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Dokończenie na str. 2

Plebiscyt euro – Powiat  
województwa mazowieckiego

Janusz Stąpór, Starosta Powiatu Kozie-
nickiego, został Starostą Roku w plebiscycie 
„Euro – Gmina, Euro – Powiat, Euro – Partner 
2009/2011” województwa mazowieckiego.

Celem plebiscytu Euro – Powiat było 
wyłonienie starostw powiatowych, które 
potrafią zadbać o swoich mieszkańców i są 
przyjazne wobec firm oraz instytucji dzia-
łających na ich terenie. Powiatów, które 
skutecznie tworzą warunki zachęcające nie 
tylko inwestorów, ale i wszystkich miesz-
kańców do funkcjonowania właśnie na ich 
terenie. Jest to również promocja i reklama 
najlepszych w kategoriach: Prezydent Roku, 
Starosta Roku, Wójt Roku, Gmina Roku, 
Burmistrz Roku, Miasto Roku. Tytuły lide-
rów zostały przyznane w dziedzinach: Go-
spodarka i Przedsiębiorczość; Rolnictwo; 
Ekologia; Służba Zdrowia i Opieka Spo-
łeczna; Bezpieczeństwo; Edukacja; Kultura; 
Sport; Turystyka; Agroturystyka; Najbar-
dziej Przyjazna Gmina. Doceniona została 
również Gmina Kozienice otrzymując tytuł 
lidera w kategorii Sport i Turystyka.

Patronat nad konkursem objęli wicepre-
mier, minister gospodarki Waldemar Pawlak, 
marszałek województwa mazowieckiego 
Adam Struzik, dyrektor Fundacji Gospodar-
czej „Euro Partner” Paweł Przybyszewski.

Uroczysta Gala Plebiscytu, miała 
miejsce 16 września 2011 roku w War-
szawie.

AgnieszkA gAjDA

10 LAT BADAŃ POLSKIEJ MISJI 
ARCHEOLOGICZNEJ W PTOLEMAIS

LIBIA OCZAMI 
PROFESORA TOMASZA MIKOCKIEGO

25 września w Muzeum Regional-
nym w Kozienicach została otwarta 
wystawa, na której można oglądać do-
konania polskiej misji archeologicznej 
w Libii, którą przez pewien czas kiero-
wał kozieniczanin prof. dr hab. Tomasz 
Mikocki.

Tomasz Mikocki światowej sławy 
archeolog i historyk sztuki urodził się 
w 1954 r. w Kozienicach. Od dziecka 
przejawiał zainteresowanie starożyt-
nością, już w podaniu o przyjęcie do 
szkoły średniej napisał, że zamierza 
zostać archeologiem. Po ukończeniu  
w 1973 roku Liceum im. Stefana Czar-
nieckiego w Kozienicach rozpoczął stu-
dia na kierunku archeologia na Wydziale 
Historycznym Uniwersytetu Warszaw-

skiego. Rok później podjął równoległe 
studia na Wydziale Historii Sztuki UW 
(ukończył je w 1980 r.).

Od początku swojej kariery na-
ukowej był ściśle związany z Insty-
tutem Archeologii UW, w którym  
w 1978 roku obronił pracę magisterską,  
w 1981 pracę doktorską, a w 1987 roku 
uzyskał stopień doktora habilitowane-
go. Był wychowankiem prof. Anny 
Sadurskiej, uczennicy prof. Kazimie-
rza Michałowskiego, twórcy polskiej 

szkoły archeologii śródziemnomor-
skiej, łączącej badania wykopaliskowe 
z pracami konserwatorskimi. Fascyna-
cja rzeźbą rzymską i kolekcjonerstwem 
dzieł sztuki antycznej na terenie Polski 
sprawiła, że jego rozprawy naukowe 
poświęcone były tym zagadnieniom. 
A rozprawy naukowe ostatecznie okre-
śliły jego zawodowe zainteresowania 
rzeźbą klasyczną oraz zagadnieniom 
związanym z recepcją antyku i wpisa-
ły na trwałe jego dokonania w tradycję 
polskiej szkoły archeologii klasycznej. 
W 1991 roku Tomasz Mikocki został 
profesorem uniwersyteckim, a 7 lat 
później profesorem tytularnym. Wy-
bór na stanowisko Dyrektora Instytutu 
Archeologii UW był wyrazem uznania 

dla jego doko-
nań naukowych, 
d y d a k t y c z n y c h  
i zdolności or-
g a n i z a c y j n y c h . 
Funkcję tę pełnił  
w latach 1991-
2002 (przez czte-
ry kadencje). 
Od 1992 roku 
aż do śmierci  
w 2007 roku był 
Kierownikiem Za-
kładu Archeologii 
Klasycznej. Pro-
fesor był autorem 
oraz współauto-
rem około dwustu 

publikacji zarówno naukowych, jak  
i popularnonaukowych, a także kilku-
dziesięciu haseł encyklopedycznych 
z zakresu archeologii i historii sztuki 
Wielkiej Encyklopedii PWN. 

Za całokształt dokonań publicystycz-
nych poświęconych tradycji antyku, 
uhonorowany został w 1988 roku na-
grodą Berlińsko-Brandeburskiej Aka-
demii Nauk. Był też laureatem wielu 
innych nagród, w tym kilkakrotnie Rek-
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tora Uniwersytetu War-
szawskiego. Profesor 
dzielił życie prywat-
ne miedzy Warszawę  
i Kozienice, do któ-
rych nie krył swego 
przywiązania. Nosił się  
z zamiarem, by osiąść 
na stałe w domu pod 
Kozienicami. Ciężka 
choroba i przedwczes-
na śmierć przekreśliła 
te plany, podobnie jak 
i wiele zamierzeń na-
ukowych.

W ostatnich latach życia uwaga i za-
interesowania profesora skupiły się na 
Libii. To dzięki jego staraniom i deter-
minacji w 2001 roku rozpoczęte zosta-
ły prace wykopaliskowe w antycznym 
mieście Ptolemais, a prof. Mikocki peł-
nił tam funkcję szefa Polskiej Misji Ar-
cheologicznej. Każda z prowadzonych 
tam kampanii wykopaliskowych przy-
nosiła sensacyjne znaleziska. Polska 
Misja Archeologiczna zyskała prestiż 
dorównujący misjom włoskim, francu-
skim i angielskiej, obecnych tam od lat. 
Ideą profesora było stworzenie na bazie 
misji Polskiego Instytutu Archeologicz-
nego w Libii. Był jej oddany do końca 
życia, jego dzieło w Libii kontynuują 
współpracownicy i przyjaciele.

Ptolemais to ważne portowe grecko-
rzymskie antyczne miasto rozciągające 
się u wybrzeży Morza Śródziemnego 

(Cyrenajka). Wykopaliska prowadzo-
ne są w centralnej części miasta nieda-
leko słynnego Palazzo Delle Colonie. 
Trwają także prace nad nowym planem 
miasta i założeniami urbanistycznymi, 
według których zostało ono założone  
w III w. p.n.e. Celem badań jest poznanie 

zabudowy mieszkalnej w jednej z insul  
i tym samym wniknięcie w życie miesz-
kańców miasta, aż do pojawienia się  
w nim Arabów w połowie VII w. n.e. 
Do tej pory udało się odsłonić jeden do-
brze zachowany, duży dom z początków  
III w. n.e. z rozbudowaną, bogato deko-
rowaną częścią reprezentacyjną.

Na wystawie w Muzeum Regional-
nym w Kozienicach można zapoznać 
się z życiorysem i osiągnięciami na-
ukowymi prof. Tomasza Mikockiego 
oraz działalnością polskiej misji arche-
ologicznej w Ptolemais. Oglądać można 
plansze z opisami Libii, terenu działa-
nia misji oraz fotografie z prac wykopa-
liskowych. 

W otwarciu wystawy uczestniczy-
li przedstawiciele Uniwersytetu War-
szawskiego, samorządu powiatowego  
i gminnego, współpracownicy i rodzina 

prof. T. Mikockie-
go oraz mieszkańcy 
miasta i powiatu.

Organizatorami 
wystawy są: Uni-
wersytet Warszaw-
ski, Instytut Arche-
ologii Uniwersytetu 
Wa r s z a w s k i e g o , 
Starostwo Powiato-
we w Kozienicach, 
Gmina Kozienice, 
Muzeum Regional-
ne w Kozienicach. 

