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BUDŻET POWIATU
KOZIENICKIEGO NA 2009 ROK
Na XXV Sesji Rady Powiatu Kozienickiego, 30 grudnia
2008 roku uchwalony został budżet powiatu kozienickiego
na 2009 rok.

Skarbnik Powiatu Kozienickiego – Jadwiga Kręcisz
Jak powiedziała Skarbnik Powiatu Jadwiga Kręcisz: przy
konstrukcji projektu budżetu na 2009 rok Zarząd Powiatu wziął
pod uwagę założenia przyjęte w projekcie budżetu państwa na
2009 rok: prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów
i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,9% i średnioroczny
wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej
sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 103,9% oraz
wysokości obowiązkowych składek na Fundusz Pracy 2,45%
podstawy ich wymiaru.
Dochody budżetu powiatu na 2009 rok prognozuje
się w wysokości 46.594.699,00 zł, w tym dochody bieżące
37.314.730,00 zł oraz dochody majątkowe 9.279.969,00 zł.
Na prognozowaną kwotę dochodów składają się: subwencja ogólna w wysokości 18.906.880,00 zł, dotacje celowe
z budżetu państwa w wysokości 5.438.582,00 zł oraz dochody własne w wysokości 20.204.122,00 zł i pozostałe dochody
w wysokości 2.045.115,00zł.
Subwencja ogólna składa się z trzech części: część oświatowa to kwota 16.017.548,00 zł, część wyrównawcza to
2.049.653,00 zł oraz część równoważąca 839.679,00 zł.
Dotacje celowe z budżetu państwa obejmują dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.753.862, 00 zł
oraz na zadania własne w kwocie 684.720,00 zł.
Skarbnik Powiatu dodaje: dochody własne powiatu obejmują
głównie
– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT
Dokończenie na str. 2

Marcin Awiżeń
Najpopularniejszym
Sportowcem
Ziemi Radomskiej
10 stycznia 2009 roku poznaliśmy zwycięzców XV Plebiscytu „Echa Dnia” na Najpopularniejszego Sportowca Ziemi Radomskiej 2008 roku.
Wśród sportowców I miejsce zajął Marcin Awiżeń złoty
medalista w biegu na 800 m na XIII Igrzyskach Paraolimpijskich w Pekinie w 2008 r. Był to jego olimpijski debiut,
w biegu na dystansie 1500 metrów zajął 4. miejsce. Mieszka w Świerżach Górnych z mamą Alicją. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w ZS Nr1 im. Legionów Polskich
w Kozienicach, obecnie studiuje informatykę. Od rozpoczęcia nauki w ZS Nr1 wyczynowo zaczął trenować biegi. Obecnie startuje w barwach Radomskiego Stowarzyszenia Sportu
i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Start Radom. Zajął
trzecie miejsce w XI Plebiscycie Polskiego Związku Sportu
Niepełnosprawnych Start. Za osiągnięcia sportowe otrzymał
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W tym roku
chce wystartować mistrzostwach Europy i w halowych mistrzostwach Polski. A za 4 lata planuje start na olimpiadzie
w Londynie.

Najpopularniejsi Sportowcy i Trener Ziemi Radomskiej
2008 roku
Najpopularniejszy trener roku 2008 Jacek Szczygieł na
co dzień jest nauczycielem wychowania fizycznego w Zespole Szkół Nr 1 w Kozienicach. Trener lekkiej atletyki,
wcześniej zawodnik sekcji lekkoatletycznej MG MZKS
Kozienice. Od 2000 roku trener Marcina Awiżenia. A od
1999 roku jest trenerem w Radomskim Stowarzyszeniu Sportu
i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Start. Za wieloletnią
pracę trenerską odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Najlepszy trener sportu niepełnosprawnych w 2008 roku.
Danuta Delekta
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BUDŻET POWIATU
KOZIENICKIEGO NA 2009 ROK
i w podatku dochodowym od osób
prawnych CIT kwocie 7.974.753,00 zł,
– wpływy z opłaty komunikacyjnej
w kwocie 1.474.000, 00 zł,
– wpływy z usług (odpłatność w internatach i w Domu Pomocy Społecznej
w Kozienicach) w kwocie 1.490.292,00 zł
– wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych i dochody z najmu
i dzierżawy składników majątkowych
w kwocie 637.722,00 zł,
– odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 302.500,00 zł,
– zaplanowane dotacje rozwojowe
ze środków funduszy Unii Europejskiej: na inwestycje drogowe i na zakup sprzętu medycznego – w kwocie
6.423.547,00 zł.
Wydatki budżetu powiatu na
2009 rok planuje się w wysokości 51.394.699,00 zł, co stanowi
110,83 % planowanej wielkości wydatków na 1 stycznia 2008 roku.
Wydatki
bieżące
zaplanowano
w kwocie 38.753.230,00 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 12.641.469,00
zł, w tym na inwestycje drogowe
– 8.423.115,00 zł, na inwestycje
w jednostkach oświatowych (obiekty
sportowe) – 1.178.654,00 zł, na inwestycje (zakup tomografu) w Szpitalu Powiatowym – 2.757.000,00 zł,
w jednostkach pomocy społecznej –
54.000,00 zł, na wyposażenie Państwowej Straży Pożarnej – 148.700 zł.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 7.658.255,00 zł (głównie na inwestycje drogowe i dla Szpitala
Powiatowego).
W 2009 roku planuje się udzielenie
dotacji z budżetu powiatu w ogólnej
kwocie 1.575.201,00 zł, z tego dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych, dla Biblioteki i dla Warsztatu
Terapii Zajęciowej stanowią kwotę 1.322.645,00 zł, a dotacje celowe
w zakresie oświaty i pomocy społecznej
– kwotę 252.556,00 zł.
W
budżecie
powiatu
na
2009 rok, utworzono rezerwy w kwocie
810.000,00 zł, w tym rezerwę ogólną
w kwocie 300.000,00 zł i rezerwy celowe: oświatową w kwocie 500.000,00 zł
i w zakresie zarządzania kryzysowego
w kwocie 10.000,00 zł.
Na obsługę długu publicznego za-
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planowano kwotę 1.084.000,00 zł,
z tego na odsetki od obligacji i kredytu – 400.000,00 zł, a na wydatki z tytułu poręczenia kredytów dla SPZZOZ
– 684.000,00 zł.
Zadłużenie powiatu na 1 stycznia
2009 roku z tytułu obligacji komunalnych będzie wynosić 5.400.000 zł. Planowany deficyt budżetowy na 2009 rok
wynosi 4.800.000,00 zł.
Źródłami
pokrycia
deficytu
będą przychody z emisji obligacji
– 3.500.000,00 zł oraz z wolnych środków 1.300.000,00 zł.
Ogółem przychody zaplanowano
w kwocie 5.500.000,00 zł – z emisji
obligacji 3.500.000,00 zł, i z wolnych
środków 2.000.000,00 zł, a rozchody
na wykup obligacji wyemitowanych
w 2004 roku zaplanowano w kwocie
700.000,00 zł (zgodnie z umową emisji). Planowana wysokość przychodów
z emisji obligacji uwarunkowana będzie realizacją zadań inwestycyjnych
przy współfinansowaniu ze środków
funduszy Unii Europejskiej i innych
źródeł zewnętrznych.
Przyjęty przez Radę Powiatu prognozowany poziom zadłużenia na lata 2009
-2020 jak i obciążenie budżetu spłatami
zadłużenia mieści się w granicach progów określonych w ustawie o finansach
publicznych.
Konstruując budżet powiatu na
2009 rok założono dalszą współpracę
z samorządami gminnymi w zakresie
inwestycji drogowych, oświatowych,
ochrony zdrowia i ochrony środowiska, a także pozyskiwanie środków
w ramach kontraktów z samorządu województwa mazowieckiego.
Danuta Delekta

INFORMACJA
Wydział
Rolnictwa
Leśnictwa
i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kozienicach informuje, że od 01 stycznia 2009 roku karty
wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego wydawane są przez Starostów.
Druk wniosku o wydanie karty dostępny na stronie internetowej starostwa
www.kozienicepowiat.pl – w zakładce
„formularze do pobrania”.

STUDNIÓWKI
W POWIECIE
KOZIENICKIM

Styczeń i luty to miesiące, kiedy w całej
Polsce odbywają się Studniówki. W powiecie kozienickim 10 stycznia jako pierwsi na
tym, tak ważnym dla przyszłych maturzystów balu mieli okazję bawić się uczniowie
czwartych klas Technikum Leśnego i Drzewnego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko. Uczniowie tej szkoły ruszyli do tańca
w rytm tradycyjnego poloneza. Jak przystało
na uczniów szkoły drzewnej tańczący chłopcy ubrani byli w mundury leśników. Taneczne popisy wychowanków garbackiej szkoły
obserwowali ich nauczyciele, rodzice oraz
zaproszeni goście.
Część oficjalną poprowadzili dwaj uczniowie – Konrad Grudzień oraz Adam Lachowski. W imieniu swoich kolegów przywitali wszystkich zebranych i podziękowali
rodzicom za zorganizowanie imprezy. Dyrektor szkoły Mirosław Dziedzicki życzył
swoim podopiecznym powodzenia na maturalnych egzaminach. Do słów dyrektora
przyłączył się starosta Janusz Stąpór. Uczniowie złożyli podziękowania nauczycielom. Tuż po tym maturzyści rozpoczęli,
trwającą do rana zabawę taneczną.
Tego samego dnia na studniówce bawili się uczniowie czterech klas licealnych
i technikum gastronomicznego, hotelarskiego
i elektrycznego z Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach. Tradycji stało się zadość i bal studniówkowy rozpoczął
się polonezem. Wśród zaproszonych gości
obecni byli Czesław Czechyra poseł na Sejm
RP, Józef Grzegorz Małaśnicki wicestarosta
powiatu kozienickiego, Krzysztof Wolski
Przewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego. W studniówce uczestniczyli nauczyciele,
wychowawcy, rodzice oraz osoby towarzyszące, razem bawiło się około 400 osób.
17 stycznia polonezem rozpoczął się bal
studniówkowy drugiej grupy uczniów Zespołu Szkól Nr 1 im. Legionów Polskich. Tym
razem uczestniczyli w nim uczniowie z trzech
klas liceum ogólnokształcącego, jednej klasy
liceum profilowanego oraz z technikum handlowego, ekonomicznego i mechanicznego.
Wraz z maturzystami na studniówkę przybyli
poseł na Sejm RP Czesław Czechyra, ks. Dziekan Władysław Sarwa z parafii Św. Rodziny,
przewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego
Krzysztof Wolski, przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele, wychowawcy, rodzice.
Na obu studniówkach uczniów Zespołu
Szkół Nr 1 zaproszeni goście życzyli maturzystom powodzenia na egzaminach maturalnych i rozpoczęcia studiów na wybranych
kierunkach.
www.kozienicepowiat.pl

