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Wielkanoc, czas nadziei, czas narodzin nowego życia, czas 
refl eksji – to dla wielu z nas jeden z najważniejszych okresów 
w roku. Niejednokrotnie jest to również moment, kiedy możemy 
przypomnieć sobie, jak świętowali nasi przodkowie, i które ze 
zwyczajów przetrwały do dziś.
Post i trzeźwość to zabawa, popiół z chlebem to potrawa.

Wielkanoc poprzedza okres Wielkiego Postu trwający 
40 dni, który zapoczątkowuje Środa Popielcowa. W pol-
skim kościele katolickim jest to dzień, w którym kapłani, 
podczas nabożeństwa, posypują głowy wiernych popiołem. 
Wypowiadają przy tym słowa „prochem jesteś i w proch się 
obrócisz”.

Zanikła już tradycja podkurkowych uczt, które przed wieka-
mi w polskich domach rozpoczynały post. Podstawowym poży-
wieniem stawały się śledzie oraz żur.

Gdy w Palmową Niedzielę słońce świeci, będą pełne stodoły, 
beczki i sieci. Dokończenie na str. 2

Niedziela Palmowa, zwana również kwietną niedzielą, to 
dzień, który symbolizuje wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Wte-
dy to Jezus witany był palmowymi gałązkami, symbolizują-
cymi zwycięstwo. Na pamiątkę tego wydarzenia w niedzielę, 
na tydzień przed Wielkanocą, do kościoła przynosimy palmy, 
które po poświęceniu przechowujemy w domu cały rok. Strze-
gą one w tym czasie domostwa przed piorunami i innymi nie-
szczęściami. Według wierzeń palma posiada również leczniczą 
moc, a połknięcie baziowej kotki z palmy ma przez cały rok 
chronić przed bólem gardła.
Ostatnia wieczerza.

W Wielki Czwartek wszystkie dzwony w kościołach milkną 
i zastępują je drewniane kołatki. Jest to dzień będący pamiątką 
ostatniej Wieczerzy Jezusa z dwunastoma Apostołami. W ko-
ściele katolickim to także pamiątka ustanowienia Sakramentu 
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Dokończenie ze str. 1

Eucharystii oraz Kapłaństwa.
Niegdyś na pamiątkę ostatniej wieczerzy w domach polskich 

w Wielki Czwartek jedzono postną kolację zwaną tajnią. Po uro-
czystej kolacji Wielkoczwartkowej zostawiano często nieumyte 
naczynia, wierząc, że duchy zmarłych karmią się resztkami na 
nich pozostawionymi.

Nasi przodkowie nie wywieszali tego dnia prania na wietrze, wie-
rząc, że niepokoi to dusze zmarłych. Należało także zachować ciszę, 
co podkreślało czas oczekiwania na Zmartwychwstanie Pańskie.
Deszcz na Wielki Piątek napcha każdy kątek.

Dzień Męki Pańskiej to jedyny dzień w roku, kiedy w ko-
ściołach nie odprawiana jest Msza Święta, a jedynie sprawowa-
ne jest nabożeństwo adoracji Krzyża.

Z Wielkim Piątkiem wiąże się również wiele ludowych przy-
słów, wróżących pogodę np. Gdy Wielki Piątek ponury, Wielka-
noc będzie bez chmury lub przepowiadających obfi tość żniw Jak 
w Wielki Piątek jest rosa, będzie obfi ty plon prosa.

Niegdyś właśnie w Wielki Piątek tuż przed wschodem słoń-
ca obmywano się wodą z miski, do której wrzucano również 
monety, co miało zapewnić urodę i bogactwo. Tego dnia za-
czynano również przygotowywanie pisanek. Ozdabiane jaja są 
symbolem odradzania się przyrody, a także nadziei, którą niesie 
Zmartwychwstanie Chrystusa.
Wielka Sobota.

Wielka Sobota to Dzień Święconego. Rano święcimy po-
karmy, z kolei wieczorem wodę i ogień. A jak wyglądało to 
u naszych przodków. Pokarmy święciło się zwykle u najbogat-
szego gospodarza lub też przy przydrożnym krzyżu. W kosze 
wkładano zawsze wszystek pokarm, który zamierzało się spo-
żyć podczas świąt. Dziś nasze koszyczki są zwykle niewielkie, 

a pokarm w nie włożony – symboliczny. I tak powinny się w nim 
znaleźć: chleb – symbol ciała Chrystusa, jajko – symbol nowego 
życia, wędlina – zdrowie i dostatek, sól – jako symbol oczysz-
czenia, chrzan – oznaka ludzkiej siły, ciasto – symbol umiejęt-
ności oraz Baranek symbolizujący Chrystusa i zwycięstwo życia 
nad śmiercią.

Podczas wieczornego nabożeństwa przed Kościołami świę-
cimy ogień oraz wodę, którą później zabieramy do domu. Na 
wsi święcona woda wykorzystywana jest przez cały rok m.in. 
wiosną do kropienia ziarna przed siewem. Ma chronić przed nie-
szczęściem i zapewnić urodzaj.
Gdy na dzwony wielkanocne pada, suchość nam przez całe lato 
włada.

Rankiem w Wielkanocną Niedzielę odprawiana jest Msza 
Rezurekcyjna. W czasach naszych przodków, dziś już rzadziej, 
odbywały się „wyścigi furmanek”. Gospodarze dokładali wszel-
kich starań, by jak najszybciej dotrzeć do domu, bo kto pierwszy 
dotarł do domu, ten pierwszy miał zakończyć żniwa. Miało to 
również zapewnić ich obfi tość. Wierzono również, że to co robi 
się tego dnia będzie miało wpływ na cały następny rok. Dlatego 
też nie wolno było spać, by chwasty nie zarosły pól.

Z Wielką Niedzielą wiąże się również wiele tradycji kulinar-
nych, choć dla różnych regionów są to tradycje odmienne. To 
dzień wyjątkowego ucztowania, po podzieleniu się święconym 
jajkiem zasiadamy do wielkanocnego stołu, a na nim nie może 
zabraknąć jajek, szynki, czy żuru lub barszczu czerwonego.
Idziemy do waszej chałupki po jajka, po krupki.

Śmigus-dyngus i Lany Poniedziałek to inne nazwy Wielka-
nocnego Poniedziałku. Święto to wywodzi się jednak z dwóch 

różnych zwyczajów: śmigusa – polegającego na smaganiu się 
wierzbowymi witkami po nogach i oblewaniu wodą oraz dyn-
gusa – zwyczaju składania wiosennych wizyt i wręczania podar-
ków. Z czasem różnica między tymi dwoma zwyczajami zatarła 
się i połączyły się w jeden tworząc dzisiejszy śmigus-dyngus. 
Do dziś w niektórych regionach praktykuje się zwyczaj chodze-
nia po dyngusie. Chłopcy śpiewając przyśpiewki dyngusowe lub 
wielkanocne pieśni chodzą od domu do domu i zbierają dyng, 
czyli wykup. Kiedyś były nim przede wszystkim jajka. Dziś czę-
ściej jako dyng wręczane są pieniądze.

Święta Wielkanocne bez tradycji, obrzędów i obyczajów 
nie byłyby takie same. Dlatego warto je nie tylko przypominać 
młodszemu pokoleniu, ale kultywować w swoich domach, bo 
przecież jak mówił Ezra Poud’a tradycja to piękno, które chro-
nimy, a nie więzy, które krępują.