Wystawę można oglądać do 1 grudnia 
2011 roku, w godzinach 9 – 15.30, oprócz 
poniedziałków i dni ustawowo wolnych 
od pracy. 

oprac. DAnutA DelektA
na podst. informacji z wystawy

ZaprosZenie do 
konsultacji  
społecznych

Zarząd Powiatu Kozienickiego zapra-
sza mieszkańców i instytucje do konsultacji 
społecznych w związku z planem podjęcia 
Uchwały Rady Powiatu Kozienickiego  
w sprawie wprowadzenia zakazu używa-
nia jednostek pływających wyposażonych  
w silniki o napędzie spalinowym na okre-
ślonych wodach śródlądowych Powiatu 
Kozienickiego. Zakaz nie dotyczy jednostek 
pływających, których użycie jest koniecz-
ne do celów bezpieczeństwa publicznego 
lub do utrzymania cieków i zbiorników 
wodnych na następujących śródlądowych 
zbiornikach wodnych:
A Zbiornik wodny w Janikowie – gmina 

Kozienice (po obu stronach torów ko-
lejowych)

B Jezioro Kozienickie – gmina Kozieni-
ce

C Zbiornik wodny Mozolice – gmina Sie-
ciechów

D Jezioro Czaple gmina – Sieciechów
Konsultacje społeczne rozpoczęły się  
w dniu 28.09.2011 r., a zostaną zakoń-
czone w dniu 29.11.2011 Wyniki konsul-
tacji zostaną opublikowane w terminie 14 
dni od terminu zakończenia konsultacji w 
prasie lokalnej oraz na stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego w Kozienicach 
Adresatem konsultacji są mieszkańcy 
powiatu kozienickiego (w szczególności 
mieszkańcy Gmin Kozienice i Siecie-
chów), właściciele zbiorników wodnych 
oraz zainteresowane instytucje.
Forma konsultacji,
A Pisemna papierowa (poprzez wypełnienie 

i złożenie wskazanego formularza opinii 
dostępnego w Wydziale Rolnictwa Leś-
nictwa i Ochrony Środowiska Starostwa 
Powiatowego w Kozienicach ul. Kocha-
nowskiego 28, 26-900 Kozienice pok. 23)

B Pisemna elektroniczna (poprzez wypeł-
nienie i przesłanie wskazanego formula-
rza opinii na stronie internetowej Staro-
stwa Powiatowego w Kozienicach) na 
adres: rolnictwo@kozienicepowiat.pl

Miejsce konsultacji,
Ustala się następujące miejsce przepro-

wadzenia konsultacji: Starostwo Powia-
towe w Kozienicach Wydział Rolnictwa 
Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 26-900 
Kozienice ul. Kochanowskiego 28, pok. 
23, rolnictwo@kozienicepowiat.pl
Jednostka odpowiedzialna za przepro-
wadzenie konsultacji.

Starostwo Powiatowe w Kozienicach 
Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska, 26-900 Kozienice ul. Ko-
chanowskiego 28, pok. 23,

Informacje 
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Inwestycje drogowe
14 września 2011 roku została odda-

na do użytku nowo przebudowana droga 
powiatowa 1723W Kozienice – Holen-
dry Piotrkowskie o długości 543 m wraz  

z przebudową przepustu trzyotworowego. 
Koszt inwestycji wyniósł 480.000 zł. Prze-
budowa polegała na wykonaniu: – roze-
braniu całej konstrukcji nawierzchni na dł. 
257 mb i szer. 5,0 mb, – odtworzeniu kon-
strukcji jezdni na dł. 257 mb tj: wykonanie  
warstwy odsączającej z piasku, gr.10 cm –  
1.689,70 m², wykonanie stabilizacji gruntu ce-
mentem, gr. 15 cm na całej szerokości jezdni –  
1.689,70 m², wykonanie podbudowy z mie-
szanki tłuczniowej na całej szerokości jezdni 
gr. 20 cm, – 1.634,30 m², wykonanie pod-
budowy z mieszanki tłuczniowej gr. 10 cm 
na całej szerokości jezdni – 1.634,30 m², 
wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfal-
towego – 1.578,00 m², wykonaniu poszerze-
nia jezdni na dł. 369 mb 
– 221,40 m², wykonaniu 
warstw bitumicznych 
– warstwy wyrównaw-
czej z betonu asfaltowe-
go, warstwy ścieralnej 
z betonu asfaltowego  
w ilości 3.115,40 m², 
wykonaniu 2 przepu-
stów zjazdowych z rur 
PEHD śr. 40 cm w ilości 
12 mb wraz z głowicami 
czołowymi, wykonaniu 
przebudowy przepu-
stu trzyotworowego  
z rur o śr. 80 cm i dł.  
12 mb, – Renowacji rowów śr. gł. 60 cm 
na dł. 250 mb, wykonaniu formowania, 
profilowania i zagęszczenia poboczy obu-
stronnie z gruntu uzyskanego z wykopów 
na powierzchni 1.602,00 m². Jak powiedział 
Janusz Stąpór Starosta Powiatu Kozienickie-
go „jest to bardzo ważna droga jeżeli chodzi  
o komunikację Powiśla z Kozienicami,  
a także z punktu widzenia prowadzenia akcji 
przeciwpowodziowej (…) bezpieczeństwa, 
zabezpieczenia transportu, dostawy materia-
łów, a mając 82 km wałów trzeba się liczyć  

z różnymi sytuacjami”.
23 września 2011 roku została również 

oddana do użytku droga powiatowa 1715W 
Brzóza – Radom na odcinku Wólka Brzózka 

– Lewaszówka o długoś-
ci 4993 mb zrealizowana  
w ramach Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2008–2011. In-
westycja ta została sfinan-
sowana z budżetu państwa  
w ramach wniosku złożo-
nego przez powiat kozie-
nicki – 1.216.334,00 zł, ze 
środków finansowych po-
wiatu – 896.334,54 zł oraz 
ze środków gminy Gło-

waczów – 320.000,00 zł, co w sumie dało 
kwotę 2.432.668,54 zł. Przebudowa polegała 
na poszerzeniu jezdni drogi powiatowej do  
6,0 mb na całym odcinku drogi, budowie 
chodnika w m. Wólka Brzózka o dł. 935 mb 
i szer. 1,50 mb, przebudowie skrzyżowania  
z drogą powiatową nr 1717W Cecylówka do 
drogi (Brzóza–Radom), budowie jednej za-
toki autobusowej w m. Wólka Brzózka, wy-
konaniu elementów odwodnienia – dodatko-
wej 1 kraty ściekowej wraz z wykonaniem  
1 studzienki rewizyjnej, wykonaniu warstw 
bitumicznych – warstwy wyrównawczej  
z betonu asfaltowego, warstwy wzmocnie-
niowej gr. 15 cm na powierzchni 900 m² oraz 
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

gr. 4 cm w ilości 30.102,00 m², wykonaniu 
poboczy z kruszywa 0/31,5 gr.10 cm na po-
wierzchni 920 m², wykonaniu przepustów 
zjazdowych z rur PEHD śr. 40 cm w ilości 
385 mb wraz z głowicami czołowymi, wy-
konaniu przepustów zjazdowych z rur PEHD 
śr. 60 cm w ilości 30 mb wraz z głowicami 
czołowymi, wykonaniu przepustów pod ko-
roną z rur PEHD śr. 60 cm w ilości 20 mb 
wraz z głowicami czołowymi. 

AleksAnDrA PAjDA

Droga powiatowa kozienice – Holendry Piotrkowskie

Droga powiatowa Brzóza – radom na odcinku Wólka  
Brzózka – lewaszówka

Uczniowie z włoch 
w Kozienicach

W dniach 19-26 września w Zespole 
Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Ko-
zienicach przebywała delegacja ze szkoły 
partnerskiej z Cittadelli z regionu Wenecji. 
18 uczniów i 2 nauczycieli z Liceum „Tito 
Lucrezio Caro”. Zespół Szkół Nr 1 w tym 
roku kontynuuje bardzo dobrą współpracę 
z Liceum z Cittadelli. Podejmowane dzia-
łania są częścią realizowanego już po raz 
trzeci programu polsko – włoskiej wymiany 
młodzieży. W latach 2009–2011 w projek-
cie wzięło udział prawie 140 uczniów obu 
szkół. Podobnie jak w poprzednich latach 
goście przez 2 dni uczestniczyli w cieka-
wych warsztatach prowadzonych w języku 
angielskim, zwiedzali Kozienice i powiat, 
spotkali się ze starostą i wicestarostą powiatu 

kozienickiego, od których otrzymali piękne 
albumy prezentujące Puszczę Kozienicką, 
mogli też dowiedzieć się więcej o naszym 
regionie. Włoscy uczniowie odbyli bardzo 
ważną wycieczkę do Auschwitz, Krakowa  
i Warszawy. Celem projektu jest poznawanie 
kultury i historii obu krajów, nawiązywanie 
międzynarodowych kontaktów, doskonale-
nie znajomości języków obcych, współpraca 
regionalna w ramach UE. 

Dużo satysfakcji z realizacji projektu daje 
uczniom i nauczycielom przełamywanie ste-
reotypów dotyczących Polski. Uczestnicy 
projektu odnoszą wrażenie, że po zakończeniu 
projektu zmienia się o 180 stopni postrzeganie 
naszego kraju przez włoskich partnerów, któ-
rzy mieli zupełnie inne wyobrażenie Polski.  

Trzeba również podkreślić aktywny udział 
rodziców uczniów w realizacji projektu. Pro-
jekt jest realizowany ze środków rodziców 
uczniów, wspierany finansowo przez Starostę 
Powiatu Kozienickiego, Burmistrza Gminy 
Kozienice oraz Radę Rodziców. W realizacji 
projektu szkoła współpracuje również z inny-
mi instytucjami z terenu Kozienic. Uczniowie 
obu szkół utrzymują obecnie kontakty za po-
mocą portalu społecznościowego Facebook, 
a w marcu 2012 roku uczniowie naszego Ze-
społu Szkół udadzą się do szkoły partnerskiej 
w Cittadelli, by wziąć udział w warsztatach 
przygotowanych przez włoskich nauczycieli, 
uczestniczyć w regularnych zajęciach swych 
włoskich kolegów oraz zwiedzić region: We-
necję, Weronę i Padwę.

