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Wielkanoc to najstarsze i najważ-
niejsze święto w chrześcijaństwie. 
Obchodzone jest na pamiątkę Zmar-
twychwstania Jezusa Chrystusa, dlatego 
nacechowane zostało radością i obfituje  
w wiele zwyczajów, z których część 
praktykowana jest do dziś. 

Wielki Tydzień zaczyna się Niedzie-
lą Palmową. Dawniej zwaną kwietną lub 
wierzbną.

Zwyczaj przynoszenia palemek do 
kościoła został wprowadzony do litur-
gii w XI w. na pamiątkę triumfalne-
go wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Do 
wykonania palemek wykorzystywano 
rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, 

malin lub porzeczek. Przyozdabiano 
je kwiatkami i kolorowymi piórkami. 
Palemki wyglądały inaczej w zależno-
ści od regionu. 

W palmach wileńskich pojawiały 
się kłosy zboża, w płockich kwiaty  
z bibuły, natomiast najstarsze radom-
skie palemki w kształcie miotełki były 
bardzo skromne – bazie ozdabiano bo-
rówkami, przewiązywano nitką i owi-
jano papierem lub białą bibułą.

Po poświęceniu palemki smagało 
się nią lekko domowników, co miało 
zapewnić im pomyślność na cały rok. 
Połknięcie jednej poświęconej bazi 
miało wróżyć zdrowie i bogactwo. 

Gałązki zatknięte za święty obraz lub 
nad stropowymi belkami chałup chro-
niły mieszkanie przed nieszczęściem  
i złymi siłami.

Wielki Tydzień to okres odnowy du-
chowej, jak również sprzątania i odna-
wiania domów. Wiosenne porządki to 
jedna z tych tradycji, która zachowała 
się do dziś, dawniej miały także sym-
boliczny charakter – sprzątając, wy-
miatano z domów zimę, a z nią wszel-
kie choroby i złe moce. Przygotowania 
do świąt na Mazowszu nie kończyły się 
jednak na porządkach. Ważnym niegdyś 
obrzędem było tzw. „świniobicie”. Od-

Dokończenie na str. 2
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bywało się nie tylko przed Wielkano-
cą, ale również przed innymi ważnymi 
świętami. Podczas przygotowywania 
mięsnych przysmaków pito alkohol,  
a następnie degustowano przyrządzone 
wyroby.

W Wielką Środę, młodzież robiła 
ze słomy i starych ubrań wielką kukłę 
Judasza, następnie wleczono ją na łań-
cuchach po całej okolicy. Przy drodze 
ustawiali się miejscowi, którzy okłada-
li ją kijami. Na koniec wrzucano kukłę 
„zdrajcy” do okolicznego stawu lub 
bagienka.

Kolejnym ważnym dniem Wiel-
kiego Tygodnia jest Wielki Piątek, 
wtedy wszyscy, którym doskwierała 
jakaś dolegliwość, bądź chcieli zabez-
pieczyć się przed chorobami, ruszali 
przed wschodem słońca do pobliskiego 
stawu lub jeziora i tam obmywali się, 
bądź wrzucali nawzajem do wody. Od-
bywało się to na pamiątkę przekrocze-
nia przez Jezusa rzeki Cedron.

Wielka Sobota to dzień radosnego 
oczekiwania, należało wtedy poświę-
cić pokarmy. W przystrojonym koszy-
ku niesiono do kościoła po odrobinie 
wszystkich najważniejszych dań świą-

tecznych. W zależności od regionu za-
wartość koszyków była różna. Nie mo-
gło w nim zabraknąć baranka, mięsa  
i wędlin, chrzanu, masła i jajek. Świę-
conkę jadło się następnego dnia, po re-
zurekcji. Jest to zwyczaj praktykowany 
do dziś. 

Ostatnie dwa dni Wielkiego Postu 
był to również czas, kiedy urządzano 
„pogrzeb żuru” i „wieszanie śledzia”. 

Wynoszono wtedy garnki z żurem – po-
trawą, którą spożywano w ciągu całego 
postu i wylewano go lub zakopywano  
w ziemi z całym naczyniem. Ze śle-
dziem – kolejnym symbolem Wielkiego 
Postu rozstawano się natomiast, „wie-
szając” go, czyli przybijając do drzewa. 
Była to kara za to, że przez sześć nie-
dziel „wyganiał” z jadłospisu mięso.

Niegdyś na Mazowszu w Ponie-
działek Wielkanocny miało miejsce 
„wiosenne kolędowanie”, dziewczynki 
chodziły z drzewkiem ozdobionym ko-
lorowymi wstążkami i wydmuszkami, 
chłopcy zaś z kogucikami. Były to sym-
bole, które miały nieść odwiedzanym 
gospodarzom siły rozrodcze i witalność.

Obecnie Poniedziałek Wielkanoc-
ny kojarzony jest przede wszystkim ze 
„śmigusem-dyngusem”, czyli dniem, 
w którym od wczesnego rana wszyscy 
polewali się wodą. Na oblanie najbar-
dziej narażone były młode dziewczęta. 
Wszystko w myśl zasady „żeby lata 
urody nie zabrały”. Jest to jedna z naj-
bardziej popularnych tradycji wielka-
nocnych, kultywowana po dziś dzień.

RADOSŁAW MAJEWSKI

Dokończenie ze str. 1

27 lutego 2018 roku zawiązany 
został Społeczny Komitet na Rzecz 
Ufundowania Sztandaru dla Komen-
dy Powiatowej Policji w Kozienicach.  
W jego skład weszli przedstawiciele 
samorządów: powiatowego oraz gmin-
nych z terenu powiatu kozienickiego, 
a także Kozienickiego Stowarzyszenia 
Rekonstrukcji Historycznych, którzy 
działając w imieniu swoich społecz-
ności, w uznaniu osiągnięć na rzecz 
poprawy stanu bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego na terenie powia-
tu, postanowili ufundować i przekazać 
sztandar Komendzie Powiatowej Po-
licji w Kozienicach. Przewodniczą-
cym Komitetu wybrany został Andrzej 
Jung Starosta Kozienicki, Zastępcą zaś 
Krzysztof Zając reprezentujący Kozie-
nickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznych.

Komitet zwraca się z prośbą o wspar-
cie finansowe inicjatywy. Każda pomoc 
będzie wyrazem uznania i akceptacji 
społecznej służby kozienickich policjan-
tów, a także wdzięczności za codzienny 
trud i poświęcenie.

Środki finansowe przeznaczone 
na ufundowanie sztandaru wpłacać 

można na subkonto Kozienickiego 
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Hi-
storycznych 96 1600 1462 1020 2471 
4000 0001.

Komitet dokona zakupu sztanda-
ru zgodnego z wymogami określony-
mi w Rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 
21 października 1999 roku w sprawie 

wzoru i trybu nadawania sztandaru 
jednostkom organizacyjnym Policji 
(Dz.U. Nr 97, poz. 1136 wraz z późn. 
zm.).

Uroczyste przekazanie sztandaru na-
stąpi w listopadzie 2018 r.

MONIKA WIRASZKA

Rys. R. Majewski
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Materiał filmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

22 lutego 2018 r. odbyła się XXXIX 
Sesja Rady Powiatu Kozienickiego V ka-
dencji. Przed rozpoczęciem obrad Kamila 
Kowalczyk-Iwan Państwowy Powiatowy 
Lekarz Weterynarii w Kozienicach przedsta-
wiła informację dotyczącą sytuacji związanej 
z zagrożeniem ASF w powiecie kozienickim. 
Do obszaru ochronnego włączone zostały 
dwie gminy z terenu powiatu: Magnuszew 
oraz Grabów nad Pilicą. Na dzień 22 lutego 
nie stwierdzono jednak na terenie powiatu ani 
żadnego przypadku zarażenia ASF u dzików, 
ani ogniska ASF u świń.

Podczas Sesji Radni wysłuchali in-
formacji Małgorzaty Mazur z Mazowiec-
kiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
Oddział Radom na temat składania wnio-
sków o dopłaty bezpośrednie. 

Ponadto podjęte zostały uchwały  
w sprawach:
– zmiany Uchwały Nr II/19/2014 Rady 

Powiatu Kozienickiego z dnia  
15 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia 
składów osobowych Stałych Komisji 
Rady Powiatu Kozienickiego,

– zmiany Uchwały Nr II/20/2014 Rady 
Powiatu Kozienickiego z dnia  
15 grudnia 2014 r. w sprawie powoła-
nia przewodniczących stałych Komi-
sji Rady Powiatu Kozienickiego,

– zatwierdzenia planów pracy Stałych 
Komisji Rady Powiatu na 2018 rok,

– przyjęcia sprawozdania z działalności 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
za 2017 rok,

– zmian Statutu Powiatu Kozienickiego,
– określenia szczegółowych warunków 

umorzenia w całości lub części, łącz-
nie z odsetkami, odroczenia terminu 

płatności, rozłożenia na raty lub od-
stępowania od ustalenia opłaty za po-
byt dziecka w pieczy zastępczej,

– określenia zadań i wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych z zakresu re-
habilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
w Powiecie Kozienickim na 2018 rok,

– udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Głowaczów na realizację zadania pn. 
„Budowa sieci wodociągowej w miej-
scowości Głowaczów, ul. Rudki, gmi-
na Głowaczów”,

– udzielenia pomocy finansowej Gmi-
nie Głowaczów na realizację zadania 
pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej  
w m. Głowaczów, ul. Rudki”,

– udzielenia pomocy finansowej Gmi-
nie Głowaczów na realizację zadania 
pn. „Budowa sieci wodociągowej  
w miejscowości Ignacówka Bobrow-
ska – Stawki, gmina Głowaczów”,

– udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Garbatka-Letnisko na realizację zada-

nia pn. „Budowa kanalizacji deszczo-
wej w ulicy Mickiewicza i Sienkiewi-
cza w Garbatce-Letnisko”,

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej powiatu kozienickiego na lata 
2018 – 2028,

– wprowadzenia zmian w budżecie po-
wiatu kozienickiego na 2018 rok,

– odwołania Skarbnika Powiatu Kozie-
nickiego,

– powołania Skarbnika Powiatu Kozie-
nickiego.
Podczas Sesji Radni przyjęli także 

Oświadczenie Rady Powiatu Kozienickie-
go dotyczące wyrażenia poparcia dla sta-
rań spółki REHA-COMPLEX w zakresie 
zapewnienia dalszej realizacji świadczeń 
rehabilitacji leczniczej w zakresie stacjo-
narnym na terenie powiatu kozienickiego. 

MONIKA WIRASZKA

Z dniem 26 lutego, Jadwiga Kręcisz, 
która od 20 lat pełniła funkcję Skarbnika 
Powiatu Kozienickiego, odeszła na zasłu-
żoną emeryturę. Na stanowisku tym pra-
cowała od początku utworzenia powiatu, 
współtworząc jego pierwszy budżet. Przez 
wszystkie lata sumiennie i z dużym zaan-
gażowaniem wypełniała swoje obowiązki. 
Ogromną wiedzę przekazywała pracowni-
kom Wydziału Budżetowo-Finansowego, 
którym kierowała przez 18 lat.

Z racji sprawowanej funkcji decyzja  
o odwołaniu Skarbnika zgodnie z prze-
pisami podjęta musiała zostać uchwałą 
Rady Powiatu Kozienickiego. 22 lutego 
podczas XXXIX Sesji Rady Powiatu Ko-
zienickiego Radni podjęli uchwałę o od-
wołaniu Skarbnika, dziękując jednocze-
śnie za wieloletnią pracę Jadwigi Kręcisz 
dla dobra Powiatu Kozienickiego.

Tego samego dnia Radni podjęli uchwałę 
o powołaniu nowego Skarbnika, którym zo-
stał Kamil Banaś – dotychczasowy Naczel-
nik Wydziału Budżetowo-Finansowego Sta-
rostwa Powiatowego w Kozienicach. Kamil 
Banaś w Wydziale pracował od 19 lat, w tym 
od dwóch lat na stanowisku Naczelnika.

Pani Jadwidze Kręcisz życzymy od-
poczynku, spokoju oraz realizacji wszel-
kich marzeń i planów na zasłużonej 
emeryturze, zaś nowemu Skarbnikowi 
Kamilowi Banasiowi – wielu sukcesów 
oraz satysfakcji płynącej z pracy na rzecz 
mieszkańców powiatu kozienickiego.

MONIKA WIRASZKA

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

Informacje



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 4

Od 30 stycznia do 16 lutego na terenie 
powiatu kozienickiego przeprowadzona 
została  kwalifikacja wojskowa, weryfi-
kująca młodych ludzi pod kątem ich pre-
dyspozycji i stanu psychofizycznego dla 
potrzeb czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacji wojskowej podlegają: 
„mężczyźni, którzy w danym roku kalen-
darzowym kończą dziewiętnaście lat ży-
cia oraz kobiety w wieku od 19 do 24 roku 
życia ze względu na wykształcenie”. Po-
nadto, „do kwalifikacji wojskowej mogą 
się stawić również ochotnicy, w tym ko-
biety, do końca roku kalendarzowego,  
w którym kończą dwadzieścia cztery lata 
życia, niezależnie od posiadanych kwali-
fikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli 
co najmniej osiemnaście lat życia”. 

