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PROMOCJA AlbuMu 
”TwóRCy POwiATu 

kOzieniCkiegO”
3 marca w Kozienicach odbyła się 

promocja albumu ”Twórcy powiatu ko-
zienickiego”, który został wydany przez 
Starostwo Powiatowe w Kozienicach  
z okazji 10.lecia powiatu przy współpra-
cy z Towarzystwem Miłośników Ziemi 
Kozienickiej i Stowarzyszeniem Grupa 
Literacka „Łuczywo” w Radomiu. 

W okolicznościowym spotkaniu uczest-
niczyli twórcy, ich rodziny i przyjaciele, 
przedstawiciele samorządów powiatowego  
i gminnych, Towarzystwa Miłośników Zie-
mi Kozienickiej i Grupy Literackiej „Łuczy-
wo” oraz instytucji kultury. Wydanie albumu 
zostało sfinansowane ze środków Starostwa 
Powiatowego w Kozienicach, przy współfi-
nansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 

Jest to pierwsza publikacja prezentująca 
sylwetki twórców oraz ich prace, zarówno 
te znane w kraju i za granicą, jak i te znane 
tylko w kręgu najbliższych. Pomysłodawcą 
wydania albumu, jest Janusz Stąpór starosta 
kozienicki, który podczas spotkania powie-
dział – Sam tytuł albumu, sama idea jest jed-
noznaczna. Często jest tak, wedle tego powie-
dzenia – „cudze chwalicie, swego nie znacie”,  
a ta twórczość Państwa jest bardzo rozproszo-
na. Jest dostępna, ale tylko dla zainteresowa-
nych. My uznaliśmy, że warto byłoby zebrać 
to w jednym miejscu, chociażby dla młodzieży  

i dla tych, którzy odwiedzają Kozienice, a także 
dla tych wszystkich do których trafi ten album. 
Zobaczą, że na tej ziemi w tym miejscu jest cała 
plejada wybitnych twórców, którzy chcą coś 
przekazać, zaprezentować i pokazać świat tak 
jak go widzą. I to jest niezwykle cenna rzecz, 
której czasami nie dostrzegamy. Myślę, że  
w następnych latach ponowimy to wydanie  
i je poszerzymy. Powstanie dzieło, które będzie 
przedstawiało oczywiście w jakiejś części jak 
piękna jest nasza ziemia, jak pięknie potraficie 
Państwo o niej pisać, rzeźbić, malować – two-
rzyć w bardzo różny sposób. Bo co tu dużo 
mówić, ta ziemia staje się piękniejsza dzięki 
wam, i dzięki temu co robicie.

W albumie zapre-
zentowano biogra-
my 50 – twórców: 
rzeźbiarzy, malarzy  
i osób zajmujących 
się haftem, koron-
karstwem i tkactwem 
oraz fotografie ich 
prac – obrazów, 
rzeźb, haftów, ko-
ronek i gobelinów,  
a także wiersze  
i fragmenty prozy. 

Jest wśród nich 
 4 osoby z gminy 
Sieciechów, 7 twór-

ców z gminy Garbatka-Letnisko, 1 osoba  
z gminy Grabów nad Pilicą, pozostali twórcy 
to mieszkańcy miasta i gminy Kozienice. 

Najstarszą autorką jest mająca 95 lat 
Bronisława Gajda, która wiersze zaczęła pi-
sać dopiero po ukończeniu 85 roku życia. 

Album przygotował zespól redakcyjny 
składający się przede wszystkim z pracow-
ników Wydziału Promocji i Kultury Staro-
stwa Powiatowego oraz Prezesa Grupy Li-
terackiej „Łuczywo” Adolfa Krzemińskiego 
– pracownika Delegatury w Radomiu Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Ma-
zowieckiego, który dokonał wyboru prac, 
a na spotkaniu stwierdził, że pomysł pana 
starosty wydania takiej antologii-takiego 
albumu twórców był pomysłem znakomitym. 
I myślę, że jest to w tej chwili jedyny, taki ro-
dzynek, nie tylko na byłej ziemi radomskiej, 
prezentujący tak szeroki i różnorodny prze-
krój twórców i ich prac. Myślę, że Starostwo 
może się pochwalić tym wydawnictwem  
w kraju, nie tylko ze względu na to, że się 
udało zamieścić wiersze oraz biogramy 
co jest niezwykle ważne, ale także zdjęcia 
prac aż 50 twórców. Jest to chyba wyjątko-
wa sprawa, wynika to również z tego, że to 
chyba jedyny powiat, a znam dobrze ziemię 
radomską, który tylu twórców posiada. 
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INWESTYCJE DROGOWE W POWIECIE KOZIENICKIM
W 2009 roku w powiecie kozieni-

ckim kontynuowana będzie moderniza-
cja i budowa dróg. W budżecie powiatu 
na inwestycje drogowe zaplanowano 
8.423.115,00 zł.

Na początku roku rozstrzygnięte zostały 
przetargi na wykonanie modernizacji nastę-
pujących odcinków dróg powiatowych:
• Kozienice-Śmietanki – długość odcinka 

1.213 mb, wartość robót 337.972,00zł. 
Prace rozpoczęto 16.03.2009 r. wy-
konawcą jest Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych ze Zwolenia, które wygra-
ło przetarg. 

• Ryczywół-Brzóza odcinek o długości 
1050 mb modernizować będzie P.I.B 
„Drotech” z Mińska Mazowieckiego,  
a koszt to 262.000,00 zł. 

• Roboty o wartości 349.210,00 zł na dł. 
1316 mb na drodze powiatowej Grudek 
Poduchowny-Bąkowiec, wykona za-
kład „ZYKO-DRÓG” z Radomia.

• Przewóz Tarnowski-Chmielew dł. odcin-
ka 770 mb, a wartość robót 149.675,00zł 
– wykonawca P.I.B „Drotech” z Mińska 
Mazowieckiego

• Sieciechów – Gniewoszów odcinek  
o długości 860 mb, o wartości 
194.763,00zł zmodernizuje Przedsiębior-
stwa Robót Drogowych ze Zwolenia
W dniu 19.03.2009 r. nastąpiło otwarcie 

ofert na wykonanie chodników w Stanisła-
wicach – dł. 1515 mb; w Aleksandrówce 
800 mb w Kozienicach ul. Wiślana –  
534 mb i zostali wyłonieni wykonawcy.

Prace zostaną zakończone do  
30 czerwca 2009 roku. 

Na pozostałe zadania przewidziane 
są środki własne w budżecie powiatu na 
2009 roku, ale rozpoczęcie realizacji za-

dań możliwe będzie po otrzymaniu dotacji 
finansowych ze środków zewnętrznych.

Z Samorządowego Instrumentu 
Wsparcia Rozwoju Mazowsza – Kom-
ponentu A- Rozwój Powiatowej Infra-
struktury Drogowej czynione są starania  
o środki finansowe na modernizacje: dro-
gi Ursynów – Stanisławów w gminie Gło-
waczów, drogi Zajezierze – Oleksów Po-
duchowny w gminie Gniewoszów; drogi 
Wyborów – Basinów w miejscowości Ce-
linów w gminie Grabów nad Pilicą. Drugi 
odcinek tej drogi zostanie przebudowany 
ze środków pochodzących z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych. 

Z RPO mamy pozytywnie zaopinio-
wany wniosek dotyczący drogi Ursynów 
– Stanisławów. Drugi etap objąłby odci-
nek ponad 2000 mb za ponad 2,1 mln zł. 
Otrzymanie środków z RPO pozwoliłoby 
na wykonanie całego zadanie, wybudo-
wanie drogi o długości ok. 3000 mb, co 
zakończyłoby problemy mieszkańców 
związane ze złym stanem drogi. 

Pozytywnie oceniony jest wniosek na 
przebudowę drogi Łękawica-Studzianki 
Pancerne, o długości prawie 3000 mb na 
kwotę 1,5 mln złotych. Mamy także po-
zytywnie zaopiniowany wniosek na drogę 
Studzianki Pancerne-Basinów o długości 
ponad 3000 mb, kwotę prawie 2,2 mln zł. 

Droga Brzóza-Przejazd – (w miejscowości 
Przejazd) na terenie gminy Głowaczów zosta-
nie przebudowana po otrzymaniu środków 
pochodzących z rezerwy budżetu państwa. 
Oświata i sport

„Moje Boisko-Orlik 2012” powsta-
nie przy Zespole Szkół Nr 1 im. Legio-
nów Polskich w Kozienicach.

Zarząd Województwa Mazowieckiego 
uchwałą z 10 marca br. zakwalifikował 
do realizacji w 2009 roku budowę kom-
pleksu „Moje Boisko-Orlik 2012” zloka-
lizowanego w Kozienicach przy Zespole 
Szkół Nr1 w Kozienicach.

Zostały złożone wnioski o dofinanso-
wanie inwestycji do Ministerstwa Sportu 
i Turystki na kwotę 333.000,00 złotych 
oraz do Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego także na kwotę 
333.000,00 złotych. Pozostała suma po-
trzebna na budowę kompleksu to wkład 
własny Starostwa Powiatowego, w bu-
dżecie powiatu na 2009 rok na ten cel za-
rezerwowano kwotę 534.000,00 złotych. 

Boiska Orliki 2012 powstaną także  
w gminie Głowaczów i Kozienice.

