ISSN 1731-3325

Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Kozienicach

Nasz Powiat

Ekologia * Aktualności * Informacje gminne * Zdrowie * Finanse * Działalność placówek * Ochrona środowiska

Nr 11-12/2009 (listopad-grudzień)

„Moje Boisko – Orlik 2012”
przy Zespole Szkół Nr 1
w Kozienicach

Kompleks boisk sportowych wraz
z zapleczem sanitarno-szatniowym „Moje
Boisko Orlik 2012”został oddany do użytku
26 listopada.
W uroczystości otwarcia udział wzięli poseł Czesław Czechyra, kierownik Delegatury
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Radomiu Jerzy Kacak, członek Zarządu
Województwa Mazowieckiego Piotr Szprendałowicz, starosta powiatu kozienickiego
Janusz Stąpór, wicestarosta Józef Grzegorz
Małaśnicki, przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Wolski, burmistrz Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka i wiceburmistrz
Małgorzata Bebelska, radni powiatu i rady
miejskiej. Przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień, Komendy Powiatowej
Policji i Państwowej Straży Pożarnej, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu
powiatu kozienickiego, dyrektor KCKRiS,
dyrekcja i grono pedagogiczne oraz przedstawiciele Rady Rodziców i uczniowie ZS
nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach.
Obecni byli także wybitni sportowcy Jacek
Wszoła mistrz olimpijski i rekordzista świata,
wielokrotny mistrz Polski w skoku wzwyż
i Marian Woronin wicemistrz olimpijski,
Mistrz Europy, rekordzista Europy w biegu na
100 m oraz wybitny trener lekkoatletów Józef
Szczepański i działacze sportowi.
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Ryszard Zając witając zaproszonych gości i wszystkich
uczestniczących w uroczystości powiedział –

Janusz Stąpór – Starosta Kozienicki

,,cała społeczność szkolna jest usatysfakcjonowana faktem, że baza sportowa szkoły, licząca
już dwie sale gimnastyczne i nowoczesną siłownię, powiększyła się o ten kompleks boisk
oraz o budynek mieszczący kolejne szatnie,
prysznice i magazynki na sprzęt”.
Poseł Czesław Czechyra odczytał list
Ministra Sportu i Turystyki Adama Giersza,
który napisał m.in. …”Realizacja programu
nie kończy się na budowie „Orlika”.To dopiero początek tworzenia wielkiego projektu.
Zależy nam by „Orliki” tętniły życiem każdego dnia. Jestem przekonany, że Wasz ”Orlik”
będzie cieszyć się ogromnym zainteresowaniem i przysporzy wiele satysfakcji zarówno
gospodarzom obiektu, jak i jego użytkownikom”. Poseł przekazał uczniom piłkę
wraz z życzeniami,
aby te boiska służyły
wszystkim jak najdłużej. Piotr Szprendałowicz przekazał szkole piłki od Zarządu
Województwa Mazowieckiego. Jerzy
Kacak reprezentujący
wojewodę mazowieckiego odczytał Jego
list z gratulacjami

i życzeniami. Starosta kozienicki Janusz Stąpór wspominał warunki w jakich grał w młodości w piłkę. Burmistrz Tomasz Śmietanka
opowiedział o infrastrukturze sportowej
w gminie i poinformował o środkach finansowych na 2010 rok na współpracę z ZS nr1.
Włodzimierz Pujanek przedstawiciel Rady
Rodziców podziękował wszystkim, którzy
przyczynili się do powstania „Orlika”.
Po czym nastąpiło przecięcie wstęgi,
którego dokonali Czesław Czechyra, Jerzy
Kacak, Piotr Szprendałowicz, Janusz Stąpór, Tomasz Śmietanka, Jacek Wszoła, Ryszard Zając i uczeń szkoły. Następnie ksiądz
Edward Kania poświęcił nowy obiekt.
Po części oficjalnej rozpoczęła się część
artystyczno-sportowa, w której najważniejszym punktem programu był mecz reprezentacji samorządowców powiatu kozienickiego z drużyną Zespołu Szkół nr 1. Pojedynek
zakończył się wynikiem 1:0 dla uczniów.
Program artystyczny zaprezentowały cheerleaderki z OPP „Ogród Jordanowski” w Kozienicach i uczennice Zespołu Szkół nr 1.
Po meczu odbył się turniej rzutów
karnych, gdzie swe umiejętności strzeleckie zaprezentowali m.in. przedstawiciele
władz samorządowych.
Uroczystość zakończyła degustacja
okazałego tortu w kształcie boiska z piłką.
Dokończenie na str. 2