Informacje /Wydarzenia



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * �

Ekologia w SpEcjalnym ośrodku  
Szkolno-WychoWaWczym W opactWie

,,z ekologią żyjemy w zgodzie i po-
móżmy w tym przyrodzie!” – to hasło 
tegorocznej akcji ekologicznej zorganizo-
wanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Opactwie.

W związku z IX już edycją konkursu 

ekologicznego ogłoszonego przez Zarząd 
Powiatu, oczywiście nie pozostaliśmy 
obojętni na tę propozycję i już po raz szó-
sty zorganizowaliśmy akcję ekologiczną, 
w którą zaangażowana była cała społecz-
ność naszego Ośrodka. 

Ogólnie wiadomym jest, że każdy z nas 
musi zdawać sobie sprawę z tego, jak ważna 
jest ochrona środowiska we wszystkich zna-
nych jej przejawach, w jej obszarach działa-
nia. Tak to jest już zrobione i ustanowione, 
że jesteśmy częścią przyrody i niszcząc ją, 
lekceważąc jej prawa – niestety, niszczymy 
samych siebie. Dlatego już od najmłod-
szych lat my, jako nauczyciele, powinniśmy 
wpajać, utrwalać, rozwijać i kształtować  
u dzieci i młodzieży te proekologiczne 
działania. Nasi uczniowie to uczniowie 
upośledzeni w stopniu umiarkowanym  

i znacznym. Są uczniami specyficznymi, 
jedynymi w swoim rodzaju i niejednokrot-
nie wymagają więcej uwagi, cierpliwości 
i ciepła od nauczyciela. Większość z nich 
nie wie, co oznacza  słowo ,,ekologia”, tak 
jak i inne trudniejsze słowa, ale najważniej-

sze jest to, aby potrafiły 
kojarzyć je z czymś do-
brym i pożytecznym. 
Być może niektórym  
z nich ,,ekologia” koja-
rzy się ze sprzątaniem 
pomieszczenia, obejścia, 
terenu, z podniesieniem 
śmiecia i wrzuceniem do 
kosza, innym zaś może 
kojarzyć się z zakręce-
niem cieknącego kranu, 
zgaszeniem niepotrzeb-
nie palącego się światła, 
a być może też z pracami 

plastycznymi, rysunkami, na których jest 
las, zwierzęta, słońce, rzeka, i wszystko to, 
co przyjemne. Przykładów może być dużo, 
dlatego tak ważne jest 
dla nich, aby to cały czas 
utrwalać i rozwijać.

Akcja ekologiczna 
trwała od poniedział-
ku 03.10.2011 r. do 
czwartku 13.10.2011 r., 
a 06.10.2011 r. odbyło 
się uroczyste spotkanie 
całej społeczności szkol-
nej wraz z zaproszonymi 
gośćmi, podczas którego 
dzieci i młodzież podzie-
liły się z zebranymi swo-
ją wiedzą na temat ekolo-
gii. To absolutnie wcale nie oznacza, że 
w tym roku szkolnym już definitywnie 
skończyliśmy z ekologią, bo te działania 
podejmowane są w ciągu całego okresu 
szkolnego. Poniedziałek przebiegał pod 
hasłem: ,,Śmieciom precz!”. Dobór form 
i metod był bardzo urozmaicony i zależał 
tylko i wyłącznie od inwencji twórczej 
nauczycieli i uczniów. Odbywały się róż-
nego rodzaju konkursy, quizy, pokazy fil-
mów edukacyjnych, pogadanki, specjalne 
zajęcia, no i oczywiście Sprzątanie Świa-
ta (no może nie świata, tylko naszej okoli-
cy). Rezultatem tych działań były między 
innymi różnorodne prace plastyczne, wy-
stawione w holu Ośrodka. Przez cały rok 
szkolny zbieramy makulaturę oraz zużyte 
baterie, a więc stawiamy na recykling! 
Wtorek był dniem pod hasłem: ,,Chroń-
my lasy!” i tu też odbywały się różnego 

rodzaju zajęcia, został ogłoszony konkurs 
plastyczny na plakat pod tym samym ha-
słem, tym bardziej, że w październiku 
obchodzony jest Międzynarodowy Dzień 
Zwierząt i Dzień Drzewa. 

Hasłem środy było: ,,Stawiamy na 
zdrową, ekologiczną żywność!”. W tym 
dniu przeważały przede wszystkim za-
jęcia kulinarne, na których uczniowie 
pod opieką nauczycieli przygotowywali 
potrawy, oczywiście, tylko i wyłącznie, 
zdrowe i ekologiczne. Ich podstawowymi 
i głównymi produktami były owoce i wa-
rzywa, m.in. dynie, które zostały wyho-
dowane w naszym szkolnym ogródku.

Czwartek natomiast był dniem niejako 
podsumowującym dotychczasową akcję 
ekologiczną. Odbyła się impreza, na któ-
rą zostali zaproszeni goście z sąsiednich 
szkół. Były różnego rodzaju konkursy, 
quizy, odbył się ,,Bieg po zdrowie z eko-
logią!” po okolicy, który miał za zadanie 
pokazać, że dla naszych uczniów i dla 
nas, nauczycieli bardzo ważna jest ochro-

na przyrody! Nasi goście mieli możliwość 
degustacji zdrowych, ekologicznych po-
traw, które zostały wcześniej przyrządzo-
ne prze uczniów pod opieką nauczycieli. 
W ten sposób chcieliśmy pokazać, że 
,,dziecko upośledzone też potrafi”! 

Akcja ta zaktywizowała i zintegrowała 
całą społeczność szkolną – uczniów i na-
uczycieli. Pozwoliła na zaprezentowanie 
się w środowisku lokalnym, dając naszym 
wychowankom dużo samozadowolenia  
i przyjemności, łączyła dobre z pożytecz-
nym. Dzięki m. in. takim imprezom nasi 
uczniowie mieli możliwość wyzbycia się 
zahamowań i kompleksów, nawiązania 
bliższego kontaktu ze światem i kształto-
wania stosunku do niego: poznawczego, 
emocjonalnego, kreacyjnego.

MArzAnnA noWAk
nauczyciel w sosW w opactwie
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ODKRYCIA ARCHEOLOGICZNE W OPACTWIE
Podczas prac remontowo – kon-

serwatorskich budynku Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
w Opactwie dokonano nowych odkryć 
archeologicznych. Placówka mieści się 
w budynku (tzw. pałacu opackim), któ-
ry jest usytuowany na terenie jednego  
z najstarszych opactw benedyktyńskich 
i jest częścią kompleksu zabudowań. 
Prace remontowe zostały wymuszone 
złym stanem technicznym budynku 
i koniecznością zabezpieczenia oraz 
utrzymania jego bryły. Ponieważ cały teren 
wpisany jest do rejestru zabytków, prace re-
montowe musiał nadzorować archeolog i to 
pozwoliło na szybką reakcję. Po odkopaniu 
fundamentów budynku pałacu opackiego 
można było jednoznacznie stwierdzić, że jest 
to budowla wielofazowa, a jej fundamenty 
składają się z niewielkich zachowanych od-
cinków budowanych od XIII poprzez XV 
– XVI wiek, aż do wieku XVIII, czyli czasu, 
kiedy Opactwo uzyskało pełną formę prze-
strzenną. Analiza wykopu oraz dokumenta-
cja konserwatorska z badań prowadzonych 
w latach 1960 – 1966 dały pełniejszy obraz 
zabudowy najstarszej, średniowiecznej. 
Obecne wykopy potwierdziły opis opactwa 
autorstwa Jana Długosza, który opisywał to 
miejsce jako wzniesione z białego kamienia 
i cegły – najstarszy poziom zbudowany jest  
z cegły o charakterze gotyckim o dużych 
proporcjach i pięknie zdobionej kostki wa-
piennej z kamieniołomów w Nasiłowie.

W trakcie prac konserwatorskich natra-
fiono na ślady po najstarszych remontach, 
o których świadczy duża ilość szkła okien-
nego różnego rodzaju, pochodzenia i wiel-
kości. Jednym z ciekawszych znalezionych 

elementów jest zwornik sklepienia wczes-
no gotyckiego z kamienia wapiennego. 
Zwornik ten wskazuje, że w tym miejscu 
stał budynek ze sklepieniami, a więc bar-
dzo solidny. Istnieje natomiast interpolacja 
księdza Gackiego, według której istniał tu 
kościół o solidnych murach i 12 wieżach,  
a obecne znalezisko wskazuje, że kilka wież 
na pewno było. Znaleziono również, po raz 
pierwszy w tym miejscu, kilkanaście frag-
mentów naczyń ceramicznych, które moż-
na datować na XII – XIII wiek oraz drzwi 
drewniane z okuciami.

Znaleziska są zabezpieczone. Po wy-
dobyciu są osuszane, myte i opisane  
z numerem inwentarzowym, a następnie 
są uwzględniane w dokumentacji rysun-
kowej i fotograficznej.