W szczegółowym ujęciu tegorocznej 
kwalifikacji wojskowej podlegają:
• mężczyźni urodzeni w 1999 roku; 
• mężczyźni urodzeni w latach 1994 – 

1998, którzy nie mają jeszcze okre-
ślonej kategorii zdolności do czynnej 
służby wojskowej; 

• mężczyźni i kobiety urodzeni w latach 
1997 i 1998, którzy w latach poprzed-
nich zostali uznani przez powiatowe 
komisje lekarskie za czasowo nie-
zdolnych do czynnej służby wojsko-
wej (kategoria zdolności B); 

• mężczyźni i kobiety urodzeni w latach 
1998 i 1999, którzy w latach poprzed-
nich zostali przez powiatowe komisje 
lekarskie uznani za czasowo niezdol-
nych do czynnej służby wojskowej 
(kategoria zdolności B), a termin, na 
który orzeczona została wobec nich 
kategoria czasowej niezdolności do 
służby upłynie po 28 kwietnia 2018 r.; 

• kobiety urodzone w latach 1994 – 1998, 
które posiadają kwalifikacje przydat-

ne do czynnej służby wojskowej oraz 
kobiety, które w roku szkolnym lub 
akademickim 2017/2018 kończą na-
ukę w szkołach lub uczelniach me-
dycznych i weterynaryjnych oraz na 
innych kierunkach, m.in. psycholo-
gia, farmacja, pielęgniarstwo, jeżeli 
nie posiadają jeszcze określonej ka-
tegorii zdolności do czynnej służby 
wojskowej. 
Z terenu powiatu kozienickiego,  

w tym roku do stawienia się na kwalifi-
kację wojskową, wezwanych zostało 337 
osób z rocznika podstawowego, 35 osób 
z roczników starszych. W gronie wezwa-
nych znalazły się również 4 kobiety. 

Na komisji lekarskiej badany jest 
m.in. wzrok, słuch i ciśnienie wezwane-
go, a także określany jego wzrost i waga. 
Lekarz przeprowadza poza tym wywiad 
chorobowy, pytając o przebyte choroby, 
zabiegi i operacje oraz złamania i urazy. 
Komisja lekarska przyznaje badanemu 
jedną z czterech kategorii zdrowia – A, 
B, D lub E. Kategoria A oznacza zdolność 

do czynnej służby wojskowej, kategoria  
B czasową niezdolność. Kategorię D 
otrzymują osoby niezdolne do czyn-
nej służby wojskowej w czasie pokoju, 
a kategorię E osoby trwale i całkowicie 
niezdolne do czynnej służby wojskowej 
w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia 
mobilizacji i w czasie wojny. 

Po uprawomocnieniu się orzeczenia 
po 14 dniach osoba przenoszona jest do 
rezerwy i ma już uregulowany stosunek 
do służby wojskowej.

W przypadku tegorocznej kwalifikacji 
w powiecie kozienickim 298 wezwanych 
z rocznika podstawowego otrzymało ka-
tegorię A, 17 kategorię D i 5 kategorię E. 
Spośród osób z roczników starszych, na 
komisję stawiło się tylko 5 osób, z któ-
rych 4 otrzymały kategorię A, natomiast  
1 kategorię D. Wszystkie kobiety otrzy-
mały kategorię A.

W przypadku niestawienia się do 
kwalifikacji wojskowej bez uzasadnio-
nej przyczyny na osobę podlegającą owej 
kwalifikacji może zostać nałożona grzyw-
na lub zarządza się jej przymusowe do-
prowadzenie przez policję.

Na osoby, które chcą ochotniczo peł-
nić służbę wojskową czeka wiele możli-
wości. Żołnierz rezerwy, zainteresowa-
ny pełnieniem służby wojskowej musi 
zgłosić się do wojskowego komendanta 
uzupełnień, który ustala, czy dana osoba 
spełnia warunki do powołania do służby 
w konkretnym korpusie zawodowym.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa 
potrwa do 28 kwietnia i obejmie około 
220 tys. osób w skali całego kraju. 

SABINA SEMENIUK

Materiał filmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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W marcu br. Wydział Promocji i Kul-
tury Starostwa Powiatowego w Kozieni-
cach wydał przewodnik Śladami histo-
rii... Rowerem po powiecie kozienickim. 
Publikacja ma 72 strony i zawiera opisy 
7 tras rowerowych, mapy z zaznaczony-
mi strategicznymi punktami trasy, opisy 
miejsc i zabytków, 132 zdjęcia, również 
uczestników rajdów. Nie brakuje w niej 
także ciekawostek.

Książka powstała  
w oparciu o zebrane w ciągu 
7 lat materiały i fotografie 
robione podczas rekonesan-
sów i rajdów, których orga-
nizatorem byli pracownicy 
Wydziału Promocji i Kultu-
ry. Pierwszy z nich odbył się 
w maju 2011 roku i stał się 
imprezą cykliczną. Łącznie 
w latach 2011 – 2017 przeje-
chaliśmy 530 km tras prze-
biegających przez niemal 
wszystkie zakątki powiatu 
kozienickiego, zahaczając 
również o powiat radomski, 
grójecki i zwoleński. W raj-
dach uczestniczyło w sumie 
182 osoby, nie tylko z na-
szego powiatu, a większość 

z nich była z nami kilkakrotnie.
Publikacja ma na celu zachęcenie 

czytelników do odwiedzenia i zwie-
dzenia naszego pięknego, jakże uroz-
maiconego terenu, gdzie zetkniecie się  
z przyrodą, zabytkami, miejscami pa-
mięci i dotrzecie do niezwykłych, wy-
jątkowych miejsc. Może i Wy znaj-

dziecie złoty kamień lub staniecie  
w najwyższym punkcie powiatu?

Mam natomiast nadzieję, że u wszyst-
kich uczestników naszych dotychczaso-
wych niecodziennych wypraw ożyją miłe 
wspomnienia.

Dziękujmy partnerom za pomoc  
w organizacji przedsięwzięcia, a Lokalnej 
Grupie Działania „Puszcza Kozienicka” 
za dofinansowanie publikacji.

Do zobaczenia w maju na VIII Powia-
towym Rajdzie Rowerowym „Śladami 
Historii”!

Jednocześnie przypominam, że do-
tychczasowe wydawnictwa Starostwa 
Powiatowego w Kozienicach opracowane 
przez Wydział Promocji i Kultury można 
znaleźć w wersji elektronicznej na stro-
nie www.kozienicepowiat.pl w zakładce 
Media/Publikacje. Są to: „Powiat Kozie-
nicki” – 2005, „Twórcy Powiatu Kozie-
nickiego” – 2008, „Powiat Kozienicki” – 
2009, „Przewodnik subiektywny. Powiat 
Kozienicki.” z cyklu „Tradycja Mazow-
sza” – 2010, „Powiat Kozienicki. Miejsce 
pełne atrakcji” – 2011, „Piękno Powiatu 
Kozienickiego w Fotografii” – 2011.

LUCYNA DOMAŃSKA-STANKIEWICZ

Zakończyły się eliminacje powiatowe 
XXV Ogólnopolskiego Młodzieżowego 
Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy 
Ojcowiznę”. Były to już piąte elimina-
cje zorganizowane przez Oddział PTTK  
w Kozienicach. Do konkursu, który cie-
szy się wśród uczniów i nauczycieli coraz 
większą popularnością, zgłoszono aż 55 
prac z 12 szkół z Kozienic, Stanisławic, Za-
jezierza, Sieciechowa, Słowik, Janikowa, 
Garbatki-Letnisko i Bogucina. Najwięcej 
prac napłynęło w kategorii gimnazjów – 
30, w kategorii szkół podstawowych wpły-
nęło 14 prac, a w szkołach ponadgimnazjal-
nych – 11. W każdej grupie wiekowej prace 
oceniane były w trzech kategoriach: prac 
pisemnych indywidualnych, prac pisem-
nych zespołowych i prac multimedialnych.

Do oceny prac powołane zostało jury  
w składzie: Lucyna Mańkowska – członek 
Zarządu Oddziału, przewodnicząca Rady 
Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarzą-
du Głównego PTTK; Maria Gola – członek 
Zarządu Oddziału, członek Zarządu Mazo-
wieckiego Forum Oddziałów PTTK; Wie-
sława Choroś – nauczyciel historii, członek 
PTTK; Kamil Kultys – student, dwukrotny 
laureat etapu centralnego konkursu „Poznaje-

my Ojcowiznę” i Mirosław Mazur – wicepre-
zes Zarządu Oddziału PTTK w Kozienicach.

Podsumowanie konkursu na szczeblu 
powiatowym odbyło się 28 lutego w Cen-
trum Kulturalno-Artystycznym w Kozie-
nicach. Na uroczystość przybyli autorzy 
prac wraz z opiekunami i rodzicami oraz 
goście: Wicestarosta Powiatu Kozienickie-
go Krzysztof Stalmach, Dyrektor Kozienic-
kiego Domu Kultury Elwira Kozłowska, 
poetka ludowa Zofia Kucharska oraz Prezes 
Oddziału PTTK w Kozienicach Arkadiusz 
Nowakowski. Wręczanie nagród uświetnił 
występ uczniów Szkoły Muzycznej I stop-
nia w Kozienicach oraz wystąpienie  Zofii 
Kucharskiej, która dla autorów prac przy-
gotowała niespodziankę w postaci własnych 
kompozycji z suchych liści.

Jury ogłosiło wyniki konkursu i wska-
zało prace, które będą reprezentować nasz 
powiat w eliminacjach wojewódzkich.  
W każdej kategorii mogły to być dwie 
najlepsze prace. Wszyscy autorzy i opie-
kunowie otrzymali dyplomy oraz nagrody 
ufundowane przez Gminę Kozienice.

Prace zakwalifikowane do eliminacji 
wojewódzkich:
• W kategorii szkoły podstawowe – prace 

indywidualne przyznano dwie rów-
norzędne pierwsze nagrody dla Zofii 
Bolesławskiej z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Garbatce-Letnisku za 
pracę „Historie garbackiego słonecz-
ka – czyli drewniane wille i nie tylko”, 
opiekun Irena Cieloch oraz dla Mai Se-
rafin z Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Zajezierzu za pracę „Moja miej-
scowość – Ojczyzną bohatera walk  
o Anglię”, opiekun Anna Szymańska.

• W kategorii szkoły podstawowe – prace 
zespołowe pierwsze miejsce zajęła pra-
ca „Od Szyszeczki do Szafeczki” wy-
konana przez Zuzannę Świątek i Oliwię 
Mąkosę z Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Bogucinie, pod opieką Marioli 
Gębskiej. Drugie miejsce Jury przyzna-
ło pracy „Walory Puszczy Kozienic-
kiej” wykonanej przez Elizę Przybysz  
i Dominikę Petrykę z Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 3 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi im. Jana Kochanowskiego 
w Kozienicach, opiekun Joanna Kusio.

• W kategorii szkoły podstawowe – prace 
multimedialne pierwsze miejsce zdo-
była praca „Mamy letnisko nie tylko  

Dokończenie na str. 6

Informacje/Wydarzenia



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 6

w nazwie – czyli o osadnictwie letnisko-
wym w Garbatce-Letnisko” przygoto-
wana przez Laurę Rutkę, Pawła Gnysia 
i Roksanę Górnicką z Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Garbatce-Letnisku, 
opiekun Irena Cieloch. Drugie miejsce 
przyznano pracy „Historia rodzinna 
ukryta na dnie starego kufra” wykona-
nej przez Adama Maciąga z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Stanisławicach, 
pod opieką Anny Tasak.

• W kategorii gimnazja – prace indywidu-
alne dwa równorzędne pierwsze miej-
sca zajęły prace uczennic z Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta 
Starego w Kozienicach: „Konie wśród 
róż” autorstwa Sary Smargol, opiekun 
Andrzej Boryczka oraz „Poznajemy Oj-
cowiznę” wykonana przez Kamilę Wol-
ską pod opieką Renaty Mirskiej.

• W kategorii gimnazja – prace zespołowe 
Jury wytypowało do etapu wojewódz-
kiego trzy prace. Pierwsze miejsce zajęli 
Jakub Kordas, Filip Wiśniewski i Bartosz 
Tęczarski z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 4 im. Jana Pawła II w Kozie-
nicach za pracę „Ja prosta istota, proste 
rymy wiję…” wykonaną pod opieką 
Grzegorza Kocyka. Dwa równorzęd-
ne drugie miejsca zajęły prace Gabrieli 
Wojcieszek, Jacka Mikutela i Tomasza 
Mikutela „Miejsce Pamięci Narodowej 
Kozienickie getto żydowskie” z Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. 
Jana Pawła II w Kozienicach, opiekun 
Grzegorz Kocyk oraz praca „Zapomnia-
ny bohater” Weroniki Gozdery, Patrycji 
Kwapisz i Gabrieli Roczkowskiej z Pu-
blicznego Gimnazjum im. Armii Krajo-
wej w Sieciechowie, opiekun Wioletta 
Dziosa-Wojtasik.

• W kategorii gimnazja – prace multime-
dialne jury przyznało dwa równo-
rzędne pierwsze miejsca dla Natalii 
Brodowskiej i Natalii Janeczek z Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. 

Zygmunta Starego w Kozienicach za 
pracę „Babcia Zosia Kozienicka Po-
etka Ludowa”, opiekun Rafał Sucher-
man oraz dla Gabrieli Wojcieszek, 
Jacka Mikutela i Tomasza Mikutela  
z Publicznej Szkoły Podstawowej  
nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach 
za pracę „Puszcza jakiej nie znacie” 
wykonanej pod opieką Sebastiana Ko-
tlarka i Przemysława Nowaka.

• W kategorii szkoły ponadgimnazjalne 
– prace indywidualne dwie równo-
rzędne pierwsze nagrody przyznano 
uczennicom II Liceum Ogólnokształ-
cącego w Zespole Szkół Nr 1 im. 
Legionów Polskich w Kozienicach: 
Weronice Stefanii Krakowiak za pra-
cę „Gmina Garbatka-Letnisko – moje 
miejsce na Ziemi” oraz Karolinie 
Baczkowskiej za pracę „Moja Ojco-
wizna – opactwo Benedyktów w Sie-
ciechowie”, obie prace napisane pod 
opieką Mirosława Mazura.

• W kategorii szkoły ponadgimnazjalne 
– prace zespołowe pierwsze miejsce 
zajęła praca „Heydlowie. Ziemiań-
ska rodzina z Brzózy” napisana przez 
Dominikę Kowalską i Elizę Koral 

Dokończenie ze str. 5

z Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów 
Polskich w Kozienicach pod opieką 
Ryszarda Wojcieszka.