Wydarzenia
Dokończenie ze str. 1

„Moje Boisko – Orlik 2012”
przy Zespole Szkół Nr 1
w Kozienicach

Budowa kompleksu trwała od 31 lipca
do 30 października.
Powstało boisko o wymiarach 30,0m x
62,0m do piłki nożnej i boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1m x 32,1m oraz
budynek zaplecza socjalnego z szatniami.
Koszt wykonania obiektu to 1 275 000
zł, wkład własny starostwa to 609 000 zł,
a po 333 000 zł inwestycję dofinansowały Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W sezonie letnim kompleks
sportowy czynny będzie od godziny 9 do
21 i dostępny dla wszystkich chętnych.
W roku szkolnym korzystać będą z niego
uczniowie zespołu szkół.
Jest to trzeci Orlik 2012 w powiecie
kozienickim oddany w tym roku do użytku, dwa pozostałe działają już w Głowaczowie przy Publicznym Gimnazjum oraz
przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kozienicach.
W czasie uroczystości w związku
z przejściem na emeryturę Marka Łuczyńskiego, starosta Janusz Stąpór i burmistrz
Tomasz Śmietanka dziękowali byłemu
dyrektorowi KCKRiS w Kozienicach za
pracę na rzecz rozwoju sportu i budowę
infrastruktury sportowej oraz organizowanie wielu imprez sportowych o zasięgu
ogólnopolskim, europejskim. To dzięki
jego działalności odbywały się w Kozienicach m.in. Grand Prix Polski w Pływaniu, Międzynarodowy Wyścig Dookoła
Mazowsza, Konkurs Skoku o Tyczce,
Mistrzostwa Europy w Kolarstwie Przełajowym. W imieniu społeczności ziemi
kozienickiej podziękowania za działalność społeczną przekazał Lech Wiśniewski przewodniczący Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej. W latach 70.
poprzedniego wieku M. Łuczyński był
szefem wyszkolenia PZLA, Jacek Wszoła
podziękował za opiekę nad młodymi zawodnikami w tamtym czasie i stwierdził,
że nie wierzy w definitywne pożegnanie
obecnego emeryta ze sportem.
Danuta delekta
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„Moje Boisko Orlik 2012” przy Publicznym
Gimnazjum nr 1 w Kozienicach

6 listopada otwarto drugi w powiecie kozienickim
kompleks sportowy „Moje
Boisko Orlik 2012”
– To nie Orlik, to Orzeł!
– takie słowa skierował burmistrz Tomasz Śmietanka
do licznie zebranej społeczności szkolnej Publicznego
Gimnazjum nr 1 im. Jana
Pawła II w Kozienicach
oraz gości podczas otwarcia pierwszego w gminie
Kozienice a drugiego w powiecie kozienickim kompleksu boisk sportowych zrealizowanego w ramach programu rządowego „Moje Boisko Orlik 2012”.
Przedsięwzięcie, do którego nazwy rząd
premiera Donalda Tuska użył zdrobnienia,
z perspektywy lokalnej wygląda imponująco. Obiekt składa się z boiska do piłki nożnej,
boiska wielofunkcyjnego /do piłki siatkowej,
koszykowej, tenisa ziemnego/, zaplecza socjalnego, chodników, parkingów, oświetlenia, ogrodzenia. Wartość kompleksu wyniosła 1 210 000 zł. Koszty pokryły wspólnie
Ministerstwo Sportu, Urząd Marszałkowski
oraz gmina Kozienice.
Na uroczystość otwarcia kompleksu
sportowego przybyli przedstawiciele władz
i samorządów wojewódzkich, powiatowych,
gminnych oraz Kuratorium Oświaty oraz dyrektor Przedsiębiorstwa Realizacji Budownictwa KOMBUD /głównego wykonawcy/.
Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego zebranych powitała dyrektor Gimnazjum nr 1 Wanda Karsznia-Czerska, która w swoim wystąpieniu
przywołała słowa patrona szkoły Jana Pawła
II: „Sport ujawnia nie tylko bogate możliwości fizyczne człowieka, ale także jego
zdolności intelektualne i duchowe”. Wyraziła przekonanie, że nowy obiekt sportowy
w Kozienicach posłuży wszechstronnemu
rozwojowi młodzieży, co zaowocuje sukcesami sportowymi, które przełożą się również
na sukcesy edukacyjne. Wojewoda mazowiecki, Jacek Kozłowski, przypomniał założenia programu rządowego Orlik 2012, który
został wdrożony w 2008 r. Do końca bieżącego roku w województwie mazowieckim
będzie oddane 121 orlików, a w przyszłym
roku 50 tego typu boisk. Intencją rządu jest
zbudowanie do roku 2012 przynajmniej jednego kompleksu boisk w każdej gminie.
W krótkich wystąpieniach goście zwracali
się do młodzieży o aktywne spędzanie wolnego czasu na boisku – starosta kozienicki Janusz Stąpór, wspominali warunki uprawiania
sportu w latach swojej młodości. Ksiądz prof.
Edward Warchoł zdradził uczniom, że grał