Wydarzenia

V KONFERENCJA KOZIENICKIEGO PARTNERSTWA LOKALNEGO
W Janowie koło Kozienic w grudniu 2008 roku odbyła się V konferencja Kozienickiego Partnerstwa Lokalnego na rzecz
ożywienia gospodarczego i rynku pracy. Była to już ostatnia z cyklu pięciu konferencji organizowanych w tym roku przez
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach, których celem było wypracowanie projektów gospodarczych mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy i możliwych do zrealizowania na terenie powiatu kozienickiego.
Spotkanie, w którym uczestniczyli
przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządów oraz różnych instytucji i organizacji
pozarządowych zainaugurowali Starosta
Powiatu Kozienickiego Janusz Stąpór,
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Arkadiusz Nowakowski oraz wiceburmistrz
Gminy Kozienice Igor Czerwiński. Podobnie, jak w przypadku poprzednich
konferencji organizatorem ostatniego
spotkania był Powiatowy Urząd Pracy
w Kozienicach.
Wiceburmistrz Igor Czerwiński przedstawił zebranym historię, położenie, infrastrukturę, ważniejsze zrealizowane
inwestycje oraz turystykę, sport i kulturę
w gminie Kozienice.
Na poprzednich konferencjach uczestnicy pracowali nad stworzeniem kilku
propozycji projektów, które ich zdaniem
można by było zrealizować w naszym regionie, a które przyczyniłyby się do rozwoju ziemi kozienickiej. Przygotowano
16 propozycji projektów, a ostatecznie
w wyniku głosowania do szczegółowego
opracowania zostały wybrane 4 propozycje. Projekty te to „Kozienickie Centrum
Wspierania Biznesu”; „Śladami HistoriiWycieczka do przeszłości”; „Rowerem

i kajakiem po ziemi kozienickiej” i „Kozienickie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne”. Ich autorzy musieli uwzględnić
w swoich pracach kryteria przedstawione
przez ekspert Partnerstwa Lokalnego
Jadwigę Olszowską-Urban, dlatego też
przed ostatnią konferencją uczestniczyli
oni w spotkaniach roboczych.
Grupy musiały ocenić wady i pułapki
jakie mogą napotkać, kiedy będą realizowały dany projekt, a także zaplanować
budżet i harmonogram, ocenić ryzyko
i korzyści po wdrożeniu projektu, a także sprawdzić czy propozycje są spójne ze
strategią rozwoju gminy, powiatu i województwa mazowieckiego. Poza uczestnikami pracującymi w poszczególnych
grupach w spotkaniach roboczych brali
udział pracownicy urzędu pracy, którzy na co dzień zajmują się pozyskiwaniem funduszy unijnych i realizowaniem
projektów.
Jak mówiła J. Olszowska-Urban „Te
spotkania warsztatowe między konferencjami odbyły się również i po to, żeby
uczestnicy mogli nauczyć się jak należy
przygotować pomysł do realizacji. Każda
grupa musiała odpowiedzieć nam, pozostałym uczestnikom, jaki jest tytuł projektu, problem
lokalny
do
rozwiązania,
potrzeby lokalne. Grupy
musiały odpowiedzieć,
co jest celem,
kto odbiorcą,
jakie grupy,
ś ro d o w i s k a ,
klienci, jacy
odbiorcy
z
zewnątrz.
Kto będzie liderem, jakich
partnerów
będzie można
doprosić, żeby
wykorzystać
lokalne
zasoby do tworzenia takich
projektów”.
Ekspert Partnerstwa Lokalnego Jadwiga Olszowska-Urban, dyrekEfekty
tor PUP Arkadiusz Nowakowski, Starosta Powiatu Janusz Stąpór
pracy 4 grup
www.kozienicepowiat.pl

roboczych uczestników Kozienickiego
Partnerstwa Lokalnego zaprezentowali
liderzy zespołów w prezentacjach multimedialnych.
Po zakończeniu ostatniej prezentacji
uczestnicy V konferencji otrzymali ankiety, na podstawie których mieli dokonać oceny poszczególnych projektów.
Po podsumowaniu przyznanych punktów
okazało się, że za najlepszy uznany został
projekt „Śladami Historii – Wycieczka do
przeszłości”, który przedstawił lider grupy Krzysztof Zając, pracownik Starostwa
Powiatowego w Kozienicach.
Ekspert J. Olszowska-Urban ocenia „To jest bardzo duży projekt, który
rozpisany jest na 3-4 lata, ma szanse
powodzenia, bo zainteresowane są nim
wszystkie gminy, powiat, jednostki. Wielu
macie pasjonatów, którzy już się w projekt zaangażowali. Ten projekt uzyskał
3649 głosów”.
Kolejne miejsca w rankingu projektów otrzymały projekty: „Rowerem
i kajakiem po Ziemi Kozienickiej”, „Kozienickie Centrum Wspierania Biznesu”
oraz „Kozienickie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne”.
Na zakończenie konferencji Starosta Kozienicki Janusz Stąpór i dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy Arkadiusz
Nowakowski podziękowali Jadwidze
Olszowskiej-Urban, ekspert Partnerstwa
Lokalnego za przygotowanie, udział
i pracę na rzecz Kozienickiego Partnerstwa Lokalnego.
Starosta Janusz Stąpór powiedział
„Zakończyliśmy właśnie V konferencję.
Konferencje, odbywały się w powiecie
przez cały roku w różnych miejscowościach, bo chcieliśmy zaszczepić tę ideę
partnerstwa w całym powiecie. W konferencjach tych uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk. Chodziło o to, aby
na problemy ziemi kozienickiej spojrzeć
z różnych punktów. I wydaje mi się, że ta
różnorodność pozwoliła na bardziej wnikliwe spojrzenie, dlatego też powstały dobre projekty”.
Spotkanie zakończyło wręczenie
certyfikatów potwierdzających udział
w konferencjach Kozienickiego Partnerstwa Lokalnego. Prace nad projektami
będą kontynuowane.
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Informacje

INFORMACJE URZĘDU SKARBOWEGO W KOZIENICACH
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach, przypomina
o nadchodzących terminach:
I. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Podatnicy korzystający w 2008 r. z opodatkowania w formie
ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, obowiązani są:
– złożyć w urzędzie skarbowym roczne zeznanie PIT-28 za
2008r. o wysokości uzyskanego przychodu – w terminie do
2 lutego 2009 r.,
– wpłacić ryczałt należny za miesiąc grudzień 2008 r. (dotyczy osób rozliczających się w okresach miesięcznych)
lub za ostatni kwartał 2008 r. (dla osób rozliczających się
kwartalnie) – w terminie do 2 lutego 2009 r.
Stawki w ryczałcie z najmu w 2009 r.
a) stawka 8,5% – od przychodów nieprzekraczających równowartości z złotych 4.000 euro, czyli 13.510,-zł;
b) stawka 20% – od części przychodów powyżej 4.000 euro,
czyli powyżej 13.510,- zł.
Uwaga: Przeliczenia dokonano wg kursu euro obowiązującego
1 października 2008 r., który wynosił 3,3775 zł.
II. Karta podatkowa.
Podatnicy korzystający w 2008r. z opodatkowania w formie
karty podatkowej, obowiązani są złożyć w urzędzie skarbowym
roczną deklarację PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od podatku w 2008 r. –
w terminie do 2 lutego 2009 r.
III. Opodatkowanie na zasadach ogólnych.
1 Wyboru zaliczek w formie uproszczonej mogą dokonać
Podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych
lub według 19-proc. stawki liniowej. Wysokość zaliczki
wynosi 1/12 podatku obliczonego od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu
rocznym złożonym w roku podatkowym poprzedzającym
dany rok podatkowy tj. za 2007 r. albo za 2006 r. (jeżeli za
2007 rok przedsiębiorca nie wykazał dochodu albo wykazał dochód w wysokości nieprzekraczającej 3.091,-zł).
O wyborze tej formy płatności zaliczek bądź rezygnacji Podatnicy obowiązani są złożyć oświadczenie w urzędzie skarbowym – w terminie do 20 lutego 2009 r.
Uwaga: Zaliczek w formie uproszczonej nie mogą opłacać podatnicy, którzy po raz pierwszy podjęli działalność
w roku podatkowym albo w roku poprzedzającym rok podatkowy.
2 Przedsiębiorcy będący małymi podatnikami (których
przychód wraz z podatkiem VAT za poprzedni rok nie
przekroczył 800 tys. euro tj. 2.702.000 zł) oraz podatnicy
rozpoczynający działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem
art. 22k ust.11 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych – mogą dokonywać kwartalnych wpłat zaliczek.
Wybierając ten sposób wpłacania zaliczek bądź rezygnując
z tej formy należy złożyć oświadczenie do urzędu skarbowego – w terminie do 20 lutego 2009 r.
3 Do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2009 roku obowiązane są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki jawne oraz spółki partnerskie, których przychody netto za 2008 r. wyniosły co
najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000,euro tj. 4.089.960,- zł (średni kurs euro na 30.09.2008 r.
– 3,4083 zł).
IV. Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych.
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– składają roczną deklarację PIT-4R za 2008 r. – w terminie do
2 lutego 2009 r;
– składają informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na
podatek dochodowy PIT-11/8B oraz roczne obliczenie podatku do dochodu podatnika PIT-40 – w terminie do 2 marca 2009 r.
Skala podatkowa na 2009 rok.
Podstawa obliczenia podatku w
złotych
ponad
do
85.528
85.528

Podatek wynosi
18% minus kwota zmniejszająca
podatek 556 zł 02gr
14.839 zł 02gr + 32% nadwyżki
ponad 85.528 zł

Zryczałtowane koszty uzyskania przychodu.
a) dla pracowników mieszkających w tej samej miejscowości,
gdzie znajduje się zakład pracy i uzyskujących przychody:
• od jednego pracodawcy – miesięcznie 111,25 zł, rocznie
– 1.335,00 zł;
• od więcej niż jednego pracodawcy – rocznie nie więcej niż
– 2.002,05 zł;
b) dla pracowników dojeżdżających do pracy z innej miejscowości i nie otrzymujących dodatku za rozłąkę, uzyskujących
przychody:
• od jednego pracodawcy – miesięcznie 139,06 zł, rocznie
– 1.668,72 zł;
• od więcej niż jednego pracodawcy – rocznie nie więcej niż
– 2.502,56 zł;
c) dla pracowników dojeżdżających do pracy z innej miejscowości i otrzymujących dodatek za rozłąkę, uzyskujących
przychody:
• od jednego pracodawcy – miesięcznie 111,25 zł, rocznie
– 1.335,00 zł;
• od więcej niż jednego zakładu pracy – rocznie nie więcej niż
– 2.002,05 zł.

XXV SESJA RADY
POWIATU KOZIENICKIEGO
W dniu 30 grudnia 2008 r. odbyła się XXV Sesja Rady
Powiatu. Rada podjęła uchwały w następujących sprawach:
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok;
– uchylenia uchwały Nr XVII/140/2008 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 kwietnia 2008r.;
– zmiany uchwały Nr XXIV/199/2005 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia
rachunków dochodów własnych na 2005 rok w jednostkach
powiatowych.
Radni po zapoznaniu się z opiniami Regionalnej Izby
Obrachunkowej i Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu Rozwoju Gospodarczego w sprawie przedłożonego
projektu budżetu powiatu na 2009r.i dyskusji uchwalili budżet.

www.kozienicepowiat.pl

Informacje

ABC KONSUMENTA

„O czym Konsumenci powinni pamiętać robiąc zakupy w 2009 r.”
Po pierwsze – zanim zdecydujemy
się na skorzystanie z oferty nie tylko
promocyjnej, sprawdźmy, czy rzeczywiście jest ona dla nas najkorzystniejsza. Może się bowiem okazać, że ten
sam towar w innym sklepie kosztuje
mniej.
Po drugie – nie zapominajmy o paragonach, które powinniśmy otrzymać
niezależnie od tego, gdzie i na jakich
warunkach nabyliśmy towar. Pomogą nam w dochodzeniu swoich praw
w przypadku zakupu wadliwej rzeczy.
Po trzecie – nie zapominajmy, że
jeśli produkt jest wadliwy, zawsze
przysługuje nam prawo do reklamacji
(w terminie 2 lat od daty sprzedaży)
i fakt, że kupiliśmy coś na wyprzedaży nie ma tu znaczenia. Reklamację
składamy u sprzedawcy – najlepiej na
piśmie (wzór reklamacji jest dostępny
na stronie www.kozienicepowiat.pl
w zakładce „pomoc konsumentom”).
Gdy do produktu dołączona jest gwarancja, wtedy możemy zgłosić wadę
gwarantowi (najczęściej jest to producent lub dystrybutor towaru) lub do
serwisu. Jest to podane w warunkach
gwarancji. Prawo wyboru między obiema możliwościami należy do nas konsumentów i sprzedawca nie ma prawa
odsyłać nas do serwisu. Musimy pamiętać, że w ramach gwarancji mamy tylko
takie prawa jakie są zapisane w warunkach gwarancji.
Po czwarte – jeśli kupiony w tym
także na wyprzedaży produkt nie ma
wad, a jedynie – po namyśle – stwierdzamy, że nam się po prostu nie podoba, to tylko od dobrej woli sprzedawcy
zależy, czy przyjmie go z powrotem
i zwróci nam pieniądze. Pamiętajmy,
by sprzedawca deklarujący taką wolę
zaznaczył na paragonie, jeżeli nie jest
to stałą praktyką w danym sklepie,
w jakim terminie przysługuje nam zwrot.
Po piąte – jeśli powodem obniżenia
ceny jest wada towaru, o której wiedzieliśmy podczas zakupu, nie możemy jej reklamować u sprzedawcy; wszystkie inne
wady – tak.
Na co zwracać uwagę kupując
żywność?
Po pierwsze – zanim zdecydujemy
się na skorzystanie z oferty, sprawdźmy
czy rzeczywiście jest to promocja. Może
się bowiem okazać, że ten sam towar
w innym sklepie kosztuje znacznie mniej.
www.kozienicepowiat.pl