• W kategorii szkoły ponadgimnazjalne – 
prace multimedialne jury przyznało 
pierwsze miejsce pracy „Kozienice 
– idealne na szczęście” wykonanej 
przez Adama Gorzkowskiego z II Li-
ceum Ogólnokształcącego w Zespole 
Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich  
w Kozienicach oraz Julię Telbusie-
wicz z I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Stefana Czarnieckiego w Kozie-
nicach, opiekun Mirosław Mazur. 
Drugie miejsce zajęła praca „Historia 
mojej ojcowizny – historia Garbatki-
-Letnisko” przygotowana przez Patry-
cję Kępińską, Julię Gnyś i Wiktorię 
Pajączkowską z I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Stefana Czarnieckie-
go w Kozienicach, pod opieką Małgo-
rzaty Kuśmierczyk – Balcerek.
Rozstrzygnięcie etapu wojewódz-

kiego odbędzie się pod koniec marca  
w Serocku. Do etapu centralnego zosta-
ną zakwalifikowane prace, które zajmą 
pierwsze miejsca w swoich kategoriach.

MIROSŁAW MAZUR
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9 lutego 2018 r., po raz 32, odbył się festiwal młodych talen-
tów – SanLOremo. 
Festiwal młodych talentów poprowadziło dwoje konferan-

sjerów: Zuzanna Mazur oraz Dawid Bernaś. Organizatorami byli 
uczniowie z klasy I B wraz z wychowawcą – Tomaszem Urbanem. 
Niesamowite występy uczniów oceniało jury, w którego skład we-
szli: Justyna Tkaczyk-Kurek i Mateusz Pułkowski – przedstawicie-
le partnera Enea Wytwarzanie, nauczyciele – Sylwia Milczarczyk, 
Michał Jaworski i Agnieszka Brzuskiewicz oraz przewodnicząca 
samorządu uczniowskiego – Alicja Wochniak, wiceprzewodniczą-
ca – Julia Urbaniak, reprezentantka klasy I B – Karolina Jasek.

W konkursie muzycznym brało udział 7 zespołów. Po wspa-
niałych występach jury udało się na naradę i ogłosiło wyniki: 
1 miejsce – Zespół DeseRt, wokal – Jakub Balcerzak, wiolon-

czela – Aleksandra Mierzejewska, akordeon – Marcin Tasak, 
gitara – Aleksandra Zawadzka i trąbka – Magdalena Wider-
ska – uczniowie klas II i III

2 miejsce – wokal – Magda Posłowska i gitara – Błażej Krawczyk
3 miejsce – Zespół Tabu, wokal Adam Dąbrowski i Martyna 

Rutkowska + chór – klasa I B
Osobowość Roku – Ernest Korczak, Muzyk Roku – Błażej 

Krawczyk, Projekt Roku – Zespół DeseRt, Odkrycie Roku Vocal 
– Dominika Pońska, Nagroda Publiczności – Błażej Krawczyk

Nagrodę Partnera, firmy Enea Wytwarzanie, ufundowaną  
z okazji 50-lecia Elektrowni Kozienice, dla najbardziej energe-
tycznego wykonawcy otrzymał Ernest Korczak.

Poza konkursem wystąpili także absolwenci liceum: Bartek 
Matracki i Ania Kocyk.

15 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie uczniów I LO z amery-
kańskimi dyplomatami pracującymi w Ambasadzie Amery-

kańskiej w Warszawie oraz z przedstawicielem American Corner 
w Radomiu. W spotkaniu uczestniczyli Steve Bremner – Human 
Rights Officer, Captain Joel Newborn, Jerzy Roguski – American 
Space Unit Director, Jagoda Zakrzewska – American Center War-
saw oraz Urszula Malmon z American Corner w Radomiu.

Wizyta odbyła się w ramach programu ,,Poznaj Amerykę’’, który 
ma na celu szerzenie wiedzy o Stanach Zjednoczonych oraz histo-
rii relacji polsko – amerykańskich. Jest to część programu ,,100 lat 
Razem – Ludzie, Historia, Przeszłość” realizowanego z okazji 100. 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100. roczni-
cy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a USA. 
Spotkanie rozpoczęła Urszula Malmon z American Corner w Rado-
miu. Przedstawiła ofertę tej instytucji oraz zachęcała do korzystania 
z biblioteki i zajęć organizowanych cyklicznie. Spotkanie prowadził 
Steve Bremner – Amerykanin pracujący w Ambasadzie Amerykań-
skiej i zajmujący się prawami człowieka. W trakcie swojego wystą-
pienia opowiadał o ważnych wydarzeniach z historii swojego kraju, 

podkreślając zasługi Polaków – Tadeusza Kościuszki, czy Kazimie-
rza Pułaskiego. Przybliżył również zagadnienia dotyczące Deklaracji 
o Podziwie i Przyjaźni – prezent narodu polskiego przekazany Sta-
nom Zjednoczonym z okazji 150. rocznicy uchwalenia Deklaracji 
Niepodległości. Pod życzeniami złożonymi Amerykanom podpisało 
się wówczas 5,5 miliona Polaków. Zebrana w 111 tomach kolekcja 
podpisów jest teraz dostępna online. Bremner wspomniał, że są tam 
wpisy Kozieniczan i zachęcał do odszukania swoich przodków. Na-
stępnie Bremner wytłumaczył, jak funkcjonuje system edukacji, jakie 
możliwości kształcenia w USA mają Polacy, jak ubiegać się o wizy 
oraz w jakich programach mogą brać udział uczniowie oraz studenci.

Całe spotkanie prowadzone było w języku angielskim, co 
dało uczniom możliwość bezpośredniego kontaktu z językiem. 
Uczniowie mieli szansę nie tylko wysłuchać ciekawego wykła-
du, ale również zadawać pytania i uzyskać odpowiedzi na inte-
resujące ich zagadnienia.

1 marca 2018 r. w Teatrze Wielkim Opery Narodowej w War-
szawie odbyła się gala szkół ubiegających się o zaszczytny 

tytuł Szkoły Dialogu.

W czasie Gali I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czar-
nieckiego w Kozienicach otrzymało już po raz drugi (pierwszy 
w 2012 r.) zaszczytny tytuł Szkoły Dialogu, potwierdzony sto-
sownym certyfikatem.

To niecodzienne spotkanie otworzył Andrzej Folwarczny – pre-
zes Fundacji Forum Szkoły Dialogu. W czasie gali zabrali również 
głos zaproszeni goście: Bogdan Borusewicz – Wicemarszałek Se-
natu, Henryk Wujec – działacz polityczny, Ruth Cohen–Dar – wice-
ambasador Izraela w Polsce, Michael J. Schudrich – naczelny rabin 
Polski oraz Włodzimierz Paszyński – wiceprezydent Warszawy. 
Wszyscy prelegenci zgodnie mówili, że praca nad projektem ma 
wymiar polski, ale też wymiar międzynarodowy. To wkład mło-
dzieży na rzecz upamiętnienia historii Narodu Żydowskiego w Pol-
sce oraz odkrywanie swojej własnej lokalnej historii.

Podczas gali zaprezentowano i omówiono projekty z po-
szczególnych szkół z terenu całej Polski. Wszyscy uczestnicy 
gali mieli także okazję wysłuchać wspomnień Georga J. Elbau-
ma pochodzącego z Polski, a obecnie mieszkającego w USA, 
uratowanego przez polską rodzinę w czasie II wojny światowej.

Oprawę artystyczną spotkania stanowiły pieśni wykonane 
przez młodzież z Piły.

„Szkoła Dialogu” to program edukacyjny przygotowany  
i realizowany przez Fundację Forum Dialogu Między Naroda-
mi, którego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat 
wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu  
w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju.

Red. I LO

Wydarzenia
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1 marca w całym kraju pochylały się 
sztandary i powiewały narodowe flagi, 
by uczcić pamięć, godność i oddać hołd 
cierpieniom żołnierzy „drugiej konspi-
racji”, którzy na zawsze mieli zostać 
zapomniani. Tak też było w tym dniu 
także w Kozienicach. Ustanowiony  
z inicjatywy śp. Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego przez nasz parlament  
w 2011 r. Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych  przywraca sza-
cunek i chwałę tym, którzy za nieuległą 
i pełną poświęcenia walkę z kremlow-
ską władzą o prawdziwą niepodległość 
byli skazywani na śmierć, wieloletnie 
więzienie lub pobyt w nieludzkich obo-
zach, o których przez dziesięciolecia 
niszczono pamięć, których nazywano 
bandytami i zabijano strzałem w tył 
głowy, po czym zakopywano w niezna-
nych ich rodzinom miejscach oraz szy-
kanowano ich najbliższych.

Stowarzyszenie „Pamięć i Przy-
szłość” wspólnie ze Związkiem Piłsud-
czyków RP Koło w Kozienicach oraz 
Parafią pw. Świętej Rodziny, by god-
nie upamiętnić bohaterów walczących 
o niepodległość Polski zorganizowali  
1 marca uroczyste obchody ku czci 
Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość 
odbywała się pod Patronatem Hono-
rowym Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie 
Odzyskania Niepodległości. Uroczy-
stość poprzedziła msza św. w Kościele 
Św. Rodziny w intencji niezłomnych 
bohaterów w nierównej walce o nie-
podległość z bezwzględnym aparatem 
rozbudowanych struktur NKWD i UB, 
narzucających siłą obcy wschodni po-
rządek i ustrój. Przewodniczył jej ks. 
kan. Florian Rafałowski w koncelebrze 
z księżmi z Dekanatu Kozienickiego  
i Głowaczowskiego: ks. dziekanem 
kan. Władysławem Sarwą probosz-
czem Parafii pw. Świętej Rodziny,  
ks. kan. Kazimierzem Chojnackim pro-
boszczem Parafii pw. Świętego Krzyża 
oraz wikariuszem – ks. Jacentym Rej-
czakiem. Ks. F. Rafałowski, aktualnie 
rezydent Parafii pw. Świętego Jana 
Chrzciciela w Magnuszewie, w swej 
homilii podzielił się swoimi przeżycia-
mi i wspomnieniami z Syberii.

Jako pierwszy powitał przybyłych 
na uroczystość gości i mieszkańców 
Ziemi Kozienickiej Andrzej Jung Sta-
rosta Kozienicki. Powitanie uzupełnił 
Jerzy Drągowski Prezes Stowarzysze-
nia „Pamięć  i Przyszłość” w Kozieni-

cach. Powitał w szczególności: Posła 
na Sejm RP oraz zarazem Wiceministra 
Obrony Narodowej Wojciecha Skur-
kiewicza, Posłankę na Sejm RP Annę 
Kwiecień i Posła Dariusza Bąka, a tak-
że delegacje licznie przybyłych pocz-
tów sztandarowych i członków Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej. We mszy 
św. uczestniczyły poczty sztandarowe 
organizacji, stowarzyszeń i szkół.

Podczas mszy św. zostały odczytane 
skierowane do organizatorów i uczest-
ników uroczystości okolicznościowe 
listy od osób reprezentujących najważ-
niejsze organy i instytucje w naszym 
państwie. Listy skierowali: Prezydent 
RP Andrzej Duda, Marszałek Senatu RP 
Stanisław Karczewski, Sekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Marek Suski, Prezes PIS Jarosław Ka-
czyński, Marszałek Sejmu RP Marek 
Kuchciński.

Na dalszą część uroczystości goście 
udali się do Centrum Myśli Jana Pawła 
II, usytuowanego w podziemiach ko-
ścioła. W tej części, obchodom Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, prze-
wodniczyli Marian Śledź Prezes Za-
rządu Związku Piłsudczyków RP Koła 
w Kozienicach wspólnie z mjr. zw. Je-
rzym Drągowskim Prezesem Zarządu 
Stowarzyszenia „Pamięć i Przyszłość” 
w Kozienicach. Tę część uroczystości 
rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem 
Hymnu Państwowego. Później była też 
„Modlitwa Armii Krajowej” i kilka in-
nych patriotycznych piosenek.

W bogatym programie uroczystości 
została przedstawiona sylwetka Fran-
ciszka Jaskólskiego ps. „Zagończyk” 
– jednego z największych bohaterów 
walki podziemnej Ziemi Kozienickiej – 
jednego z wielu Niezłomnych tego for-
matu w kraju, jakimi byli np.: rotmistrz 
Witold Pilecki „Witold”, gen. August 
Fieldorf „Nil”, Danuta Sędzikówna 
„Inka”, Józef Kuraś „Ogień”, Zygmunt 
Sędzielarz „Łupaszka”, Mieczysław 
Demieszkiewicz „Rój”, Hieronim De-
kutowski „Zapora”, Leon Taraszkie-
wicz „Jastrząb”, Edward Taraszkiewicz 
„Żelazny”, Tadeusz Zieliński „Igła”  
i wielu innych. Niestety Oni nie docze-
kali upragnionej niepodległości.

W dalszej części programu wyświe-
tlona została kronika poświęcona ks. Flo-
rianowi Rafałowskiemu – skazanemu na 
Syberię, który w kilku zdaniach podzielił 
się swoimi trudnymi bogatymi w cierpie-
nia przeżyciami z tamtego okresu, a tak-

że i z późniejszego powojennego okresu, 
podczas swojego duszpasterskiego posłu-
giwania w parafiach.

Uczestnicy tej uroczystości mieli 
także okazję obejrzeć film pt. „Stali-
nowskie Bestie”, w którym szczegó-
łowo zostały zaprezentowane okrutne 
dla Żołnierzy Wyklętych – sylwetki sę-
dziów i prokuratorów aparatu represji 
w Polsce w latach 1944 – 1956. 

W końcowej części uroczystości 
wręczono odznaczenia i ryngrafy oso-
bom uznanym za najbardziej zasłużone  
w działalności społecznej.

Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk 
uhonorował Medalem Pro Patria ks. kan. 
Floriana Rafałowskiego i prezesa Stowa-
rzyszenia „Pamięć i Przyszłość” Jerzego 
Drągowskiego. Aktu dekoracji w imie-
niu Jana Józefa Kasprzyka dokonał Piotr 
Kolanowski.

