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W odróżnieniu od Świąt Bożego 
Narodzenia – Wielkanoc jest Świętem 
ruchomym i przypada zawsze w nie-
dzielę po pierwszej wiosennej pełni 
księżyca.

Tradycje, zwyczaje i obrzędy – 
wszystko, co łączy się z obchodami 
Świąt Wielkiej Nocy – Świąt, które dla 
niektórych uchodzą za najważniejsze - 
ma nieco magiczny wyraz. Nie wszyst-
kie obrzędy mają swój fundament 
w wierze katolickiej, wręcz przeciw-
nie! Większość z nich ma korzenie 
pogańskie. Prześledźmy zatem w ka-

lendarzowym skrócie najważniejsze 
dawne i dzisiejsze zwyczaje związane 
z okresem Wielkiego Postu i Wielka-
nocą.

ŚRODA POPIELCOWA
Wstępna środa następuje, pani matka 

żur gotuje
Środa Popielcowa, zwana dawniej 

Wstępną Środą rozpoczyna 40-dnio-
wy okres Wielkiego Postu. Jednym 
z liturgicznych wyznaczników Środy 
Popielcowej jest posypywanie przez 
kapłana głów wiernych popiołem. 
Zwyczaj ten wprowadzony został 

pod koniec XI wieku przez papieża 
Urbana II. Popiół do posypania głów 
powinien być uzyskany ze spalonych 
zeszłorocznych palm wielkanocnych. 
Sama ceremonia przypominać ma o ko-
nieczności pokuty, popiół symbolizu-
je zaś, że wszystko, co materialne jest 
przemijające.

Środa Popielcowa to także dzień ści-
słego postu. Katolicy powstrzymują się 
wtedy od spożywania potraw mięsnych. 
Niegdyś podstawowym daniem, które 
znajdowało się na stołach był wielko-
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postny żur, o czym mówi stare polskie 
przysłowie: Wstępna środa następuje, 
pani matka żur gotuje.

W Środę Popielcową dobrze znany-
mi zwyczajami były niegdyś również 
tzw. „popłuczyny”, czyli przepijanie 
wódki pod śledzia, czy też przypina-
nie do ubrań łepków od śledzia, który 
podobnie jak żur gościł często na post-
nych stołach. We Wstępną Środę cho-
wano wszelkie instrumenty muzyczne, 
świecidełka, a nawet lustra. Kobiety 
z kolei zapominały o strojnych ubra-
niach i przez 40 dni zakładały skromne 
i ciemne suknie.

PÓŁPOŚCIE/ŚRÓDPOŚCIE
Kwasi się jak ogórek w Śródpoście
Gdy nadchodził dzień „Półpościa”, 

czyli jak sama nazwa mówi połowa po-
stu – następowały zwyczajowe zabawy 
i swawole. Popiół, który w środę po-
pielcową miał wyraźną religijną sym-
bolikę stawał się tym razem przedmio-
tem do zabaw. Młodzież uderzała się 
po głowach workami napełnionymi po-
piołem lub też rozbijała gliniane garn-
ki pełne popiołu przy nogach innych 
osób. Garnki napełnione popiołem roz-
bijane były także o drzwi chat na znak 
zaostrzenia postu, gdyż od tego czasu 
aż do Wielkiej Nocy nie jadano dań go-
towanych.

Dziś również najczęściej na tere-
nach wiejskich, choć jest to już zwy-
czaj zanikający, spotkać można „psot-
ników”, którzy w śródpoście malują 
wapnem okna pannom, co ma zapew-
nić im powodzenie u płci przeciwnej.

NIEDZIELA PALMOWA
Gdy w Palmową Niedzielę słońce świeci, 

będą pełne stodoły, beczki i sieci
Niedziela Palmowa, która wcze-

śniej nazywana była również Wierzbną 
lub Kwietną jest pamiątką wjazdu 
Chrystusa do Jerozolimy. Jak pisał Jan 
Ewangelista – Jezus witany był przez 
lud palmowymi gałązkami. Dziś nasze 
palmy wyglądają inaczej, ale jak mia-
ły, tak nadal mają duże znaczenie. Po 
raz pierwszy w Polsce palmy zaczę-
to święcić w XI wieku i święci się je 
w polskich kościołach do dnia dzisiej-
szego. Poświęconym palmom w ludo-
wej kulturze przypisywano magiczne 
właściwości, dlatego też bazie z nich 
dawało się zwierzętom razem z pokar-
mem, by chronić je od chorób. I dziś 
istnieje przekonanie, że połknięcie 
„baziowej kotki” ochronić nas może 
przed bólem gardła. Palmy powinny 

być wykonane przede wszystkim z ga-
łązek wierzbowych, ponieważ właśnie 
to drzewo najwcześniej budzi się wio-
sną do życia i symbolizuje zmartwych-
wstanie oraz nieśmiertelność duszy. 
Poświęcona palma powinna być spalo-
na w Wielką Sobotę, a popiół z niej, 
jak już było wspomniane, posłużyć po-
winien w kolejnym roku do posypania 
głów wiernym w Środę Popielcową.

WIELKA ŚRODA
We środę po kołaczach, gdy żaba zaku-
ka, już nas zima mrozami pewnie nie 

oszuka
Dni Wielkopostne często służyły do 

przepowiadania pogody, dlatego dziś 
mamy wiele przysłów z tym właśnie 
związanych. Wieszczyły one często 
koniec zimy lub też przedłużającą się 
zimę.

Wielka Środa zdecydowanie bar-
dziej uroczyście obchodzona była 
przez naszych przodków. Po nabożeń-
stwie zwanym „ciemną jutrznią”, pod-
czas której cichły dzwony, po wsiach 
chodzili chłopcy kołatkami przypomi-
nając wszystkim o trwającym poście, 
a kto by nie pościł, temu kołatkami 
mieli wybić zęby.

WIELKI CZWARTEK
W Wielki Czwartek, w Wielki Piątek, 

cierpiał Chrystus za nas smętek
Pietrze, Pietrze weź te klucze idź do raju 

wypuść dusze
Wielki Czwartek to dzień, w którym 

rozpoczyna się Triduum Paschalne. Na 
pamiątkę Wieczerzy Pańskiej jedzono 
niegdyś we wszystkich domach post-
ną kolację zwaną „tajnią”. Często po 
niej aż do śniadania wielkanocnego 

nie jedzono już nic. Wielki Czwartek 
miał kiedyś również charakter zadusz-
kowy, nazywano go nawet „Wielka-
nocą Umarłych”. Wierzono, że dusze 
zmarłych przebywają wtedy wśród ży-
wych, dlatego po tajni zostawiano na 
noc nieumyte naczynia lub też resztki 
pokarmów, by dusze miały się czym 
pożywić.

WIELKI PIĄTEK
Kto w Wielki Piątek sieje, ten się 

w żniwa śmieje
W Wielki Piątek od samego rana 

trwały intensywne prace w gospodar-
stwach. Był to dzień bardzo ważny. 
Wierząc, że tego dnia woda w poto-
kach ma właściwości uzdrawiające 
myto nie tylko siebie, ale również kro-
wy, aby chronić je przed chorobami 
i by dawały dużo mleka. Sadzono nowe 
drzewka owocowe, by w przyszłości 
znakomicie owocowały, a zrobione 
tego dnia masło przechowywano przez 
cały rok, by służyło jako lekarstwo na 
rany, zarówno ludzi, jak i zwierząt. 
Jajka zniesione przez kury w Wielki 
Piątek miały moc natychmiastowego 
gaszenia ognia. Do dziś z tym dniem 
związanych jest wiele rolniczych przy-
słów: Jak we Wielki Piątek mróz, to na 
gołej kępce siana wóz, We Wielki Pią-
tek deszcz, nieurodzaju wieszcz, czy też 
Jak w Wielki Piątek jest rosa, będzie 
obfity plon prosa.

Dawnym zwyczajem, wieczorem 
w Wielki Piątek dziewczęta malowały 

wielkanocne jaja, a w wodzie po ich 
gotowaniu myły włosy, bo wierzyły, 
że staną się wtedy piękne i lśniące. 
Zwyczaj malowania jajek przetrwał do 
dziś, sprawiając radość przede wszyst-
kim dzieciom.

Od strony liturgicznej Wielki Pią-
tek to dzień, w którym upamiętnia się 
śmierć krzyżową Chrystusa. To jedyny 
dzień w roku, gdy w kościołach nie 
odprawiana jest msza święta, a jedy-
nie Liturgia Męki Pańskiej. Na ulicach 
wielu miast i wsi uroczyście sprawo-
wana jest Droga Krzyżowa.

Dokończenie ze str. 1
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WIELKA SOBOTA
W Wielki Piątek zrób początek, 

a w sobotę kończ robotę

Wielka Sobota to przede wszyst-
kim „dzień święconego”. Święci-
my bowiem pokarmy, wodę i ogień. 
W koszyczku wielkanocnym znaleźć 
powinny się koniecznie: baranek, kieł-
basa, jajko, chleb, sól, chrzan i babka. 
Wszystko ma swoją określoną sym-
bolikę. Baranek to znak Chrystusa 
Zmartwychwstałego, kiełbasa – sym-
bol baranka, którego Izraelici zabijali 
i spożywali w święto Paschy, jajko to 
symbol nowego życia – znak początku 
i odrodzenia, chleb – pokarm dla duszy 
i symbol Ciała Chrystusa, sól – symbol 
oczyszczenia i prawdy, chroni przed 
zepsuciem, chrzan – symbol goryczy 
Męki Pańskiej, a ciasto jest znakiem 
umiejętności i doskonałości.

W Polsce pokarmy po raz pierw-
szy święcono w VIII wieku. Mimo, 
że zwyczaj ten zachował się do dziś, 
to przed wieloma laty wyglądał zupeł-
nie inaczej. Dziś idziemy do święcenia 
z niewielkim koszyczkiem, nasi przod-
kowie święcili duże wiklinowe kosze 
pokarmów, gdyż istniało przekonanie, 
że wszystkiego powinno być dużo, bo 
święcone ma ogromną moc.

Podczas wieczornego nabożeń-
stwa odbywa się poświęcenie ognia 
i wody, którą wierni zabierają do domu, 
by pokropić nią domowników i swo-
je mieszkania. Święcona woda służy 
również rolnikom do pokropienia m.in. 
przygotowywanego do siewu zboża, by 
dobrze rodziło. Razem z wodą powin-
no się zabierać również ogarek z ogni-
ska, gdyż ten ma chronić przed burza-
mi. Po poświęceniu ognia i wody, po 
przerwie, znowu rozbrzmiewają dzwo-
ny, symbolizując Zmartwychwstanie 
Chrystusa i koniec postu.

WIELKANOC
Strzelają jak na rezurekcją

Niedzielę Wielkanocną rozpoczy-
na Msza zwana rezurekcją. Niegdyś 
wierzono, że kto przespał rezurekcję, 
nie mógł jeść święconego, a kto na nią 
nie pójdzie – będzie stale chorował. 

Dawnym zwyczajem podczas Mszy 
rezurekcyjnej strzelano, by wyrazić ra-
dość ze Zmartwychwstania Pańskiego. 
Zarówno kiedyś, jak i dziś w procesji 
z Najświętszym Sakramentem trzy 
razy obchodzi się świątynię dookoła. 
A już po zakończeniu rezurekcji na 
wsiach gospodarze czym prędzej wra-
cają do domu, gdyż istnieje przeświad-
czenie, że kto pierwszy do domu do-
trze, ten najszybciej zakończy żniwa. 
Jest to być może pozostałość dawnego 
zwyczaju, kiedy to na drogach odby-
wały się wyścigi furmanek. Kto był 
pierwszy – miał mieć zapewnione ob-
fite plony.

Kolejnym istotnym elementem 
Wielkanocnej Niedzieli jest uroczyste 
śniadanie. Po długim poście stano-
wi ono wyjątkową ucztę. Zaczyna się 
zatem od dzielenia się święconym po-
karmem, na stołach pojawiają się prze-
różne dania, zależnie od regionu. Po-
dobnie było przed laty. Stół zastawiony 
był suto. Wierzono, że zjedzenie chrza-
nu na czczo i chuchnięcie trzy razy do 
komina uchroni przed zgagą po dłu-
gim poszczeniu. Tak opisuje początek 
wielkanocnego śniadania Władysław 
Stanisław Reymont w „Chłopach”: 
Wedle zwyczaju nie rozpalono ognia 
w kominie, kontentując się zimnym 
święconym. Właśnie je była Hanka przy-
nosiła z ojcowej izby, rozdzielając po 
talerzach, że każdemu po równo wypa-
dło po kawale kiełbasy, szynki, sera, 
chleba, jajek i placka słodkiego.

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
Poniedziałek rano, rano po gradusie 
chodził sum Pan Jezus, chodził po 

dyngusie

Śmigus-dyngus i Lany Poniedzia-
łek to inne nazwy tego święta. Wywo-
dzi się ono jednak z dwóch różnych 
zwyczajów: śmigusa – polegającego 
na smaganiu się wierzbowymi witkami 
po nogach i oblewaniu wodą oraz dyn-
gusa – zwyczaju składania wiosennych 
wizyt i wręczania podarków. Z czasem 
różnica między tymi dwoma zwyczaja-
mi zatarła się i połączyły się w jeden 
tworząc dzisiejszy śmigus-dyngus. Do 
dziś w niektórych regionach praktyku-

je się zwyczaj chodzenia po dyngusie. 
Chłopcy śpiewając przyśpiewki dyn-
gusowe lub wielkanocne pieśni cho-
dzą od domu do domu i zbierają dyng, 
czyli wykup. Kiedyś były nim przede 
wszystkim jajka. Dziś częściej jako 
dyng wręczane są pieniądze. W przy-
padku, gdy gospodarz nie chce podaro-
wać nic dyngusiarzom, Ci śpiewająco 
wyrażają swoje niezadowolenie.

