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10 LAT KOZIENICKIEGO 
KOŁA POLSKIEGO ZWIĄZKU 

NIEWIDOMYCH
W tym roku Koło Polskiego Związku 

Niewidomych w Kozienicach obchodził 
jubileusz 10-lecia swojego funkcjono-
wania. Kozienickie koło zawiązało się 
20 maja 1999 roku i dokładnie w dzie-
siątą rocznicę jego powstania w naszym 
mieście zostały zorganizowane jubile-
uszowe obchody. Rozpoczęły się one 
uroczystą mszą świętą w intencji osób 
niewidomych i słabo widzących odpra-
wioną w kościele pw. Świętego Krzyża. 
Po mszy odbyło się okolicznościowe 
spotkanie, w którym wraz z zarządem 
koła i osobami niewidomymi i słabo 
widzącymi z powiatu kozienickiego 
uczestniczyli też członkowie zaprzy-
jaźnionych kół oraz władze związku, 
księża, sponsorzy, a także osoby na co 
dzień współpracujące z kozienickim 
kołem, przyjaciele i rodziny osób nie-
widomych.

Spotkanie, podczas którego podsu-
mowano dziesięcioletnią działalność  
i osiągnięcia kozienickiego koła Pol-

skiego Związku Niewidomych otworzył 
jego prezes Jan Żuchowski. Zebrani go-
ście obejrzeli film, który przypomniał 
historię koła PZN oraz realizowane 
przez nie przedsięwzięcia, takie jak or-
ganizacja turnusów rehabilitacyjnych, 
dni otwartych i imprez okolicznościo-
wych czy ćwiczeń dla osób niewido-
mych i pomagających niewidomym.  
O bieżącej działalności Koła PZN  
w Kozienicach, jego członkach i najbliż-
szych planach opowiedziała Teresa 
Żuchowska „kozienickie koła zrzesza  
99 osób. Są to mieszkańcy miasta i gmi-
ny Kozienice oraz pozostałych gmin 
powiatu kozienickiego. Podstawowym 
zadaniem zarządu Koła jest pomoc 
osobom niewidomym. Organizujemy 
szkolenia z zakresu samoobsługi, po-
ruszania się z białą laską, szkolenia  
w miejscu zamieszkania niewidomego, 
turnusy rehabilitacyjne. Od początku 
funkcjonowania Koła dbamy też o do-
brą współpracę z samorządami i orga-

nizacjami”.
W trakcie spotkania 

uczestniczący w nim goście 
złożyli zarządowi kozieni-
ckiego koła serdecznie gra-
tulacje z okazji okrągłego 
jubileuszu. Jednocześnie 
nie szczędzili słów uznania 
pod adresem prezesa związ-
ku i jego małżonki, życząc 
im zapału do dalszej pracy 
i kolejnych sukcesów. Jak 
powiedział podczas uro-
czystości Sylwester Peryt 
prezes Zarządu Okręgu 
Mazowieckiego Polskiego 
Związku Niewidomych – 
„nie byłoby tej uroczystości 
i tego jubileuszu, gdyby nie 
zaangażowanie osób. Koła 
PZN powstają tylko wtedy 
gdy znajdzie się aktyw i lu-

Zarząd Koła PZN w Kozienicach

KONCERT –  
MazOwszE  
w KORONiE

W powiecie kozienickim już po raz 
czwarty w ramach cyklu Staropolskie 
Wieczory w Zabytkach Architektury Ma-
zowieckiej odbył się koncert pt. ”Pol-
skość – Tradycje i Inspiracje”, które-
go współorganizatorem było Starostwo 
Powiatowe w Kozienicach. W tym roku, 
31 maja po raz pierwszy koncertu z tego 
cyklu wysłuchać można było w Wyso-
kim Kole w zabytkowym Sanktuarium  
pw. NMP Królowej Różańca Świętego. 

Wystąpił Zespół Polski pod kierow-
nictwem artystycznym Marii Pomianow-
skiej w składzie Maria Pomianowska 
śpiew, fidel płocka, suka biłgorajska, rota 
i słowo o instrumentach; Maria Maślanka 
– cymbały; Małgorzata Szarlik-Woźniak 
– skrzypce; Bartłomiej Pałyga – śpiew, 
basy i Robert Siwak – bębny.

Zespół Polski działa od 1994 r.  
i przedstawia wybór najpiękniejszych  
i najciekawszych pieśni i tańców ludo-
wych do dziś mało znanych szerokiej pub-
liczności. Zespół sięga do dawnej tradycji, 
instrumentów tzw. kolanowych na których 
grano tzw. techniką paznokciową. Stąd  
w składzie zespołu fidel płocka XVI 
wieczny instrument smyczkowy pocho-
dzący z wykopalisk archeologicznych  
z Płocka oraz znana z przekazów z końca 
XIX wieku tzw. suka biłgorajska, zrekon-
struowana na podstawie materiałów iko-
nograficznych, ponieważ nie zachował się 
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dzie, którzy chcą coś robić społecznie, 
dla innych. W Kozienicach znalazły się 
takie osoby, dlatego dziękuję Wam za 
poświęcenie i pracę i gratuluję dotych-
czasowych osiągnięć”. 

Na zakończenie jubileuszowej uro-
czystości Teresa i Jan Żuchowscy 
otrzymali dyplomy i podziękowania 
od Zarządu Głównego i Zarządu Okrę-
gu Mazowieckiego Polskiego Związku 
Niewidomych, a starosta i burmistrz 
oraz kierownicy jednostek i instytucji 
współpracujących z kozienickim kołem 
honorowe odznaki.

Z okazji jubileuszu 10-lecia funk-
cjonowania Koła PZN w Kozienicach 
w Muzeum Regionalnym została zorga-
nizowana wystawa prac osób niewido-
mych z województwa mazowieckiego. 

Prace te pochodzą ze zbiorów prywat-
nych, a także z warsztatów terapii za-
jęciowej i ośrodków dla osób niewi-
domych i słabo widzących z Kozienic, 
Radomia, Warszawy, Wołomina i Prusz-
kowa, ich autorami są zarówno dzieci, 
jak i osoby dorosłe.

Na wystawie znalazło się kilka-
dziesiąt eksponatów wykonanych 
różną techniką i prezentujących róż-
norodną tematykę. Wśród nich takie 
prace jak obrazy malowane farbą olejną  
i plakatową, rysunki ołówkiem witra-
że, ozdobne talerze i figurki, flakony, 
kwietniki, postacie ludzi, zwierząt i baj-
kowych bohaterów. Do ich wykonania 
artyści wykorzystali glinę, papier, drze-
wo, a także takie materiały jak bibuła, 
sznurek czy farba. 

MagDaleNa DoMagała

Prace osób niewidomych i słabo widzą-
cych 

KONCERT – MazOwszE  
w KORONiE

żaden egzemplarz instrumentu. Koncert 
poprowadził Igor Pogorzelski, który sło-
wem o muzyce i kompozytorach wprowa-
dził słuchaczy w klimat wieczoru. W pro-
gramie znalazły się melodie ludowe oraz 
kompozycje Fryderyka Chopina, Karola 
Szymanowskiego i Stanisława Moniuszki. 

W latach poprzednich koncerty w ra-
mach Staropolskich Wieczorów w Za-
bytkach Architektury organizowane były  
w kościele pw. Św. Krzyża w Kozieni-
cach. Po raz pierwszy w 2006 roku odbył 
się koncert orkiestry Kameralnej Filhar-
monii Narodowej w Warszawie pod kie-
rownictwem artystycznym Jana Lewaka, 
która wykonała „Polskie Divertimento”.

W 2007 roku w ramach koncertu 
muzyki Johanna Sebastiana Bacha 
pt.„Magnificat anima mea Dominum”  
w programie wieczoru znalazły się trzy 
wybitne dzieła kompozytora – III Kon-
cert Brandenburski G-dur na smyczki i bc 
(BWV 1048), Koncert podwójny d-moll 
na skrzypce, obój i smyczki, bc (BWV 
1060), Magnificat D-dur na głosy solowe, 
chór mieszany i orkiestrę (BWV 243). 
Wykonawcami wieczoru byli Tytus Woj-
nowicz – obój, Zyta Piechowska-Andrze-
jewska – skrzypce, Agnieszka Kurowska 
– sopran, Agnieszka Lipska – mezzoso-
pran, Tomasz Garbarczyk – tenor, Cze-
sław Gałka – baryton oraz Chór Miasta 
Siedlce pod kierownictwem artystycznym 
Mariusza Orzechowskiego i warszawscy 
Soliści Concerto Avenna pod dyrekcją 
Andrzeja Mysińskiego. Słowo o muzyce 
wygłosił – Piotr Matwiejczuk. 

W maju roku 2008 prezentowane 
były wielkie dzieła wybitnego kompo-
zytora wiedeńskiego Josepha Haydna: 
Symfonia e-moll nr 44 zwana „Żałobną”  
i dwunasta Msza B-dur zwana „Terezjań-
ską”. Wykonywali je wybitni soliści Anna 
Mikołajczyk – sopran, Aneta Łukaszewicz 
– mezzosopran, Sylwester Smulczyński 
– tenor, Remigiusz Łukomski – bas oraz 
Orkiestra Sinfonia Viva pod dyr. Toma-
sza Radziwonowicza i Olsztyński Chór 
Kameralny Collegium Musicum pod dyr. 
Janusza Wilińskiego.

Małgorzata Kalicińska jest autorką 
tego cyklu koncertów. Mazowieckie Cen-
trum Kultury i Sztuki jest od 2001 roku 
organizatorem cyklicznych koncertów  
w zabytkach architektury świeckiej i sa-
kralnej dawnego Księstwa Warszawskie-
go. Wykonawcami są wybitni soliści, 
polskie zespoły muzyki dawnej i zespoły 

kameralne, chóry i orkiestry.
Samorząd Województwa Mazowie-

ckiego jest mecenasem cyklu, współorga-
nizatorami wieczorów są powiaty, gminy  
i miasta, w których odbywają się koncerty.
Kościół w Wysokim Kole

Historia kościoła w Wysokim Kole roz-
poczęła się w 1637 roku, kiedy to kasztelan 
sandomierski i starosta zwoleński Stanisław 
Witkowski rozpoczął budowę. W 1682 roku 
kanclerz wielki koronny Jan Wielkopolski 
sprowadził zakonników Św. Dominika, dla 
których ufundował klasztor. Kościół w cza-
sie dwóch wojen światowych był mocno 
zniszczony. Po wiele lat trwającej odbudo-
wie zaliczany jest do zabytków architekto-
nicznych w stylu renesansu włoskiego. Na 
ścianach kościoła zachowały się resztki ma-
lowideł – portrety fundatorów, dobrodziejów 
i zakonników. Pod prezbiterium znajduje się 
krypta, w której pochowani są zakonnicy. Ich 
imiona zapisane są w specjalnej księdze. 

W kościele pw. NMP Królowej Ró-
żańca Św. znajduje się od ponad 300 
lat Cudowny Obraz Królowej Ró-
żańca Świętego. W 1974 roku Pry-
mas Tysiąclecia dokonał aktu koro-
nacji obrazu papieskimi koronami.  
W 2004 roku złodzieje ukradli korony. Te, 
które są obecnie na obrazie od 21 sierp-
nia 2004 r. poświecił papież Jan Paweł II. 
Zasłonę tego obrazu stanowi inny, który 
przedstawia Matkę Bożą z rozpostartym 
płaszczem opieki, pod którym chronią się 
przedstawiciele różnych stanów. Skle-
pienie kaplicy Matki Bożej Różańcowej 
zdobi polichromia przedstawiająca sceny  
z Pisma Świętego. Obecnie kościół to 
Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej, 
opiekują się nim siostry ze Zgromadzenia 
Córek Św. Franciszka Serafickiego. Zain-
teresowani zwiedzaniem kościoła mogą 
się kontaktować z księdzem probosz-
czem Szymonem Muchą, tel.(048) 621 
51 35; email – szymmuch@wp.pl

DaNuta DeleKta

Informacje/Wydarzenia 
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BEZPIECZEŃSTWO 
NAD WODAMI

Zbliża się okres wakacyjny, co wiąże się 
z pojawieniem się szeregu zagrożeń podczas 
wypoczynku. Trzeba pamiętać o zachowaniu 
bezpieczeństwa nad wodami, w lesie, podczas 
jazdy na rowerze, podróży pociągiem. Dlate-
go też policjanci Komendy Powiatowej Poli-
cji w Kozienicach przygotowują pogadanki  
i spotkania z dziećmi i młodzieżą, podczas 
których przedstawiają zagrożenia jakie mogą 
je spotkać podczas wypoczynku letniego. 
Podczas pobytu nad wodą:
1. Pamiętajmy, że najbezpieczniejsza 

kąpiel to ta w miejscach odpowiednio 
zorganizowanych i oznakowanych, bę-
dących pod nadzorem ratowników czy 
funkcjonariuszy Policji Wodnej.

2. Nie wolno kąpać się w miejscach nie-
bezpiecznych, a zwłaszcza położonych 
przy śluzach, mostach, budowlach 
wodnych, portach, zaporach, basenach 
przeciwpożarowych, jak również w po-
bliży szlaków żeglugowych i wodnych 
o silnym zanieczyszczeniu i wirach.