W przyszłym roku planowane jest wzno-
wienie badań na terenie opactwa. Badania 
będą prowadzone również niezależnie od prac 
remontowych. Katedra Archeologii Histo-
rycznej Uniwersytetu Łódzkiego zadeklaro-
wała bowiem udział studentów, którzy mają 
pomóc w stworzeniu nowoczesnej monogra-
fii podsumowującej obecne badania i całą do-
tychczasową wiedzę na temat klasztoru.

AgnieszkA gAjDA

NOWE bOIsKO  
LEKKOATLETYCZNE

27 września dokonano oficjalnego od-
dania do użytku nowego boiska lekkoat-
letycznego w kompleksie należącym do 
Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich  
w Kozienicach, którego inwestorem jest 
Starostwo Powiatowe w Kozienicach.  
W skład boiska wchodzą: 4 torowe bieżnie 
220 m i 100 m, skocznie w dal, wzwyż, 
do trójskoku oraz rzutnia do pchnięcia 
kulą. Koszt całej inwestycji wyniósł po-
nad 400.000 zł. W uroczystym otwarciu 
uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz 
samorządu powiatowego, Poseł na Sejm 
RP, przedstawiciele firmy wykonawczej, 
dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie 
szkoły oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych 
placówek oświatowych. Przecięcia wstęgi 
dokonali zaproszeni goście, a następnie ks. 
Marek Bartosiński z parafii pw. Św. Rodzi-
ny w Kozienicach poświęcił nowy obiekt. 
Przemawiający życzyli uczniom wspania-
łych wyników sportowych, a dyrektor ZS 
Nr 1 Ryszard Zając stwierdził: „Bardzo się 
cieszę, że wreszcie moi uczniowie nie będą 
musieli wychodzić na miasto, konkretnie na 
stadion, aby tam na bieżni ćwiczyć, biegać, 
skakać”.

Po zakończeniu części oficjalnej ro-
zegrane zostały zawody sportowe m.in. 
bieg na czas, skok w dal i wzwyż. 

AleksAnDrA PAjDA

gmina głowaczów wśród  
„Liderów regionU 2011”
W piątek 30 września w Radomiu od-

była się uroczysta gala i wręczenie nagród 
w konkursie „Liderzy Regionu 2011”. 
Uroczystość zgromadziła wielu parlamen-
tarzystów, samorządowców i przedstawi-
cieli biznesu. Nagrodzono najlepsze firmy 
i samorządy regionu radomskiego. Kapituła 

nagrodziła 22 firmy i instytucje w różnych 
branżach i kategoriach. Przy ocenie brano 
pod uwagę wyniki finansowe, kondycję 
oraz dynamikę rozwoju firmy lub instytucji, 
liczyły się też działania na rzecz społeczno-
ści lokalnej oraz aspekt promocji regionu 
poprzez działalność danego podmiotu. 

Wśród pięciu 
nagrodzonych sa-
morządów jako 
jedyna z terenu 
ziemi kozieni-
ckiej znalazła się 
wśród liderów 
regionu Gmina 
Głowaczów wy-
różniona w ka-
tegorii ekologia. 
Jak mówi Wójt 

Gminy Stanisław Bojarski – wyróżnienie 
to potwierdza słuszność naszych działań 
polegających na rozwoju społeczności lo-
kalnej z poszanowaniem środowiska natu-
ralnego. Doceniono wieloletnie działania 
i inwestycje Gminy w zakresie ochrony 
środowiska, w tym największą tj. rozbu-
dowę i modernizację oczyszczalni ścieków  
w Głowaczowie. 

Wyróżnienie z rąk Minister Zdrowia 
Ewy Kopacz odebrał Zastępca Wójta Gmi-
ny Piotr Kozłowski, który dziękując Kapi-
tule za tak wysoką ocenę dokonań gminy 
zaprosił wszystkich do korzystania z wa-
lorów przyrodniczych Gminy Głowaczów, 
w tym z agroturystyki oraz gospodarstw 
ekologicznych produkujących zdrową żyw-
ność. Jak nam powiedział – to zaszczyt dla 
gminy znaleźć się w tak elitarnym gronie. 
Wystarczy wspomnieć, że wśród obecnych 
na gali był m.in. prof. Henryk Skarżyński 
– Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii 
Słuchu – światowy autorytet w tej dziedzi-
nie, który odebrał nagrodę w kategorii zdro-
wie za uruchomienie w Radomiu ośrodka 
filialnego Instytutu.  

Całość uroczystości uświetniły wystę-
py aktorów i muzyków.

Wydarzenia
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KU czci Żołnierzy 31 pUłKU sTrzeLców KaniowsKich 
waLczacych i poLegłych w dniach 14-18 września 1939 r. 

na Terenie powiaTU KozienicKiego.
W dniach 1-2 października na terenie 

powiatu kozienickiego odbyły się uroczy-
stości upamiętniające walki 31 Pułku Pie-
choty Strzelców Kaniowskich. Organizato-
rzy przedsięwzięcia wysiłek organizacyjny 
skupili na dwóch jednotorowych wyda-
rzeniach: II Marszu Rekonstrukcyjnym 
Szlakiem Bojowym 31 pSK w Powiecie 
Kozienickim oraz odsłonięciu pamiątko-
wych tablic na mogile Żołnierzy Września 
przy leśniczówce Cztery Kopce i miejscach 
potyczek pułku przy Trakcie Królewskim 
na długości Maciejowice-Augustów. 

Marsz Rekonstrukcyjny rozpoczęty o po-
ranku w sobotę 1 października wiódł histo-
ryczną trasą, jaką w dniach 14-18 września 
pokonali waleczni żołnierze 31 pSK. Wy-
marsz nastąpił z Augustowa (gmina Grabów 
nad Pilicą) niedaleko Pilicy i dalej kierunek 
wyznaczały miejscowości i tereny: Budy 
Augustowskie, Cecylówka Głowaczowska, 
Mariampol, Grabnowola, Studzianki Pan-
cerne, Basinów, Chodków, Wola Chodkow-
ska, Adamów, Maciejowice (Cztery Kop-
ce), Trakt Królewski i Augustów – Pomnik  
31 Pułku Strzelców Kaniowskich. Całość tra-
sy liczyła przeszło 40 km. W poszczególnych 
miejscowościach przy miejscach pamięci 
rekonstruktorzy składali hołd poległym i po-
mordowanym podczas II wojny światowej. 
Trzeba powiedzieć, że na wyznaczonej trasie 
tego typu obiektów jest naprawdę wiele. 

Kozienickie Stowarzyszenie Rekon-
strukcji Historycznych do współpracy  
i udziału w Marszu zaprosiło również Ko-
zienicki Oddział PTTK, szczególnie mając 
na uwadze zainteresowanie lokalną histo-
rią oraz pobudzanie pozytywnych postaw 
obywatelskich wśród dzieci i młodzieży  
ze Szkolnych Kół Krajobrazowych-Tu-
rystycznych z Brzeźnicy, Kociołek, Woli 
Chodkowskiej i Wólki Tyrzyńskiej,  
a także Klubu Młodzieżowego Wolonta-

riatu „Skrzydła” 
przy Kozienickim 
Domu Kultury. Na 
trasie od Studzia-
nek Pancernych do 
Woli Chodkow-
skiej szlak Strzel-
ców Kaniowskich 
przemaszerowała 
przeszło 50-oso-
bowa grupa dzieci  
i młodzieży z opie-
kunami. Na zakoń-
czenie pierwszego 
dnia marszu przy 
PSP w Woli Chodkowskiej odbyło się 
wspólne ognisko z kiełbaskami, po czym 
rekonstruktorzy rozbili obozowisko pod 
gołym niebem i udali się na spoczynek.

Drugiego dnia października Marsz kon-
tynuowano z Woli Chodkowskiej kierując 
się leśnymi drogami i ostępami Puszczy 
Kozienickiej do Augustowa, gdzie 31pSK  
18 września został rozbity. Dosłownie  
z marszu w niedzielę 2 października o 13.00 
rekonstruktorzy wzięli udział w uroczystoś-
ciach odsłonięcia tablicy pamiątkowej na od-
restaurowanej mogile Nieznanych Żołnierzy 
Września i 31 pSK pogrzebanych niedaleko 
leśniczówki Cztery Kopce. W uroczystościach 
udział wzięły poczty sztandarowe organizacji 
kombatanckich i Ochotniczej Straży Pożar-
nej, a także delegacje parlamentu, Wojska 
Polskiego, władz samorządowych gminnych 
i powiatowych, weterani WP, przedstawiciele 
Lasów Państwowych, Kozienickiego Parku 
Krajobrazowego i mieszkańcy. Przy okazji 
wspomnieć trzeba, że dzięki OSP Stanisławi-
ce, na terenie Gminy Kozienice powstał ko-
lejny pomnik, godnie upamiętniający wysiłek 
zbrojny i poniesione ofiary obrońców Polski, 
walczących na tym terenie w 1939 r.

Po uroczystości, na Trakcie Królewskim 
uczestnicy marszu 
zorganizowali pokaz 
rekonstrukcyjny uka-
zujący jeden z wielu na 
tym odcinku ataków 
zaczepnych Niem-
ców i obronę pułku  
w 1939 r. Następnie, 
na boisku w Stanisła-
wicach odbył się pik-
nik żołnierski z pre-
zentacją umiejętności  
22 Pułku Ułanów Pod-
karpackich z Garbatki-
Letnisko, grochówką  
i występami artystycz-

nymi. Rekonstruktorzy biorący udział w uro-
czystościach w tym czasie pomaszerowali do 
punktu docelowego w Augustowie.