Ponadto został złożony wniosek do 
Ministerstwa Sportu i Turystyki do pro-
gramu „Budowa wielofunkcyjnych boisk 
sportowych” na kwotę 186.700. – złotych 

na dofinansowanie budowy drugiego eta-
pu boiska wielofunkcyjnego w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Opactwie. Całkowity koszt budowy 
boiska to 370.000,00 zł, wykonany w roku 
ubiegłym I etap kosztował 128.00,00 zł. 

Projekt na budowę hali sportowej z łącz-
nikiem przy I Liceum Ogólnokształcącym 
w Kozienicach opracowany został w 2008 
roku. W tym roku przygotowany został 
wniosek do Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowieckiego 
do Działania 7.2. – Infrastruktura służąca 
edukacji, jego złożenie nastąpi po ogłosze-
niu terminu naboru wniosków. 

W marcu po ogłoszeniu naboru wnio-
sków w ramach ZPORR poddziałanie 
1.3.2 „Regionalna infrastruktura ochro-
ny zdrowia” SPZZOZ w Kozienicach 
złożył wniosek o dofinansowanie reali-
zacji projektu „Zakup sprzętu medycz-
nego i środków transportu sanitarnego 
dla Samodzielnego Publicznego Zespo-
łu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ko-
zienicach”. Całkowity koszt projektu 
to 2.507.478,84 zł, a dofinansowanie to 
75% – 1.880.609,12 zł.

Składane projekty muszą spełniać waru-
nek – finansowego zakończenia realizacji pro-
jektu  przed 31 stycznia 2009 r., czyli w tym 
przypadku będzie to refundacja wydatków 
poniesionych przed tą datą. Przedmiotem pro-
jektu jest zakup m.in. aparatu rentgenowskie-
go, aparatu USG i innych sprzętów medycz-
nych oraz dwóch ambulansów sanitarnych.

Ponadto Powiat Kozienicki zamierza 
aplikować o środki z RPO WM Dzia-
łanie 7.3 Infrastruktura służąca pomo-
cy społecznej. Projekt dotyczył będzie 
budowy budynku mieszkalnego dla  
30 mieszkańców Domu Pomocy Spo-
łecznej w Kozienicach. 

Starostwo Powiatowe w 2009 roku  
z Powiatowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej na wspie-
ranie gmin w realizacji zadań z zakresu 
ochrony środowiska zaplanowało kwotę 
1.250.000,00 złotych. 

Danuta Delekta

Droga ursynów-Przejazd o dł. 4 km wy-
konana w latach 2007-2008 ze środków 
pochodzących z budżetu powiatu i urzę-
du Marszałkowskiego

Droga w Gminie Głowaczów

Informacje 
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PRZEKAZYWNIE 1% PODATKU NALEŻNEGO ZA  
2008 ROK ORGANIZACJOM POŻYTKU PUBLICZNEGO

Podatnicy rozliczający się na formu-
larzu: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 
lub PIT-28 mogą skorzystać z możliwości 
przekazania 1 % podatku należnego na 
rzecz organizacji pożytku publicznego.

Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r.  
o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 209, 
poz.1316), zostały wprowadzone zmiany 
w zakresie zasad zasilania kont organizacji 
pożytku publicznego 1% podatku należne-
go wynikającego z zeznań podatkowych 
składanych przez osoby fizyczne.

Celem zmian było dalsze uproszczenie 
mechanizmu przekazywania 1% podatku 
należnego, polegające na tym, że naczelnik 
urzędu skarbowego – na wniosek podatnika – 
przekazuje na rzecz organizacji pożytku pub-
licznego kwotę w wysokości nieprzekraczają-
cej 1% podatku należnego wynikającego:
1) z zeznania podatkowego złożonego  

w terminie określonym dla jego złoże-
nia (tj. dla PIT-28 – 02.02.2009 r, dla 
pozostałych zeznań – 30.04.2009 r);

2) z korekty zeznania w/w zeznania, jeżeli 
została dokonana w ciągu dwóch miesięcy 
od upływu terminu dla złożenia zeznania.
Kwotę 1% podatku należnego należy za-

okrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Należy pamiętać, że warunkiem prze-

kazania 1% jest zapłata w pełnej wysokości 
podatku należnego stanowiącego podstawę 
obliczenia kwoty, która ma być przekazana 
na rzecz organizacji pożytku publicznego, 
nie później niż w terminie 2 miesięcy od 
upływu terminu dla złożenia zeznania podat-
kowego. Za wniosek uważa się wskazanie 
przez podatnika w zeznaniu podatkowym 
albo w korekcie zeznania, organizacji pożyt-
ku publicznego poprzez podanie jej nazwy , 
numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądo-
wego oraz kwoty do przekazania na rzecz tej 
organizacji. Za zgodą podatnika, naczelnik 
urzędu skarbowego przekaże organizacji po-
żytku publicznego również informację o wy-
sokości kwoty, jaką otrzymała organizacja 
od podatnika, jego imię, nazwisko i adres, 
w tym odpowiednio dane małżonka. Zgodę 
taką podatnik może wyrazić poprzez zazna-
czenie kwadratu odpowiednio:
– w poz. 134 – PIT-28;
– w poz. 310 – PIT-36
– w poz. 110 – PIT-36L;
– w poz. 129 – PIT-37;
– w poz. 63 – PIT-38.

Zaznaczenie odpowiedniego kwadratu 
w zeznaniu nie jest obowiązkowe i pozo-
staje bez wpływu na realizację wniosku  

o przekazanie 1% należnego podatku.
Podatnik ma prawo wybrać tylko jedną 

organizację z zamieszczonych w wykazie 
ogłoszonym do końca roku 2008 w drodze 
obwieszczenia z dnia 29.12.2008 r przez Mi-
nistra Pracy i Polityki Społecznej wraz z Mi-
nistrem Sprawiedliwości (Mon.Pol.z 2008r, 
nr 96, poz.827). Wykaz ten jest dostępny 
również na stronie internetowej Izby Skarbo-
wej w Warszawie – www.is.waw.pl.

Jednocześnie podatnik w składanym 
przez siebie zeznaniu podatkowym może 
podać dodatkowe informacje mogące  
w jego ocenie wpływać na dystrybucję 
środków zgromadzonych przez organizacje 
pożytku publicznego, wskazując w rubryce 
„Informacje uzupełniające” np. konkretny 
cel, na jaki zgodnie z jego wolą mają być 
spożytkowane środki zgromadzone przez 
organizację. Rubryka „informacje uzupeł-
niające” znajduje się odpowiednio:
– w poz. 133 – PIT-28;
– w poz. 309 – PIT-36
– w poz. 109 – PIT-36L;
– w poz. 128 – PIT-37;
– w poz.   62 – PIT-38.

ROZLICZENIE PODATKU 
ZA 2008 R.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ko-
zienicach informuje, że termin składania 
rocznych zeznań podatkowych o wysokości 
dochodu lub poniesionej straty przez oso-
by fizyczne za 2008 rok upływa z dniem 
30.04.2008r. (czwartek). Na tę okoliczność 
zostały uruchomione telefoniczne punkty in-
formacyjne pod nr tefonów:(0-48) 611-22-59 
wew. 483, bezpośrednio (0-48) 614-28-87  

Rozliczenia należy dokonać na jed-
nym z trzech formularzy, bez względu na 
wysokość uzyskanego dochodu lub po-
niesionej straty, a mianowicie:
1) PIT-36 – dla podatników, którzy w 2008 r. 

m.in. prowadzili działalność gospodarczą 
opodatkowaną na zasadach ogólnych lub 
działy specjalne produkcji rolnej; osiągali 
przychody z najmu/podnajmu, dzierża-
wy/poddzierżawy; doliczają do swoich 
dochodów dochody małoletnich dzieci; 
uzyskiwali dochody za granicą i są obo-
wiązani dokonać ich rozliczenia w kraju; 
osiągali przychody, od których sami byli 
zobowiązani odprowadzić podatek.

2) PIT-36L – dla podatników, którzy  
w 2008 r prowadzili działalność gospo-
darczą opodatkowaną przy zastosowaniu 
jednolitej 19% stawki, zgodnie z art. 30c 
ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku do-
chodowym od osób fizycznych (Dz.U.  
z 2000r nr 14, poz.176 ze zm).

3) PIT-37 – dla podatników uzyskujących 
dochody w kraju za pośrednictwem 
płatników, tj. zakładów pracy, organów 
emerytalno-rentowych, zleceniodaw-
ców, powiatowych urzędów pracy.
Jeżeli podatnik w 2008r. uzyskał przy-

chód/poniósł stratę z odpłatnego zbycie pa-
pierów wartościowych, pochodnych instru-
mentów finansowych, udziałów w spółkach 
mających osobowość prawną, niezależnie od 
składanych w/w zeznań obowiązany jest zło-
żyć odrębne zeznanie na formularzu PIT-38.

Podatnicy wykazujący w zeznaniu podat-
kowym nadpłatę podatku, mają prawo wybo-
ru formy zwrotu tej nadpłaty, a mianowicie:
1) zwrot na wskazany rachunek banko-

wy podatnika, przy czym osoby doko-
nujące wyboru tej formy zwrotu nadpłaty 
obowiązani są do aktualizacji posiada-
nego  numeru rachunku bankowego na 
formularzu NIP-1 (dotyczy osób prowa-
dzących działalność gospodarczą) lub 
NIP-3 (dotyczy osób nieprowadzących 
działalności gospodarczej);

2) zwrot w formie przekazu pocztowe-
go, przy czym nadpłata zostanie po-
mniejszona o koszty jej zwrotu;

3) zwrot w kasie bankowej w siedzibie 
Urzędu , przy czym istnieje obowiązek 
osobistego stawienia się w wyznaczonym 
przez Urząd czasie do odbioru nadpłaty.
Informację o wyborze formy zwrotu 

nadpłaty podatnik zamieszcza w poz. 127 
zeznania PIT-37, poz.308 zeznania PIT-36. 