3. Zapoznawajmy się z regulaminem ką-
pielisk, na których się znajdujemy.

4. Zawsze stosujmy się do poleceń ratow-
nika WOPR.

5. Nie należy wchodzić do wody wbrew 
zakazowi ratownika.

6. Nie niszczmy urządzeń i sprzętu kąpieli-
ska, a zwłaszcza sprzętu ratunkowego.

7. Nie należy wchodzić do wody bezpo-
średnio po spożytym posiłku.

8. Nie należy wskakiwać do wody będąc 
rozgrzanym opalaniem.

9. Nigdy nie skacz /zwłaszcza na głowę/ 
do nieznanej wody.

10. W trakcie kąpieli nie należy krzyczeć 
i wzywać pomocy jeśli nie jest nam po-
trzebna.

11. Nie wrzucaj śmieci do wody.
12. Staraj się nie pływać sam.
13. Zwracaj uwagę na innych kapiących się 

ktoś może potrzebować Twojej pomocy.
14. Pamiętajmy! Dzieci do lat 7 mogą 

przebywać na terenie kąpieliska, pły-
walni wyłącznie pod opieką osób do-
rosłych NIGDY NIE ZOSTAWIAJMY 
DZIECI BEZ OPIEKI!

15. Jeśli dzieci są w wodzie miej nad nimi 
stały nadzór, również wtedy gdy umieją 
pływać. Zwykłe zachłyśnięcie się wodą 
może skończyć się utonięciem.

16. Brawura i alkohol nad wodą najczęś-
ciej kończą się nieszczęściem.

17. Pamiętajmy, że Wisła mimo swojego 
piękna jest rzeką bardzo zdradliwą.

18. Nie kąpmy się w rzekach, na których 
nie ma wyznaczonych kąpielisk

PatRYCJa aDaCH

Zawody Sportowo po-
żarnicze OkręgOwegO 
inspektOratu służby 

więziennej w warszawie
Stadion w Kozienicach był miejscem 

tegorocznych zmagań w ramach okrę-
gowych zawodów sportowo pożarni-
czych Służby Więziennej. Na niezwykle 
nowoczesnym obiekcie w malowniczej 
scenerii Kozienic swoje umiejętności 
strażackie prezentowali funkcjonariu-
sze z dziesięciu jednostek podległych 
Dyrektorowi Okręgowemu Służby Wię-
ziennej w Warszawie. Rozegrane zosta-
ły trzy konkurencje: ćwiczenie bojowe, 
sztafeta pożarnicza 7 x 50 m i techniczny 
tor przeszkód. 

Nad ich przebiegiem czuwał zespół 
sędziowski, w którego skład wchodzi-
li przedstawiciele Służby Więziennej 
oraz zawodowi strażacy z PSP w Ko-
zienicach. W opinii strażaków poziom 
wyszkolenia funkcjonariuszy oraz uzy-
skiwane czasy w poszczególnych kon-
kurencjach świadczą o dużej skuteczno-
ści bojowej w potencjalnych sytuacjach 
zagrożenia pożarowego. Jest to tym 
bardziej pochlebna opinia, że wypo-
wiedziana przez profesjonalistów, na co 
dzień doskonalących swoje rzemiosło.

W zawodach drugi raz z rzędu zwy-
ciężyli funkcjonariusze z Zakładu Kar-
nego w Siedlcach, drugie miejsce zajęła 
drużyna Aresztu Śledczego Warszawa 
Białołęka, natomiast na trzecim miejscu 
uplasowali się przedstawiciele Aresztu 
Śledczego w Radomiu. Organizatorzy 
imprezy Zakład Karny w Żytkowicach 
zajęli piąte miejsce. Rozgrywanym za-
wodom towarzyszył duch sportowej ry-
walizacji, słoneczna aura oraz zagorzali 
kibice zgromadzeni na trybunach.

MiCHał leNaRD

ŚWIĘTO 22. PUŁKU 
UŁANÓW 

PODKARPACKICH
W niedzielę 21 czerwca w Garbat-

ce-Letnisku odbyły się obchody Święta 
22. Pułku Ułanów Podkarpackich, które 
zorganizowane zostały przez stowarzy-
szenie kawaleryjskie noszące imię tego 
pułku. Patronem Stowarzyszenia Ka-
waleryjskiego imienia 22. Pułku Uła-
nów Podkarpackich jest śp. major Jerzy 
Sas-Jaworski. Tegoroczne Święto roz-
poczęła msza święta w intencji patrona 
stowarzyszenia – śp. majora Jerzego 
Sas-Jaworskiego oraz wszystkich pole-
głych i zmarłych kawalerzystów. Major 
Jerzy Sas-Jaworski zmarł 25 grudnia 
2008 roku w wieku 88 lat. 

W uroczystości, w Garbatce-Letnisku 
udział wzięli członkowie Stowarzysze-
nia Kawaleryjskiego imienia 22. Pułku 
Ułanów Podkarpackich oraz ich rodzi-
ny, a także Anna Sas–Jaworska żona  
i Beata Sas-Jaworska córka majora Jerze-
go Sas-Jaworskiego i zaproszeni goście. 
Podczas mszy świętej, w której czynny 
udział wzięli członkowie stowarzyszenia  
z Garbatki-Letnisko, odprawiający na-
bożeństwo ksiądz wspomniał jego oso-
bę, zasługi oraz uczestnictwo w licz-
nych walkach w obronie Ojczyzny. 

Podczas mszy świętej prezes Stowa-
rzyszenia Kawaleryjskiego im. 22. Puł-
ku Ułanów Podkarpackich przypomniał 
zebranym historię powstania i działania  
Pułku.

Po mszy odbyło się uroczyste wrę-
czenie odznak pułkowych trzem no-
wym ułanom. Nowicjusze odebrali je 
z rąk ich fundatora – starosty Janusza 
Stąpora. W niedzielę w szeregi stowa-
rzyszenia wstąpili oficjalnie Andrzej 
Kotowski, Błażej Orzechowski i Bar-
tosz Ziarkowski. 

W podziękowaniu za utworzenie od-
działu kawaleryjskiego w Garbatce-Letni-
sko oraz kultywowanie tradycji ułańskich 
prezes stowarzyszenia kawaleryjskiego 
otrzymał z rąk córki majora Jerzego Sas-
Jaworskiego upominek.

Członkowie Stowarzyszenie Kawa-
leryjskiego imienia 22 Pułku Ułanów 
Podkarpackich to osoby w wieku od sie-
demnastu do pięćdziesięciu kilku lat. Są 
to mieszkańcy Garbatki-Letnisko, Zwole-
nia, Pionek, Brzustowa i Krasnej. 

Niedzielne obchody Święta Pułko-
wego zakończyły pokazy kawaleryjskie 
w wykonaniu członków Stowarzyszenia 
Kawaleryjskiego.

MagDaleNa DoMagała

Informacje /Wydarzenia
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SukceSy uczniów i LO im. S. czarnieckiegO 
– najLepSi pierwSzOkLaSiści w pOwiecie
22 kwietnia 2009 r. w Zespole Szkół 

Nr 1 w Kozienicach odbył się VI Mię-
dzypowiatowy Konkurs Wiedzy Języ-
kowej w kategorii język niemiecki dla 
szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy 
mogli wybrać poziom podstawowy lub 
rozszerzony. Pierwszą częścią konkursu 
był test jednakowy dla wszystkich uczest-
ników, bez względu na wybrany przez 
nich poziom, podczas którego musieli 
się oni wykazać znajomością struktur 
leksykalno-gramatycznych. Następnym 
zadaniem był opis zdjęcia i odpowiedź 
na pytania zadane przez komisję na po-
ziomie podstawowym oraz rozmowa na 
podstawie materiału stymulującego na 
poziomie rozszerzonym. 

Na poziomie podstawowym pierwsze 
cztery miejsca zajęli uczniowie I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefana Czar-
nieckiego w Kozienicach przygotowani 
przez germanistów: Marię Wojtynę, Mag-
dalenę Kutyłę oraz Michała Jaworskiego.

I miejsce – Magdalena Pereta 
II miejsce – Iwona Miziołek
III miejsce – Ada Rachfalska 
IV miejsce – Joanna Chmielewska 
Również poziom rozszerzony nie był 

zbyt trudny dla uzdolnionej młodzieży  
z Czarnieckiego. Zaszczytne I miejsce za-
jął Igor Socha, natomiast III tegoroczny 
maturzysta – Michał Kacperek. 

Laureaci otrzymali atrakcyjne na-
grody: słowniki, książki zawiera-
jące informacje na temat kultury  
i historii Niemiec oraz odtwarzacze MP3.

Osobiście uważam, że poziom testu nie 
był szczególnie wysoki, jednakże niezbęd-
na była wiedza na temat wielu struktur 
gramatycznych. W części ustnej oprócz 
umiejętności dużą rolę odgrywało rów-

nież szczęście, gdyż w przygotowanych 
zestawach można było znaleźć tematy  
i pytania o większym lub mniejszym stop-
niu trudności. – komentuje zwyciężczyni 
Magdalena Pereta, uczennica klasy I.

Warto wspomnieć, że corocznym 
sukcesom w konkursach z języka nie-
mieckiego towarzyszą równie spektaku-
larne osiągnięcia z języka angielskiego. 
Tegoroczny – VI Międzypowiatowy 
Konkurs Wiedzy Językowej w kate-
gorii język angielski, który odbył się  
w Białobrzegach, jest tego najlepszym 
potwierdzeniem. Uczniowie Czarnie-
ckiego zajęli bowiem czołowe miejsca 
na poziomie rozszerzonym. I zajął uczeń 
klasy III – Rafał Kiełbasa.

Dnia 15 stycznia 2009 roku odby-
ła się druga edycja Matematycznych 
Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży 
„Kwadratura koła”. Organizowane są 
one z myślą o uczniach szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych. 

W roku 2005 przeprowadzony został 
testowy konkurs pilotażowy, w którym 
wzięło udział ok. 4 tys. uczniów z ponad 
170 szkół. W roku 2006 startowało w mi-
strzostwach już 14 158 uczniów z prawie 
600 szkół, a w roku 2007 blisko 19 000  
z 650 szkół ze wszystkich rejonów Pol-
ski. Ten niebywały rozwój, świadczy  
o tym, że idea konkursu cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem zarówno 
uczniów, jak i nauczycieli. 

W tym roku I miejsce na poziomie po-
wiatowym zajął Jakub Bronik – pierwszo-
klasista I Liceum Ogólnokształcące im. 
Stefana Czarnieckiego w Kozienicach.

Magdalena Pereta

igor Socha

wikliniarstwo - 
grzegorz gordat

Grzegorz Gordat wikliniarstwem 
zajmuje się od 2002 roku. Od czerwca  
2008 roku należy do Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych. Umiejętności prze-
jął od wujka. Ścinając zimą wiklinę nad 
Wisłą, sortując ją, przygotowując do wy-
platania i przyglądając się jak wyplatane 
są kosze postanowił sam wypleść jeden  
z nich i tak się zaczęło. Wujek pana Grze-
gorza wykonywał jedynie kosze gospo-
darcze (jeden regionalny wzór, kosz z pa-
łąkiem i płaską ścianą) z wikliny zielonej, 
nie korowanej. Dlatego też wyplatanie 
koszy miało charakter sezonowy, głównie 
w okresie zimy. Kontynuując wyplatanie 
tego wzoru, pan Grzegorz stara się też 
poszerzać asortyment oferowanych koszy  
i wzoruje się na koszach regionalnych. 
Jak mówi – bogactwo wzorów nasze-
go regionu jest bardzo duże. W obrębie 
ziemi radomskiej, kozienickiej, zwoleń-
skiej i puławskiej „funkcjonuje” kilka 
rodzajów koszy wraz z ich „odmianami” 
dotyczącymi budowy i rodzajów zasto-

sowanych splotów. Wyplatam głównie  
z wikliny niekorowanej (zielonej, zapa-
rzanej – brązowej) oraz białej. Bogactwo 
kolorystyczne odmian wikliny przez od-
cienie zieleni, czerwieni, żółci a kończąc 
na wiklinie o niebieskim zabarwieniu 
kory pozwala osiągnąć oryginalne połą-
czenia w koszu.

Chcąc jednak zgłębić wiedzę dotyczą-
cą wikliniarstwa brał udział w szkoleniach 
dla instruktorów w Ośrodku Szkolenia 
Animatorów i Instruktorów w Łucznicy. 
Poznał tam Stanisława Dziubaka, artystę 
plastyka, który jest prawdziwym pasjona-
tem wikliny. Do tej pory utrzymuje z nim 
kontakt, a w sierpniu 2008 roku miałem 
przyjemność uczestniczyć w Międzyna-
rodowym Plenerze Wikliniarskim „Wi-
klina w Arboretum” w Bolestraszycach 
pod Przemyślem, którego był komisa-
rzem. Pan Grzegorz prowadził też kilka 
razy warsztaty w Ośrodku w Łucznicy. 
Oprócz wyplatania koszy zajmuje się też 

Dokończenie na str. 14
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NADWIŚLAŃSKI KLUB SPORTÓW 
WALKI WULKAN W KOZIENICACH

Nadwiślański Klub 
Sportów Walki WUL-
KAN w Kozienicach 
powstał 2005 roku. Na 
spotkaniu założycielskim, 
które odbyło się 2 lipca  
2005 roku obecnych było 
20 dorosłych członków. 
Przewodniczącym spot-
kania wybrany został 
Ryszard Pacak. Funkcję 
sekretarza pełniła Izabe-
la Jastrzębska. Przyjęto  
6 uchwał dotyczących po-
wołania klubu. Uchwalony 
został statut klubu, który 
po niewielkich poprawkach aktualny jest 
do dnia dzisiejszego. Ponadto wybrano 
władze NKSW Wulkan. Prezesem klubu 
został Andrzej Suwała, wiceprezesem 
Andrzej Jastrzębski, skarbnikiem Danuta 
Gajownik, członkiem zarządu Izabela Ja-
strzębska. Komisję rewizyjną stanowili: 
przewodniczący Robert Zychla, członka-
mi byli Andrzej Grzebalski oraz Damian 
Rusek. 29 stycznia 2007 funkcję prze-
wodniczącego komisji rewizyjnej objął 
Łukasz Łuczyński. Tego samego dnia do 
komisji rewizyjnej weszła Aneta Jemioł 
w miejsce Damiana Ruska. 

