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„Ocalić od zapomnienia,
świadkowie przeszłości 1939-45”
Bieżący rok, obchodzony w Polsce jako Rok
Wielkich Rocznic, bogaty
jest w liczne wydarzenia
patriotyczne, kulturalne,
rocznicowe nawiązujące
m.in. do września 1939 r.
Dzieje się tak ponieważ
właśnie teraz obchodzimy
70. rocznicę wybuchu II
wojny światowej, agresji
hitlerowskich
Niemiec
i Związku Radzieckiego
na Polskę. W celu pogłębiania wiedzy na temat
wojny i okupacji na terenie Dyrektor Biblioteki Elżbieta Stąpór
powiatu kozienickiego, zaW kategorii młodzież prace nadesłachęcania młodzieży do badania tego tematu
li: Urszula Gadecka „Relacja Celiny Gapoprzez m.in. zbieranie relacji od świadków
deckiej”, Dominik Kuciński „Wywiad ze
– Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice
Stanisławem Kucharskim ur. 24.07.1926 r.
wraz z Towarzystwem Miłośników Ziemi
w Kozienicach”, Daria Sitkowska „Byłam
Kozienickiej zorganizowała konkurs histotylko dzieckiem”, Hubert Kucharski „Okuparyczny „Ocalić od zapomnienia, świadkowie
cja hitlerowska 1939-45 oczami świadków”,
przeszłości 1939-45”. Do konkursu przystąKarina Kuśmierczyk „Wywiad z Genowefą
pić mogli dorośli i młodzież szkół ponadKrawczyk”, Mariola Kwaśnik „Wywiad
podstawowych. Prace konkursowe miały
z babcią”, Monika Korzeń „Wywiad z L.
mieć formę pisemną, mogły to być opracoBabulą i K. Sadurską” – wszystkie prace
wania, relacje, wspomnienia zaopatrzone
w formie relacji.
w archiwalne dokumenty, zdjęcia.
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu
Do konkursu zgłoszono 15 prac – 8
odbyło się 5 września i połączone było
w kategorii dorośli i 7 w kategorii młoz prezentacją XX zeszytu periodyku Ziedzież. W kategorii dorośli zgłoszono
mia Kozienicka, gdzie znalazły się nanastępujące prace: opracowanie „Pladesłane prace. Komisja konkursowa,
cówka nr 7 AK. Szkic do dziejów Siew skład której weszli: Elżbieta Stąpór
ciechowa” autorstwa Krzysztofa Za– przewodnicząca, Ryszard Śmietankająca, „Fragmenty moich wspomnień
Kruszelnicki – członek, Grzegorz Kocyk
z lat 1939-42” Ryszarda Kucharskiego,
– członek, wyłoniła zwycięzców w ka„Las w moim życiu” Bogusława Górniategoriach: dorośli opracowania, dorośli
ka, „Okupacja w Janikowie” Mariana Towspomnienia – relacje, młodzież relacje
karczyka, „Poplątane życiorysy” relacja
i wywiady.
Haliny Długosz, „Zapamiętane przez syna
Dorośli – opracowania:
wspomnienia o Ojcu zasłyszane od Ojca
I miejsce
i Matki” Stefana Sieka, „Byłam wtedy
Krzysztof Zając za pracę „Placówka nr 7
nastolatką. Okruchy wspomnień z lat
AK. Szkic do dziejów Sieciechowa”
okupacji niemieckiej w Stanisławicach
II miejsce
i Kozienicach”, relacja spisana przez BogStanisław Kowalski za pracę „Tajne nadana Mazura oraz opracowanie Stanisława
uczanie na terenie powiatu kozienickiego
Kowalskiego „Tajne nauczanie na terenie
w latach 1939-45”
powiatu kozienickiego w latach 1939-45”.
Dokończenie na str. 2

POCZĄTEK ROKU
SZKOLNEGO

W tym roku szkolnym 2133 uczniów
będzie uczyło się w trzech szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie kozienickim – 483 w I LO im. St. Czarnieckiego
w Kozienicach, 1444 w Zespole Szkół
Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach oraz 206 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko. W pierwszych
klasach naukę rozpocznie 654 osoby.
Zgodnie z tradycją nowy rok szkolny uczniowie rozpoczęli 1 września. Tego dnia o godzinie 9.00 we wszystkich szkołach zabrzmiał
pierwszy dzwonek sygnalizujący zakończenie dwumiesięcznej przerwy wakacyjnej
i powrót do szkolnych ławek. Rozpoczęcie
roku szkolnego miało szczególny charakter,
bowiem właśnie 1 września minęło 70 lat od
czasu wybuchu II wojny światowej.
Z tego też względu we wszystkich
szkołach uroczystość inauguracji roku
rozpoczynała się od przypomnienia tego
ważnego i tragicznego w historii Polski
i świata wydarzenia.
W Zespole Szkół Nr 1 w Kozienicach
krótką lekcję historii przedstawił uczniom
dyrektor placówki Ryszard Zając. Zabierając głos przypomniał, jak wyglądał dzień
1 września 1939 roku na Westerplatte
i w Wieluniu, powiedział m.in. – „nie przypominam Wam tych krwawych wydarzeń
po to, aby rozpamiętywać je i rozdrapywać
rany i blizny, ale ku przestrodze, po to, by
pamiętać i żeby więcej coś takiego się nie
powtórzyło”. Do historii Polski w swoim
wystąpieniu nawiązał też uczestniczący
w inauguracji roku szkolnego poseł na
Sejm RP Czesław Czechyra. – „Dzisiejszy
dzień jest szczególny, mamy piękne słońce,
możemy się cieszyć. Natomiast 70 lat temu
nie było tak wesoło i nie wszyscy uczniowie
mogli pójść do szkół. II wojna światowa
była najstraszliwszą wojną nowoczesnej Europy” – takimi słowami rozpoczął
swoje przemówienie, dodając jednocześnie, że „90 lat temu obradował po raz
pierwszy Sejm II RP, a 20 lat temu Polska
uzyskała pełną suwerenność. Są to daty,
Dokończenie na str. 2
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„Ocalić od zapomnienia,
świadkowie przeszłości
1939-45”

POCZĄTEK ROKU
SZKOLNEGO

Dorośli – wspomnienia:
I miejsce
Bogusław Górniak za pracę „Las w moim
życiu”
II miejsce ex aequo:
Stefan Siek za pracę „Zapamiętane przez
syna wspomnienia o Ojcu zasłyszane od
Ojca i Matki”
Bogdan Mazur za pracę „Byłam wtedy nastolatką. Okruchy wspomnień z lat okupacji niemieckiej w Stanisławicach i Kozienicach”
III miejsce ex aequo:
Ryszard Kucharski „Fragmenty moich
wspomnień z lat 1939-42”
Marian Tokarczyk „Okupacja w Janikowie”
Wyróżnienia:
Halina Długosz za pracę „Poplątane życiorysy”
Młodzież
I miejsce ex aequo
Daria Sitkowska za pracę „Byłam tylko
dzieckiem”
Hubert Kucharski za pracę: „Okupacja
hitlerowska 1939-45 oczami świadków”
II miejsce
Dominik Kuciński za pracę: „Wywiad z p.
Stanisławem Kucharskim ur. 24.07.1926 r.
w Kozienicach”
III miejsce
Karina Kuśmierczyk za pracę: „Wywiad
z p. Genowefą Krawczyk”.
Poszczególni laureaci w kategorii dorośli otrzymali nagrody książkowe, dyplomy
i nagrody pieniężne. W kategorii młodzież
– dyplomy i nagrody książkowe. Fundatorami nagród byli: Gmina Kozienice i Starostwo Powiatowe w Kozienicach. W podsumowaniu konkursu brał udział m.in. Janusz
Stąpór – starosta kozienicki, który opowiedział jak ważne jest poszukiwanie, badanie i propagowanie lokalnego dziedzictwa
historycznego i kulturowego oraz pogratulował organizatorom pomysłu na konkurs,
natomiast uczestnikom życzył wytrwałości
w dążeniu do poznawania historii.
Każda osoba z licznie przybyłej publiczności otrzymała promocyjny egzemplarz
XX zeszytu Ziemia Kozienicka, w którym
oprócz dwóch zwycięskich opracowań,
znalazły się nadesłane do konkursu prace.
Na zakończenie spotkania członkowie Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji
Historycznych zaprezentowali na placu
Biblioteki swoje zbiory z okresu międzywojennego i II wojny światowej, m.in.
dokumenty, elementy wyposażenia wojsk
polskich i niemieckich oraz repliki broni
i umundurowania.