Pamiętajmy również, że sama świąteczna otoczka: wiosen-
ne porządki, czy przygotowanie potraw, nie powinny przysłonić 
prawdziwego sensu Świąt Wielkiej Nocy, którym jest tajemnica 
zwycięstwa życia nad śmiercią.

MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA
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4 marca Andrzej Jung Starosta Ko-
zienicki, Józef Grzegorz Małaśnicki Wi-
cestarosta, Piotr Kozłowski Burmistrz 
Gminy Kozienice oraz Marcin Łopuszań-
ski Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
w Kozienicach wzięli udział w spotkaniu 
dotyczącym prezentacji i wstępnego omó-
wienia wariantów korytarzy, w których 
planowane jest wytyczenie nowego śladu 
drogi i przeprawy mostowej w związku 
z przystąpieniem do opracowania do-
kumentacji projektowej na zadanie pn. 
„Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy 
m. Antoniówka Świerżowska a m. Świer-
że Górne”. Spotkanie odbyło się w Staro-
stwie Powiatowym w Garwolinie, a jego 
gospodarzem był Mirosław Walicki Sta-
rosta Garwoliński – Lider Inwestycji.

Przedstawiciele przedsiębiorstwa 
MOST-Projekt Sp. z o.o., przygotowują-
cy dokumentację projektową zadania,  za-
prezentowali 3 warianty przebiegu dróg 
dojazdowych. Biorąc pod uwagę teren 
powiatu kozienickiego wybrany został 
wariant, zaproponowany przez Andrzeja 
Junga Starostę Kozienickiego. Wariant 
ten jest najbardziej optymalny, najmniej 
inwazyjny, omijający tereny zabudowa-
ne, obejmuje najbliższy dojazd do drogi 
krajowej nr 79, a jedynym właścicielem 

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na kanale 
Powiatu Kozienickiego w serwisie 
youtube.com

tego terenu są Lasy Państwowe.
W spotkaniu oprócz przedstawicieli 

4 samorządów, na terenie których prze-
prowadzona zostanie inwestycja wzię-
li udział m.in. Maria Koc Senator RP, 
Marek Suski i Krzysztof Tchórzewski 
Posłowie na Sejm RP, Sylwester Dą-
browski Wicewojewoda Mazowiecki, 
Rafał Rajkowski Wicemarszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego, Paweł Ru-
siecki Zastępca Prezesa Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 
Anna Łukaszewska-Trzeciakowska Dy-
rektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Warszawie.

MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA

Wydarzenia
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Na mocy ustawy z dnia 3 lutego 
2011 roku dzień 1 marca ustanowio-
ny został Narodowym Dniem Pamię-
ci „Żołnierzy Wyklętych”. W Ko-
zienicach obchody upamiętniające 
„Niezłomnych” zorganizowane zosta-
ły 26 lutego. Uroczystości rozpoczęła 
msza święta w Kościele pw. Św. Józe-
fa, którą koncelebrowali ksiądz Janusz 
Bańkowski oraz ksiądz kanonik Flo-
rian Rafałowski sybirak.

Kolejnym punktem obchodów był 
występ młodzieżowego zespołu mu-
zycznego TRIO, który wykonał wią-
zankę pieśni patriotycznych. Wśród 
zgromadzonych tego dnia uczestników 
uroczystości znaleźli się m.in.: Andrzej 
Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, 
Piotr Kozłowski Burmistrz Gminy Ko-
zienice, Rafał Sucherman Przewodni-
czący Rady Miejskiej, Marek Drapała 
Wójt Gminy Magnuszew oraz przed-
stawiciele Związku Piłsudczyków 
RP Koło w Kozienicach z Marianem 
Śledziem Przewodniczącym i Mar-
kiem Gozderą Sekretarzem Związku, 
Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej Koło Kozienice z Piotrem 
Cybulą, Związku Weteranów i Re-
zerwistów Wojska Polskiego Oddział 
Kozienice z Jerzym Sienkiewiczem, 
Muzeum Regionalnego w Kozienicach 

z Dyrektorem Krzysztofem Reczkiem 
oraz Rycerzy Kolumba z Grzegorzem 
Kocykiem. 

Obchody zakończyło złożenie kwia-
tów i zapalenie zniczy przed Pomnikiem 
Niepodległości w Kozienicach. 

Organizatorami wydarzenia byli: 
Związek Piłsudczyków Rzeczypospo-
litej Polskiej Koło Kozienice, Świato-
wy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 
Koło Kozienice, Muzeum Regional-
ne w Kozienicach oraz Rada Rycerzy 

Kolumba w Kozienicach. 
Patronat honorowy nad obchodami 

objęli Andrzej Jung Starosta Powiatu 
Kozienickiego oraz Piotr Kozłowski 
Burmistrz Gminy Kozienice.

SABINA SEMENIUK

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na kanale 
Powiatu Kozienickiego w serwisie 
youtube.com

5 marca w Augustowie, na terenie 
Gminy Grabów nad Pilicą, odbyło się 
spotkanie dotyczące naprawy odcinka 
drogi powiatowej Nr 1131W Boże – 
Nowa Wola. Odcinek ten uległ znisz-
czeniu w trakcie robót, realizowanych 
przez Polskie Koleje Państwowe, 
w ramach projektu „Prace na linii ko-
lejowej nr 8, odcinek Warka – Radom 
(LOT C,D,E)”.

W rozmowach uczestniczyli: An-
drzej Jung Starosta Kozienicki, Józef 
Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, 
Marcin Łopuszański Dyrektor Zarzą-
du Dróg Powiatowych w Kozienicach, 
Euzebiusz Strzelczyk Wójt Gminy 
Grabów nad Pilicą, Dariusz Zawod-
nik mieszkaniec Gminy, Andrzej 
Szymczyk Kierownik Kontraktu, To-
masz Jaworek Kierownik Robót oraz 
Józef Wilk Kierownik Budowy. Pod-
czas spotkania ustalono, iż do koń-
ca marca br. przeprowadzona zo-
stanie inwentaryzacja zniszczonych 
dróg oraz wycena szkód.

SABINA SEMENIUK

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na kanale 
Powiatu Kozienickiego w serwisie 
youtube.com

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-

Wydarzenia
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15 lutego 1864 roku, podczas Po-
wstania Styczniowego rozegrała się 
w pobliżu Lipy w gminie Głowaczów, 
bitwa stoczona przez oddział Dzie-
ci Warszawskich Pawła Gąsowskiego 
z oddziałem wojsk rosyjskich dowo-
dzonych przez podpułkownika Zanki-
sowa. Niestety, życie w bitwie straciło 
40 powstańców, a prawie 90 zostało 
rannych.

19 lutego, w Lipie, przy Pomni-
ku upamiętniającym to wydarzenie 
odbyła się uroczystość rocznicowa, 
w której oprócz gospodarzy: przed-
stawicieli Gminy Głowaczów oraz 
Sołtysa Wsi Lipa, wzięli udział rów-
nież Posłowie na Sejm RP Agnieszka 
Górska i Dariusz Bąk, Wicestarosta 
Powiatu Kozienickiego Józef Grzegorz 
Małaśnicki, przedstawiciele Lasów 
Państwowych, Ochotniczych Straży 
Pożarnych, stowarzyszeń i placówek 
oświatowych z terenu gminy Głowa-
czów oraz mieszkańcy Lipy. Przy po-
mniku zgromadziły się również poczty 
sztandarowe.