Historia sekcji oyama karate w Kozie-
nicach jest znacznie dłuższa i datuje się na 
początek września 2000 roku. Od wrześ-
nia 2000 roku do czerwca2005 kozieni-
cka sekcja karate była filią Radomskiego 
Klubu Oyama Karate. W roku 2005 sen-
sei Andrzej Suwała podjął decyzję o odłą-
czeniu się od radomskiego klubu Karate. 
Nowo powstały klub karate z siedzibą  
w Kozienicach został przyjętył do Sto-
warzyszenia Oyama Karate w Polsce  
i do Word Oyama Karate Organization. 
Z radomskiego klubu odeszło jeszcze 
dwóch innych instruktorów, którzy zasi-
lili szeregi klubu Wulkan. Byli to Andrzej 
Jastrzębski i Robert Zychla. Od samego 
początku klub bierze udział w rywaliza-
cji sportowej na terenie całego kraju od-
nosząc liczne sukcesy w konkurencjach 
semi – knockdown i knockdown. W roku 
2008 sempai Łukasz Łuczyński powo-
łany został do Kadry Narodowej na Mi-
strzostwa Europy Kyokushinkai IBK. Od 
tego momentu Łukasz startował poza gra-
nicami kraju 3 razy odnosząc za każdym 
razem olbrzymie sukcesy. W Holandii  
w 2008 roku zdobył tytuł mistrza Euro-
py w wadze ciężkiej. W tym samym roku  
w USA zajął 2 miejsce w Pucharze Świa-
ta Kanreikai Karate. W roku 2009 obronił 

tytuł Mistrza Europy. 
Od czerwca 2006 roku klub organizuje 

w Kozienicach dwa razy w roku Turnieje 
w konkurencji kata. Turnieje odbywają 
się w czerwcu (z okazji Dnia Dziecka)  
i w grudniu (mikołajki). Początkowo 
zawody te skierowane były do najmłod-
szych uczestników naszych zajęć, ale  
z czasem objęły wszystkie kategorie 
wiekowe. 14 czerwca 2009 odbył się 7. 
turniej, na który zaproszeni zostali za-
wodnicy z Wrocławia i Łodzi. Od roku 
2006 organizowane są w czasie wakacji 
obozy sportowe nad morzem. Do tej pory 
klub przebywał na obozach w Łazach, 
Pogorzelicy i Mikoszowie. W roku 2009 
planowany jest obóz w Łazach k/Kosza-
lina. Na obozach realizowany jest pro-
gram szkoleniowy karate oraz ma miejsce 
szereg atrakcji. Ciekawsze z nich to: rejs 
statkiem po morzu, nauka jazdy konnej, 
przejażdżki na pontonie ciągniętym przez 
łódź motorową, jazda pojazdem pancer-
nym po poligonie wojskowym, strzelnica, 
wizyta w miasteczku indiańskim, kon-
certy multiinstrumentalisty, zwiedzanie 
muzeów m. in. Oręża Wojska Polskie-
go w Kołobrzegu, Marynarki Wojennej  
w Gdyni, ORP Błyskawica, Daru Pomo-
rza, zamku w Malborku, Trójmiasta. Każ-
dego roku ze względu na bogatą ofertę 
rośnie liczba uczestników obozów orga-
nizowanych przez nasz klub.

Dwa razy w roku klub organizuje 
egzaminy na stopnie szkoleniowe kyu. 
Instruktorzy klubu biorą udział w szko-
leniach kadry w Centrum Oyama Karate  
w Krakowie. W roku szkolnym 2008/2009 
klub złożył w Krakowie około 180 dekla-
racji członkowskich. Obecnie w klubie 
doskonali się w trudnej sztuce karate oko-
ło 150 osób. Najmłodszy członek klubu 
ma 5 lat, najstarszy przekroczył lat 50.

25 maja członkowie Zarządu Po-
wiatu spotkali się z Łukaszem Łuczyń-
skim – zawodnikiem Nadwiślańskiego 
Klubu Sportów Walki Wulkan i tego-
rocznym Mistrzem Europy oraz jego 
trenerem Andrzejem Suwałą. Spotkanie 
odbyło się w starostwie powiatowym  
i wzięli w nim również udział Skarbnik  
i Sekretarz Powiatu oraz Naczelnik Wy-
działu Promocji i Kultury. Podczas spot-
kania członkowie zarządu rozmawiali 
z gośćmi na temat funkcjonowania ko-
zienickiego klubu, najbliższych planów 
i startów w zawodach, a także obejrzeli, 
przygotowany przez pracowników Wy-
działu Promocji i Kultury starostwa ma-
teriał telewizyjny prezentujący historię  
i działalność klubu. Główna część spot-
kania poświęcona była jednak Łukaszowi 
Łuczyńskiemu i zwycięstwu, jakie odniósł  
w tym roku w Hadze na Mistrzostwach 
Europy. Zawodnik kozienickiego klubu 
obronił w tym roku tytuł Mistrza Europy. 
Starosta, w imieniu zarządu pogratulo-
wał zdobycia I miejsca i tytułu Mistrza 
Europy, a jego trenerowi podziękował za 
wieloletnią pracę z młodzieżą, zaszcze-
pianie w niej miłości do sportu i pro-
mowanie powiatu poza jego granicami, 
jak również za świetne przygotowanie 
Łukasza do mistrzostw. Jak powiedział 
starosta „nie byłoby wyników zawodni-
ka bez ogromnej pracy trenera. To wasz 
wspólny sukces, ogromny sukces. I to trze-
ba podkreślić. Karate uprawia duża gru-
pa ludzi w Polsce, na różnym poziomie  
i w różnym wieku, dlatego to, co udało 
się osiągnąć Łukaszowi zasługuje na wy-
różnienie. Tak jak wszystkie sporty walki 
karate wymaga nieprawdopodobnie dużej 
pracy, morderczych treningów i mnóstwa 
wyrzeczeń. Sam przez wiele lat trenowa-
łem judo, dlatego wiem, jaki wysiłek trze-
ba włożyć w to, aby osiągnąć sukces”. 

Zarówno Łukasz Łuczyński, jak i An-
drzej Suwała otrzymali listy gratulacyjne  
i nagrody rzeczowe. Odebrali też ufun-
dowane przez Starostwo kamizelki  
z logo powiatu kozienickiego, w któ-
rych reprezentacja klubu będzie jeździć 
na zawody. Więcej informacji na temat 
Nadwiślańskiego Klubu Sportów Wal-
ki Wulkan można znaleźć na oficjalnej 
stronie klubu, pod adresem www.kozie-
nice.oyama.pl, jak również na stronie 
internetowej powiatu www.kozieni-
cepowiat.pl w 276 wydaniu programu 
„Nasz Powiat”.

MagDaleNa DoMagała

SPOTKANIE  
Z MISTRZEM EUROPY 

W KARATE
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„CZARODZIEjE Z GARBATKI”
Czasy, w których przyszło nam żyć to 

okres licznych przemian w procesie edu-
kacyjnym młodych ludzi. Szkoły, w któ-
rych zachodzą reformy, niejednokrotnie 
po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat, 
muszą zmagać  się z wieloma niespoty-
kanymi do tej pory problemami. 

W tych trudnych czasach wielkim 
wyzwaniem dla każdego pedagoga jest  
wykształcenie takiego człowieka, który 
swobodnie będzie mógł poruszać się po 
nowym, bardzo niestabilnym rynku pra-
cy. Rynku, który bezwzględnie weryfi-
kuje posiadane umiejętności i decyduje  
o poziomie życia młodych ludzi. 

Ważnym jest, aby już w trakcie 
kształcenia młodzież miała jak naj-
więcej „sprawdzianów”, ale nie takich 
pisemnych, tylko typowych sytuacji  
problemowych, które mogą ją spotkać  
w przyszłym życiu. Radzenie sobie z ta-
kimi powyższymi sytuacjami jest kluczo-
wą umiejętnością, którą nasi uczniowie 
powinni wynosić ze swoich szkół.

Dla uczniów szkół ogólnokształ-
cących, możliwością sprawdzenia się 
będą wszelkiego rodzaju konkursy  
i olimpiady, podczas których mogą wy-
kazać się swoimi umiejętnościami i po-
siadanymi wiadomościami. Cóż nato-
miast z uczniami techników, czy szkół 
zawodowych, gdzie poziom kształcenia 
niejednokrotnie jest znacznie niższy. 
Gdzie Oni mogą się wykazać?

Nauczyciele naszej 
szkoły mają coraz wię-
cej okazji, aby promować 
naszych wychowanków.  
Z wielką radością do-
świadczamy coraz więk-
szego zainteresowania 
branży drzewnej naszymi 
absolwentami. Przykła-
dem takiego zaintereso-
wania może być projekt 
„Wyczarowane z drewna” 
istniejący od sześciu lat 
pod patronatem Wydaw-
nictwa Inwestor i Mię-
dzynarodowych Targów 
Poznańskich. Organizato-
rzy projektu, który ma po-
stać konkursu dla uczniów 
szkół zawodowych, tech-
ników i studentów uczel-
ni o profilu drzewnym, 
zgromadzili za swoimi 
plecami sztab ludzi i firm 
branżowych, którym nie 
jest obojętne wychowanie 
fachowców o wysokich 
kwalifikacjach. Tematem 
konkursu jest stworzenie 
wyrobu z drewna, który  
w życiu codziennym nigdy jako drew-
niany nie powinien funkcjonować. 
Oceniane są: pomysł, kreatywność  
i wykonanie pracy, które są podstawą 

do wyróżnienia bądź nagro-
dzenia uczestników rywali-
zacji. Sponsorzy fundują rok 
rocznie wartościowe nagrody, 
mające postać specjalistyczne-
go sprzętu do obróbki drewna. 
Oprócz wartościowych nagród, 
już sam udział w konkursie  
i wystawienie prac na najwięk-
szej w Polsce imprezie bran-
żowej jaką są targi DREMA  
i FURNICA na Międzynarodo-
wych Targach Poznańskich jest 
dużym wyzwaniem i osiągnię-
ciem dla każdego ucznia.

Do tegorocznego konkursu 
podchodziliśmy z wielką tremą 
podyktowaną zeszłorocznymi 
sukcesami, którymi były dwa 
wyróżnienia i zdobycie pierw-
szej nagrody. Okazało się, że tre-
ma była zupełnie niestosowna, 
nasi uczniowie podjęli wyzwa-
nie. Stawili czoła oczekiwaniom 
pokładanym w nich przez na-
uczycieli i wykonali sześć efek-
townych prac, które w połowie 

marca z wielkimi nadziejami zostały wy-
słane do organizatorów konkursu.

W tegorocznej edycji wzięli udział 
uczniowie: Kamil Maj, który wykonał 
„Drewniany wazon”, Bartosz Ziem-
ka –„Kask Roberta Kubicy”, Mariusz 
Szczepaniak –„Sedes”, Paweł Gozdyra –
„Miecz”, Dawid Deja –„Laptop” i Michał 
Kowalski „Drewniana strzykawka”.

Wśród ok. czterdziestu prac z kil-
kunastu szkół drzewnych nadesłanych  
z terenu całej Polski, nasi uczniowie zostali 
znowu dostrzeżeni. Prace uczniów Bartosza 
Ziemki i Mariusza Szczepaniaka zostały wy-
różnione i nagrodzone indywidualnymi upo-
minkami, którymi były elektronarzędzia. 

We wcześniejszych latach jako szko-
ła braliśmy udział w konkursie „Sukces 
ucznia promocją szkoły”, jest to bardzo 
trafna nazwa, która mówi bardzo wiele 
na temat naszych wrażeń po tegorocz-
nej edycji konkursu. Nasz uczeń odniósł 
sukces, a dla nas jest to powód do wiel-
kiej radości i na pewno przyczyniło się 
do promocji naszej małej szkółki już nie 
tylko w okolicy, ale śmiem twierdzić, że 
w branżowej części naszego kraju.

NauCZYCiel ZeSPołu SZKół 
PoNaDgiMNaZJalNYCH
w gaRbatCe-letNiSKu
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REfERENDUM LUDOWE 30 CZERWCA 1946  
W POWIECIE KOZIENICKIM

w poniższym artykule postaram się pokrótce zaprezentować przygotowania, przebieg (w tym i informacje o nadużyciach 
władzy) i wyniki jednej z dwóch pierwszych powojennych batalii wyborczych w Polsce – referendum ludowego na terenie 
powiatu kozienickiego. opisywane wydarzenia stanowiły jeden z etapów wprowadzania stalinizmu w Polsce.

Referendum ludowe z 30 czerwca 
1946r. było przedsięwzięciem, do którego 
obóz popierany przez sowietów – mienią-
cy się nazwą „komuniści” i ich przeciwni-
cy zaprzęgli cały dostępny arsenał metod  
i środków. Uogólniając – ze strony stron-
nictw tzw. zblokowanych (Polska Partia 
Robotnicza, Polska Partia Socjalistyczna, 
Stronnictwo Demokratyczne, Stronnictwo 
Ludowe), głównie jednak ze strony PPR, 
możemy mówić o szeroko zakrojonej ak-
cji propagandowo-agitacyjnej oraz daleko 
posuniętych działaniach represyjnych wo-
bec opozycji – tej uznanej za legalną czy-
li Polskiego Stronnictwa Ludowego jak  
i nielegalnej, podziemnej Wolność i Nieza-
wisłość i innych organizacji poakowskich. 
PSL mające znaczne poparcie wśród ogółu 
społeczeństwa, wobec narzuconych reguł 
gry zmuszone było do przyjęcia postaw 
defensywnych, twardo stojąc na swojej 
platformie ideologicznej i ograniczając 
się do publicznej krytyki poczynań prze-
ciwnika, w tym głównie terroru organów 
bezpieczeństwa.