Prezes Zarządu Krajowego Związku 
Piłsudczyków RP gen. zw. Stanisław 
Władysław Śliwa odznaczył Brązo-
wym Krzyżem Honorowym Związku 
Piłsudczyków RP Grzegorza Kocyka 
nauczyciela historii w Publicznej Szko-
le Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła 
II w Kozienicach i Pawła Kibila Wi-
ceprezesa Związku Piłsudczyków RP 
Koła w Kozienicach. Ponadto wyróżnił 
okolicznościowym Ryngrafem Żołnie-
rzy Wyklętych: Mariana Śledzia Pre-
zesa Związku Piłsudczyków RP Koła  
w Kozienicach, Zdzisława Maszkie-
wicza Przewodniczącego NSZZ Soli-
darność Ziemia Radomska, Dariusza 
Bąka Posła na Sejm RP, Andrzeja Junga 
Starostę Kozienickiego, Tomasza Śmie-
tankę Burmistrza Gminy Kozienice, 
Mirosławę Wójcicką Przewodniczącą 
Zespołu „Relaks” w Kozienicach i Pu-
bliczną Szkołę Podstawową nr 4 w Ko-
zienicach. Odznaczeń krzyżami i wrę-
czenia ryngrafów w imieniu gen. zw. 
Stanisława Władysława Śliwy dokonał 
gen bryg. zw. z Okręgu w Kraśniku Je-
rzy Cichocki. Oprócz tego wiele osób 
otrzymało od Prezesa Stowarzyszenia 
„Pamięć i Przyszłość” w Kozienicach 
pamiątkowe dyplomy „Podziękowanie” 
za udział w uroczystości.

Nim uroczystość dobiegła końca wie-
le myśli, słów wdzięczności i hołdu za 
bohaterskie czyny z poświęceniem życia  
w walce z narzuconym obcym porząd-
kiem, podjętej przez Żołnierzy Niezłom-
nych przekazali zebranym: Poseł na Sejm 
RP Dariusz Bąk i przedst. Urzędu ds. 

Wydarzenia



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 9

Kombatantów i Osób Represjonowanych 
Piotr Kolanowski. Ponadto głos zabrał 
Tomasz Śmietanka Burmistrz Gminy Ko-
zienice, który przedstawił w kilku zda-
niach informację o zaawansowaniu prac 
zmierzających do budowy w centrum 
Kozienic pomnika upamiętniającego 
zmagania Legionów Polskich i Marszałka 
Józefa Piłsudskiego o odzyskanie Nie-
podległości Polski. 

Oprawę artystyczną zapewnił Ze-
spół „Relaks” i młodzież z Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Kozieni-
cach. 

Niezwykłym zaangażowaniem  
w organizację i prowadzenie uroczy-
stości wykazał się Marian Śledź Prezes 
Związku Piłsudczyków RP Koła w Ko-
zienicach.

Cała uroczystość była pięknym ak-
tem wyrażenia wdzięczności i chwały 
wszystkim Żołnierzom Niezłomnym  
i ich najbliższym, którzy nie szczędzili 
własnego życia, zdrowia i szczęścia ro-

Dziedzictwo kulturowe przenika na-
sze życie codzienne. Jest to literatura, 
sztuka, rzemiosło, wyposażenie wnętrz, 
przedmioty osobiste, biżuteria, legendy, 
opowieści, piosenki, przyśpiewki ludo-
we, pieśni religijne, film, a także tradycje 
kulinarne. To coś, co nas łączy i pozwala 
zrozumieć miejsca, w których żyjemy. 
Musimy wiedzieć, że nasze dziedzictwo 
to nie tylko spuścizna po naszych dziad-
kach, pradziadkach, to także fundament 
naszej przyszłości. 

Organizowany przez Stowarzysze-
nie Kobiet Ziemi Kozienickiej i Stowa-
rzyszenie LGD „Puszcza Kozienicka”, 
przy współpracy Starostwa Powiato-
wego w Kozienicach i gmin: Garbatka-
-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, 
Grabów nad Pilicą, Kozienice, Ma-
gnuszew i Sieciechów, III Powiatowy 
Przegląd Przyśpiewek Dyngusowych  
i Pieśni Wielkanocnych odbędzie się  
w Publicznej Szkole Podstawowej  
w Rozniszewie u laureata ubiegłorocz-
nego przeglądu.

Przegląd organizowany jest na trzech 
poziomach: szkolnym, gminnym i powia-
towym. Termin przeglądów szkolnych  
i gminnych jest w gestii gmin, natomiast 
finał Przeglądu odbędzie się 10 kwietnia 
2018 r. o godzinie 10:00 w PSP w Roz-
niszewie. Każda gmina zgłasza do elimi-
nacji powiatowych jedną 5-8-osobową 
grupę śpiewaczą.

W konkursie powiatowym zostanie 
przyznane jedno wyróżnienie dla najlep-

szej grupy śpiewaczej. Pozostali uczestni-
cy otrzymają dyplomy i drobne upominki. 
W tym roku formą akredytacji dla każdej 
gminy jest udział w konkursie plastycz-
nym: 14 stacji drogi krzyżowej. Każda 
gmina do konkursu powiatowego składa 
14 prac (14 stacji drogi krzyżowej, jedna 
praca – jedna stacja). Z wszystkich zło-
żonych prac, zostanie wybrane 14 stacji, 
które otrzymają wyróżnienia.

Uczestnictwo w przeglądzie to współ-
praca na rzecz ochrony, zachowania i po-
nownego wykorzystania tego, co w naszej 
kulturze zaczęło zanikać. To także poka-
zanie tradycji Wielkanocnego Dynguso-
wania nowemu pokoleniu, w całej swej 
różnorodności, jako dorobek przeszłych 

pokoleń zamieszkujących nasze wioski. 
Jest to dziedzictwo, które bardzo mocno 
wpływa na naszą teraźniejszość.

Szkoły i gminy włączając się w orga-
nizację, promocję i wspieranie III Powia-
towego Przeglądu Przyśpiewek Dynguso-
wych i Pieśni Wielkanocnych podkreślają 
znaczenie dziedzictwa kulturowego dla lo-
kalnego społeczeństwa i przyczyniają się 
do zachowania go dla przyszłych pokoleń. 

Zachęcamy nauczycieli i rodziców do 
włączenia się i zarchiwizowania tego, co 
jeszcze nasi dziadkowie, pradziadkowie 
pamiętają. Jest to ostatni moment, bo za 
dwa, trzy lata nie będziemy mieli takiej 
możliwości.

BARBARA GONTAREK

dzinnego dla ratowania Niepodległości 
Ojczyzny, a dla obecnej na uroczystości 
młodzieży szkolnej prawdziwą wielką 
lekcją niedawnej bolesnej w skutkach 

historii Polski.

płk zw. STANISŁAW OLSZEWSKI 
mjr zw. JERZY DRĄGOWSKI

Wydarzenia
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” informuje o możliwości składania wnio-
sków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014 – 2020 w następujących zakresach tematycznych: 
• Podejmowanie działalności gospodarczej – premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób fizycznych ubezpieczo-

nych w ZUS w wysokości 50 000,00 zł – limit środków zaplanowanych w naborze: 150 000,00 zł,
• Rozwój działalności gospodarczej – wsparcie w formie refundacji do poziomu 70% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto) 

dla firm z obszaru gmin – członków LGD „Puszcza Kozienicka” – limit środków zaplanowanych w naborze: 941 106,00 zł, 
• Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – wsparcie w formie refun-

dacji do poziomu 63,63 % kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych (np. gmin) i do poziomu 100 
% kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów – limit środków zaplanowanych w naborze: 108 097,00 zł,

• Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności 
publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności 
lokalnej z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów – wsparcie w formie refundacji 
do poziomu 63,63 % kosztów kwalifikowanych – wnioskodawca: jednostka sektora finansów publicznych – 400 000,00 zł.

I. Termin składania wniosków: 
• Podejmowanie działalności gospodarczej – proponowany termin naboru: 

od 26.03.2018 r. do 12.04.2018 r. do godziny 16.00.
• Rozwijanie działalności gospodarczej – proponowany termin naboru: 

od 26.03.2018 r. do 12.04.2018 r. do godziny 16.00.
• Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – proponowany termin naboru: 

od 26.03.2018 r. do 12.04.2018 r. do godziny 16.00.
• Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych – proponowany termin naboru: od 26.03.2018 r. do 

12.04.2018 r. do godziny 16.00.
II. Formularze wniosków wraz z opisem procedury naboru i wyboru operacji, kryteria oceny projektów dostępne są już na stronie 

internetowej LGD: www.lgdkozienice.pl.
III. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w biurze LGD ul. Kopernika 8/17  

w Kozienicach. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Puszcza Kozienicka”.
LGD „Puszcza Kozienicka” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowych informacji 

udzielają pracownicy biura LGD. Biuro LGD czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00, telefon 48 366 18 99, tel. 
kom. 793 864 252 e-mail: biuro@lgdkozienice.pl.

IRENA BIELAWSKA 
Kierownik Biura Projektu

3 marca odbyła się pierwsza część 
losowania na Światowe Letnie Igrzy-
ska Olimpiad Specjalnych, które od-
będą się w dniach od 14 do 21 marca 
2019 roku w Abu Dhabi w Zjednoczo-
nych Emiratach Arabskich. 

Niezmiernie miło jest nam poinfor-
mować, że w składzie podstawowym 
polskiej reprezentacji Olimpiad Spe-
cjalnych w piłce nożnej kobiet znalazły 
się trzy zawodniczki Klubu Olimpiad 
Specjalnych „Szarotka”, działającego 
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym w Opactwie. Wśród 
szczęśliwców znalazły się Klaudia 
Starzyk, Katarzyna Starzyk oraz Marta 
Wójcik. 

Mamy nadzieję, że po sportowych 
zmaganiach na XI Letnich Igrzyskach 
Olimpiad Specjalnych w Katowicach 
do piłkarek dołączą zawodnicy z in-
nych dyscyplin sportowych. 

JACEK SZKODA 

Informacje/Wydarzenia
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15 marca w Ośrodku Szkoleniowo-
-Wypoczynkowym „Siedlisko Gnysiów-
ka” na terenie gminy Garbatka-Letnisko 
odbyła się pierwsza z sześciu konferen-
cji warsztatowych z cyklu Kozienickie 
Partnerstwo Lokalne 2018 pn. „Pro-
mocja Partnerstwa Lokalnego na rzecz 
ożywienia społeczno-gospodarczego  
i aktywizacji rynku pracy na terenie Po-
wiatu Kozienickiego”. Udział w wyda-
rzeniu wzięli samorządowcy, przedstawi-
ciele wszystkich siedmiu gmin powiatu, 
przedsiębiorstw, organizacji pozarządo-
wych oraz liderzy lokalnych społeczności  
z terenu powiatu kozienickiego, a także 
dyrektorzy i przedstawiciele Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Warszawie, Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie 
Filia w Radomiu, Powiatowych Urzędów 
Pracy z województwa mazowieckiego. 

Konferencję prowadziła i moderowa-
ła Jadwiga Olszowska-Urban – Certyfi-
kowany Trener Partnerstwa Lokalnego  
z Akademii Partnerstwa i Rozwoju, przy 
współudziale pracowników Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kozienicach. Spotkanie 
otworzyli i przywitali wszystkich Andrzej 
Jung – Starosta Kozienicki oraz Jan Mazur 
– Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  
w Kozienicach. Po tym nastąpiła prezen-
tacja uczestników – każdy z niemal 150 
biorących udział w konferencji krótko 
przedstawił się pozostałym. Następnie 
Krzysztof Stalmach, Wicestarosta Powiatu 
Kozienickiego zaprezentował walory i po-
tencjał Powiatu Kozienickiego posiłkując 
się materiałem filmowym przygotowanym 
przez TV „Nasz Powiat”. 

Część warsztatową konferencji po-
przedziło przedstawienie przez Jadwigę 
Olszowską-Urban założeń oraz idei lokal-

nego partnerstwa w Polsce i na świecie. 
Moderatorka zaprezentowała również 
kilka przykładów partnerstwa lokalnego 
tworzonego i z powodzeniem realizowa-
nego w różnych zakątkach Polski, np.  
w Oświęcimiu, Siemiatyczach, Łosicach 
czy Lwówku Śląskim. Mając tę wiedzę 
oraz bazując na własnych doświadcze-
niach uczestnicy, podzieleni na 9 loso-
wych grup – przystąpili do tworzenia 
beczek lokalnych zasobów i problemów 
Powiatu Kozienickiego. Praca ta miała 
na celu dokonanie analizy środowiska 
społeczno-gospodarczego powiatu ko-
zienickiego. Należy nadmienić, że więk-
szość grup podobnie przeanalizowało 
potencjał powiatu, jak również wskazało 
problemy i braki społeczno-gospodarcze 
otoczenia. Istotne było również wska-
zywanie „wycieków” z powiatu, czyli 
zasobów w postaci m.in. ludzi, kapitału 
finansowego i pomysłów, które obecnie 

z różnych względów nie znajdują re-
alizacji na terenie powiatu, a można by  
z powodzeniem zatrzymać na lokalnym 
rynku. Analiza ta ma stworzyć funda-
ment dla kolejnych konferencji, które 
mają służyć wypracowaniu projektów 
odpowiadających potrzebom lokalne-
go rynku pracy. Wszyscy uczestnicy 
pierwszej konferencji Kozienickiego 
Partnerstwa Lokalnego 2018 otrzyma-
ją w najbliższym czasie podsumowanie 
konferencji i wspomnianej beczki, jako 
materiał pomocniczy do pracy podczas 
kolejnych spotkań. 

Po zaprezentowaniu efektów prac 
grup przyszedł czas na prezentację mul-
timedialną gminy Garbatka-Letnisko, 
na terenie której odbyła się konferencja.  
W imieniu Wójta Gminy Roberta Kowal-
czyka prezentację przedstawiła Teresa 
Fryszkiewicz – Sekretarz Gminy Garbat-
ka-Letnisko. 

Organizatorzy: Powiatowy Urząd 
Pracy w Kozienicach i Starostwo Powia-
towe w Kozienicach serdecznie dziękują 
uczestnikom za liczny udział. Już dziś 
zapraszamy do udziału w kolejnej kon-
ferencji, która odbędzie się 11 kwietnia 
na terenie gminy Magnuszew. Każdy kto 
chciałby przyjść i budować naszą przy-
szłość jest zaproszony i mile widziany. 