Po modlitwie, poprowadzonej 
przez ks. Marcina Jarząbka z Parafii 
pw. Św. Wawrzyńca w Głowaczowie, 
o historii opowiedział były Nadleśni-
czy Nadleśnictwa Dobieszyn Jan Chry-
zostom Czachowski – potomek dowód-
cy Powstania Styczniowego Dionizego 
Czachowskiego. Następnie zebrane 
delegacje złożyły kwiaty i zapaliły 
znicze przed Pomnikiem.

MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA
Materiał fi lmowy na wyżej wymie-

niony temat dostępny jest na kanale 
Powiatu Kozienickiego w serwisie 
youtube.com

15 marca w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Opac-
twie mieliśmy zaszczyt gościć Mini-
stra Edukacji i Nauki Przemysława 
Czarnka oraz Dyrektora Departamen-
tu Programów Naukowych i Inwe-
stycji Ministerstwa Edukacji i Nauki 
Wojciecha Kondrata. Wizyta prze-
biegała zgodnie z protokołem. Dy-
rektor szkoły i uczniowie przywitali 
przybyłych gości kwiatami oraz wrę-
czyli samodzielnie wykonane prace 
plastyczne. Dyrektor placówki za-
prezentowała budynek szkoły oraz 
warunki, w jakich uczą się dzieci 
i młodzież z niepełnosprawnością inte-
lektualną. Minister odwiedził uczniów 
w klasach podczas codziennych zajęć. 
Wizyta przebiegała w miłej i serdecz-
nej atmosferze. Przemysław Czarnek 
podziękował nauczycielom za trud, za-
angażowanie i efektywną pracę w tak 

trudnym czasie panującej pandemii, 
a uczniom na ręce Dyrektor szkoły 
przekazał tablicę interaktywną. 

Jest nam bardzo miło i czujemy się 

trudnym czasie panującej pandemii, wyróżnieni wizytą tak zacnych gości.

ANNA GRZESIK
Dyrektor SOSW w Opactwie

Wydarzenia
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17 marca przed budynkiem Starostwa 
Powiatowego w Kozienicach odbyła się 
konferencja prasowa Wicemarszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego Rafała Rajkow-
skiego, podczas której przekazał informację 
o dofi nansowaniu, które Urząd Marszałkow-
ski Województwa Mazowieckiego przyznał 
Powiatowi Kozienickiemu na budowę bu-
dynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego z infrastrukturą techniczną 
i zagospodarowaniem terenu przy ul. Głowa-
czowskiej w Kozienicach. Środki fi nansowe 
w kwocie 3.999.443,098 zł przyznane zo-
stały w ramach instrumentu wsparcia zadań 
ważnych dla równomiernego rozwoju woje-
wództwa mazowieckiego.  

W konferencji wzięli udział również: 
Tomasz Śmietanka Radny Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego, Andrzej Jung 
i Józef Grzegorz Małaśnicki Starosta i Wi-
cestarosta Powiatu Kozienickiego, Tomasz 
Trela Przewodniczący Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady 
Powiatu Kozienickiego oraz Anna Grzesik 
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Opactwie.

Podczas konferencji zaprezento-
wana została wizualizacja nowego bu-
dynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego, który usytuowany 
będzie w Kozienicach przy ul. Głowa-
czowskiej.

MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na kanale 
Powiatu Kozienickiego w serwisie 
youtube.com

Wydarzenia
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Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na kanale 
Powiatu Kozienickiego w serwisie 
youtube.com

Powiat Kozienicki rozpoczął reali-
zację długo wyczekiwanej inwestycji, 
którą jest budowa nowej siedziby Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego. Gotowy jest już projekt nowe-
go budynku, który będzie usytuowany 
w Kozienicach przy ulicy Głowaczow-
skiej, na działkach stanowiących wła-
sność Powiatu Kozienickiego. 

Będzie on obiektem nowoczesnym, 
w pełni ekologicznym: z pompą ciepła 
oraz panelami fotowoltaicznymi. W no-
wej siedzibie, będzie się mogło uczyć 
100 uczniów. Internat zaprojektowa-
ny został na 60 miejsc. Szkoła spełni 
wszystkie potrzeby użytkowników. 
Projekt zakłada podział budynku na kil-
ka obszarów: 
1. Część szkoły, która zawiera sale dy-

daktyczne, administrację, zaplecze 
kuchenne ze stołówką, bibliotekę, 
świetlicę, salę gimnastyczną i zaple-
cze sanitarno-szatniowe; 

2. Internat, który mieści pokoje sypialne, 
gabinet dyrektora, pokój wychowaw-
cy, świetlice, aneks kuchenny; 

3. Część techniczna z hydrofornią, warsz-
tatem i korytarze; 

4. Komunikacja, w skład której wchodzi 
łącznik i korytarze. 
Całość projektowanego budyn-

ku wraz z zapleczem będzie dostępna 
do korzystania przez osoby niepełno-
sprawne. Wstępne plany zakończenia 
inwestycji zakładają, że wychowanko-
wie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego 1 września 2023 roku 
rozpoczną rok szkolny w nowej siedzi-
bie w Kozienicach.

Powyższe zadanie jest w tej chwili 
największą inwestycją samorządową 
na terenie gminy Kozienice i drugą co 
do wielkości na terenie powiatu kozie-
nickiego, po budowie nowej siedziby 
Szkoły Drzewnej i Leśnej w Garbat-
ce-Letnisku, którą w 2018 roku Powiat 
Kozienicki przekazał Urzędowi Mar-
szałkowskiemu Województwa Mazo-
wieckiego.

Wizualizacja Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Kozieni-
cach dostępna jest na stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego w Kozienicach 
www.kozienicepowiat.pl

SABINA SEMENIUK
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Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego zaprasza właścicieli go-
spodarstw rolnych do udziału w XVIII 
Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne. Konkurs Bezpiecz-
ne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu 
działań prewencyjnych Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, których ce-
lem jest poprawa bezpieczeństwa i higie-
ny pracy w gospodarstwach rolnych.

Konkurs organizowany jest przez 
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego, we współpracy z Ministerstwem 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową 
Inspekcją Pracy, Krajowym Ośrodkiem 
Wsparcia Rolnictwa i Agencją Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bez-
pieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Pa-
tronat Honorowy Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrzeja Dudy. 

W siedemnastu edycjach Konkursu 
udział wzięło ponad 20 tysięcy gospodarstw 
indywidualnych. Każdego roku uczestni-

kom przyznawane są cenne nagrody. 
Właściciele zgłaszanych gospodarstw 

mają okazję do zaprezentowania swoich 
warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, 
zdobycia cennych nagród, a także poddania 
gospodarstwa profesjonalnemu audytowi 
bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą 
komisje konkursowe. Podczas eliminacji 
sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia 
i życia są stosowane w ocenianym gospo-
darstwie, a także czy wyeliminowane są 
w nim zagrożenia wypadkowe. 

W skład komisji konkursowych eta-
pów regionalnych i wojewódzkiego na 
Mazowszu wchodzą specjaliści z zakre-
su bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, 
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego, Mazowiecką Izbę Rolniczą i inne 
instytucje działające w środowisku wiej-
skim. Zastosowanie się do ich rad i uwag 

przyczynia się do 
wyeliminowania 
wielu zagrożeń, 
a tym samym do zmniejszenia ryzyka wy-
padków i chorób zawodowych rolników 
oraz ich rodzin. 