o których wszyscy powinniśmy pamiętać,
dlatego polecam je Waszej pamięci”.
W trakcie rozpoczęcia roku szkolnego zaproszeni goście nie szczędzili ciepłych słów
pod adresem uczniów i nauczycieli. U progu
nowego roku szkolnego nie zapomnieli złozyć życzeń pomyślności i wielu sukcesów.
Zadowolenia z pracy oraz dobrych wyników
w nauce życzył zebranym starosta powiatu
kozienickiego, który uczestniczył w inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Nr 1.
Na wstępie powiedział, „ja wiem, że ciężko
jest wrócić z wakacji do szkoły, to zawsze jest
taki moment trudny, jest piękne lato, zabawa
i nagle kończą się wolne dni i zaczyna się nauka. Jednak wszyscy mamy świadomość, że
to jest bardzo ważna rzecz, nauka. Dlatego
życzę Wam, żebyście w tym roku osiągali jak
najlepsze wyniki, żebyście byli zadowoleni
ze szkoły, warunków, w jakich się uczycie.
Maturzystom życzę jak najlepszych wyników na maturze, a pedagogom wytrwałości
i cierpliwości oraz zadowolenia z miejsca
pracy”.
Podczas inauguracji roku szkolnego uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste
ślubowanie. Tuż po tym dyrektor Wydziału
Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego oraz starosta powiatu wręczyli nagrody
najlepszym maturzystom 2009 roku. Z rąk
Roberta Boryczki nagrody pieniężne oraz
listy gratulacyjne od burmistrza odebrali Daria Krystyna Zwolińska, Ilona Marta
Górnicka oraz Karol Piotr Wierzbiński.
Natomiast Piotr Paweł Bąk, Emilia Majdak
i Anna Stępień otrzymali z rąk Starosty Janusza Stąpora nagrody rzeczowe ufundowane przez Zarząd Powiatu Kozienickiego.
1 września nagrody odebrali również
najlepsi maturzyści z kozienickiego LO
i ZSP z Garbatki – Letnisko. W pierwszej
placówce w gronie maturzystów, którzy
uzyskali najlepsze wyniki na egzaminie
maturalnym znalazły się: Martyna Małgorzata Siwek, Anna Maria Borowska
i Magdalena Jaskulska. Wyróznionym maturzystkom nagrody wręczył wicestarosta
Józef Grzegorz Małaśnicki uczestniczący w
rozpoczęciu roku szkolnego. W ZSP w Garbatce-Letnisku maturę najlepiej zdał Konrad Grudzień. Nagrodę starosty wręczył
sekretarz powiatu Jarosław Chlewicki.
Natomiast podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Opactwie starosta Janusz Stąpór wręczył dyrektor Marii Goli Akt Powierzenia Stanowiska
Dyrektora Szkoły na kolejne 5 lat.
Magdalena Domagała
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ZWIĄZEK
NAUCZYCIELSTWA
POLSKIEGO
Związek Nauczycielstwa Polskiego,
(ZNP), jest dobrowolnym, niezależnym
i samorządnym związkiem zawodowym
pracowników oświaty i wychowania,
szkolnictwa wyższego i nauki.
Terenem działania ZNP jest obszar
Rzeczypospolitej Polskiej.
Związek Nauczycielstwa Polskiego powstał w 1905 r., podczas zaborów.
Celem powstania związku była walka
o polski język w szkołach oraz podniesienie poziomu oświaty. W latach 1939-1945
ZNP jako Tajna Organizacja Nauczycielska prowadził tajne nauczanie.
Celem ZNP jest: obrona godności,
praw i interesów członków ZNP, aktywne
uczestniczenie w kształtowaniu oblicza
polskiej oświaty, szkolnictwa wyższego
i nauki, wychowywanie młodego pokolenia w duchu tolerancji, poszanowania
praw, wolności i godności osobistej. ZNP
dąży do powszechnej dostępności do
oświaty na wszystkich jej szczeblach oraz
zapewnienia warunków organizacyjnych
i materialnych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Tworzy materialną i społeczną bazę
dla realizowania zadań w zakresie pomocy i uczestniczenia w życiu intelektualnym i kulturalnym środowisk lokalnych
oraz całego kraju. Związek Nauczycielstwa Polskiego opowiada się za: równymi
szansami edukacyjnymi dla wszystkich
dzieci, upowszechnieniem wychowania
przedszkolnego, szkołą zapewniającą
wysoki poziom kształcenia, rozwijającą
uzdolnienia i zainteresowania, przyjazną dla ucznia, bezpłatnym kształceniem
na wyższych szczeblach. ZNP uczestniczy w kształtowaniu prawa, współdziała
z władzami państwowymi i jednostkami
samorządu terytorialnego (JST) wspierając działania służące dobrej realizacji
zadań dydaktycznych, wychowawczych
oraz opiekuńczych. Współpracuje z instytucjami oraz organizacjami działającymi
dla dobra dzieci i młodzieży. Związek
broni godności i rangi zawodu nauczycielskiego, interesów zawodowych i socjalnych wszystkich pracowników oświaty
i nauki oraz prawa emerytów i rencistów
do godnego życia. W myśl powyższych zasad działa również Oddział ZNP w Kozienicach, którego siedziba znajduje się przy
ulicy Mickiewicz 3, w Kozienicach. Oferujemy naszym członkom bezpłatną pomoc prawną w sprawach pracowniczych,
pomagamy tym, którzy utracili pracę
Dokończenie na str. 11
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Wydarzenia

VII Dożynki Powiatu Kozienickiego
„Garbatka-Letnisko 2009”
Tegoroczne dożynki tradycyjnie już rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w intencji
rolników z powiatu kozienickiego w kościele pw. NNMP w Garbatce, w której uczestniczyli posłowie, przedstawiciele Sejmiku
i Zarządu Województwa Mazowieckiego,
samorządu powiatowego i samorządów
gminnych, rolnicy z rodzinami, starostowie
dożynek, delegacje z wieńcami i ogródków
działkowych z koszami plonów, mieszkańcy
Garbatki i innych miejscowości powiatu.
Po mszy korowód dożynkowy prowadzony przez 22 Pułk Ułanów Podkarpackich
z Garbatki i Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej z Kozienic przeszedł na stadion
sportowy, gdzie odbyła się dalsza część tegorocznego święta chleba. Starostowie dożynek
Elżbieta Anglisz i Zbigniew Wdowiak przekazali chleb Januszowi Stąporowi staroście powiatu kozienickiego, który wraz z Tadeuszem
Molendą wójtem gminy Garbatka-Letnisko,
wicestarostą, radnymi, wiceburmistrzem gminy Kozienice, wójtami pozostałych gmin powiatu oraz księżmi i parlamentarzystami dzielił się chlebem z uczestnikami uroczystości
dożynkowych. Ceremonii dzielenia chlebem,
towarzyszyły hymny dożynkowe i pieśni obrzędowe w wykonaniu Klubu Seniora Relaks
i Złota Jesień pod kierownictwem Mirosławy
Wójcickiej.
Odznaki honorowe „Zasłużony dla rolnictwa” otrzymało w tym roku 14 rolników
z powiatu kozienickiego. W wystąpieniach
okolicznościowych Janusza Stąpora starosty kozienickiego, Tadeusza Molendy wójta gminy Garbatka-Letnisko oraz posłów
Dariusza Bąka, Czesława Czechyry, Marka
Wikińskiego zawarte były słowa podziękowań dla rolników i ich rodzin za trud
i codzienną pracę oraz życzenia obfitych
plonów w latach następnych.
Wieńce z siedmiu gmin powiatu oceniane
były w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy. I miejsce zdobył wieniec z gminy
Sieciechów wykonany przez Marię Surmę
jej syna Jarosława i córkę Ewelinę Balcerek.
Wieniec i jego wykonawcy, uczestniczyli
wraz z delegacją z powiatu kozienickiego
w dożynkach województwa mazowieckiego, które odbyły się w Siedlcach 30 sierpnia.
Na II miejscu znalazł się wieniec z gminy
Kozienice, a na III wieniec z gminy Magnuszew. Sponsorem nagród w tym konkursie
był Bank Spółdzielczy w Piasecznie.
Bezpieczeństwo i higiena pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym były
tematem konkursu zorganizowanego przez
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez KRUS.

www.kozienicepowiat.pl

W konkursie rolniczo-ekologicznym
zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe i Ośrodek Doradztwa Rolniczego
spośród prawidłowo wypełnionych ankiet, na scenie wylosowano zwycięzców,
którzy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów i Starostwo.
W części artystycznej wystąpili: Klub
Seniora Wrzos i Kapela Podwórkowa oraz
Zespół Dziecięcy z Gminnej Świetlicy
w Garbatce-Letnisku, Kapela Podwórkowa RADOMSKIE MUZYKANTY oraz
zespoły Dariusza Bernatka ZA DZIESIĘĆ DZIESIĄTA i HAPPY END.
Imprezie towarzyszyły stoiska wystawowe firm, instytucji, biblioteki i twórców ludowych.
Na najmłodszych czekało wesołe miasteczko. Nie brakowało stoisk z potrawami
z grilla, napojami, wata cukrową i drobnymi przekąskami. Zabawa taneczna zakończyła tegoroczne dożynki.
Starostwo Powiatowe, główny organizator tegorocznych Dożynek Powiatu Kozienickiego ”Garbatka-Letnisko 2009” dziękuje
wójtom, firmom i instytucjom oraz osobom
prywatnym za pomoc i współpracę.
PATRONAT HONOROWY
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi –
Marek Sawicki
Wojewoda Mazowiecki – Jacek Kozłowski
Marszałek Województwa Mazowieckiego
– Adam Struzik
Odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa”
GMINA GARBATKA-LETNISKO
1. Kwaśnik Jacek Paweł
2. Wiraszka Monika
GMINA GŁOWACZÓW
1. Frączkiewicz Marek
2. Cichocki Marian
3. Krzysztoszek Ryszard
GMINA GNIEWOSZÓW
1. Kamela Kazimierz
2. Chmielewski Mariusz
GMINA GRABÓW N/PILICĄ
1. Zając Sylwester
2. Urawski Mariusz
GMINA KOZIENICE
1. Wrona Grzegorz
2. Wnuk Andrzej s. Czesława
3. Wołos Jolanta
GMINA SIECIECHÓW
1. Basaj Danuta
2. Wnuk Andrzej s. Jana
Danuta Delekta