Powszechnie znany dziś zwyczaj 
oblewania się wodą w „lany ponie-
działek” miał kiedyś magiczny wyraz. 
Oblanie wodą konkretnej osoby, mia-
ło przynieść opady deszczu na jego 
polu. Władysław  Stanisław Reymont 
w „Chłopach” tak pisze o śmigusie: 
Chłopaki już latały z sikawkami, spra-
wiając sobie śmigus, albo przyczajone 
za drzewami nad stawem, lały nie tylko 
przechodzących, ale każdego, kto ino 
na próg wyjrzał, że już nawet ściany 
były pomoczone i kałuże siwiły się pod 
domami. Tak praktykowano dyngu-
sa na wsi, a jak było w mieście? Dla 
mieszczan samo oblewanie się wodą 
było zbyt proste, dlatego zwyczaj ten 
zastąpili skrapianiem się wszelkiego 
rodzaju wonnymi olejkami.

NIEDZIELA PRZEWODNIA
Na Przewody nie żałować wody

Niedziela Przewodnia to pierwsza 
niedziela po Wielkanocy. Tego dnia 
na wsiach święcono pola palmą, którą 
pozostawiano na polu, by zapewniła 
urodzaj. W Niedzielę Białą, podobnie 
jak w lany poniedziałek oblewano się 
wodą, stąd stare polskie przysłowie Na 
przewody nie żałować wody. To rów-
nież dzień, kiedy obdarowywano się 
pisankami lub urządzano zabawy.

To jedynie niewielka grupa z wie-
lu obrzędów, tradycji i zwyczajów, 
w które tak bogate były i są polskie 
święta. Które z nich są ważniejsze? 
Święta Bożego Narodzenia, czy Świę-
ta Wielkanocne? Niezależnie od tego, 
które lubimy bardziej – oba mają 
wspólny, niezwykle istotny mianow-
nik – przywołują wspomnienia, dają 
nam szansę na kultywowanie trady-
cji, uczą życzliwości, dzielą serdecz-
nością i napełniają miłością. A prze-
nikanie się religijności oraz tradycji 
i obrzędów ludowych sprawia, że sta-
ją się dla nas magiczne. W natłoku 
obowiązków nie zapomnijmy zatem 
o ich prawdziwym, ponadczasowym 
wymiarze, wszak tradycja to piękno, 
które chronimy, a nie więzy, które nas 
krępują.

MONIKA WIRASZKA

Zwyczaje
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W ramach realizacji projektu pn. „Ak-
tywny i świadomy senior w świecie fi nan-
sów” w dniu 26 lutego i 6 marca 2019 r. 
w Centrum Kulturalno-Artystycznym 
w Kozienicach policjanci z Komendy 
Powiatowej Policji w Kozienicach zor-
ganizowali wykład dla seniorów powia-
tu kozienickiego. Inicjatywę tą wsparli 
przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych Inspektoratu w Kozienicach; 
Polskiej Grupy Energetycznej Obrót S.A. 
o/ Skarżysko – Kamienna; PKO BP Od-
dział 1 w Kozienicach. 

Podczas spotkania funkcjonariusze 
Komendy Powiatowej Policji w Kozie-
nicach przedstawili prezentację multi-
medialną, w której zapoznano seniorów 
z problematyką dotyczącą oszustw na 
szkodę osób starszych prezentując staty-
styki, a także konkretne przykłady zaist-
niałych tego typu zdarzeń kryminalnych 
na terenie garnizonu mazowieckiego. 
Policjanci przedstawili również metody 
działania sprawców przestępstw popeł-
nianych na osobach starszych, informując 
jak nie stać się ofi arą przestępstwa i co 
zrobić, aby uniknąć sytuacji prowadzą-
cych do działań przestępczych. 

Z uwagi na fakt, że na terenie powia-
tu kozienickiego dochodziło do zdarzeń 
związanych z procederem oszustw na 
szkodę osób starszych, głównym celem 
tego działania było zwrócenie uwagi se-
niorów na ochronę swoich fi nansów.

Nie przypadkowy był również dobór 
instytucji, których przedstawiciele jako pre-
legenci zaprezentowali tematykę związaną 
z szeroko pojętym bezpieczeństwem osób 
starszych. Wychodząc naprzeciw seniorom, 
którzy wielokrotnie na spotkaniach  pytali 
nas o zagadnienia związane z aspektami 
prawnymi dotyczącymi umów na energię 
elektryczną, a także o osoby proponujące 
takie umowy, do udziału w wykładzie za-

prosiliśmy przedstawicieli PGE Obrót S.A. 
– głównego sprzedawcę energii elektrycz-
nej na terenie powiatu kozienickiego. Mag-
dalena Majcher i Marzena Jurkiewicz re-
prezentujące PGE Obrót S.A. o/ Skarżysko 
– Kamienna w czasie swojego wystąpienia 
zwróciły uwagę, że wielokrotnie dochodzi 
do niewłaściwego działania fi rm i osób, któ-
re w sposób nieuprawniony powołują się na 
ich fi rmę proponując zmiany warunków 
sprzedaży energii elektrycznej. Seniorzy 
dzięki temu spotkaniu dowiedzieli się, że 
wszelkie formalności związane ze zmiana-
mi umów realizowane są tylko w siedzibach 
PGE, a dzięki przeprowadzonej prezentacji 
z właściwego sposobu odczytywania faktur 
za energię, zwrócono uwagę jak ustrzec się 
przed nieuczciwymi sprzedawcami energii 
i proponowanymi przez nich umowami. 

Kolejną instytucją, która włączyła się 
w realizację naszego projektu jest Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat 
w Kozienicach. Z uwagi na to, że to z tą 
instytucją jako świadczeniodawcą rent 
i emerytur seniorzy są ściśle związani, 
przedstawicielki ZUS Edyta Sztyber i Li-
dia Marchewka zwróciły uwagę na osoby 
mogące podszywać się pod pracowników 
ich instytucji w celu wyłudzenia pienię-

dzy lub danych osobowych. Seniorom 
zwrócono uwagę, że pracownicy ZUS ni-
gdy nie załatwiają spraw w domu klienta, 
a wszelkie wizyty osób podających się za 
pracowników ZUS należy zgłaszać na po-
licję. W czasie spotkania zostało również 
utworzone stanowisko obsługiwane przez 
przedstawiciela ZUS, w którym każdy 
uczestnik miał możliwość założenia plat-
formy usług elektronicznych lub skorzy-
stania z kalkulatora emerytalnego. 

Dużym zainteresowaniem cieszyło się 
również wystąpienie przedstawicielki PKO 
BP Oddział 1 w Kozienicach, która zapre-
zentowała tematykę dotyczącą korzystania 
z usług bankowości elektronicznej, w tym 
właściwego zabezpieczenia swoich transak-
cji w internecie, a także bezpiecznego korzy-
stania z bankomatów i właściwego zabezpie-
czania kart bankomatowych. Podczas tego 
wykładu uczestnicy zadając pytania porusza-
li kwestie związane z umiejętnością rozróż-
niania instytucji fi nansowych takich jak bank 
i parabank, a także umiejętnego zabezpiecza-
nia swoich danych wrażliwych w kontaktach 
ze sprzedawcami usług fi nansowych. 

W celu promowania projektu pn. 
„Aktywny i świadomy senior w świecie 
fi nansów” nawiązano również współpra-
cę z mediami lokalnymi m.in. Telewizją 
Kozienicką, która uczestnicząc w tym 
wydarzeniu promowała nasze działania 
w swoich programach, podnosząc ich ran-
gę na forum lokalnym. 

Seniorom uczestniczącym w wykła-
dzie rozdano materiały edukacyjne pro-
mujące bezpieczeństwo seniorów, etui 
zabezpieczające karty bankomatowe, 
a także kamizelki i opaski odblaskowe. 
Zorganizowano również punkt spotkań 
z dzielnicowym, w ramach którego se-
niorzy mieli możliwość poruszyć tematy 
dotyczące ich potrzeb i problemów. W su-
mie w spotkaniu wzięło udział około 200 
seniorów z powiatu kozienickiego.

Komenda Powiatowa Policji 
w Kozienicach

prosiliśmy przedstawicieli PGE Obrót S.A. dzy lub danych osobowych. Seniorom 
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25 lutego odbyła się V Sesja Rady 
Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Po 
rozpoczęciu obrad i przyjęciu Planu Pracy 
Rady Powiatu Kozienickiego na 2019 rok 
Radni wysłuchali sprawozdania z realizacji 
„Programu Współpracy Powiatu Kozienic-
kiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie za 2018 rok.

Ponadto podjęte zostały uchwały  
w sprawach:
– uchwała zmieniająca Uchwałę  

Nr II/23/2018 Rady Powiatu Kozie-
nickiego w sprawie ustalenia składów 
osobowych stałych Komisji Rady Po-
wiatu Kozienickiego,

– zatwierdzenia planów pracy stałych 
Komisji Rady Powiatu na 2019 rok,

– zasad udzielania dotacji celowej z bu-
dżetu powiatu na realizację zadań 

związanych z ochroną środowiska,
– przyjęcia sprawozdania z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
za 2018 rok,

– przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy 
Zastępczej w Powiecie Kozienickim 
na lata 2019 – 2021,

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej powiatu kozienickiego na lata 
2019 – 2032,

– wprowadzenia zmian w budżecie po-
wiatu kozienickiego na 2019 r.,

– określenia zadań i wysokości środków 
PFRON z zakresu rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych w powiecie 
kozienickim na 2019 rok,

– rozszerzenia składu Zespołu ds. reago-
wania i opracowania działań napraw-
czych w SPZZOZ w Kozienicach,

– przyjęcia stanowiska dotyczącego sporzą-

dzenia aktualizacji Programu Napraw-
czego SPZZOZ w Kozienicach przy-
jętego Uchwałą Nr XXXVI/222/2017 
Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 
listopada 2017 roku.
W sprawach różnych odczytana została 

uchwała Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół za-
miejscowy w Radomiu nr Ra.21.2019 z dnia 
11 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o plano-
wanej przez Powiat kwocie długu w latach 
objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Przypominamy, że obrady każdej Se-
sji Rady Powiatu Kozienickiego można 
oglądać na żywo na kanale Powiatu Ko-
zienickiego w serwisie youtube.pl

MONIKA WIRASZKA
Materiał filmowy na wyżej wymie-

niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Szanowni Mieszkańcy 
Powiatu Kozienickiego!

Sprawa Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Kozienicach z uwagi na najwyższą  
w historii funkcjonowania szpitala stratę 
finansową wynoszącą około 9 mln zło-
tych za rok 2018, od początku tego roku 
jest głównym tematem na posiedzeniach 
Zarządu Powiatu, Komisji Rady Powia-
tu i podczas obrad Sesji Rady Powiatu 
Kozienickiego. Omawiana jest również 
podczas różnego rodzaju spotkań z dy-
rekcją szpitala, związkami zawodowymi 
działającymi przy SPZZOZ w Kozieni-
cach, samorządami gmin powiatu ko-
zienickiego oraz mieszkańcami naszego 
powiatu.

Władze Powiatu Kozienickiego, 
szukając najwłaściwszych, sprawdzo-
nych rozwiązań wyprowadzenia szpitala  
z bardzo trudnej sytuacji finansowej 
oraz sprawnego zarządzania szpitalem  
w przyszłości, zorganizowały kilka wy-
jazdów delegacji Powiatu Kozienickiego, 
w skład której weszli przede wszystkim 
Radni Rady Powiatu Kozienickiego.

Pierwsze spotkanie odbyło się w Szpi-
talu w Świeciu zarządzanym przez Gru-
pę Nowy Szpital Holding S.A. Kolejne 
spotkanie odbyło się w Szpitalu Powia-
towym w Pułtusku prowadzonym przez 
dr n. med. Roberta Gajdę (Gajda-Med). 
Przedstawiciele obu szpitali odpowiada-
li również na pytania radnych podczas 
posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych, a także podczas obrad sesji 
Rady Powiatu Kozienickiego. Delegacja 

z Powiatu Kozienickiego była również  
w Szpitalu w Augustowie – placówce, 
która funkcjonuje jako Samodzielny Pu-
bliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Członkowie Zarządu Powiatu Kozie-
nickiego spotkali się także z Burmistrzem 
Gminy Kozienice, który zadeklarował 
chęć przejęcia szpitala, po jego przekształ-
ceniu przez Powiat w spółkę z wyłącznym 
100% udziałem Gminy Kozienice, lecz bez 
przejęcia istniejącego zadłużenia szpitala.

Dodać tu należy, że Starosta na po-
czątku lutego zwrócił się z prośbą do 
Burmistrza i Wójtów gmin powiatu ko-
zienickiego, a także zakładów pracy  
o wsparcie finansowe działań zmierza-
jących do ratowania szpitala, dla dobra 
społeczności lokalnej.

Po głębokich analizach uwzględnia-
jąc przede wszystkim dobro pacjentów, 
a także pracowników szpitala, Zarząd 
Powiatu zdecydował, że będzie dążył do 
pozostawienia SPZZOZ w Kozienicach  
w strukturach Powiatu, jednocześnie pro-
wadząc w dalszym ciągu rozmowy z Bur-
mistrzem Gminy Kozienice dotyczące 
przyszłości szpitala.

Zarząd Powiatu, przychylając się 
do wniosku grupy radnych, dotyczą-
cego odwołania Jarosława Pawlika 
ze stanowiska dyrektora SPZZOZ  
i pozytywnej opinii Rady Społecznej 
SPZZOZ w Kozienicach, w dniu 27 lu-
tego 2019 r. podjął Uchwałę o odwoła-
niu dotychczasowego Dyrektora Szpi-
tala za jednomiesięcznym okresem 
wypowiedzenia, który upłynie 31 mar-
ca 2019 r. Wypowiedzenie ma zwią-

zek z obecną sytuacją szpitala, któ-
ra stanowi zagrożenie dla bieżącego  
i przyszłego funkcjonowania SPZZOZ  
w Kozienicach oraz dostępności 
mieszkańców powiatu do świadczeń 
medycznych. Uchwała o odwołaniu ze 
stanowiska w tym samym dniu została 
przekazana Dyrektorowi szpitala.