Warunkiem udziału w Konkursie jest 
podleganie ubezpieczeniu społecznemu 
rolników przez co najmniej jednego ze 
współwłaścicieli gospodarstwa rolnego. 

Szczegółowe informacje o organi-
zacji Konkursu można uzyskać w Pla-
cówce Terenowej KRUS w Kozienicach 
ul. Sławna 31  (tel. 48 383 37 50 ) e-mail: 
kozienice@krus.gov.pl). 

Ważne terminy: 
23.04.2021 r. – upływa termin zgłasza-

nia udziału w Konkursie 
25.06.2021 r. – zakończenie etapu woje-

wódzkiego 
07/08.2021 r. – wizytacja gospodarstw 

fi nałowych.
Kasa Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego

31 stycznia 2021 r. uczniowie naszego liceum po raz kolej-
ny włączyli się w działania na rzecz Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Pieniądze zebrane podczas tegorocznego 
fi nału zostaną przeznaczone na potrzeby dziecięcych oddziałów: 
laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Mimo mroź-
nej pogody młodzież gorąco zachęcała społeczność lokalną do 
wsparcia akcji, dzięki czemu puszki zostały napełnione. Dzię-
kujemy!

11 lutego 2021 roku, w godzinach: 12:15 – 14:30, ucznio-
wie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czar-

nieckiego w Kozienicach wzięli udział w wirtualnej wizycie 
w Brukseli w Komisji Europejskiej. Z inicjatywy nauczy-
cielki Małgorzaty Kuśmierczyk-Balcerek młodzież mogła, 
za pośrednictwem platformy Cisco WebEx, porozmawiać 

z osobami, które na co dzień pracują w strukturach Unii 
Europejskiej w Brukseli. Organizatorką wizyty była Ewa 
Modzelewska z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej 
w Polsce, pracująca w sekcji do spraw komunikacji. Z kolei 
nad prawidłowym przebiegiem spotkania czuwała Ewa Krze-
mień – koordynatorka programu z Centrum wizyt w Komi-
sji Europejskiej w Brukseli. Uczniowie wysłuchali wykładu 
pt. ,,Rola i funkcjonowanie Komisji Europejskiej”, który 
został przeprowadzony przez dr Michała Rynkowskiego – 
członka Służby Prawnej Komisji Europejskiej. Pan doktor 
w przygotowanej przez siebie prezentacji przybliżył 
uczniom sylwetki ważnych osobistości pracujących w Ko-
misji Europejskiej, a także przedstawił parę ciekawych in-
formacji na temat funkcjonowania europejskich programów 
edukacyjnych dla młodzieży, m.in. programu edukacyjnego 
Erasmus+. Druga część spotkania odbyła się pod hasłem 
,,Instytucje Europejskie od kuchni”, a poprowadził ją Maciej 
Tomaszewski z Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości 
i Konsumentów Komisji Europejskiej. Prowadzący udzielał 
informacji na temat ciekawych inicjatyw Unii Europejskiej. 
Organizatorzy spotkania dbali o to, aby atmosfera wirtualnej 
wizyty była swobodna i przyjemna. Byli otwarci na pytania 
uczniów i starali się odpowiadać na wszystkie, nawet te naj-
trudniejsze. Rzeczowo wyjaśniali poruszane przez młodzież 
zagadnienia, a także udostępnili uczniom źródła, z których 
mogą korzystać. Dla społeczności Liceum była to okazja 
do poszerzenia swojej wiedzy na temat Unii Europejskiej, 
a także do zapoznania się z realiami pracy urzędników Ko-
misji Europejskiej i atrakcyjna lekcja wiedzy o społeczeń-
stwie w czasie zdalnej nauki. 

Red. I LO

wizyty była swobodna i przyjemna. Byli otwarci na pytania 
uczniów i starali się odpowiadać na wszystkie, nawet te naj-
trudniejsze. Rzeczowo wyjaśniali poruszane przez młodzież 

mogą korzystać. Dla społeczności Liceum była to okazja 

misji Europejskiej i atrakcyjna lekcja wiedzy o społeczeń-
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High need baby to dość nowe pojęcie 
określające wysoko wrażliwe niemowlę 
lub małe dziecko. Najczęściej dostrzega-
nymi cechami takiego dziecka są:
• cały czas wydaje się być niezadowolone,
• ma trudności ze zmianami w otoczeniu,
• lubi mocny dotyk, stałe bujanie, ciągłe 

przytulanie, albo nie lubi być przytulane,
• ciągle wykonuje dużo ruchów, pręży 

się, wygina,
• jest nieprzewidywalne – o rutynie moż-

na tylko pomarzyć,
• wszystko przeżywa nad wyraz inten-

sywnie,
• zaspokojenie potrzeb fi zjologicznych jest 

trudne, intensywne, często stresujące.
Rodzic natomiast czuje się bezradny, 

zmęczony, zastanawia się gdzie popełnił 
błąd, a może coś jest nie tak z dzieckiem? 
Otrzymuje masę dobrych rad, które bar-
dziej go irytują niż wspierają.

Zastanawia się: „A czy to normalne?”, 
bo maleństwo nie śpi, ciągle chce być no-
szone, a przede wszystkim nieustannie 
płacze. Bardzo możliwe, że to cechy tzw. 
dziecka wysoko wrażliwego, którego 
wrażliwość na bodźce otoczenia jest tak 
duża, że cały świat rodziny stanął na gło-
wie i kręci się tylko wokół dziecka.

Otóż maluch odbiera sygnały z oto-
czenia tak, że wydają się być dla niego 
zagrożeniem, a bezpiecznie jest tylko 
w ramionach rodzica. Ma dużo większe 
potrzeby, a każda czynność, jak karmie-
nie czy pielęgnacja, są nieprzyjemnym 

doznaniem, stresującym rodzica i dziec-
ko. Niechęć do kąpieli, czesania włosów, 
obcinania paznokci, smarowania buzi 
kremem… „Nieodkładalne” dziecko 
komunikuje się głównie płaczem i krzy-
kiem, wydaje się być ciągle czujne, a do 
tego w złym humorze. W przeciwieństwie 
jak odbierają to dorośli, nie jest to próbą 
manipulacji ze strony dziecka. Jest ono za 
małe, aby jakąkolwiek manipulację sto-
sować. Jest to tylko forma komunikacji 
z opiekunem. Te wymagające niemowlę-
ta, dwulatki czy przedszkolaki nie znoszą 
czekać, domagają się natychmiastowego 
zaspokajania swoich potrzeb. Tu i teraz! 
Nie akceptują też zamienników, które 
mogą je tylko jeszcze bardziej rozzłościć.

High Need Babies są niezwykle ak-
tywne nie tylko w dzień, ale i w nocy. 
Pozostają ciągle w ruchu i trudno im usie-
dzieć w jednym miejscu. Nie jest to łatwe 
dla opiekunów wyjątkowo wymagają-
cych dzieci, a w przyszłości może oka-
zać się problemem w przedszkolu/szkole. 
Te dzieci  mają kłopot z samoregulacją, 
z wyciszeniem czy usypianiem – nie 
działają na nie żadne zabawki, karuzelki, 
szumiące pluszaki. Potrzeba czasu, żeby 
nauczyły się zasypiać samodzielnie i na 
pewno nie pomoże w tym metoda „wy-
płacze się, to się uspokoi!”. To tylko nasi-
la lęk i krzyk dziecka.