Nie sugerujmy się wielkością opakowania. Często w dużych kartonach, torbach,
słojach znajduje się mniej produktu niż
oczekujemy. Zwróćmy uwagę na zawartość masy netto lub liczbę sztuk w opakowaniu jednostkowym.
Po drugie – kupując artykuły spożywcze, zwróćmy uwagę na datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia – pierwsze
oznaczenie dotyczy okresu, do którego
prawidłowo przechowywany lub transportowany produkt spożywczy zachowuje wszystkie swoje właściwości. Na
produktach znajdziemy więc napis:
„najlepiej spożyć przed …”. Natomiast
termin przydatności do spożycia określa
się wyrażeniem „należy spożyć do …”
i oznacza on, że po danym dniu produkt
nie nadaje się do spożycia. Znajdziemy
go na nietrwałych i łatwo psujących się
artykułach spożywczych, np. produktach mięsnych, sałatkach czy nabiale.
Pamiętajmy o tym, że towary oferowane promocjach często mają krótkie terminy ważności.
Po trzecie – umieszczone na opakowaniu informacje nie mogą wprowadzać
w błąd, dlatego przykładowo na kartonie
powinniśmy znaleźć jasną informację,
czy kupujemy „napój” czy też „sok”,
a może „nektar”. Mają one zupełnie inny
skład, charakterystykę i trwałość.
Po czwarte – producent nie powinien przypisywać swojemu produktowi nadzwyczajnych właściwości, jeśli
wszystkie podobne produkty spożywcze
je posiadają. Zakazane jest również sugerowanie kupującemu, że dany artykuł
posiada specjalne właściwości lecznicze,
np. „niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu”. Zasady te dotyczą nie tylko słów, ale i znaków graficznych znajdujących się na opakowaniu.
Po piąte – jeśli żywność okaże się
nieświeża zawsze przysługuje nam
prawo do reklamacji. Składamy ją
u sprzedawcy. W przypadku produktów
spożywczych obowiązują szczególne
przepisy – żywność paczkowaną można
reklamować w terminie 3 dni od chwili
otwarcia, natomiast produkty spożywcze sprzedawane luzem – 3 dni od momentu zakupu.
Po szóste – w dochodzeniu praw pomogą nam dowody zakupu – najlepiej
paragony, które na nasze żądanie powinien wydawać nie tylko sprzedawca

w sklepie, ale również handlujący na targowisku czy bazarze.
Po siódme – bezpośrednio na jakość
żywności wpływa sposób przechowywania, w szczególności dotyczy to towarów łatwo psujących się, wymagających niskich temperatur. Pamiętajmy, że
raz rozmrożonych produktów nie wolno
ponownie zamrażać. Ponadto przechowujmy potrawy według sposobu podanego na etykiecie.
Po ósme – jeśli produkt nie ma wad,
a jedynie po dłuższym zastanowieniu
okazało się, że nie będzie nam potrzebny, to tylko od dobrej woli sprzedawcy zależy, czy przyjmie go z powrotem
i zwróci nam pieniądze.
Pomoc w dochodzeniu roszczeń
Po pierwsze – bezpłatną pomoc
w dochodzeniu swoich praw uzyskamy
u Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Kozienicach lub pod bezpłatnym numerem telefonu 0800 800 008 (od 9.00 do
17.00). W przypadku zakupów za granicą pomoże Europejskie Centrum Konsumenckie www.konsument.gov.pl
Po drugie – o nieprawidłowościach
związanych z jakością lub sprzedażą
żywności warto zawiadomić Inspekcję Handlową Delegatura w Radomiu
ul. Żeromskiego 53 tel. 048 36 271
21 lub Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Kozienicach,
tel.048 611-04-20.
Opr. na podstawie materiałów UOKiK
Stanisław Gąsior
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
w Kozienicach

INFORMACJA STAROSTWA
POWIATOWEGO W KOZIENICACH
Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że od dnia
01.01.2009 r. obsługa mieszkańców powiatu w zakresie spraw paszportowych, tj.
przyjmowania wniosków paszportowych
i wydawania paszportów, odbywa się
w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Radomiu przy ulicy Żeromskiego 53;
Poniedziałek: godz. 9:30-17:00,
wtorek, środa, czwartek, piątek: godz.
8:30 – 15:30.
Szczegółowe informacje pod numerem
telefonu (048) 362-05-92
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Wydarzenia

XVII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ
POMOCY W POWIECIE KOZIENICKIM

4569,47 zł – taką
kwotę udało się zebrać w Garbatce-Letnisku podczas XVII
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, który odbył się 11 stycznia.
W tej miejscowości
orkiestra zagrała już
po raz szósty, a jej
organizacją podobnie
jak w ubiegłych latach
zajęła się kierownik
Gminnej Świetlicy
Regina
Kobylska.
Sama zainteresowa- Wolontariusze po pracy
na przyznała, że zdekiestry Świątecznej Pomocy. Wśród nich
cydowała się podjąć
tę inicjatywę ze względu na to, że „jest znalazły się książkowe i ścienne kalento wspaniała akcja. Uczula i uwrażliwia darze, koszulka i kubek z logo orkiestry
społeczeństwo na potrzeby innych ludzi. oraz plakaty i mini puszki wolontariuszy.
To jest przede wszystkim dobra lekcja dla Kwota, jaką udało się uzyskać z licytacji
młodzieży. Uważam, iż praca w wolonta- tych gadżetów to 160 zł.
Po zakończeniu licytacji na scenie wyriacie kiedyś zaowocuje i ci młodzi ludzie
nie przejdą obojętnie obok osoby potrze- stąpił zespół Galactico, który zaprezentował uczestnikom koncertu swoje własne,
bującej pomocy”.
Zgodnie z siedemnastoletnią już trady- bardzo oryginalne kompozycje oraz kilka
cją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy coverów czołowych polskich wykonawJurka Owsiaka zbiera pieniądze na rzecz ców muzyki disco polo. Ten dwuosobochorych dzieci. Zebrane w tym roku środ- wy zespół, w skład którego wchodzą Barki zostaną przeznaczone na profilaktykę tek Wałęka i Krzysztof Bienias wzbudził
wczesnego rozpoznania chorób nowotwo- duży aplauz publiczności.
Na zakończenie koncertu wystąpiła
rowych u dzieci.
Na terenie Gminy Garbatka-Letnisko młodzieżowa grupa Nox Ruit.
11 stycznia Wielka Orkiestra Świąteczzbiórka pieniędzy trwała od rana. W samej Garbatce, a także Bogucinie, Grudku nej Pomocy zagrała także w Kozienicach.
i Bąkowcu kwestowało dwudziestu wo- XVII Finał rozpoczął się już o godzinie
lontariuszy – dzieci i młodzież z miej- 8 rano, kiedy to grupa wolontariuszy wyscowej szkoły podstawowej, gimnazjum ruszyła na ulice Kozienic i okolicznych
miejscowości z puszkami. Wolontariusze
i szkoły ponadgimnazjalnej.
Po południu, w ramach XVII Finału pracowali też w pozostałych gminach poWielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wiatu. Łączna kwota, jaką udało im się
w Gminnej Świetlicy w Garbatce-Letni- zebrać to 28,247 zł. Oprócz tego w Domu
sku odbył się koncert noworoczny. Na Kultury przeprowadzona została licytascenie zaprezentowali się artyści w róż- cja gadżetów i loteria fantowa, z których
pozyskano dodatkowe 7,805 zł. Zbiórce
nym wieku.
Jako pierwsi swój program artystycz- pieniędzy towarzyszyło ponadto szereg
ny przedstawili członkowie Chóru Se- imprez i zabaw okolicznościowych.
Przed Domem Kultury w Kozieniniora z Garbatki-Letnisko, a tuż po nich
przed publicznością wystąpili uczniowie cach odbył się pokaz sprzętu policyjnego
szkoły podstawowej i gimnazjum. W tej i strażackiego oraz przejażdżki moczęści koncertu zgromadzeni w świetlicy tocyklami wzorowanymi na maszyny
mieszkańcy Garbatki usłyszeli kilkana- z okresu II wojny światowej, a w sali
ście utworów wokalnych, obejrzeli kil- widowiskowej miał miejsce koncert
ka krótkich skeczy oraz parodie reklam charytatywny.
Imprezę zakończyło „Światełko do
w wykonaniu najmłodszych artystów.
Pomiędzy występami wolontariuszki nieba” oraz koncert rockowy.
przeprowadziły licytację gadżetów przeMagdalena Domagała
kazanych przez Fundację Wielkiej Or-
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40-lecie Towarzystwa
Miłośników
Ziemi Kozienickiej
19 stycznia w Sali Ślubów Urzędu Stanu
Cywilnego w Kozienicach odbyła się niecodzienna uroczystość. W wypełnionej po brzegi sali członkowie Towarzystwa Miłośników
Ziemi Kozienickiej oraz zaproszeni goście
świętowali Jubileusz czterdziestu lat istnienia
i działalności Towarzystwa. Taka rocznica to
poważna rzecz. Jeśli spojrzymy w metryczki
innych organizacji pozarządowych dojdziemy do wniosku, że TMZK należy do jednych
z najstarszych stowarzyszeń w regionie radomskim, a długość działania – co ważniejsze
– w tym przypadku łączy się z intensywnością
i skutecznością podejmowanych inicjatyw.
Warto z tej okazji pokrótce przybliżyć czytelnikom Biuletynu jakie były początki działania stowarzyszenia, w którego szeregach były
i są osoby, które dzięki swojemu poświęceniu
i społecznej pracy wpływają – w mniejszym
bądź większym stopniu – na lokalną kulturę,
świadomość zakorzenienia w małej ojczyźnie
oraz historię.
Zanim doszło do oficjalnego zarejestrowania Towarzystwa, w połowie lat sześćdziesiątych w Kozienicach – prowincjonalnym
miasteczku kielecczyzny zawiązała się grupa lokalnych działaczy, której przyświecała
idea zachowywania lokalnego dziedzictwa
historycznego i rozwinięcie działań kulturalnych. Pierwsze zamierzenia skupiły się
na zebraniu, zabezpieczeniu oraz ocaleniu
i kultywowaniu tradycji związanych z ginącymi zawodami wykonywanymi przez
wieki na terenie Puszczy Kozienickiej. Kolejnym działaniem było rozpropagowanie,
znanych i cenionych wśród zewnętrznych
koneserów, lecz niedocenianych w lokalnym
środowisku, twórców ludowych. Dodatkowo pierwsi działacze Towarzystwa powzięli
decyzję o podjęciu działalności wydawniczej
i rozpoczęciu badań nad historią regionu.
W tym celu planowano nawiązać współpracę z ośrodkami akademickimi i badawczymi,
które mogły np. przeprowadzić badania archeologiczne. Planowano roztoczyć opiekę
nad amatorskim ruchem artystycznym, który przez cały powojenny okres rozwijał się
w Kozienicach. Te ambitne cele postanowiono zrealizować pod szyldem Towarzystwa
Miłośników Ziemi Kozienickiej. Pomimo
wielu wcześniejszych, nieudanych prób, 16
sierpnia 1968 r. w siedzibie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kozienicach
odbyło się zebranie, którym kierował Henryk Karoń – sekretarz KP PZPR. Na zebraniu podjęto uchwały o założeniu organizacji
społecznej, zaakceptowano projekt statutu,
wysokość wpisowego i składek członkowskich oraz propozycje personalne pierwszego
Dokończenie na str. 15

www.kozienicepowiat.pl

Historia

OSOBISTOŚCI ZIEMI KOZIENICKIEJ

Jerzy Sas – Jaworski

Major Jerzy Sas - Jaworski zmarł 25 grudnia 2008 roku w Kozienicach. Miał 88 lat. Absolwent Szkoły Podchorążych
Kawalerii w Grudziądzu, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku w 22. Pułku Ułanów Podkarpackich, żołnierz Armii
Krajowej, dowódca zwiadu konnego 7. Pułku Piechoty I. Armii Wojska Polskiego, uczestnik walk o Wał Pomorski, Kołobrzeg, Berlin.
Wieloletni dyrektor Państwowej Stadniny Koni w Kozienicach, hodowca, jeździec, działacz Polskiego Związku Jeździeckiego.
Kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari i Krzyża Walecznych. Odznaczony także Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wieloma innymi odznaczeniami i medalami.
Major Jerzy Sas – Jaworski był członkiem Rady Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu, uczestnikiem
wielu Zjazdów Kawalerzystów II RP.
Msza Św. Odprawiona została 3 stycznia 2009 roku w Katedrze Polowej WP w Warszawie, pogrzeb odbył się na cmentarzu
powązkowskim.
Jerzy Sas – Jaworski urodził się
5 stycznia 1920 roku we Włodzimierzu
Wołyńskim. Tam mieszkał od urodzenia
do dziewiątego roku życia z matką – Janiną z Dziewiszków i ojcem Stanisławem
kapitanem w 23.Pułku Piechoty im. Leopolda Lisa-Kuli.
Mały Jerzy już w dzieciństwie rozpoczął jazdę konną, ojciec miał służbowego konia i często woził syna po okolicy
sadzając go przed sobą w siodle. Jednak
chłopiec najbardziej lubił samodzielne
przejażdżki na kucyku, który w wojsku,
był po to, aby ciągnąć lawetkę z orkiestrowym bębnem.
Jerzy po śmierci matki mieszkał
w
Szczebrzeszynie
i
Zamościu.
W 1938 roku po ukończeniu Gimnazjum
i Liceum im. Jana Zamojskiego zdał maturę.
Jako syn oficera, ponadto mający
w rodzinie wojskowych (czterech braci
ojca było oficerami) postanowił kontynuować tradycje i służyć w kawalerii.
Wstąpił do Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu. Po testach i otrzymaniu pozytywnych ocen
został wcielony do 3. szwadronu szkoły,
który przygotowywał chętnych do nauki
w tej szkole. Po jej ukończeniu otrzymywali oni stopień podporucznika kawalerii
służby stałej.

