powstańczą”. W 1944r. 
Niemcy obalili krzyż porzucając go w miejscu. Jeszcze w 1945 r. grupka patriotów ustawiła pod osłoną nocy „figurę powstań-
czą”. Niestety wpływ środowiska i czasu niszczył mocny dębowy surowiec, wobec czego w 1970 r. grupa społeczników na czele  
z Antonim Lipcem podjęła starania o wybudowanie trwalszego i bardziej odpornego na pogodę pomnika. We wrześniu 1971r. wmu-
rowano akt erekcyjny, zaś od czerwca 1972 r. możemy podziwiać Pomnik Powstańców w Lipie w całej okazałości.

Neogotycki Kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja w Brzózie. Widoczny zespół kościelny pochodzi z 1856 r. – kiedy to 
został ufundowany przez Adama hr. Ożarowskiego w miejsce strawionego przez pożar kościoła drewnianego. Dzieje kościoła  
w Brzózie sięgają jednak dużo dalej ponieważ pierwszy kościół pobudowano w 1520 r. Uległ on jednak umyślnemu spaleniu przez 
Szwedów, którzy grabili i palili wszelkie dobra polskie podczas „potopu szwedzkiego”. Kościół odbudował ksiądz Grzegorz Rojek, 
a następnie, w latach 70 – tych XVIII w. przebudowano go i powiększono. W kościele znajduje się barokowa, rzeźbiona w drewnie 
ambona z XVIII wieku, sprowadzona z opactwa Cystersów w Oliwie oraz płaskorzeźby z 1635 roku.

Archiwalne fotografie pochodzą z Archiwum Państwowego w Radomiu KRZySZTOF ZAJąC

Historia