Dlaczego tak się dzieje? Układ genów 
powoduje taką konstelację cech tempera-
mentalnych wraz ze specyfi cznym sposo-

bem funkcjonowania układu nerwowego, 
że dziecko cechuje duża wrażliwość na 
bodźce sensoryczne, niespecyfi czny spo-
sób ich przetwarzania i ciągle niezaspo-
kojone potrzeby (bliskości, snu, głodu, 
itd.). Wydaje się, że organizm dziecka 
jest tak zdezorganizowany, że nie da się 
wprowadzić stałego schematu dnia, usta-
lić pory snu i posiłków. To naturalne, że 
ciągłe noszenie, karmienie i pocieszanie 
dziecka niekorzystnie oddziaływuje na 
samopoczucie rodzica.

Jednakże jest ratunek! A kluczem do 
zrozumienia dziecka jest rozpoznanie 
jego potrzeb, cech typowych dla High 
Need Baby oraz przyczyn takich zacho-
wań i czynników warunkujących prawi-
dłowe przetwarzanie bodźców. Wsparcie 
rodzica w tej kwestii wpływa na zdjęcie 
z niego poczucia winy za zachowanie 
dziecka, odciążenie dotychczasową co-
dziennością i poprawę funkcjonowania 
całej rodziny „wysokowrażliwca”.

Zgłoszenie się na konsultację do Te-
rapeuty Integracji Sensorycznej pozwoli 
na zweryfi kowanie przyczyn trudności 
dziecka, poprawę efektywności odpowia-
dania na zachowania dziecka i pełniej-
szego zrozumienia jego potrzeb senso-
rycznych. Podczas konsultacji otrzymasz 
wsparcie i wskazówki, które pomogą za-
równo Tobie, jak i Twojemu Maluchowi.

ANNA KOŁAKOWSKA
Psycholog

Terapeuta Integracji Sensorycznej

Szanowni Państwo,
w związku z ostatnią nowelizacją Prawa budowlanego, 

umożliwiającą przesyłanie wniosków w formie elektronicz-
nej, na stronie internetowej Powiatu Kozienickiego stwo-
rzyliśmy baner odsyłający do rządowej strony https://e-bu-
downictwo.gunb.gov.pl/. Znajduje się on po lewej stronie, 
pod banerem Geoportalu Powiatu Kozienickiego.

Serwis e-budownictwo umożliwia elektroniczne wysła-
nie wniosków do organów administracji. W tej chwili moż-
liwe jest złożenie w ten sposób 10 wniosków, w następ-
nej kolejności, od lipca 2021 roku będzie można składać 
w sposób elektroniczny kolejne wnioski objęte noweliza-
cją Prawa budowlanego, w tym wniosek o pozwolenie na 
budowę wraz z projektem budowlanym w formie elektro-
nicznej.

MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA
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Biuro Powiatowe ARiMR w Kozienicach informuje:
I. Nabór wniosków o przyznanie pomocy na tworzenie krótkich łańcuchów 
dostaw.

Od 29 marca do 12 maja ARiMR będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania „Współ-
praca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Pomoc fi nansowana jest z budżetu Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

O takie wsparcie mogą ubiegać się grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI). W skład grupy musi wchodzić co najmniej 5 rolni-
ków i każdy z nich musi spełniać wymagania określone w przepisach o prowadzeniu działalności:
• w ramach dostaw bezpośrednich, lub
• przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, lub
• w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub
• w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, lub
• w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 

10 i 11 Polskiej Klasyfi kacji Działalności.
Grupa EPI może posiadać zdolność prawną, a w przypadku gdy jej nie ma, działa na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy 

spółki cywilnej albo innej umowy. Podmioty wchodzące w skład grupy deklarują wspólną realizację operacji, ubieganie się o przyznanie 
pomocy i mogą być reprezentowane w tym zakresie przez jednego przedstawiciela. Grupa taka musi mieć nadany numer identyfi kacyjny 
w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 

Co do zasady, grupy składają się z niewielkiej liczby podmiotów gospodarczych współpracujących ze sobą na rynkach lokal-
nych. Podmioty te działając na danym terenie będą tworzyć więzi społeczne między producentami, przetwórcami i konsumentami. 
To prowadzi do skrócenia łańcucha dostaw, co z kolei przekłada się na poprawę jakości produktów – towar szybciej trafi a do kon-
sumenta, więc jest świeższy, a także na niższą cenę, którą musi zapłacić konsument – pomiędzy producentem a nabywcą może być 
tylko jeden pośrednik. 

Wsparcie będzie można otrzymać na utworzenie krótkiego łańcucha dostaw, np. poprzez metody organizacji produkcji, trans-
portu lub marketingu produktów rolno-spożywczych. Może być ono przyznane m.in. na:
• budowę, przebudowę lub remont obiektów lub infrastruktury,
• zakup lub instalację nowych maszyn lub urządzeń – w tym środków transportu,
• zakup lub instalację wyposażenia,
• odpłatne korzystanie z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości w związku z realizacją operacji,
• zakup środków produkcji,
• koszty ogólne i bieżące. 

Pomoc jest przyznawana w formie płatności zryczałtowanej. W okresie realizacji PROW na lata 2014 – 2020 dana grupa może 
otrzymać ją tylko raz, a jej wysokość wynosi:
• 325 tys. zł, w przypadku, gdy w ramach planowanej do realizacji operacji ma zostać zakupiony środek transportu,
• 280 tys. zł w pozostałych przypadkach.

Zaś budżet w ramach działania wynosi ponad 23 mln zł.
Obecny nabór różni się od poprzednich w ramach działania „Współpraca” tym, że można w nim uzyskać pomoc jedynie na 

utworzenie krótkiego łańcucha dostaw. We wcześniejszych trzech, w ramach ww. działania, zakres przyznawania wsparcia obejmo-
wał szeroko rozumiane projekty innowacyjne w rolnictwie.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi dokumentami przyjmuje Centrala ARiMR. Można je złożyć osobiście lub 
przez pełnomocnika, a także w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką 
rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej. 

II. ARiMR przypomina – wypalanie traw grozi utratą dopłat.
Z nastaniem przedwiośnia rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że proceder 

ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR. 
Jak groźny jest pożar łąk, można było przekonać się wiosną ubiegłego roku, kiedy płonęły tereny Biebrzańskiego Parku Naro-

dowego, a akcja gaśnicza trwała kilkanaście dni. Mimo że od wielu lat ARiMR, Straż Pożarna i inne instytucje przestrzegają przed 
wypalaniem traw, co roku znajdują się osoby, które lekceważąc te apele, za nic mają stwarzanie bezpośredniego zagrożenia dla 
zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt i niszczenie środowiska naturalnego. 
Pozytywne skutki wypalania traw to mit. 

Wbrew obiegowej opinii wypalanie nie powoduje bujniejszego odrostu traw. Nie poprawia też jakości gleby. Co więcej, 
w znacznym stopniu obniża wartość plonów. Po przejściu pożaru gleba staje się jałowa i potrzebuje nawet kilku lat, aby powrócić 
do stanu sprzed katastrofy. 

Pożar jest tragiczny w skutkach dla całego ekosystemu – zniszczona zostaje nie tylko warstwa życiodajnej próchnicy, giną rów-
nież zwierzęta. Podpalanie traw bywa często przyczyną pożarów lasów i zabudowań gospodarczych, w których życie tracą także 
ludzie.
Surowe kary – grzywna, a nawet więzienie.