W Marszu i uroczystościach wzię-
li udział rekonstruktorzy reprezentujący: 
Stowarzyszenie Historyczne „Strzelcy 
Kaniowscy”, 1 Pułk Strzelców Konnych  
z Garwolina, GRH 31 Pułku Strzelców Ka-
niowskich z Mszczonowa, 22 Pułk Ułanów 
Podkarpackich z Garbatki-Letnisko oraz 
Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstruk-
cji Historycznych. Razem przeszło 20 re-
konstruktorów w pełni umundurowanych  
i wyposażonych. Towarzyszyły wynajęte 
pojazdy wojskowe: Fiat 508 pickup oraz 
wóz taborowy. 

Całość trasy marszu została opisana 
w wydanym specjalnie na tę okazję prze-
wodniku, który był kolportowany wśród 
uczestników marszu i uroczystości, jak 
również będzie rozdysponowany podczas 
lekcji historycznych prowadzonych przez 
Kozienickie SRH w zainteresowanych 
szkołach i instytucjach.

Organizatorami uroczystości byli: Kozie-
nickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Histo-
rycznych, OSP Stanisławice, PTTK Kozie-
nice, Gmina Kozienice. Partnerzy: Starostwo 
Powiatowe w Kozienicach, Nadleśnictwo 
Kozienice, Nadleśnictwo Dobieszyn, Ko-
zienicki Park Krajobrazowy. Patronat objęli 
Starosta Powiatu Kozienickiego i Burmistrz 
Gminy Kozienice. Przedsięwzięcie zrealizo-
wano w ramach projektu Kozienickiego Sto-
warzyszenia Rekonstrukcji Historycznych 
„Każdy dzień jest podróżą przez historię” 
dofinansowanego ze środków Programu 
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatel-
skich oraz Gminy Kozienice.

Kozienickie SRH na niniejszych ła-
mach serdecznie dziękuje wszystkim 
uczestnikom uroczystości i marszu, 
współorganizatorom oraz partnerom i pa-
tronom przedsięwzięcia. 

krzysztof zAjąc
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śLUbowanie w i LiceUm ogóLnoKszTałcącym 
w Kozienicach

30 września 2011 r. w godzinach popo-
łudniowych w I LO im. Stefana Czarnie-
ckiego w Kozienicach odbyło się uroczyste 
ślubowanie klas pierwszych. Młodzi ludzie, 
którzy od miesiąca uczęszczają do naszej 
szkoły, zostali oficjalnie przyjęci w poczet 
pełnoprawnych członków uczniowskiej 
społeczności. W uroczystości wzięli udział 
uczniowie klas pierwszych i ich rodzice, 
dyrekcja szkoły, przedstawiciele samorzą-
du uczniowskiego oraz członkowie grona 
pedagogicznego. Po wprowadzeniu sztan-
daru szkoły i odśpiewaniu hymnu naro-
dowego, głos zabrała Ewa Malec dyrektor  
I LO w Kozienicach. Pani dyrektor powi-
tała zebranych, w serdecznych słowach po-
dziękowała młodzieży za dokonany wybór 
szkoły, zapewniając, że wiedza zdobywana 
w murach naszego liceum zapewni mło-
dym ludziom wysoki poziom kształcenia  
i możliwość kontynuowania nauki na wyż-
szych uczelniach. Zapoznała licznie zgro-
madzonych rodziców z ofertą edukacyjną 
szkoły na bieżący rok – zapewniła, że za-
jęcia pozalekcyjne pozwalają młodzieży 
na rozwijanie w ramach kół zainteresowań 
pasji i pogłębianie wiedzy, dają możliwość 
uczestnictwa w wyjazdach edukacyjnych, 
np.: w ramach zajęć klas medialnych czy 

społeczno – prawnych. Ucz-
niowie mają także możliwość 
poszerzania swojej wiedzy na 
zajęciach fakultatywnych oraz 
w ramach realizowanego pro-
jektu „Gruntowne wykształce-
nie, atrakcyjna praca”. 

Uczniowie naszego li-
ceum korzystają z ciekawej 
oferty zajęć sportowych, re-
dagują szkolną gazetę Glon, 
angażują się także, przy 
współpracy z Kroniką Ko-
zienicką, w realizację tema-
tycznych audycji telewizyjnych oraz z za-
angażowaniem uczestniczą w działaniach 
wolontariackich. Pani dyrektor zaznaczy-
ła także, że co roku baza dydaktyczna  
w naszej szkole jest poszerzana i dosto-
sowywana do wymogów nowoczesnego 
edukowania. Absolwenci naszej szkoły 
uzyskali wysoką zdawalność egzaminów 
maturalnych, znacznie przewyższającą 
średnią kraju i województwa.

Następnie przedstawiciele klas pierw-
szych złożyli uroczyste ślubowanie na 
sztandar szkoły, a przewodnicząca samo-
rządu – Eliza Ruba, witając młodszych 

kolegów, zachęciła do współpracy w ra-
mach działań samorządu uczniowskiego.

Po zakończeniu oficjalnej części uro-
czystości, rodzice udali się na spotkania 
z wychowawcami klas, a młodzież przy-
gotowywała się do części nieoficjalnej  
i dyskoteki. 

Wkrótce wspólna zabawa rozpoczęła 
się na dobre – przygotowane przez star-
szych kolegów konkursy, takie jak „pomy-
lone kalambury” czy „śpiewane artykuły” 
pozwoliły sprawdzić umiejętności nowych 
uczniów. Było dużo śmiechu i doskonałej 
zabawy, która zintegrowała całą społecz-
ność uczniowską naszej szkoły. 

jAkuB AMBroziAk

ekologIczna zabawa w zIelonyM
W piątkowy poranek 30 września 

2011 r. uczniowie I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Stefana Czarnieckiego 
w Kozienicach licznie zgromadzili się 
na placu szkolnym i rozpoczęli przygo-
towania do kolejnego już Festynu Eko-
logicznego. Zgodnie z tradycją, która 
kontynuowana jest od 7 lat, także tego-
roczna zabawa propagowała ekologicz-
ny styl życia.

Uczniowie przygotowali kolorowe 
stoiska, na których znalazły się potra-
wy i zabawki wykonane z materiałów 
ekologicznych. Krótkie przygotowania 

wystarczyły, aby plac szkolny zatęt-
nił życiem – na stoiskach pojawiły się 
pyszne i oryginalne potrawy, zabawne 
i niezwykłe dekoracje, a ciekawie po-
przebierani uczniowie, prezentujący 
swoje „stragany”, zachęcali przybyłych 
gości nie tylko do oglądania ich dzieł, 
ale także do degustacji potraw. Stoiska 
i ich zawartość oceniane były przez ko-
misję, która przyznawała nagrody i wy-
różnienia za najciekawszą, najbardziej 
oryginalną i pomysłową prezentację. 
Okazało się, że pomysły były naprawdę 
rewelacyjne, a jadło przednie. Miejsca 

na podium zajęły 
klasy:
III a – I miejsce
I b – II miejsce
II f – III miejsce

Po części ofi-
cjalnej nastąpiły 
zabawy i konkur-
sy, w których brali 
udział uczniowie 
oraz zaproszeni 
goście. Zapre-
zentowali ekolo-
giczne zabawki,  
a muzyczne talen-

ty ujawniły dziewczęta i chłopcy z na-
szej szkoły – okolicznościowe piosenki 
wzbudziły zachwyt i aplauz zgroma-
dzonej publiczności.

Tego dnia gościliśmy w naszym li-
ceum 120 przedszkolaków z gminy 
Kozienice. Dzieci z zainteresowaniem 
oglądały przygotowane zabawki, chęt-
nie też się nimi bawiły, a szczególną 
radość sprawiła maluchom przejażdż-
ka „wehikułem” przygotowanym przez 
„konstruktorów” z klasy IIIa – zdo-
bywców tegorocznej nagrody głównej. 
Dzieci uczestniczyły także w przed-
stawieniu przygotowanym przez grupę 
teatralną „LOtea”. Wszyscy dobrze się 
bawili, radosny nastrój i uśmiechy na 
twarzach były potwierdzeniem, że takie 
imprezy mają sens i klimat. Dla każde-
go uczestnika festynu przygotowany był 
ciepły posiłek – smakowite kiełbaski,  
a na osłodę każda klasa otrzymała słod-
ki upominek.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
za zaangażowanie, wspaniałą zabawę  
i zapraszamy w przyszłym roku.