X DOŻYNKI GMINY
KOZIENICE
W ostatnią niedzielę sierpnia w Brzeźnicy odbyły się X Dożynki Gminy Kozienice.
Aby tradycji stało się zadość, rozpoczęły się
one mszą święta dziękczynną za zbiory, która
została odprawiona w kościele parafialnym
pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa
w Brzeźnicy. Nabożeństwo celebrowali ks.
kanonik Julian Zając proboszcz parafii p.w.
Najświętszego Serca Jezusa w Brzeźnicy
oraz ks. dziekan Władysław Sarwa proboszcz
parafii p.w. Św. Rodziny w Kozienicach.
Uroczystości dożynkowe kontynuowane były na placu Ochotniczej Straży
Pożarnej w Brzeźnicy. Po odegraniu hymnu państwowego przez Orkiestrę Dętą
OSP z Kozienic głos zabrali gospodarze
dożynek oraz zaproszeni goście.
Kolejnym punktem programu dożynek
gminnych był tradycyjny obrzęd dzielenia
chlebem, który rozpoczęli starostowie dożynkowi – Jan Maćkula z Psar oraz Agnieszka Szewc z Brzeźnicy. Oprawę artystyczną
obrzędu zapewnili członkowie Chóru Seniora „Złota Jesień” z Kozienic. W ich wykonaniu uczestnicy tegorocznego święta plonów
usłyszeli kilka pieśni dożynkowych.
Podczas dożynek gminnych przeprowadzony został konkurs na najładniejszy wieniec
dożynkowy. W konkursie tym udział wzięły
wieńce wykonane przez mieszkańców Staszowa, Stanisławic, Brzeźnicy i Samwodzia,
a także kosze dożynkowe przygotowane
przez rodzinne ogrody działkowe ze Świerży
Górnych. Wszystkie wieńce otrzymały równorzędne nagrody. Dwie z nich ufundował
starosta powiatu kozienickiego.
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości rozpoczął się program artystyczny,
w którym jako pierwsi wystąpili członkowie
Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Grześ”
z Puław oraz grupa Senioritki z Kozienic.
Swoje umiejętności artystyczne zaprezentowały także zespoły wokalno-taneczne
z Domu Kultury oraz zespół „Sobótka”
z Czarnolasu. Gwiazdą niedzielnego wieczoru był zespół „Radom Boys”, natomiast do
późnych godzin wieczornych uczestników
dożynek bawiła grupa Styl Break.
Na zmęczonych zabawą uczestników
dożynek czekała bezpłatna grochówka
oraz domowy smalec i ogórki. Zainteresowane osoby miały możliwość zwiedzenia wystawy rękodzieła ludowego i stoisk
regionalnych twórców, mogły także zapoznać się z ofertami różnych firm i instytucji związanych z rolnictwem. Coś dla
siebie znaleźli także miłośnicy książek,
gospodarze dożynek zorganizowali bowiem kiermasz książek. Najmłodsi wolny
czas spędzali w wesołym miasteczku.
Magdalena Domagała
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VI Zawody
Powiatowe OSP
W dniu 06.09.2009 roku na stadionie
sportowym KCKRiS w Kozienicach, przy
ul. Sportowej zostały rozegrane VI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn
OSP z terenu powiatu kozienickiego. Zawody
obserwowali zaproszeni goście, m.in.: Starosta Kozienicki – Janusz Stąpór oraz wójtowie
gmin z terenu powiatu kozienickiego.

W zawodach brało udział 8 drużyn,
wyłonionych w drodze wcześniejszych
eliminacji gminnych – tj. 6 drużyn męskich: Gniewoszów, Garbatka-Letnisko,
Nowa Wieś, Grabów nad Pilicą, Magnuszew i Wysokie Koło oraz 2 drużyny kobiece: Nowa Wieś i Garbatka-Letnisko.
Zawody zostały rozegrane w dwóch
konkurencjach:
– pożarniczy tor przeszkód 7 x 50 m
z przeszkodami
– ćwiczenia bojowe
Wyniki poszczególnych konkurencji:
Sztafeta 7 x 50 m z przeszkodami:

Męskie drużyny pożarnicze:
1. OSP Nowa Wieś – 57,00 pkt
2. OSP Gniewoszów – 60,40 pkt
3. OSP Garbatka-Letnisko – 61,30 pkt
Kobiece drużyny pożarnicze:
1. OSP Garbatka-Letnisko – 71,40 pkt
2. OSP Nowa Wieś – 72,45 pkt
Ćwiczenia bojowe:
Męskie drużyny pożarnicze:
1. OSP Gniewoszów – 40,00 pkt
2. OSP Garbatka-Letnisko – 44,72 pkt
3. OSP Grabów nad Pilicą – 51,90 pkt
Kobiece drużyny pożarnicze:
1. OSP Nowa Wieś – 54,75 pkt
2. OSP Garbatka-Letnisko – 62,86 pkt
Klasyfikacja generalna
zawodów:
Męskie drużyny pożarnicze:
1. OSP Gniewoszów – 100,40 pkt
2. OSP Garbatka-Letnisko – 106,02 pkt
3. OSP Nowa Wieś – 121,57 pkt
Kobiece drużyny pożarnicze:
1. OSP Nowa Wieś – 127,20 pkt
2. OSP Garbatka-Letnisko – 134,60 pkt

Waldemar Krakowiak
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Tragiczne losy Zapilcza w latach wojny.
Odsłonięcie pomnika w Rozniszewie

W wyniku inicjatywy środowiska kombatantów żołnierzy Armii Krajowej obwodów „Krzaki” Kozienice i „Głuszec” Grójec przy wsparciu gminnych i powiatowych
władz samorządowych, duchowieństwa
i lokalnego społeczeństwa, w 2003 roku
powstała idea upamiętnienia tragicznych
losów Zapilcza w latach 1939-1945.
Zapilcze to historyczna nazwa ziem między Radomką, Pilicą i Wisłą, znajdujących
się obecnie na terenie gmin: Głowaczów,
Grabów nad Pilicą, Magnuszew, to teren
szczególnie doświadczony wydarzeniami
II wojny światowej. Toczyły się tu walki
we wrześniu 1939 roku oraz ciężkie boje
o zdobycie i utrzymanie przyczółka warecko-magnuszewskiego w 1944 roku. Bardzo
ucierpiała miejscowa ludność. Wiele wsi na
tym terenie zostało całkowicie zniszczonych,
a ich mieszkańcy wysiedleni.
Krwawa ofiara walczących tu żołnierzy
oraz martyrologia społeczeństwa w latach
wojny wymagała godnego upamiętnienia.
Taka była wola mieszkańców dzisiejszego
Zapilcza. Pomysł budowy pomnika w Rozniszewie podsunął Edward Zieliński. On też
zainicjował pierwsze działania organizacyjne.
W styczniu 2004 r. Rada Gminy
w Magnuszewie powołała oficjalnie Społeczny Komitet Budowy Pomnika. Jego
przewodniczącym został Jerzy Rokita. Od
początku najbliżej współpracowali z nim:
Agnieszka Suska i Czesław Słomski. Całość przedsięwzięcia objął Honorowym
Patronatem Wojewoda Mazowiecki.
Projekt pomnika jest dziełem mgr inż.
architekta Marcina Górskiego. Część nadziemną, ceglano-kamienny mur w kształcie krzyża, wykonał Mirosław Traczyk
z Rozniszewa, a część naziemną – Jan
Kwapisiewicz. Prace związane z porządkowaniem i zagospodarowaniem terenu
wykonali społecznie mieszkańcy wsi należących do parafii Rozniszew. Równolegle z budową pomnika zespół nauczycieli
historii przygotował do druku monografię
historyczną na temat Zapilcza w latach
1939-1945.
Prace przy budowie pomnika i zagospodarowanie terenu zakończono kilka
miesięcy temu. W niedzielę, 6 września
br. odbyła się uroczystość odsłonięcia.
Po mszy świętej licznie zgromadzeni goście, poczty sztandarowe, delegacje szkół
i mieszkańcy przeszli w szyku marszowym do pomnika. Kolumnie towarzyszyła orkiestra dęta OSP w Kozienicach.
Poświęcenia pomnika dokonał ks. dziekan Franciszek Jakubiak, zaś uroczystego
odsłonięcia: dr Tadeusz Samborski – dyrektor gabinetu Marszałka Województwa

Mazowieckiego oraz minister Andrzej
Olechowski. Całość prowadził spiker
Polskiego Radia Andrzej Krusiewicz. Po
ceremonii złożenia kwiatów nastąpiły oficjalne wystąpienia zaproszonych gości.
Uroczystość zakończyła się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej
w Rozniszewie, gdzie w Galerii „Na piętrze” uczestnicy zwiedzali okolicznościową wystawę poświęconą 70. rocznicy
wybuchu II wojny światowej oraz mogli
obejrzeć w Izbie Pamięci makietę obrazującą bitwę o Głowaczów z 10 września 1939 roku i wysłuchać prelekcji mgr
Grzegorza Kocyka – nauczyciela historii
z PG nr 1w Kozienicach.
Organizatorzy dziękują wszystkim,
którzy czynem i słowem wsparli tę szlachetną społeczną inicjatywę.
Agnieszka Suska

XI DOŻYNKI
MAZOWIECKIE,
SIEDLCE 2009
30 sierpnia odbyły się XI Dożynki
Mazowieckie, Siedlce 2009. Rozpoczęły się mszą na Błoniach Siedleckich,
którą celebrował ks. Bp. Zbigniew Kiernikowski ordynariusz Diecezji Siedleckiej. Uczestniczyli w niej przedstawiciele
Urzędu
Marszałkowskiego,
władze samorządowe miasta, gminy
i powiatu Siedlce, delegacje dożynkowe
z pozostałych powiatów województwa
mazowieckiego oraz rolnicy z rodzinami.
Po mszy korowód dożynkowe przemaszerował do sceny głównej, gdzie
odbyła się dalsza część uroczystości. Ceremonii dzielenia chlebem towarzyszyły
hymny dożynkowe. Po wystąpieniach
okolicznościowych wręczone zostały odznaczenia państwowe i branżowe. Podsumowano etapy wojewódzkie konkursów
„Agroliga”, „Najlepsze Gospodarstwo
Ekologiczne”, „KRUS: Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.
Dożynkowm towarzyszyły XVI Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym i V Regionalna Wystawa Zwierząt
Hodowlanych, a także Wystawa Płodów
Rolnych, Targi Ogród i Dom oraz wiele
ciekawych wystaw i kiermaszy.
Powiat kozienicki reprezentowała delegacja, której przewodniczył wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki, wieniec
dożynkowy wykonany przez Marię Surmę
z Opactwa w gminie Sieciechów nieśli
wraz z autorką Zofia i Henryk Grzebalscy
oraz Daniel Drachal.
Danuta Delekta
www.kozienicepowiat.pl