KRZYSZTOF ZAJĄC 
Zastępca Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy 
w Kozienicach

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

Wydarzenia
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Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Kozienicach Zbigniew Sitkowski informuje:
Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub 

kwalifikowany
W terminie od 15.01.2018 r. do 25.06.2018 r. Agencja będzie prowadziła nabór wniosków o przyznanie dopłaty  

z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter 
pomocy de minimis w rolnictwie. 

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właści-
wego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku wraz z instrukcją zostanie wkrótce udostępniony.   

Uczestnikami mechanizmu mogą być producenci rolni, w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji produ-
centów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny 
kategorii elitarny lub kwalifikowany. 

Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany 
gatunków roślin uprawnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów. 

Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon. 
Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty. 
Wysokość stawek będzie wyliczana z uwzględnieniem powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych do BP ARiMR oraz 

środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. 
Gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami. Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub 

kwalifikowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:
1. zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
2. rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
3. ziemniak.

Minimalna ilość materiału siewnego jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi w przypadku:
1. odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej – 150 kg;
2. odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej – 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
3. pszenicy twardej – 150 kg;
4. odmiany populacyjnej żyta – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
5. odmiany syntetycznej żyta – 80 kg;
6. odmiany mieszańcowej żyta – 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
7. odmiany populacyjnej jęczmienia – 130 kg;
8. odmiany mieszańcowej jęczmienia – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
9. pszenżyta – 150 kg;
10. owsa zwyczajnego – 150 kg;
11. owsa nagiego – 120 kg;
12. owsa szorstkiego – 80 kg;
13. łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) – 150 kg;
14. grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych) – 200 kg;
15. bobiku – 270 kg; 
16. wyki siewnej – 80 kg;
17. soi – 120 kg;
18. ziemniaka – 2000 kg;
19. mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastew-

nych wymienionych w pkt 1 – 17 – 140 kg.
Warunki uzyskania dopłaty. O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwali-

fikowany może ubiegać się producent rolny, który:
1. złoży w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2018 r. wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek należy 

dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora publicznego na adres BP ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub 
siedzibę wnioskodawcy.

2. posiada działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami, o  łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, przy 
czym za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona uprawa lub grupa upraw, o powierzchni nie mniej-
szej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego;

3. zużył do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany na gruntach rolnych będących w jego posiadaniu:
◦ zakupiony od:

a) przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym, 
b) rolnika wpisanego do ewidencji rolników, prowadzącego obrót materiałem siewnym wytworzonym w posiadanym gospodarstwie, 
c) podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym na obszarze innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

◦ wytworzony:
a) przez przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji przedsiębiorców, albo 
b) w gospodarstwie rolnym posiadanym przez rolnika wpisanego do ewidencji rolników,

w rozumieniu przepisów o nasiennictwie. 
Limit pomocy: Całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć wysokości  

15 000 euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych), przy czym jeśli producent rolny jest powiązany osobowo lub kapitałowo z in-
nym/i podmiotem/ami to limit 15 000 euro należy odnieść do „jednego przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE)  
nr 1408/2013. 

Skrót artykułów ze strony: www.arimr.gov.pl.
Więcej informacji również w punktach informacyjnych ARiMR m. in. Biura Powiatowego w Kozienicach, ulica Warszawska 72 (wejście od 

ulicy Zdziczów). 
ZBIGNIEW SITKOWSKI 

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR

Informacje
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Czy smartfon szkodzi maluchom?
Istnieje wiele badań, które dowodzą, 

że dziecko poniżej 30 miesiąca życia le-
piej uczy się poprzez prawdziwe interakcje  
z innymi ludźmi i ze światem zewnętrznym, 
niż poprzez oglądanie telewizji. Twórcy 
rozmaitych programów zachwalają swoje 
produkty twierdząc, że pomagają rozwijać 
mowę, sprawność manualną, spostrzegaw-
czość itd., ale czy rzeczywiście korzystanie 
z tabletów i smartfonów może nie mieć ne-
gatywnego wpływu na rozwój dzieci? 

Z ankiety przeprowadzonej w Wiel-
kiej Brytanii w 2012 roku wynika, że 1/4 
matek daje swoje telefony do zabawy 
dzieciom, często pozwalając, by zabawa 
trwała godzinę lub dwie. 

To wygodne rozwiązanie: dzieci są zain-
teresowane aplikacją, nie marudzą, nie płaczą, 
a dorośli mogą spokojnie oddawać się innym 
obowiązkom, podróżować lub jeść w ciszy. 

Tablet to pójście na skróty, które dziecko 
będzie potem po wielokroć wybierać, bo nie 
pozna zalet innych rozwiązań. Nie będzie 
też umiało ich szukać. Dziecko, które będzie 
często bawić się telefonem czy tabletem, 
najprawdopodobniej będzie też coraz bar-
dziej się ich domagać, a odmowa wręczenia 
urządzenia będzie spotykać się z protestem. 
„Lekarstwo” prze skutki emocjonalne.

Dorośli często skarżą się, że ich dzieci 
po czasie spędzonym przed ekranem – do-
tyczy to także telewizora, czy komputera 
– są rozdrażnione, zmęczone, płaczliwe. 

Nie dzieje się tak bez przyczyny – ekra-

ny są zwyczajnie trudne do przyjęcia dla 
dziecięcego mózgu – dlatego potem dzieci 
są drażliwe, przemęczone i pobudzone za-
razem, trudno jest się z nimi porozumieć. 

Natomiast z czasem, kiedy mózg się 
przyzwyczai do takiej nadaktywności, ja-
kiej wymaga ekran komputera czy tabletu 
– pojawiają się problemy z komunikacją, 
mniej dynamicznymi czynnościami (np. 
jedzenie, rysowanie) itp.

Współczesne dzieci mają pierwszy kon-
takt z technologią bardzo wcześnie w ży-
ciu i spędzają wiele godzin przed ekranami 
smartfonów i tabletów. Jak wynika z raportu 
Fundacji Dzieci Niczyje (Dane zaczerpnięte 
z raportu z badań „Korzystanie z urządzeń 
mobilnych przez małe dzieci w Polsce”. Mill-
ward Brown Poland dla FDN, 2015):
• 64% dzieci w wieku od 6 miesięcy do 

6,5 lat korzysta z urządzeń mobilnych, 
25%. robi to codziennie,

• ponad 40% rocznych i dwuletnich dzie-
ci w Polsce  korzysta z tabletów lub 
smartfonów, wśród nich niemal co 
trzecie korzysta z urządzeń mobilnych 
codziennie lub prawie codziennie,

• 60% rodziców, którzy udostępniają 
dzieciom tablet lub smartfon, robi to, 
żeby zająć się swoimi sprawami, co 
czwarty po to, żeby dziecko zjadło 
posiłek, 18% – żeby dziecko zasnęło,

• 25% dzieci, które nie ukończyły jeszcze 
7 lat, ma własny tablet lub smartfon,

• połowa rodziców daje dzieciom swoje 
urządzenia mobilne jako nagrodę dla 

dziecka,
• małe dzieci używają 

tych urządzeń naj-
częściej do grania lub oglądania filmów.
Jak kontrolować kontakt dziecka  

z technologią:
• ściśle nadzoruj czas, który dziecko spę-

dza przed ekranem,
• dawaj kilkulatkowi klocki zamiast apli-

kacji w telefonie,
• częściej czytaj książki zamiast włączać 

bajki na tablecie, 
• zachęcaj do aktywności fizycznej,
• nie używaj telefonów i tabletów podczas 

wspólnych posiłków,
• tłumacz dziecku, dlaczego wydzielasz 

mu czas przed ekranem urządzeń mo-
bilnych i do czego może prowadzić 
uzależnienie od technologii.
Jednak właściwe korzystanie przez dzie-

ci w wieku od 3 do 6 lat z urządzeń mobil-
nych może też mieć pozytywny wpływ na 
ich rozwój społeczny, emocjonalny, moralny 
i poznawczy. W sklepach z aplikacjami moż-
na znaleźć coraz więcej propozycji adreso-
wanych do dzieci w wieku przedszkolnym. 

Szukając aplikacji dziecięcych warto 
skorzystać również z katalogu BestApp pro-
wadzonego przez Fundację Dzieci Niczyje. 
Jest on dostępny jako aplikacja (dla systemu 
Android) oraz strona – www.bestapp.fdn.pl.

mgr ANNA MIKOCKA
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Kozienicach

9 czerwca 2018 r. w Katowicach, Cho-
rzowie i Mikołowie ruszą XI Ogólnopolskie 
Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Are-
nami zmagań będą Stadion Śląski i obiekty 
katowickiej AWF, ponad 1000 zawodników 
z niepełnosprawnością intelektualną będzie 
rywalizowało o medale w 11 dyscyplinach 
sportowych. Wśród nich znajdą się również 
uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Opactwie. Do grupy 
szczęśliwców należą:
– Sylwia Smosarska, Magdalena Czer-

wiec, Damian Cieśla, którzy będą ry-
walizować w badmintonie;

– Dominik Domeradzki, Karol Starzyk, 
Karol Gorzkowski, Klaudia Starzyk 
w bocce;

– Kamil Jędrzejczak, który będzie wal-
czył o medale w tenisie stołowym.
Będzie to największe wydarzenie 

sportowe Olimpiad Specjalnych Polska 
2018 i jedna z największych sportowych  

i społecznych imprez w tym roku w Polsce. 
Igrzyska potrwają od 9 do 12 czerwca 

2018 r. Rozpoczną się uroczystą ceremo-
nią otwarcia w katowickim Spodku.

JACEK SZKODA

Informacje
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11 marca w Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Garbatce-Letnisku od-
był się Gminny Dzień Kobiet 2018. 
Tegoroczne Święto Pań rozbrzmiało  
w naszej gminie znanymi i lubianymi 
melodiami sprzed lat. Panie bawiły się 
przy takich utworach jak „Flames of 
love”, czy „Nie jesteś sama”, nie za-
brakło również znanego hitu „Miłość 
w Zakopanem”. Wszystko to mogło 
się odbyć za sprawą koncertu znanego 
wokalisty z Pionek – Kamila Borucha 
z zespołem. Po muzycznym akcencie, 
zgromadzonym tego dnia Paniom Wójt 
Robert Kowalczyk wraz z Przewodni-
czącym Rady Gminy Włodzimierzem 
Mazurem, złożyli najserdeczniej-
sze życzenia oraz wręczyli upominki  
w postaci kolorowych apaszek. Na-
stępnie, to wyjątkowe święto umilił 
występ „Kabaretu z Różą”. Jest to peł-
na wigoru grupa emerytów, działająca 
przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku 
w Starachowicach. Artyści rozbawili 
wszystkich skeczami oraz śpiewem,  
w ramach nowego programu pt. „Trzy-

majmy się”. Co prawda tego dnia nie 
było tradycyjnych rajstop i goździ-
ka, lecz część artystyczną umilił Pa-
niom słodki poczęstunek oraz kawa  
i herbata.

Nas jednak najbardziej cieszy liczna 
obecność tego dnia kobiet z Gminy Gar-

batka-Letnisko. Jest to dowód nie tylko 
na dobrze dobrany repertuar artystyczny, 
ale także na to, że taka piękna tradycja, 
jaką jest celebrowanie „Dnia Kobiet”, jest 
nadal aktualna i kultywowana w społe-
czeństwie.

AGNIESZKA DZIEWICKA

Na 11 marca przypada Dzień Sołty-
sa – święto, które ma na celu okazanie 
wdzięczności i szacunku sołtysom za 
ich pracę i zaangażowanie oraz zwróce-
nie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa  
w polskiej wsi.

Z tej okazji 9 marca odbyło się 
uroczyste spotkanie władz samorzą-
dowych Gminy Garbatka-Letnisko 
z Sołtysami naszej wspólnoty. Poza 
sołtysami oraz przedstawicielami 
Urzędu Gminy, tj. Wójtem Robertem 
Kowalczykiem, Sekretarzem Teresą 
Fryszkiewicz, Skarbnikiem Marian-
ną Krześniak w uroczystości udział 
wzięli również przedstawiciele Rady 
Gminy Garbatka-Letnisko z Przewod-
niczącym Włodzimierzem Mazurem  
na czele.

Dzisiaj bycie sołtysem to nie tyl-
ko samo administrowanie. To również 
skuteczne reprezentowanie sołectwa 
w gminie i dbałość, aby postulaty 
Zebrania Wiejskiego znalazły swoje 
odzwierciedlenie w projekcie budże-
tu gminy i planie jej rozwoju. Dobry 
sołtys musi być także sprawnym or-
ganizatorem, który potrafi rozbudzić 
aktywność lokalnej społeczności i mo-
tywować mieszkańców do włączenia 
się w sprawy własne i sołectwa. Takiej 
charyzmy i oddania nie brakuje na-

szym Sołtysom – podkreślali w swoich 
wystąpieniach Wójt i Przewodniczący 
Rady. To oni są łącznikami pomiędzy 
mieszkańcami a gminą. To dzięki ich 
zaangażowaniu udało się zrealizować 
wiele zadań ważnych dla sołectw. Za 
to wszystko Robert Kowalczyk i Wło-
dzimierz Mazur podziękowali repre-
zentantom „małych ojczyzn” i życzy-

li samych zawodowych i osobistych 
sukcesów, które pozwolą cieszyć się  
z dalszego sprawowania funkcji  
Sołtysa.

Wójt, Sekretarz Gminy i Przewodni-
czący Rady Gminy Garbatka-Letnisko 
wręczyli upominki Sołtysom z okazji ich 
Święta.