MAgDAlenA jAneczek
AnetA jAnkoWskA

Wydarzenia
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VI OgólnOpOlskI przegląd 
Piosenki biesiadnej

25 września w Kozienickim Domu 
Kultury odbył się VI Ogólnopolski Prze-
gląd Piosenki Biesiadnej, którego orga-
nizatorem był Klub Seniora „Relaks”,  
a pomocy w jego zorganizowaniu 
udzielili Starostwo Powiatowo, Urząd 
Miejski oraz Dom Kultury w Ko-
zienicach. Tegoroczny przegląd był 
realizacją zadania pożytku publicz-
nego Gminy Kozienice pod nazwą „Or-
ganizacja plenerów, biesiad, festiwali  
i przeglądów muzycznych, teatralnych, 
filmowych lub innych mających szcze-
gólne znaczenie dla kultury Ziemi Ko-
zienickiej”. Uczestniczyło w nim kil-
kadziesiąt chórów, zespołów i solistów, 
którzy zaprezentowali znane wszystkim 
utwory biesiadne. Jak powiedziała prze-
wodnicząca Klubu „Relaks” Mirosława 
Wójcicka głównym celem takiego prze-
glądu jest „przede wszystkim dobra za-
bawa, poznanie się nawzajem seniorów 
z całej Polski, wspólny śpiew, no i oczy-
wiście popularyzacja piosenki biesiad-
nej”. Przegląd rozpoczął się odśpiewa-
niem hymnu seniorów „Kochajmy się, 
radujmy się, szanujmy się”, a oficjalne-
go otwarcia dokonały przedstawicielki 
władz samorządowych powiatowych  
i gminnych. W trakcie części oficjalnej 
festiwalu nie zabrakło także podzięko-
wań i kwiatów, a szczególnie dla Klubu 
Seniora „Relaks” pod kierownictwem 
Mirosławy Wójcickiej, który święto-
wał jubileusz 5-lecia istnienia. Klub 
działa przy Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Kozienicach od 2006 roku. Głównym 
celem działalności jest promocja gminy, 
powiatu w Polsce i za granicą. Zespół wie-
lokrotnie koncertował na ogólnopolskich  
i regionalnych, a także międzynarodo-
wych festiwalach i przeglądach.

Wszystkie zespoły i soliści otrzymali 
statuetki i upominki ufundowane przez 
Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe  
w Kozienicach.

Nie zabrakło także zaproszonych spe-
cjalnych Gości Przeglądu. Pierwszym  
z nich był Witold Wójcik, który wprawił 
wszystkich obecnych w stan nostalgii  
i zadumy śpiewając ballady poświęcone 
Janowi Pawłowi II. Natomiast drugim 
gościem był zespół TWINS z Radomia, 
który spowodował, że wszyscy seniorzy 
rozpoczęli wspólną zabawę. „Atmosfe-
ra była bardzo miła, wszyscy dobrze się 
bawili i o to chodziło”, podsumowała te-
goroczną imprezę przewodnicząca Klubu 
„Relaks” Mirosława Wójcicka.

AleksAnDrA PAjDA

zawody sporTowo – poŻarnicZe
VII Powiatowe Zawody Sporto-

wo-Pożarnicze Drużyn Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu powiatu ko-
zienickiego odbyły się 18 września na 
boisku szkolnym w Janikowie. Brało 
w nich udział 7 drużyn – 5 męskich 
oraz 2 kobiece wyłonionych w drodze 
wcześniejszych eliminacji gminnych. 
Zawodnicy i zawodniczki zmagali się  
w dwóch konkurencjach przewidzia-
nych w regulaminie pożarniczym: szta-
feta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami 
oraz ćwiczenia bojowe z motopompą. 

W klasyfikacji generalnej zawodów 
w grupie A (mężczyźni) I miejsce z wy-
nikiem 102,2 pkt zajęła drużyna OSP  
z Garbatki-Letnisko, II miejsce 105,5 pkt 
drużyna OSP z Gniewoszowa, III miej-
sce117,9 pkt drużyna OSP z Grabowa 
nad Pilicą, IV miejsce 121,8 pkt druży-
na OSP z Wysokiego Koła, V miejsce  
124,9 pkt drużyna OSP z Sieciechowa. 
W grupie C (kobiety) pierwsze miejsce 
zajęła drużyna OSP z Gniewoszowa  

z wynikiem 106,9 pkt, a drugie drużyna 
OSP ze Świerży Górnych z wynikiem 
146,4 pkt. Zwycięzcy otrzymali puchary 
oraz pamiątkowe dyplomy.

AleksAnDrA PAjDA

dwUbóJ poŻarniczy
W dniu 5 października 

na stadionie Kozienickiego 
Centrum Rekreacji i Spor-
tu rozegrano VI Zawody 
w Dwuboju Pożarniczym 
Drużyn Państwowej Straży 
Pożarnej „Kozienice 2011” 
połączone z pożegnaniem 
dwóch zasłużonych zawod-
ników. Brało w nich udział 
28 zawodników – strażaków 
reprezentujących Komendy 
Miejskie i Powiatowe PSP 
w: Zwoleniu, Siedlcach, 
Sokołowie Podlaskim, Wy-
szkowie, Garwolinie, Sierp-
cu, Płońsku, Łosicach, Radomiu, Prusz-
kowie i Kozienicach. Zawody rozegrano  
w dwóch konkurencjach indywidualnych tj.: 
wspinanie na trzecie piętro przy użyciu dra-
biny hakowej oraz pożarniczy tor przeszkód  
100 m, które razem tworzyły dwubój pożar-
niczy. Ostatni bieg należał do dwóch zasłu-
żonych zawodników Daniela Jastrzębskiego 
z KP PSP w Kozienicach oraz Krzysztofa 
Wardala z KP PSP w Garwolinie, którzy po-
stanowili zakończyć swoją karierę sportową. 
Nasz zawodnik powiedział, że „jest to osta-
teczna decyzja, na którą zaważyły dodatko-
we obowiązki, rodzina i zmęczenie 10-letnią 
karierą, ale na pewno będę wiernym kibicem 
i pomogę wielu kolegom, którzy zaczynają 
uprawiać ten sport”. 

Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy 

ufundowane przez Mazowieckiego Komen-
danta Wojewódzkiego PSP, Starostę Powia-
tu Kozienickiego, Burmistrza Gminy Ko-
zienice oraz Komendanta Powiatowego PSP  
w Kozienicach. Na zakończenie zawodów 
Rzecznik KP PSP w Kozienicach Walde-
mar Krakowiak podziękował odchodzącym 
zawodnikom „za emocje jakich dostarczyli 
w czasie swojej kariery pożarniczej. Byli za-
służonymi zawodnikami. Stanowili oni część 
reprezentacji nie tylko swoich komend, ale 
także reprezentacji województwa mazowie-
ckiego. Byli członkami kadry Polski”.

Zarówno zawody drużyn OSP jak  
i PSP bacznie obserwowali zaproszeni 
goście oraz władze samorządu powiato-
wego i gminnego.

AleksAnDrA PAjDA

Wydarzenia
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W SIDŁACH LOJALNOŚCI 
RODZINNEJ

Zaufanie. Uznanie wzajemnych zasług. 
Zobowiązania. Uczciwość. Sprawiedliwość. 
Wszystkie wymienione pojęcia składają się 
na definicję lojalności rodzinnej. Każda ro-
dzina ma swoje zasady, normy i zobowiąza-
nia, które pozwalają jej funkcjonować i są 
tylko dla niej zrozumiałe. Rodzina bez zasad 
nie ma racji bytu, jednak zdarza się, że te nie-
widoczne powiązania mogą zmienić rodzinę 
z normalnie funkcjonującej na zaburzoną, 
splątaną, zamkniętą na świat zewnętrzny 
i innych ludzi. Każda rodzina ustanawia 
oczekiwania, których wszyscy są zobowią-
zani przestrzegać i podporządkowywać się 
im. W momencie gdy ktoś z rodziny zechce 
się wyłamać, żyć na własny rachunek i we 
własny sposób mogą pojawiać się problemy, 
które potrafią zniszczyć lub naruszyć system 
rodzinny. Jednak nie zawsze jesteśmy w sta-
nie zachowywać się tak jak chciałaby tego 
rodzina, czy też zachować się lojalnie wo-
bec wszystkich jej członków. W rodzinach,  
w których lojalność stawiana jest na pierw-
szym miejscu może pojawić się poczucie 
winy, powodujące chęć odpokutowania  
i odpłacenia za to, że się ją zawiodło. Osoba 
może zrezygnować z siebie na rzecz ukła-
du rodzinnego. Może porzucić swoje plany  
i marzenia tylko po to, by nie zawieść ro-
dziny. Takie narastające poczucie winy  
i przekonanie, że nie jest się w stanie sprostać 
wymaganiom może doprowadzić do cho-
roby psychicznej lub somatycznej. Często 
osoby z takich rodzin przedkładają rodzinę 
nad siebie. Na przykład córka, która w mo-
mencie rozwodu rodziców nagle zaczyna 
bardzo chorować, zawsze gdy ojciec wraca 
do domu jej stan się poprawia, a za każdym 
razem gdy się oddala ona znowu choruje. 
Jej choroba jest lekarstwem na samotność, 
a zarazem jedynym sposobem na trzymanie 
rodziny razem.

Dla ratowania rodziny jej członkowie 
mogą poświęcić wszystko, mogą złożyć 
każdą ofiarę, nawet zdrowie. W rodzinach 
tkwiących w sidłach lojalności potrzeby 
jednostki zawsze przegrywają z potrzeba-
mi rodziny. 