www.kozienicepowiat.pl

Jerzy Jaworski po 5 miesiącach szkolenia w stopniu starszego ułana z cenzusem został przeniesiony do Szkoły Podchorążych Kawalerii. Rozpoczął praktykę
w 22. Pułku Ułanów Podkarpackich, który stacjonował w Brodach. W 1939 roku
wraz tym z pułkiem brał udział w kampanii wrześniowej.
Po klęsce wrześniowej 22. Pułk Ułanów przestał istnieć. Oficerowie trafili do niewoli sowieckiej i parę miesięcy
później zostali zamordowani. W Katyniu
zginął stryj Jerzego Jaworskiego, major
7. Pułku Ułanów Romuald Sas – Jaworski.
Nielicznym z ułanów udało się wrócić do domu. Jerzy Jaworski po powrocie na Zamojszczyznę rozpoczął pracę
w cukrowni Klemensów. Chciał wstąpić
do Wojska Polskiego, tworzącego się we
Francji, próbował tam dotrzeć, ale na granicy został zatrzymany. Uciekł z aresztu
i dotarł do rodziny, która mieszkała pod
Krakowem. Udało mu się wrócić na Zamojszczyznę, jako praktykant rolny rozpoczął pracę w majątku Karolówka.
Wstąpił do organizacji konspiracyjnej. Pracował w różnych majątkach. Po
opuszczeniu Zamojszczyzny, był rządcą
majątku Helenin, w okolicach Włodawy
i działał w Armii Krajowej. Następnie
pracował w majątku Sobianka koło Wyszkowa i tam wstąpił w szeregi Armii
Krajowej.
W roku 1944 w lecie, po zajęciu tych
okolic przez oddziały sowieckie aresztowano wielu żołnierzy Armii Krajowej,
wśród nich Jerzego Jaworskiego. Po zwolnieniu wyjechał pod Mińsk Mazowiecki
do majątku Nowodwór, który należał do
jego stryja majora Romualda Sas – Jaworskiego. Pracowało tam kilku podoficerów
7. Pułku Ułanów, byłych podwładnych
stryja, m.in. starszy wachmistrz Stanisław Smoleński, który poradził Jerzemu,
aby zgłosił się na ochotnika do Wojska
Polskiego.

Otrzymał skierowanie do Lublina
do polskich władz wojskowych. Tam
w krótkiej rozmowie poinformował
o rocznym pobycie w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu przyznano
mu stopień podporucznika i skierowano do dowództwa I Armii w Warszawie.
Przydzielony do rezerwy oficerskiej i po
kursie, który trwał od września 1944 do
stycznia 1945 w Mińsku Mazowieckim,
ppor. Jerzy Jaworski otrzymał przydział
do 3. Dywizji Piechoty. Tam mianowano
go dowódcą plutonu rozpoznania konnego 7. Pułku Piechoty, powszechnie nazywanego plutonem konnych zwiadowców.
Od momentu wcielenia do 7. Pułku
ppor. J. Jaworski bierze udział ze swym
plutonem konnym we wszystkich działaniach frontowych. Pułk w ramach
3. Dywizji Piechoty walczy na Wale Pomorskim pod Nadarzycami i Czaplinkiem, a od 8 do 18 marca o Kołobrzeg.
Po forsowaniu Odry pod ogniem niemieckim, ppor. J. Jaworski poprowadził
grupę szturmową na gniazda niemieckich
karabinów maszynowych i spowodował,
że zamilkły. Za wykonanie tego zadania
otrzymał Krzyż Orderu Virtuti Militari.
Ppor. Jaworski w kwietniu 1945 r.
został ciężko ranny w wyniku nalotu
niemieckiego. Po ucieczce ze szpitala zameldował się w 1. Warszawskiej
Dokończenie na str. 8
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OSOBISTOŚCI ZIEMI KOZIENICKIEJ

Jerzy Sas – Jaworski

Dywizji Kawalerii. Otrzymał tam skierowanie do 1. Pułku Kawalerii nowo
formowanego na podstawie rozkazu Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego
z dnia 15 maja 1945 roku.
Ppor. Jerzy Jaworski w 1. Pułku Kawalerii (Ułanów) był dowódcą 3. szwadronu, otrzymał awans na stopień porucznika. Po rozwiązania dywizji por.
J. Jaworski razem z wieloma jej oficerami został zwolniony z wojska .
W latach 1947 – 1949 był kierownikiem źrebięciarni KBW Komorowo koło
Reska na Pomorzu Zachodnim. Ta praca
i doświadczenie zawodowe zdobyte
w gospodarstwach rolnych podczas okupacji pozwoliły na otrzymanie stanowiska
zastępcy dyr. Państwowej Stadniny Koni
w Mosznej. Od 1 lutego 1951 r. rozpoczął
pracę na stanowisku kierownika Państwowej Stadniny Koni w Kozienicach,
a jego bezpośrednim zwierzchnikiem był
Ryszard Zoppi, specjalista od koni pełnej
krwi. Stadnina była przedsiębiorstwem
z dużym gospodarstwem rolnym, stawami rybnymi, młynem, hodowlą bydła.
Po śmierci R. Zoppiego w 1954 roku
J. Jaworski rozpoczyna w PSK Kozienice kierowanie rolnictwem, hodowlą koni
i innymi działami produkcji zwierzęcej.
W 1954 r. w stadninie umieszczono
pierwszego importowanego po wojnie,
cennego czołowego ogiera Aquino.
W 1955 roku dyr. Jaworski był jednym
z inicjatorów zorganizowania własnej
Stajni Wyścigowej Kozienice, która pod
jego kierownictwem szybko stała się jednym z elementów ulepszania metod wychowu i treningu wyścigowego i hodowli
koni pełnej krwi.
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Pastwiska – padoki skomasowano
i zlokalizowano w pobliżu stadniny, stworzyło to lepsze warunki dla koni. Zostały
przebudowane wodopoje i zorganizowano
deszczowanie wybiegów. Zagospodarowano pastwiska i powiększono ich areał.
Zakładane deszczownie służyły zarówno
do zraszania pastwisk, wysychających
w okresie upałów, umożliwiały także
skuteczne zwalczanie wszechobecnego
kurzu.
Dla ogierów wybudowano boksy połączone szerokimi drzwiami z maneżem
i wyjściem na oddzielne padoki dla każdego ogiera.
Podjęta została decyzja zmiany typu
klaczy kozienickich, na klacze większego
wzrostu, bardziej kościste, masywniejsze.
Przeorganizowane zostało gospodarstwo rolne, najważniejsza stała się hodowla. W zakresie gospodarki rybnej podjęte
zostały działania prowadzące do pełnego
wykorzystania stawów. Dyr. Jaworski
zmienił zewnętrzny obraz stadniny i gospodarstwa Kozienice, wyremontowano
obory, stodoły, mieszkania pracownicze
oraz wybudowano nowe.
Zawsze popierał jeździectwo, czynnie
uczestniczył w pracach nad jego rozwojem, ponieważ sam był bardzo dobrym
jeźdźcem.
Najpierw skoki przez przeszkody,
potem ujeżdżenie. Jednocześnie przygotowywał się do startów i pełnił swoje
codzienne obowiązki dyrektora kozienickiej stadniny. Niełatwo jednak było
w miesiącach wyźrebień – od stycznia do
maja utrzymać kondycję i formę, gdy całe
noce spędzał na doglądaniu rodzących
klaczy. Zmęczony i niewyspany nie miał
siły dzień w dzień ćwiczyć na ujeżdżalni.
Trenował więc po nocach. Przesiadywał
w siodle nocami nieraz bardzo długo,
a kiedy stajenny powiadamiał go, że właśnie któraś z klaczy zaczyna rodzić, zeskakiwał z konia i biegł na porodówkę.
Jak zwykle bez trenera – między innymi w taki sposób przygotowywał się do
mistrzostw w Sopocie, gdzie odnotował
swój największy sukces. Jerzy Jaworski
w 1953 roku na pierwszych powojennych
Mistrzostwach Polski w konkurencji ujeżdżenia na gniadym wałachu pełnej krwi
angielskiej Akar, zajął drugie miejsce
i zdobył tytuł I wicemistrza Polski.
Poważna choroba przerwała krótką
karierę sportową. Od 1974 roku zajmował
się już tylko pracą w stadninie.

Po zakończeniu kariery zawodniczej
stał się jednym z czołowych działaczy
jeździeckich.
W kozienickiej Stadninie oprócz
przeznaczonych i zakwalifikowanych do
dalszej hodowli zarówno pełnej krwi angielskiej, jak i półkrwi, wychowano wiele
koni sportowych, zwłaszcza do skoków
przez przeszkody. W latach 1961-1977
dziewięć koni kozienickich zdobyło siedemnaście tytułów mistrzów i wicemistrzów w mistrzostwach Polski seniorów
i juniorów w skokach i wszechstronnym
konkursie konia wierzchowego.
W roku 1986 Jerzy Sas – Jaworski został wybrany prezesem Towarzystwa Miłośników Konia w Polsce, które z jego inicjatywy powstało w Warszawie. Działało
krótko, mimo powstania wielu oddziałów,
bo ich cele były tak różnorodne i kolidujące, zarówno z działaniami Polskiego
Związku Hodowców Koni, jak i Polskiego Związku Jeździeckiego, że nie udało
się wypracować jednolitego programu.