Podatnicy, którzy w zeznaniu podatko-
wym wykażą kwotę do zapłaty, są obowią-
zani do jej uiszczenia na konto bankowe 
Urzędu Skarbowego w Kozienicach nr NBP 
o/o Warszawa 17101010100007072223000
000, w terminie do dnia 30.04.2009 r.

W związku z rozliczeniem podatku za 
2008 rok, Urząd Skarbowy w Kozienicach 
uruchomił dla podatników telefoniczne punk-
ty informacyjne pod numerami telefonów:  
(0-48) 611-22-59 wew. 483 oraz bezpośrednio 
(0-48) 614-28-87. Ponadto wszyscy podatni-
cy mają możliwość uzyskania komplekso-
wych informacji podatkowych w Krajowej 
Informacji Podatkowej pod nr telefonów:  
0 801-055-055 – dla tefonujących z telefonu 
stacjonarnego oraz 22- 330-03-30 – dla korzy-
stających z telefonu komórkowego.

Informacje dotyczące rozliczenia po-
datku dochodowego od osób fizycznych 
za 2008 rok dostępne są również na stro-
nie internetowej Izby Skarbowej w War-
szawie: www.is.waw.pl.

W celu ułatwienia rozliczenia wszyst-
kim osobom, w tym również przebywają-
cym poza granicami kraju, na stronie www.
mf.gov.pl Ministerstwa Finansów zamiesz-
czone zostały z możliwością  pobrania for-
mularze podatkowe wraz z objaśnieniami.

Informacje 
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Podziękowania i wyrazy uznania dla do-
konań twórczych autorów prac, które zna-
lazły się w albumie przekazał także Lech 
Wiśniewski prezes Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Kozienickiej. Spotkanie uświet-
nił kozienicki muzyk Marcin Jóźwik, który 
zagrał swój koncert fortepianowy zatytuło-
wany „Taniec polski”. Wieczór zakończył 
się degustacją tortu, dzieła sztuki cukierni-
czej, przygotowanego specjalnie na tę oka-
zję przez Krzysztofa Lenarczyka. 

Spotkanie odbyło się w sali konferencyj-
nej restauracji „Giewont” w Kozienicach.

Album powstał we współpracy wydaw-
niczej z Instytutem Technologii Eksploata-
cji – PIB w Radomiu i na pewno przyczyni 
się do zachowania części naszej rodzimej 
historii oraz spuścizny kulturowej.

PROMOCJA AlbuMu 
”TwóRCy POwiATu  

kOzieniCkiegO”

Dokończenie ze str. 1

KOMUNIKAT
Nowelizacja art. 45c ustawy z dnia 

26.VII.1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych oraz art. 21b ustawy z dnia  
20.XI.1998 r. o zryczałtowanym podatku do-
chodowym od niektórych przychodów osią-
ganych przez osoby fizyczne wprowadziła 
zmiany zasad przekazywania 1% podatku na-
leżnego organizacjom pożytku publicznego. 
• Wg nowych regulacji urząd skarbowy 

przekaże 1% podatku na wniosek po-
datnika wynikający również z korekty 
zeznania podatkowego, o ile zostanie 
ona złożona nie później niż w ciągu 
dwóch miesięcy od upływu terminy 
przewidzianego na złożenie zeznania. 

• Warunkiem przekazania kwoty 1% po-
datku należnego jest zapłata w pełnej 
wysokości podatku należnego stanowią-
cego podstawę obliczenia tej kwoty.

• Kwota 1% jest pomniejszana o koszty 
przelewu bankowego. 

• Po wyrażeniu przez podatnika zgody – tak  
w zeznaniu jak i w korekcie – naczelnik urzę-
du skarbowego przekaże organizacji pożytku 
publicznego imię, nazwisko i adres podatni-
ka oraz wysokość przekazanej kwoty.

• W przypadku gdy organizacja pożytku pub-
licznego nie podała lub błędnie podała nu-
mer rachunku bankowego, naczelnik urzę-
du skarbowego odstępuje od przekazania 
1% podatku na rzecz tej organizacji.

• Urząd nie ponosi odpowiedzialności za 
sposób wydatkowania środków otrzy-
manych w ramach 1% przez organiza-
cje pożytku publicznego.
Przepisy w tym zakresie weszły w ży-

cie z dniem 1.12.2008 r. i mają zastosowa-
nie do zeznań podatkowych za 2008 rok.

AbC kOnSuMenTA
UMOWY – KILKA SŁÓW PRZYPOMNIENIA

Konsumencie pamiętaj!
Prawo stoi na straży zawartych umów  
i obowiązuje podstawowa zasada:
Pacta sunt servanda– umów zawartych 
dotrzymywać

Odstępstwa od tej zasady są regulo-
wane przepisami ustawowymi:
• Od umowy można odstąpić, gdy jest to 

zapisane w warunkach umowy lub ure-
gulowane przepisem prawa.

• Za odstąpienie od umowy druga strona 
może żądać odszkodowania z wyjątkiem 
przypadków określonych prawem.

Umowy zawierane przez konsumentów 
np.:
• ustne tzn. umowę można zawrzeć nie 

podpisując formularza umowy np. ro-
biąc zakupy w sklepie lub podczas roz-
mowy przez telefon, 

• pisemne, kiedy podpisujemy formularz 
umowy i najczęściej nie mamy wpływu 
na treść umowy; podpisując umowę ak-
ceptujemy wszystkie jej postanowienia,

w zależności od przedmiotu umowy:
• umowy: m.in. sprzedaży o zakup to-

waru, o dzieło np. zabudowa kuchni, 
pranie lub czyszczenie odzieży, umowa 
komisu np. zakup samochodu w komi-
sie, umowa zlecenia (np. lekcje języka 
obcego), umowy telekomunikacyjne 
np. z operatorami telefonicznymi,

• w lokalu przedsiębiorstwa np. w skle-
pie, banku, przedstawiciela operatora 
telekomunikacyjnego, poza lokalem 
przedsiębiorstwa np. w mieszkaniu 
konsumenta, na odległość np. przez 
telefon lub Internet (wystarczy nieraz 
kliknąć i umowa jest zawarta).

O czym bezwzględnie należy pamiętać 
przed zawarciem umowy: 
• w sklepie: nie ma przepisu ustawowego 

o prawie konsumenta do zwrotu towa-
ru dobrego, który przestał podobać się 
konsumentowi – należy dobrze zasta-
nowić się przed zakupem lub uzgodnić 
ze sprzedawcą prawo do zwrotu towaru 
w określonym czasie,

• przed podpisaniem jakiejkolwiek 
umowy należy ją przeczytać; mamy 
obowiązek przeczytać umowę przed 
jej podpisaniem, ale nie mamy obo-
wiązku jej podpisania – jeżeli nie je-
steśmy pewni czy jest dla nas korzystna 
nie podpisujmy jej i zasięgnijmy opinii 
np. Powiatowego Rzecznika Konsu-
mentów przy umowach konsumenckich 
albo prawnika przy innych umowach, 

• przed podpisaniem umowy spraw-

dźmy czy są dołączone wszystkie 
załączniki w niej wymienione np. re-
gulamin usługi, cennik czy też ogólne 
warunki umowy (tzw. OWU) i nie pod-
pisujmy, że je otrzymaliśmy w sytuacji, 
gdy przedsiębiorca nie dołączył ich do 
umowy – często tak jest przy podpisy-
waniu umów telekomunikacyjnych czy 
też ubezpieczeniowych; należy wtedy 
przy podpisie zaznaczyć, że tych za-
łączników nie otrzymaliśmy; należy 
pamiętać, że obowiązuje nas to, co 
podpisaliśmy – często to co obiecuje 
nam ustnie przedstawiciel firmy nie 
ma odzwierciedlenia w treści umowy,

• po podpisaniu umowy pamiętajmy, że 
musimy otrzymać jeden egzemplarz 
umowy wraz ze wszystkimi załącznika-
mi – niestety zdarza się, szczególnie przy 
podpisywaniu umowy z przedstawicielem 
firmy w mieszkaniu konsumenta, że za-
biera on wszystkie egzemplarze umowy 
i załączników, pozbawiając w ten sposób 
konsumenta możliwości odstąpienia od 
umowy zawartej poza lokalem przedsię-
biorstwa (trudno jest udowodnić, że zabrał 
on wszystkie egzemplarze umowy), także 
należy sprawdzić kompletność dokumen-
tów (umowy wraz z załącznikami), gdy 
kurier dostarcza nam do mieszkania np. 
nowy telefon wraz z nową umową,

• przy odstąpieniu od umowy nie wol-
no odsyłać drugiej stronie swojego 
egzemplarza umowy – od umowy 
odstępujemy składając stosowne 
oświadczenie i wysyłając je listem po-
leconym najlepiej za zwrotnym po-
twierdzeniem odbioru, 

• gdy druga strona nie wywiązuje się 
z umowy np. nie dotrzymując terminu 
dostawy i montażu okien nie dajmy 
się zbyć telefonicznymi obietnicami 
następnych terminów i szukajmy po-
mocy u Powiatowego Rzecznika Kon-
sumentów.