6 marca podczas VI Sesji (Nadzwy-
czajnej) Rady Powiatu Kozienickiego 
VI kadencji Radni podjęli uchwałę  
w sprawie powołania komisji konkur-
sowej do przeprowadzenia konkursu 
na stanowisko Dyrektora Samodziel-
nego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.  
W skład Komisji weszli: Kamil Ba-
naś, Marek Kucharski, Zbigniew Sit-
kowski, Jerzy Śmiech, Tomasz Trela, 
Waldemar Witkowski – jako przed-
stawiciele podmiotu tworzącego oraz 
Mirosław Górka jako przedstawiciel 
Rady Społecznej przy Samodziel-
nym Publicznym Zespole Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. 
Przewodniczącym Komisji został  
Tomasz Trela.

15 marca Zarząd Powiatu Kozienic-
kiego ogłosił konkurs na stanowisko 
dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Kozienicach. Termin złożenia do-
kumentów przez kandydatów upływa 
29 marca 2019 roku. Szczegółowe in-
formacje znaleźć można w Biuletynie 

Dokończenie na str. 6
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Powiat Kozienicki, w ramach umowy partnerskiej 
ze Stowarzyszeniem Kobiet Ziemi Kozienickiej, pod 
koniec 2018 roku uczestniczył w wydaniu publikacji 
„Powiat Kozienicki subiektywnie… 1999 – 2018” 
przygotowanej z okazji Jubileuszu 20-lecia istnienia 
Powiatu.

Zespół Redakcyjny Wydziału Promocji i Kultury 
Starostwa Powiatowego w Kozienicach wyraża na-
dzieję, że informacje zawarte w publikacji przyczynią 
się do rozbudzenia wspomnień u tych z Państwa, któ-
rzy w ciągu ostatnich dwudziestu lat aktywnie uczest-
niczyli w życiu Powiatu Kozienickiego. Jednocześnie 
mamy nadzieję, że wszystkim książka ta posłuży jako 
źródło wiedzy o samorządzie powiatu.

Opracowując ją staraliśmy się pokazać najważ-
niejsze wydarzenia, sytuacje i osoby. Jednak to tylko 
zalążek tego, co wydarzyło się na przestrzeni dwóch 
dekad. Nie należy zapominać, że w ciągu tych lat 
Powiat zrealizował wiele inwestycji, o których 
w niniejszej książce nie wspominaliśmy. Były to za-
równo inwestycje w infrastrukturę drogową, oświa-
tę, służbę zdrowia, czy bezpieczeństwo. Nie bez 
znaczenia była również współpraca, którą na wielu 
płaszczyznach samorząd powiatowy podejmował 
zarówno z samorządami gminnymi, jak i organiza-
cjami pozarządowymi i wieloma instytucjami. Każde 
działania nastawione były na poprawę jakości życia 
mieszkańców ziemi kozienickiej.

Popularyzacja wiedzy o powiecie kozienickim jest 
jednym z naszych priorytetów. Zachęcamy zatem do 
lektury wszystkich publikacji przygotowanych przez 
Zespół Redakcyjny Wydziału Promocji i Kultury Sta-
rostwa Powiatowego w Kozienicach. Wydane w la-
tach 2008 – 2019 wydawnictwa popularno-naukowe, 
takie jak „Przewodnik Subiektywny Powiat Kozienic-
ki”, wydawnictwa albumowe, jak „Piękno Powiatu 
Kozienickiego w fotografi i”, czy przewodniki takie jak „Śladami Historii… Rowerem po Powiecie Kozienickim”, a także Mapy 
Turystyczno-Administracyjne, mają na celu przybliżenie naszego regionu mieszkańcom i gościom. Wersje elektroniczne naszych 
wydawnictw znaleźć można na stronie internetowej Powiatu Kozienickiego www.kozienicepowiat.pl w zakładce Media.

Wszyscy wiemy, jak ważne jest budowanie tożsamości narodowej, niemniej jednak równie ważne jest utożsamianie się 
z własnym regionem, z naszą małą ojczyzną. Chcielibyśmy, aby publikacja „Powiat Kozienicki subiektywnie… 1999 – 2018” choć 
w niewielkim stopniu przyczyniła się do budowania tożsamości regionalnej mieszkańców powiatu kozienickiego. Być może ktoś 
z Was będzie chciał w przyszłości, wspólnie z nami, podjąć próbę szerszego opracowania dziejów powiatu kozienickiego?

Opracowanie i wydruk publikacji, współfi nansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego Lokal-
nej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja 
Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zespół Redakcyjny

Kozienickiego w fotografi i”, czy przewodniki takie jak „Śladami Historii… Rowerem po Powiecie Kozienickim”, a także Mapy 

Informacji Publicznej http://www.bip-
kozienicepowiat.pl/.

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Ko-
zienickiego, Szanowni Państwo,

szpital służy nam wszystkim, jest 
naszym wspólnym dobrem. Dlatego też, 
wszystkim nam zależy na jego właści-
wym funkcjonowaniu. Wyrażam zatem 

nadzieję na konstruktywną współpracę 
z Burmistrzem, Wójtami, Enea Wytwa-
rzanie i innymi zakładami pracy, Radą 
Społeczną SPZZOZ w Kozienicach, 
Zespołem ds. reagowania i opracowa-
nia działań naprawczych w SPZZOZ 
w Kozienicach, Zespołem ds. restruktu-
ryzacji SPZZOZ, a także Fundacją Zdro-
we Dziecko oraz pracownikami szpitala. 
Musimy wspólnie wypracować skutecz-
ne działania prowadzące do poprawy 

Dokończenie ze str. 5 kondycji fi nansowej szpitala, których 
efekty będą widoczne w jak najkrótszym 
czasie. Dziękujemy za wszelkie propo-
zycje, ale musimy wybrać do realizacji 
te, które będą zgodne z przepisami pra-
wa i jednocześnie będą niosły pozytyw-
ne skutki w przyszłości.

ANDRZEJ JUNG
Starosta Powiatu Kozienickiego

Informacje
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Instytucja ta została utworzona ustawą 
z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych 
ustaw określających kompetencje organów 
administracji publicznej – w związku z re-
formą ustrojową państwa i istnieje od mo-
mentu powstania powiatów w Polsce.

Ustawa o ochronie konkurencji i kon-
sumentów nałożyła na samorządy obo-
wiązek ochrony konsumentów w zakresie 
określonym ustawami. Zadania samo-
rządu powiatowego w zakresie ochrony 
praw konsumentów wykonuje powiatowy 
(miejski) rzecznik konsumentów. Miejski 
Rzecznik Konsumentów jest w powiatach 
grodzkich czyli miastach, które przed 
reformą administracyjną były miastami 
wojewódzkimi, natomiast Powiatowy 
w powiatach ziemskich. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
nie jest organem powiatu stricte, chociaż 
ma atrybuty organu. Nie jest wymieniony 
w KPA i nie podlega rygorom postępowa-
nia administracyjnego. Nie przysługuje 
skarga na Rzecznika w trybie administra-
cyjnym, w tym na drodze sądowej w za-
kresie podejmowanych działań lub odmo-
wy ich podjęcia (jednolite orzecznictwo 
sądów administracyjnych).

Rzecznik konsumentów jest jedy-
nym podmiotem realizującym ustawowe 
zadania powiatu w zakresie ochrony in-
teresów konsumentów.  Z tego też wyni-
ka właściwość miejscowa Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów, który zajmu-
je się wyłącznie sprawami konsumentów 
– mieszkańców naszego powiatu. Szcze-
gólna pozycja rzecznika konsumentów 
wynika z tego, iż choć jest pracownikiem 
starostwa powiatowego, stanowi on jego 
odrębną komórkę organizacyjną podpo-
rządkowaną bezpośrednio staroście. Swoje 
zadania wykonuje osobiście nie mogąc 
ich przekazać innym osobom.

Podejmowane przez rzecznika dzia-
łania na rzecz konsumentów można po-
dzielić na nakierowane na ochronę ich 
praw indywidualnych (art. 633-634 k.p.c.) 
lub zbiorowych (art. 100 ust. 1 Ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów 
oraz art. 12 ust. 2 pkt 4 ustawy o prze-
ciwdziałaniu nieuczciwym praktykom 
rynkowym). Wiele działań rzecznika kon-
sumentów będzie równocześnie nakiero-
wanych na ochronę obu rodzajów intere-
sów konsumentów

Należy również wskazać możliwość 

podejmowania przez 
rzecznika konsumen-
tów działań na rzecz 
ochrony konsumentów 
w ramach wykorzysta-
nia tzw. instytucji class 
action – wytoczenia 
powództwa zbioro-
wego w celu ochrony 
interesów indywidu-
alnych konsumentów 
na podstawie art. 47938 
§ 1 k.p.c. oraz prze-
pisów ustawy z dnia 
17 grudnia 2009 r. 
o dochodzeniu rosz-
czeń w postępowaniu 
grupowym (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 7, poz. 
44), z tym, że w tym 
postępowaniu Powia-
towy Rzecznik Kon-
sumentów jest tylko 
reprezentantem grupy, 
a przed sądem obowią-
zuje zastępstwo proce-
sowe, czyli grupa musi 
wynająć albo adwoka-
ta albo radcę prawnego 
do prowadzenia w jej 
imieniu procesu grupowego.

Podstawowe zadania Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów określa art. 42 
ustawy o ochronie konkurencji i konsu-
mentów i są to:
1. Bezpłatne poradnictwo konsumenckie 

i informacja prawna,
2. Składanie wniosków w sprawie sta-

nowienia i zmiany przepisów prawa 
miejscowego,

3. Występowanie do przedsiębiorców,
4. Współdziałanie z delegaturą Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów, organami Inspekcji Handlowej 
i organizacjami konsumenckimi,

5. Inne zadania z zakresu ochrony inte-
resów konsumentów określone usta-
wami,

6. Uprawnienia procesowe – do rzecznika 
konsumentów przepisy o prokuratorze 
stosuje się tylko odpowiednio. Wśród 
uprawnień procesowych rzecznika 
konsumentów można wyszczególnić 
również takie, które przysługują mu 
w postępowaniu w sprawach o wy-
kroczenia i w postępowaniu karnym. 

Ponadto udział w postępowaniu gru-
powym w sprawach nieuczciwych 
praktyk rynkowych.
Jednakże wszystkie te działania 

mogą być podejmowane na podstawie 
skarg indywidualnych konsumentów 
popartych dowodami.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
działa nie tylko w obszarze polskiego 
prawa cywilnego, ale także nadrzędne-
go europejskiego, gdyż wyroki TSUE są 
wiążące dla wszystkich sądów krajów 
członkowskich.

W naszym powiecie od początku 
2000 roku obowiązki Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów pełni Stani-
sław Gąsior. Na początku funkcja ta 
była realizowana na podstawie porozu-
mień powiatów wspólnie z Radomiem 
i Miejski Rzecznik Konsumentów 
w Radomiu był także Powiatowym 
Rzecznikiem Konsumentów w Kozie-
nicach, a od marca 2007 roku na pod-
stawie Uchwały Rady Powiatu jest 
wyłącznie Powiatowym Rzecznikiem 
Konsumentów w Kozienicach.

opr. STANISŁAW GĄSIOR PRK

Ponadto udział w postępowaniu gru-
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Dzień 28 lutego br. od rana był 
niezwykły, bowiem to tłusty czwar-
tek. Ponadto świetlica wyglądała bar-
dzo odświętnie i przypominała praw-
dziwą salę balową, gdyż tego dnia 
w SOSW w Opactwie odbył się bal 
karnawałowy.

Od wczesnych godzin popołudnio-
wych, po uroczystym przywitaniu 
zaproszonych gości przez Dyrektor 
Ośrodka Annę Grzesik rozpoczęto 
wspólne świętowanie. Tradycją jest, że 
w tego typu imprezach biorą udział ro-
dzice uczniów, koledzy wraz z nauczy-
cielami z SOSW w Dęblinie, Telewizja 
„Nasz Powiat” oraz przedstawiciele 
zaprzyjaźnionych instytucji. W nie-
zwykły klimat wprowadziła nas grupa 
teatralna „Bajka” wystawiając przed-
stawienie pt. „Kopciuszek”. Następnie 
zespół taneczny „VIR” zaprezentował 
tangos salsa, flamenco. Tymi gorącymi 
rytmami wszyscy uczestnicy włączyli 
się do wspólnej zabawy. Przy dźwię-
kach skocznej muzyki i utworach zna-
nych wykonawców wychowankowie 
bawili się doskonale wraz z rodzicami, 
nauczycielami oraz kolegami SOSW 
z Dęblina. Podczas wspólnej zabawy 
nie mogło zabraknąć również trady-

cyjnych zabaw karnawałowych, takich 
jak: taniec z kotylionami. 

Zwieńczeniem imprezy był wybór 
króla i królowej balu. Gdy pląsy na 
parkiecie wyczerpały nieco siły tance-
rzy, uczestnicy udali się na słodki po-
częstunek. Ten miły akcent zakończył 
pełen wrażeń dzień jak również był 

cyjnych zabaw karnawałowych, takich podsumowaniem całego okresu karna-
wałowego w 2019 roku.

JOANNA DEC

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

20 lutego 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zorganizował 
spotkanie informacyjno – szkoleniowe dotyczące możliwości korzystania ze środ-
ków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w roku 2019. Odbyło się ono 
w sali konferencyjnej pensjonatu Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu przy  
ul. Bohaterów Studzianek 30.

Spotkanie, realizowane w ramach promocji KFS, adresowane było do pracodawców 
działających na terenie powiatu kozienickiego i wzięło w nim udział ponad 40 osób zain-
teresowanych dofi nansowaniem kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Tematykę spotkania omawiali specjaliści 
do spraw rozwoju zawodowego zatrudnieni w PUP w Kozienicach: Barbara Nowak i Małgorzata Skrzypczak. Z kolei Wioletta Wię-
syk, Naczelnik Wydziału Aktywizacji Rynku Pracy, omówiła bieżące kwestie dotyczące najpopularniejszych obszarów współpracy 
na linii Powiatowy Urząd Pracy – pracodawcy.  