Jednym z zapisów konferencji jał-
tańskiej było postanowienie o przepro-
wadzeniu możliwie najprędzej wolnych  
i nieskrępowanych wyborów opartych 
na powszechnym i tajnym głosowaniu,  
w których będą miały prawo brać udział 
i wystawiać kandydatów wszystkie partie 
demokratyczne i antynazistowskie. Cy-
towane postanowienia interpretowane  
w duchu demokratyzmu i dobrej woli  
w zasadzie doprowadzić powinny do mar-
ginalizacji wpływów komunistów w Pol-
sce. Przeprowadzenie mniej lub bardziej 
wolnych wyborów w Polsce w znacznej 
mierze zależało jednak od woli Stali-
na, który zdawał sobie sprawę z nikłego 
poparcia społecznego okazywanego pol-
skim komunistom. Również członkowie 
kierownictwa PPR wiedzieli o niechęci 
narodu do wprowadzanego ustroju, czę-
sto przechodzącej w jawnie wyrażaną 
nienawiść. Zdawali sobie sprawę, że 
wolne wybory oznaczają dla nich klęskę.  
Z tego powodu za wszelką cenę próbowa-
li przesunąć ich termin i rozważali liczne 
warianty osiągnięcia sukcesu, z których 
na czoło wysunęły się: przeprowadzenie 
wyborów z głosowaniem na jeden blok 
wyborczy, tudzież przeprowadzenie wy-
borów, których wyniki zostałyby odpo-

wiednio spreparowane. Przywódcy PSL 
chcieli szybkiego przeprowadzenia wy-
borów, przy czym żądali również wycofa-
nia Armii Czerwonej z terytorium Polski, 
traktując ten fakt jako jeden z warunków 
nieskrępowanych wyborów. 

Przez pewien czas trwały rozmowy 
między PSL, a przedstawicielami PPS  
i PPR, podczas których omawiano warun-
ki porozumienia, na podstawie którego re-
alnym byłoby utworzenie bloku. Stanisław 
Mikołajczyk nie widział jednak możliwo-
ści wstąpienia do bloku, pozostałe władze 
PSL również zdecydowanie negatywnie 
wypowiedziały się o koncepcji bloku. 
Przywódca PSL, zdając sobie sprawę  
z realnego poparcia w społeczeństwie, 
zaproponował, że wyrazi akces do bloku 
wyborczego jedynie w momencie, jeśli 
przedstawiciele wsi (PSL i SL) otrzymają 
łącznie 75% mandatów poselskich. Po-
wyższa propozycja wywołała wściekłość 
komunistów. 

W marcu 1946 r. pojawiła się propozy-
cja odroczenia wyborów ze względu na za-
miar przeprowadzenia referendum ludowe-
go. Trudno w rzeczywistości ustalić kto był 
autorem tego pomysłu. Według prof. Ro-
mualda Turkowskiego pomysł referendum 
pochodził od Mikołajczyka, który podczas 
rozmów z partiami Bloku wyraził myśl, aby 
w sprawie zmiany konstytucji odwołać się 
do narodu. Prof. Krystyna Kersten stwier-
dza, że według relacji Osóbki Morawskiego 
inicjatywa referendum wypłynęła z PPS, 
natomiast Jakub Berman podczas rozmowy 
z Teresą Torańską stwierdził, że to właśnie 
on był jego pomysłodawcą. 

Faktem niezaprzeczalnym jest, że pra-
ce nad pytaniami i ustawą o referendum 
były zdominowane przez kierownictwo 
PPR. Na posiedzeniu Sekretariatu Komi-
tetu Centralnego PPR w dniu 21 marca  
1946 r. omawiano tę sprawę w następu-
jącym tonie: Referendum może stać się 
orężem budowania jedności narodowej 
wbrew intencjom kierownictwa PSL. 
Przytoczony fragment protokołu pozwala 
stwierdzić, że pytania referendalne skon-
struowane były w sposób trudny do odrzu-
cenia i zakwestionowania poprzez odda-
nie głosu na „nie”. Ostateczne brzmienie 
pytań zawarto w ustawie uchwalonej 
przez Krajową Radę Narodową 27 kwiet-
nia 1946 r. Ich treść była następująca:  

1) czy jesteś za zniesieniem Senatu?,  
2) czy chcesz utrwalenia w przyszłej 
Konstytucji ustroju gospodarczego, 
zaprowadzonego przez reformę rolną  
i unarodowienie podstawowych gałęzi go-
spodarki krajowej, z zachowaniem usta-
wowych uprawnień inicjatywy prywatnej?  
3) czy chcesz zachowania zachodnich gra-
nic Państwa Polskiego na Bałtyku, Odrze  
i Nysie Łużyckiej? 

Po ogłoszeniu treści pytań wewnątrz 
PSL trwały dyskusje w kwestii instrukcji 
o sposobie głosowania. Ostatecznie Rada 
Naczelna PSL w dniach 26 – 27 maja 
1946 r. zaleciła swoim członkom głoso-
wać „nie” na pierwsze pytanie, na pozo-
stałe pytania „tak”. Sprawę referendum 
podjęto jako wyzwanie i próbę sił. Mi-
kołajczyk wyjaśniał, że głosowanie „nie” 
w sprawie zniesienia senatu nie oznacza 
akceptacji istnienia tej instytucji w ów-
czesnej formie (PSL w swoim progra-
mie postulował zniesienie tej izby parla-
mentu), poza tym oddanie głosu zgodnie  
z instrukcją kierownictwa PSL było wyra-
żeniem dezaprobaty wobec formy rządów 
komunistów. 

Organizacje podziemne w powiecie 
kozienickim, skupione w winowskim 
Związku Zbrojnej Konspiracji nawoły-
wały, żeby demonstracyjnie udzielać od-
mownej odpowiedzi na wszystkie pytania. 
Działacze ZZK z Franciszkiem Jaskól-
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skim na czele przeprowadzili intensywną 
akcję propagandową, wydali i rozprowa-
dzali ulotkę „NIE… NIE… NIE”. Zry-
wali również afisze władz lub wykreślali  
z nich literę T, co dawało w efekcie ode-
zwę „3 x AK”. 

W myśl ustawy Krajowej Rady Na-
rodowej o referendum, do głosowania 
uprawnieni byli wszyscy obywatele pol-
scy, którzy w dniu referendum ukończone 
mieli 21 lat. Prawa wyborczego pozba-
wiono osoby niekorzystające z pełni praw 
obywatelskich, do których zaliczano: 
ubezwłasnowolnionych, skazanych po  
22 lipca 1944 r. na utratę praw publicz-
nych, pozbawionych wolności przez sąd 
lub inny organ orzekający, np. Komi-
sję Specjalną do Walki z Nadużyciami 
i Szkodnictwem Gospodarczym. W ten 
sposób znacznie ograniczono możliwość 
głosowania wielu tysiącom ludzi. Na 
łączną ilość 116 728 mieszkańców powia-
tu, uprawnionych do głosowania było je-
dynie 58 080 ludzi, czyli niecała połowa! 
Wybory miały być były tajne i bezpośred-
nie, jedynie niepełnosprawni korzystać 
mogli z pomocy osoby zaufanej. Głosu-
jący w lokalu wyborczym, po otrzymaniu 
urzędowej koperty i karty do głosowania 
wpisywał przy każdym pytaniu słowo 
„tak” lub „nie” albo stawiał krzyżyk wy-
rażając swoje poparcie lub kreskę, jeśli 
był przeciwny treści zadawanych pytań. 
Karta niewypełniona oznaczała, że głosu-
jący udzielił pozytywnej odpowiedzi na 
wszystkie pytania. Tak skonstruowana or-
dynacja wykluczyła z możliwości głoso-
wania znaczną część wyborców i dawała 
możliwość ingerencji w ostateczny wynik 
wyborów. Powiat kozienicki podzielony 
był na 51 obwodów wyborczych i należał 
do 5 okręgu wyborczego obejmującego 
zasięgiem województwo kieleckie. 

Od momentu ogłoszenia ustawy  
o głosowaniu ludowym władze państwo-
wo-partyjne przystąpiły do szerokiej kam-
panii propagandowej. Maj i czerwiec 1946 
r. były okresem wytężonej akcji „uświa-
damiającej” społeczeństwo, w której dużą 
rolę odegrał Powiatowy Oddział Informa-
cji i Propagandy z Władysławem Kościa-
nowskim na czele. Równolegle do akcji 
propagandowej w powiecie, prowadzono 
także akcję pacyfikacyjną terenu, którą rea-
lizowały jednostki Urzędu Bezpieczeństwa, 
Wojska Polskiego, Korpusu Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego i NKWD. Na terenie 
powiatu kozienickiego działały wojskowe 

„grupy ochronno–propagandowe”. Było 
w nich zaangażowanych 690 osób. Spe-
cjalnie na tę okazję przygotowano i odde-
legowano na teren powiatu 7 aktywistów  
z kompanii CKM-ów 8 samodzielnego Ba-
onu Operacyjnego KBW pod dowództwem 
sierż. Suwarta. W celu ochrony wojskowej 
i propagandowej referendum powoływano 
tzw. sztaby powiatowe składające się z sze-
fa PUBP, komendanta powiatowego MO 
lub jego zastępcy ds. polityczno-wycho-
wawczych oraz komendanta powiatowego 
ORMO, dowódcy największej jednostki 
WP w danym powiecie i dowódcy najwięk-
szej jednostki KBW. Na terenie powiatu 
kozienickiego sztab powiatowy składał się 
z kpt. Dziadosza (UB) – przewodniczący,  
Kowalczyk (UB), por. Borys (MO), ob. 
Kański Józef (ORMO) oraz mjr Pawłow-
ski (WP). Według wytycznych wytworzo-
nych przez UB sztabom tym: (…)nie wol-
no ograniczyć się tylko do obrony. Sztaby 
Powiatowe winny być przepojone duchem 
ofensywnym. Trzeba czyścić teren gmin  
i wsi zarażonych bandytyzmem. 

Odpowiednie zarządzenia dotyczące 
referendum wydała także administracja 
powiatowa. PPR i jej sojusznicy zdawali 
sobie sprawę ze słabości swoich szere-
gów i nikłego poparcia społecznego, wo-
bec czego braki te postanowiono nadrobić 
zmasowaną kampanią polityczno–propa-
gandową bezpośrednio docierającą do 
każdego zakątka. Wszędzie porozkle-
jano afisze, plakaty, rozrzucano ulotki, 
aktywiści urządzali wiece, wygłaszano 
przemówienia i pogadanki. Na omawia-
nym terenie rozdysponowano rekordową  
w skali województwa ilość materiału pro-
pagandowego: 70000 broszur, 5000 pla-
katów, 14000 afiszów oraz 155000 ulo-
tek. Obowiązek rozplakatowania powiatu 
materiałami propagandowymi w czasie 
akcji przedreferendalnej leżał na barkach 
starostów. W tym czasie powiat kozieni-
cki niemalże zalany został referendalną 
propagandą ze znanymi starszemu poko-
leniu hasłami „3 X Tak”, „Trzy razy tak, 
to Polaka znak, dwuizbowy parlament 
– gadulstwo i zamęt”. Powiatowy Oddział 
Informacji i Propagandy również  prowa-
dził zmasowaną akcję agitacyjną. Pod-
czas jarmarków, odpustów i świąt, wła-
dzom udało się przeprowadzić 40 wieców 
i masówek gromadzkich zachęcających 
do pozytywnego głosowania. Oceniano, 
że w zgromadzeniach tych wzięło udział 
łącznie około 36 tysięcy osób.

Oczywiście i w tym przypadku ilość 
nie przełożyła się na jakość, propagandy-
ści w tej nachalnej akcji popełnili wiele 
błędów. W powiecie kozienickim rozno-
sili oni między innymi ulotkę obrażającą 
uczucia religijne ludności pod tytułem: 
„Diabeł ubrał się w ornat”, którą społe-
czeństwo przyjęło ze zrozumiałą wrogoś-
cią i pogardą dla jej autorów. W opinii 
kierownika kozienickiego Oddziału Infor-
macji i Propagandy na dwa tygodnie przed 
referendum przygotowania do głosowa-
nia ludowego były: „prawie ukończone, 
oprócz kilku gmin powiatu Kozienice, jak 
gm. Głowaczów, Grabów n/Wisłą”. W wy-
mienionych gminach swą akcję prowadzi-
ły podziemne oddziały Inspektoratu WiN, 
które: zniszczyły całkowicie spisy ludności, 
pobiły członków Komisji Obwodowych, 
jak również wydały odezwę nawołującą do 
nie brania udziału w głosowaniu. Ciekawe 
są też głosy, jakoby aktywnie w sprawach 
bieżących wypowiadał się Kościół: Kler 
głosił na ambonach, aby odpowiadać na 
pierwsze pytanie i drugie – nie [podkr.  
w oryginale – przyp. K.Z.]. 