Historia

Wystąpienie podczas uroczystości 65. rocznicy zrzutu
w ramach operacji Weller 7 w leśnictwie Studzianki
w oddz. 54 w pobliżu wsi Paprotnia (18.04.2009)
Wielebni księża! Dzieci kochane!
Młodzieży droga! Szanowne Panie,
Panowie!
I. W dniu 17.09.1939 r. Prezydent
Rzeczpospolitej wydał orędzie do Narodu, którego fragment cytuję: ,,Gdy
armia nasza z bezprzykładnym męstwem zmaga się z przemocą wroga od
pierwszego dnia wojny, aż po dzień dzisiejszy, wstrzymując napór ogromnej
przewagi całość bez mała niemieckich
sił zbrojnych, nasz sąsiad wschodni
najechał nasze ziemie – gwałcąc obowiązujące umowy i odwieczne zasady
moralności.
Stanęliśmy tedy nie po raz pierwszy
w naszych dziejach w obliczu nawałnicy
zalewającej nasz kraj z zachodu i wschodu. Polska sprzymierzona z Francją
i Anglią, walczy o prawo przeciwko bezprawiu, o wiarę i cywilizację przeciwko
bezdusznemu barbarzyństwu, o dobro
przeciwko panowaniu zła w świecie.
Z walki tej, wierzę w to niezłomnie,
wyjść musi i wyjdzie zwycięsko.”
Wojnę obronną w 1939 r. przegraliśmy przede wszystkim dlatego, że nasi
sojusznicy Anglia i Francja nie zrealizowali zobowiązań sojuszniczych. Polska
w tej wojnie walczyła osamotniona – została zdradzona przez Anglię i Francję,
(Nie pierwszy raz w dziejach naszej Ojczyzny). Nasi odwieczni wrogowie Rosja i Niemcy dokonali w końcu września
1939 r. IV – tego rozbioru Polski.
Terytorium Rzeczpospolitej znalazło się jednocześnie pod dwiema
okrutnymi okupacjami – niemiecką
i rosyjską. Państwo Polskie przestało
istnieć, ale został Naród. Rozpoczęła
się organizacja struktur Polskiego Państwa Podziemnego, (ewenement w skali światowej) oraz budowa siły zbrojnej
– największej armii podziemnej w dziejach świata - najpierw pod nazwą Służba Zwycięstwa Polsce, przekształconej
następnie w Związek Walki Zbrojnej,
a potem w Armię Krajową. Rosnąca
w siłę podziemna dobrze zorganizowana armia, potrzebowała coraz większej
liczby oficerów, różnego rodzaju broni
oraz sprzętu.
Tajna brytyjska formacja SOE
(Kierownictwo Specjalnych Operacji)
i Oddział VI Specjalny przy Sztabie Naczelnego Wodza gen. broni Władysława
Sikorskiego zorganizowali drogą lotniczą najpierw z Anglii w 1941 r., a następnie od roku 1943 – z Włoch przerzut
www.kozienicepowiat.pl

do Polski 316 skoczków cichociemnych
wysokiej klasy specjalistów wojskowych, a także zaopatrzenia wojskowego. W całym okresie od 12.02.1941 r.
do 31.12.1944 r. włącznie z Powstaniem
Warszawskim wykonano do Polski 868
lotów i dokonano 485 zrzutów, dostarczono 670 ton zaopatrzenia z tego w ręce
polskie dostało się około 500 ton. Była
to ilość znikoma. Francja i Jugosławia
otrzymały po 10 tysięcy ton zaopatrzenia
wojskowego. Dlaczego?
Zachodni Alianci ponownie nas zdradzili pozostawiając Polskę w rosyjskiej
strefie interesów – Jałta? I obawiali się,
że sprzęt zrzucony do Polski zostanie
wykorzystany do walki z Armią Czerwoną. Byli więc wiernymi sojusznikami
Rosji, a nie Polski. Nadgorliwie i skwapliwie wykonywali wszelkie zobowiązania sojusznicze względem Rosji na szkodę Polski (znowu wrzesień1939 r.?).
II. Kilka słów hasłowo o zrzucie, który
odbył się 65 lat temu z 8/9. 04. w tym
miejscu (ponieważ zostanie zrekonstruowany niebawem po nabożeństwie w formie widowiska).
A. Prace przygotowawcze.
Pierwsza czynnością było wyszukanie w lesie miejsc najbardziej przydatnych do ukrycia broni i różnego rodzaju
sprzętu ze zrzutu. Trzeba było skrycie
kopać doły, ziemię (urobek) ładować do
worków i na plecach wynosić do miejsc,
w których nie mogła budzić żadnych
podejrzeń. Każdy z wykopanych dołów
był maskowany. Różne były tego sposoby. Ustawiano nad dołami sągi drewna,
stosy chrustu opałowego. Czynności te
wykonywali miejscowi leśnicy – żołnierze AK, o których wspomnę za chwilę.
Następnie powiększono oddział uzbrojonych żołnierzy z różnych placówek.
(Jest w śród nas Pan Wiktor Kowalski
ps. Emanuel członek oddziału specjalnego, który brał udział w zabezpieczeniu). Wytypowano gospodarzy, którzy
dostarczyć mieli furmanek do przewiezienia zrzuconego sprzętu do przygotowanych kryjówek (ok. 2 km. od miejsca
zrzutu).
B Odbiór zrzutu.
Zacytuję fragmenty listów, które otrzymałem od Pana Ryszarda Wolskiego inż.
leśnika, wieloletniego naczelnika Wydziału Hodowli i Ochrony Lasu w OZLP
Olsztyn, żołnierza AK, który odbierał
zrzut, a jego wspomnienia posłużyły do
opracowania scenariusza dzisiejszego wi-

Ryszard Wolski, zdjęcie z 1943 r.
Uczestnik odbioru zrzutu, autor relacji
dowiska – rekonstrukcji historycznej.
Cytuje:
,,… zrzut z 8/9 kwietnia 1944 r., odebrany
nocą poprzedzającą pierwszy dzień świąt
wielkanocnych, należy zaliczyć do zrzutów
udanych i szczęśliwych, chociażby dlatego że wszyscy czterej skoczkowie, zwani
cichociemnymi przeżyli wojnę. Odbioru
zrzutu, w którym łącznie z oddziałem ubezpieczającym brało udział około 80 żołnierzy, kierował komendant Podobwodu V
wchodzącego w skład obwodu AK Kozienice kapitan Roman Siwek PS. ,,Helena”.
Po ukończeniu konspiracyjnej podchorążówki zostałem zaprzysiężony do służby
specjalnej, której zadaniem było koordynacja wszelkich działań związanych z odbiorem alianckich zrzutów, bezpośredni udział
w odbiorze zrzutów, a więc wyposażenia
bojowego i tak zwanych cichociemnych,
ukrycia otrzymanych kontenerów i paczek
ze zrzutów, a następnie rozdział sprzętu bojowego, otrzymanych pieniędzy itp., zgodnie z ich przeznaczeniem.
W rzucie na kosz ,,Jodła” były też pakunki przeznaczone dla Komendy Głównej Armii Krajowej.
Jestem bodaj jedynym żyjącym uczestnikiem odbioru zrzutu na kosz ,,Jodła”,
a z całą pewnością jedynym z tych, którzy
byli żołnierzami służby specjalnej, zostali do niej zaprzysiężeni i zobowiązani do
zachowania tajemnic z tą służbą związanych, nawet wobec swoich przełożonych
Dokończenie na str. 6
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Wystąpienie podczas uroczystości 65. rocznicy zrzutu
w ramach operacji Weller 7 w leśnictwie Studzianki
w oddz. 54 w pobliżu wsi Paprotnia (18.04.2009)
i kolegów z konspiracji.
Chciałbym wziąć udział w planowanej
uroczystości, ale mam już ukończonych
86 lat, a więc zła kondycja fizyczna (brakuje sił) uniemożliwia by zdecydować się
na daleką podróż i kilkugodzinny udział
w uroczystości. W dniu uroczystości będę
myślami przy jej uczestnikach i wspominać
będę wydarzenia sprzed 65 lat. Chciałbym
i o to proszę, aby przygotowana uroczystość
poświęcona została pamięci kapitana ,,Heleny” Romana Siwka, oficera, który swoim życiem udowodnił czym dla niego była
Ojczyzna – Ojczyźnie służył, walczył o Jej
wolność i niepodległość i dla Niej oddał
swoje życie!”.
Cytuje fragment kolejnego listu Pana
Ryszarda Wolskiego:
,,… Zgodnie z obietnicą, przekazaną w czasie
dzisiejszej rozmowy telefonicznej przesyłam
w załączeniu szkic obrazujący miejsce przyjęcia zrzutu lotniczego i miejsca, w których
ukryto kontenery i paczki ze zrzutu.
W odbiorze zrzutu uczestniczyli następujący leśnicy:
– ze Studzianek Ryszard Wolski pchor.
AK ,,Rywal” (autor cytowanych listów), Rudolf Franzl pchor. AK ,,Rozeta” i Wacław Biernacki ,,Rydwan”.
– ze Strzyżyny dwaj synowie leśniczego
Edwarda Brunnera, Jarosław pchor. AK
,,Kalina” i Zdzisław PS. Żarnowiec’
oraz gajowy – plut. Stefan Rumianek.
– z Nadleśnictwa Dobieszyn ówczesny
pracownik Techniczno – Leśny Władysław Wydolny pchor. AK ,,Wierzba”.
– z placówki BCh Brzóza – Jan Chmielewski pchor. AK ,,Młot”.
Z wymienionych wyżej leśników biorących udział w odbiorze zrzutu koło wsi
Paprotnia jedynym żyjącym świadkiem
tamtych wydarzeń jestem ja.
Kilka dodatkowych informacji o w/w
leśnikach:
– Władysław Wydolny po wojnie ukończył studia leśne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Przez wiele
lat był nadleśniczym: w Nadleśnictwie
Muszyna w Okręgowym Zakładzie Lasów Państwowych – Kraków.
– Wydział leśny SGGW wraz ze mną
w roku 1952 ukończył Jan Chmielewski.
– Rudolf Franzl i Zdzisław Brenner zatrudnieni byli w powojennych latach
na stanowiskach leśniczych Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych
Olsztyn.
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– Wiadomo mi jest, że po wojnie Rumianek pracował w lasach państwowych
na stanowisku leśniczego (nie wiem
w jakim nadleśnictwie a nawet w jakiej
dyrekcji Lasów Państwowych…)”.
C. Ukrycie skoczków.
Skoczków przyjęły po dwóch dwie
placówki AK – Grabów i Trzebień,
które odpowiadały za zorganizowanie
ich ukrycia i dostarczenia do Komendy
Głównej AK Komendantem placówki
(nr19) w Grabowie był Pan Zalewski
przez cały okres okupacji niemieckiej,
a placówki (nr 200 w Trzebieniu był ppor.
Stanisław Owsianowski także przez cały
okres okupacji niemieckiej.
Byli bardzo dobrymi dowódcami,
konspiratorami o czym świadczy okres
dowodzenia. Nie było żadnej wsypy.
III. Znak spadochronowy
Każdy skoczek cichociemny oraz skoczek Brygady Spadochronowej dowodzonej przez generała Sosabowskiego otrzymał ,,Znak Spadochronowy”.
Zarządzenie Naczelnego Wodza
z dnia 20.06.1941 r. o ustanowieniu Znaku Spadochronowego, a nadające mu
charakter odznaki zaszczytnej brzmiało
następująco:
1. Zatwierdzam Znak
Spadochronowy
w kształcie spadającego do walki
orła. Na obczyźnie,
gdzie myśli wszystkich Polaków biegną ustawicznie do
chwili
powrotu,
a obraz jego różne
w wyobraźni przybiera kształty – ma to
sens szczególny.
2. Wojsko Polskie widzi swój powrót
w walce, poświęceniu i chwale. Chcemy by orły naszych sztandarów zwycięsko spadały na wroga, zanim spoczną na swojej oswobodzonej ziemi.
3. Ustalam dwa rodzaje znaku spadochronowego: bojowy i zwykły. Bojowy Znak
Spadochronowy rożni się od zwykłego
tym, że orzeł ma złoty dziób i pazury.
Znak nosi się na lewej piersi powyżej
orderów Na wewnętrznej stronie znaku
jest wyryte hasło ,,Tobie Ojczyzno” i numer ewidencyjny Znaku.
4. Prawo noszenia znaku bojowego mają
żołnierze, którzy brali udział w bojowej
akcji spadochronowej. Prawo do no-