Zakaz wypalania traw określony został w Ustawie o ochronie przyrody oraz w Ustawie o lasach, a Kodeks wykroczeń przewi-
duje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść od 5 tys. do 20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku pod-
palenia trawy dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie utraty zdrowia lub życia wielu osób albo zniszczenia mienia wielkich 
rozmiarów, wtedy sprawca – zgodnie z zapisami Kodeksu karnego – podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat. 
Wypalanie traw to też ryzyko utraty dopłat.

Oprócz wspomnianych sankcji wypalającemu grożą również dotkliwe kary, które nakładać może Agencja Restrukturyzacji 

O takie wsparcie mogą ubiegać się grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI). W skład grupy musi wchodzić co najmniej 5 rolni-

Informacje
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i Modernizacji Rolnictwa. Zakaz wypalania gruntów rolnych jest jednym z warunków, których rolnicy zobligowani są przestrzegać, 
aby móc ubiegać się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014 – 2020. W przypadku jego złamania 
ARiMR może nałożyć na rolnika karę fi nansową zmniejszającą wszystkie otrzymywane przez niego płatności o 3 proc. W zależ-
ności od stopnia winy, może zostać ona obniżona do 1 proc. bądź zwiększona do 5 proc. Jeszcze wyższe sankcje przewidziane są 
dla tych, którzy świadomie wypalają grunty rolne – muszą oni liczyć się z obniżeniem płatności nawet o 25 proc. Agencja może 
również pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok, jeśli stwierdzone zostanie uporczywe wypalanie przez 
niego traw.

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

PONAD 400 000 ZŁ DLA POWIATU KOZIENICKIEGO
Powiat Kozienicki w ramach kolejnej edycji Programu „Asy-

stent osobisty osoby niepełnosprawnej” otrzymał ze środków Fun-
duszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecz-
nej środki fi nansowe w kwocie 422.280,00 zł.

Powyższe wsparcie fi nansowe wykorzystane może zostać w za-
kresie świadczenia usług asystenta dla:
– dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącz-

nie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki 
lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałe-
go współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wyma-
gają wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz 
funkcjonowaniu w życiu społecznym.

MONIKA SZEWCZYK-WIRASZKA

Informacje
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach informuje o możliwości składania wniosków o dofi nansowanie ze środ-
ków PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków:

• Moduł I do dnia 31.08.2021 r. 
• Moduł II do dnia 10.10.2021 r. (II termin – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).
Wnioski można składać w wersji papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, drogą pocztową oraz elek-

troniczną za pośrednictwem platformy internetowej SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/. Wnioski i wymagane załączniki 
znajdują się na stronie PCPR w Kozienicach w zakładce Aktywny Samorząd/wnioski i załączniki.

W celu złożenia wniosku poprzez platformę internetową SOW należy posiadać PROFIL ZAUFANY/TYMCZASOWY PROFIL 
ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Instrukcja utworzenia PROFILU ZAUFANEGO/TYMCZASOWEGO PROFILU ZAUFANEGO znajduje się pod adresami:
• https://www.gov.pl/cyfryzacja/profi l-zaufany-ego
• https://obywatel.gov.pl/zaloz-profi l-zaufany#scenariusz-przez-internet
• https://moj.gov.pl/uslugi/engine/ng/index?xFormsAppName=TymczasowyProfi lZaufany 

Szerszych informacji dotyczących programu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozieni-
cach,  ul. Kochanowskiego 15, 26-900 Kozienice lub pod nr tel. 48 382 05 62.

MARCIN STYŚ
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Kozienicach

Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Kozienicach poszukuje kan-
dydatów do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej zawodowej oraz niezawo-
dowej.

Apelujemy do osób, które są odpowie-
dzialne oraz potrafi ące zrozumieć dziecko 
o rozważenie możliwości podjęcia się roli 
rodzica zastępczego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej 
może być powierzone małżonkom lub 
osobie niepozostającej w związku mał-
żeńskim.

Kandydaci do pełnienia funkcji ro-
dziny zastępczej muszą spełniać wa-
runki, o których mowa w art. 42 ust. 
1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
821):
1) dają rękojmię należytego sprawowania 

pieczy zastępczej;
2) nie są i nie były pozbawione władzy 

rodzicielskiej oraz władza rodziciel-
ska nie jest im ograniczona ani zawie-
szona;

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny 
– w przypadku, gdy taki obowiązek 
w stosunku do nich wynika z tytułu 
egzekucyjnego;

4) nie są ograniczone w zdolności do 
czynności prawnych;

5) są zdolne do sprawowania właściwej 
opieki nad dzieckiem, co zostało 

potwierdzone:
a) zaświadczeniem lekarskim o sta-

nie zdrowia wystawionym przez 
lekarza podstawowej opieki zdro-
wotnej,

b) opinią o posiadaniu predyspozy-
cji i motywacji do pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej lub prowadze-
nia rodzinnego domu dziecka wy-
stawioną przez psychologa, który 
posiada co najmniej wykształcenie 
wyższe magisterskie na kierunku 
psychologia oraz 2-letnie doświad-
czenie w poradnictwie rodzinnym;

6) przebywają na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

7) zapewniają odpowiednie warunki by-
towe i mieszkaniowe umożliwiające 
dziecku zaspokajanie jego indywidu-
alnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego i społecz-

nego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zain-

teresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu 

wolnego.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej 

niezawodowej lub zawodowej może być 
powierzone osobom, które nie były ska-
zane prawomocnym wyrokiem za umyśl-
ne przestępstwo.

W przypadku rodziny zastępczej 
niezawodowej, co najmniej jedna osoba 
tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe 

źródło dochodów.
Wszystkie niezbędne informa-

cje dotyczące szkoleń oraz rodzin-
nej pieczy zastępczej można uzyskać 
w siedzibie PCPR w Kozienicach 
ul. Kochanowskiego 15 – pokój nr 18 
w godzinach:
Poniedziałek – 7.30 – 16.30
Wtorek – czwartek – 7.30 – 15.30
Piątek – 7.30 – 14.30
lub telefonicznie pod numerem 48 382 
05 65

WSZYSTKICH ZAINTERESOWA-
NYCH ZAPRASZAMY!

MARCIN STYŚ
Dyrektor

Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie

w Kozienicach

Informacje
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10 marca 2021 roku rozstrzygnięte roz-
stały eliminacje powiatowe XXVIII Ogól-
nopolskiego Młodzieżowego Konkursu 
Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”, 
których organizatorem był Oddział PTTK 
w Kozienicach. 