W rodzinach pamięć wzajemnych zasług 
jest bardzo odporna na upływ czasu. Istnieje 
niewidzialna księga, w której „zapisywane” 
jest to, co kto wnosi i co bierze z systemu. Je-
żeli coś dostajemy musimy również dać coś 
w zamian. W niektórych rodzinach panuje 
przekonanie, że liczyć można tylko na swoich 
bliskich, nie należy się krytykować, współ-
zawodniczyć ze sobą, a jedynie wspierać się. 
Jeżeli dochodzi do jakiś konfliktów to szybko 
są one maskowane, ukrywane pod płaszczem 

sztucznych uśmiechów czy też chorób, które 
zawsze jednoczą rodzinę. Ludzie wokół czę-
sto mogą dziwić się, niedowierzać i zazdroś-
cić owej nieskazitelności. Jednak nikt nie 
zdaje sobie sprawy jak naprawdę wyglądają 
relacje, jaką cenę trzeba zapłacić, tylko po to, 
by zachować narzucony rodzinie wizerunek, 
często sięgający kilku pokoleń wstecz. 

Lojalność wzmocniona może być przez 
wdzięczność i poczucie winy, ponieważ nie 
zawsze jest się w stanie odwzajemnić za trud 
i poświęcenie. Dla przykładu jeżeli rodzice 
darzą swoje dziecko zaufaniem, pozwalają 
mu na chodzenie na imprezy, dziecko musi 
zachowywać się według ich zasad, aby tego 
zaufania nie stracić. W momencie gdy za-
wiedzie rezygnuje z następnych wyjść tylko 
po to, żeby nie zawieść ich znowu. Jednak 
jeżeli dziecko ma silną osobowość lub jest 
w towarzystwie silnie wpływającym na nie, 
może przeciwstawiać się normom rodzin-
nym. Za każdym razem gdy rodzice będą 
próbowali grać mu na poczuciu winy, może 
się buntować i oddalać, nie wracać do domu 
i znaleźć alternatywę dla życia rodzinnego. 
Rodzice mogą łatwo stracić swoje dziecko 
lub wpędzić je w poważne zaburzenia, przez 
ciągłe podkreślanie zależności między nimi  
i wdzięczności, jaką powinno dziecko czuć 
za urodzenie, czy też wychowanie. 

Dziecko staje się dłużnikiem wobec 
swoich rodziców, musi wyrównać owe dłu-
gi poprzez zinternalizowanie oczekiwanych 
zobowiązań, spełnienie oczekiwań i prze-
kazanie ich swoim dzieciom. Często zdarza 
się, że dziecko realizuje swoje zobowiąza-
nia chociaż na zewnątrz lekceważy rodzinę. 
W niektórych przypadkach lojalność może 
przerodzić się w zachowania destrukcyjne 
dla jednostki. Na przykład chłopak wstę-
pujący w związek małżeński, a powiązany 
silnymi zobowiązaniami wobec matki, może 
przedkładać relacje z symbiotyczną mat-
ką nad swoją żonę, w konsekwencji czego 
może zniszczyć swoje małżeństwo i pozba-
wić się szczęścia. 

Mimo tego, że osoba zdaje sobie spra-
wę z takich niezdrowych relacji i uwi-
kłań, może nadal tkwić w tych układach.  
W najgorszym wypadku więzi lojalnościo-
we mogą być tak silne i tak wpojone, że 
młoda osoba nie chce wejść w nowy zwią-
zek i nawiązać lojalności w nowej rodzinie, 
ponieważ obawia się, że będzie to zdrada 
starego systemu. Im bardziej ktoś jest przy-
wiązany do rodziców tym trudniej będzie 
mu zastąpić lojalność nowym związkiem. 

Każda przesada jest zła, jednak należy 
pamiętać, że zależność lojalnościowa w odpo-

wiedniej „dawce” 
jest konieczna. 
Brak jakichkol-
wiek zasad, lojal-
ności i odrzucenie dziecka mogą powodować 
brak poczucia sensu i kierunku w życiu. Za-
sady wynosi się właśnie z domu, bo jak nie  
z niego, to skąd? Odchylenie w żadną ze stron 
nie jest dobre, najlepszym rozwiązaniem by-
łoby znalezienie złotego środka między po-
szanowaniem wolności jednostki, a respekto-
waniem zasad rodzinnych. 

psycholog PAulinA jArosz

28 września odbyła się XII (nadzwy-
czajna) Sesja Rady Powiatu Kozienickie-
go IV kadencji. Podjęte zostały uchwały 
w następujących sprawach:
– wprowadzenia zmian w budżecie po-

wiatu na 2011 rok;
– wprowadzenia zmian w Uchwale  

Nr V/43/2011 Rady Powiatu Kozieni-
ckiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej gminie 
Garbatka-Letnisko na realizację zadania 
”Wykonanie rekultywacji (zamknięcia) 
składowiska odpadów komunalnych  
w Garbatce Zbyczyn”;

– udzielenia pomocy finansowej gminie 
Garbatka-Letnisko na realizację za-
dania „Termomodernizacja budynku 
remizy strażackiej i świetlicy gminnej  
w Garbatce-Letnisko”;

– udzielenia pomocy finansowej gmi-
nie Głowaczów na realizację zadania 
„Przebudowa kotłowni w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Cecylówce 
Brzózkiej – zmiana urządzenia z paliwa 
stałego na paliwo olejowe”;

– udzielenia pomocy finansowej gminie 
Głowaczów na realizacje zadania „Wy-
konanie ujęcia wód podziemnych w miej-
scowości Głowaczów – studnia nr 2”;

– zmiany do uchwały Nr V/46/2011 z dnia 
23 lutego 2011 roku w sprawie określenia 
zadań i wysokości środków Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych z zakresu rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych do realizacji  
w Powiecie Kozienickim na 2011 rok. 
Radni zapoznali się ze sprawozdaniem 

Komisji Rewizyjnej dotyczącym działalności 
Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach 
oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Za-
kładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.

DAnutA DelektA

XII SeSja Rady PowIatu 
KozIenIcKIego

Informacje
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„święTy FranciszeK pUszczy KozienicKieJ.  
Życie i Twórczość sTeFana śLaŻyńsKiego”

Ekspozycję o tym tytule można oglą-
dać w Muzeum Wsi Radomskiej do grud-
nia przyszłego roku. Wystawa stanowi 
przekrój dorobku artystycznego jednego 
z najwybitniejszych rzeźbiarzy powiatu 
kozienickiego, którego prace znajdują się 
również na wystawie stałej w Muzeum 
Regionalnym w Kozienicach. Stefan Śla-
żyński mieszkał i tworzył w Stanisławi-
cach, swojej rodzinnej miejscowości.:

„Moja wioska taka piękna, 
że piękniejszej w świecie 
nie ma. Każdy kącik
mnie tam znany, każda
chatka, każde dziecię.
Dookoła bór sosnowy
drzew się zgina jak 
staruszek siwobrody, bo tam
chodziłem ze swoją mamą 
na grzybki, poziomki,
malinki, jeżynki, orzechy,
jagody. Bo nasza puszcza nie
tylko, że jest piękna,
ale ona nas i żywi.
Stanisławice to jest moja 
wioska rodzinna...”

Prace zaprezentowane w spichlerzu  
z Wilkowa pochodzą ze zbiorów Muzeum 
Wsi Radomskiej, które jest w posiadaniu 
większości prac twórcy oraz ze zbiorów Mu-
zeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.

Według komisarz wystawy Aleksan-
dry Żytnickiej, Stefan Ślażyński był wielką  
i wyjątkową indywidualnością twórczą ze 
względu na oryginalne, naturalne i nie zma-
nierowane podejście zarówno do swojej 
pasji, jak i w ogóle świata. Zamiłowanie do 
rzeźbienia w drewnie sięga jego najmłod-
szych lat, a osobą, która je w nim rozbudziła 
był rzeźbiący w kamieniu wujek artysty Sta-
nisław Wójcik. 

Motywem przewodnim prac Ślażyńskie-
go były ptaki oraz zwierzęta zamieszkujące 
Puszczę Kozienicką. Ptaki rzeźbił najchęt-
niej i w każdej wolnej chwili. Ozdabiał nimi 
swój dom w Stanisławicach, rozdawał jako 
upominki rodzinie i znajomym. Rzeźbiąc je, 

zachowywał idealnie proporcje, dbał o linie 
i barwy, co nie jest cechą charakterystyczną 
dla innych rzeźb artysty. I to właśnie rzeźby 
ptaków, zaprezentowane na jego pierwszej 
wystawie w 1978 roku, spotkały się z wiel-
kim uznaniem. Równie entuzjastycznie zo-
stała przyjęta rzeźba „Chrystusa z otwartym 
sercem”. Od momentu pierwszej wystawy, 
będącej wynikiem odkrycia jego twórczości 
przez etnografów, postać rzeźbiarza przestała 
być anonimowa, wzbudziła zainteresowanie 
zarówno etnografów, jak i znawców oraz mi-
łośników sztuki ludowej. Poszczególne mu-
zea oraz stowarzyszenia otoczyły artystę opie-
ką, mobilizując go jednocześnie do tworzenia 
i narzucając tematykę. Dzięki temu Ślażyński 
zaczął sięgać po tematy biblijne, patriotyczne 
oraz związane z życiem wsi. Na wystawie  
w Muzeum Wsi Radomskiej można zobaczyć 
dwie zaaranżowane pracownie artysty, cho-
ciaż faktycznie żadnej nie posiadał i rzeźbił 
w każdym dogodnym miejscu. Wśród prac 
znajdują się rzeźby ptaków i zwierząt, rzeźby 
i płaskorzeźby przedstawiające sceny z życia 
wsi oraz obyczaje świąteczne, sceny biblijne, 
pietę i Chrystusa frasobliwego, rzeźby przed-
stawiające Matkę Boską, Chrystusa z otwar-
tym sercem, Jana Pawła II, pustelnika, Jana 
Kochanowskiego płaczącego nad zmarłą Ur-
szulką oraz płaskorzeźby z motywami patrio-
tycznymi oraz rzeźba i płaskorzeźba przedsta-
wiająca postać Oskara Kolberga, a także dwie 
rzeźby przedstawiające św. Franciszka, które-
go postać w sposób szczególny inspirowała  
i fascynowała twórcę.