szenia znaku zwykłego mają żołnierze
posiadający wyszkolenie przewidziane
odnośnymi rozkazami dla oddziałów
spadochronowych. Znak Spadochronowy nie może być nadawany honorowo.
Znaki Spadochronowe od 1 do 500
pozostawały w dyspozycji Naczelnego
Wodza z przeznaczeniem dla cichociemnych zaś od 501 w dyspozycji dowódcy
Brygady Spadochronowej.
Ostatni wydany znak spadochronowy
nosi nr 6536.
Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19.10.1944r. zatwierdzony został nowy wzór Bojowego Znaku
Spadochronowego. Do zwykłego Znaku
Spadochronowego dodaje się pozłacany
wieniec laurowy, przymocowany od spodu
do szponów orła. Wizerunek tego Znaku
Spadochronowego umieszczono w ołtarzu, przed którym stoimy, zaś nad ołtarzem
widnieje hasło ze znaku ,,Tobie Ojczyzno”,
które stało się dewizą (zawołaniem) AK
Szanowni zebrani! Zgromadziliśmy
się przed ołtarzem, który zbudowali leśnicy w miejscu, gdzie 65 lat temu w nocy
z 8/9 kwietnia kapitan ,,Helena” i Jego żołnierze Służby Specjalnej AK oczekiwali
na przylot samolotu zrzutowego. Kilkaset
metrów w kierunku północnym od ołtarza
wylądowali skoczkowie, kontenery i paczki. Całość zrzutu przejął i zabezpieczył,
a następnie rozdysponował oddział AK dowodzony przez kap. ,,Helenę”.
Nic nie dostało się w ręce niemieckie.

Tablica w Grabowie nad Pilicą upamiętniająca zrzut
Jan Chryzostom Czachowski
www.kozienicepowiat.pl
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Walki 31 pułku Strzelców Kaniowskich na terenie
powiatu kozienickiego we wrześniu 1939 r.
Rokrocznie w powiecie kozienickim
prowadzone są lokalne badania popularnonaukowe dążące do opisania działań wojennych oraz drugowojennej
okupacji w poszczególnych gminach
powiatu kozienickiego. Owoce poszukiwań w archiwach, zbieranie relacji
świadków, uczestników wydarzeń, obserwacje terenu, wyszukiwanie zdjęć
i pamiątek coraz częściej prowadzą
do publikacji badań, a tym samym do
szerszego propagowania wiedzy sprzed
kilku dekad. Jedną z takich publikacji będzie ukazujące się właśnie opracowanie wspomnieniowe „Kampania
Wrześniowa 1939 r. 31 pułku Strzelców
Kaniowskich na terenie powiatu kozienickiego w relacjach oficerów 31 pSK”
autorstwa Witolda Adamskiego. Dzięki
tej publikacji poznać możemy zażarte
walki, bohaterską postawę i wzór żołnierskiej, polskiej zawziętości w bojach
o Ojczyznę. Opisany we wspomnieniach
obraz przynosi nam również wiadomości o niedociągnięciach w dowodzeniu,
niehonorowym zachowaniu na polu bitwy, tragizm, dramat i rozpacz w bezpośrednim zagrożeniu życia. Niniejszy
tekst powstał w oparciu o wymienione
wyżej opracowanie.
31 pułk Strzelców Kaniowskich powstał na przełomie 1918 i 1919 r. jako
część 10 Dywizji Piechoty w okresie
walk II Rzeczypospolitej o granice państwowe. Brał udział w walkach o granice
zachodnie i wschodnie w Wielkopolsce,
na Wołyniu, Wileńszczyźnie, w Bitwie
Warszawskiej był w rezerwie 10 DP,
w trakcie ofensywy w 1920 r. walczył na
Lubelszczyźnie i na Wołyniu. Na Kresach pozostał do 1921 r. poczym został
przeniesiony na ziemię łódzką. Długo
skoszarowany w granicach Łodzi, od
1935 r. stopniowo przenoszony do Siera-