Ze strony rządowej do referendum 
zmobilizowano też całą armię urzędni-
ków, począwszy od najniższych jedno-
stek administracyjnych. Komuniści dbali 
o najmniejsze szczegóły wykonania pla-
nu referendalnego. Wicestarosta Bernard 
Piórkowski zalecał swoim podwładnym: 
w związku ze sprawą sporządzenia osłon 
dla przeprowadzenia tajnego głosowania 
niniejszym podaję, że zamiast ustalonej 
dotąd liczby trzech zasłon w lokalach gło-
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sowania (…) należy przyjąć liczbę dwóch 
osłon jako minimalną i bezwzględnie obo-
wiązkową. Specjalne wytyczne „z góry” 
otrzymywali obwodowi pełnomocnicy 
referendum ludowego. W odpowiednim 
pouczeniu pisano, że stoły dla komisji  
i głosujących oraz urnę wyborczą nale-
żało tak ustawić, by ludzie przechodzi-
li kolejno, a nie błądzili po lokalu. Tak 
sprawne ustawienie: stwarza możliwości 
ażeby wszystkich uprawnionych do gło-
sowania będących w lokalu widzieć. Za-
zwyczaj obojętni urzędnicy zasiadający 
w komisjach obwodowych, tym razem 
mieli wykazać się koniunkturalną estymą: 
przy każdej nadarzającej się sposobności 
przypominać, że można wrzucać czyste 
kartki, [które] będą uważane jako ważne. 
Szczególną opieką komisje miały otoczyć 
ludzi w wieku starszym, niepiśmien-
nych jak również kobiety, przy czym:  
(…) w każdym przypadku nie polecać 
pójścia za zasłonę, a jednocześnie zwró-
cić szczególną uwagę tym ludziom, którzy 
chcieliby w jakiejkolwiek formie „poma-
gać” przy wypełnianiu karty. 

Przy okazji referendum, co bardziej 
śmiali członkowie komisji mogli popisy-
wać się dowcipem: Podczas urzędowania 
można nawoływać w formie żartobliwej 

(…) do wrzucania czystych kartek, na 
przykład: »Kto ma czyste sumienie rzuca 
czystą kartkę«, »Demokraci idą prostą 
drogą«, »Po co się chować za zasłonę«, 
»Rzucaj kumie (babciu) białą kartkę«, 
»Chcesz prędzej spełnić swój obowiązek 
to prosto do urny« i tym podobne formuł-
ki miały być powtarzane przez cały dzień 

głosowania. Celem było uzyskanie moż-
liwie najlepszego wyniku w głosowaniu  
„3 razy TAK”, przy spodziewanej wyso-
kiej frekwencji. Nie liczono się z pozo-
rami, w razie słabej frekwencji należało: 
przedsięwziąć wszelkie możliwe środki 
(…) Nad tym winni specjalnie czuwać 
przewodniczący komisji i ich zastępcy. 

Do pracy w komisjach obwodowych 
wyznaczono ludzi zazwyczaj związanych 
z partiami bloku. Trzeba jednak zazna-
czyć, że powiat kozienicki wyróżniał się 
w skali kraju ilością członków komisji 
pochodzących z PSL. Każda komisja ob-
wodowa składała się z przewodniczącego, 
zastępcy oraz czterech członków i czte-
rech zastępców członków. Przewodniczą-
cy komisji i ich zastępcy mianowani byli 
przez Okręgową Komisję Głosowania 
Ludowego. Trzech członków i ich zastęp-
ców powoływały powiatowe lub miejskie 
rady narodowe, starosta zaś delegował po 
jednym członku i zastępcy członka komi-
sji. Duża ilość członków PSL oddelego-
wanych do prac komisji obwodowych bu-
dziła zaniepokojenie. Kierownik Oddziału 
Informacji i Propagandy w Kozienicach  
z obawą donosił o tej sytuacji: Podział na 
obwody dokonany. W komisjach przewa-
ga PSL! Do tego lakonicznego komuni-

katu dodać można, że 
w obwodach Mariam-
pol, Boże, Dobieszyn, 
Bobrowniki i Ursynów 
– wszyscy członkowie 
komisji i ich zastępcy 
powołani przez PRN na-
leżeli do PSL. Mimo to 
najważniejsze funkcje  
w komisjach pełnili 
przedstawiciele stron-
nictw zblokowanych. Na 
51 przewodniczących 
obwodów PPR obsadzi-
ło 31, PPS – 12, SL – 7, 
jeden był bezpartyjny; 
zastępcy przewodniczą-
cych wywodzili się z: 
PPR – 23, PPS – 25, SL 
– 3. Taki dobór na klu-
czowych stanowiskach 

dawał asumpt do wyborczych nadużyć.
W obwodzie Kozienice skład komisji 

przedstawiał się następująco: przewod-
niczący Franciszek Smolarczyk z PPR, 
zastępca przewodniczącego Jan Cybulski 
z PPS, członkowie Stanisław Lenarczyk 
z PSL, Daniel Konopka z PSL, Antoni 
Socha bezpartyjny, Stanisław Szczypiór  

z PPR, zastępcy członków: Stanisław Żak 
bezpartyjny, Franciszek Wasiński bezpar-
tyjny, Jan Wolski bezpartyjny, Edward 
Czajkowski z PPR. 

W połowie 1946 r. PSL w powiecie 
kozienickim przeżywało okres najwięk-
szej popularności. PPR w tym czasie było 
w głębokiej defensywie, występowały ob-
szary gdzie partia ta musiała działać nie-
malże konspiracyjnie. Dla porównania, 
liczba członków poszczególnych partii 
na terenie powiatu kozienickiego przed-
stawiała się następująco: Polska Partia 
Robotnicza 400, Stronnictwo Ludowe 
350, Polska Partia Socjalistyczna 700, 
Stronnictwo Demokratyczne 120, Polskie 
Stronnictwo Ludowe 5000. Po niektórych 
częściach powiatu propagandziści zmu-
szeni byli więc poruszać się z eskortą, 
przy czym nierzadko sami uzbrojeni byli 
„po zęby”, czym słusznie wywoływali ne-
gatywne emocje i opinie: propagandzista 
ze sterczącym z kieszeni rewolwerem nie 
budzi zaufania. 

Podobne wypadki nie oddają jednak 
obrazu sytuacji i terroru jaki stosowali 
„utrwalacze” w stosunku do sympatyków 
PSL. Trwały szykany, bezprawne zatrzy-
mywania i tzw. „rekolekcje” w PUBP. Na 
czas kampanii referendalnej w każdym 
PUBP zakładano specjalną teczkę obser-
wacji obwodów głosowania ludowego. 
Taka teczka składała się z sześciu części, 
w których znajdowały się m.in. informa-
cje dotyczące każdej komisji wyborczej: 
skład, charakterystyka każdego członka 
komisji wyborczej; skład ochrony ob-
wodu głosowania – charakterystyka do-
wódcy i szeregowych członków i inne 
informacje; charakterystyka „elementów 
antydemokratycznych” działających na 
terenie obwodu; „akcja profilaktyczna”, 
czyli przeprowadzone areszty prewen-
cyjne, akcje przeciw bandytom, werbu-
nek agentury itp. Dodatkowo poszcze-
gólni pracownicy UB biorący udział  
w przygotowaniu do wyborów mieli za 
zadanie m.in.: przystąpić do masowe-
go werbunku nowej agentury i stworzyć  
w terenie rezydentury w celu rozpoznania 
i likwidacji opozycji; przy pomocy sieci 
agenturalno-informacyjnej kontrolować 
działalność urzędów administracji pań-
stwowej, samorządowej (wójtów, sołty-
sów, sekretarzy gminnych) oraz Kościoła 
(treści kazań, spowiedzi, działalność księ-
ży poza kościołem). Warto dodać, że sy-
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tuacją na terenie powiatu kozienickiego, 
który został zakwalifikowany do powia-
tów „bardziej zagrożonych” interesowała 
się centrala Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego. Nad sprawą „zabezpie-
czenia” referendum czuwał m.in. delegat 
MBP na województwo kieleckie osławio-
ny kpt. Adam Humer (wysoki funkcjo-
nariusz aparatu bezpieczeństwa w PRL,  
w 1994 r. sądownie skazany za upokarza-
nie, głodzenie i torturowanie więźniów 
politycznych), ze strony wojewódzkie-
go UB czuwał pełnomocnik operatywny 
WUBP Kielce dla spraw ochrony referen-
dum mjr Góral.

Referendum przeprowadzono zgod-
nie z wyznaczonym w ustawie terminem  
30 czerwca 1946 r. O ile przyjąć za obiek-
tywną treść telefonogramu z godziny 
15.10 kiedy to wicestarosta B. Piórkowski 
raportował wojewodzie: Głosowanie od-
bywa się w należytym porządku i spokoj-
nie. Frekwencja bardzo duża, przeciętnie 
75% można by powiedzieć, że na terenie 
powiatu kozienickiego, jak i w samych 
Kozienicach referendum odbyło się bez 
większych przeszkód. Prawdziwe „cuda 
nad urną” miały się jednak zacząć jeszcze 
przed zamknięciem lokali wyborczych. 
W Pionkach komisja obwodowa wraz 
z przewodniczącym pod ochroną przy-
dzielonego oddziału wojsk przeniosła się 
wraz z urną z lokalu wyborczego na teren 
PWP gdzie dokonano obliczeń głosów. 
Pomimo, że w pracach wielu komisji  
w powiecie uczestniczyli przedstawicie-
le PSL, członkowie PPR wspólnie z MO  
i UB nie rezygnowali z agitacji w samym 
lokalu wyborczym. Wiele osób, które  
w związku z tym protestowało, usuwano 
z lokali wyborczych i aresztowano. 

Aby dokonać fałszerstwa na szeroką 
skalę, urny z obwodowych komisji za-
zwyczaj zabierano do siedziby starostwa 
lub PUBP i tam następowało liczenie 
głosów. W wielu obwodach głosy liczy-
ły tylko wybrane osoby, ponieważ część 
członków komisji została zmuszona do 
wcześniejszego opuszczenia lokali wy-
borczych. Fabrykowania wyników doko-
nywano już podczas obliczania głosów: 
odpowiednie osoby na miejsce wypeł-
nionych kart dorzucały karty puste, co 
zgodnie z ordynacją oznaczało pozytyw-
ne głosowanie, uzupełniano wyniki doda-
jąc karty z zakreślonymi odpowiedziami 
„trzy razy tak”. Dokonywano również 
prostego przerabiania znaków „–” NIE 

na „+” TAK. Po obliczeniu wyników 
głosowania tam, gdzie nie udało się tego 
dokonać wcześniej fałszowano po prostu 
dokumentację. Oszustwa te polegały na 
przerabianiu protokołów zawierających 
dane o ilości głosujących i wyrażonych 
preferencjach. 

Oficjalnie ogłoszone wyniki z powia-
tu kozienickiego przedstawiały się na-
stępująco: I pytanie TAK – 51,5%, NIE 
– 49,5%; II pytanie TAK – 73%, NIE – 
27%; III pytanie TAK – 77%, NIE – 23% 
ważnych głosów. Stwierdzono, że zwró-
conych kopert i nieważnych głosów było 
ok. 8% ze wszystkich uprawnionych do 
głosowania. Tym samym zrealizowało się 
w praktyce powiedzenie przypisywane 
Stalinowi: „Nieważne kto i jak głosuje, 
ważne jest tylko to, kto liczy głosy”. Rze-
czywiste wyniki głosowania w powiecie 
kozienickim poznać można dzięki opubli-
kowanym wynikom badań prof. Andrzeja 
Paczkowskiego. Różniły się one znacznie 
od ogłoszonych przez komunistyczne 
władze. Przedstawiały się następująco: 
I pytanie TAK – 20,2%, NIE – 79,8%; 
II pytanie: TAK – 29,7%, NIE – 70,3%; 
III pytanie TAK – 43,5%, NIE – 56,5%. 
Co ciekawe, na podstawie dostępnego 
materiału wytworzonego przez władze, 
stwierdzić można, że w tych obwodach 
na terenie powiatu kozienickiego, gdzie 
członkami komisji w przeważającej ilości 
byli ludowcy – tam wyniki znacznie od-
biegają od oficjalnie podanej średniej na 
korzyść PSL. Śmiało można więc powie-
dzieć, że w tych obwodach niemożliwe 
było sfałszowanie protokołów komisji ob-
wodowych, czym – jak sugeruje rosyjski 
prawnik Nikita Pietrow – zajmowali się 
specjaliści z Moskwy pod dowództwem 
płka Arona Pałkina. Dla przykładu przy-
taczam wyniki odpowiedzi na I pytanie 
z tych obwodów: obwód nr 9 Bobrowni-
ki: TAK – 171 głosów (18%), NIE – 771 
głosów (82%); obwód nr 7 Mariampol: 
TAK – 280 (24,3%), NIE – 870 (75,7%); 
obwód 10 Świerże Górne: TAK – 313 
(26,3%), NIE – 874 (73,7%); obwód  
nr 2 Boże: TAK – 355 (36,4%), NIE – 618 
(63,6%); obwód nr 41 Grabów n/Wisłą: 
TAK – 176 (26,3%), NIE – 493 (73,7%). 
Ostateczna frekwencja wyniosła 96%.