W pierwszym naborze wniosków w ramach KFS (który był prowadzony od 18 lutego do 4 marca bieżącego roku) wpłynęło do 
PUP w Kozienicach, 16 wniosków na kwotę ponad 160 tysięcy złotych. Najczęściej wskazywane przez pracodawców z powiatu 
kozienickiego priorytety to: 

• wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfi kowanych w danym powiecie lub województwie zawodach defi cytowych;
• wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości; 
• wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
Osoby zainteresowane ofertą Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą uzyskać informacje w siedzibie Powiatowego Urzędu 

Pracy przy ul. Zdziczów 1 w Kozienicach, pokój numer 7 lub też telefonicznie pod numerem 48 614 66 99 wew. 45.
Kolejny nabór wniosków w ramach KFS zostanie uruchomiony prawdopodobnie w kwietniu. Prosimy śledzić w tym zakresie 

stronę internetową kozienice.praca.gov.pl.
ANDRZEJ SPYTEK

Naczelnik Centrum Aktywizacji Zawodowej

Wydarzenia/Informacje
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14 marca br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Kozienicach odbyły się eliminacje powiatowe 
XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”, który ma na celu popularyzowanie przepisów 
i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, 
ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W etapie powiatowym tur-
nieju brało udział 46-ciu uczniów i był to kolejny sprawdzian wiedzy 
pożarniczej, który poprzedzony był eliminacjami na szczeblu gmin-
nym. Uczniowie zostali podzieleni na grupy wiekowe i przystąpili 
do rozwiązywania testu pisemnego. Test wyłonił fi nalistów, którzy 
zaprezentowali swoją wiedzę przed komisją konkursową. Podczas 
etapu ustnego eliminacji uczestnicy musieli odpowiadać na pytania, 
ale również mieli do wykonania zadania praktyczne z użyciem sprzę-
tu pożarniczego.

Ostatecznie kolejność pierwszych trzech miejsc w poszcze-
gólnych kategoriach przedstawia się następująco: 

I grupa – szkoły podstawowe klasy I – VI
1. Aleksander Jodłowski (Szkoła Podstawowa im. 76 Pułku Pie-

choty w Augustowie)
2. Paulina Jastrzębska (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. 

Jana Pawła II w Kozienicach)
3. Wiktoria Cytryniak (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 

z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Kochanowskiego w Ko-
zienicach)

II grupa – szkoły podstawowe klasy VII – VIII i gimnazjum 
klasy III

1. Zuzanna Janczewska (Szkoła Podstawowa w Chmielewie)
2. Adam Szczudliński (Szkoła Podstawowa w Chmielewie)
3. Zuzanna Sygocka (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 

im. Jana Pawła II w Kozienicach)
III grupa – szkoły ponadgimnazjalne

1. Kinga Kłos (Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Ko-
zienicach)

2. Paweł Gołda (I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czar-
nieckiego w Kozienicach)

3. Dominika Drewnik (Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich 
w Kozienicach)
Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych zakwalifi -

kowali się do eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Tur-

nieju Wiedzy Pożarniczej, które odbędą się 27 kwietnia 2019 r. 
w miejscowości Mroków gmina Piaseczno. 

Kozienickie eliminacje powiatowe XLII Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej zostały objęte Honorowym Patro-
natem przez Starostę Powiatu Kozienickiego Andrzeja Junga oraz 
Burmistrza Gminy Kozienice Piotra Kozłowskiego. 

Puchary i nagrody dla najlepszych uczestników i upomin-
ki dla każdego ucznia biorącego udział w turnieju ufundował 
Komendant Główny PSP, Patroni Turnieju oraz Nadleśnictwo 
Kozienice. Do wygrania w przeprowadzonym etapie elimina-
cji były takie nagrody jak głośniki bezprzewodowe, detektory 
dymu, piłki siatkowe, książki i inne drobne upominki.

Wręczenia nagród dokonali: Wicestarosta Kozienicki Józef 
Grzegorz Małaśnicki, przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Ko-
zienicach Lucyna Malec, przedstawiciel Nadleśnictwa Kozienice 
Lidia Zaczyńska, przedstawiciel Zarządu Oddziału Wojewódzkie-
go ZOSP RP Województwa Mazowieckiego druh Robert Grygiel, 
Komendant Powiatowy PSP w Kozienicach mł. bryg. Kamil Bień-
kowski oraz Komendant Gminny OSP Gminy Kozienice druh Wie-
sław Krześniak.

Etap powiatowy eliminacji XLII Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
stał na bardzo wysokim poziomie, dlatego też liczymy na wysokie 
miejsca reprezentantów powiatu kozienickiego podczas elimina-
cji wojewódzkich.

mł. bryg. PAWEŁ KOWALSKI
Ofi cer Prasowy 

KP PSP w Kozienicach

nieju Wiedzy Pożarniczej, które odbędą się 27 kwietnia 2019 r. 

18 marca w Starostwie Powiatowym w Garwolinie odbyło się 
kolejne spotkanie dotyczące budowy mostu drogowego na rzece Wi-
śle, łączącego powiat kozienicki z powiatem garwolińskim. Oprócz 
gospodarza, czyli Starosty Powiatu Garwolińskiego Mirosława Wa-
lickiego, Wicestarosty Iwony Kurowskiej i Dyrektora Powiatowego 
Zarządu Dróg w Garwolinie Marka Jonczaka wzięli w nim udział 
Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Podkomisji Stałej ds. Transportu 
Drogowego, Drogownictwa i Lotnictwa Grzegorz Woźniak, Wice-
starosta Powiatu Kozienickiego Józef Grzegorz Małaśnicki, Sekre-
tarz Powiatu Jarosław Chlewicki, Dyrektor Zarządu Dróg Powia-
towych w Kozienicach Marcin Łopuszański, Burmistrz i Zastępca 
Burmistrza Gminy Kozienice Piotr Kozłowski i Mirosław Pułkowski 
oraz Wójt Gminy Maciejowice Tomasz Kwiatkowski.

Do 29 marca samorządy zainteresowane współpracą 
w przedmiotowym temacie powinny złożyć wniosek o dofi nan-
sowanie w ramach rządowego programu Mosty dla Regionów. 
Co bardzo ważne, chęć współpracy zadeklarował również Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Pierwsze spotkanie w sprawie budowy przeprawy mostowej 
na rzece Wiśle odbyło się we wrześniu 2016 roku z inicjaty-

wy Starosty Kozienickiego Andrzeja Junga. W spotkaniu tym 
uczestniczyli wówczas również przedstawiciele Organizacji 
Związkowych Enea Wytwarzanie Sp. z o.o., którzy zaintereso-
wani byli budową mostu drogowo-kolejowego.

MONIKA WIRASZKA

Wydarzenia
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16 i 17 lutego br. wolontariusze z naszego szkolnego 
koła „Szansa”, jak i duża grupa uczniów naszej szko-

ły spoza wolontariatu, uczestniczyła w akcji Dzień Daw-
cy Szpiku, odbywającej się na rzecz Pani Joanny z Pionek, 
która walczy z ostrą białaczką szpikową oraz innych osób 
dotkniętych tą ciężką chorobą. Akcja, zorganizowana przez 
DKMS, a prowadzona przez Fundację Energia-Działanie, 
odbywała się przez cały weekend i poniedziałek w Centrum 
Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach. Przy ogromnym 
zaangażowaniu obywatelskim i samorządowym, jak rów-
nież czynnemu udziałowi ponad 120 wolontariuszy – za-
równo uczniów, jak i osób dorosłych – zarejestrowano 116 
potencjalnych dawców szpiku kostnego. Jednym z nich zo-
stała nauczycielka naszego liceum.

21 lutego br. Szkolna Grupa Medyczna odwiedziła Po-
wiatowy Inspektorat Weterynarii w Kozienicach, 

gdzie przeprowadziła profesjonalne szkolenie dla pracow-
ników. Omówione zostały najważniejsze i najpotrzebniejsze 
zagadnienia z zakresu pierwszej pomocy. Młodzi ratownicy 
przeprowadzili także szkolenie dla wolontariuszy Senior 
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz dla wolontariuszy 
Wolontariatu ,,Szansa”. Uczniowie chętnie przekazują 
wiedzę innym z zakresu udzielania pierwszej pomocy i za-
chęcają do udziału w pokazach. Zwracają uwagę na to, że 
każdy może znaleźć się w sytuacji, której potrzebne będzie 
zachowanie zimnej krwi, aby pomóc osobie poszkodowa-
nej. Dlatego warto posiadać najpotrzebniejszą wiedzę po to, 
aby w przyszłości potrafić pomóc drugiemu człowiekowi 
w potrzebie.

Szkolna Grupa Medyczna z I Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach powstała 
z inicjatywy uczniów i nauczycielki Edyty Tarczyńskiej, 
opiekuna grupy. Działa od czerwca 2013 roku, będąc wspie-
rana przez Kozienicki Oddział PCK. Grupa Medyczna ma 
na swoim koncie m.in. coroczne zdobycie I miejsca w Re-
jonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy, a ponadto raz 
II i dwa razy III miejsca, a także nagrodę za najlepiej prze-
prowadzoną resuscytację w Wojewódzkich Mistrzostwach 
Pierwszej Pomocy. Do zakresu działań grupy należą: zabez-
pieczanie i wsparcie przedmedyczne imprez lokalnych oraz 
prelekcje i pokazy z zakresu pierwszej pomocy dla szkół 
i przedszkoli z powiatu kozienickiego, instytucji społecz-
nych w celu propagowania zasad ratowania życia i zdrowia 
oraz rozwijania świadomości i odpowiedzialności wśród 
obywateli. Szkolna Grupa Medyczna dba o bezpieczeństwo 
podczas lokalnych imprez kulturalnych i sportowych takich 
jak: coroczny Festyn Zdrowia, Festyny Rodzinne, Dożynki, 
Dni Wody. Grupa pojawiła się również na Wigiliach Miej-
skich, Festiwalu Bogusława Klimczuka, Wielkiej Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy, konkursach piłki halowej oraz wielu 
innych. Udzielamy pokazów z zakresu pierwszej pomocy 
zarówno dla młodszych jak i starszych mieszkańców Ko-
zienic i okolic. Podczas prelekcji w przedszkolach uczymy 
dzieci podstawowych, a tym samym najważniejszych czyn-
ności udzielania pierwszej pomocy. Pokazujemy jak prawi-
dłowo wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową, po-
zycję boczną bezpieczną, omdlenia oraz proste urazy typu 
skaleczenia, złamania.

22 lutego br. odbył się 33. Festiwal Młodych Talentów San-
LOremo. W kategorii konkursowej znaleźli się zarówno 

miłośnicy śpiewu, jak i tańca. Po pełnych zaangażowania wy-
stępach młodych artystów, komisja konkursowa pod przewod-
nictwem Dawida Bernasia przy wsparciu uczniów i nauczycieli 
w osobach Anny Przerwy – Bieniek oraz Justyny Kwaśnik, 
ogłosiła werdykt.
Przedstawia się on następująco:
Vocal:
I miejsce – Karolina Janeczek kl. IB
II miejsce – Aleksandra Zawadzka kl. IIIB
III miejsce – Wiktoria Grzęda kl. IIIB
Projekt Roku: Con Calma
Osobowość Sceniczna: Ernest Korczak
Muzyk Roku: Adam Dąbrowski
Odkrycie Roku: Zofi a Ostrowska
Nagrodę Publiczności otrzymał zespół Święta Kurka i Pod-
grzybki.

Poza strawą duchową, zarówno artyści, jak i publiczność, 
mogli się pokrzepić w Słodkim Zakątku pełnym przepysznych 
ciast upieczonych przez nasze uczennice i ich mamy. Dochód ze 
sprzedaży smakołyków, jak co roku trafi  do uczennicy/ucznia 
naszej szkoły, która/który znajduje się w trudnej sytuacji życio-
wej. Organizatorami tegorocznego SanLOremo była klasa IB 
przy wsparciu samorządu uczniowskiego. Zarówno artystom, 
jak i organizatorom serdecznie gratulujemy!

8 marca br. zorganizowana została akcja związana z pro-
jektem „Na 4 łapy”, w której wzięli udział uczniowie 

naszego Liceum pod opieką Edyty Tarczyńskiej i Rena-
ty Kowalskiej. Celem projektu jest wspieranie idei ad-
opcji zwierząt i odpowiedzialności za ich los. Uczniowie 
w każdy weekend pomagają w Pionkowskim Towarzystwie 
Opieki nad Zwierzętami i zbierają produkty żywnościowe 
dla Kozienickiego Przytuliska ,,4 łapy”, a także włączyli 
się w pomoc Fundacji Victoria na 4 łapy. W ramach projek-
tu 8 marca na holu szkolnym sprzedawane były słodkości 
wypiekane przez uczennice naszego liceum, a za wszystkie 
zebrane pieniądze zostały zakupione obroże i smycze nie-
zbędne do spacerów z czworonogami. W pomoc uczniom 
włączyła się Siłownia Fabryka Mocy, która przekazała 
10 wejściówek na siłownię. W tym dniu każdy pan w na-
szej szkole mógł sprawić niespodziankę kobiecie kupując 
jej pyszne ciastka, otrzymując przy tym darmową wejściów-
kę na siłownię. Już w kwietniu zaczynamy czynnie działać 
w Przytulisku ,,4 łapy” w Kozienicach i realizować następne 
zadania uwzględnione w projekcie.

Red. I LO

miłośnicy śpiewu, jak i tańca. Po pełnych zaangażowania wy-

Wydarzenia
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11 marca w Centrum Kulturalno-Ar-
tystycznym w Kozienicach odbyła się 
konferencja: „Transplantacja darem ży-
cia”, której organizatorem był Wydział 
Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego, natomiast współorganizato-
rami były szkoły ponadgimnazjalne: Ze-
spół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich 
w Kozienicach oraz I Liceum Ogólno-
kształcące im. Stefana Czarnieckiego. 
Oprócz uczniów obu szkół w konferen-
cji uczestniczył Burmistrz Gminy Ko-
zienice Piotr Kozłowski oraz Naczelnik 
Wydziału Zdrowia, Edukacji i Sportu 
Starostwa Powiatowego w Kozienicach 
Janusz Patkowski. 