Odznaka pułkowa 31 pSK
www.kozienicepowiat.pl

dza. W kwietniu 1938 r.
w Sieradzu stacjonował I i II batalion
oraz dowództwo pułku. 24 sierpnia 1939 r.
31 pSK został zmobilizowany w stan gotowości bojowej, wszedł
w skład 10 DP Armii
„Łódź”.
1 września pułk
zajmował
pozycję
obronną na odcinku
Wróblew – Dąbrowa
Wielka. 3 września
bronił przedmościa ppłk Wincenty Wnuk d-ca 31 pułku Strzelców Kaniowskich
Sieradza. 4 września,
broniąc linii rzeki
żając taborom i sztabowi pułku rozlokoWarty na odcinku Grądy – Woźniki, brał wanemu na skrzyżowaniu duktów leśnych
udział w likwidacji niemieckiego przy- w pobliżu koty 112,2. Cała walka trwała
czółka w Mnichowie. 5 września w czasie kilka godzin, ze zmiennym szczęściem,
walk w rejonie Mnichowa poniósł cięż- Polacy wzięli do niewoli kilkudziesięciu
kie straty, przegrupował się i 7 września Niemców. Nieprzyjaciel pozostawił na
zajął pozycje obronne w rejonie Zgierza, polu walki 120 zabitych i wielu rannych.
poczym wycofał się w rejon Puszczy Straty własne, prócz kilkudziesięciu ranMariańskiej. 11 września wziął udział nych, wyniosły 90 zabitych. W walce tej
w natarciu na Mszczonów, opanowując zginął sierżant Czuper – nieustraszony
go. W odwrocie kierował się na południe, dowódca 1 plutonu oraz kpr. Jan Kubik
14 września przeprawił się przez Pilicę, – erkaemista, najmłodszy żołnierz pułku,
znalazł się na terenie powiatu kozieni- pochowani zostali na cmentarzu w Magckiego i maszerował w kierunku Wisły. nuszewie, na niewielkim wzniesieniu. Jak
Z chwilą przekraczania szosy Kozienice- wspomina major Bolesław Raczkowski,
Warka na wysokości Grabowa pułk zo- dowódca I batalionu: Walka leśna jest
stał zaatakowany przez Niemców, polska szalenie denerwująca, gdyż łatwo o zaartyleria zniszczyła niemieckie czołgi. skoczenie i trudna jest orientacja – dobre
Trasą marszu Cecylówka [Głowaczow- wyniki daje śmiałe i szybkie działanie na
ska]–Jasieniec–Ignacówka–Dąbrówka bagnety. Nad nami górowali Niemcy, gdyż
Grabowska – Basinów, 15 września pułk mieli dużo więcej broni maszynowej i ta
doszedł do lasów pomiędzy Basinowem broń, szczególnie w lesie, jest bardzo skua Ryczywołem. W drodze ku przeprawie teczna. Natarcie samo było bardzo niemostowej na Wiśle pułk natrafił na pobo- śmiałe i ostrożne. Biliśmy ich szybkością
jowisko po walczących kilka dni wcześ- i śmiałym uderzeniem na bagnety, czego
niej oddziałach Odwodowej Armii „Pru- Niemcy nie wytrzymywali i albo uciekali,
sy”. Niestety most łączący brzegi rzeki albo się poddawali.
na wysokości Przewozu i Kępy BielańDowódca pułku postanowił przedzieskiej został zlikwidowany przez polskich rać się przez Puszczę Kozienicką w stroobrońców 9 września. W lesie I batalion nę Dęblina, Puław w nadziei na skuteczną
majora Raczkowskiego zajął pozycje od przeprawę przez Wisłę. Po ubezpieczezachodu, tj. od strony wsi Studzianki, niu się pułk odmaszerował w Puszczę.
II batalion kpt. Sitnego zajął stanowiska W międzyczasie odesłał rannych do Niemod strony północnej, tj. od wsi Basinów, ców, którzy skierowali ich do szpitali
zaś wschodni kierunek – od mostu na w Kozienicach i Warce. 31 pSK przez
Radomce w Ryczywole ubezpieczał III Michałów, Rogożek, gdzie przeprawił się
batalion kpt. Skorupskiego. Około godz. przez Radomkę, ześrodkował się w lesie
16, Niemcy rozpoczęli atak na pozycje niedaleko gajówki Jesionna na zachód od
I batalionu mjr Raczkowskiego, bez trudu Adamowa. Dalej w okolicach Sewerynozostali odparci zaporowym ogniem arty- wa, gajówki Cztery Kopce przeszedł przez
lerii – 100 mm haubic, zaraz po tym za- szosę Kozienice-Brzóza. Po przekroczeniu
atakowali od wschodu, tj. od Ryczywołu
Dokończenie na str 8
i wdarli się w pozycje III batalionu, zagra-
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Dokończenie ze str. 7

Walki 31 pułku Strzelców Kaniowskich na terenie
powiatu kozienickiego we wrześniu 1939 r.
nie mam) i kieruję się na wschód. Po pewnym czasie słyszę strzały – tam się kieruję
– na południe. Po dojściu 1 ½ km od szosy Kozienice – Radom, dość duża polana,
a z przeciwległego końca tor kolejki leśnej,
skąd moja szpica otrzymuje ogień. Wysyłam pluton z oficerem – walka nie daje rezultatu wobec przewagi niemieckiej. Grupuję się w wysokopiennym lesie, dywizjon
artylerii w środku i ubezpieczam.
Oficerowie artylerii przeciwpancernej
na ochotnika wychodzą na patrole (1+2).
Wyszedł i mój kolega kpt. Bamber – dowódca samodzielnej kompani ciężkich karabinów maszynowych.
Do godz. 13.00 Niemcy rozpoznają silnymi patrolami.
Mam straty w zabitych i rannych.
Jest w baonie ks. Walczak kapelan pułku
i por. Tuz, d-ca kompanii gospodarczej.
Po godz. 13.00 patrol przyprowadza mi
rozbrojonego strzelca z I batalionu, który
opowiada o walce I i II batalionu o przejście szosy. Oba baony rozbite. On, jak
i inni strzelcy wzięci do niewoli, po rozbrojeniu puszczeni wolno.
Powracają patrole oficerskie i meldują, że wszystkie drogi i ścieżki, obsadzone przez Niemców. Na szosie duży
ruch broni pancernej. Decyduję się iść
w kierunku północnym i próbować przejść
szosę i dalej pod Puławy na przeprawę.
O 15 – tej ruszam i po pewnym czasie dochodzę do szosy. Ale szosa i przejścia obsadzone. Niemcy rozpoczynają wściekły
ogień. Walczy kompania czołowa – później słyszę strzały już ze wszystkich stron.
Dywizjon artylerii i tabory wjeżdżają
w
las.
Niemcy
wdzierają
się
w ugrupowanie – rozbijają na części. Krótka walka
wewnątrz
z przewagą ognia
i ludzi.
Zbieram grupę
strzelców i oficerów i chcę wyjść
w kierunku szosy,
poniżej
projektowanego przeze
mnie
przejścia.
Udaję się – dochodzę do szosy. Po
krótkiej obserwacji – chcę przeskoczyć rów i w tym
momencie seria
Pomnik poświęcony 31pułkowi Strzelców Kaniowskich
karabinu maszywybudowany w 2009 r. w Augustowie
nowego z drugiej