Na eliminacje powiatowe wpłynęło 
łącznie 22 prace z 7 szkół, w tym:
• 16 prac w kategorii szkół podstawowych 

(10 indywidualnych, 1 zespołowa,  
5 multimedialnych), 

• 6 prac w kategorii szkół ponadpodsta-
wowych (3 indywidualnych, 1 zespo-
łowa, 2 multimedialne),
Prace przygotowywało łącznie  

28 uczniów pod opieką 11 nauczycieli.
W każdej kategorii wiekowej Jury  

w składzie: Lucyna Mańkowska – członek 
Zarządu Oddziału, przewodnicząca Rady 
Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG 
PTTK, Maria Gola – członek Zarządu 
Oddziału, członek Zarządu MFO PTTK, 
Wiesława Choroś – nauczyciel historii, 
członek PTTK, Kamil Kultys – student, 
dwukrotny laureat etapu centralnego kon-
kursu „Poznajemy Ojcowiznę”, ocenia-
ło oddzielnie prace indywidualne, prace 
zespołowe oraz prace multimedialne. 
Po obradach Jury postanowiło przyznać 
następujące nagrody (tekst pogrubiony – 
kwalifikacja do etapu wojewódzkiego):
Szkoła podstawowa – praca indywidualna
1 miejsce 
• Oliwia Piórkowska (Zespół Placó-

wek Oświatowych im. Armii Kra-
jowej w Sieciechowie) za pracę 
Historia rodziny Matki Partyzan-
tów, opiekun Wioletta Dziosa-
-Wojtasik

• Julia Jarocka (Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Stanisławicach) za pracę 
Dwa kraje – jedna Ojczyzna, opiekun 
Anna Tasak

2 miejsce 
• Adrian Witosław (Zespół Placówek 

Oświatowych im. Armii Krajowej 
w Sieciechowie) za pracę Władysław 
Kurpiel – artysta plastyk, opiekun 
Karol Majcher

• Weronika Czerska (Zespół Placówek 
Oświatowych im. Armii Krajowej  
w Sieciechowie) za pracę Perełka 
naszej okolicy, opiekun Wioletta 
Dziosa-Wojtasik

3 miejsce
• Zuzanna Strzelczyk (Publiczna Szko-

ła Podstawowa im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Głowaczowie) za pracę 
Dzieje ludności żydowskiej w Gło-
waczowie, opiekun Katarzyna Piech

4 miejsce 
• Roksana Wójcik (Zespół Szkolno-Przed-

szkolny im. Kazimierza Ośki w Starych 
Słowikach) za pracę Skromne życie mo-
jej Babci, opiekun Bożena Szczur

• Agata Kuś (Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny im. Kazimierza Ośki w Starych 
Słowikach) za pracę Babcia na moto-
rze, opiekun Agnieszka Kuś

• Lena Amerek (Zespół Szkolno-Przed-
szkolny im. Kazimierza Ośki w Sta-
rych Słowikach) za pracę Jak zdoby-
wałam Odznakę Krajoznawczą Ziemi 
Kozienickiej, opiekun Bożena Szczur

5 miejsce 
• Aleksandra Kowalczuk (Publiczna 

Szkoła Podstawowa im. chor. Jana 
Szymańskiego w Ryczywole) za pracę 
Ryczywół – moja Ojcowizna, opiekun 
Karolina Bucior

• Zuzanna Czerwińska (Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. chor. Jana Szymań-
skiego w Ryczywole) za pracę Kościół 
w Ryczywole, opiekun Karolina Bucior

Szkoła podstawowa – praca zespołowa
1 miejsce
• Maja Kęska, Zuzanna Światek (Publicz-

na Szkoła Podstawowa w Bogucinie) 
za pracę Zoom na las i mistrzowie ka-
muflażu, opiekun Mariola Gębska 

Szkoła podstawowa – praca multime-
dialna
1 miejsce 
• Zofia Kaczmarczyk (Szkoła Podsta-

wowa im. Żołnierzy Polskich spod 
Monte Cassino w Grabowie nad Pi-
licą) za pracę Mjr Henryk Dobrzań-
ski – Hubal „Szalony Major” na Zie-
mi Kozienickiej, opiekun Agnieszka 
Durajczyk 

2 miejsce
• Bartłmiej Durajczyk, Julia Gos, Mi-

chał Żarłak (Szkoła Podstawowa 
im. Żołnierzy Polskich spod Monte 
Cassino w Grabowie nad Pilicą) za 
pracę Historia Parafii Trójcy Świę-
tej w Grabowie nad Pilicą, opiekun 
Agnieszka Durajczyk

•Barbara Rozborska (Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Stanisławicach) za 
pracę Piesze wędrówki po mojej oko-
licy, opiekun Anna Tasak

3 miejsce 
• Anastazja Kozlova (Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. chor. Jana Szymań-
skiego w Ryczywole) za pracę Mój 
dom rodzinny, moja miejscowość, jej 
położenie, krajobraz i stan środowi-
ska, opiekun Karolina Bucior 

wyróżnienie
•Gabriela Buczek, Julia Kowalik (Pu-

bliczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. 
Jana Pawła II w Kozienicach) za pracę 
Poznajemy polską Ojcowiznę

Szkoła ponadpodstawowa – praca in-
dywidualna
1 miejsce 
• Jakub Gumiński (I Liceum Ogólno-

kształcące im. Stefana Czarnieckie-
go w Kozienicach) za pracę Od za-
wsze patriota – od dziś mój bohater, 
opiekun Joanna Kuźmińska 

2 miejsce 
• Kacper Traczyk (I Liceum Ogólno-

kształcące im. Stefana Czarnieckiego 
w Kozienicach) za pracę „Korzenie”, 
czyli historia Antoniego i Tatiany, opie-
kun Joanna Kuźmińska 

• Sara Smargol (II Liceum Ogólno-
kształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. 
Legionów Polskich w Kozienicach) 
za pracę W starym albumie u mego 
dziadka, opiekun Mirosław Mazur 

Szkoła ponadpodstawowa – praca ze-
społowa 
1 miejsce
• Emilia Czerwińska, Weronika Krupa 

(I Liceum Ogólnokształcące im. Ste-
fana Czarnieckiego w Kozienicach) 
za pracę Kazimiera Gruszczyńska 
– Założycielka Zakonu Sióstr Fran-
ciszkanek od Cierpiących, opiekun 
Joanna Kuźmińska 

Szkoła ponadpodstawowa – praca mul-
timedialna
1 miejsce
• Karolina Ptaszek, Maria Więsyk  

(I Liceum Ogólnokształcące im. Ste-
fana Czarnieckiego w Kozienicach) 
za pracę „Krokami historii” – zabytki 
Kozienic, opiekun Joanna Kuźmińska 

2 miejsce
• Zuzanna Chrapek (I Liceum Ogólno-

kształcące im. Stefana Czarnieckie-
go w Kozienicach) za pracę Zabytki 
i atrakcje ziemi kozienickiej, opiekun 
Joanna Kuźmińska 
Trzy najlepsze prace w każdej kategorii 

oraz dodatkowo praca w kategorii prac in-
dywidualnych w szkołach ponadpodstawo-
wych (wyróżnione pogrubieniem) zostają 
wytypowane do eliminacji wojewódzkich.

Wszyscy uczestnicy i opiekunowie 
otrzymają dyplomy i nagrody. 

Zakup nagród został dofinansowany 
ze środków Gminy Kozienice w ramach 
otwartego konkursu ofert na realizację za-
dań publicznych.

Polskie Towarzystwo Turystyczno
-Krajoznawcze Oddział w Kozienicach

Informacje
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W ramach Centrum Leczenia Uzależ-
nień i Pomocy Psychologicznej, CLUiPP, 
działa Poradnia Leczenia Uzależnień oraz 
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu 
i Współuzależnienia. Co to oznacza? Ozna-
cza to, że CLUiPP oferuje specjalistyczną 
pomoc psychologiczną, psychiatryczną, 
psychoterapię oraz psychoterapię uzależ-
nień dla osób uzależnionych i członków 
ich rodzin. Pomocy udziela wykwalifiko-
wana kadra terapeutyczna złożona z psy-
choterapeutów, specjalistów psychotera-
pii uzależnień, psychologów, pedagogów  
i psychiatrę. Centrum Leczenia Uzależnień 
i Pomocy Psychologicznej świadczy usługi 
finansowane przez NFZ w zakresie ambu-
latoryjnego leczenia uzależnień oraz terapii 
współuzależnienia, co oznacza, że wszelka 
pomoc jest udzielana bezpłatnie.