Nie zważając na prawdziwe wyniki 
głosowania, władze – dokonując fał-
szerstwa wyborczego na szeroką skalę –  
12 lipca 1946 r. ogłosiły swoje zwycię-
stwo. W społeczeństwie powstało więc 

głębokie przekonanie, że doszło do sfa-
brykowania wyników i jawnie dawa-
no temu upust w codziennych, luźnych 
rozmowach, jak również w oficjalnych 
zawiadomieniach i protestach przed-
kładanych przez PSL Generalnemu 
Komisarzowi Głosowania Ludowego,  
w których domagano się unieważnienia 
głosowania. Wszelkie protesty opozycji, 
zostały jednak oddalone. Po referendum 
rozpoczęto nową, szeroko zakrojoną ak-
cję walki z przeciwnikami ustroju. Słu-
żyć miały temu siły „bezpieczeństwa” 
na czele z kilkudziesięcioosobową grupą 
funkcjonariuszy NKWD, sprowadzoną 
do Pionek 7 lipca 1946 r.

W pierwszych dniach lipca – jeszcze 
przed ogłoszeniem wyników głosowa-
nia – zaszły wypadki, które przesłoniły 
komentarze na temat przebiegu i wyni-
ku referendum. Wywołane w Kielcach 
4 lipca 1946 r. zajścia antysemickie, do-
prowadziły do pogromu Żydów, który 
odbył się z widocznym udziałem milicji, 
funkcjonariuszy aparatu bezpieczeń-
stwa i wojska. Za mord 36 i okaleczenie  
44 Żydów centralne władze partyjno-
państwowe posądziły PSL i podziemie. 
W rzeczywistości, według współczes-
nych historyków pogrom ten miał dopro-
wadzić do odwrócenia uwagi polskiego 
społeczeństwa jak również międzynaro-
dowej opinii publicznej od sfałszowania 
referendum i terroru jaki dosięgał legal-
ne i podziemne środowiska opozycyj-
ne. Na naszym terenie również doszło  
w tym czasie do wydarzenia, które zaab-
sorbowało uwagę okolicznych mieszkań-
ców. Na początku lipca doszło do pożaru  
w Kozienicach, podczas które-
go spłonęło co najmniej ponad  
60 budynków mieszkalnych z przydo-
mowymi zabudowaniami. Sprawców 
pożaru nigdy nie ujęto.

Jak już wspomniano na początku ar-
tykułu referendum ludowe stało się jed-
nym z etapów wprowadzania stalinizmu  
w Polsce. Krótko po nim nastąpiła likwi-
dacja podziemia niepodległościowego 
oraz kolejne, sfałszowane wybory do Sej-
mu Ustawodawczego w lutym 1947 r., 
likwidacja legalnej opozycji czyli PSL, 
wreszcie wchłonięcie partii zblokowanych 
przez PPR i utworzenie w grudniu 1948 r. 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 
W ten sposób, w latach 1945-1948 naro-
dził się w Polsce nowy system władzy.

KRZYSZtof ZaJąC

Historia
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach kon-
tynuuje realizację Projektu systemowego „Upowszechnianie 
integracji społecznej w Powiecie kozienickim”. Projekt ten rea-
lizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej 
integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktyw-
nej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 

Wartość Projektu w 2009 roku wyniesie prawie 390 000 zło-
tych. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu, w bieżą-
cym roku mają być aktywizowane:

• osoby niepełnosprawne (warunkiem zakwalifikowania jako 
uczestnika projektu jest złożenie oświadczenia o dotychcza-
sowym nieskorzystaniu z tej samej formy wsparcia w ramach 
projektów realizowanych w Działaniu 1.3 PO KL), zakłada 
się tu w szczególności udział osób niewidomych.

• osoby opuszczające rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo 
– wychowawcze oraz placówki, o których mowa w art. 88 
ustawy o pomocy społecznej (kategoria ta skrótowo jest okre-
ślana jako osoby „usamodzielniane”).

Dla uczestników Projektu przewidziano następujące formy 
wsparcia:

• szkolenia (obydwie grupy docelowe),
• trening kompetencji i umiejętności społecznych (obydwie gru-

py docelowe),
• zajęcia z doradcą zawodowym (obydwie grupy),
• zajęcia rehabilitacyjne (osoby niepełnosprawne),

W swoim założeniu Projekt ma się przyczyniać do lepszej in-
tegracji środowiska osób niepełnosprawnych oraz do przybliże-
nia ich problemów lokalnej społeczności. Dlatego też w projek-
cie uwzględniono spotkanie integracyjne dla jego uczestników  
i lokalnej społeczności. Projekt zakłada również zorganizowa-
nie wycieczki dla osób niepełnosprawnych.

Na koniec maja dokonano wstępnej rekrutacji niepełno-
sprawnych uczestników Projektu, udało się również zrekruto-
wać 7 osób „usamodzielnianych”. Osoby „usamodzielniane” na 
przełomie czerwca i lipca będą uczestnikami dwutygodniowych 
zajęć aktywizacyjnych. Zajęcia te zostaną zorganizowane w for-
mie wyjazdowej. Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych do 
realizacji tej usługi został wybrany Europejski Instytut Edukacji 
Informatycznej z siedzibą w Nowym Sączu.

Również od maja w ramach Projektu zatrudniony został Pra-
cownik socjalny, dzięki czemu zwiększy się dostępność do tego 
typu usług świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kozienicach.

Osoby zainteresowane Projektem prosimy o kontakt  
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach  
ul. Gen. Świerczewskiego 20, 26-900 Kozienice, tel. (048) 611 
02 26,  fax. (048) 611 02 25, e-mail:  pcpr@kozienicepowiat.pl

Informacje o Projekcie dostępne są również na stronie  
www.pcprkozienice.pl 

Andrzej Spytek
Asystent Koordynatora Projektu

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach                 tel. (048) 614 66 99
Ul. Zdziczów 1                                                       fax. (048) 614 66 91
26 – 900 Kozienice                                                 wako@praca.gov.pl
                                                                              www.pupkozienice.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Rok 2009 to kolejny rok realizacji Projektu systemowe-
go „Wspierajmy bezrobotnych”. Projekt realizowany przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach, współfinansowany 
jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Jest on realizowany w ramach Poddziałania 
6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. 

W 2008 roku Projekt opiewał na kwotę 1 640 000 złotych, 
w ramach tych środków wsparciem objęto 325 osób. Kwo-
ta przeznaczona na realizację Projektu w roku 2009 wynosi 
niemal 3 400 000 złotych. Dzięki tym środkom Powiatowy 
Urząd Pracy w Kozienicach obejmie wsparciem około 570 
osób bezrobotnych z powiatu kozienickiego. Dzięki realiza-
cji Projektu, na terenie naszego powiatu zwiększa się dostęp-
ność do usług i instrumentów rynku pracy kierowanych do 
osób bezrobotnych.

Formy wsparcia z jakich osoby bezrobotne korzystają  
w roku 2009 to:

• Staże (ze wsparcia tego korzystają zarówno osoby, które 
rozpoczęły odbywanie stażu w roku ubiegłym, jak też zu-
pełnie nowi uczestnicy, którzy rozpoczynają staż w roku 
2009).

• Przygotowanie zawodowe (dotyczy osób, które rozpoczęły tę 
formę wsparcia jeszcze w ubiegłym roku).

• Szkolenia indywidualne (według potrzeb osób bezrobotnych) 
oraz grupowe.

• Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Na koniec maja 2009 roku udało się zorganizować formy wspar-

cia dla kolejnych osób:
• Szkolenia indywidualne dla 26 uczestników.
• Staże dla 159 uczestników.
• 20 osobom przyznano jednorazowe środki na podjęcie działal-

ności gospodarczej.

W najbliższym czasie zostaną zorganizowane szkolenia 
grupowe z zakresu: „glazurnik posadzkarz”, „ocieplanie 
budynków nowoczesnymi metodami”, „monter instalacji 
wodno-kanalizacyjnych i c.o.” Cały czas organizowane są 
kolejne staże i szkolenia (w najbliższym czasie : „Kurs kroju 
i szycia”, „Pracownik ochrony fizycznej osób i mienia – I 
stopień licencji”, „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych”, 
„Kucharz małej gastronomii z obsługą kas fiskalnych + 
HACCP”). Nadal przyznawane będą również jednorazowe 
środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje na temat Projektu można uzyskać 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach, ul. Zdziczów 
1, 26-900 Kozienice pokoje: od 6 do 10, a także pod numerem 
tel. 048 614 66 81.

Informacje
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„A jeśli komu droga otwarta do 
nieba, tym, co służą Ojczyźnie”

Słowa te napisane kilkaset 
lat temu przez Jana Kocha-
nowskiego przyświecały uro-
czystości nadania sztandaru 
Publicznej Szkole Podstawowej  
w Ryczywole. To podnio-
słe wydarzenie miało miejsce  
4 czerwca bieżącego roku i było 
niewątpliwie ogromnym prze-
życiem dla uczniów, nauczycieli 
oraz wszystkich ryczywolan. 

Rok 2009 nie bez przyczy-
ny wybrany został na czas uro-
czystości. Dziewięćdziesiąt lat 
temu bowiem, w 1919 roku, urodził się 
patron szkoły, chorąży Jan Szymański. 
Wtedy też założono w Ryczywole szko-
łę publiczną. Równo 65 lat temu miała 
miejsce bitwa pod Studziankami, w któ-
rej poległ Jan Szymański. Dla mieszkań-
ców Ryczywołu powodem do chluby jest 
również fakt, że dokładnie przed 600 laty 
miejscowość otrzymała prawa miejskie  
z rąk króla Władysława Jagiełły. 

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta  
w miejscowym kościele parafialnym pod 
wezwaniem św. Katarzyny. Podczas nabo-
żeństwa celebrowanego przez Księdza Arcy-
biskupa Zygmunta Zimowskiego dokonano 
poświęcenia sztandaru. Następnie przema-
szerowano na teren szkoły, gdzie sztandar 
ten przekazany został przez rodziców na 
ręce dyrektor Marianny Fusiek oraz przed-
stawicieli uczniów. Ceremonii towarzyszyła 
orkiestra dęta  Straży Pożarnej z Kozienic

To ważne dla szkoły wydarzenie uświet-
nili swym przybyciem liczni goście. Wśród 
nich znaleźli się między innymi: Jego Eks-
celencja Arcybiskup Zygmunt Zimowski, 
proboszcz parafii w Ryczywole ks. Dio-
nizy Wodzinowski, Dyrektor Kuratorium  
w Warszawie, Delegatury w Radomiu Do-
rota Sokołowska, wizytator Anna Ziomek, 
Starosta Powiatu Kozienickiego Janusz 
Stąpór, Burmistrz Gminy Kozienice To-
masz Śmietanka, Dyrektor Wydziału Edu-
kacji, Kultury i Sportu Robert Boryczka, 

dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawo-
wych, gimnazjów, szkół średnich i instytu-
cji współpracujących z terenu gminy Kozie-
nice. Nie zabrakło rodziców, mieszkańców 
Ryczywołu, sponsorów i przyjaciół szkoły. 
Na uroczystość przybyli również przedsta-
wiciele rodziny Jana Szamańskiego.    

Nie mogło oczywiście zabraknąć 
części artystycznej. Podczas wystę-
pów dzieci starały się przybliżyć po-
stać chorążego Jana Szymańskiego  
i czasy, w których żył. Dlatego też 
opowieść o młodym Janku podzielona 
była na kilka scen obrazujących kolej-
no dzieciństwo bohatera, jego naukę  
w Warszawie i okres wojenny. Przedsta-
wienie uatrakcyjniały piosenki i tańce 
wykonywane przez młodych artystów. 

Po zakończeniu części oficjal-
nej uczestnicy uroczystości zwiedza-
li szkołę, podziwiali wystawę prac 
uczniów poświęconą życiu patrona 
i galerię zdjęć związanych z historią 
placówki. Zapoznali się z informacja-
mi dotyczącymi dziejów Ryczywołu,  
a także wpisywali się do księgi pamiąt-
kowej. Wszyscy chętni otrzymali tak-
że okolicznościowy folder poświęcony 
szkole i patronowi oraz specjalny numer 
szkolnej gazetki redagowanej przez ucz-
niów. Miłośnicy militariów mieli moż-
liwość obejrzenia sprzętu wojskowego 
demonstrowanego na boisku szkolnym 
przez Muzeum II Korpusu z Warszawy. 

Atrakcją okazała się także praw-
dziwa wojskowa grochówka. 

Nadanie sztandaru szkole to  
z pewnością niezapomniany mo-
ment dla wszystkich uczestników 
tej uroczystości. Sama zaś szkoła 
zyskała w ten sposób naoczny sym-
bol takich wartości jak miłość do 
ojczyzny i poświęcenie się dla niej; 
wartości, które powinny być drogo-
wskazem dla dzieci i młodzieży.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Garbatce – Letnisku po raz trzeci zor-
ganizował ekologiczną akcję – „Trzecie 
Sprzątanie Garbatki”. W sobotę 6 czerw-
ca wspólnie z nauczycielami i ucznia-
mi ZSP tereny leśne sprzątali harcerze  
z Pionek. Młodzież zadbała w tym roku 
o odcinek drogi położony przy rzecz-
ce Brzeźniczka. Rano o godzinie 8.15 
wszyscy, którym los lokalnej przyrody 
leży na sercu, zebrali się przy zbiorniku 
wodnym „Budowa”. Przez około dwie 
godziny uczestnicy akcji przeczesywali 
wyznaczony teren. Zebrano kilkadzie-
siąt stulitrowych worków śmieci. Wy-
darzenie upamiętniać będzie zamonto-
wany na cypelku w miejscu urokliwego 
przełomu rzeczki, przez nauczycieli  
i młodzież totem wyobrażający „Świa-
towida” pogańskiego boga dawnych 
Słowian, których właściwym środowi-
skiem życia był właśnie las. Niestety 
„dzisiejsi Słowianie” zapomnieli, że las 
to nie wielki śmietnik lecz dar, który po-
zwala nam oddychać, daje możliwość 
wypoczynku, czyli to co w dzisiejszym 
zapędzonym świecie najważniejsze.