IZABELA SZCZEPANEK

GMINA GARBATKA-LETNISKO
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Ruszyły prace związane z adaptacją 
pomieszczeń pierwszego piętra w byłej 
Publicznej Szkole Podstawowej w Bą-
kowcu. W ramach inwestycji powstaną 
4 lokale socjalne o łącznej powierzch-
ni użytkowej 204,33 m². To już kolej-
ny etap zadania na tej nieruchomości, 
zmierzającego do poprawy warunków 
bytowych mieszkańców gminy Gar-
batki-Letnisko. Na ten cel przeznaczo-
na zostanie kwota ponad 400.000 zł,  
z czego blisko 140.000 zł dołoży Bank 
Gospodarstwa Krajowego ze środków 
Funduszu Dopłat.

W ramach robót budowlanych 
powstaną 4 odrębne pomieszczenia  
z podstawowym wyposażeniem ku-
chennym i sanitarnym. Odnowiona zo-
stanie również klatka schodowa. Jesz-
cze w tym roku zakończą się trwające 
od zeszłego roku prace polegające na 
gruntownej modernizacji budynku. Do-
tychczas przebudowie poddany został 
parter budynku, wskutek czego powsta-
ły pomieszczenia świetlicy na potrzeby 
mieszkańców sołectwa Bąkowiec oraz 
garaż dla Ochotniczej Straży Pożarnej  
z zapleczem socjalnym. Na parterze znaj-
duje się również Filia Biblioteki Gmin-
nej. Dodatkowo gruntowną przemianę 
przejdzie również teren wokół budynku. 
Powstanie nowy chodnik, miejsca posto-
jowe, w tym 2 dla osób niepełnospraw-
nych oraz nowe ogrodzenie.

Będą to pierwsze lokale socjalne 
znajdujące się w zasobach mieszka-
niowych gminy. Konieczność ich po-
siadania jest jednym z podstawowych 
zadań każdej gminy polegających na 
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb lo-
kalowych osób zamieszkujących na 
jej terenie. Często samorządy nie mają 
jednak pieniędzy na budowę nowych 
mieszkań, dlatego też możliwość po-
zyskania dodatkowych środków z ze-
wnętrznych źródeł jest jedyną szansą 
na realizację fundamentalnych celów 
bytowych lokalnej społeczności.

OLGA JASEK-SIWECKA



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 16

5 marca 2018 r. w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Cecylówce-Brzózkiej 
zorganizowany został koncert z okazji 
Dnia Kobiet w wykonaniu uczniów Szko-
ły Muzycznej I stopnia w Kozienicach. 
Młodzież wraz ze swoimi nauczyciela-
mi Patrykiem Walczakiem i Mateuszem 
Skórkiewiczem przyjechała na zaprosze-
nie dyrektor szkoły Agnieszki Woźniak.

Wydarzenie rozpoczęli chłopcy ze 
szkoły w Cecylówce-Brzózkiej w skła-
dzie: Kacper Nowakowski, Igor Cieśla-
kowski, Mikołaj Kutyła i Piotrek Kapusta 
prezentując krótki, humorystyczny pro-
gram artystyczny dla kobiet i o kobietach. 
Następnie dyrektor Agnieszka Woźniak 
powitała przybyłych na uroczystość go-
ści: Wójta Gminy Głowaczów Józefa 
Grzegorza Małaśnickiego, Sekretarza 
Gminy Piotra Kozłowskiego oraz wszyst-
kie przybyłe na uroczystość Panie.

W dalszej części wysłuchaliśmy kon-
certu zespołu perkusyjnego, cygańskiego 
i folkowego. Solo zaprezentował się Ni-
kodem Woźniak grając utwór Abby „Mo-

Już po raz drugi w Publicznej 
Szkole Podstawowej im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Głowaczowie odbyły się 
Szkolne Dni Kariery. Projekt realizo-
wany w ramach doradztwa edukacyjno 
– zawodowego skierowano do uczniów 
II i III klasy gimnazjum, a także ich 
rodziców, czy opiekunów prawnych. 
Nadrzędnym celem przedsięwzięcia 
jest wspieranie młodych ludzi w wy-
borze dalszej drogi kształcenia oraz 
ścieżki kariery zawodowej. 

7 marca 2018 roku do Głowaczowa 
przyjechali uczniowie szkół ponad-
gimnazjalnych z terenu byłego woje-
wództwa radomskiego. Swoją ofertę 
edukacyjną na rok szkolny 2018/2019 
zaprezentowały następujące placów-
ki z Kozienic: Zespół Szkół Nr 1 im. 
Legionów Polskich, Szkoły Zakładów 
Doskonalenia  Zawodowego, I Li-
ceum Ogólnokształcące im. Stefana 
Czarnieckiego, a także Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych im.1. Pułku Lot-
nictwa Myśliwskiego „Warszawa”  
w Warce oraz Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. Jana Kochanowskiego 
w Garbatce-Letnisku.

W czasie spotkania o swych zawo-
dach opowiadali ciekawi ludzie, przed-
stawiciele różnych profesji. W bieżącym 
roku o meandrach swej pracy i drodze ka-
riery opowiadał Sekretarz Gminy Głowa-

czów Piotr Kozłowski. Wady oraz zalety 
pracy na stanowisku referenta do spraw 
administracyjnych przedstawiła Katarzy-
na Frączyk, pracownik Urzędu Gminy  
w Głowaczowie. 

Krótką prelekcję na temat kształto-
wania ścieżki edukacyjno – zawodowej  
i wyboru zawodu wygłosiły Jolanta Wę-
sek oraz Monika Płusińska z Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kozienicach. Uczniowie 
oraz zaproszeni goście zostali zapoznani 
z barometrem zawodów, który na bieżą-
co informuje o profesjach deficytowych,  
a także tych, które pozostają w nadwyżce na 

ney, money, money” oraz Michał Bielen-
da wykonując na skrzypcach tango „Gdy 
tańczę z tobą” przy akompaniamencie 
Nikodema Woźniaka. Cała zgromadzona 
widownia świetnie się bawiła i nagrodziła 
wykonawców gromkimi brawami.

Na koniec Wójt Gminy podziękował 

za zaproszenie na tak miłą uroczystość 
i złożył życzenia wszystkim kobietom. 
Po koncercie wszyscy goście, młodzież 
i nauczyciele zostali zaproszeni na kawę 
i ciasto przygotowane przez Radę Rodzi-
ców i pracowników szkoły.

JADWIGA FURGA

rynku pracy we wskazanym regionie kraju.
Po części oficjalnej uczniowie oraz 

ich rodzice mogli uzyskać szczegółowe 
informacje na temat rekrutacji i oferty 
szkół średnich w bezpośredniej rozmowie 
z przedstawicielami przybyłych placó-
wek oświatowych.

Wierzymy, że Szkolne Dni Kariery 
pomogą młodym ludziom podejmować 
świadome decyzje dotyczące ich niedale-
kiej przyszłości – wyboru szkoły ponad-
gimnazjalnej oraz zawodu.

Urząd Gminy w Głowaczowie

GMINA GŁOWACZÓW
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Tradycyjnie już 8 marca świętowali-
śmy w naszej Gminie uroczystość Dnia 
Kobiet, w której uczestniczyło około 
300 Pań.

W znakomity nastrój wprowadził 
zebranych popis muzyczny młodego 
skrzypka Michała Bielendy. Nieba-
gatelne wydarzenie uświetnił swym 
występem kabaret „PAKA”, podczas 
którego wprowadził przybyłe Panie  
w znakomity humor. Na to niecodzien-

„Szczęście jest kobietą” – Fryderyk Nietzsche

ne spotkanie wszystkich zebranych za-
prosił Wójt Gminy Głowaczów Józef 
Grzegorz Małaśnicki, który na wstę-
pie złożył najserdeczniejsze życzenia 
wszystkim kobietom.

Podczas trwania przedstawienia 
zebrani goście mogli delektować się 
pysznymi wypiekami, które zapewnił 
współorganizator – Biblioteka Publicz-
na w Głowaczowie.

Miłym zwieńczeniem spotkania 

był kolorowy upominek – przepiękne 
tulipany, którymi zostały obdarowane 
Panie przez męskie grono, do którego 
włączyli się również panowie z kaba-
retu.

Za pomoc w zorganizowaniu uro-
czystości, podziękowania kierujemy 
również do Publicznej Szkoły Pod-
stawowej i Publicznego Przedszkola  
w Głowaczowie.

DARIA BRODOWSKA 
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8 marca od godz. 17:00 w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Gniewoszo-
wie na Panie starsze i młodsze, mieszkan-
ki naszej gminy, czekało szereg niespo-
dzianek.

Myślą przewodnią tegorocznego 
święta i uroczystości, jakie odbyły się  
z tej okazji, było poznanie znaczenia sło-
wa „KOBIETA”.

Na początek Marcelina Banaś, Da-
nuta Błażyńska i Monika Wiraszka 
wyjaśniały co znaczy słowo „kobieta”, 
przytoczyły historię dnia 8 marca, było 
też całkiem sporo o kobietach, na po-
ważnie i na wesoło oraz poetycko.

Następnie Marcin Szymon Gac 
Wójt Gminy Gniewoszów w imieniu 
własnym, Przewodniczącego Rady 
Gminy oraz radnych złożył zebranym 
Paniom i tym nieobecnym serdecz-
ne życzenia: wszelkiej pomyślności, 
uśmiechu na co dzień, realizacji ma-
rzeń oraz wyrozumiałości dla męskiej 
części globu. Po złożonych życzeniach 
Wójt wraz z Przewodniczącym wrę-
czyli Paniom po symbolicznej róży.

Słowno – muzyczną część ar-
tystyczną przygotowali uczniowie 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  
z Gniewoszowa pod opieką nauczycie-
lek Bożeny Sykut, Lidii Kultys, Marty 
Słyk oraz Marii Witek, którym ser-
decznie dziękuję.

Kolejnym punktem programu był 
występ męskiego chóru „Company” 
działającego przy Miejskim Domu 
Kultury w Zwoleniu. Panowie piękny-

mi i mocnymi głosami oraz doborem 
repertuaru zachwycili wszystkie Panie. 
W przerwie występu chóru, usłyszeli-
śmy kilka piosenek w wykonaniu Sła-
womira Doraczyńskiego z Kazimierza 
Dolnego, którego występ nagrodzono 
gromkimi brawami.

Piękno kobiet naszej gminy można 
było podziwiać oglądając mini wysta-
wę, którą przygotowali członkowie 
klubu fotograficznego działającego 
przy Bibliotece Publicznej Gminy 
Gniewoszów pt. „Jej Piękno”.

W trakcie trwania uroczystości, nie 
zabrakło słodkiego poczęstunku ufun-
dowanego przez Wójta oraz samorząd 

Na początku 2018 roku w Bibliotece 
Publicznej Gminy Gniewoszów czytel-
nicy, miłośnicy malarstwa, rodzina oraz 
mieszkańcy spotkali się na wieczorze 
wspomnień o Stanisławie Deli.

Obrazy, które zostały udostępnio-
ne na wystawie, pokazują przekrój jego 
twórczości malarskiej. Życiorys przed-
stawiony przez jego wnuka Piotra Delę, 
uzupełniony wierszami zaprezentowany-
mi przez Danutę Błażyńską zainteresował 
uczestników spotkania – niektórzy z nich 
pamiętają jeszcze „Nikifora z Gniewo-
szowa”, jak nazwała Stanisława Delę, 
Maria Dziedzicka Kierownik Gminnej 
Świetlicy w Garbatce-Letnisku, w krót-
kim tekście do Tygodnika Radomskiego 
z roku 1994.

Wystawę można było oglądać do 28 
lutego.

DANUTA BŁAŻYŃSKA

gminy.
W przygotowanie uroczystości włą-

czyli się:
– Jarosław Walasek Dyrektor Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego,
– nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz 

pracownicy Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego,

– Stowarzyszenie „Lepsza Gmina Gnie-
woszów”,

– Stowarzyszenie „NASZ BOREK”,
– Klub fotograficzny,
którym serdecznie dziękuję za pomoc.

DANUTA BŁAŻYŃSKA

GMINA GNIEWOSZÓW
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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie zatrudni lekarza 
o specjalności internista/medycyna rodzinna.

W celu uzyskania informacji serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego 
pod numerem telefonu 48 621 50 16.
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15 lutego w Szkole Podstawowej  
w Grabowie nad Pilicą odbył się dru-
gi, z cyklu „Cztery pory roku”, koncert 
przygotowany przez dzieci z klas 0A  
i 0B pt. „Zima”. 

Celem tego wydarzenia było zinte-
growanie zespołu dzieci i ich rodzin. 
Miało ono również wymiar edukacyj-
ny – dzieci miały możliwość przełamy-
wać tremę, walczyć z nieśmiałością, 
ćwiczyć autoprezentację. Jak zwykle 
uczniowie, pod kierownictwem swoich 
wychowawczyń, przedstawili bardzo 
ciekawy program o tematyce zimowej, 
pięknie recytowali wiersze, śpiewali 
piosenki, tańczyli, wcielali się w różne 
role, dzięki czemu wszyscy zaproszeni 
goście mogli obejrzeć swoje pociechy 
w roli bałwanka, śnieżynki, królowej, 
księcia, czy też baletnicy i tancerza.

Wszyscy podziwiali tańce ze śnież-
nymi kulami, piosenki, przy których 
tańczyły bałwanki. Zaproszeni goście 
mieli okazję poczuć się jak w teatrze, 
za sprawą oglądanej przez nich baśni 
„Królewna Śnieżka”. Miłym zakoń-
czeniem tego spotkania był wspól-
ny, słodki poczęstunek przygotowany 
przez rodziców dzieci.

Dziękujemy wszystkim zaangażo-
wanym za pomoc w organizacji tego  
koncertu. 

ELŻBIETA DRAB

URSZULA STRZAŁKOWSKA

W ramach projektu „Mazowiec-
kiego Instrumentu Aktywizacji So-
łectw MAZOWSZE 2018” z budżetu 
Województwa Mazowieckiego miesz-
kańcy sołectwa Grabów nad Pilicą  
i Augustów za pośrednictwem Urzędu 
Gminy Grabów nad Pilicą aplikowali  
o dofinansowanie zadań, które pomogą 
zaspokoić istniejące potrzeby miesz-
kańców sołectw.