Dla kogo.
Szeroki, wielokierunkowy i wie-

lopłaszczyznowy system pomocy ad-
resujemy do osób uzależnionych oraz 
ich bliskich, którzy oczekują wsparcia 
merytorycznego, informacyjnego, edu-
kacyjnego, terapeutycznego.

Cel działań.
Celem naszej pracy jest szeroko pojęta 

pomoc w przywróceniu i poprawie zdrowia 
psychicznego, emocjonalnego, społeczne-
go poprzez zmianę stylu życia przez naukę 
jak żyć konstruktywnie, zmiana sposobu 
widzenia siebie i świata, rozwiązywanie 
różnorodnych problemów osobistych, 
zwiększenie umiejętności do wprowadza-
nia zmian do osobistej sytuacji życiowej. 
Nasze działania ukierunkowujemy na 
zmianę formy zachowania z niekorzystnej, 
destrukcyjnej na przystosowawczą, wypra-
cowanie prawidłowych strategii zaradczych 
oraz udzielenie adekwatnej pomocy w za-
leżności od potrzeb, możliwości, oczekiwań 
i potrzeb klienta. Cele szczegółowe, które 
przyświecają naszej pracy to m.in. przeka-
zanie rzetelnej wiedzy na temat zgłaszanych 
trudności, pomoc w zrozumieniu choroby, 
wzmocnienie kompetencji w zakresie two-

rzenia relacji interpersonalnych, dystansu 
i akceptacji własnych słabości i niedosko-
nałości, wspomaganie rozwoju cech sprzy-
jających poradzeniu sobie z trudnościami, 
problemami, pomoc w tworzeniu odpowie-
dzialnych rozwiązań problemów, nabywa-
nia umiejętności radzenia sobie z emocjami. 
To, co kluczowe – wspieramy w sytuacji 
psychologicznego kryzysu, pomagamy  
w kształtowaniu poczucia własnej wartości, 
decyzyjności, odpowiedzialności i spraw-
czości. Pomagamy w szeroko rozumianym 
odzyskaniu równowagi wewnętrznej.

Oferta terapeutyczna.
W okresie pandemii w celu troski i za-

bezpieczenia naszych pacjentów oferujemy 
konsultacje diagnostyczne z terapeutą oraz 
lekarzem psychiatrą, a także terapię indy-
widualną. Proces poznawania i zmiany sie-
bie wymaga czasu, dlatego też oferowana 
pomoc jest kompleksowa i długofalowa. 
W naszej pracy zachowana jest dyskrecja, 
życzliwość, szacunek i kompetencja, po-
szukiwanie twórczych i indywidualnych 
rozwiązań, a także stanowczość i rzetel-
ność w realizacji postawionych wspólnie 
z pacjentem celów. Uzależnienie i współ-
uzależnienie oddziałuje na wszystkie sfery 
funkcjonowania osoby. To bardzo złożone 
zjawisko. W związku z tym w terapii korzy-
stamy z wielu metod i technik wywodzą-
cych się z różnych koncepcji. W placówce 
wykorzystywane są rożne podejścia teore-
tyczne dobierając metody do napotykanych 
problemów, co sprawia, że terapia u każde-
go pacjenta jest dostosowana do  indywi-
dualnych potrzeb, oczekiwań i możliwości. 
Dzięki temu proces terapeutyczny jest bar-
dziej skuteczny. Terapia jest cyklem indy-
widualnych, systematycznych, regularnych 
spotkań z terapeutą, mających na celu po-
prawę funkcjonowania pacjenta. Terapeuta 
towarzyszy pacjentowi w procesie pozna-
wania siebie, w dokładnej analizie tego, 
co w danym momencie jest źródłem jego 
niepokoju, problemów, cierpienia oraz tego 
jaki wpływ na jego bieżącą sytuację mają 

doświadczenia z przeszłości. Dotyczy głęb-
szej analizy własnego zachowania w zależ-
ności od specyfiki problemu i ćwiczenia 
alternatywnych rozwiązań do osobistych 
zidentyfikowanych problemów i ich wdro-
żenie w życie oraz ocena ich efektywności. 
W dialogu pomiędzy pacjentem i terapeutą 
podejmuje się wysiłki zmierzające do pożą-
danych zmian dla zdrowego funkcjonowa-
nia człowieka.

Zasady przyjęcia.
Z pomocy może skorzystać każdy kto 

potrzebuje, niezależnie od statusu społecz-
nego, wykształcenia, przekonań politycz-
nych i religijnych, światopoglądu, wyzna-
nia religijnego, poglądów politycznych, 
historii leczenia – mogą być to osoby przyj-
mowane na pierwsze jak i kolejne leczenie, 
po nieudanych próbach w innych instytu-
cjach leczenia uzależnień. W trosce o zdro-
wie i życie Pacjentów, w okresie pandemii 
rejestracji dokonujemy za pośrednictwem 
telefonu 508 713 094. Poradnie przyjmują 
swoich klientów od poniedziałku do piątku, 
a wizyty odbywają się jedynie za pośrednic-
twem środków teleinformatycznych – tele-
fon, Skype, Messenger.

Nasze przesłanie.
Za wartość nadrzędną uznajemy war-

tość człowieka samego w sobie, taki jaki 
jest, nie oceniamy, nie odrzucamy, po 
prostu akceptujemy. Zwycięzcą może być 
każdy człowiek, który próbuje coś zmie-
nić w sobie, swoim życiu i podejściu do 
otaczającego świata, pomimo wszelkich 
trudności. W bezpiecznej, pełnej wspar-
cia i życzliwości atmosferze, możesz bez 
lęku analizować własne doświadczenia 
i samodzielnie dochodzić do rozwiązań 
swoich problemów. Nie musisz się ukry-
wać, oszukiwać innych, a przede wszyst-
kim sam siebie. Będziemy z Tobą w każ-
dej historii, problemie, trudności do której 
nas zaprosisz, bo najważniejszy jesteś TY.

ANNA KAŹMIERCZAK
specjalista psychoterapii uzależnień
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1. Wejdź na stronę internetową www.kozienicepowiat.pl w zakładkę „Internetowa Rezerwacja Kolejki”.
2. Podaj swoje dane.
3. Wybierz usługę (kategorię):

– Rejestracja pojazdu, wyrejestrowanie – demontaż i inne...
– Odbiór dowodu, wymiana, sprzedaż pojazdu, nabycie i inne...
– Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami

Wybierając usługę sprawdź w jakiej kategorii mieści się Twoja sprawa (tabela poniżej)
4. Dzień rezerwacji.
Rezerwacji możesz dokonać maksymalnie na 7 dni do przodu. Pozostałe terminy są nieaktywne!!!
Kolor niebieski – dzień którym jesteś zainteresowany.
Kolor zielony – wolne godziny w wybranej usłudze (kategorii)
Kolor czerwony – brak wolnych godzin w wybranej usłudze (kategorii) lub wybranie terminu dalszego niż aktywne 7 dni.

Informacje
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Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu BiuletynuNakład: 1500 egz.
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Przygotowanie i opracowanie tekstów: Karolina Urbańska
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy
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e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl
Fotografi a: Archiwum Wydziału Promocji 
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