Dyrektor Jaworski w roku 1991 przeszedł na zasłużoną emeryturę. Przez
15 lat nie był w Stadninie.
Zaczął aktywną pracę na rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu. Ukochana Kawaleria towarzyszyła Mu do ostatnich chwil Jego życia, a Szwadron Ziemi
Kozienickiej w barwach 22. Pułku Ułanów Podkarpackich to była wielka radość
i wspomnienia z lat młodości.
Danuta Delekta
www.kozienicepowiat.pl
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Wspomnienie o majorze Jerzym Sas – Jaworskim
Majora Sas Jaworskiego osobiście
poznałem w marcu 2006r. W momencie, gdy skupiłem obok siebie grupę
miłośników koni i kawalerii, chcieliśmy działać jako formalny oddział kultywujący tradycję jazdy II Rzeczpospolitej. Dlatego zwróciliśmy się do Pana
Majora jako jedynego kawalerzysty
mieszkającego w naszym regionie. Był
zdziwiony i zaskoczony, że przychodzi
jakichś dwóch ludzi „z ulicy” i chcą błogosławieństwa dla zabawy w coś, co dla
niego jest największą świętością. Wrodzony takt, kultura osobista i wychowanie nie pozwoliły mu wygonić nas, dlatego chciał poradzić się w tej sprawie
największego autorytetu w dziedzinie
kawalerii mgr Lesława Kukawskiego.
Poprosił więc o trochę czasu na odpowiedź. Gdy pytał o nas okazało się, że
mamy wielu wspólnych znajomych,
którzy zarekomendowali mnie z grupą
przyjaciół jako ludzi godnych zaufania.
Tak zaczęły się moje spotkania z Panem
Majorem. Był to człowiek niezwykły,
na każdym kroku biła od niego wielka
prawość, uczciwość i godność. Mimo
moich ponad 40 lat i 192 cm wzrostu
czułem się przy nim jak mały dzieciak.
Zawsze myślałem, żeby nie popełnić
jakiejś gafy w jego obecności. Dzięki
kontaktom z kimś takim, człowiek staje
się lepszym. Gdy chciał powiedzieć coś
ważnego lub był zdenerwowany zawsze
znacząco chrząkał. Zaraz na początku
zaznaczył, że jeżeli ma firmować swą
osobą naszą działalność to musimy być
zawsze ogoleni, mieć wypastowane
i lśniące buty, wyprasowane mundury,
pozapinane guziki, nie mamy prawa
do używania stopni wojskowych, noszenia bród i warkoczy. Przypominał,
że kawalerzysta to był wzór żołnierza
i obywatela. W kilku słowach potrafił
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ująć i określić
istotę jakiegoś
tematu, na co
komu innemu
potrzeba byłoby
całego
wykładu. Na
przykład: gdy
rozmawialiśmy o wzlotach
i
upadkach
prywatnej hodowli
koni
major Jaworski stwierdził,
„Jeżeli
ktoś
chce żyć z koni
to musi szybko umrzeć”. Kiedyś powiedział o nas młodzieńcy, odrzekłem:
„Panie Majorze, już nie tacy młodzieńcy”. Na co odparł: „Przy mnie to każdy jest młody”. Kiedy indziej mówił
do mnie „Pan nie zdaje sobie sprawy
z tego co rozkręcił, ale jeżeli panu się to
znudzi, wtedy szybko się rozleci”.
Nie był skory do wspomnień, dlatego
żona, Pani Anna często opowiadała mi
o jego przeżyciach. Niejednokrotnie
Pan Major przerywał jej mówiąc: „Haneczko, ty z czterech historii zrobisz
jedną i wtedy dopiero wychodzą dziwne rzeczy”. Podziwiałem ich sposób
konwersacji, było to wesołe i dowcipne
przekomarzanie się. Pan Major udawał,
że się buntuje i nie będzie słuchał poleceń żony, lecz zawsze zrobił wszystko
jak chciała Pani Anna.
W kwietniu 2007 r. z okazji imienin
Pana Majora odbywał się zjazd rodzinny. W tajemnicy przed wszystkimi pani
Anna poprosiła nas o przybycie. Pogoda była piękna, uroczystość odbywała
się w ogrodzie. Solenizant zaczął coś
podejrzewać, gdy konie na padokach
stadniny zaczęły
rżeć.
To z powodu
wyjeżdżającej
kłusem
sekcji Stowarzyszenia Kawaleryjskiego
im. 22 Pułku
Ułani Podkarpackich. Dla
gości również
było
zaskoczenie
dlatego
aplauz
był
wielki.
W rok później
obecność kon-

nego oddziału była już obowiązkiem.
Dzięki
Panu
Majorowi
poznaliśmy takie sławy jak mgr Lesław
Kukawski
czy
niezwykła
i charyzmatyczna szefowa Fundacji na
Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej P. „Rotmistrz” Karola Skowrońska.
W lipcu 2008 roku Pani Anna w tajemnicy przez mężem zorganizowała
spotkanie wszystkich żyjących Dyrektorów Państwowych Stadnin Koni i ich
rodzin. Byli tam: Jerzy Budny z żoną
– Warszawa (naczelnik hodowli koni),
Iza Zawadzka – specjalista hodowli
arabskiej (aukcja Janów) Warszawa,
Wojciech Komorowski – SO, Bogusławice, Jaga i Jarosław Kochowie – SK
Widzów. Irena Ciesielska – dyr. DOS,
Tomczyce, Maria Jaworowska – SK
Michałów, Barbara Perzyna – SK Braniewo, Andrzej Orłoś – SK Kwidzyń,
Susz, Leszek Strzałkowski – SK Stubno
(Przemyśl), Wanda Ciborowska – Radom, Tadeusz Głoskowski – SK Skrzydłów, Maria i Michał Maciejewscy – SK
Walewice, Teresa Dobrowolska – SK
Kurozwęki (Dukla), Dorota Horoch
– Warszawa Wesoła, Zofia Matławska,
Andrzej Matławski, Marcin Matławski
– SO Gniezno, Andrzej Zych – dyr. SK
Kozienice, Ewa i Lech Barszczewiczowie, Marian Wejner, Halina i Jacek Żórawscy, Jan Małecki – Kozienice, mgr
Lesław Kukawski – Trzcianka Lubawska. Nie mogło nas tam zabraknąć.
Znów była okazja do poznania wielkich ludzi i dyskusji z nimi. Żałowałem, że to spotkanie nie jest kilkudniowe. Śpiewem pieśni kawaleryjskich
i patriotycznych przy akompaniamencie
dwóch akordeonów rozgoniliśmy nawet
padający deszcz.
Pan Major cieszył się rozwojem oddziału, zwiększeniem ilości ludzi i koni,
poprawą umundurowania i wyposażeDokończenie na str. 10

Nasz Powiat * 

Historia
Dokończenie ze str. 9

Wspomnienie o majorze
Jerzym Sas – Jaworskim
nia. Ale przypominał, że chce nie tylko
być dumny z sukcesów, lecz również
dzielić z nami porażki. Był zły gdy dowiadywał się o nich od kogoś innego.
Wybieraliśmy się razem na XX Jubileuszowy Zjazd Kawalerzystów II RP
w Grudziądzu. Chciał pokazać nas kolegom, którzy od dawna mieli swoich
podopiecznych, a on był sam. Niestety
stan zdrowia nie pozwalał mu na wyjazd.
Reprezentowaliśmy 22. Pułk Ułanów
Podkarpackich w jego imieniu. Na drugi dzień po powrocie pojechaliśmy zdać
relację z pobytu. Chłonął każde słowo,
widać było wielki żal, że nie mógł tam
być. Z każdą następną wizytą zauważałem pogarszający się stan zdrowia. Podtrzymywałem go na duchu mówiąc, że
jeszcze nie może się odmeldować, bo ma
wiele do przekazania, bo dopiero uczę
się być kawalerzystą, a gdzie jeszcze być
dowódcą. Ostatni raz spotkaliśmy się
22 grudnia 2008 roku. Już nie mógł mówić, próbował chwilę posiedzieć, lecz nie
dał rady, na twarzy malowało się wielkie
cierpienie. Wyciągnął do mnie drżącą
rękę, trzymałem ją przez kilka minut
w swoich dłoniach, czułem że chciał mi
przekazać niezłomność kultywowania
tradycji kawalerii. Był wielkim człowiekiem, pozostaje dla nas niedoścignionym
wzorem.
Pani Anna opowiadała mi o rozmowie Majora z jednym z przyjaciół,
który stwierdził: „całe życie pracowałeś na wysokim stanowisku, mieszkasz
w służbowym mieszkaniu i nic nie masz”.
Na to Major „mam satysfakcję i czyste
sumienie, a tego nie można kupić”.
Nazywaliśmy go naszym majorem.
Podczas przygotowań do pogrzebu jeden z młodych ułanów widząc nekrolog
ze zdziwieniem powiedział: „To był zawsze „Nasz Major”, nie wiedziałem, że
miał na imię Jerzy”.
Dziękuje Bogu, że dane było mi go poznać, żałuję, że tak późno. „Śpij Majorze
w ciemnym grobie”. W imieniu swoim
i przyjaciół chcę przyrzec, że Twoje dzieło będzie kontynuowane. Otrzymaliśmy
bezcenne dziedzictwo, obiecujemy nie
zawieść powierzonego nam zaufania.
Część Twojej pamięci!
Paweł Kibil
Szwadron Ziemi Kozienickiej
w Barwach 22. Pułku Ułanów
Podkarpackich im. Mjr
Jerzego Sas – Jaworskiego
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Z chwilą przybycia do Kozienic wiedziałem kim był Jerzy Sas – Jaworski.
Postać darzona ogromnym szacunkiem.
Miałem okazję zobaczyć kiedyś Pana
Jerzego objeżdżającego konno pola
stadniny, uwagę zwracała nienaganna
sylwetka w siodle.
Było w tym coś trochę nierealnego,
a zarazem urzekającego, tak jakby zetknięcie z innym nieco światem, który
przeszedł już do historii.
W późniejszych latach kiedy byłem
już zastępcą dyrektora, a następnie dyrektorem liceum miałem wiele okazji
do rozmów z Jerzym Sas – Jaworskim.
A łączyła nas jeszcze działalność w Towarzystwie Miłośników Ziemi Kozienickiej. Zawsze te rozmowy zapadały głęboko w mojej pamięci. Rozmawiałem
z człowiekiem, który bronił ojczyzny,
walczył o jej niepodległość, a po wojnie podnosił ją z gruzów, jednocześnie
realizując swoją wielką pasję jaką była
hodowla koni. Jednocześnie dbał jak
wzorowy gospodarz o rozwój stadniny,
o poprawę warunków życia jej pracowników. Uderzało mnie w czasie tych
spotkań, że Jerzy Sas – Jaworski potrafi
słuchać, nie narzuca swojego zdania,
a jednocześnie potrafi w sposób niezwykle mądry i wyważony opisywać naszą
rzeczywistość.
Nigdy nie spotkałem się z tak wyważonym i rzetelnym osądem naszych
czasów i naszych problemów. Uderzał
spokój i niezwykła kultura konwersacji.
Oburzały go szybkie i powierzchowne osądy przeszłości i teraźniejszości,
często podbudowane potrzebami politycznymi. Jego ogromne doświadczenie,
wiedza i uderzająca prawość i godność
dodawały mocy jego słowom.
W mojej pamięci pozostanie na zawsze jako postać, która wniosła coś
bardzo ważnego, a właściwie niepowtarzalnego w dzieje Ziemi Kozienickiej.
Sam będąc nauczycielem czułem się
przy nim uczniem i bardzo wiele się nauczyłem. Pan Jerzy Sas – Jaworski zawsze pozostanie w mojej pamięci jako
mentor i nauczyciel tych wszystkich,
którym leży na sercu rzetelna praca,
dobro i rozwój ojczyzny tej dużej, ale
i tej małej – Ziemi Kozienickiej.
Cześć Twojej pamięci!
Janusz Stąpór