Zebranych gości przywitali dyrek-
torzy szkół Ewa Malec oraz dr Ryszard 
Zając, który podkreślił, że obie szko-
ły propagują wśród uczniów i miesz-
kańców Kozienic ideę transplantacji 
i transplantologii, a jednym z owoców 
współpracy jest zakończona sukcesem 
akcja rejestracji dawców szpiku dla 
mieszkanki Pionek.

Następnie głos zabrali prelegenci: 
profesor Ireneusz Nawrot przybliżył hi-
storię transplantacji oraz omówił choro-
by nerek, Anna Durka wyjaśniła czym 

jest Centralny Rejestr Niespokrewnio-
nych Potencjalnych Dawców Szpiku 
i Krwi Pępowinowej, natomiast Przemy-
sław Busz oraz Eugeniusz Karmiłowicz 
opowiedzieli o swoim życiu przed i po 
przeszczepie. 

Na koniec spotkania uczniowie wzię-

jest Centralny Rejestr Niespokrewnio- li udział w dyskusji oraz mogli nabyć 
oświadczenia woli. Zarówno organizato-
rzy jak i zaproszeni goście, wyrazili chęć 
dalszej współpracy i przeprowadzania 
kolejnych spotkań w ramach programu: 
Partnerstwo dla transplantacji.

IWONA STĘPIEŃ 

Informacje



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 12

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach informuje, iż w 2019 roku na 
terenie Powiatu Kozienickiego realizowany jest pilotażowy program „Aktywny samo-
rząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych.

Formy wsparcia przewidziane w programie adresowane są do uprawnionych 
osób fizycznych. Dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawo-
dowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych i obejmują następujące obszary  
wsparcia:
1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
– Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,
– Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,
– Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania  

z usług tłumacza języka migowego,
– Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
– Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dla osób z dysfunkcją 

narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
– Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramo-

wania,
– Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją na-

rządu wzroku,
– Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją na-

rządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
– Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach pro-

gramu, 

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
– Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elek-

trycznym, 
– Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co 

najmniej na III poziomie jakości, 
– Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), 
– Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do 

wózka ręcznego dla osób z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się  
i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym Moduł II można składać w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kozienicach od dnia 12 marca 2019 roku do:

– dnia 30 marca w ramach I etapu;
– dnia 10 października w ramach II etapu.
Wnioski o dofinansowanie w ramach Moduł I przyjmowane są w od dnia 12 marca 2019 roku w trybie ciągłym do dnia  

31 sierpnia 2019 roku. 
Program realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach. Szerszych informacji dotyczących pro-

gramu można uzyskać w siedzibie PCPR w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 15, 26 – 900 Kozienice na stronie www.pcpr-kozie-
nice.bip-e.pl lub pod nr tel. 48 382 05 64.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy.

MARCIN STYŚ
Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kozienicach

Informacje
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Samodzielność jest potrzebą rozwojową 
każdego dziecka. Poprzez podejmowanie 
prób i gromadzenie doświadczeń, stopniowo 
opanowuje ono niezbędne w życiu umiejęt-
ności, rozwija swoje możliwości, poznaje 
własną odrębność i kształtuje tożsamość.

Już około pierwszego roku życia mo-
żemy zaobserwować próby dążenia do sa-
modzielności, kiedy to mały człowiek stara 
się pokonywać pierwsze trudności zwią-
zane np. z nauką chodzenia. W dalszym 
etapie, potrzeba samodzielnego działania 
jest jeszcze silniejsza – wyraża się w tzw. 
buncie dwulatka, który dobitnie sygnalizuje 
„Ja sam/sama”, choć nie zawsze jego chęć 
działania jest adekwatna do możliwości.  
I tu pojawia się niezwykle ważna rola oto-
czenia, które samodzielność dziecka może 
rozwijać lub ograniczać, a nawet tłumić.
Dlaczego nie pozwalamy dzieciom na 
samodzielność?

Powodów, dla których rodzice hamują  
u dziecka naturalną potrzebę rozwoju i bycia 
samowystarczalnym jest wiele, np.: strach, 
że zrobi sobie krzywdę, lub coś zepsuje; 
pewność, że zrobimy coś szybciej i lepiej, 
szczególnie, gdy nam się śpieszy; przekona-
nie, że jest jeszcze małe i nie musi nic robić; 
obawa, że jak mu się nie uda, to będzie mu 
smutno z tego powodu, będzie płakało.

Nadmiernie troskliwi dorośli pragną 
uchronić swoje dzieci przed wszelkimi 
trudnymi sytuacjami i negatywnymi emo-
cjami. Stąd bierze się skłonność do wyrę-
czania przedszkolaków. Najpierw dotyczy 
to czynności samoobsługowych – dopi-
nanie samodzielnie zapiętych kurtek, po-
prawianie czapek, zakładanie butów itp., 
później rzecz podobnie ma się w przypadku 
samodzielnego poszukiwania rozwiązania 
własnych problemów. Rodzice często biorą 
sprawy dzieci w swoje ręce i np. dzwonią 

do rodziców koleżanek, żeby wyjaśnić ró-
wieśnicze konflikty, zapytać o pracę domo-
wą. Takie zachowanie nie sprzyja rozwojo-
wi dzieci i nie pozwala im dorosnąć.

Myśląc o samodzielności, najczęściej za-
leży nam na tzw. „samodzielności obowiąz-
kowej”, tj. samoobsługa, sprzątanie, wyko-
nywanie poleceń dorosłych. To oczywiście 
jest również istotne. Jednak, z perspekty-
wy małego dziecka bycie samodzielnym 
to przede wszystkim zdobywanie nowych 
umiejętności. Jeżeli nauczy się sprzątać, za-
pamięta, gdzie jakie zabawki stoją, to nie za-
wsze chętnie to robi, ponieważ już to umie. 
Działanie to jest dla niego mało atrakcyjne, 
zatem szuka innych, nowych doświadczeń. 
Nauczenie się, że każdy ma obowiązki i nie 
zawsze je lubi, ale musi je wykonać to dłu-
gi proces. Wywiązywanie się z codziennych 
powinności to kwestia dyscypliny, najpierw 
tej zewnętrznej by później się uwewnętrznić, 
czyli stać się rutynowym zachowaniem. Dla-
tego w domu dzieci często uciekają od tych 
zobowiązań, ale już w przedszkolu, u cio-
ci, na wyjeździe pochwalą się, że są w tym 
zakresie samodzielne. Nowe miejsce, inne 
okoliczności motywują do działania.
Wspieranie w rozwoju samodzielności 
od najmłodszych lat

Wszystko, co przedszkolak wyko-
na własnymi rękami, do czego dojdzie 
własną myślą, co przeżyje – buduje jego 
umiejętności, wiedzę o sobie i innych oraz 
o świecie. Dziecko, poznając efekty wła-
snej działalności, jest konfrontowane ze 
swoimi możliwościami. 

Pozwólmy dziecku na samodzielne znaj-
dowanie rozwiązania jego problemów. Mo-
żemy zaproponować mu zabawę pt. „Co byś 
zrobił, gdyby”. Może być ona przeprowa-
dzona zarówno w domu, jak i w przedszko-
lu/szkole. Rodzic, czy wychowawca zadaje 

dziecku pytania związa-
ne z codziennym życiem 
– adekwatne do pozio-
mu i wieku dziecka. 
Pytanie rozpoczynamy 
od słów: „Co byś zrobił, gdyby...”. Dziecko 
ma możliwość zastanowienia się nad dokoń-
czeniem tej myśli. Możemy zadawać pytania 
typu, „Co byś zrobił, gdyby ktoś zabrał Ci 
zabawkę”, „…gdybyś nie mógł poradzić so-
bie z zadaniem”, „gdybyś się skaleczył”, itp. 
W starszych grupach wiekowych możemy 
prosić dzieci o podawanie swoich propozycji 
kolejno i potem o wybór ich zdaniem najcie-
kawszej. Ma to na celu pokazanie dzieciom, 
że ważne jest szukanie rozwiązania sytuacji 
problemowych i że każde z nich może być 
dobre. Ważne jest to, aby nie mówić od razu 
„Nie wiem”, „Nie umiem”, „Ty to zrób” itp. 
Dajmy dzieciom samodzielnie ustalić, jakie 
rozwiązania proponują. Niech mają poczu-
cie, że o czymś same decydują. To umiejęt-
ność, która przydaje się przez całe życie.

Troska o bezpieczeństwo jest koniecz-
na, ale w granicach zdrowego rozsądku. 
Prawdziwa pomoc niesiona dziecku  
w procesie jego dorastania, powinna po-
legać na wzmacnianiu poczucia własnej 
wartości, wynikającego z sukcesów w sa-
modzielnym działaniu.

Warto pamiętać o tym, że każde dziecko 
rozwija się indywidualnie i niekiedy w in-
nym niż rówieśnik czasie nauczy się okre-
ślonej umiejętności. Jedno samo zje posiłek 
w wieku 18 miesięcy, a inne będzie potrze-
bowało zostać nakarmione przez rodzica. 
Jeden pięciolatek sam zawiąże sobie obu-
wie, a drugi będzie potrzebował pomocy 
kogoś dorosłego. Warto to zaakceptować...

ALEKSANDRA STRĄG 
Pedagog

I. Dopłaty z tytułu zużytego do siewu 
lub sadzenia materiału siewnego ka-
tegorii elitarny lub kwalifikowany.
W terminie od dnia 15.01.2019 r. do 

dnia 25.06.2019 r. Agencja prowadzi 
nabór wniosków o przyznanie dopłaty 
z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia 
materiału siewnego kategorii elitarny 
lub kwalifikowany mającej charakter 
pomocy de minimis w rolnictwie.

Wnioski należy składać do kierow-
nika biura powiatowego Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania albo siedzibę producenta 
rolnego. 

II. Posadź las – weź pieniądze z PROW: 
nabór wniosków od 1 czerwca do 31 
lipca 2019 r.
Rolnicy, którzy zdecydują się po-

sadzić na swoich gruntach las, mogą 
uzyskać na ten cel wsparcie z ARiMR. 
Wnioski o taką pomoc można składać 
w biurach powiatowych Agencji od  
1 czerwca do 31 lipca 2019 r. 

Wnioski złożone przez zainteresowa-
nych zostaną poddane ocenie, a 1 paź-
dziernika zostanie podana do publicznej 
wiadomości lista określająca kolejność 
przysługiwania pomocy. 

Wsparcie wypłacane jest w trzech eta-
pach. Pierwszy – wsparcie na zalesienie, 

to jednorazowa płatność, która ma zre-
kompensować koszty sadzonek oraz ich 
ochrony. Jej wysokość zależy od rodzaju 
sadzonek, gruntu, nachylenia terenu oraz 
wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy 
leśnej. Przez pięć lat rolnik otrzymuje 
również premię pielęgnacyjną, a przez  
12 lat premię zalesieniową. 

Skrót artykułów ze strony:  
www.arimr.gov.pl.

Więcej informacji również w punk-
tach informacyjnych ARiMR m. in. Biura 
Powiatowego w Kozienicach, ulica War-
szawska 72 (wejście od ulicy Zdziczów). 

ZBIGNIEW SITKOWSKI
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR

Informacje
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Liczne grono Pań, słodki poczęstunek, 
piękne życzenia, kwiaty oraz popisy wo-
kalne w wykonaniu Zespołu Tropical Band 
i… nie tylko! Tak w wielkim skrócie podsu-
mować można „Święto Pań”, które na stałe 
wpisało się w Kalendarz Imprez Gminy Gar-
batka-Letnisko. Gminny Dzień Kobiet, bo 
o nim mowa, zorganizowany został 7 mar-
ca br. w Publicznej Szkole Podstawowej im. 
Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisku. 

W tym roku zaszczyciło nas swoją 
obecnością liczne grono Pań, choć nie tyl-
ko. Ażeby Paniom miał kto złożyć życze-
nia, nie zabrakło również obecności Pa-
nów. Wydarzenie rozpoczęła Wójt Gminy 
Garbatka-Letnisko Teresa Fryszkiewicz, 
dziękując wszystkim za przybycie oraz 
składając życzenia w imieniu Gospoda-
rza. Dalej głos zabrał Przewodniczący 
Rady Gminy Garbatka-Letnisko Włodzi-
mierz Mazur, który złożył przybyłym Pa-
niom piękne życzenia, a wspólnie z męską 
częścią Rady Gminy Garbatka-Letnisko 
wręczył po tradycyjnym tulipanie. 

Główną atrakcją imprezy był występ 
nowego w pełni męskiego zespołu, o za-
gadkowej nazwie „Tropical Band”. Do-
dam, iż grupa składająca się z lokalnych 
muzyków, powstała i wystąpiła specjal-
nie z okazji naszego Gminnego Dnia 
Kobiet. Zespół tworzą: Kamil Pachocki, 
Jacek Papieski, Tomasz Kubiak, Mariusz 
Kwaśnik oraz Łukasz Nowak. Panie nie 
tylko wysłuchały pięknego sto lat, lecz 
przede wszystkim dobrze bawiły się 
przy przebojach z różnych trendów mu-
zyki. Usłyszeliśmy Lady Pank, „Jesteś 
szalona”, czy „Weź nie pytaj” Pawła Do-
magały. Nie zabrakło również słynnego 
„Przez twe oczy zielone”, czy Sławomi-
ra. Jednym słowem każda kobieta usły-
szała coś specjalnie dla niej.  