Pamiętajmy, że mamy obowiązek 
przeczytać umowę przed jej podpi-
saniem, ale nie mamy obowiązku jej 
podpisania.

StaniSław GąSior

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
przyjmuje w każdy wtorek i czwartek 
w godz. 11 – 16 w pokoju nr 22 w Sta-
rostwie Powiatowym w Kozienicach; ul. 
Kochanowskiego 28 
e-mail: rzecznik@kozienicepowiat.pl  
nr telefonu:(0 48) 611-73-12

Informacje
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KONKURSY BIBLIOTEKI
Biblioteka Publiczna Gminy Ko-

zienice im. ks. F. Siarczyńskiego – Bi-
blioteka Powiatowa i Biblioteka m. st. 
Warszawy – Biblioteka Główna Woje-
wództwa Mazowieckiego zapraszają do 
udziału w polsko – amerykańskim kon-
kursie LIBROS LEGE. 

Patronat nad konkursem objęli: Mar-
szałek Województwa Mazowieckiego, 
Ambasador Stanów Zjednoczonych  
w Polsce, Konsul Generalny RP w Chi-
cago i Prezydent m. st. Warszawy. 

Wspólną misją Konkursu jest roz-
wój czytelnictwa i wzajemne poznawa-
nie kultur polskiej i amerykańskiej oraz 
podnoszenie kultury słowa i propago-
wanie czytania ze zrozumieniem.

Konkurs adresowany jest do zare-
jestrowanych czytelników Biblioteki 
Publicznej Gminy Kozienice, lub innej 
biblioteki publicznej w powiecie kozie-
nickim (uczestnik powinien posiadać 
ważną legitymację biblioteczną – moż-
na się zapisać także teraz), którzy ukoń-
czyli 13 lat, górna granica wieku nie 
jest określona. 

Konkurs rozgrywany jest w dwóch 
etapach. I etap w Bibliotece Publicznej 
Gminy Kozienice w dniu 30 kwietnia, 
II etap w Bibliotece m. st. Warszawy 
– Bibliotece Głównej Województwa 
Mazowieckiego – do 9 maja. 

Zadania konkursowe są takie same  
w obydwu etapach, należy:
1. odczytać (po angielsku) przygotowa-

ny uprzednio tekst (3000 znaków), 
wybrany z listy 9 książek dostępnych 
w Bibliotece; 

2. odczytać jeden, wylosowany przed 
komisją fragment z książki Roberta 
Karolewitza „FLIGHT of EAGLES”. 
Tekst będzie w całości dostępny  
w formie zdigitalizowanej na stronie 
www.msib.pl w zakładce LIBROS 
LEGE).

3. krótka rozmowa z uczestnikiem na 
temat 2-ch przeczytanych tekstów. 
Nagrody: wyjazd 5 laureatów na 

tygodniowy pobyt w Chicago w USA 
(dla osób, które ukończyły 16 lat),  
10 laureatów otrzyma cenne nagrody  
i zaproszenie na specjalne spotkanie  
w Ambasadzie USA w Polsce. 

Akces do udziału w konkursie zło-
żyło tylko 14 bibliotek, więc jest duża 
szansa na otrzymanie nagrody głównej 
(2 laureatów pochodzić będzie z War-
szawy, 3 laureatów to czytelnicy wybra-
ni z 10 powiatów Mazowsza). 

Oficjalne ogłoszenie konkursu nastą-
piło 3 marca – wigilia urodzin Kazimie-
rza Pułaskiego.

Wszelkie informacje ogól-
ne, łącznie z prezentacją na temat 
Konkursu, dostępne są na stronie:  
http://www.msib.pl natomiast infor-
macje dotyczące przebiegu I etapu 
konkursu w Kozienicach na stronie: 
http://www.msib.pl w zakładce bi-
blioteki powiatowe – Kozienice, lub  
www.biblioteka-kozienice.net.pl
Kontakt: Elżbieta Stąpór: 48 611 00 42, 
e-mail: elzbieta.stapor@msib.pl
Janina Kurek: 48 614 25 54, 
e-mail: janina.kurek@msib.pl

Biblioteka Publiczna Gminy Ko-
zienice im. ks. F. Siarczyńskiego – Bi-
blioteka Powiatowa i Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Kozienickiej zapra-
szają do udziału w powiatowym konkur-
sie historycznym pod nazwą „OCALIĆ 
OD ZAPOMNIENIA – ŚWIADE-
CTWA PRZESZŁOŚCI 1939-1945”. 

Patronat nad konkursem objął Starosta 
Powiatu Kozienickiego Janusz Stąpór.

Celem konkursu jest poszerzenie  
i usystematyzowanie wiedzy na temat 
wojny obronnej w 1939 r., okupacji hit-
lerowskiej, wyzwolenia spod okupacji 
i pierwszych miesięcy po wyzwoleniu 
(1945 r.) w powiecie kozienickim, oraz 
zebranie relacji, fotografii, pamiętni-
ków, dokumentów wśród świadków hi-
storii lub członków ich rodzin (opisanie 
tradycji rodzinnej), a także zaintereso-
wanie młodych ludzi najnowszą histo-
rią Polski, ze szczególnym uwzględ-
nieniem dziejów rodziny oraz historii 
regionalnej. 

Konkurs adresowany jest do ucz-
niów szkół ponadpodstawowych i osób 
dorosłych (na przykład nauczycieli),  
i w dwóch kategoriach wiekowych bę-
dzie rozstrzygnięty. 

Pula nagród dla Laureatów wynosi 
3000 zł, planujemy też wydać zgroma-
dzone materiały drukiem, pod redakcją 
historyka z dorobkiem naukowym, tak 
aby stanowić mogły trwałą pamiątkę 
70. rocznicy wybuchu II wojny świa-
towej. 

Regulamin konkursu, karta zgłosze-
nia, lista pomocnych lektur i wszystkie 
informacje na temat konkursu dostępne 
są na stronie internetowej Biblioteki: 
www.biblioteka-kozienice.net.pl w za-
kładce: imprezy i konkursy.
Wypożyczalnia czynna:
Pn. – Pt. – 10.00 – 18.00
soboty – 9.00 – 15.00
Na stronie internetowej www.biblioteka-
kozienice.net.pl są dostępne inf. o godz. 
pracy wszystkich bibliotek

EUROPOSEŁ  
W CZARNIECKIM

I Liceum Ogólnokształcące im. Ste-
fana Czarnieckiego w Kozienicach od 
kilku lat współpracuje z radomskim 
biurem europosła Zbigniewa Kuźmiuka 
przygotowując konkurs „Wiedzy o Unii 
Europejskiej”. Autorzy najlepszych prac 
w nagrodę wyjeżdżają do stolicy Belgii. 
Biuro poselskie finansuje laureatom nie 
tylko tygodniowy pobyt w Brukseli, ale 
także liczne spotkania i wycieczki eduka-
cyjne po stolicy unii. W tym roku laurea-
tem konkursu jest Piotr Sobolewski, który 
13 marca wyjechał do Belgii. 

Informacje o konkursie otrzymujemy 
w grudniu – mówi dyrektor liceum pani 
Ewa Malec – a wybrane prace uczniów 
wysyłane są w styczniu do Radomia, 
gdzie następuje rozstrzygnięcie konkur-
su. Nauczyciele historii i wiedzy o spo-
łeczeństwie zgłaszali potrzebę spotka-
nia z politykiem, który działa na arenie 
międzynarodowej.

Wychodząc naprzeciw tym prośbom 
pani dyrektor Ewa Malec zorganizowa-
ła spotkanie z europosłem Zbigniewem 
Kuźmiukiem – politykiem, ekonomistą, 
byłym marszałkiem województwa ma-
zowieckiego, posłem na Sejm IV kaden-
cji, od 2004 deputowanym do Parlamen-
tu Europejskiego. 

2 marca br. I Liceum Ogólnokształ-
cące im. Stefana Czarnieckiego gości-
ło europosła, który nie tylko przybliżał 
młodzieży działalność unii, ale także 
odpowiadał na trudne pytania zacieka-
wionej publiczności. Licznie przybyli 
uczniowie drugich i trzecich klas ak-
tywnie uczestniczyli w tym spotkaniu, 
dając wyraz dojrzałości i zaangażowa-
nia w życie społeczne i podejmowane 
problemy. 

MałGorzata Potent

Informacje/Wydarzenia
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MARIA KOMORNICKA POETKA Z GRABOWA NAD PILICĄ
w dniach 7-8 marca 2009 r. w Grabowie nad Pilicą miały miejsce uroczyste obchody 60. rocznicy śmierci Marii komorni-
ckiej – młodopolskiej poetki, która urodziła się i przez 30 lat tworzyła właśnie w tym miejscu.

Sobotni dzień 7 marca rozpoczął się 
wizytą na Cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach, gdzie delegacja nauczycieli 
i uczniów z Zespołu Szkół w Grabowie 
wraz z księdzem proboszczem złożyła 
kwiaty i zapaliła znicze na grobie rodziny 
Komornickich, w którym spoczywa rów-
nież poetka. Kolejnym, istotnym punktem 
programu była sesja popularno-naukowa, 
która odbyła się w Muzeum im. Kazimie-
rza Pułaskiego w Warce. 