szosy prowadzącej z Kozienic do Brzózy
31 pułk maszerował głównym traktem do
Augustowa. W godzinach przedpołudniowych oddziały pułku zajęły stanowiska
obronne na skrzyżowaniu traktu z duktem
leśnym, idącym z Maciejowic na wschód.
Żołnierze byli całkowicie wyczerpani
i głodni. O przywiezieniu żywności i wody
nie było mowy, gdyż okoliczne wsie były
zajęte przez Niemców. Niemcy atakowali
z kierunku Ursynów-Marianów, ataki piechoty, artylerii wspierało lotnictwo. Przez
cały 17 września pułk bronił się, kontratakując wypierał wdzierających się Niemców. O zmierzchu nieprzyjaciel przerwał
atak i wycofał się oznajmiając to jasnymi
rakietnicami (…) rakiety te padły na polanę bezpośrednio przed nasze stanowiska
– były one na prawie wszystkich kierunkach tak, że po rakietach zorientowaliśmy
się, że jesteśmy prawie okrążeni.
18 września poszczególne oddziały
31 pSK dotarły do szosy Kozienice-Radom. Na miejscu okazał się, że droga jest
zablokowana przez kolumny pancerne
13 zmotoryzowanej dywizji piechoty.
Pułk był okrążony i pod ciągłym ostrzałem. Dowódca ppłk Wnuk nakazał przebijać się małymi grupami przez szosę.
Ostatecznie jednak udało się to nielicznym. Jedną z takich prób podjął Kazimierz Skorupski, dowódca III batalionu.
Po latach tak wspominał próbę przedarcia
się18 września:
Czekam do świtu Wielce zaniepokojony, że kolumna stoi, wyjeżdżam na czoło
i stwierdzam, że oba bataliony piechoty
odeszły, a dywizjon artylerii nie utrzymał
łączności i został. Zmieniam ugrupowanie i ubezpieczenie i ruszam śladami (map
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strony szosy. Zostaję ranny – obok strzelec zabity, a lekarz baonu ppor. Pałer –
ciężko ranny. Leżymy pod krzakami gdzie
padliśmy. Ogień niemiecki nie ustaje. Po
pewnym czasie Niemcy nas otaczają i zaprzestają ognia. Był to dzień 18 września
39 r. godz. 18.00.
Kilku grupom żołnierzy w tym: czołowym oddziałom kpt. Sitnego – dowódcy 9 kompanii, I kompanii kpt. Czyża, 60-ciu żołnierzom z 8-ma oficerami
i dowódcą pułku ppłk. W. Wnukiem udało się
przedrzeć i zebrać w okolicach Królewskich
Źródeł. Dodatkowo grupa kpt. A. Ogrodnika z 4 żołnierzami przeprawiła się przez
szosę i uległoa rozproszeniu. Do niewoli
dostało się przeszło 350 żołnierzy, z których
część została puszczona wolno. Jednostki,
które przedostały się z niemieckiego okrążenia zebrały się po drugiej stronie szosy.
18 września grupki żołnierzy, którym udało się przedrzeć ukrywały się do wieczora
w okolicach Pionek przy torze kolejowym, natomiast w nocy doszli do lasów
na południe w rejonie Helenowa. Tam
zatrzymali się 19 września na całodzienny odpoczynek, za pieniądze okoliczna
ludność dostarczała żołnierzom jedzenie.
Relacjonując schyłkowy etap istnienia
31 pSK mjr Raczkowski stwierdził: Ze
względu na trudności aprowizacyjne tak
dużej grupy – oraz trudności w przemieszczaniu się do Wisły i następnie przeprawę – gdyż Niemcy prawie wszędzie byli
– dowódca pułku nakazał całość rozbić na
6 grup; każda grupa miała dowódcę podoficera – względnie podchorążego – jako
dowódców – jedna grupa była oficerska
w ilości 10 oficerów – dowódcy grup
posiadali kompasy. Grupy strzelców
otrzymały rejon przeprawy przez Wisłę
–Gołąb, tj. na północ od Dęblina – grupa
oficerów na południe od Dęblina – rejon
Kazimierza.
Dowódcy grup otrzymali po 20 zł na
wyżywienie z własnych pieniędzy oficerów. W razie nie spotkania własnych oddziałów na Wiśle – miejsce zbiórki Włodawa nad Bugiem. Żal nam było zostawić
aż tylu dzielnych żołnierzy, nie było jednak innego wyjścia.
Wieczorem dnia 19.IX. wyszliśmy z lasów
Helenów, każda grupa na swoje kierunki, według kompasu. Było to ostateczne rozwiązanie resztek 31 pułku Strzelców Kaniowskich.
Grupki rozpoczęły marsz na Lublin,
gdzie spodziewano się znaleźć jeszcze
polskie oddziały.
Krzysztof zając
www.kozienicepowiat.pl
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ZAWÓD WYMARZONY
CZY ZAWÓD
Z PRZYSZŁOŚCIĄ?
Jakie wybrać studia, aby mieć zagwarantowaną pracę? Kto znajdzie zatrudnienie, a kogo pracodawcy zamierzają zwolnić
w najbliższym czasie? Zawód z przyszłością czy zawód wymarzony?
Takie pytania mogą się nasuwać
wszystkim absolwentom szkół średnich,
którzy zamierzają kontynuować edukację
na studiach wyższych.
Zmiany w świecie – w strukturze i charakterze społeczeństwa znajdują odzwierciedlenie w zmianach zachodzących na rynku
pracy. W związku z tym również i struktura
zatrudnienia podlega dynamicznym zmianom. Pojawia się mnóstwo nowych profesji
wynikających z aktualnej sytuacji gospodarczej. Członkowstwo w Unii Europejskiej
sprzyja także nowym perspektywom oraz
zatrudnieniu na zagranicznym rynku pracy.
Stwarza to wiele nowych możliwości. Zmiany zmuszają więc do przekwalifikowania się
nawet kilka razy w życiu i okazuje się, że
jeden wybrany zawód, czy specjalizacja już
nie wystarczają.
Kandydat musi się liczyć z tym, że pracując będzie musiał często przechodzić do
innych miejsc pracy. Ważna jest przede
wszystkim umiejętność dostosowania się
do zmieniających się warunków i gotowość
do podejmowania ciągłych szkoleń, a także
przekwalifikowań. Tu niezwykle duże znaczenie mają umiejętności tzw. miękkie (np.
komunikacja) połączone z konkretnym przygotowaniem, jak np. ze znajomością technicznego języka obcego. Istotne są bowiem
nie tyle zawody, co kwalifikacje. Liczy się
elastyczność oraz umiejętność współpracy. Duże znaczenie ma też otwartość i chęć
uczenia się przez całe życie.
Specjaliści wskazują kilka dość obszernych tematycznie dziedzin, którym prorokują
dynamiczny rozwój. Wśród nich wymieniają:
1. Medycyna, biotechnologia (tu znajdą
zatrudnienie: biotechnolodzy, biolodzy,
chirurdzy plastyczni, kosmetyczki, instruktorzy fitness, dietetycy, fizjoterapeuci, logopedzi, pracownicy socjalni,
a także specjaliści ochrony środowiska
i technolodzy żywności).
2. Rozrywka, turystyka, (w których są
zatrudniani: specjaliści ds. organizacji
czasu wolnego i rekreacji – animatorzy projektów rekreacyjno-sportowych,
specjaliści ds. turystyki).
3. Edukacja (w której się odnajdą: nauczycie i szkoleniowcy, trenerzy, doradcy
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zawodowi, pośrednicy edukacyjni, jak
również specjaliści edukacji wspomaganej komputerowo).
4. Informatyka (w której są zatrudniani: informatycy i specjaliści transmisji danych, tzw.
infobrokerzy, specjaliści z dziedziny telekomunikacji, systemów zintegrowanych,
projektowania i rozwoju systemów elektronicznych, specjaliści do tworzenia i organizacji systemów komputerowych, graficy).
5. Energetyka, komunikacja (z następującymi zawodami: sprzedawcy i dystrybutorzy
energii, specjaliści ds. przesyłu energii
elektrycznej, inżynierowie z doświadczeniem w branży transportowej, planiści
trakcji kolejowych, inżynierowie ds. elektryfikacji, z doświadczeniem w budowie
dróg i mostów oraz transportu, inżynierowie budowy, ds. infrastruktury i organizacji ruchu oraz zarządzający sieciami szybkiego ruchu, inżynierowie ds. transportu
powietrznego).
6. Biznes, (w którym znajdą zatrudnienie: specjaliści ds. projektowych i badawczo-rozwojowych, menedżerowie
małych i średnich firm, przedsiębiorcyinnowatorzy, i ich pracownicy – negocjatorzy, dobrzy sprzedawcy, marketingowcy, profesjonalna obsługa klienta,
logistycy, kierowcy).
7. Finanse (w tym: specjaliści finansowi,
doradcy podatkowi, inwestycyjni, funduszy emerytalnych, agenci ubezpieczeniowi, analitycy finansowi, prawnicy).
Kierunkami z przyszłością są: automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, chemia, energetyka, fizyka/fizyka
techniczna, informatyka, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, ochrona środowiska, wzornictwo.
Wśród zawodów nie posiadających perspektyw i szans rozwoju wymienia się zawody związane z górnictwem, poligrafią,
rolnictwem, rybołówstwem i leśnictwem.
Trudności ze znalezieniem zatrudnienia
będą również mieli robotnicy przemysłu
włókienniczego i odzieżowego, robotnicy
obróbki kamienia, a także kowale, monterzy
i operatorzy urządzeń hutniczych. Praczka,
sprzątaczka, pomoc domowa oraz nauczyciel nauczania początkowego i przedszkolngo to także zawody bez przyszłości.
W sytuacji ciągłych zmian i przekształceń na rynku pracy niezwykle trudno wybrać
własną ścieżkę rozwoju zawodowego, po-

zostając przed dylematem wyboru zawodu
z przyszłością czy zgodnie ze swoimi preferencjami, oczekiwaniami. Nie warto sugerować się modą i zupełnym brakiem pomysłu
na siebie. Tym bardziej, iż nieprzemyślane decyzje i wiążące się z tym konsekwencje mają
znaczny wpływ na przyszłą ścieżkę zawodową. Dobrym sposobem byłoby zapoznanie się
z dokładną charakterystyką konkretnych zawodów, a następnie konfrontacją jej ze swoimi możliwościami, umiejętnościami i predyspozycjami. Warto zacząć od poznania siebie.
Poszukiwani będą bowiem pracownicy z wiedzą i doświadczeniem charakterystycznym
nawet dla kilku różnych dziedzin.
Wybierając profil kształcenia, kierunek
studiów, należy pamiętać o sobie i swoich
umiejętnościach, ale mieć też na uwadze
niestabilność rynku, która wymusza nieustanną elastyczność w podejściu do swojego zawodu. Najlepiej by było, gdyby wybrany, wymarzony zawód był zbieżny z tym
prognozowanym. Międzyresortowy Zespół
ds. Prognozowania Popytu na pracę przewiduje, że największym powodzeniem na
rynku pracy będzie się cieszyć wiele profesji, zawodów. Rynek pracy stale się zmienia,
rozwija i trudno jednoznacznie określić, jakie zawody powstaną za kilka lat i na jakie
będzie zapotrzebowanie. Z pewnością każdy
wybierając studia, przyszły zawód, mając na
uwadze swoje uczucia i talenty nie zginie na
prognozowanym rynku pracy, ponieważ nie
wybiera się zawodu na całe życie i zawsze
jest szansa, że można się przekwalifikować.
mgr Katarzyna Olechowska
pedagog, doradca zawodowy

Źródło:
www.wp.pl (25.06.2009r.)
www.gazeta.pl (Warszawa)
www.perspektywy.pl (wrzesień/październik 2009 r.)
Komunikat Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kozienicach
Informujemy, że od października br.
wznawia działalność
PUNKT KONSULTACYJNY
dla uczniów, rodziców i nauczycieli
Punkt będzie czynny w każdy wtorek
w godz. 16.00 – 18.00
w siedzibie Poradni – Al.Wł.Sikorskiego 8 a; tel. (048) 614 89 36
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Rok 2009 to dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach drugi rok intensywnego korzystania z możliwości, jakie
niesie ze sobą obecność naszego kraju w Unii Europejskiej. Członkostwo to pozwala na realizację przedsięwzięć, które mogą być
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładem takich działań jest Projekt systemowy „Upowszechnianie integracji społecznej w powiecie kozienickim”. Projekt ten
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Wartość Projektu w 2009 roku to prawie 390 000 złotych.
Dzięki tym środkom wsparciem są obejmowane:
• osoby niepełnosprawne
• osoby opuszczające rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo
– wychowawcze oraz placówki, o których mowa w art. 88
ustawy o pomocy społecznej (kategoria ta skrótowo jest określana jako osoby „usamodzielniane”)
Do połowy września bieżącego roku udało się zaktywizować
znaczną część uczestników Projektu. 7 osób „usamodzielnianych”
wzięło udział w dwutygodniowych kompleksowych zajęciach aktywizacyjnych, które realizowane były przez Europejski Instytut Edukacji Informatycznej z Nowego Sącza. Warto podkreślić, że młodzi
uczestnicy Projektu nie tylko intensywnie poszerzali swoje intelektualne horyzonty (poprzez specjalistyczne szkolenie „Konsultant do
spraw pozyskiwania funduszy unijnych”, zajęcia z doradcą zawodowym oraz trening kompetencji i umiejętności społecznych), ale również czas między zajęciami mogli poświęcać na rekreację w jednym
z najbardziej malowniczych zakątków Polski – czyli w Szczawnicy.
11 osób niepełnosprawnych skorzystało również z dwutygodniowych zajęć aktywizacyjnych realizowanych przez Akademię
Przedsiębiorczości ze Starachowic. Podczas turnusu zorganizowanego w Ośrodku „Panorama Morska” w Jarosławcu, niepełnosprawni uczestnicy Projektu skorzystali ze: szkolenia „Telemarketing z modułem ABC przedsiębiorczości”, grupowych warsztatów
z doradcą zawodowym, treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz zajęć rehabilitacyjnych.
Uczestnicy obydwu wymienionych grup po powrocie do Kozienic podkreślali, jak wiele dało im uczestnictwo w Projekcie realizowanym przez PCPR w Kozienicach. Wyrażając swoje zadowolenie
doceniali możliwość poszerzenia dotychczasowej wiedzy i umiejętności, a także poprawę samopoczucia wynikającego z kompleksowości i jakości zastosowanych form wsparcia. Dodatkowo istotna jest
też pozytywna opinia członków rodzin osób objętych wsparciem.
Jeszcze we wrześniu aktywizowana będzie kolejna grupa osób niepełnosprawnych (osoby niewidome i słabowidzące). Zarówno o tym
wydarzeniu jak i kolejnych działaniach realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach, w ramach Projektu
„Upowszechnianie integracji społecznej w powiecie kozienickim”, będziemy informować na łamach biuletynu „Nasz Powiat”. Informacje
o Projekcie dostępne są również na stronie www.pcprkozienice.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach
ul. Gen. Świerczewskiego 20, 26-900 Kozienice
tel. (048) 611 02 26, fax. (048) 611 02 25
e-mail: pcpr@kozienicepowiat.pl
Andrzej Spytek
Asystent Koordynatora Projektu
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Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach
Ul. Zdziczów 1
26 – 900 Kozienice