Sołectwo Grabów nad Pilicą wnio-
skowało o wyposażenie okolicznej 
biblioteki w zestawy komputerowe. 
Zakupione zestawy będą dostępne dla 
lokalnej społeczności w Publicznej Bi-
bliotece nieodpłatnie. Planuje się za-
kup 8 sztuk zestawów komputerowych 
z oprogramowaniem oraz jednego 
urządzenia wielofunkcyjnego HP.

Rada Sołecka Sołectwa Augustów 
przedłożyła uchwałę, w której postulu-
je o wykonanie siłowni plenerowej dla 
mieszkańców miejscowości Augustów. 
Dzięki otwartej i nieodpłatnej formie 
przedsięwzięcia możliwość skorzy-
stania ze sprzętu będą mieli zarówno 
amatorzy, jak i osoby, które do spor-
tu podchodzą w sposób profesjonalny, 
mieszkańcy – młodzież szkolna, jak  
i seniorzy. Ćwiczenia wykonywane na 
sprzęcie siłowni plenerowej są intuicyj-
ne, nie wiążą się z nadmiernym obcią-
żeniem fizycznym. Planuje się montaż 
sześciu urządzeń do ćwiczeń między 
innymi: podciągacz (służy do ćwicze-
nia mięśni ramion, klatki piersiowej, 
pleców), prasa nożna (wzmacnia mię-
śnie brzucha i kończyn dolnych), wio-

ślarz (wzmacnia mięśnie górne i dolne 
kończyn), twister (wzmacnia mięśnie 
brzucha). Montaż urządzeń planowany 
jest na placu dostępnym przy szkole 
podstawowej, obok którego znajduje 
się plac zabaw dla dzieci. Dzięki tej in-
westycji oferta rekreacyjna dla miesz-
kańców będzie znacznie rozszerzona.

Każde z zadań opiewa na kwotę 
25.000 złotych, wartość pomocy fi-
nansowej z budżetu Województwa 
Mazowieckiego dla każdego zadania 
to 10.000 złotych. Planowany termin 
wykonania prac to czerwiec.

IZABELA MATYSIAK

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
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Każda okazja jest dobra na aktywi-
zację połączoną z integracją. Tym razem 
seniorzy z Grabowa nad Pilicą, wybrali 
się do Teatru Powszechnego w Radomiu, 
mając na względzie minione „Walentyn-
ki” oraz „Dzień Kobiet”.

Sztuka „Mayday 2” w reżyserii Zbi-
gniewa Rybki, miała premierę 31 grudnia 
2016 roku. Grana, po dzień dzisiejszy, na 
dużej scenie, przyciąga uwagę oraz zain-
teresowanie miłośników teatru. Świadczy 
o tym, za każdym razem, wypełniona 
„po brzegi” sala. Zachęcające recenzje, 
wyśmienita obsada oraz atmosfera pa-
nująca w radomskim teatrze, to wystar-
czające powody, by zasmakować relaksu  
i rozrywki. Od kilku sezonów, kontynu-
acja hitu „Mayday” bawi do łez. Cieka-
wość, co tym razem czeka taksówkarza, 
który brawurowo prowadzi podwójne 
życie, karkołomnie lawirując pomiędzy 
dwoma, nieświadomymi niczego żona-
mi, wywołała nie jedną salwę śmiechu. 
Sympatię klubowiczów, zdobył jednak 
grający drugoplanową rolę, Wojciech Łu-
gowski. Wcielił się on w rolę Taty, sym-
patycznego seniora, który niesamowicie 

rozbawił publiczność. Po takiej dawce 
endorfin, uśmiech i zadowolenie na długo 
utrzymają się w klubowej atmosferze se-
niorów w Grabowie nad Pilicą.

Klubowicze, w bieżącym kalendarzu, 

zaznaczają kolejne terminy na wyjazdy 
oraz miejscowe uroczystości, wspólnie 
rezerwując swój czas. Nie pozostaje nic 
innego, jak życzyć – Bon voyage!

MAŁGORZATA SIEKUT
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Projekt „Partnerstwo Regionalne 
Czarni” to innowacyjny projekt, który 
powstał z myślą o budowie trwałej, part-
nerskiej współpracy pomiędzy gminami, 
powiatami i miastami z terenu byłego 
województwa radomskiego, a Stowarzy-
szeniem Czarni Radom. Jego głównym 
założeniem jest promocja siatkówki. 
Dodatkowo samorządy mają okazję pre-
zentować się podczas meczów Plus Ligi 
– jednej z najmocniejszych siatkarskich 
lig świata – z udziałem Czarnych – nie 
tylko w Radomiu, ale na terenie całego 
kraju, natomiast Klub Czarni Radom 
zdobywa nowych kibiców – wychodząc 
z siatkówką poza Radom. Do projek-
tu przystąpiło 15 samorządów z terenu 
byłego województwa radomskiego – 
gminy: Białobrzegi, Garbatka-Letnisko, 
Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlińsk, Kozie-
nice, Pionki, Przysucha, Przytyk, Wierz-
bica, Zakrzew, Zwoleń oraz powiaty: 
przysuski i radomski. 

Dnia 14 lutego – do radomskiego stu-
dia Radia Rekord FM – zaproszeni zosta-
li: zastępca burmistrza Gminy Kozieni-
ce – Małgorzata Bebelska oraz dyrektor 
KCRiS – Marcin Zmitrowicz. Nie mogło 
również zabraknąć szkoleniowca Czar-
nych Radom – Roberta Prygla. Partnerzy 
najbliższego meczu, wspólnie na antenie 
radia zaprosili wszystkich miłośników 
piłki siatkowej do kibicowania radom-
skiej drużynie, która za 3 dni miała bar-
dzo ważne spotkanie. 

Przypomnijmy, dnia 15 września  
2017 roku w Centrum Kulturalno-Ar-
tystycznym w Kozienicach odbyło się 
uroczyste spotkanie, w trakcie którego 
rozlosowane zostały mecze – Kozienice 
zostały oficjalnym Partnerem spotka-
nia Cerradu Czarnych Radom z drużyną 
ZAKSA Kędzierzyn Koźle.

Partnerski mecz siatkarskiej Plus Ligi 
odbył się 17 lutego br. w hali Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu, 
na który zaproszeni zostali uczniowie  
z kozienickich szkół, by wspólnie dopin-
gować radomskich siatkarzy. Uczniowie 
kibicowali na najwyższym poziomie – 
nie oszczędzali rąk i gardeł. 

Spotkanie rozpoczęło się punktualnie 
o godzinie 18.00. Tuż przed „pierwszym 
gwizdkiem” Dyrektor Wydziału Promo-
cji, Kultury i Sportu – Jarosław Traczyk 
odebrał z rąk kapitana drużyny Cerradu 
Czarnych Radom – Wojciecha Żalińskie-
go – koszulkę zawodnika libero, z auto-
grafami wszystkich zawodników.

Radomska hala wypełniona była po 

brzegi. Podczas meczu zawodnik „libe-
ro” – 10 - Dustin Watten – występował  
w specjalnej koszulce z herbem Gmi-
ny Kozienice. Pierwszy set spotkania 
nie sprawił zawodnikom Roberta Pry-
gla (Cerrad Czarni) żadnego problemu  
i mogli cieszyć się ze zwycięstwa w pre-
mierowej odsłonie (25:20). W kolejnych 

setach siatkarze ZAKSA Kędzierzyn 
Koźle szybko jednak obudzili się z letargu  
i wyszli na prowadzenie w każdej kolej-
nej partii, ostatecznie pokonując radom-
skich siatkarzy 3:1 (20:25, 25:21, 25:16, 
25:18). 

Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Kozienicach

GMINA KOZIENICE
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W przeddzień Międzynarodo-
wego Dnia Kobiet, 7 marca, odbyło 
się kolejne spotkanie słuchaczy Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku Kozie-
nickiego Domu Kultury. Z okazji 
zbliżającego się święta, na wszystkie 
studentki-seniorki czekała mała nie-
spodzianka. 

Gorące życzenia wszystkim przy-
byłym paniom złożył przewodniczący 
Rady Słuchaczy Witold Makarewicz, 
a następnie wyświetlona została pre-
zentacja, przygotowana specjalnie na 
ten dzień. Przy takiej okazji nie mogło 
zabraknąć również kwiatów – trady-
cyjnych goździków. Te panowie złoży-
li m.in. na ręce dyrektor KDK Elwiry 
Kozłowskiej.

Tego dnia na Uniwersytecie Trze-
ciego Wieku gościł m.in. Burmistrz 
Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka, 
który także złożył wszystkim paniom 
życzenia. – Życzymy wam, drogie Pa-
nie, abyście nie były nigdy same; życzy-
my Wam miłości i radości, wszystkiego 
najlepszego – powiedział. 

Nie obyło się też bez życzeń i głośne-
go „sto lat” dla gospodarza gminy, bo jak 

się okazuje – 8 marca obchodzi urodziny. 
Przy okazji wizyty, Tomasz Śmietanka 
zapowiedział również swój wykład, który 
odbędzie się 21 marca. Poruszył także te-
mat zagospodarowania Nowego Centrum 
Kozienic i budowy pomnika na 100-lecie 
odzyskania niepodległości. Podzielił się 
też z seniorami jego wstępną koncepcją.

W środę, jak co tydzień, nie mogło 
zabraknąć wykładu. Tym razem słucha-
cze mieli okazję posłuchać Andrzeja Pa-
sławskiego, podróżnika z Krakowa, któ-
ry podczas dwóch prelekcji opowiadał  
o Wilnie. 

Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka
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Rok 1918 jest datą, którą musi pa-
miętać każdy Polak. Wiąże się ona  
z najważniejszymi momentami w hi-
storii naszego kraju, gdzie po stu dwu-
dziestu trzech latach niewoli udało się 
nam wyzwolić spod władzy zaborców 
i odzyskać niezależność. W tym roku 
obchodzimy setną rocznicę tego wy-
darzenia. W Publicznej Szkole Pod-
stawowej im. Żołnierzy Polskich spod 
Monte Cassino w Mniszewie została 
zorganizowana wystawa „W drodze 
do niepodległości”. Prezentuje ona 
najważniejsze wydarzenia i postacie 
związane z odzyskaniem przez Polskę 
niepodległości. 5 marca nastąpiło jej 
uroczyste otwarcie przez Wójta Gmi-
ny Magnuszew, Marka Drapałę. Wy-
darzenie uświetnił program artystycz-
ny pod hasłem „Ta, co nie zginęła” 
przygotowany przez uczniów szkoły 
podstawowej oraz gimnazjum. Dzieci  
w bardzo obrazowy i wzruszający spo-
sób ukazały dzieje historii Polski, któ-
re momentami są dla nas trudne do wy-
obrażenia ze względu na towarzyszący 
im tragizm.

Obchody jubileuszu uświetniła wi-
zyta prof. dr Marka Wierzbickiego, 
historyka, wykładowcy Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, pracowni-
ka Instytutu Pamięci Narodowej, który 
8 marca wygłosił wykład dla przyby-
łych gości oraz uczniów wszystkich 
szkół z terenu gminy Magnuszew. 
Prelekcja dotyczyła drogi do odzy-
skania niepodległości przez Polaków. 
Profesor wskazywał na wagę tych 
wydarzeń w życiu każdego obywate-
la naszego kraju. W opowieściach nie 
zabrakło ciekawostek dotyczących 
życia najważniejszych postaci tego 
okresu – Józefa Piłsudskiego, Romana 
Dmowskiego i Ignacego Paderewskie-
go. Zgromadzeni z zaciekawieniem 
słuchali wystąpienia, które na koniec 
nagrodzili gromkimi brawami oraz 

ciepłymi słowami i bukietem kwiatów 
wręczonym w imieniu całej społeczno-
ści szkolnej przez Samorząd Uczniow-
ski. Pochwałom dotyczącym wykładu 
nie było końca. Goście zwiedzający 
wystawę prowadzili gorące dyskusje 
dotyczące tematów poruszanych przez 
prof. Wierzbickiego. Wystąpienie spo-
tkało się z pozytywnym odbiorem ze 
strony dzieci, młodzieży i dorosłych.

Organizatorami szkolnych obcho-
dów jubileuszu są dyrektor szkoły 
Małgorzata Grądziel oraz nauczyciel 
historii Daniel Jakubiak. Fundatora-
mi zorganizowanej wystawy są Bank 
Pocztowy SA i PERN SA. Partnerami 
merytorycznymi Narodowe Archiwum 
Cyfrowe i Archiwum Akt Nowych. 
Projekt jest częścią Obchodów Stu-
lecia Odzyskania przez Polskę Nie-
podległości, koordynowanych przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach Programu 
Wieloletniego „Niepodległa” na lata 
2017–2021. Celem PW „Niepodległa” 
jest wzmocnienie poczucia wspólnoty 
obywatelskiej Polaków oraz zachęce-
nie rodaków w kraju i za granicą do 

aktywnego uczestnictwa w obchodach 
i wspólnym, radosnym świętowaniu 
stulecia odzyskania niepodległości.

Wystawa była bardzo ważnym wyda-
rzeniem dla naszej szkoły i szczególnie 
cieszymy się z faktu, iż trafiła właśnie do 
nas. Była oryginalną lekcją historii, za-

równo dla uczniów uczęszczających do 
naszej szkoły, jak i dla gości, którzy nas 
odwiedzili. Jej przekaz był szczególnie 
istotny ze względu na malejącą świado-
mość historyczną wśród młodych poko-
leń. Niezmiernie ważne jest dla nas, aby 
budować u nich świadomość narodową 
oraz budzić postawy patriotyczne.

KATARZYNA NAZOREK

GMINA MAGNUSZEW
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W lutym 2018 roku na terenie naszej 
gminy powstał Klub Seniora zrzeszający 
seniorki i seniorów z terenu gminy Ma-
gnuszew, którzy chcą aktywnie spędzać 
czas i czynnie uczestniczyć w życiu kul-
turalnym. W pierwszym miesiącu swojej 
działalności członkowie Klubu pojechali 
na spektakl do teatru oraz na seans filmo-
wy do kozienickiego kina, hucznie ob-
chodzili ostatki oraz wzięli udział w za-
jęciach decoupage. Ponadto Klub Seniora 
planuje również organizację zajęć gimna-
stycznych dla swoich klubowiczów. 