Zatem niech totem przypomina 
wszystkim, którzy zapuszczą się na spa-
cer w Dolinę Brzeźniczki, by nie pozo-
stawiali po sobie śmieci.  

Drugą część akcji rozpoczął ciepły 
posiłek dla wszystkich zmęczonych zbie-
raczy. Odpoczynek urozmaicały występy 
artystyczne szkolnych kabaretów i lokal-
nych zespołów muzycznych. Loteria fan-

towa i konkursy sprawnościowe cieszy-
ły się dużą popularnością wśród dzieci  
i młodzieży ze Szkoły Podstawowej  
i Publicznego Gimnazjum w Garbatce.  

Wszyscy aktywnie uczestniczący  
w akcji otrzymali nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego, który objął 
honorowy patronat nad Akcją, Staro-
stę Powiatu Kozienickiego oraz Wójta 
Gminy Garbatka – Letnisko.

KataRZYNa SZYMańSKa

„TRZECIE 
SPRZĄTANIE 
GARBATKI”

Informacje/Wydarzenia
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O DYSLEKSJI 
ROZWOJOWEJ

W ostatnich latach wiele uwagi poświę-
ca się problemowi dysleksji rozwojowej. 
Terminem tym określa się zespół specy-
ficznych trudności w czytaniu i pisaniu. 

Dysleksję rozwojową rozpoznajemy 
u dzieci, których rozwój intelektualny 
kształtuje się na poziomie prawidłowym 
i jednocześnie występują opóźnienia  
w rozwoju funkcji odpowiadających za 
opanowanie umiejętności czytania i pisa-
nia (funkcje słuchowo-językowe, wzroko-
wo-przestrzenne, ruchowe oraz ich inte-
gracja). Niezbędnym warunkiem rzetelnej 
diagnozy specyficznych trudności w ucze-
niu się jest wykluczenie u dziecka poważ-
nych wad narządu wzroku i słuchu. 

Objawy dysleksji mogą występować 
od wczesnego dzieciństwa, ale dostrze-
gane są najczęściej pod koniec okresu 
przedszkolnego i na początku nauki szkol-
nej. W związku z tym warto obserwować 
swoje dziecko, by dostrzec i właściwie 
zinterpretować niepokojące symptomy. 
Im wcześniej je zauważymy, tym pomoc 
ukierunkowana na przezwyciężenie prob-
lemów będzie bardziej skuteczna. U sześ-
cio- i siedmiolatka warto więc zwrócić 
uwagę na następujące objawy:
1. Obniżona ogólna sprawność ruchowa dzie-

cka (dziecko niezgrabnie skacze, biega, ma 
trudności ze staniem na jednej nodze, nauką 
jazdy na rowerze, wrotkach, łyżwach itp.).

2. Opóźnienie rozwoju mowy, nieprawid-
łowa artykulacja. 

3. Nieporadność w samoobsłudze (trud-
ności w zawiązywaniu sznurowadeł, 
zapinaniu guzików, posługiwaniu się 
nożyczkami i sztućcami).

4. Brak dominacji w zakresie rąk (dziecko po-
sługuje się zamiennie prawą i lewą ręką).

5. Słaba orientacja w schemacie ciała  

i przestrzeni. 
6. Trudności z wyodrębnieniem elemen-

tów z całości, a także łączeniem ich  
w całość (budowanie z klocków, ukła-
danie puzzli itp.).

7. Obniżona spostrzegawczość (niedostrze-
ganie podobieństw i różnic w obrazkach, 
nieodróżnianie figur geometrycznych 
podobnych wielkością i kształtem).

8. Trudności w orientacji w czasie, okre-
ślaniu dni tygodnia, pór roku, kolejno-
ści ich występowania.

9. Trudności z odtwarzaniem prostej melodii, 
z rytmicznym chodzeniem i klaskaniem.

10. Trudności z zapamiętywaniem wier-
szyków, treści bajki, więcej niż jednego 
polecenia.

11. Trudności w różnicowaniu głosek po-
dobnych brzmieniowo (np. s – z, t – d, 
w – f, b – p). 

12. Trudności w wydzielaniu sylab i gło-
sek ze słów i ich łączeniu. 

13. Trudności z rozróżnianiem liter podob-
nych kształtem (np. m – n, o –a, l – t – ł) 
oraz liter identycznych, ale inaczej poło-
żonych w przestrzeni (np. p –g, b – d).

14. Trudności w opanowaniu nauki czyta-
nia (wolne tempo czytania, głównie głos-
kowanie, przekręcanie liter, niewłaściwe 
lub słabe rozumienie czytanego tekstu).

15. Trudności w opanowaniu nauki pisania 
(wolne tempo pisania, opuszczanie, do-
dawanie, zamienianie liter lub sylab).
Jeżeli wymienione wyżej symptomy 

utrzymują się, bądź nasilają pomimo pomo-
cy udzielonej dziecku w domu, przedszkolu 
lub szkole wskazane jest przeprowadzenie 
specjalistycznej diagnozy w poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej, która pozwoli 
na określenie przyczyn występujących trud-
ności oraz ukierunkowanie pracy terapeu-

tycznej. Należy 
pamiętać, że im 
później dziecko 
trafi do poradni, tym trudniej ocenić, czy 
zgłaszane trudności mają podłoże dyslek-
tyczne, czy też są związane z trudnymi do 
zmiany nawykami, które znacząco wpłynę-
ły na uczenie się. 

Do przeprowadzenia specjalistycznej 
diagnozy nie jest wymagane skierowanie. 
Rodzic może zgłosić dziecko do poradni 
psychologiczno-pedagogicznej osobiście 
bądź telefonicznie. Badanie jest bezpłatne  
i odbywa się wyłącznie za zgodą rodzica. 
Po badaniu rodzice otrzymują pisemną opi-
nię, która zawiera metody i wskazania do 
pracy z dzieckiem (zarówno w domu, jak  
i w szkole) oraz określa wymagania i spo-
soby oceniania dostosowane do jego możli-
wości i występujących trudności. 

Diagnoza dysleksji rozwojowej ozna-
cza konieczność podjęcia konkretnych 
działań mających na celu pokonanie wy-
stępujących trudności. Dysleksja bowiem 
nie ustępuje samoistnie wraz z wiekiem,  
a jedynym sposobem na jej przezwycię-
żenie jest wcześnie podjęta, systematycz-
na praca. 

Wszystkim zainteresowanym przy-
pominamy, że Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Kozienicach mieści się 
przy Al. Wł. Sikorskiego 8a (budynek 
administracji Szpitala). Zgłoszenia dzieci 
na badania przyjmowane są w sekretaria-
cie Poradni od poniedziałku do piątku,  
w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz pod 
numerem telefonu (048) 614-89-36. 

MałgoRZata KowalCZYK  
– pedagog

aNNa KuPRowSKa 
– psycholog, logopeda  

Balladyna na wesoło – konkurs teatralny w Zs nr 1 w koZienicach
21 maja w Zespole Szkół Nr 1 im. Legio-

nów Polskich w Kozienicach odbył się finał, 
ogłoszonego przez szkolną bibliotekę konkur-
su pt. „Uśmiechnięta Balladyna”. Został on 

zorganizowany przez Monikę Bratuszewską 
i Katarzynę Szczudlińską. W związku z tym, 
że w tym roku przypada dwusetna rocznica 
urodzin Juliusza Słowackiego i obchodzony 
jest rok tego narodowego wieszcza, zadaniem 
osób, które zgłosiły się do konkursu było 
przygotowanie jak najbardziej oryginalnej 
adaptacji utworu „Balladyna” jego autorstwa.  
W finale konkursu zaaranżowanym na 
szkolną galę oskarową udział wzięły 
dwie grupy uczniów – z klasy II tech-
nikum gastronomicznego oraz z klasy I  
i II b z Liceum Ogólnokształcącego. Pierw-
sza grupa przygotowała kilkuminutowy 
film pt. „Balladyna pół żartem, pół serio”, 

a druga przedstawienie teatralne prezentu-
jące współczesną wersję „Balladyny” na 
wesoło. W jury konkursu zasiedli dyrek-
tor Ryszard Zając, wicedyrektor Mariusz 
Sztuka oraz nauczycielka chemii Marzena 
Gruszczyńska. Po obejrzeniu obu prezen-
tacji komisja przyznała jednogłośnie dwie 
pierwsze nagrody. Oprócz tego, wzorem 
oscarowej gali przyznane zostały nagrody za 
najlepszą rolę męską i żeńską. W kategorii 
najlepszy aktor szkolnego Oskara otrzymał 
Tomasz Krzysztoszek za rolę „Wierzby”,  
a w kategorii najlepsza aktorka Grzegorz 
Wolski za rolę Balladyny.

MagDaleNa DoMagała
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europejski turniej 
Bocce olimpiad  

specjalnych
W dniach 30 marca – 5 kwietnia 

2009 r. we Włoszech – Lodi odbył się 
Europejski Turniej Bocce Olimpiad 
Specjalnych. W Turnieju wzięli udział 
zawodnicy i trenerzy z 21 krajów eu-
ropejskich. W gronie zaproszonych 
znalazła się reprezentacja Olimpiad 
Specjalnych Polska składająca się  
z 8 zawodników i 2 trenerów. Nasz re-
gion reprezentował Dariusz Bruździak 
zawodnik sekcji „SZAROTKA” działa-
jącej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno 
– Wychowawczym w Opactwie. Darek 
zajął dwa razy pierwsze miejsca zdoby-
wając dwa złote medale. 

Bocce jest to gra kulami pochodzą-
ca z Włoch. Dostępna dla wszystkich. 
Nadaje się zarówno dla mężczyzn, ko-
biet, dzieci i młodzieży jak również 
osób niepełnosprawnych. Walorem tej 
gry jest to, że nie wymaga intensywne-
go wysiłku fizycznego, wyrabia dobrą 
ocenę wzrokową, odległości, zwinność 
w rzucaniu oraz umiejętność koncen-
tracji. Boisko do bocce nie jest specjal-
nie duże, można grać wszędzie. Bocce 
jest typową grą rekreacyjną, może być 
wspaniały odpoczynkiem po pracy, 
można również zaliczyć ją do gier  „ro-
dzinnych”, gdzie cała rodzina może 
brać udział w rywalizacji. Gra ta posia-
da również duże walory towarzyskie, 
uczy współdziałania w zespole, powala 
na nawiązywanie nowych znajomości.  

JaCeK SZKoDa

Dariusz bruździak – zdobywca dwóch 
złotych medali

ii mazowiecki turniej Boc-
ce olimpiad specjalnych 
opactwo-kozienice 2009

20 maja na kortach tenisowych KCKRiS 
odbył się II Mazowiecki Turniej Bocce 
Olimpiad Specjalnych, który został zorga-
nizowany przez Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy w Opactwie przy współ-
udziale Starostwa Powiatowego i Elektrowni 
Kozienice. Pierwsza edycja tego turnieju 
odbyła się w roku ubiegłym w Zespole Szkół 
Zawodowych w Dęblinie. 

W tegorocznej edycji turnieju Bocce 
uczestniczyli reprezentanci powiatów kozie-
nickiego, warszawskiego i wyszkowskiego. 
Do sportowych zmagań stanęli zawodnicy  
z czterech sekcji: „Muszelka” i „Dom” z War-
szawy, „Szarotka” z Opactwa oraz „Fiszor”  
z Gaju. Po oficjalnej prezentacji ekip, roz-
wieszeniu flagi Olimpiad Specjalnych i zło-
żeniu przysięgi przez zawodników starosta 
Janusz Stąpór otworzył turniej. Po obejrze-
niu występów amatorskich zespołów tanecz-
nych, zawodnicy przystąpili do rywalizacji  
o nagrody. 

Reprezentacja Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego z Opactwa 
na tegorocznym turnieju bocce wystąpiła  
w składzie: Emil i Daniel Popiel, Kamil Miku-
towicz, Marcin Krawczyk, Bartosz Kluczek, 
Ewa Basiewicz oraz Dariusz Bruździak. Ten 
ostatni ma już na swoim koncie spore sukcesy  
w zawodach bocce. W tym roku uczestni-
czył w turnieju europejskim, gdzie zdobył 
złote medale, pokonując rywali z 20 innych 
krajów.

Zwycięzcami II Mazowieckiego Turnie-
ju Bocce Olimpiad Specjalnych w poszcze-
gólnych sekcjach zostali: w sekcji „Szarot-
ka” z Opactwa Dariusz Bruździak, z sekcji 
„Muszelka” z Warszawy Daniel Rożej, Ane-
ta Sokolnicka i Zuzanna Mierzejewska,  
z sekcji „Fiszor” z Gaju Czesław Skoroda, 
a z sekcji „Dom” z Warszawy Tomasz Ko-
łodziejczyk i Andrzej Jamrozik. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali medale i upominki.