tel. (048) 614 66 99
fax. (048) 614 66 91
wako@praca.gov.pl
www.pupkozienice.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach realizuje Projekt
systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pod tytułem
„Wspierajmy bezrobotnych”. Projekt realizowany jest w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie
poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.
Projekt zwiększa dostępność do form wsparcia, które powiatowy Urząd Pracy oferuje osobom bezrobotnym z terenu Powiatu kozienickiego. Dzięki jego realizacji bezrobotni skorzystali
ze staży, przygotowania zawodowego, zróżnicowanych szkoleń
(zarówno indywidualnych jak i grupowych) oraz jednorazowych
środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Od początku realizacji Projektu w roku 2008 do dnia
31.08.2009 r.:
• 299 osób objęto stażami,
• 104 osoby podniosły kwalifikacje w ramach przygotowania
zawodowego,
• 199 osób skorzystało ze szkoleń (indywidualnych i grupowych),
• 64 osoby otworzyło własną działalność gospodarczą (po otrzymaniu
jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej).
Większość osób, które zostały objęte wsparciem w ramach Projektu „Wspierajmy bezrobotnych” to osoby z przedziału 24-49 lat
oraz osoby z terenów wiejskich.
Aktualnie PUP Kozienice czyni starania, aby w ramach Projektu kolejne osoby mogły otrzymać jednorazowe środki na
podjęcie działalności gospodarczej.
W roku 2009 prowadzona będzie jeszcze rekrutacja na szkolenia grupowe:
„Księgowość komputerowa” dla 20 osób,
 „Pracownik administracyjno – biurowy” dla 20 osób,
 „Opiekun osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych
z elementami masażu leczniczego” dla 16 osób,
 „Bukieciarstwo oraz artystyczne pakowanie prezentów” dla
16 osób.
Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie szczegółowe informacje mogą uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Kozienicach, ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice pokoje: od
6 do 10, a także pod numerem tel. 048 614 66 99.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach informuje,
że w ramach realizacji zadań wynikających z programu z zakresu
opieki nad dzieckiem i rodziną pn. „Promocja i wspieranie rodzicielstwa zastępczego”, rozpoczyna działalność punkt konsultacyjny utworzony w siedzibie PCPR w Kozienicach ul. Świerczewskiego 20. Spotkania odbywać się będą dwa razy w miesiącu wg
poniższego harmonogramu:
01 października 2009 r. w godz. od 16.00 – 18.00
15 października 2009 r. w godz. od 16.00 – 18.00
29 października 2009 r. w godz. od 16.00 – 18.00
12 listopada 2009 r. w godz. od 16.00 – 18.00
26 listopada 2009 r. w godz. od 16.00 – 18.00
10 grudnia 2009 r. w godz. od 16.00 – 18.00

www.kozienicepowiat.pl

Informacje
Dokończenie ze str. 2

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
w znalezieniu zatrudnienia, udzielamy
pomocy finansowej nauczycielom czynnym i emerytowanym, którzy znaleźli
się w trudnej sytuacji życiowej, bronimy
godności i rangi zawodu nauczycielskiego popierając i broniąc nauczycieli dobrze
pracujących, pomagamy nauczycielom
w uzyskiwaniu kolejnych stopni awansu
zawodowego poprzez udział przedstawiciela ZNP w pracach komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych. Przy naszym
oddziale otworzyliśmy Punkt Informacyjno Konsultacyjny (PIK) do spraw awansu zawodowego, gdzie w każdą środę
w godzinach od 15.00 do 17.00 pełni dyżur ekspert MEN (nasz członek ZNP),
który udziela porad.
Ułatwiamy członkom ZNP uzyskanie
tytułu eksperta MEN udzielając rekomendacji, organizujemy bezpłatne szkolenia,
podnoszące kwalifikacje zawodowe, występujemy do JST o zapewnienie środków
budżetowych na wzrost wynagrodzenia,
opiniujemy akty prawne dotyczące oświaty na szczeblu JST, negocjujemy regulaminy wynagradzania nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami,
mając w ten sposób bezpośredni wpływ
na wzrost wynagrodzenia (gdyby nie nasze działanie, pracownicy oświaty zarabialiby mniej). Ponadto uczestniczymy
w konkursach mających na celu wyłonienie dyrektorów placówek oświatowych,
przekazujemy informacje o zmianach
w prawie oświatowym oraz o sposobie ich
wdrażania, kontrolujemy przestrzeganie
prawa pracy w placówkach oświatowych,
wzywamy dyrektorów placówek oświatowych do natychmiastowego zaprzestania
działania niezgodnego z prawem, jeżeli
takie zaistniało, prowadzimy mediacje
z pracodawcami w indywidualnych
sprawach pracowniczych, pomagamy

Rajd – SUDETY 2008
www.kozienicepowiat.pl

członkom ZNP
w dochodzeniu
swoich praw na
drodze sądowej,
współpracujemy z Państwową Inspekcją
Pracy
(PIP).
Desygnujemy
naszych przedstawicieli do
pracy w różnych organach
JST, aktywnie
uczestniczymy
w akcjach protestacyjnych
mających na Dzień Edukacji Narodowej
celu
obronę
szkół”. Konferencja ma zasięg powiatopolskiej oświaty oraz warunków bytowy i jest kierowana do rodziców oraz śrowych nauczycieli.
dowiska oświatowego. Celem konferencji
Prowadzimy także działalność kultujest: uświadomienie środowiska oświaralno-oświatową i turystyczną:
towego oraz rodziców, jak doniosłe zna– przygotowujemy wystawy, od czteczenie na jakość pracy szkoły ma dobra
rech lat we wrześniu reprezentując nawspółpraca, przedstawienie płaszczyzn
sze miasto i powiat, uczestniczymy
oraz zakresu współpracy, wskazanie
w ogólnopolskim rajdzie górskim nauprawnień rodziców oraz sposobu korzyuczycieli i pracowników oświaty, poznastania z nich dla dobra dzieci i placówki,
jąc różne rejony Sudetów.
a także poznanie zasad komunikacji, ułaCzłonkowie ZNP z naszego oddziału
twiających osiągnięcie porozumienia.
biorą udział w prezentacjach artystyczPlanowany termin konferencji 27 paźnych, konkursach i zawodach sportowych
dziernika 2009 roku w godz. od. 10.00 do
zdobywając puchary i nagrody. W chwili
16.00. Konferencję poprowadzą pracowobecnej mamy Mistrzynię Polski w teninicy Mazowieckiego Kuratorium Oświasie stołowym nauczycieli i pracowników
ty oraz Instytutu Szkoleniowego „AUTOoświaty, którą jest p. A. Rybarczyk oraz
KRACJA” (W-wa). Konferencję otworzą
wicemistrza Polski w pływaniu nauczykrótkie wystąpienia pana starosty i pana
cieli i pracowników oświaty, którym jest
burmistrza, którzy przedstawią w jaki
p. R. Gola.
sposób prowadzona przez nich JST dba
Co roku przygotowujemy obchody
o poszerzenie oferty edukacyjnej oraz
DEN o zasięgu powiatowym, a jesienią
podniesienie jakości pracy placówek
organizujemy wyjazd do kina lub teatru.
oświatowych w naszym regionie.
Obecnie chcąc pomóc rodzicom
Na konferencję serdecznie zapraszai
nauczyciemy rodziców, Rady Szkół, dyrektorów,
lom przygonauczycieli, radnych oraz osoby zainteretowujemy we
sowane powyższą tematyką.
współpracy ze
Organizatorzy konferencji proszą
Starostwem
osoby zainteresowane o zgłaszanie tePowiatowym
matów, zagadnień, z którymi chciałyby
i
Urzędem
się zapoznać podczas konferencji. Tel.
Miejskim
(048) 614-57-05 poniedziałek, środa,
w Kozienicach
piątek po godzinie 11.00
Konferencję
O ś w i a t o w ą ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POL„Jak wykorzy- SKIEGO
ODDZIAŁ POWIATOWY W KOZIENIstać zdolności CACH
i możliwości Ul. Mickiewicza 3, 26-900 Kozienice
rodziców do Tel. (048) 6145705
podnoszenia
jakości pracy
Dorota Kurzawa
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Wydarzenia

XI DOŻYNKI MAZOWIECKIE „SIEDLCE 2009”

VII DOŻYNKI POWIATOWE „GARBATKA-LETNISKO 2009”

X DOŻYNKI GMINY KOZIENICE „BRZEŹNICA 2009”

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-Stankiewicz – Naczelnika Wydziału, tel. 048-611-73-42.
Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu.
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nr 9 – wrzesień 2009
Adres wydawcy:
ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
tel. 048 611-73-44 fax. 048 611-73-41
e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl
Fotografia: Archiwum Starostwa Powiatowego
w Kozienicach

www.kozienicepowiat.pl