Sesję rozpoczęto od zwiedzania wy-
stawy: „Jawa i sen. Maria Komornicka  
w 60. rocznicę śmierci”. Sesja zgromadzi-
ła wielu znamienitych gości: przedstawi-
cieli władz, ludzi świata kultury i nauki, 
nauczycieli oraz młodzież. Dyrektor mu-
zeum – Iwona Stefaniak oprowadziła ze-
branych gości po ekspozycji, a następnie 
w muzealnej bibliotece otworzyła sesję. 
Wygłoszono cztery referaty na temat ży-
cia i twórczości Marii Komornickiej. Jako 
pierwsza swój referat pt. „Maria K. – re-
aktywacja. Współczesna recepcja twór-
czości Marii Komornickiej” – zaprezento-
wała Katarzyna Ewa Zdanowicz – poetka 
i dziennikarka, obecnie doktorantka na 
Uniwersytecie Śląskim. A także autorka 
książki o M. Komornickiej pt. „Kto się 
boi Marii K.? Sztuka i wykluczenie”.

Kolejny referat, wygłoszony przez Bea-
tę Kacperek  nosił tytuł: „Dlaczego nie było 
wielkich artystek? Kilka uwag na temat ży-
cia i twórczości Marii Komornickiej”. Jego 
autorka pisała pracę magisterską o Marii 
Komornickiej na Uniwersytecie M. Curie 
– Skłodowskiej w Lublinie. Trzecią referu-
jącą była Stanisława Bachanek – wieloletni 
metodyk nauczania języka polskiego i były 
pracownik Kuratorium Oświaty w Rado-
miu. Wykład ten, zatytułowany „Maria 
Komornicka i jej mała ojczyzna w edukacji 
regionalnej”, zawierał wiele praktycznych 
wskazówek i dlatego był szczególnie war-
tościowy dla nauczycieli .

Kończący sesję referat „Nikt nie jest 
prorokiem… moje spotkania z Marią Ko-
mornicką w Grabowie” wygłosiła Gra-
żyna E. Wnuk – dyrektor Zespołu Szkół  
w Grabowie nad Pilicą w latach 1991-
2006. Podzieliła się osobistymi wspo-
mnieniami i doświadczeniami związa-
nymi z odkrywaniem niezwykłej postaci 
poetki w miejscu jej urodzenia. 

W przerwie sesji odbył się koncert „Spot-
kajmy się w niebie” przygotowany przez To-
masza Wachnowskiego – poetę, tekściarza 
i kompozytora. Po koncercie były też dys-

kusje na temat życia  
i twórczości poetki, nie 
do końca jeszcze od-
krytej. Wszyscy zabie-
rający głos zgodzili się, 
że „tajemnicę” Marii 
Komornickiej zgłębiać 
można jedynie czyta-
jąc jej dzieła. 

Pierwszy dzień 
obchodów został 
zwieńczony wie-
czorem poetyckim  
w Zespole Szkół  
w Grabowie nad Pili-
cą. Na tę chwilę sala 
gimnastyczna zamie-
niła się w „Kawiarnię 
Marii”, magiczne miejsce, gdzie sceneria, 
zapach kawy, blask świec wprowadził 
widzów w tajemniczy świat poezji Marii 
Komornickiej. Na scenie jej utwory recy-
towała młodzież gimnazjalna. 

W niepowtarzalnej kawiarni na za-
kończenie wieczoru bardzo interesujący 
koncert wykonała Ola Maurer – artystka 
z Piwnicy pod Baranami.

Niedziela, 8 marca rozpoczęła się uro-
czystą mszą świętą w intencji Marii Ko-
mornickiej. Parafialny kościół zaszczycili 
swą obecnością członkowie rodziny Ko-
mornickich oraz przedstawiciele władz 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych. 

Po eucharystii zaproszeni goście oraz 
mieszkańcy Grabowa udali się pod urząd 
gminy, gdzie nastąpiło odsłonięcie i po-
święcenie pomnika Marii Komornickiej. 
Autorem pomnika jest Tomasz Górnicki 
– student IV roku rzeźby Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie, obecny także na 
uroczystościach.

Po odczytaniu Aktu  Erekcyjnego Po-
mnika, członkowie Komitetu Honorowego 
(Gen. Stanisław Nałęcz-Komornicki – brata-
nek Marii, Piotr Szprendałowicz – Członek 
Zarządu Województwa Mazowieckiego, 
Janusz Stąpór – Starosta Kozienicki i Euze-
biusz Strzelczyk – Wójt Gminy Grabów nad 
Pilicą) jako „ojcowie chrzestni pomnika” 
– odsłonili postać Marii Komornickiej. „Po 
latach Maria wróciła do Grabowa, który tak 
bardzo ukochała” – w swoim wzruszającym 
przemówieniu stwierdził Generał Stanisław 
Nałęcz – Komornicki, bratanek Marii Ko-
mornickiej. Po przemówieniach okolicznoś-
ciowych złożono kwiaty u stóp poetki.

Bezpośrednio po uroczystości – de-
legacja młodzieży szkolnej, rodziny 

Komornickich i gości złożyła kwiaty na 
rodzinnym grobowcu Komornickich na 
cmentarzu parafialnym w Grabowie.

Kolejna część obchodów miała miejsce 
w budynku szkoły. Tu odbyło się nadanie 
imienia Marii Komornickiej jednej z sal 
lekcyjnych i odsłonięcie przepięknej tablicy 
marmurowej. Uczestnicy obchodów obej-
rzeli film poświęcony Marii Komornickiej: 
„Nadmiar Życia” oraz zaprezentowano lau-
reatów międzyszkolnych konkursów. Uro-
czystości zakończyły się podziękowaniami, 
które Komitet Organizacyjny Obchodów 
60. Rocznicy Śmierci Marii Komornickiej 
skierował do wszystkich, którzy wspomagali 
wspomniane przedsięwzięcie, a jednocześnie 
sprzyjali promocji i rozwojowi regionu. 

Maria Komornicka „doczekała się re-
habilitacji” w swoim rodzinnym Grabo-
wie. Należy mieć teraz nadzieję, że coraz 
liczniejsi będą sięgać do jej dzieł.

Pomysłodawczynią przypomnienia 
Marii Komornickiej i jej twórczości oraz 
obchodów 60. rocznicy śmierci była Gra-
żyna Ewa Wnuk, wieloletnia nauczyciel-
ka języka polskiego i dyrektor Zespołu 
Szkól w Grabowie nad Pilicą. 

Uroczystości odbyły się dzięki pomocy  
i wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego, Starosty Kozieni-
ckiego i Wójta Gminy Grabów nad Pilicą .

W pracach związanych z organizacją 
uroczystości uczestniczyli: dyrekcja i na-
uczyciele Zespołu Szkół, proboszcz para-
fii pw. Św. Trójcy w Grabowie nad Pilicą, 
pracownicy Wydziału Promocji i Kultu-
ry Starostwa Powiatowego w Kozieni-
cach, dyrektor i pracownicy Muzeum im.  
K. Pułaskiego w Warce. 

Wydarzenia
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KONCERT haRfISTKI 
MONIKI STaDlER 
W KOZIENICaCh

W sali widowiskowej Ogrodu Jordanow-
skiego w Kozienicach 27 lutego odbył się 
koncert wiedeńskiej harfistki Moniki Stadler, 
zatytułowany „Pomiędzy Ziemią, Morzem 
i Niebem”. Został on zorganizowany przez 
Starostwo Powiatowe w Kozienicach oraz 
Fundację Mars, Wenus i Zdrowie. Był to już 
trzeci, po występach w Warszawie i Kazimie-
rzu Dolnym koncert tej artystki w Polsce.

W piątkowy wieczór zebranych w Ogro-
dzie Jordanowskim słuchaczy przywita-
li organizatorzy koncertu. Zabierając głos 
starosta powiatu Janusz Stąpór wspomniał 
o cyklu koncertów organizowanych przez 
Starostwo Powiatowe. – „Swojego czasu 
postawiliśmy przed sobą zadanie organizacji 
różnych koncertów i spotkań prezentujących 
różne formy twórczości artystycznej. Chcie-
liśmy, aby były to rzeczy mało spotykane, nie 
masowe – koncerty w wybitnym wykonaniu. 
Stąd obecność tak znakomitych wykonawców  
i koncerty muzyki poważnej organizo-
wane we współpracy z Mazowieckim 
Centrum Kultury i Sztuki, recital jazzma-
na Andrzeja Jagodzińskiego czy też wy-
stęp Moniki Stadler” – i dodał, że „to  
z pewnością nie będzie ostatni koncert. Co 
roku będziemy starać się zaprezentować 
mieszkańcom powiatu coś nowego”.

Trwający ponad godzinę koncert obej-
rzało i wysłuchało ponad 200 osób. Mo-
nika Stadler zagrała kilka skomponowa-
nych przez siebie utworów. Większość  
z nich swoją tematyką nawiązywała do przy-
rody, bo jak wspomniała artystka „to właśnie 
przyroda jest moją największą inspiracją. 
Pomysły do komponowania utworów czerpię 
przede wszystkim z tego, co mnie otacza, co 
widzę i czuję. Inspiracje czerpię też ze spotkań 
z ludźmi, spotkań, podczas których słyszę mu-
zykę z innych kręgów kulturowych”. 