14 lutego, w Walentynki, w Gminnej 
Bibliotece Publicznej – Centrum Kultu-
ry w Magnuszewie odbyły się warsztaty  
z decoupage, które zostały zorganizowane 
przez Lokalną Grupę Działania „Puszcza 
Kozienicka”, a poprowadziła je Aleksan-
dra Wieczorek. W zajęciach udział wzięły członkinie Klubu Seniora, które chciały 

nauczyć się jak w prosty i niedrogi spo-
sób ozdabiać najróżniejsze przedmioty. 
Pani Aleksandra z ogromną cierpliwością 
tłumaczyła i doradzała, które wzory naj-
lepiej ze sobą połączyć, a panie z Klubu 
Seniora, pod jej czujnym okiem, stworzy-
ły prawdziwe małe cudeńka z serwetek  
i drewna. 

Klubowiczki były zachwycone moż-
liwością stworzenia własnych prac  
i ozdób metodą decoupage. Wszystkie 
bardzo entuzjastycznie podeszły do zajęć  
i z pełnym zaangażowaniem wzięły  
w nich udział. A po ich zakończeniu od 
razu dopytywały o to, kiedy odbędą się 
kolejne tego typu warsztaty.

EDYTA STALUSZKA
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28 lutego 2018 r. odbyło się podsu-
mowanie XXV Jubileuszowego Ogól-
nopolskiego Młodzieżowego Konkursu 
Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowi-
znę” organizowanego przez PTTK w Ko-
zienicach pod patronatem Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. Uroczystość miała 
miejsce w sali kameralnej Centrum Kul-
turalno-Artystycznego w Kozienicach. 

Na eliminacje powiatowe wpłynęło 
łącznie 55 prac z 12 szkół. W konkursie 
wzięło udział 83 uczniów pod opieką 23 
nauczycieli. 

Cieszymy się, że w konkursie wzię-
ły udział uczennice ze wszystkich szkół 
znajdujących się na terenie naszej gminy.

Głównym celem konkursu było zachę-
cenie młodzieży do poznawania swojej 
okolicy oraz dziedzictwa narodowego. Pra-
ce oceniane były w trzech kategoriach: in-
dywidualne, zespołowe oraz multimedialne.

Oto wyniki:
Szkoły podstawowe – prace indywidualne
• 1 miejsce – „Moja miejscowość – Oj-

czyzną bohatera walk o Anglię”, au-
torka Maja Serafin klasa VI, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Zajezierzu, 
opiekun Anna Szymańska. Maja pisała 
o Julianie Kowalskim pilocie dywizjo-
nu 302, który pochodził z Nagórnika.

• 3 miejsce – „Gdy moja babcia była małą 
dziewczynką”, autorka Julia Starzyk klasa 
IV, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sło-
wikach Starych, opiekun Bożena Szczur.

• 3 miejsce – „Zwyczajne życie nauczyciel-

ki na wsi”, autorka Natalia Kuś klasa IV, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słowi-
kach Starych, opiekun Bożena Szczur.

• 4 miejsce – „Moja Babcia”, autorka 
Wiktoria Wolszczak klasa III, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Słowikach  
Starych, opiekun Bożena Szczur.

• 4 miejsce – „Kazimiera Gruszczyńska 
– kozieniczanka, którą warto poznać”, 
autorka Monika Dzik klasa VII, Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny w Słowi-
kach Starych, opiekun Bożena Szczur.

Gimnazjum – prace indywidualne
• 2 miejsce – „Cudze chwalicie, swego nie 

znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”, 
autorka Alicja Maćkula klasa II, Publiczne 
Gimnazjum im. Armii Krajowej w Siecie-
chowie, opiekun Hanna Borowiec.

• 3 miejsce – ,,Rodzina – najwyższa war-
tość”, autorka Oliwia Lisiecka klasa 

Kim byli Żołnierze Wyklęci? Jak 
powszechnie wiadomo byli oni ludźmi  
o wielkiej odwadze, którzy sprzeciwiali 
się reżimowi komunistycznemu. Po dru-
giej wojnie światowej należeli do zbroj-
nego podziemia niepodległościowego. 
Często poświęcali swoje życie w walce 
o wolną Polskę. Nieznana nam jest do-
kładna liczba ofiar, które poniosły śmierć 
z rąk polskich i sowieckich komunistów. 
Źródła podają, że zabitych zostało 8,6 tys. 
żołnierzy podziemia niepodległościowe-
go, 5 tys. skazano na karę śmierci. Do-
datkowo w obozach i więzieniach śmierć 
poniosło 20 tys. osób.

1 marca, już po raz ósmy, obchodziliśmy 

w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych, a w Publicznym Gimnazjum 
im. Armii Krajowej w Sieciechowie już po 
raz czwarty odbył się apel poświęcony ich 
bohaterstwu. Tym razem całą uroczystość 
przygotowała klasa III z pomocą klasy  
II gimnazjum pod opieką Hanny Borowiec 
oraz Wioletty Dziosy-Wojtasik. O godzi-
nie 9:30 wszyscy uczniowie zebrali się na 
holu i poznali historię Polaków, którzy po  
1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządzi-
ła komunistyczna władza. Nie złożyli broni 
i za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą 
cenę. Przedstawienie zostało uzupełnio-
ne prezentacją zawierającą sceny z życia 
Danuty Siedzikównej „Inka”, Zygmunta 
Szendzielarza „Łupaszko”, Augusta Emila 
Fieldorfa „Nil”, Mieczysława Dziemiesz-
kiewicza „Rój” oraz Witolda Pileckiego. 

„Dzisiaj, po latach, prawda spod ziemi wyziera
Układa się w strofy pieśni o wielkich bohaterach

O Roju, Pileckim, Ince, Fieldorfie, Łupaszce...
Że zachowali się jak trzeba – w naszych sercach – 

na zawsze...”
Krystyna Śliwińska

Ci młodzi ludzie przez swoją odwa-
gę i niezłomną postawę, są ogromnym 
autorytetem dla dzisiejszych młodych 
patriotów. Uczą, jak z honorem wy-
znawać swoje, prawdziwe i prawidło-
we zasady mimo największych prze-
ciwności, bezpośredniego zagrożenia 
życia… Pokazują, jak wytrwać, kiedy 
wydaje się, że nie ma już najmniejszej 
nadziei. Inspirują młodych ludzi do 
pielęgnowania dawnych tradycji, po-
budzają w nas prawdziwy patriotyzm, 
dają przykład, jak nigdy się nie podda-
wać w dążeniu do wyznaczonego celu.

Cisza, zainteresowanie i gromkie 
brawa po apelu potwierdzają, że temat 
zainteresował uczniów. Postawa naszej 
młodzieży skłania do głębokich reflek-
sji na temat wartości życia, działania 
na rzecz naszej Ojczyzny oraz dobra 
wspólnego.

Wyklęci żyją w naszej pamięci! 
Wspólnie dbajmy o ich pamięć!

PATRYCJA KWAPISZ

III, Publiczne Gimnazjum im. Armii 
Krajowej w Sieciechowie, opiekun 
Wioletta Dziosa-Wojtasik.

Gimnazjum – prace zespołowe
• 2 miejsce – „Zapomniany bohater”, autorki 

Weronika Gozdera, Patrycja Kwapisz, 
Gabriela Roczkowska, Publiczne Gim-
nazjum im. Armii Krajowej w Sieciecho-
wie, opiekun Wioletta Dziosa-Wojtasik.
Wszystkie prace zostały nagrodzone.
Warto podkreślić, że dwie prace, czyli: 

,,Moja miejscowość – Ojczyzną bohatera 
walk o Anglię” Mai Serafin i „Zapomniany 
bohater” Weroniki Gozdery, Patrycji Kwa-
pisz oraz Gabrieli Roczkowskiej, zakwali-
fikowały się do dalszego – wojewódzkiego 
etapu. Jego rozstrzygnięcie nastąpi pod 
koniec marca 2018 r. w Serocku.

WIOLETTA DZIOSA-WOJTASIK, 
ANNA SZYMAŃSKA

GMINA SIECIECHÓW
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Sołectwa to zgodnie z ustawą o samo-
rządzie terytorialnym – najmniejsze jed-
nostki samorządu gminnego, nazywane  
w tej ustawie – jednostkami pomocni-
czymi. W Polsce mamy ponad 40.000 
sołectw, które mogą we współpracy ze 
swoimi gminami podejmować decyzje 
w sprawach istotnych dla siebie. Sołec-
two choć nie jest jednostką samodzielną, 
posiada własne organy władzy: władzą 
wykonawczą sołectwa jest sołtys, uchwa-
łodawczą – zebranie wiejskie. Zebranie 
gromadzi wszystkich zainteresowanych 
mieszkańców sołectwa. Na zebraniu 
wiejskim mieszkańcy mogą podejmować 
uchwały o wykonaniu prac na rzecz swojej 
wsi, wyrażać uwagi i wnioski pod adresem 
sołtysa i władz gminnych, a także instytu-
cji gminnych, powiatowych i wojewódz-
kich. To także zebranie wiejskie wybiera 
raz na cztery lata sołtysa i radę sołecką. 
Rada pełni funkcje doradcze i opiniodaw-
cze względem sołtysa i zebrania.

Funkcja sołtysa zna-
na jest w Polsce od XII 
wieku, a więc ma wie-
kową tradycję, mocno 
ugruntowaną w świado-
mości mieszkańców wsi. 
Oczywiście bycie sołty-
sem nie zawsze znaczyło  
w historii to samo.  
W średniowieczu sołtys 
był przedstawicielem 
pana feudalnego, dobrze 
opłacanym zarządcą 
dużego gospodarstwa,  
a jego stanowisko było 
dziedziczne. Dzisiejszy sołtys ma pod 
opieką wieś, czasem kilka. Jego wyna-
grodzenie stanowi inkaso, otrzymuje 
także dietę za udział w naradzie. Wybie-
rany jest przez mieszkańców wsi na 4 lata  
kadencji. 

Dom Państwa Czerskich we wsi Łoje 
stał się tradycją w piastowaniu funkcji 

sołtysa, co świadczy, że ta rodzina jest ob-
darzona wielkim zaufaniem mieszkańców 
sołectwa Łoje, skoro przez tyle lat sołtys 
pochodzi z tego domu. Od 1973 roku 
sołtysem był Marian Czerski, następnie  
w latach 1974 – 76 Krystyna Czerska, 
1977 – 2000 Jan Czerski, a od 2000 roku 
do chwili obecnej Wiesława Czerska.

Urząd Gminy Sieciechów

Z okazji Dnia Sołtysa najserdeczniejsze życzenia 
dla wszystkich Sołtysów Gminy Sieciechów

pomyślności oraz wytrwałości w rozwiązywaniu spraw 
dotyczących wsi i jej mieszkańców.

Życzymy zdrowia, radości, a także satysfakcji z pełnionych funkcji,
niech Wasza praca będzie owocna i służy wszystkim przez długie lata.

  Przewodniczący Rady Gminy    Wójt Gminy Sieciechów
          Kazimierz Mastalerz     Marian Zbigniew Czerski
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i Kultury Starostwa Powiato-
wego w Kozienicach

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zaprasza osoby bezrobotne do udziału w projektach współfinansowanych z Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Do współpracy przy realizacji projektów zapraszamy także pracodawców.

W roku 2018 Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach rozpoczyna realizację nowego projektu „Aktywizacja osób mło-
dych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (III)”. Projekt ten jest wdrażany  w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER). Realizacja projektu zakończy się z dniem 31.12.2019 r.

Powyższy projekt skierowany jest do bezrobotnych kobiet i mężczyzn w wieku 18 – 29 lat należących do kategorii 
NEET (osoby młode, które nie pracują, nie szkolą się i nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym). 
Będą to osoby zarejestrowane w PUP w Kozienicach, dla których określono I lub II profil pomocy. Zaplanowane w ramach 
projektu formy wsparcia to staże, szkolenia indywidualne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz 
bony na zasiedlenie. 

Projekt zakłada udział osób z niepełnosprawnościami oraz osób długotrwale bezrobotnych (według definicji określonej 
dla PO WER) – na rekrutację osób z niepełnosprawnościami oraz osób długotrwale bezrobotnych będzie położony szczególny 
nacisk w 2018 roku.

Przewidywana w 2018 roku liczba uczestników/uczestniczek projektu to około 196 osób. 

W roku 2018 Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach kontynuuje realizację projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i po-
wyżej pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (II)”. Okres realizacji projektu zawiera się w przedziale od 01.01.2017 r. 
do 31.12.2018 r. Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata  
2014 – 2020 (RPO WM). 

W ramach projektu wsparciem obejmowane są bezrobotne kobiety i mężczyźni w wieku 30 lat i powyżej, zarejestrowane w PUP 
w Kozienicach. Będą to osoby, dla których określono I lub II profil pomocy. 

W roku bieżącym aktywizowane będą tu przede wszystkim osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotne powyżej 12 miesię-
cy od dnia ostatniej rejestracji w PUP) oraz osoby w wieku 50 lat i powyżej. Pozostałe kategorie aktywizowane w projekcie 
to: osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym) 
oraz bezrobotne kobiety. W roku 2018 zaplanowano realizację staży oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności 
gospodarczej. Przewidywana na 2018 rok liczba uczestniczek/uczestników projektu to 147 osób. 

Osoby zainteresowane udziałem w projektach szczegółowe informacje mogą uzyskać pod numerem telefonu 48 614 66 81,  
a także w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach – ul. Zdziczów 1, 26 – 900 Kozienice. Stosowne informacje za-
mieszczane są sukcesywnie na stronie internetowej: kozienice.praca.gov.pl

Efektem działań realizowanych przez PUP w ramach projektów ma być osiągnięcie jak najwyższej efektywności zatrudnienio-
wej (mierzonej zgodnie z dokumentami programowymi dotyczącymi realizacji powyższych projektów). 

ANDRZEJ SPYTEK
Naczelnik Centrum Aktywizacji Zawodowej

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach

Informacje