Jednak absolutną wisienką na torcie 
był popis wokalny bardziej amatorskiej 
grupy. Chociaż męskie grono stanowi tą 
mniej liczną grupę w Radzie Gminy Gar-
batka-Letnisko, to Panowie samorządow-
cy stanęli na wysokości zadania. Wspól-
nie z zespołem, zaśpiewali dla przybyłych 
kobiet „Za zdrowie Pań”. Wydarzenie 
umilił także słodki poczęstunek.

My ze swojej strony jeszcze raz dzię-
kujemy Paniom za obecność, a w imieniu 
męskiego grona Urzędu Gminy i Rady ży-
czymy, aby nie tylko w tym szczególnym 
dniu, lecz przez cały rok nie brakowało 
Paniom uśmiechu na twarzy i pogody 
ducha. Aby zawsze czuły się doceniane 
i z wytrwałością oraz determinacją dążyły 
do realizacji swoich pragnień.

MAGDALENA MARSZAŁEK 

GMINA GARBATKA-LETNISKO
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11 marca przypada Ogólnopolski 
Dzień Sołtysa – to wyjątkowe święto pod-
kreśla istotną rolę osoby Sołtysa w polskiej 
wsi. Z tej okazji spotkanie Teresy Frysz-
kiewicz Wójta Gminy Garbatka-Letnisko 
z Gospodarzami sołectw w dniu 5 marca 
miało uroczysty charakter.

Sołtys stoi na czele Sołectwa i jest 
przedstawicielem lokalnej społeczności. 
Działa na pierwszej linii kontaktu z miesz-
kańcami, zna ich problemy, jak mało kto. 
Oczekiwania względem niego są szerokie 
– czasem musi być społecznikiem, czasem 
pośrednikiem w kontakcie z organami 
Gminy, a czasem nawet „psychologiem”.  

Dotychczasowa współpraca Sołtysów 
z Radą Gminy, Wójtem, czy Urzędem – 
udowadnia, że jesteście dobrze przygoto-
wani do pełnienia tej funkcji, bo kontakty 
zawsze są profesjonalne, merytoryczne 
i rzeczowe, oparte na wzajemnym zro-
zumieniu – podkreślali w swoich wypo-
wiedziach Teresa Fryszkiewicz – Wójt 
i reprezentujący na spotkaniu Radę Gmi-
ny Garbatka-Letnisko Włodzimierz Ma-
zur – Przewodniczący. To dzięki zaanga-
żowaniu Sołtysów udało się zrealizować 
wiele zadań ważnych dla sołectw i rozbu-

dzić aktywność lokalnej społeczności. Za 
to wszystko Teresa Fryszkiewicz i Wło-
dzimierz Mazur podziękowali reprezen-
tantom „małych ojczyzn” i życzyli dużo 
zdrowia, samych zawodowych i osobi-
stych sukcesów, wytrwałości w realizacji 
dalszych planów i zamierzeń.

Szczególne słowa uznania i podzię-
kowania zostały skierowane do Jadwigi 
Kutyły – Sołtys Garbatki-Letnisko za 

dzić aktywność lokalnej społeczności. Za 20-letnią działalność na rzecz Sołectwa 
Garbatka-Letnisko.

Do podziękowań i życzeń dołączyły 
się obecne na uroczystości Marzena Po-
marańska – Sekretarz Gminy i Marianna 
Krześniak – Skarbnik Gminy.

Drobne upominki z okazji święta Soł-
tysom wręczyli Wójt i Przewodniczący 
Rady Gminy Garbatka-Letnisko.

IZABELA SZCZEPANEK
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15 lutego 2019 r. odbyły się uroczyste 
obchody 155. rocznicy bitwy pod Lipą, któ-
ra została stoczona 15 lutego 1864 r. pod-
czas Powstania Styczniowego. Uroczystości 
w Lipie zostały poprzedzone złożeniem 
wieńców na cmentarzu parafi alnym w Gło-
waczowie, na zbiorowej mogile, przez spo-
łeczność PSP w Głowaczowie i przedstawi-
cieli Urzędu Gminy Głowaczów.

Uroczystości w Lipie rozpoczęto 
odśpiewaniem przez zgromadzonych 
Hymnu i Marszu Strzelców. W obcho-
dach uczestniczyli zaproszeni goście: 
Poseł na Sejm RP Dariusz Bąk, Wice-
starosta Powiatu Kozienickiego Józef 
Grzegorz Małaśnicki, Sekretarz Gmi-
ny Krzysztof Wolski, przedstawicie-
le Nadleśnictwa Dobieszyn na czele 
z Nadleśniczym Pawłem Sułkowskim, 
przedstawiciele Związku Piłsudczyków 
Rzeczpospolitej Polskiej Towarzystwa 
Pamięci Józefa Piłsudskiego na czele 
z Janem Chryzostomem Czachowskim, 
ksiądz wikariusz Mariusz Przybycień 
z Parafi i pw. Św. Wawrzyńca w Głowa-
czowie oraz przedstawiciele Rady Gmi-
ny Głowaczów. Nie zabrakło przedsta-
wicieli placówek oświatowych z terenu 
gminy. Obecni byli m.in.: Dyrektor PSP 
w Głowaczowie Magdalena Wilkowicz, 
Dyrektor PSP w Ursynowie Marzena 

Rusinek, Dyrektor PSP w Cecylówce 
– Brzózkiej Agnieszka Woźniak oraz 
poczty sztandarowe ze szkół z Głowa-
czowa, Brzózy, Ursynowa, Dobieszyna 
i Stromca. W uroczystościach brali 
udział również strażacy z jednostki OSP 
Lipa, mieszkańcy miejscowości Lipa 
z przedstawicielką – sołtys Aliną Sobie-
raj oraz mieszkańcy pobliskich miejsco-
wości Henrykowa i Cecylówki Głowa-
czowskiej.

Wszystkich zebranych przywitał 
w imieniu Wójta Gminy Głowaczów Hu-
berta Czubaja Sekretarz Gminy Krzysztof 
Wolski. Po krótkiej modlitwie w intencji 

Rusinek, Dyrektor PSP w Cecylówce 

2 marca 2019 r. w hali sportowej Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej im. Woj-
ciecha Bartosza Głowackiego w Brzózie 
odbył się IV turniej o Puchar Komendan-
ta Państwowej Straży Pożarnej w Ko-
zienicach. W turnieju tym wzięło udział 
7 drużyn z Powiatu Kozienickiego z na-
stępujących gmin: Grabów nad Pilicą, 
Magnuszew, Gniewoszów, Sieciechów, 
Kozienice, Głowaczów oraz drużyna KP 
PSP w Kozienicach. Nasza drużyna re-
prezentująca Gminę Głowaczów wygra-
ła 6 kolejnych meczy i po raz czwarty 
z rzędu triumfowała w tym turnieju. Za-
wodnik naszego zespołu Wiktor Czubaj, 
został królem strzelców, zdobywając 
6 bramek. Puchary i nagrody indywidu-
alne wręczali Komendant Państwowej 
Straży Pożarnej w Kozienicach mł. bryg. 
Kamil Bieńkowski, Wicestarosta Powia-
tu Kozienickiego Józef Grzegorz Mała-
śnicki, Wójt Gminy Głowaczów Hubert 
Czubaj, Komendant Gminny ZOSP RP 
w Głowaczowie Sylwester Frączyk, Pre-
zes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Gło-
waczowie Józef Kapusta. Zwycięska dru-
żyna zagrała w następującym składzie: 

Krynicki Paweł, Małecki Cezary, Ko-
nopka Damian, Lisiewski Mariusz, Ma-
łaśnicki Michał, Soboń Stanisław, Czu-
baj Wiktor, Czubaj Hubert, Mackiewicz 
Kacper oraz kierownik drużyny Mikocki 
Mateusz. 

Wójt Gminy Hubert Czubaj złożył 

Krynicki Paweł, Małecki Cezary, Ko- serdeczne podziękowania dla Dyrek-
tora Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Brzózie Dariusza Pronobisa oraz dla 
pracowników, którzy byli zaangażowani 
w organizację turnieju. 

Urząd Gminy w Głowaczowie

poległych, której przewodniczył ks. Ma-
riusz Przybycień głos zabrała Agnieszka 
Olczak nauczycielka PSP w Głowaczo-
wie przedstawiając historię bitwy pod 
Lipą. Głos zabrał również Poseł na Sejm 
RP Dariusz Bąk, dziękując mieszkańcom 
za pamięć i za kultywowanie historii. 

Uczestnicy uroczystości złożyli kwia-
ty i zapalili znicze pod Pomnikiem Pole-
głych. Jak co roku, obchody zakończono 
wspólnym ogniskiem, nad którym pie-
czono kiełbaski. Mieszkańcy wsi Lipa 
i Stowarzyszenie „Kwiat Lipy” przygo-
towali poczęstunek dla przybyłych gości.

JUSTYNA BOJARSKA – SIĘBOR

GMINA GŁOWACZÓW
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W piątkowe popołudnie, 8 marca 
2019 r. w hali sportowej Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Wojciecha Bartosza Gło-
wackiego w Brzózie odbyło się uroczyste 
spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Tegorocz-
ne obchody święta Pań rozpoczęły się od 
życzeń, które złożyli gospodarze wieczoru 
Wójt Gminy Głowaczów Hubert Czubaj, 
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Ma-
rek, Sekretarz Gminy Krzysztof Wolski 
oraz Dyrektor PSP w Brzózie Dariusz Pro-
nobis. Serdeczności skierowane do dam-
skiej części widowni rozpoczęły piękną 
uroczystość, podczas której na wszystkich 
gości, tradycyjnie czekały słodkie wypieki 
oraz gorące napoje.

Gminny Dzień Kobiet uświetnił wy-
stęp znanego parodysty i kabareciarza 
STANA TUTAJA, zabawne anegdoty, ka-
pitalne parodie znanych osobistości oraz 
duża dawka muzyki wprawiły wszystkich 
zebranych w rewelacyjny nastrój. Grom-
kim brawom nie było końca!

Następnie Barbara Gontarek Prezes 
Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Kozie-
nickiej, zaprosiła na scenę Annę Drelę 
– autorkę niedawno wydanej publikacji 
pt.: „Na rubieżach dawnego Mazowsza. 
Brzóza – Głowaczów. Monografi a gmi-
ny”, która opowiedziała o tym jak powsta-
wała książka oraz zachęciła do zapozna-
nia się dziełem. Twórczyni podziękowała 
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za pomoc w tworzeniu publikacji oraz 
podarowała wyjątkowym uczestniczkom 
spotkania pierwsze egzemplarze książki.

Na zakończenie Panowie obdarowali 
Panie słodkimi upominkami.

Serdeczne słowa podziękowania za 
doznania artystyczne oraz za czas spę-
dzony w znakomitej atmosferze władze 
gminne kierują do wszystkich osób, któ-
re przyczyniły się do organizacji tego 
fantastycznego wydarzenia, a zwłaszcza 
pracowników Gminnej Publicznej Biblio-
teki w Głowaczowie oraz pracowników 
i uczniów PSP w Brzózie.

Urząd Gminy w Głowaczowie



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 18

15 lutego br. salę konferencyjną 
Urzędu Gminy w Gniewoszowie wypeł-
nili uczestnicy wieczoru poświęconego 
Stanisławowi Wyspiańskiemu z okazji 
150 rocznicy jego urodzin.

Życie malarza, poety, dramaturga, 
ilustratora i długo by wymieniać jeszcze 
wszystko to czym się zajmował, choć 
krótkie, bo 38-letnie, ale bardzo twórcze 
i ciekawe przedstawiły Anna Tyburcy-
-Masłowska i Danuta Błażyńska.

Następnie uczestnicy obejrzeli mini 

wystawę tj. 10 fotografi i inspirowanych 
malarstwem Stanisława Wyspiańskiego, 
z których podczas głosowania wybrali 
3 najlepsze prace. Autorzy tych prac Anna 
Tyburcy – Masłowska, Stanisław Błażyń-
ski oraz Franciszek Subocz (kolejność wg 
punktacji) otrzymali drobne upominki.

Kolejnym punktem programu była 
promocja publikacji wydanej przez Stowa-
rzyszenie „Lepsza Gmina Gniewoszów” 
pt. „Gmina Gniewoszów historia i współ-
czesność”. Każdy uczestnik wieczoru 

otrzymał bezpłatny egzemplarz. Spotka-
nie zakończyła degustacja ciast oraz wina 
z Winnicy Wieczorków przekazanego 
przez jej właściciela Pawła Wieczorka.

Wieczór wspomnień o Stanisławie 
Wyspiańskim zorganizowało Stowarzy-
szenie „Lepsza Gmina Gniewoszów” pod 
honorowym patronatem Marcina Szymo-
na Gac Wójta Gminy Gniewoszów.

DANUTA BŁAŻYŃSKA

8 marca po raz kolejny na zaproszenie 
Wójta Gminy Gniewoszów Marcina Szy-
mona Gac do Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego przybyły Panie z całej gminy. 
Każda z Pań z rąk Wójta oraz  Przewod-
niczącego Rady Gminy Macieja Barana 
otrzymała symboliczny kwiatek.

Po powitaniu wszystkich przybyłych 
Wójt Marcin Szymon Gac w imieniu wła-
snym oraz męskiej części Gminy Gnie-
woszów, złożył życzenia Paniom wszelkiej 
pomyślności, radości i uśmiechu na co dzień 
oraz wyrozumiałości dla płci przeciwnej. Do 
życzeń dołączył się Przewodniczący, który 
w imieniu swoim oraz radnych naszej gminy 
życzył Paniom samych dobrych dni, a także 
sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Część artystyczną przygotowali 
uczniowie zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego w Gniewoszowie pod kierunkiem 
Aldony Gołębiowskiej, których występ 
nagrodzono gromkimi brawami.