Monika Stadler studiowała klasycz-
ną harfę koncertową na Uniwersytecie 
Wiedeńskim, w Stanach Zjednoczonych 
studiowała sztukę improwizacji na har-
fie i jazz. Artystka zaczęła grać na harfie  
w wieku 12 lat. – „Jako dziecko nie miałam 
chęci ani motywacji do gry. To samo przy-
szło. Na harfę trafiłam całkiem przypadko-
wo, właściwie to ona znalazła mnie” – tak 
wspominała początki swojej przygody  
z tym wyjątkowym instrumentem. Monika 
Stadler. Podczas koncertu w Kozienicach 
odpowiadała na liczne pytania słuchaczy, 
które dotyczyły m.in. budowy harfy, zapi-
su nutowego na harfę czy koncertów ar-
tystki. Występ harfistki nagrodzony został 
gromkimi brawami. 

MaGDalena DoMaGała

XXVII SESJa RaDY POWIaTu
26 lutego 2009 roku odbyła się XXVII 

Sesja rady Powiatu Kozienickiego. Radni 
zapoznali się ze sprawozdaniem starosty 
z prac Zarządu oraz informacjami o sta-
nie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie 
powiatu w 2008 r., o realizowaniu zadań 
przez Komendę Powiatową Policji i Ko-
mendę Powiatową Państwowej Straży 
Pożarnej w 2008 roku

Podjęte zostały uchwały w następują-
cych sprawach: 
– wprowadzenia zmian w „Programie 

Rozwoju Lokalnego Powiatu Kozieni-
ckiego na lata 2007 – 2011”,

– wprowadzenia zmian w Strategii Roz-
woju Powiatu Kozienickiego na lata 
2004-2012,

– określenia zadań i wysokości środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych do realizacji  
w Powiecie Kozienickim na 2009 rok,

– przystąpienia Powiatu Kozienickiego 
do projektów kluczowych realizowa-
nych przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego w ramach RPO WM 
2007 – 2013 pn.: 
1) „Przyspieszenie wzrostu konkuren-
cyjności województwa mazowieckiego, 
przez budowanie społeczeństwa infor-
macyjnego i gospodarki opartej na wie-
dzy poprzez stworzenie zintegrowanych 
baz wiedzy na Mazowszu”, 2) „Rozwój 

elektronicznej administracji w samo-
rządach województwa mazowieckiego 
wspomagającej niwelowanie dwudziel-
ności potencjału województwa”;

– zatwierdzenia kontynucji realizacji  
w 2009 roku projektu systemowego 
p.n. „Upowszechnienie integracji spo-
łecznej w Powiecie Kozienickim” w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013 (nr umowy ramowej: 
UDA_POKL. 07.01.02-14-020/08-00),

– wyrażenia zgody Zarządowi Powiatu 
na rozpoczęcie prac zmierzających do 
nabycia do zasobu powiatu nierucho-
mości położonej w Kozienicach działki 
ozn. nr nr: 6830. 6831, 628/2 o łącznej 
pow. 1,4530 ha,

– wprowadzenia zmian w budżecie po-
wiatu na 2009 rok. 
Podjęta została także uchwała zamienia-

jącą uchwałę w sprawie określenia najniższe-
go wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej 
kategorii zaszeregowania i wartości punktu 
stanowiących podstawę do ustalenia wyna-
grodzenia zasadniczego dla pracowników 
niebędących nauczycielami zatrudnionymi 
w szkołach i placówkach oświatowych, któ-
rych organem prowadzącym jest powiat ko-
zienicki i innych uchwał.

Przewodniczący Rady przedstawił wystą-
pienie pokontrolne Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Warszawie dot. kontroli kom-
pleksowej gospodarki finansowej powiatu.

Danuta Delekta

KOMUNIKAT
W celu ułatwienia Podatnikom wypełnienia 

obowiązku rozliczenia rocznego podatku dochodowego 
w dniu 25.IV. 2009r.(sobota) 

w godz. 9.00 – 13.00
organizowany jest „DZIEŃ OTWARTY”, 
w Urzędzie Skarbowym w Kozienicach

podczas którego będzie można:

• uzyskać informacje podatkowe,
• pobrać formularze podatkowe,
• złożyć zeznanie podatkowe za 2008r.
• pobrać lub złożyć wniosek VZM o zwrot niektórych wydatków związanych  

z budownictwem mieszkaniowym,
• załatwić sprawy z zakresu spadków i darowizn,
• dokonać wpłat w okienku kasowym.

Ponadto o godz. 10.00 w sali nr 52 odbędzie się bezpłatne szkolenie z zakresu 
rozliczenia podatkowego osób fizycznych za 2008 r.
Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem (048) 611 22 61 w. 483 
lub (048) 611 22 59 w. 471 oraz e-pocztą us1408@mz.mofnet.gov.pl

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy  do sali nr 47 i 48.

Wydarzenia
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od muzyki piękniejsza jest tylko … kobieta.

KONCERT MuZyKI POWAżNEj
6 marca sala gimnastyczna I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnie-
ckiego zamieniła się w salę koncertową. 
Uzdolnieni uczniowie przygotowali mu-
zyczną niespodziankę dla nauczycieli. 

Koncert zorganizowany był z okazji 
Dnia Kobiet – komentuje Aleksandra Desz-
czka z klasy I E – ale był prezentem chyba 
nie tylko dla pań. Redakcja naszej szkolnej 
gazety przejęła patronat medialny i z gor-
liwością staraliśmy się sprostać wymaga-
niom pomysłodawczyni imprezy – Mileny 
Piaseckiej z klasy I C. Dobra organizacja, 
ciekawe rozwiązania artystyczne i talent 
wykonawców dały efekt, jakiego sami się 
nie spodziewaliśmy. Zespół redakcyjny 
przygotował zaproszenia na koncert i de-
koracje odpowiadające tematyce koncertu,  
a profesjonalni dźwiękowcy z klasy III B, 
Rafał Bielas i Maciej Wojciechowski, za-
dbali o oświetlenie i nagłośnienie imprezy.

Czegoś takiego w naszej szkole jeszcze 
nie było. Nikt nie spodziewał się muzyki kla-
sycznej. Szkolni gitarzyści znani są wśród 
nas głównie jako wykonawcy utworów ro-
ckowych. Gdy Mateusz Mizak zagrał „Nok-
turn” Chopina, a Paweł Wałęka „Marsz 
turecki” byliśmy zszokowani. Wiem, jak 
trudno tę kompozycję wykonać, tym bardziej 
podziwiam chłopaków – dodaje Bartek.

Licznie zgromadzeni usłyszeli ponad-
to m.in.: „Sonatę księżycową”, „Dla Eli-
zy” (w mistrzowskim wykonaniu Mileny) 
Beethovena, „Walc a-moll”, „Nokturn 

c-moll” Chopina, a także 
utwory jazzowe czy popu-
larne melodie (np. w wyko-
naniu Beaty Gorzkowskiej  
z III F) oraz współczesne 
piosenki (np. w aranżacji 
Izabeli Czerskiej przy akom-
paniamencie Ewy Pszczoły 
– III F i ks. Sebastiana Paula, 
który grał na skrzypcach). 

Milena Piasecka zauro-
czyła zebranych wszechstron-
nością muzycznego talentu. 
Nie tylko wspierała pozo-
stałych wykonawców dobrą 
radą, ale zadziwiała umiejęt-
nością gry. Wszyscy podziwialiśmy ją za grę 
na saksofonie, a podczas koncertu usłyszeli-
śmy niezwykłe wykonanie klasyki na piani-
nie. Milena ma wyjątkowy talent i ciekawe 
pomysły aranżacyjne, dlatego współpraca  
z nią jest dla adeptów muzyki przyjemnością 
i nauką – komentują wykonawcy.

Niezwykłe wrażenie zrobił na pub-
liczności duet Jakuba (klasa I C) i Mileny 
(klasa III B) Łukaszewiczów. Uzdolnione 
muzycznie rodzeństwo swoim występem 
wywołało burzę oklasków. Wszyscy pamię-
tamy „Bogurodzicę” w wykonaniu Mileny, 
jej przejmujący głos i emocje, jakie budzi 
śpiewem. I tym razem pokazała, że potra-
fi czarować głosem. Natomiast Jakub jest  
w stanie zagrać wszystko. Posiada słuch 
absolutny – nie potrzebuje nut, wystarczy, 

że usłyszy lub wyobrazi sobie melodię. Nie 
można jednak pominąć żadnego wykonaw-
cy, ponieważ wszyscy zaprezentowali pro-
fesjonalną klasę. Podobnie jak prowadzący 
– Bartek Kusiak z I F, który z wrodzonym 
sobie urokiem osobistym zapowiadał kolej-
ne utwory, a na zakończenie złożył wszyst-
kim kobietom spontaniczne życzenia.

Pani dyrektor Ewa Malec podziękowała 
młodzieży i pani Małgorzacie Potent za przy-
gotowanie pięknego koncertu, sugerując, że 
warto powtórzyć go także dla rodziców. 

Za swojej strony chcielibyśmy podzię-
kować i pogratulować przede wszystkim 
Milenie Piaseckiej – naszej saksofonistce 
– dobremu duchowi muzycznemu liceum 
Czarnieckiego, bez której koncert nie zo-
stałby zorganizowany.

MałGorzata kaPuSta

„DNI EuROPEJSKIE” W I lO W KOZIENICaCh
Dnia 10 marca 2009r. w I LO im. 

Stefana Czarnieckiego w Kozienicach 
po raz czwarty, zgodnie z utartą już tra-
dycją szkoły, odbyły się „Dni Europej-
skie”. Formuła tegorocznych obchodów 
tego święta została nieco zmieniona. 
Uczniowie prezentowali, nie jak dotych-
czas, kraje, których języków uczą się  

w szkole, ale także te, które przynależą 
do kręgu europejskiego.