Wspomnienie
o
Henryku Karasiu

Henryk Karaś – rzeźbiarz, animator
sztuki ludowej – był w regionie radomskim
wyróżniającym się twórcą ludowym.
Urodził się we wsi Kociołki, jak wielu ludowych twórców zaczął strugać
i dłubać w drewnie od wczesnej młodości. Próbował naśladować spotykane
na odpustach i jarmarkach dzieła miejscowych rzeźbiarzy. Szczególnie prace
uznanych twórców Stanisława Denkiewicza z Jedlni Kościelnej, Leona Kudły
ze Świerży Górnych miały niewątpliwie
duży wpływ na jego edukację rzeźbiarską. Jak większość jego poprzedników
pierwsze prace wykonywał dla siebie, rodziny, znajomych. Pochlebne oceny prac
wyrażone przez Stefana Rosińskiego,
ówczesnego dyrektora Muzeum Regionalnego w Radomiu, zmobilizowały go,
pozwoliły uwierzyć w swoje możliwości.
Zaczął rzeźbić i odnosić pierwsze sukcesy. Należał do Stowarzyszenia Twórców
Ludowych. Uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych i konkursach sztuki
ludowej. Brał czynny udział w plenerach
rzeźbiarskich w kraju i za granicą.
Początkowo tworzył prace jednopostaciowe, o zwartej, statycznej bryle, maksymalnie wykorzystując kształt drewna
lipowego. Tematów dostarczała Puszcza
Kozienicka i wieś puszczańska w której się
wychował. Tak powstawały: świątki, kolędnicy, chłopki idące na targ, gospodarze wykonujący prace na roli, żydzi, kapliczki oraz
wielokrotnie powtarzany motyw Chrystusa
Frasobliwego. Henryk Karaś był człowiekiem bardzo skromnym, wielokrotnie próbowałem namawiać go na zaprezentowanie
swoich prac na wystawach indywidualnych,
zawsze odmawiał twierdząc, że woli stać
z boku nie będąc obiektem zainteresowania.
Był aktywnym członkiem Kozienickiego
Klubu Twórców Kultury i działał w Grupie
Twórczej „Vena”. Nawiązał ścisłą współpracę z Muzeum Wsi Radomskiej, tam znajduje
się również duża kolekcja jego rzeźb.
Od wielu lat prowadził zajęcia z rzeźby
w ramach „zielonej szkoły” dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjum z regionu radomskiego. Starał się przybliżyć
dzieciom tajniki sztuki ludowej, ocalić
od zapomnienia dorobek naszego regionu
podtrzymać zanikającą tradycję twórczości ludowej. Czy znajdą się jego następcy,
nie wiem, lecz warto zachować pamięć
o człowieku, którego działalność na trwałe
wpisała się w historię Ziemi Kozienickiej.
Żegnaj Heniu!
Janusz Karaś
www.kozienicepowiat.pl
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Natura uzdrawia, czyli wody geotermalne Magnuszewa
Od kilku już lat interesuję się wodami geotermalnym, które znajdują się
na terenie naszej gminy. To, że są to
wody lecznicze to wszyscy w okolicy
już wiedzą, wielokrotnie już na ten temat pisałem oraz prowadziłem rozmowy
z wieloma ludźmi. Jest to wielka szansa
dla całej okolicy, aby w końcu wystrzelił w powietrze ogromny gejzer gorącej
wody, która jak wynika z map geologicznych może mieć ponad 70 stopni C.
Zalegające pod Magnuszewem ogromne
zbiorniki gorącej wody pod ogromnym
ciśnieniem mogłyby być ogromną szansą rozwojową całej Gminy Magnuszew.
Wody geotermalne można przecież wykorzystywać na wiele sposobów. Można budować baseny termalne, z których
będą korzystać kuracjusze. Część geotermalnej energii ciepłej wody można
spożytkować do ogrzewania mieszkań,
dodatkowo można prowadzić hodowle ryb ciepłolubnych, czy też ogrzewać
szklarnie. Wydaje mi się, że pierwszym
celowym ruchem jaki powinien wykonać Urząd Gminy to powołać do życia
spółkę, która zajęłaby się zagospodarowaniem wód termalnych, które dałyby
wiele miejsc pracy. Uważam, że dobrym
zaczynem byłoby powołanie do życia
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, które kompleksowo zajęłoby się
zarówno wywozem śmieci, dystrybucją
wody, sprzątaniem itd. oraz poprowadziło by temat odwiertu term z ciepłą
wodą. Należy zatem rozpocząć rozmowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na temat wykorzystania
wód termalnych zlegających pod Magnuszewem. Można również skorzystać
z pomocy Fundacji Poszanowania Energii i w końcu ruszyć temat geotermii na
terenie gminy Magnuszew. Aby ruszyć
temat z miejsca zachęcam naszych radnych do zorganizowania wyjazdu do
Uniejowa, aby na miejscu przekonać się,
że można przy wielkiej determinacji zrealizować taki projekt również i u nas.
Zagospodarowanie wód termalnych
pozwoli nam jako gminie rozwinąć
skrzydła, przyciągnąć biznes. Fundusze na ten cel można pozyskać zarówno
z Unii Europejskiej jak i z budżetu Państwa. W Uniejowie na ten cel pieniądze
wyłożył częściowo Urząd Miasta, ale
w znamienitej części pieniądze pochodziły z różnych źródeł i tak: 55 % środków pochodziło z dofinansowania z Unii
Europejskiej a 15% środków z Ministerstwa Sportu. Po podliczeniu dofinansowania okazuje się, że Uniejów otrzymał
www.kozienicepowiat.pl

aż 70% dotacji na ten cel z zewnątrz.
My również możemy sięgnąć po takie
fundusze i zbudować podobne obiekty
tu u nas w Magnuszewie. Jest zatem jak
widzicie Państwo sami wielka i niepowtarzalna okazja rozwoju zarówno Magnuszewa jak i całego regionu. Geotermia
jest wielką szansą dla Magnuszewa, którą
musimy wykorzystać! Warto zatem zainteresować się na poważnie tym tematem
i zachęcam wszystkich do odwiedzenia
stron internetowych Uniejowa. Władze
gminy i samorządowców zachęcam do
nawiązania kontaktu z włodarzami Uniejowa, aby jak się da skorzystać z ich rad,
sugestii. Zobaczmy jak robią to inni, aby
móc zbudować podobne obiekty i u nas.
Kilka chwil poświęconych tej tematyce pozwoli lepiej zrozumieć znaczenie
rozwojowe tego typu inwestycji. Mając
ciepłe lecznicze źródła, wspaniałe wody
jodowe, możemy budować gabinety balneologiczne, które przyciągną zarówno
turystów jak i inwestorów. Gdy będą
inwestorzy to będą różnego rodzaju inwestycje, które pozwolą stworzyć wiele nowych miejsc pracy. Nowe miejsca
pracy to mniejszy odpływ młodych ludzi
z naszej gminy, gdy będą nowe inwestycje to będą również większe wpływy z podatków do kasy gminnej, które w dalszej
kolejności można będzie przeznaczyć na
rozwój infrastruktury gminnej. Powstać
mogą drogi, chodniki oraz obiekty, które
będą służyć zarówno mieszkańcom naszej
gminy jak i turystom. Jak będą turyści to
będzie potrzebna baza noclegowa. Część
gospodarstw może skorzystać i zarobić na
agroturystyce. Taka inwestycja jest przyszłością naszej gminy. Trzeba nowocześnie i perspektywicznie patrzeć na geotermię i dostrzegać wielkie możliwości jakie
może nam przynieść. Wody termalne już
wykorzystują inni, czego przykładem jest
Uniejów, Mszczonów i nie jest to temat
abstrakcyjny, a zdecydowanie realistyczny. Może się wydawać abstrakcyjna dla
niektórych inicjatywa budowy na bazie
źródeł magnuszewskich mini elektrowni
geotermalnej, która może powstać przy
współpracy z Elektrownią Kozienice. Jak
wiemy każda elektrownia musi w kilku
procentach swojej globalnej produkcji
energii dostarczać również czystej ekoenergii, mogłaby ta czysta energia pochodzić właśnie z naszej gminy. Są ku temu
racjonalne przesłanki, aby tak właśnie
było, tylko trzeba poważnie zająć się tym
tematem. Na naszym terenie mamy wiele
osób pomysłowych, kreatywnych, które
mogłyby ten temat poprowadzić, jak rów-

nież doradzić w wielu kwestiach, trzeba
tylko z tego potencjału skorzystać. Urząd
gminy powinien postawić na geotermię
i z tej szansy należy skorzystać, takie jest
moje zdanie w tej kwestii. Geotermia to
przyszłość młodych pokoleń, które miałyby szansę na lepsze życie. Zwracam się
jeszcze raz do wszystkich o pomoc, abyśmy wspólnie ruszyli z miejsca temat wód
geotermalnych drzemiących pod Magnuszewem – nie prześpijmy naszej szansy.
Marek Drapała

XXIV SESJA RADY
POWIATU KOZIENICKIEGO
17 grudnia 2008 r. odbyła się XXIV
Sesja Rady Powiatu Kozienickiego. Rada
podjęła uchwały w następujących sprawach:
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok – rozdysponowanie
wolnych środków;
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok;
– wprowadzenia zmian w planie finansowym PFOŚiGW w Kozienicach na
2008 rok;
– zmiany do Uchwały Nr XVI/128/2008
z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do realizacji
w Powiecie Kozienickim na 2008 rok;
– uchylenia uchwały Nr XVII/140/2008
Rady Powiatu Kozienickiego z dnia
30 kwietnia 2008 r.;
– zmiany typu Domu Pomocy Społecznej
dla Dorosłych w Kozienicach, ul. Lubelska 50;
– uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach
– wskazania kandydata Rady Powiatu
Kozienickiego do Powiatowej Rady
Zatrudnienia w Kozienicach;
– oraz Uchwałę Nr X/87/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 18 lipca
2007 roku w sprawie ustalenia składów
osobowych Stałych Komisji Rady Powiatu Kozienickiego;
– przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu na
2009 rok;
– zatwierdzenia rocznego planu kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego na 2009 rok;
– zatwierdzenia Planów Pracy Stałych
Komisji Rady na 2009 rok.
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Podsumowanie Akcji
„Masz głos masz wybór”
w Gminie Grabów
nad Pilicą
Stowarzyszenie GRABO „Wspólne
działanie łączy” jest uczestnikiem Akcji
„Masz głos masz wybór” Fundacji St. Batorego i Stowarzyszenia Szkoła Liderów.
W ramach działań zobowiązaliśmy
się do zorganizowania spotkania zainteresowanych mieszkańców z władzami samorządowymi naszej gminy, którego celem miało być: przedstawienie
najważniejszych problemów społecznych, sposobu rozwiązania oraz przeprowadzenia monitoringu.
Kolejne tego typu spotkanie odbyło
się 7.12.2008 r. w OSP w Grabowie nad
Pilicą, uczestniczyło w nim kilkunastu
mieszkańców gminy.
Mieszkańcy o terminie spotkania
zostali poinformowani ogłoszeniami
parafialnymi, banerem, plakatami. Zaproszeni zostali wójt, wszyscy radni.
Mimo usilnych starań z naszej strony
nie udało nam się przekonać wójta
o korzyściach płynących z tego typu
spotkań.
Samorząd Gminny reprezentował
Przewodniczący Rady Gminy Marek
Pisarek.
Głównymi punktami spotkania było
przedstawienie zobowiązań podjętych
na poprzedniej Debacie referowane
przez Stowarzyszenie oraz sprawozdanie z realizacji zobowiązań, referowane
przez Przewodniczącego Rady Gminy,
które potwierdziło wcześniejsze ustalenia naszego monitoringu, że wszystkie
zobowiązania zostały zrealizowane.
Spotkanie było frapujące mimo niskiej frekwencji, uczestnicy w swoich
opiniach wyrażali się niekorzystnie na
temat działań przedstawicieli władzy lokalnej.
Z dyskusji wynikało, że po upływie
połowy kadencji Radni Gminy nie do
końca spełnili oczekiwania wyborców.
Anonimowe ankiety wypełnione
przez uczestników dały podobny negatywny wynik.
Zebrane wnioski, postulaty zostaną
spisane i przedstawione Samorządowi
Lokalnemu.
Uczestnicy spotkania poparli działania Stowarzyszenia, potwierdzili chęć
udziału w podobnych akcjach. Doskonale widzą potrzebę zmian w naszym
środowisku.
Teresa Bogumił
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SZLACHETNA PACZKA
13 grudnia 2008 r. do miejscowości
Grabów nad Pilicą dociera Szlachetna
Paczka. 1,5 tony paczek dla 23 rodzin
potrzebujących pomocy.
W paczkach znalazły się różnego rodzaju artykuły i przedmioty niezbędne
w każdym gospodarstwie domowym
– wszystko to czym podzielili się Szlachetni Ludzie.
Jest to dar osób które chcą i mogą podzielić się z innymi osobami, rodzinami
które z wielu przyczyn np. zdrowotnych,
czy bezrobocia w chwili obecnej potrzebują pomocy.
Marzenia stały się realne dzięki pracy
i zaangażowaniu wolontariuszy Zespołu
Szkół, członków Stowarzyszenia GRABO i Szlachetnych Darczyńców.
Większość rodzin była zaskoczona zawartością Szlachetnej Paczki,
M.B (rodzina obdarowana) nie liczyłam na paczkę, jest to miła niespodzianka,
która przekonała mnie, że pośród ludzi
goniących za pieniądzem i obojętnych na
los innych, są jeszcze inni, których obchodzi los drugiego człowieka.
Pomoc rzeczową otrzymały 23 rodziny z gminy, wybrane zostały przez GOPS,
Stowarzyszenie i Zespół Szkół.
Podziękowania należą się nauczycielom Ani Wąsik, Małgorzacie Żurawskiej, Radnemu Powiatu Dariuszowi Zawodnikowi, który poświęcił swój cenny
czas oraz użyczył samochodu i pomagał
w rozwożeniu ,,Szlachetnej Paczki”
Magazyn udostępnił nam Zespół Szkół
w Piasecznie k/Warszawy. Tam darczyńcy
przywozili ,,Szlachetne Paczki” po czym
my – wolontariusze odbieraliśmy i przewożone były do rodzin w Grabowie.