Główną atrakcją imprezy był występ 

Aliny Trzeciak – Taryma wokalistki, po-
etki i kompozytorki z Warszawy, której 
na skrzypcach akompaniowała Katarzyna 
Kawka. W czasie występu Alina zaprosiła 
Panie do udziału w konkursie, nagrodami 
był tomik poezji oraz płyta z piosenkami 
wokalistki. Show artystce skradła jednak 
mała Blanka, która w czasie ostatniej pio-

Aliny Trzeciak – Taryma wokalistki, po- senki towarzyszyła mamie na scenie.
Wieczór zakończyła kawa, herbata 

oraz słodki poczęstunek przygotowany 
przez przedstawicielki Stowarzyszenia 
„Lepsza Gmina Gniewoszów”, za co ser-
decznie im dziękujemy.

DANUTA BŁAŻYŃSKA

Kwotę 136 400, 00 zł otrzyma od 
Wojewody Mazowieckiego Gmina Gnie-
woszów na utworzenie i wyposażenie 
Klubu „SENIOR+”. Adresatami tego za-
dania będzie 25 osób nieaktywnych za-
wodowo w wieku 60+. Utworzenie Klubu 
„SENIOR+” pozwoli na integrację osób 
starszych ze społeczeństwem, wyrówna-
nie poziomu życia osób starszych oraz 
pobudzanie ich aktywności. Klub zostanie 
utworzony w nowym budynku Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Gniewoszowie na 
poddaszu. Prace inwestycyjne pozwolą na 
przystosowanie wydzielonych pomiesz-
czeń do potrzeb osób starszych i niepeł-
nosprawnych, tak aby zostały pozbawio-
ne barier architektonicznych. W zakresie 
realizacji ww. zadania zostaną wykonane 
wszystkie potrzebne instalacje, łazienki, 
aneks kuchenny, utworzone pomieszcze-
nie klubowe/sala spotkań wyposażone 

w kanapy, stoły, krzesła, telewizor, kom-
puter oraz materace gimnastyczne. Klub 
będzie oferował swoim uczestnikom za-
jęcia aktywności ruchowej, sportowo – re-
kreacyjne, kulturalno – oświatowe, eduka-
cyjne oraz inne wg potrzeb uczestników. 
Będzie czynny kilka dni w tygodniu w go-

dzinach dostosowanych do potrzeb uczest-
ników oraz rodzaju organizowanych zajęć, 
świadczonych usług. Nabór chętnych do 
członkostwa w Klubie „SENIOR+” plano-
wany jest na jesień tego roku.

IZABELA KIERASIŃSKA

w kanapy, stoły, krzesła, telewizor, kom- dzinach dostosowanych do potrzeb uczest-

GMINA GNIEWOSZÓW
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20 lutego br. został przeprowadzony 
przez Martynę Pochwatkę wykład otwar-
ty pn. „Czym się smarować, żeby nie 
zwariować – kosmetyki naturalne”. Było 
to kolejne spotkanie tematyczne przepro-
wadzone przez Fundację na Rzecz Nauki 
i Innowacyjności we współpracy z Gmi-
ną Gniewoszów w ramach realizowanego 
projektu pt. „Centrum Inicjatyw Społecz-
nych” dofi nansowanego ze środków Pro-
gramu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Podczas spotkania Prelegentka wielo-
krotnie podkreślała, iż kosmetyki natural-
ne dzisiaj nie stanowią już wąskiej oferty 
dla wtajemniczonego grona. Wręcz prze-
ciwnie – rynek ten nieustannie ewoluuje, 
a wraz z jego rozwojem powstają nowe 
marki i linie preparatów naturalnych, 
ekologicznych i wegańskich, a tym sa-
mym nowe możliwości dla świadomych 
i wymagających klientów. Kosmetyki na-
turalne są ważnym elementem codzien-
ności wielu osób, która prowadzi ich do 
życia w zdrowiu i harmonii z naturą.

Przyczyn, dla których rezygnujemy 
z drogeryjnych produktów, a sięgamy 
po kosmetyki naturalne jest co najmniej 
kilka. Wiele osób robi to z czystej troski 
o środowisko. Istnieje również duża gru-
pa klientów szukających ratunku dla prze-
suszonej i podrażnionej skóry, na której 

odbijają się konsekwencje wieloletniego 
stosowania preparatów drogeryjnych. 
Często jeden naturalny kosmetyk potrafi  
zastąpić kilka z nich. Co więcej, naturalne 
formuły wyróżniają przepiękne zapachy, 
działające w relaksacyjny sposób na cały 
organizm. W ich towarzystwie wieczorna 
kąpiel i pielęgnacja mogą stać się odprę-
żającym rytuałem, który zapewni odpo-
czynek duszy i ciału.

Podczas wykładu Uczestnicy mogli 
dowiedzieć się, co to jest kosmetyk na-

odbijają się konsekwencje wieloletniego turalny i czy kosmetyki naturalne są bar-
dziej bezpieczne.

Po zapoznaniu się z podstawowymi 
informacjami dotyczącymi naturalnych 
kosmetyków w części warsztatowej 
uczestnicy próbowali swoich sił w pro-
dukcji kremów. Wszystkie produkty mo-
gli oni od razu wypróbować na własnej 
skórze. Praca przy tworzeniu kosmety-
ków okazała się fajną zabawą.

ARKADIUSZ BANAŚ
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Szkoła Podstawowa w Augustowie otrzymała w konkursie 
„Projekt z klasą” certyfi kat „Dobrze zaprojektowana szkoła 
2019” za promowanie pracy metodą projektu oraz wspieranie 
młodzieży w podejmowaniu ambitnych wyzwań edukacyjnych.

Projekt edukacyjny o nazwie „Zrób sobie bryłkę”, przeznaczony 
będzie dla uczniów klasy VI i odbędzie się od kwietnia do czerwca 
2019 r. Uczniowie będą tworzyć modele wielościanów począwszy 
od prostych modeli typu dwunastościan kończąc na dwudziesto-
-dwunastościanie przyciętym, a następnie pomalują je farbami lumi-
nescencyjnymi i powieszą w szkole na korytarzu lub w sali. Zajęcia 
poprowadzi nauczyciel naszej szkoły – Sebastian Matysiak.
Celem projektu jest:
1. Rozwijanie zainteresowań matematycznych, technicznych 

i plastycznych; 
2. Rozwijanie zdolności poznawczych i kształcących;
3. Rozwijanie sprawności manualnych:

• Posługiwanie się rysunkiem, czytanie instrukcji słownej i rysun-
kowej podczas planowania i wykonywania pracy wytwórczej;

• Opracowanie planu pracy (uzasadnienie potrzeby zachowa-
nia odpowiedniej kolejności czynności, szacowanie czasu 
pracy);

• Organizacja stanowiska pracy (dobór narzędzi i przyrządów);
• Przewidywanie skutków własnego działania (podejmowanie 

działań z namysłem);
• Rozwijanie dokładności, precyzji i dokładności;
• Oszczędne i racjonalne gospodarowaniem materiałami, cza-

sem i własnym potencjałem;
• Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wynik pracy 

grupowej;
• Rozwijanie samooceny realizacji wytworu.

Szkoła Podstawowa w Augustowie
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W magiczny świat różnych gatun-
ków muzycznych zabrał mieszkańców 
Gminy Kozienice młody skrzypek To-
masz Dolski.  W czwartek, 7 marca, za-
grał w Kozienickim Domu Kultury im. 
Bogusława Klimczuka dwa koncerty 
z okazji „Dnia Kobiet”.

Przybyłych na ten wyjątkowy koncert, 
m.in. przedstawicieli sołectw i radnych, po-
witała dyrektor KDK Elwira Kozłowska. 
Życzenia zgromadzonym paniom złożyli: 
Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłow-
ski, który objął honorowy patronat nad kon-
certem i Przewodniczący Rady Miejskiej 
Rafał Sucherman, a także Zastępca Burmi-
strza ds. Społecznych Dorota Stępień. 
– Życzymy wam, abyście żyły w zdrowiu 

i pomyślności, otoczone miłością, 
szacunkiem i życzliwością. Żebyście 
znajdowały w sobie siłę, determinację 
i odwagę, aby spełniać swoje marze-
nia. Niech każdy dzień będzie dla was 
wyjątkowy. Życzymy wam, aby świa-
tło, które nosicie w sobie, nigdy nie 
gasło, żeby uśmiech rozpromieniał na 
waszych twarzach każdego dnia. Mu-
sicie wiedzieć, że jesteście niezwykłe 
i czynicie nasz męski świat lepszym – 
mówił burmistrz Piotr Kozłowski.
Zanim na scenie pojawił się skrzypek, 

wśród licznie zgromadzonej publiczności 
rozlosowane zostały bony upominkowe 
ufundowane przez Kozienickie Centrum 
Rekreacji i Sportu.
Poszukiwacz brzmień

Tomasz Dolski zyskał dużą popular-
ność dzięki telewizyjnemu talent-show 
„Must be the Music – Tylko Muzyka”. 
Występował w I edycji programu i zajął 
w nim trzecie miejsce, zdobywając serca 
widzów m.in. utworem „Piraci z Kara-
ibów”. Zagrał go również w Kozienicach. 
Był to jeden z wielu znanych hitów, ja-

kie skrzypek zaprezentował na scenie sali 
koncertowo-kinowej CKA – obok jego 
autorskich utworów.
– Starałem się zabrać kozienicką publicz-

ność w świat różnorodnej muzyki. To 
efekt moich poszukiwań brzmień muzyki 
elektronicznej, poważnej, folkowej, fi l-
mowej i popowej, np. Michaela Jack-
sona – powiedział w rozmowie z nami 
Tomasz Dolski. – Wszystko po to, aby 
każdy mógł znaleźć w tym coś dla siebie, 
być może nawet odnaleźć swoją duszę 
słuchając tej czy innej muzyki – dodał.
Skrzypek zdradził nam, że program 

występu w Kozienicach został przygo-
towany z myślą o świętujących w marcu 
kobietach. Dlatego pojawiły się utwory 
nostalgiczne i chwytające za serce np. 
muzyka z „Titanica”, „50 twarzy Greya” 
czy „Skyfall”. Była też specjalna dedyka-
cja dla pań, czyli tango Carlosa Gardela 
oraz niespodzianka – Tomasz Dolski za-
śpiewał swoją piosenkę „Bad Refl ection” 
i pokazał do niej teledysk, którego pre-
miera odbyła się trzy dni później.

– To utwór, w którym eksperymentuję bar-
dzo nowoczesnymi dźwiękami, które 
przetwarzają głos za pomocą skrzy-
piec – podkreślił muzyk.

Nie tylko muzyka
W czasie koncertu w Kozienicach 

artyście na scenie towarzyszyła DJ „Be-
nek”, która miksowała „na żywo” pod-
kłady muzyczne. Ponadto występ został 
wzbogacony ciekawymi wizualizacjami 
nawiązującymi do konkretnych kompo-
zycji. W przerwach między utworami 
Tomasz Dolski opowiadał też o swoich 
planach, marzeniach i działalności mu-
zycznej. Publiczność dowiedziała się 
m.in. o tym, że muzyk chce wyproduko-
wać fi lm, do którego skomponował już 
muzykę. Kilka utworów z tego projektu 
mogliśmy wysłuchać w KDK. Skrzypek 
jest też inicjatorem ciekawej inicjatywy 
edukacyjnej. To „Symfonia na skrzypce 
i DJ-a”, dzięki której uczniowie szkół 
podstawowych i średnich odkrywają na 
nowo muzykę. W jej programie jest m.in. 
„Zima” z „Czterech pór roku” A. Vival-
diego, którą Dolski zagrał w Kozienicach.

Bardzo dobry kontakt skrzypka z wi-
downią sprawił, że jego koncert spotkał 
się z bardzo pozytywnym przyjęciem 
publiczności, która chętnie reagowała na 
jego prośby i zachęty do wspólnej zaba-
wy. Być może nie była to ostatnia okazja 
do wysłuchania go w naszym mieście, bo 
artysta czuł się bardzo dobrze wśród ko-
zieniczan. 

Koncert został zorganizowany przez 
Gminę Kozienice, z inicjatywy burmi-
strza Piotra Kozłowskiego, we współpra-
cy z Kozienickim Domem Kultury im. 
Bogusława Klimczuka oraz Kozienickim 
Centrum Rekreacji i Sportu.

Kozienicki Dom Kultury 
im. Bogusława Klimczuka

kie skrzypek zaprezentował na scenie sali – To utwór, w którym eksperymentuję bar-

GMINA KOZIENICE
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Samorząd Gminy Kozienice wy-
chodząc naprzeciw oczekiwaniom spo-
łecznym podjął decyzję o rozbudowie 
obecnie funkcjonującego obiektu Pu-
blicznego Żłobka Miejskiego zlokali-
zowanego w Kozienicach przy ul. Ma-
rii Skłodowskiej – Curie 3. W wyniku 
rozbudowy liczba miejsc w placówce 
dla dzieci w wieku od 20 tygodnia ży-
cia do lat 3 zwiększy z 47 na 71.   

Aby zrealizować tę inwestycję nie-
zbędne było uzyskanie wsparcia finan-
sowego z Resortowego programu roz-
woju opieki nad dziećmi „MALUCH+” 
2019. W dniu 24 lutego 2019 r. Mi-
nisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej ogłosiło wyniki otwartego 
konkursu ofert na finansowe wspie-
ranie instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 
(moduł 1b). Gmina Kozienice znalazła 
się wśród samorządów, których wnio-
ski aplikacyjne zostały ocenione naj-
wyżej i otrzymała maksymalną dotację 
w wysokości 528 000 zł (80% wartości 
zadania). Uzyskanie dofinansowania 
w znaczącym udziale (80%) pozwala 
na realizację przedsięwzięcia i osią-
gnięcie zamierzonych celów w krót-

kim czasie (w roku 2019).                                   
Pierwsze prace już ruszyły!

W dniu 22 lutego 2019 r. został 
ogłoszony przetarg na Rozbudowę Pu-
blicznego Żłobka Miejskiego w Kozie-
nicach. 