Wybór był więc duży i równie duże 
zaangażowanie młodzieży. Możliwo-
ści prezentacji poszczególnych krajów 
były bardzo szerokie. Oprócz poznania 
historii państw, mogliśmy także zoba-
czyć występy taneczne, np.: grecki taniec 

„zorbę”, brawurowo 
wykonany polski ta-
niec góralski i oberek 
czy taniec brzucha w 
wykonaniu „polskich 
Turczynek”. Na bar-
dzo kolorowych sto-
iskach obejrzeć moż-
na było przedmioty 
codziennego użytku, 
związane z kulturą 
i tradycjami danego 
kraju, własnoręcznie 
wykonane stroje, bro-
szury prezentujące hi-
storię, kulturę i cieka-

wostki o wybranym państwie. Prezentacje 
czy piosenki często wykonywane były  
w języku wybranego kraju, a zabawne 
scenki i skecze do łez rozbawiły zgroma-
dzoną publiczność. Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się także przygotowane po-
trawy, które szybko znikły z półmisków. 

Jury bacznie przyglądało się wystę-
pom, oglądało stoiska, ale końcowy wer-
dykt był bardzo trudny do ustalenia, gdyż 
poziom tegorocznych prezentacji okazał 
się bardzo wysoki. 

Młodzież i nauczyciele z I LO chętnie 
włączyli się do wspólnej zabawy, wesoła 
atmosfera zagościła tego dnia w naszej 
szkole, wszyscy wspaniale się bawili,  
a uczniowie mogli pokazać własne zain-
teresowania i możliwości. 

Na zakończenie zwycięzcy, czyli 
klasa IIa – zdobywcy I miejsca, Id i Ie 
– zdobywcy miejsca II oraz  klasy IId i If 
– miejsca III zaprezentowali jeszcze raz 
swoje programy.

karina ośka 
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MaM talent...  
i co dalej?

Według definicji talent to „rzadko spo-
tykany wysoki poziom uzdolnienia, gdzie 
przez pojęcie uzdolnienie rozumiemy 
potencjalne zdolności umożliwiające na-
bycie określonych kompetencji, umiejęt-
ności, sprawności (np. małe, przeciętne, 
duże uzdolnienia muzyczne, językowe, 
matematyczne)”.

Obecne czasy wymagają od nas po-
nadprzeciętności. Musimy być inni, wy-
różniać się z tłumu, by zostać zauważo-
nym. A przecież każdy z nas jest inny. 
Różni nas kolor oczu, kształt nosa czy 
wielkość dłoni, ale też (a może przede 
wszystkim) osobowość, charakter, zdol-
ności, dzięki którym odnajdujemy swo-
je miejsce w życiu, a o których często 
zwyczajnie zapominamy. Rodzice starają 
się dostrzec w swoim rozwijającym się 
dziecku nadzwyczajne możliwości, nie-
jednokrotnie przeceniając naturalne etapy 
jego rozwoju. Później, gdy latorośl opu-
ści już gniazdo rodzinne, sami szukają  
w sobie „talentów”, tak, by życie na nowo 
odzyskało blask, by wreszcie, móc się  
w pełni realizować. I co ważne, często jest 
to właściwa decyzja! Szeroko rozumiana 
twórczość to jeden z efektywniejszych 
sposobów samorealizacji. 

Jak wielu z nas ma jednak prawdzi-
wy talent? A ilu jeszcze czeka, aż od-
kryje go sobie w tzw. dojrzałym życiu? 
Chętnie oglądamy programy typu „ You 
can Dance”, „Mam talent” czy „Fabryka 
gwiazd”. Mamy swoich faworytów, z za-
partym tchem czekamy na finał, a potem 

wracamy do codziennych obowiązków.  
A może warto wziąć los w swoje ręce? Je-
śli mamy w sobie na tyle odwagi, by przy-
znać przed innymi, że poziom naszych 
zdolności, lub zdolności naszych dzieci, 
przewyższa znacząco przeciętność, może 
warto zacząć coś robić? Nie do końca jest 
prawdą, że tylko osoby, które w szkole 
funkcjonowały/ funkcjonują, jako zdolni 
uczniowie, faktycznie mają talent. Poza 
oczywistym ponadprzeciętnym rozwojem 
intelektu warto zwrócić uwagę na takie 
cechy jak: 
– ciekawość świata i ludzi, dar bystrej ob-

serwacji otoczenia;
– szeroki wachlarz zainteresowań, dużo 

wiadomości pozaszkolnych, niekiedy 
ukierunkowane uzdolnienia i pasje;

– wykonywanie zadań umysłowych  
z przyjemnością, umiejętność skupia-
nia uwagi przez dłuższy czas na tym, co 
nas interesuje;

– bogata wyobraźnia, ciekawe, oryginal-
ne pomysły;

– niezależna postawa, obrona swoich po-
glądów i pomysłów;

– poczucie humoru.
Nie zawsze dzieci zdolne otrzymują 

w szkole dobre oceny. Niejednokrotnie 
bywa tak, że uczeń z powodu częstego 
zadawania pytań lub swej nadpobudliwo-
ści ruchowej bądź innych zachowań jest 
kłopotliwy dla nauczyciela, co wpływa 
na sposób jego oceniania. Obserwujemy, 
więc często rozbieżność rzeczywistych 
zdolności ucznia z jego wynikami szkol-

nymi. W efekcie skutkować może to ze-
pchnięciem do przeciętnej, a rozwój jego 
zdolności może ulec częściowemu lub 
prawie całkowitemu zahamowaniu.

Co robić, by nie zaprzepaścić życio-
wej szansy? 

Przede wszystkim uwierzyć w siebie  
i swoje możliwości, a potem szukać moż-
liwości rozwoju! Na to nigdy nie jest za 
późno! Gdy mamy nieprzeciętne dziecko, 
warto zgłosić się do nauczycieli uczących, 
pedagoga szkolnego i/ lub bezpośrednio 
do placówek zajmujących się diagnozą 
dzieci zdolnych. 

Osobiście zapraszam do Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Ko-
zienicach, gdzie między innymi, z pasją 
zajmuję się diagnozą i wsparciem dzieci 
zdolnych, udzielam informacji dla ich ro-
dziców, nauczycieli i pedagogów. Dyspo-
nuję bazą przydatnych adresów, literaturą, 
ale też zwyczajnie podpowiem, co robić, 
by życie już na starcie nabrało blasku. 

Należy pamiętać, że czynnikami decy-
dującymi o poziomie rozwoju zdolności 
są warunki społeczne, działalność wycho-
wawcza oraz własna praca człowieka. 

Uczniów zdolnych może być znacznie 
więcej, jeżeli dotrzemy do ich autentycz-
nych zainteresowań, jeżeli świadomie 
tworzyć będziemy te zainteresowania, 
optymalnie wykorzystywać ich potencjal-
ne możliwości. 

aGnieSzka MiSiak-SaDowSka

II Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Niemieckojęzycznej w Magnuszewie
17 marca 2009 w Zespole Szkół i Placó-

wek Oświatowych w Magnuszewie został 
przeprowadzony II Powiatowy Konkurs 
Recytatorski Poezji Niemieckojęzycznej. 
Organizatorką Konkursu była Magdalena 
Marchewka. W Konkursie udział wzięło 
28 uczniów z trzech szkół z terenu powia-
tu kozienickiego: Publicznego Gimnazjum  
w Magnuszewie, Publicznego Gimnazjum 

nr 2 w Kozienicach oraz Publicznego Gim-
nazjum w Gniewoszowie.

Celem Konkursu było rozwijanie wśród 
uczniów zdolności recytatorskich, pozna-
wanie kultury krajów niemieckojęzycznych,  
a przede wszystkim poezji tychże krajów, 
doskonalenie oraz szerzenie zainteresowania 
nauką języka niemieckiego wśród uczniów. 

W skład Komisji oceniających umie-
jętności uczniów wchodziły nauczycielki 
uczące języka niemieckiego: Magdalena 
Marchewka, Karina Szczyrek i Justyna 
Wiśniewska. 

Jury oceniało przygotowanie językowe 
uczestników, poprawność wymowy, inter-
pretację i walory artystyczne prezentacji. 

Zwycięzcami zostały następujące osoby:
I miejsce – Marta Raczyńska z PG  
nr 2 w Kozienicach
II miejsce – Judyta Myszler z PG  

nr 2 w Kozienicach
III miejsce – Magdalena Nazorek z PG 
w Magnuszewie

Wyróżnienie otrzymała Aleksandra 
Seremak z PG nr 2 w Kozienicach

Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe – programy multi-
medialne do nauki języka niemieckiego. 

Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy. 
Panie zasiadające w Komisji otrzymały po-
dziękowania za przygotowanie uczniów do 
Konkursu oraz za pracę w Komisji. 

Nagrody w Konkursie ufundował Wójt 
Gminy Magnuszew oraz Dyrektor ZSiPO 
w Magnuszewie. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie 
dziękujemy za udział i życzymy wielu 
sukcesów w nauce języka niemieckiego. 
Zwycięzcom Konkursu gratulujemy.