Ślażyński chętnie podpatrywał i podziwiał 
prace innych rzeźbiarzy. Poza pierwszym 
nauczycielem, miał możliwość tworzenia  
z Leonem Kudłą oraz Grzegorzem Szewczy-
kiem. Nigdy jednak nikogo nie naśladował, 
pozostał wierny swojej technice. Jego rzeźby 
są pełne ekspresji i niezwykłej siły wyrazu. 
Wydają się proste, niemal ascetyczne, pozba-
wione jakiejkolwiek maniery. Artysta, który 
nie zdawał sobie sprawy z wartości swoich 
prac i nie przywiązywał wagi do wyróżnień, 
był laureatem wielu prestiżowych nagród. 

Ostatnią z nich była 
nagroda im. Oskara 
Kolberga „Za zasługi 
dla kultury ludowej” 
przyznana przez Mi-
nistra Kultury i Sztuki 
w 1988 roku. Wysta-
wę uzupełniają foto-
grafie oraz wybrane 
dokumenty dotyczące 
artysty, a także cytaty 
jego wypowiedzi, któ-

re pozwalają chociaż w niewielkim stopniu 
poznać twórcę, który zmarł na zawał serca 
27 stycznia 1989 roku. 

Stefan Ślażyński niewątpliwie posia-
dał swój własny, oryginalny styl oraz spo-
sób na życie. Był człowiekiem niezwykle 
skromnym, wrażliwym, który potrafił  
w rzeźbę tchnąć wielkie emocje. Praca 
nad rzeźbą dawała mu odpoczynek, spra-
wiała radość, stawała się medytacją: 

„Pójdę do lasu, posłucham,
popatrzę, poprzyglądam się.
Ciekawi mnie. I radośniej jakoś.”

Ponieważ nie tylko wystawa prac Stefana 
Ślażyńskiego reprezentuje na terenie Muze-
um Wsi Radomskiej powiat kozienicki, od-
wiedzający mogą również zobaczyć wiatrak 
z 1920 roku pochodzący z Gniewoszowa 
oraz usytuowany w niezwykle malowniczym 
miejscu trak z 1940 r. pochodzący z Molend. 
Obecnie z muzealnego magazynu wywożone 
są pozyskane w czasie translokacji elementy 
tartaku, a jego stan jest wiernie odtwarza-
ny. Najważniejszą częścią  tego obiektu jest 
mechanizm tnący. Jest to trak poziomy, jed-
nopiłowy firmy „Blumwe i syn” z Bydgosz-
czy, którego mechanizm jest mocną i zwartą 
konstrukcją opartą na żeliwnych odlewach. 
Podnoszenie i opuszczanie piły ramowej od-
bywało się ręcznie. Kłodę drewna ładowano 
na wózek ustawiony na torach, po których 
podjeżdżał pod piłę, natomiast odbiór tarcicy 
odbywał się ręcznie. Długość robocza piły 
wynosi 1 500 mm i pozwalała na przeżyna-
nie kłód drzewa o grubości 1 000 mm. Trak 
napędzany był silnikiem elektrycznym. 

Muzeum położone jest na obrzeżach 
Radomia, tuż przy trasie E77 Warszawa-
Kraków. 

AgnieszkA gAjDA

Informacje



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 11

„Wspierajmy bezrobotnych”
Projekt współfinansowany ze środków  

Unii Europejskiej w ramach  
Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

„Upowszechnianie integracji społecznej w Powiecie ko-
zienickim” to projekt systemowy realizowany przez Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działanie 7.1 
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 
7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez po-
wiatowe centra pomocy rodzinie. 

W jego zakresie oferujemy różne instrumenty aktywizacji  
w tym:
• aktywizacji społecznej tj. trening kompetencji i umiejętności 

społecznych, warsztaty umiejętności psychospołecznych, po-
radnictwo psychologiczne i prawne;

• aktywizacji zawodowej tj. doradztwo zawodowe;
• aktywizacji zdrowotnej tj. zajęcia rehabilitacyjne, terapia 

psychologiczna;
• aktywizacji edukacyjnej tj. kursy i szkolenia podnoszące 

kompetencje o charakterze zawodowym.

Wskazane rodzaje wsparcia znajdują odzwierciedlenie  
w działaniach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie kie-
rowanych do uczestników projektu, którzy w kolejnych la-
tach tj. 2008-2011) mieli możliwość korzystać z różnych 
form aktywizacyjnych m.in. szkolenia komputerowe, szkole-
nia z zakresu przedsiębiorczości, telemarketingu, pozyskiwa-
nia funduszy europejskich, a także z treningów kompetencji  
i umiejętności społecznych, terapii psychologicznej czy za-
biegów rehabilitacyjnych.

Wymienione formy aktywizacyjne realizowane były 
między innymi w formie wyjazdowych turnusów szkolenio-
wych lub szkoleniowo-rehabilitacyjnych. Podczas turnusów 
oprócz fachowej opieki specjalistów uczestnikom pomocą 
służyli opiekunowie osób niepełnosprawnych. Wszystkim 
uczestnikom pobytów aktywizacyjnych poza miejscem za-
mieszkania, zapewniono wyżywienie, nocleg oraz transport 
na miejsce zajęć aktywizacyjnych. Taka forma wsparcia 
będzie również ponawiana w kolejnych latach, a projekt 
kontynuowany będzie do 2013r. Dotychczas w projekcie 
uczestniczyło 146 osób. Aktualnie z  proponowanych form 
wsparcia mogą skorzystać osoby niepełnosprawne oraz wy-
chowankowie rodzin zastępczych spełniające łącznie trzy 
warunki;
• korzystają ze świadczeń pomocy społecznej;
• znajdują się w wieku aktywności zawodowej (15-64);
• są zatrudnione lub niezatrudnione, zagrożone wykluczeniem 

społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wska-
zanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz.1362  
z późn. zm.).

Udział w projekcie jest bezpłatny

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w Kozienicach ul. Świerczewskiego 20, tel. 48/611-02-26. 

Informacje o projekcie jak również ankieta rekrutacyjna 
dostępna jest na stronie www.pcprkozienice.pl

koordynator projektu
ViolettA BeDnArek

Ostatni kwartał roku jest okresem pierwszych podsumo-
wań dotyczących wszystkich sfer działalności Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Kozienicach. Od roku 2004 istotną rolę  
w działalności PUP odgrywają projekty współfinansowane 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 
2008-2013 dla realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy 
bardzo ważny jest projekt „Wspierajmy bezrobotnych”, który 
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
społecznego i jest realizowany w ramach Poddziałania 6.1.3 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Popra-
wa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu ak-
tywności zawodowej osób bezrobotnych. 

Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego, każ-
dego roku PUP może realizować działania zmierzające do po-
prawy sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Wartość projektu, w roku bieżącym, wynosi prawie  
1 841 000 zł – 85% tej kwoty to dofinansowanie. Dzięki tym 
środkom udało się zorganizować staże dla 210 osób oraz jed-
norazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla  
30 osób. Od początku 2008 roku wsparciem udało się objąć 
1270 osób.

Rok 2011 to bardzo trudny okres w działalności Powia-
towego Urzędu Pracy co wiąże się z drastycznym ograni-
czeniem środków Funduszu Pracy. Środki te każdego roku 
pozwalały organizować wiele zróżnicowanych form wsparcia 
dla osób bezrobotnych. 

W obliczu znacznych cięć środków krajowych, projekt 
współfinansowany ze środków Unijnych, stanowi jeszcze 
większą wartość dla lokalnej społeczności. Wsparcie pro-
jektowe kierowane jest do bezrobotnych kobiet i mężczyzn 
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ko-
zienicach. Polityka równości szans w tym równości płci, 
jest bardzo ważnym aspektem realizacji projektu. Zgodnie  
z przyjętymi założeniami grupę docelową w 2011 roku sta-
nowią:
• Bezrobotni do 25 roku życia,
• Długotrwale bezrobotni,
• Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia 

zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
• Bezrobotni zamieszkali na wsi.

Założeniem projektu jest dążenie do coraz szerszego obej-
mowania wsparciem bezrobotnych mężczyzn z powiatu kozie-
nickiego. 

Osoby zainteresowane projektem realizowanym przez PUP 
w Kozienicach bliższe informacje mogą uzyskać w siedzibie 
Powiatowego Urzędu Pracy: ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice 
pok. nr 10, a także pod numerem tel. 48 614 66 81 oraz na stronie 
internetowej www.pupkozienice.pl.

mgr ArkADiusz noWAkoWski
Dyrektor Powiatowego urzędu Pracy
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