Inwestycja będzie realizowana me-
todą zaprojektuj i wybuduj (pod klucz) 
wraz z wyposażeniem. Nowy budynek 
połączony będzie łącznikiem z istnie-
jącym budynkiem żłobka i będzie speł-
niał wszystkie wymagania lokalowe 
i techniczne przewidziane dla żłob-
ków. W nowej części znajdować się 
będą się m.in. trzy sale, łazienki, szat-
nia dla dzieci, a ponadto wymagane 
pomieszczenia towarzyszące. Rozbu-

dowa stworzy możliwość wykorzysta-
nia istniejącego zaplecza kuchennego, 
socjalnego, magazynowego w obecnie 
funkcjonującym budynku żłobka, po-
nieważ po rozbudowie oba budynki 
stworzą jeden wspólny obiekt.   

W nowym budynku powstaną 24 
miejsca dla dzieci w wieku od 20 tygo-
dnia życia do lat 3. 

Planuje się, że prace związane z roz-
budową żłobka zakończą się w grudniu 
2019 r. natomiast na początku 2020 r. 
placówka przywita 24 nowych pod-
opiecznych.

Wydział Polityki Społecznej
Urzędu Miejskiego w Kozienicach
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W tym roku w Gminie Magnuszew 
3 marca świętowaliśmy Dzień Kobiet. 
Specjalnie dla pań – mieszkanek Gminy 
Magnuszew – przyjechała aż z gór Beski-
du Żywieckiego kapela „Góralska Hora”. 
Czterech górali brawurowo zaprezentowało 
swoje umiejętności muzyczne. W skład in-
strumentarium zespołu wchodzą: skrzypce, 
cymbały węgierskie, kontrabas, altówka 
oraz oryginalne i unikatowe instrumenty 
góralskie takie jak: trombita, róg pasterski, 
dudy, okaryna oraz różnego rodzaju pisz-
czałki. W rękach profesjonalnych muzyków, 
którzy ukończyli wyższe szkoły muzyczne, 
instrumenty te wydawały przepiękne dźwię-
ki. Połączenie talentu, pasji i wysokiego 
kunsztu muzycznego przyniosło wspaniały 
efekt. Folk Kapela „Góralska Hora” hołduje 
rodzimej muzyce góralskiej Beskidów i Tatr 
w tradycyjnym, rozrywkowym oraz miłym 
dla ucha brzmieniu. 

Święto Kobiet rozpoczęło się od ser-
decznych życzeń, które złożył wszyst-
kim przybyłym na uroczystość Paniom 
Wójt Gminy Magnuszew Marek Drapała. 
W czasie prawie półtora godzinnego kon-
certu zespół zaprezentował skoczne i ży-
wiołowe utwory inspirowane melodiami: 
słowackimi, węgierskimi, rumuńskimi, bał-
kańskimi i cygańskimi. Zaśpiewali również 
wiele znanych w naszych stronach utworów 
takich jak: „Gdybym miał gitarę”, „Góralu, 
czy ci nie żal?” i inne biesiadne przeboje. 

Mocny i piękny głos wokalisty oraz 
wspaniały akompaniament tradycyjnych 
instrumentów wzbudził zachwyt słuchaczy 

Liceum Ogólnokształcące w Magnuszewie zaprasza absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych do składania wniosku 
o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postę-
powaniu rekrutacyjnym w terminie od 13 maja od godziny 8.00 do 20 maja 2019 roku do godziny 15.00 w sekretariacie szkoły.

Planowane kierunki kształcenia:
– dla absolwentów gimnazjum: matematyczno-geografi czny oraz matematyczno-informatyczny,
– dla absolwentów szkoły podstawowej: matematyczno-geografi czny, matematyczno-informatyczny oraz humanistyczny.

Postępowanie rekrutacyjne uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Magnuszewie na rok szkolny 2019/2020 
przeprowadzone będzie odrębnie dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowych gimnazjów i dla kandydatów będą-
cych absolwentami ośmioletnich szkół podstawowych.

Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego w Magnuszewie na rok szkolny 2019/2010 można pobrać na stronie 
szkoły http://zsipo.magnuszew.edu.pl

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie
serdecznie zaprasza dnia 30 marca 2019 r. 

 na uroczyste obchody 200-lecia Szkoły w Magnuszewie.
Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10.00

Mszą świętą w Kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Magnuszewie.
Na dalszą część uroczystości zapraszamy do ZSiPO w Magnuszewie.

ZSiPO w Magnuszewie

i porwał do tańca oraz wspólnego śpiewania 
całą zgromadzoną  publiczność.

W czasie koncertu lider zespołu za-
prezentował próbkę swoich umiejętności 
góralskiego tańca oraz gry na trombicie, 
a następnie zachęcił zgromadzone panie do 
spróbowania swoich sił w grze na tym nieła-
twym instrumencie. Okazało się to znacznie 

trudniejsze niż wyglądało w wykonaniu pro-
fesjonalisty.

Na koniec na wszystkich zgromadzo-
nych gości czekał słodki poczęstunek oraz 
kawa i herbata. Już dziś zapraszamy na 
przyszłoroczny Dzień Kobiet, w czasie któ-
rego będą czekać na Panie nowe atrakcje.

Pracownicy GBP-CK w Magnuszewie

GMINA MAGNUSZEW
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15 lutego 2019 r. w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej – Centrum Kultury 
w Magnuszewie odbyło się otwarcie 
wystawy pt. „Świat pędzlem malo-
wany…” autorstwa Luizy Wemberger 
– mieszkanki  Warki. Pani Luiza ma-
luje swoje obrazy farbami olejnymi 
i prezentuje na nich bardzo zaska-
kującą i różnorodną tematykę m.in.: 
pejzaże, zwierzęta, martwą naturę, ar-
chitekturę i portrety. Część pomysłów 
na tematy powstałych prac przywiozła 
z dalekich podróży, a część dostarczyło 
codzienne życie i najbliższe otoczenie. 
Jak sama mówi maluje po prostu to co 
widzi, co jej się szczególnie podoba 
i zapada w pamięć. Chociaż zawsze 
rysunek był obecny w jej życiu, to od 
10 lat rozwija swoją pasję bardziej 
profesjonalnie i namalowała przez ten 
czas kilkadziesiąt obrazów. Swoje pra-
ce prezentuje widzom na wystawach, 
ale jak mówi ma do nich wielki sen-
tyment i nie lubi rozstawać się z nimi 
na długo.

W czasie otwarcia wystawy pani Lu-
iza przeprowadziła również warsztaty 

malarskie. Uczniowie z Zespołu Szkół 
i Placówek Oświatowych w Magnu-
szewie mogli spróbować swoich sił 
w malowaniu farbami olejnymi na płót-
nie i namalować, pod kierunkiem ma-
larki własne pejzaże, wzorując się na 
zdjęciach krajobrazu. Uczestnicy warsz-
tatów mogli poczuć się jak prawdziwi 
profesjonaliści, kiedy pani Luiza poka-
zywała im jak mieszać farby, w jakich 
proporcjach dodawać terpentyny oraz 

olej lniany. Młodzież podzielona na gru-
py, pracowała przy swoich sztalugach 
z ogromnym zaangażowaniem, co za-
owocowało powstaniem w krótkim cza-
sie naprawdę niezwykłych prac. 

Obrazy te oraz całą wystawę pani Lu-
izy Wemberger można oglądać w GBP-
-CK w Magnuszewie do końca marca 
2019 r.

Pracownicy GBP-CK w Magnuszewie
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14 lutego br. w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy w Sieciechowie odbyła się 
uroczystość wręczenia „Medali za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie” dla Państwa 
Mirosławy i Kazimierza Kapustów 
z Zajezierza i Państwa Ireny i Stanisła-
wa Gajdów z Łojów.

Za zgodność pożycia małżeńskie-
go, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra 
swojej rodziny założonej przed pół wie-
kiem Jubilaci zostali odznaczeni przez 
Prezydenta RP Medalami za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie. Słowa uznania pod 
adresem dostojnych Jubilatów, za długie 
pożycie małżeńskie, za piękny przykład 
dla młodego pokolenia oraz aktu deko-
racji dokonał Wójt Gminy Sieciechów 
Arkadiusz Guba w asyście Przewodni-
czącego Rady Gminy Stanisława Poty-
ry. Dostojnym Jubilatom wręczono także 
kwiaty i pamiątkowe dyplomy.

Uczestnicy uroczystości symboliczną 
lampką szampana wznieśli toast za zdro-
wie jubilatów, po czym skosztowali przy-
gotowanego specjalnie na tą okazję tortu.

Jubilatom jeszcze raz życzymy ko-
lejnych lat życia w zdrowiu, zgodzie, 

wzajemnej miłości i poszanowaniu oraz 
szacunku dzieci i wnuków.

Stworzenie długotrwałego i szczę-
śliwego związku małżeńskiego nie jest 
łatwe. Jednak są pary małżeńskie, które 
pokazują, że można przeżyć ze sobą wie-
le lat i z każdym rokiem kochać się jesz-
cze bardziej. Właśnie dlatego złote gody, 
czyli 50 rocznica ślubu, to bardzo ważny 

wzajemnej miłości i poszanowaniu oraz i wzruszający moment dla całej rodziny, 
która świętuje wraz z małżonkami. 

Prosimy pary małżeńskie, które prze-
żyły co najmniej 50 lat w związku mał-
żeńskim i są zainteresowane otrzyma-
niem medalu o kontakt z naszym USC 
(tel. 48 621 60 23).

GRAŻYNA WIRASZKA
Kierownik USC

Gmina Sieciechów realizuje szkolenia „Ja w Internecie” 
w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwo-
ju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Wniosek złożony został 
za pośrednictwem fundacji Legalna Kultura. Program „Ja w In-
ternecie” oferuje bezpłatne szkolenia dla osób powyżej 25 roku 
życia z terenu Gminy Sieciechów. Szkolenia będą się odbywały 
w grupach 10-osobowych w miejscowościach Sieciechów, Zaje-
zierze i Słowiki.

W ramach powierzonego grantu Gmina Sieciechów otrzy-
mała dofi nansowanie w kwocie 61 600,00 zł, a tym samym moż-
liwość przeszkolenia 110 osób oraz zakupu niezbędnego sprzętu 
komputerowego do realizacji grantu. 

Szkolenia będą się odbywały w następujących grupach te-
matycznych: 
– Rodzic w Internecie (Zajezierze, Sieciechów, Słowiki), 
– Mój biznes w sieci (Sieciechów), 
– Moje fi nanse w sieci (Zajezierze, Sieciechów, Słowiki), 
– Działam w sieciach społecznościowych (Zajezierze, Siecie-

chów, Słowiki),
– Rolnik w Sieci (Sieciechów).

Wszystkich chętnych zapraszamy do zapisów w Urzędzie 
Gminy w Sieciechowie ul. Rynek 16 pok. nr 3 (parter), pod nu-
merem telefonu 48 621 60 08 w. 22 oraz tel. kom. 509 802 153.

Zachęcamy do skorzystania ze szkoleń – gwarantujemy pro-
fesjonalnych instruktorów, miłą atmosferę, poczęstunek. 

Naucz się korzystać z możliwości internetu. Daj sobie szan-
sę, weź udział w bezpłatnych szkoleniach.

Szczególnie zachęcamy tych z Państwa, którzy nie potrafi ą 
obsługiwać komputera – nie bójmy się spróbować!

ANNA BARYŁKA

GMINA SIECIECHÓW
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Miesiąc luty upłynął w Gminie Sieciechów pod znakiem 
wyborów nowych sołtysów i rad sołeckich, którzy są przedsta-
wicielami mieszkańców w kontaktach z wójtem i urzędem gmi-
ny w kadencji 2019 – 2024. 

Podczas VI sesji Rady Gminy w dniu 26 lutego 2019 r. zo-
stali przedstawieni nowo wybrani sołtysi:

Lp Nazwa Sołectwa Imię i nazwisko Sołtysa
1 Słowiki Stare Aleksandra Berent–Kowalik
2 Słowiki – Folwark Teresa Kowalska
3 Słowiki Nowe Piotr Pachocki
4 Mozolice Małe Małgorzata Galarek
5 Mozolice Duże Jan Brodowski
6 Łoje Wiesława Czerska
7 Sieciechów Beata Gugała
8 Wola Klasztorna Bogusław Tkaczyk
9 Kępice Daniel Drachal
10 Opactwo Leszek Czerski
11 Nagórnik Anna Majdak
12 Wólka Wojcieszkowska Sławomir Wrona
13 Zajezierze Roman Krekora
14 Występ Magdalena Grzebalska
15 Głusiec Wanda Miazga
16 Zbyczyn Małgorzata Wasiłek

Z okazji zakończenia kadencji na sesję rady zaproszo-
no również pięciu sołtysów, którzy z różnych względów nie 
będą dalej sprawować tej funkcji. Wójt Gminy Sieciechów 
Arkadiusz Guba oraz Przewodniczący Rady Gminy Sie-
ciechów Stanisław Potyra złożyli podziękowania za pracę 
na rzecz społeczności lokalnej, za sumienne wykonywanie 
swoich obowiązków, zaangażowanie oraz troskę o miesz-
kańców. Przybyli na sesję sołtysi otrzymali okolicznościo-

we podziękowania oraz gromkie brawa. Kadencję zakończy-
li: Aldona Klimowicz-Mastalerz (Głusiec), Maria Pachnia 
(Zbyczyn), Jadwiga Piórkowska (Opactwo), Jan Wojtasik 
(Sieciechów) i Mirosław Pułka (Słowiki Nowe). 

Z okazji przypadającego na dzień 11 marca 2019 r. 
„Dnia Sołtysa” odbyła się uroczysta Narada Sołecka, na 
której Wójt Gminy Arkadiusz Guba i Przewodniczący Rady 
Gminy Stanisław Potyra złożyli sołtysom z Gminy Siecie-
chów najserdeczniejsze życzenia, pomyślności, wytrwałości 
w rozwiązywaniu problemów oraz powodzenia w życiu pry-
watnym i wielu powodów do uśmiechu na co dzień. 

Podczas spotkania Sołtysi otrzymali nowe tabliczki oraz 
skromne upominki.

MIROSŁAWA PACHOCKA

we podziękowania oraz gromkie brawa. Kadencję zakończy-
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