MaGDalena Marchewkalaureatka konkursu

Informacje/Wydarzenia
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nadchodzący miesiąc na terenie powiatu kozienickiego będzie obfitował w atrakcyjne wydarzenia o zabarwieniu edukacyjno-
historycznym. wszystko to za sprawą pasjonatów historii skupionych w kozienickim Stowarzyszeniu rekonstrukcji historycz-
nych, towarzystwie Miłośników ziemi kozienickiej, a także wydatnej pomocy: Starostwa Powiatowego w kozienicach, urzędów 
Gmin w kozienicach i Grabowie nad Pilicą, nadleśnictwa Dobieszyn, Biblioteki Publicznej Gminy kozienice oraz ludzi którym 
nieobca jest pamięć o bohaterskich czasach. Już w kwietniu zainaugurowany zostanie projekt „kozienicki wrzesień 1939-
2009”, w ramach którego przewidziano wiele wydarzeń związanych z obchodami 70. rocznicy wybuchu ii wojny światowej.

Już 18 kwietnia w okolicach Paprotni 
Gm. Grabów nad Pilicą odbędzie się pierw-
sza inscenizacja zrzutu Cichociemnych. 
Miejsce i czas inscenizacji zostały doskona-
le dobrane. Wszystko odbywać się będzie 
w 65. rocznicę zrzutu (8/9 kwietnia 1944 r.) 
w historycznym miejscu gdzie mieścił się 
„Kosz Jodła” – czyli obszar przejęcia alian-
ckiego zrzutu. Na terenie powiatu kozieni-
ckiego w czasie drugowojennej okupacji 
członkowie Polskiego Państwa Podziemne-
go przejęli kilka alianckich zrzutów mate-
riałowych i jeden zrzut ludzi, wśród których 
znalazło się 3 Cichociemnych i 1 kurier 
Delegatury Rządu Na Kraj. W ramach oma-
wianej operacji – „Weller 7” z lotniska 
Campo Cassale koło Brindisi we Wło-
szech wystartował Consolidated Liberator  
B – 24J 1 CF nr fabr. 42-64062, oznaczenie 
RAF BZ965 „S”z załogą: kpt. Kazimierz 
Wünsche nawigator – dowódca, kpt. Zbi-
gniew Szostak pierwszy pilot, ppor. Jacek 
Błocki drugi pilot, chor. Stanisław Malczyk 
strzelec, st sierż. Józef Witek radiooperator, 
st. sierż. Stanisław Jarecki strzelec, sierż. 
Stanisław Wileniec mechanik oraz XXXVII 
ekipa spadochroniarzy – Cichociemny mjr 
dypl. Jan Kamieński „Cozaś” – szef Oddz 
III operacyjno-szkoleniowego Komendy 
Głównej AK, Cichociemny ppor. Tadeusz 
Kobyliński „Hiena”, Cichociemny por. 
Tadeusz Starzyński „Ślepowron”, a także 
ppor. Wiktor Karamać „Kabel” – Kurier 
Delegatury Rządu na Kraj. Dodatkowo 
zrzucono kilkanaście zasobników i paczek 
z umundurowaniem, bronią, materiałami 
wybuchowymi, złotem i pieniędzmi na po-
trzeby Komendy Głównej AK i Komendy 
Obwodu Kozienice. Skoczkowie zabrali ze 
sobą również wielkanocne pisanki, jako że 
wylądowali w kraju w Wielkanoc. Odebra-
niem zrzutu zajęli się żołnierze AK Obwodu 
Kozienice z Placówek Trzebień i Grabów 
nad Pilicą pod dowództwem kpt. Romana 
Siwka „Heleny”.

Uroczystości nad którymi patronat ob-
jęli: gen. bryg. Stefan Bałuk ps. „Starba”, 
„Kubuś” – ostatni żyjący w Polsce Cicho-
ciemny, Starosta Powiatu Kozienickiego 
– Janusz Stąpór, Wójt Gminy Grabów nad 
Pilicą – Euzebiusz Strzelczyk oraz Muzeum 
Powstania Warszawskiego rozpoczną się 

o godz. 10.30 pod pomnikiem Cichociem-
nych w Grabowie nad Pilicą. O 12.00 na 
miejscu inscenizacji mszę polową odprawi 
proboszcz parafii w Grabowie nad Pilicą ks. 
Stanisław Drąg. Około godz. 14.00 rozpo-
cznie się inscenizacja, w której udział weź-
mie około 30 rekonstruktorów oraz samolot 
i skoczkowie spadochronowi. Przed i po 
inscenizacji obejrzeć będzie można wysta-
wę przygotowaną przez Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego. Warto w tym miejscu 
uwypuklić, że głównym inicjatorem, uro-
czystości są Państwo Rowińscy z Nowej 
Woli, znaczne wysiłki w organizacji ponosi 
również Pan Jan Chryzostom Czachowski 
– Nadleśniczy Nadleśnictwa Dobieszyn. 

26 kwietnia (niedziela) w Ryczywole 
odbędzie się kolejne widowisko historycz-
ne o nazwie „Kozienicki Wrzesień 1939-
2009”. Organizatorami uroczystości są: 
Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstruk-
cji Historycznych, Starostwo Powiatowe  
w Kozienicach, Gmina Kozienice, Bi-
blioteka Publiczna Gminy Kozienice oraz 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozieni-
ckiej. Będzie to już 3. tego typu impreza  
w Ryczywole, przez co na stale wpisuje 
się  ona do lokalnego krajobrazu. Orga-
nizatorzy zamierzają przedstawić boje 
Wojska Polskiego z Niemcami na Zie-
mi Kozienickiej w pamiętnym wrześniu 
1939r. Głównym wątkiem jaki pragniemy 
przedstawić to walki o Głowaczów i śmia-
ły kontratak żołnierzy 44. pułku piechoty  
w wyniku którego odbito miasteczko cza-
sowo opanowane przez oddziały niemie-
ckiego 14. Korpusu Zmotoryzowanego, 
oraz ciekawe epizody związane z walka-
mi o Głowaczów. W miarę możliwości 
finansowych i materialnych planowane 
są również inscenizacje walk o Przedmo-
ście Maciejowickie i potyczka mjr. Hubala  
z Niemcami w Woli Chodkowskiej. 

W czwartek 23 kwietnia we współpra-
cującej przy uroczystościach Bibliotece 
Publicznej Gminy Kozienice odbędzie się 
promocja i spotkanie z autorem albumu 
„Rotmistrz Witold Pilecki 1901-1948” dr Ja-
ckiem Pawłowiczem. W niedzielę od godzin 
porannych w Ryczywole Gm. Kozienice 
odbywać się będą uroczystości patriotyczno-
państwowe, których kulminacją będą wspo-

mniane powyżej inscenizacje historyczne. 
Przewidziano udział sprzętu kołowego, ka-
walerii oraz piechurów w łącznej ilości około 
80 osób. Ponadto – jak w poprzednich latach 
– będzie wiele dodatkowych atrakcji o czym 
będziemy informować w najbliższym czasie 
w mediach lokalnych i krajowych.

Kozienickie Stowarzyszenie Rekon-
strukcji Historycznych zawiązało się 
na bazie istniejącej od 2006 r. Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej działającej 
przy towarzystwie Miłośników Ziemi 
Kozienickiej. Inicjatorem powstania 
tej typu grupy był Grzegorz Kocyk. 
Prezesem Stowarzyszenia jest Krzysz-
tof Zając. Stowarzyszenie oprócz or-
ganizowania rekonstrukcji zajmuje się 
propagowaniem historii poprzez pro-
wadzenie lekcji historycznych, uczestni-
ctwo w uroczystościach patriotycznych, 
zajmuje się pielęgnowaniem historycz-
nych obiektów na Ziemi Kozienickiej. 
Wszystkich zainteresowanych działal-
nością stowarzyszenia zapraszamy na 
stronę: http://www.ksrh.pl

Serdecznie zapraszam mieszkańców 
powiatu kozienickiego i wszystkich gości 
na wspaniałe widowiska, które przygoto-
waliśmy aby uczcić bohaterstwo Wojska  
i Narodu Polskiego w chwilach szcze-
gólnej próby – wojny i okupacji. Ko-
zienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznych chce w 70. rocznicę wy-
buchu II wojny światowej przybliżyć nie-
znane szerzej wątki rozgrywające się na 
terenie powiatu kozienickiego w latach 
1939-1945. W kwietniu organizujemy 
Operację „Weller 7”, czyli udany zrzut 
Cichociemnych w okolicach Paprotni 
oraz walki o Głowaczów, Przedmoście 
Maciejowickie i potyczkę „Hubala” 
pod Wolą Chodkowską. We wrześniu 
pragniemy przygotować inscenizację  
w Kozienicach obrazującą zajęcie Ko-
zienic przez Niemców, okupacyjną rze-
czywistość w mieście oraz odbicie hit-
lerowskiego więzienia przez oddział 
partyzancki Bolesława Krakowiaka 
„Billofa” w 1943 r. 

Do zobaczenia na polach bitew!!
krzySztof zaJąc

Historia/Wydarzenia
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Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu.

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury.
Przygotowanie i opracowanie tekstów: Danuta Delekta, Magdalena Domagała, Krzysztof Zając
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy. Uwagi prosimy kierować 
 do Lucyny Domańskiej – Naczelnika Wydziału, tel. 048-611-73-42.

Adres wydawcy:
ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
tel. 048 611-73-44   fax. 048 611-73-41
e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl
Fotografia: Archiwum Starostwa Powiatowego 

w Kozienicach

WYDaRZENIa KulTuRalNE W OBIEKTYWIE
obchody 60. rocznicy śmierci Marii komornickiej Promocja albumu „twórcy powiatu kozienickiego”

Wydarzenia