MagDaleNa DoMagała

XXX sesja rady  
powiatu  

kozienickiego
10 czerwca odbyła się XXX Sesja 

Rady Powiatu Kozienickiego.
Podjęte zostały uchwały w następują-

cych sprawach:
– wprowadzenia zmian w budżecie po-

wiatu na 2009 rok,
– określenia zadań i wysokości środków Pań-

stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnie-
nia osób niepełnosprawnych do realizacji  
w Powiecie Kozienickim na 2009 rok,

– zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego SP ZZOZ w Kozienicach 
za 2008 rok,

– wyrażenia zgody na zbycie lokali sta-
nowiących własność Powiatu Kozieni-
ckiego położonych w budynku Zarządu 
Dróg Powiatowych w Aleksandrówce,

– najmu na czas nieoznaczony lokalu 
użytkowego położonego w budynku 
Starostwa przy ul. Kochanowskiego  
28 w Kozienicach,

– wyłączenia Liceum Ogólnokształcące-
go z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Garbatce Letnisko,

– wyłączenia Liceum Profilowanego  
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Garbatce Letnisko,

– likwidacji Liceum Ogólnokształcącego 
w Garbatce Letnisko,

– likwidacji Liceum Profilowanego  
w Garbatce Letnisko,

– założenia Centrum Kształcenia Usta-
wicznego przy Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. Jana Kochanowskiego  
w Garbatce – Letnisko z siedzibą w Gar-
batce-Letnisko, ul. Hanki Lewandowicz  
4 oraz nadania aktu założycielskiego  
i statutu,

– zmiany Statutu Powiatu Kozienickiego,
– uchwalenia Statutu Powiatowego Urzę-

du Pracy w Kozienicach.
D.D.

wikliniarstwo - grzegorz gordat
Dokończenie ze str. 4

wyplataniem form plenerowych, oraz de-
koracyjnych drobiazgów. Pracuje w Miej-
skim Domu Kultury w Dęblinie, gdzie 
prowadzi warsztaty wikliniarskie, które 
cieszą się dużym zainteresowaniem. Czę-
sto na twarzach uczestników warsztatów 
pojawia się uśmiech lub zaskoczenie gdy 
widzą tak „młodego” instruktora. Oprócz 
zajęć na których uczy  wyplatania koszy 
prowadzi także zajęcia z form plenero-
wych. W zeszłym roku podczas waka-
cji w trakcie jednych z nich na wierzbie 

przed Miejskim Domem Kultury „wy-
rosły” dzbaneczniki, które przykuwają 
wzrok każdego kto odwiedza MDK. Pod-
czas wielu imprez w MDK upominkami 
są też kwiatki wiklinowe, które mają jed-
ną bardzo dużą zaletę, że nie więdną. Pan 
Grzegorz współpracuje też z Kozieni-
ckim Parkiem Krajobrazowym, z którym 
od trzech lat jeździ na Dni Ziemi na Pola 
Mokotowskie w Warszawie oraz Muzeum 
Wsi Radomskiej.
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Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 19.05.09 r., Uchwałą Nr 1159/242/09 
dokonał wyboru Lokalnych Grup Działania do realizacji Lokalnych Strategii Rozwo-
ju. Powyższa decyzja została podjęta w oparciu o listę rankingową zawierającą ocenę 
merytoryczną LGD oraz LSR. Najlepszą ocenę uzyskała LGD „Puszcza Kozienicka” 
187 pkt. na 200 możliwych w konkursie udział wzięło 36 stowarzyszeń z wojewódz-
twa mazowieckiego. Następstwem tej decyzji, było podpisanie Umowy o Warunkach  
i Sposobie Realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Uroczyste parafowanie dokumen-
tów odbyło się 02.06.09 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie. Samorząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego reprezentowali Adam Struzik – Marszałek Województwa 
oraz Piotr Szprendałowicz – Członek Zarządu. Przedstawicielami naszego Stowarzy-
szenia LGD byli, Marek Przedniczek – Prezes Zarządu, Radosław Łukiewicz – Wice-
prezes i Małgorzata Luśtyk – Wiceprezes.

Podpisana umowa opiewa na kwotę 9,2 mln zł. O te środki będą mogli ubiegać się 
mieszkańcy obszaru objętego LSR ( powiat kozienicki). Alokacja obejmuje między 
innymi; 
– Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 2,3 mln zł.
Beneficjenci – osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposia-

dająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność jako mikroprzedsiębiorstwo 
zatrudniające poniżej 10 osób.

– Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 1,9 mln zł.
Beneficjenci – osoby fizyczne ubezpieczone na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 

1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub do-
mownik

Małe Projekty 1,9 mln zł.
Beneficjenci – osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD lub posia-
dające  siedzibę na obszarze działania LGD, jeśli prowadzą działalność gospodarczą, 
organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne związków wyzna-
niowych i kościołów, posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające 
na obszarze LGD. 
Odnowa i rozwój wsi 1 mln zł.
Beneficjenci – osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest, 
kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organi-
zacji pożytku publicznego.

Pierwsze nabory wniosków są przewidywane pod koniec trzeciego kwartału bieżą-
cego roku.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Tel. 502 175 005, 048 611 21 82

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA 
DZIAŁANIA „PUSZCZA KOZIENICKIA”

Lp. Nazwa LGD
Liczba 

uzyskanych 
punktów

1 2

1. Stowarzyszenie LGD „Puszcza Kozienicka”  
z Kozienic 187

2. LGD Zielone Mosty Narwi z Pokrzywnicy 187

3. LGD „Wspólny Trakt”  ze Skaryszewa 184

4. Związek Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu 
Zegrzyńskiego” z Legionowa 183

5. LGD Echo Puszczy Bolimowskiej z Puszczy 
Mariańskiej 176

6. LGD Ziemi Mińskiej z Mińska Mazowieckiego 172

7. Fundacja Partnerska LGD „Ciuchcia Krasińskich”  
z Krasnego 172

Mistrzostwa województwa 
Mazowieckiego w sporcie  

pożarniczym
W dniach 08.06. – 09.06.2009 r. na 

stadionie KCKRiS w Kozienicach od-
były się X Mistrzostwa Województwa 
Mazowieckiego w sporcie pożarniczym 
dla jednostek organizacyjnych PSP woje-
wództwa mazowieckiego.

Zawody rozegrano w dwóch konku-
rencjach indywidualnych, tj.: 
– wspinanie przy użyciu drabiny hakowej 

na 3 piętro wspinalni
– pożarniczy tor przeszkód 100 m oraz 

dwóch konkurencjach zespołowych:
– sztafeta pożarnicza 4 x 100 m z prze-

szkodami
– pożarnicze ćwiczenia bojowe 

W zawodach finałowych uczestni-
czyło 8 drużyn z terenu województwa 
mazowieckiego, tj.: Ciechanów, Płońsk, 
Węgrów, Sokołów Podlaski, Zwoleń, 
Garwolin, Siedlce i Kozienice.

Wszystkie konkurencje – zarówno in-
dywidualne jak i zespołowe wygrali za-
wodnicy z KPPSP Kozienice.

W klasyfikacji generalnej zawodów 
– drużyna strażaków z KPPSP Kozie-
nice została mistrzem województwa 
mazowieckiego w sporcie pożarniczym 
na 2009 r.

Zawody obserwowali zaproszeni go-
ście, m.in.: Wicewojewoda Mazowiecki 
– Dariusz Piątek, Mazowiecki Komen-
dant Wojewódzki PSP – generał Ryszard 
Psujek, starostowie powiatów: zwoleń-
skiego, sokołowskiego i kozienickiego, 
burmistrzowie gmin: Kozienice i Zwoleń 
oraz Komendanci Powiatowi PSP z tere-
nu województwa mazowieckiego.

Zmagania strażaków podczas zawo-
dów były obserwowane przez licznie 
zgromadzoną publiczność, w tym ucz-
niów szkół podstawowych, gimnazjów 
oraz szkół średnich. 

W zgodnej ocenie obserwatorów Mi-
strzostw – zawody stały na wysokim po-
ziomie organizacyjnym i sportowym.
asp. sztab. walDeMaR KRaKowiaK

Rzecznik Prasowy
K-dta Powiatowego PSP w Kozienicach MaReK PRZeDNiCZeK
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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 
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Adres wydawcy:
ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
tel. 048 611-73-44   fax. 048 611-73-41
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w Kozienicach

w okresie wakacyjnym w powiecie kozienickim odbędzie się wiele uroczystości, spotkań, imprez kulturalnych i sportowych. Po-
niżej znajdą Państwo zestawienie kilku wydarzeń organizowanych przez samorządy: powiatowy i gminne, stowarzyszenia oraz 
instytucje kultury, na które wszystkich zapraszamy.

W dniach 1-14 lipca odbywać się bę-
dzie II Powiatowy Plener Malarstwa 
i Rzeźby – „Inspiracje Garbatka-Let-
nisko 2009”. Po udanym, zeszłorocz-

nym plenerze organizatorzy postanowi-
li kontynuować tę trafioną inicjatywę.  
W Garbatce i okolicach będzie two-
rzyło kilkunastu malarzy i rzeźbiarzy, 
podczas pleneru planowane są m.in. dni 
pisania ikon. 

W pierwszy lipcowy weekend  
4-5 lipca w kozienickim amfiteatrze 
trwać będą V Ogólnopolskie Prezenta-
cje Artystyczne Osób Niepełnospraw-
nych „Szukamy Siebie”. W sobotę od 
18.00 będzie Koncert Finałowy oraz 
recital Ilony Sojdy „Kadish dla Róży”, 
w niedzielę odbędzie się Koncert Galo-
wy Laureatów przeglądu oraz koncert 
frontmana Lady Pank Janusza Panasie-
wicza z zespołem.

Również w dniach 4-5 lipca w Siecie-
chowie obchodzone będą Dni Sieciecho-
wa. W programie przewidziano m.in.: 
oddanie do użytkowania budynku so-
cjalnego przy stadionie w Sieciechowie, 
mecz piłkarski samorządowców i spor-

towców z gminy, koncert zespołu Relax, 
kabaret „Paranienormalni”, zespół „Gip-
sy Girls” oraz zabawę taneczną.

10 i 12 lipca to VII Kozienickie 
Dni Ogórka „Powiśle 2009”. Spo-
łeczny Komitet Dni Ogórka 2009 za-
prosił prof. Jerzego Szwejdę, który  
w piątek na Sali konferencyjnej UM 
w Kozienicach wygłosi wykład na te-
mat ochrony upraw ogórka. W nie-
dzielę uroczystości odbywać się będą  
w Piotrkowicach, gdzie w luźnej, bie-
siadnej atmosferze pobawić się będzie 
można przy śpiewie zespołów seniora 
Złota Jesień i Relax z Kozienic, dzie-
cięcego zespołu ludowego Laskowia-
nie, zespołu śpiewaczego Półborzanki, 
zespołu Skaner. Na zakończenie zaba-
wa taneczna przy akompaniamencie ze-
społu Convers. Dodatkowe atrakcje to: 
degustacja potraw, stoiska regionalne, 
wesołe miasteczko, konkursy i konku-
rencje sportowe z nagrodami. 

Podczas tegorocznych Dni Garbatki, 
które odbywać się będą w dniach 18-19 
lipca przygotowano wiele atrakcji. Wszy-
scy, którzy odwiedzą w sobotę Garbatkę 
od godz. 18.00 oczekiwać mogą: wystę-
pów dziecięcych zespołów artystycznych, 

koncertu zespołu „Babska Biesiada”  
w klimacie biesiady góralskiej, staropol-
skiej i rosyjskiej oraz zabawy tanecznej.  
W niedzielę od godz. 16.00 przewidziano 
koncerty zespołu seniora i zespołu ludowe-
go, występ pary tanecznej, występ zespołu 
nowoczesnego „Idol” i kabaretu pod „Wy-

drwigroszem”, grecki zespół „Mythos” 
oraz zabawę taneczną. Dodatkowe atrak-
cje to wesołe miasteczko, loteria fantowa, 
wystawa prac miejscowych artystów.

26 lipca w Gniewoszowie zorganizo-
wany będzie Piknik Rodzinny, który roz-
pocznie się o godz. 15.00. Główne atrakcje 
to: występ zespołu Topless, kabaret My  
z Kopydłowa, kapela cygańska Gipsy 
Girls i kapela podwórkowa Radomskie 
Muzykanty, przewidziano również pro-
gram „Brzechwa Dzieciom” oraz pokaz 
sztucznych ogni.

W każdy piątek wieczorem w kozie-
nickim amfiteatrze amatorzy kina będą 
mogli obejrzeć projekcję filmu w ramach 
Kozienickiego Lata Filmowego 2009. 
W tym roku prezentowane będą polskie 
i zachodnie produkcje, głównie współ-
czesnego kina rozrywkowego z lat 2008 
i 2009 r., m.in. „Centralne biuro uwo-
dzenia”, „Włatcy Móch. Ćmoki, czopki 
i mondzioły”, „Tajne przez poufne”, „To 
nie tak jak myślisz kotku”.

W tym roku, w dniach 28 lipca –  
2 sierpnia przeprowadzony będzie  
52. Międzynarodowy Wyścig Kolarski 
„Dookoła Mazowsza”. W zawodach 
weźmie udział 10 ekip zagranicznych 
oraz 8 najlepszych grup zawodowych  
i amatorskich z Polski. Łącznie 18 dru-
żyn, 130 zawodników. Wszystkie eki-
py zawitają do powiatu kozienickiego  
30 lipca, wtedy na ulicach Kozienic  
i szosach powiatu kozienickiego roz-
grywany będzie etap wyścigu, pod-
czas którego kolarze rywalizować będą 
m.in. w jeździe indywidualnej na czas. 
Wszystkich serdecznie zapraszamy do 
dopingowania i oglądania sportowej ry-
walizacji kolarzy.

Wyżej wymienione imprezy stano-
wią tylko wycinek z dość bogatego re-
pertuaru przygotowanego na tegorocz-
ne wakacje. Bliższe, bieżące informacje 
znajdą Państwo na stronie internetowej 
www.kozienicepowiat.pl

KRZYSZtof ZaJąC

IMPREZY KULTURALNE I SPORTOWE  
W POWIECIE KOZIENICKIEM

Imprezy