Akcja ma zasięg ogólnokrajowy, dzięki Stowarzyszeniu WIOSNA z Krakowa
(główny pomysłodawca), Stowarzyszenie
GRABO i Zespół Szkół w Grabowie działali w partnerstwie.
Dziękujemy wszystkim ,,bez was ten
świat byłby inny” wolontariusze Szlachetnej Paczki
Teresa Bogumił

W Noc Bożego
Narodzenia

28 grudnia 2008 r. w OSP w Grabowie nad Pilicą miało miejsce Spotkanie
Opłatkowe Stowarzyszenia GRABO
,,Wspólne działanie łączy.”
Przybyłych gości przywitała Prezes
Stowarzyszenia Teresa Bogumił cytując
słowa Jana Pawła II – ,,W Noc Bożego
Narodzenia, Bóg otworzył nam Niebo,
dzieląc z nami ziemskie życie, Człowiek
jest wielki, nie przez to kim jest, ale przez
to, czym dzieli się z innymi.”
Członkowie stowarzyszenia, radni Jadwiga Nowakowska, Dariusz Zawodnik,
sołtyska Renata Wieczorek wzajemnie
życzyliśmy sobie zdrowia, spokoju, wytrwałości w działaniu i wielu sukcesów.
Śpiew kolęd, zapach i ciepło zapalonych
świec, opłatek, wszystko to tworzyło
miłą, rodzinną atmosferę spokoju.
Osobom, które wspierały prace Stowarzyszenia własnym czasem i zaangażowaniem, zostały wręczone podziękowania za pracę na rzecz środowiska
i pomoc w działaniach Stowarzyszenia.
Pomimo braku wsparcia ze strony
władz lokalnych, realizujemy projekty,
przeprowadzamy akcje. Tworzymy część
historii naszej gminy, która pozostawi
trwały ślad w społeczności.
Wszystkim czytelnikom życzymy, aby
2009 rok był skarbnicą spokoju. zarażał
życzliwością i owocował gronem oddanych przyjaciół.
Zarząd i Członkowie
Stowarzyszenia

Zakopane – Obóz spor–
towo rekreacyjny
W dniach od 27.11.2008 r. do
10.12.2008 r. 15 zawodników sekcji
„SZAROTKA” Olimpiad Specjalnych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno
– Wychowawczego w Opactwie wzięło
udział w obozie sportowo – rehabilitacyjnym, który odbył się w Zakopanem.
Dzięki pomocy ze strony Starostwa
Powiatowego i Urzędu Miejskiego
w Kozienicach mogliśmy wyjechać
z dziećmi na dwa tygodnie w góry.
Dla większości z nich był to pierwszy,
a może i ostatni wyjazd w góry. Oprócz
pieszych wędrówek po górach dzieci
miały zorganizowane zajęcia sportowe
w sali gimnastycznej, siłowni oraz na
basenie. Radość i uśmiech na ustach
dzieci jest dla nas największą nagrodą
za pracę z nimi.
Maria Gola
Jacek Szkoda
www.kozienicepowiat.pl
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„Moja mała Ojczyzna w Internecie”
– rozstrzygnięcie
15 stycznia w Bibliotece Publicznej Gminy
Kozienice im. F. Siarczyńskiego odbyło się uroczyste
podsumowanie konkursu
„Moja mała Ojczyzna
w Internecie”.
Konkurs „Moja mała
Ojczyzna w Internecie”
skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych
i
ponadgimnazjalnych
z terenu powiatu kozienickiego. Główną ideą organizatorów konkursu było
zachęcenie młodzieży do Uczestnicy konkursu wraz ze swoimi opiekunami
poszukiwania i opracowaautor Maciej Wojcieszek z PG Nr 1 w Kozienia ciekawych materiałów
o miejscowościach, wydarzeniach bądź nicach, opiekun Ryszard Wojcieszek.
W kategorii szkoły średnie:
zabytkach powiatu kozienickiego. Obowiązywała tradycyjna bądź nowoczesna, I miejsce: „Walory turystyczne Gminy
z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy Głowaczów”, autor Magdalena Piwotechniki, forma przesyłanych prac. Naj- warczyk z ZS Nr 1 w Kozienicach, opieważniejszym aspektem branym przy ocenie kun Małgorzata Skierniewska;
prac były: walory poznawcze, kompletność II miejsce: „Historia mojej miejscowowiedzy w danym zakresie, samodzielność ści – Głowaczów”, autor Krystian Frąi oryginalność prac oraz merytoryczna czyk z I LO w Kozienicach, opiekun
i techniczna jakość wykonania, które umoż- Agnieszka Ogonowska;
liwią opublikowanie prac na stronach inter- III miejsce: „Spacer po Kozienicach”,
autorstwa Justyny Murawskiej i Justynetowych organizatorów.
W II edycji Konkursu wzięło udział ny Winsztal z ZS Nr 1 w Kozienicach,
20 uczniów pod opieką 9 opiekunów opiekun Ryszard Wojcieszek.
Wyróżniono: „Podróż przez historię
(5 nauczycieli i 4 bibliotekarki) z 7 szkół.
Nadesłano 15 prac: 8 ze szkół gimnazjalnych Głowaczowa” autor Kamil Bolek z I LO
i 7 ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatu w Kozienicach, opiekun Małgorzata Kukozienickiego. Podczas dwóch sesji obrad śmierczyk-Balcerek oraz „Brzeźnica”, autor
Jury konkursu, spośród nadesłanych prac Aleksandra Deszczka z I LO w Kozienicach,
opiekun Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek.
dokonało wyboru najlepszych.
Każdy z laureatów konkursu oraz wyW kategorii szkoły gimnazjalne dokoróżnieni otrzymali bony na nagrody rzeczonano następującego wyboru:
I miejsce: „Odkrycia archeologiczne we, które mogli samodzielnie wybrać. Trud
w gminie Kozienice”, autor Hubert Ku- opiekunów merytorycznych został wynacharski z PG Nr 1 w Kozienicach, opie- grodzony finansowo. W tym roku dzięki
hojności sponsorów: Gminy Kozienice
kun Bogdan Mazur;
II miejsce: „Szlakiem parafialnych i Starostwa Powiatowego w Kozienicach
kapliczek przydrożnych”, autorstwa nagrody były bardzo atrakcyjne. W podsuJolanty Walachnia i Michaliny Rybak mowaniu wzięli udział uczestnicy konkurz ZSO w Brzózie, opiekun Małgorzata su i ich opiekunowie, organizatorzy oraz
przedstawiciele sponsorów i patronów konSkierniewska;
III miejsce ex aequo: „Klasztor bene- kursu: Elżbieta Stąpór – dyrektor Biblioteki
dyktyński w Opactwie”, autor Sylwia Publicznej Gminy Kozienice, MałgorzaFiet z PG w Gniewoszowie, opiekun El- ta Bebelska zastępca Burmistrza Gminy
Kozienice, Lech Wiśniewski – przewodżbieta Kalbarczyk;
„Wysokie Koło” autor Kinga Kamela niczący Towarzystwa Miłośników Ziemi
z PG Nr 1 w Gniewoszowie, opiekun Kozienickiej, Krzysztof Zając – pracownik
Starostwa Powiatowego w Kozienicach.
Ilona Lentas.
Jak zapewniają organizatorzy w niedłuWyróżniono:
„Studzianki
Pancerne”, autor Małgorzata Szczepańska z PG gim czasie na stronach Biblioteki i TMZK
w Głowaczowie, opiekun p. Stępień oraz pojawią się nagrodzone najlepsze prace.
„Historia parafii św. Krzyża w Kozienicach”,
Krzysztof Zając
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Młodzieżowy Lider
Partii Dzieci i Młodzieży
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach może
pochwalić się sukcesem swojego ucznia.
Przewodniczący Samorządu Szkolnego
– Piotr Sobolewski został Młodzieżowym
Liderem Partii Dzieci i Młodzieży.
Tę ogólnopolską partię zarejestrowano
14 kwietnia 1993 r. w Warszawie. Założycielom oraz działaczom partii przyświecają idee: miłość, prawda, wolność i godność. Partia została powołana do życia
po to, aby najmłodsi obywatele naszego
kraju mogli decydować o tym, kto będzie
ich reprezentować w parlamencie. Pomóc
ma im w tym Młodzieżowy Lider PDiM,
wyłoniony w konkursie.
Warunkiem przystąpienia do eliminacji
było przygotowanie prezentacji na temat:
„Co chciałbym zmienić w moim kraju, aby
żyło nam się lepiej?”. Spośród nadesłanych
prac do finału zakwalifikowana została także
moja – wspomina Piotr Sobolewski. – Nosiła
ona tytuł „Bolączki polskiego ucznia”.

Wybory Młodzieżowego Lidera Partii
Dzieci i Młodzieży odbyły się podczas konferencji „Dziecko i miłość muszą zaistnieć
na politycznej mapie świata” zorganizowanej w ramach obchodów 50 – lecia Pedagogiki Serca – polskiego nurtu wychowania
emocjonalnego, którego twórczynią jest
profesor Maria Łopatkowa znana w Polsce
i Europie obrończyni praw najmłodszych,
wieloletni wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie. To za jej sprawą została założona PDiM oraz powołana do życia Fundacja – Centrum Pedagogiki Serca.
Z tą wybitną pedagog i społeczniczką
będzie miał zaszczyt współpracować Piotrek – powiedziała opiekunka Samorządu
Szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach Beata Smykiewicz – Różycka.
– Mam nadzieję, iż Piotrek nie zawiedzie
pokładanych w nim nadziei i godnie sprawując swój urząd, przyczyni się do krzewienia szlachetnych idei Pedagogiki Serca – dodała.
Anna Marszałek

Nasz Powiat * 13

Informacje

STAROSTWO INFORMUJE
Wydział Geodezji,
Kartografii, Katastru
i Nieruchomości
Zostały zakończone prace pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla
części II obszaru gminy Kozienice”
w obrębach: Dąbrówki, Holendry, Holendry Piotrkowskie, Kozienice Powiśle
I, Kolonia Kozienice, Kuźmy, Opatkowice, Piotrkowice, Przewóz, Stara Wieś,
PSK Kozienice, Kozienice Powiśle II.
Sporządzony w wyniku tych prac
projekt operatu opisowo-kartograficznego (wyłożony do wglądu w dniach
od (03.11.2008 – 24.11.2008r.) staje się
operatem ewidencji gruntów i budynków, co zostanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
W terminie 30 dni od tego ogłoszenia, każdy, czyjego interesu prawnego
dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie
opisowo-kartograficznym, może zgłaszać zarzuty do tych danych.
O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzygnie w drodze
decyzji.
Podstawa prawna: art. 24 a ustawy
z dnia 17 maja 1989 roku – prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
z 2005 r. Dz.U. Nr 240, poz.2027).

OBOWIĄZEK UISZCZANIA
OPŁAT ROCZNYCH
Starostwo Powiatowe w Kozienicach
przypomina, że opłaty roczne za 2009 r.
z tytułu trwałego zarządu i użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowych
Skarbu Państwa, położonych na terenie
powiatu kozienickiego należy uiszczać
w terminie do 31 marca 2009 r. na rzecz
Skarbu Państwa na konto Starostwa Powiatowego w Kozienicach ul. Jana Kochanowskiego 28 w Banku PEKAO S.A.
O/Kozienice 95 1240 5703 1111 0000
4906 9004 lub w kasie tut. Starostwa.
Przypomina się również, że opłaty roczne wnosi się przez cały okres trwałego zarządu, użytkowania wieczystego
w terminie do dnia 31 marca każdego roku,
z góry za dany rok.
Ponadto Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości tut.
Starostwa informuje, że począwszy od
roku 2009 nie będzie rozsyłać do zarządców i użytkowników wieczystych
pism przypominających o obowiązku
uiszczania opłat rocznych.
Jeżeli z uwagi na zmianę wartości nieruchomości gruntowej organ będzie zamierzał zaktualizować wysokość opłaty rocznej, zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. – kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. nr
98, poz. 1071 ze zm.) z a w i a d a m i a
na piśmie stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie
aktualizacji opłaty rocznej.

Starosta Kozienicki
na podstawie art.22 ust.1 i art. 24 a ustawy dnia 17 maja 1989 roku – prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. z 2005 r. Dz.U. nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) oraz § 40 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. nr 38 z 2001 r. poz.454)

zawiadamia
o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów w zakresie użytków gruntowych zabudowanych i zurbanizowanych
na obszarze gminy Głowaczów powiat kozienicki w obrębach: Głowaczów, Lipa,
Moniochy, Maciejowice.
Wyłożenie nastąpi w dniach od 26.01.2009 r. do 13.02.2008 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Kozienicach przy ul.Jana Kochanowskiego 28, pok. nr 14,
w godz. od 8.00 do 15.00.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie, może
w okresie wyłożenia projektu zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do tych danych.
Czynności wyłożenia udokumentowane zostaną w formie protokołu.
Niestawienie się zainteresowanych w terminie i miejscu określonym niniejszym
zawiadomieniem nie stanowi przeszkody do kontynuowania postępowania w sprawie modernizacji.
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Wydział Komunikacji
i Transportu

W ostatnim czasie weszło w życie kilka
nowel w ustawie – Prawo o ruchu drogowym, dotyczących rejestracji pojazdów.
Pierwsza zmiana obowiązuje od 1 grudnia 2008 roku. Podatnicy, którzy wydają
faktury Vat – marża do rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy nie muszą
przedstawiać zaświadczenia wydanego
przez Urząd Skarbowy potwierdzającego
uiszczenie podatku od towarów i usług do
pojazdów sprowadzanych z państw UE lub
zaświadczenia potwierdzającego brak tego
obowiązku pod warunkiem, że odsprzedaż
pojazdów stanowi przedmiot ich działalności (Dz.U. z 2008 roku Nr 209 poz.1320).
Druga zmiana obowiązuje od 27 grudnia 2008 roku. Obecnie można zarejestrować pojazd unikatowy, mający co najmniej
25 lat, nawet jeżeli jego produkcji zaprzestano stosunkowo niedawno. Celem tej
zmiany jest umożliwienie rejestracji pojazdów historycznych, których unikatowość
została potwierdzona przez rzeczoznawcę
samochodowego, a które nie mogły być zarejestrowane np. ze względu na wznowienie
produkcji modelu o tej samej nazwie (Dz.U.
z 2008 roku Nr 220 poz.1411).
Trzecia zmiana obowiązuje od 2 stycznia 2009 roku i dotyczy definicji pojazdu
zabytkowego (Dz.U. z 2008 roku Nr 223
poz. 1461), a w przypadku jego rejestracji
zamiast dowodu rejestracyjnego, możliwe
jest przedstawienie oświadczenia właściciela samochodu złożonego pod groźbą
odpowiedzialności karnej, że nie posiada
dowodu rejestracyjnego (Dz.U. z 2008
roku Nr 223 poz.1462)
Czwarta zmiana obowiązuje od
14 stycznia 2009 roku. Przepis ten umożliwia nabicie cechy identyfikacyjnej w pojeździe zabytkowym, w którym nie była ona
pierwotnie naniesiona przez producenta.
Decyzję będzie wydawał starosta. Obecnie
wydziały komunikacji odmawiały rejestracji pojazdów z nienaniesionym numerem.
Informujemy, że
1) obsługa interesantów z zakresu rejestracji pojazdów odbywa się:
– w poniedziałek w godz. od 8:00 do 17:00
– w pozostałe dni; od wtorku do piątku
w godz. od 8:00 do 14:30
2) obsługa interesantów z z zakresu praw
jazdy odbywa się:
– w poniedziałek w godz. od 8:00 do 17:00
– w pozostałe dni; od wtorku do piątku
w godz. od 8:00 do 15:00
3) obsługa interesantów w pozostałych
sprawach
– od poniedziałku do piątku w godz. od
8:00 do 15:00.
www.kozienicepowiat.pl

Wydarzenia
Dokończenie ze str. 6

40-lecie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej
Zarządu. Ostatecznie TMZK otrzymało wpis
do rejestru stowarzyszeń 15 listopada 1968 r.
W składzie pierwszego Zarządu znaleźli
się: Prezes TMZK Stanisław Janeczek, V-ce
Prezes Alfons Jarosz, V-ce Prezes Tadeusz
Kulawik, Sekretarz Bronisław Buczkowski,
Skarbnik Leokadia Piwońska, oraz członkowie: Piotr Urbanek, Henryk Karoń, Czesław
Szerszeń, Julian Wąsik, Władysław Drela,
Mirosław Matera, Marian Grzybowski, Roman Krzysztoforski, Marian Wiraszka, Teodora Bazan, Marian Sokołowski, Maria Naduk.
Wypada w tym miejscu dodać, że większość
wymienionych osób związana była z panującymi wówczas władzami powiatowymi i partiami politycznymi, co wpływało po części na
linię prowadzonych działań.
Pomimo ogromnych trudności i negatywnych opinii wielu ludzi, w ciągu kilku lat
TMZK zrealizowało swój pierwszy sztandarowy projekt – zoorganizowanie w Kozienicach muzeum regionalnego. Członkowie
Towarzystwa dzięki wielkiej determinacji
uzyskali odpowiednie zgody, pomieszczenie i finanse. Początkowo, dla tych celów
wyremontowano wieżę pałacową, następnie
całą lewą oficynę, gdzie Muzeum mieści się
do dziś. Znajdujące się w nim eksponaty
w większości pochodzą od mieszkańców regionu, którzy odpowiedzieli na apel TMZK
w sprawie przekazywania wszelkich pamiątek i obiektów materialnych związanych
z Ziemią Kozienicką, część kolekcji TMZK
zakupiło z własnych środków. Zorganizowanie i nie dopuszczenie do zamknięcia Muzeum Regionalnego jest jednym z najbardziej
widocznych efektów starań TMZK. Oficjalne otwarcie muzeum miało miejsce w grudniu 1973 roku. Pierwszym dyrektorem został
Alojzy Jan Jasiński. Poza tym stowarzyszenie od początku organizuje liczne festyny,
zabawy, koncerty, wystawy, przeglądy, spektakle, m.in. z okazji „Dni Puszczy Kozienickiej”. W 1970 r. z jego inspiracji powstaje
w Kozienicach Klub Twórców Ludowych.
W pierwszych latach istnienia Towarzystwo
zorganizowało również wielką sesję popularno-naukową zorganizowaną wspólnie przez
Zespół Badań nad Polskim Średniowieczem
Uniwersytetu i Politechniki Warszawskiej.
Jednocześnie w Sieciechowie została otwarta
wystawa archeologiczna. Zarówno sesja, jak
i wystawa były podsumowaniem kilkuletniej
pracy badawczej i wykopaliskowej prowadzonej w tamtym rejonie.
W latach 70. prężnie działa lokalne środowisko rzeźbiarzy, jak wspomina Mirosław Biedruna, grupa ta: była ewenementem
w skali kraju, a o Kozienicach mówiło się
jako o kopalni talentów. Wśród nich znajdowali się: Grzegorz Szewczyk, Rudolf Marwww.kozienicepowiat.pl

ciniak, Stanisław Piwoński, Romuald Baryłowicz, Stefan Ślażyński, Henryk Karaś,
Stanisław Grudzień, Józefa Kondeja i in.
W 1973 r. TMZK liczyło oficjalnie
115 członków, w 1974 r. po raz drugi
(wcześniej w 1970 r.) dokonano zmian
w Zarządzie. Na czele stał Stanisław Janeczek, jego zastępcą był Alfons Jarosz
i Maria Bojakowska, sekretarzem Jan Jasiński, skarbnikiem Elżbieta Rossiwall,
członkowie Zarządu: Mirosław Matera,
Jerzy Szczypiór, Stanisław Jezierski, Józef Klimowicz, Romuald Tomczyk, Marian Grzybowski. Zarząd w tym składzie
kontynuował powzięty kierunek działań,
organizował wiele ciekawych wystaw
i konkursów fotograficznych, malarskich,
odbywały się odczyty i prelekcje historyczne dla dzieci i dorosłych.
Koniec lat 70. nie był zbyt szczęśliwy
dla organizacji. W wyniku reformy administracyjnej Muzeum Regionalne przeszło pod zarząd muzeum radomskiego,
zaś wielu członków Towarzystwa zostało
skierowanych do pracy w innych miastach.
Osłabiło to dynamikę działań, lecz całkowicie nie zahamowało. Z tego okresu daje
się zauważyć kolejna cenna działalność,
mianowicie dbałość o lokalne środowisko
przyrodnicze i ekologię. Problem ten powstał z chwilą rozwoju przemysłu kozienickiego, rozwoju samych Kozienic. Co
ważne, TMZK zapobiegło wycince znacznej ilości drzew wokół budowanego stadionu sportowego, uchroniło również przed
spuszczaniem ścieków przemysłowych
z budowanej Zakładów Ceramiki Radiowej
do Jeziora Kozienickiego. Lata 80. to owocna działalność sekcji tematycznych TMZK.
W tym czasie działały sekcje: wydawniczo-odczytowa z Marianem Jeziorowskim
na czele, łączności ze społeczeństwem
kierowana przez Mariana Grzybowskiego,
ochrony środowiska – Romuald Tomczyk
i sekcja zbieractwa z Mirosławem Materą – długoletnim dyrektorem Muzeum.
W połowie lat 80. nastąpiły pewne zmiany
we władzach, z działalności wycofał się długoletni przewodniczący Stefan Janeczek,
którego zmogła ciężka choroba. Nowowybrane władze w 1985 r., wyglądały następująco: przewodniczący – Mirosław Matera,
wiceprzewodniczący Mirosław Biedruna,
sekretarz – Tadeusz Jelonkiewicz, skarbnik – Elżbieta Rossiwall oraz członkowie:
Czesława Piętka, Julian Orliński i Grzegorz
Szewczyk. Towarzystwo w tym czasie angażuje się w rozwiązanie problemów środowiska, m.in. ochronę Kozienickiego Parku
Krajobrazowego, prowadzi dotychczasową
działalność kulturotwórczą, edukacyjną,
dokumentacyjną.

Przełom lat 80-90. przyniósł wiele zmian
w kraju, jak i działalności Towarzystwa. Przez
ostatnie dwadzieścia lat TMZK wykonało
wiele prac, zapoczątkowanych z rozmachem
w latach 90. Organizowane są liczne sympozja naukowe: „Powstanie Styczniowe na
Ziemi Kozienickiej”, „W obronie Konstytucji
i niepodległości”, „Parlamentaryzm polski”,
„Droga do niepodległości”, na których referaty związane z naszym powiatem prezentowali znani historycy: prof. dr hab. Adam
Massalski, prof. dr hab. Zenon Guldon, prof.
dr hab. Jan Ziółek, dr hab. Andrzej Witusiak,
dr Stefan Rosiński, dr Stanisław Zieliński
i inni. Trwały prace nad opracowaniem profesjonalnej monografii Kozienic, działalność
wydawnicza owocuje opublikowaniem kilku
zeszytów „Ziemia Kozienicka”, w których
poruszane są problemy historyczno kulturalne
powiatu kozienickiego. Towarzystwo kontynuuje podejmowane wcześniej inicjatywy
– organizuje wystawy, plenery, aktywizuje
lokalnych twórców do większego wysiłku. Ciekawym nowum zapoczątkowanym
w tych latach było przeprowadzanie corocznych konkursów na najładniejszą działkę
w obrębie miasta, ogródek przydomowy,
balkon i witrynę sklepową. Stowarzyszenie
nawiązało również współprace z podobnymi
organizacjami pozarządowymi w regionie
radomskim. Po Walnym Zebraniu w 1995r.
skład zarządu TMZK wyglądał następująco:
Lech Wiśniewski – Przewodniczący, Mirosław Matera – Z-ca Przewodniczącego, Mirosław Biedruna– Z-ca Przewodniczącego,
Teodora Barwicz – Sekretarz, Janina Kuśmierczyk – Skarbnik, Członkowie: Janusz
Stąpór, Grzegorz Szewczyk. W skład Komisji
Rewizyjnej wchodzili: Wiesława Zmitrowicz,
Stanisław Grudzień, Czesława Piętka. Co
warte podkreślenia – lata 90. były swoistym
kołem zamachowym, które napędzali aktywni członkowie TMZK, większość inicjatyw,
zamierzeń i planów snutych wtedy doczekało
się realizacji w nowym wieku. Do najbardziej
aktywnych wówczas Miłośników należeli:
Eugeniusz Jaworski, Ryszard Kucharski, Janina Kuśmierczyk, Anna Kurp, Lech Wiśniewski, Janusz Stąpór, Grzegorz Szewczyk.
Ograniczone ramy tego periodyku
nie pozwalają na pełne opisanie szerokiej
i trudnej do przecenienia działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej
na rzecz Kozienic i powiatu kozienickiego.
Wszyscy zainteresowani szerszym opisem
historii tego stowarzyszenia mogą zapoznać
się z nią w najnowszym, 19. zeszytem periodyku „Ziemia Kozienicka”, gdzie znajduje
się artykuł długoletniego działacza TMZK
Mirosława Biedruny, z którego również korzystał autor tego artykułu.
Krzysztof Zając
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Studniówka 2009’

STUDNIÓWKI W POWIECIE KOZIENICKIM
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku – 10.01.2009 rok

Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach – 10.01.2009 rok

Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach – 17.01.2009 rok

Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat”		
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury.
Przygotowanie i opracowanie tekstów: Danuta Delekta, Magdalena Domagała, Krzysztof Zając
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy. Uwagi prosimy kierować
do Lucyny Domańskiej – Naczelnika Wydziału, tel. 048-611-73-42.
Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu.
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Adres wydawcy:
ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
tel. 048 611-73-44 fax. 048 611-73-41
e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl
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