szmacianą piłką, a członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Piotr Szprendałowicz, wspomniał o boiskach swojej młodości:
ubitych klepiskach, żwirowych, asfaltowych.
Po przecięciu wstęgi proboszcz parafii pw.
Świętego Krzyża Edward Warchoł poświęcił
nowy obiekt sportowy. Dyrektor gimnazjum,
Wanda Karsznia-Czerska, wręczyła uczniom
dyplomy za osiągnięcia sportowe. Wojewoda, Jacek Kozłowski, przekazał szkole ubiory
sportowe dla drużyny piłkarskiej. Przedstawiciel samorządu wojewódzkiego, Piotr Szprendałowicz oraz zastępca dyrektora Kuratorium
Oświaty Delegatura w Radomiu, Maria Bakuła, wręczyli młodzieży zestawy piłek. Urząd
Miejski podarował okolicznościowe koszulki
sportowe. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Aleksandra Lenartowicz, podziękowała fundatorom i wykonawcom za
wspaniały obiekt sportowy. Część oficjalna
zakończyła się odśpiewaniem hymnu Gimnazjum nr 1 „Patronie nasz”. Sprawdzenie jakości boiska zainicjowali goście, strzelając rzuty
karne do bramki.
Następnie uczniowie przedstawili publiczności pokazy sprawnościowe, układy
taneczne i żonglerkę piłką. Na zakończenie
uroczystości młodzież rozegrała pierwszy
mecz piłki nożnej na nowym Orliku między
drużyną Gimnazjum nr 1 i KS Stanisławice.
Projekt rządowy „Moje Boisko Orlik
2012” ma przybliżyć Polskę do standardów
europejskich pod względem infrastruktury
sportowej. Jest realizowany z myślą o przyszłych Mistrzostwach Europy EURO 2012
i ma się przyczynić do rozwoju fizycznego
dzieci, młodzieży i dorosłych. Powstająca
w całej Polsce baza orlików ma zachęcać społeczeństwo do uprawiania piłki nożnej. Mamy
nadzieję, że moda na sport w powiecie kozienickim wyłoni przyszłych olimpijczyków
i nie minie po EURO 2012. Po Głowaczowie,
Gimnazjum nr 1 w Kozienicach, czekamy na
otwarcie trzeciego orlika w powiecie przy Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach!

Wiesława Kucharska
Danuta Słowińska
www.kozienicepowiat.pl
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ABC KONSUMENTA – NASTOLATEK – CZY WIE, JAKIE MA PRAWA?
Zbliża się sezon wzmożonych zakupów, kupowanie prezentów i artykułów
w okresie przedświątecznym. Dobrze
wiedzieć jak postępować, aby nie narobić sobie niepotrzebnych kłopotów.
Kieszonkowe, telefon komórkowy, gry komputerowe ma już prawie
każdy młody konsument. Jednak czy
nastolatki dysponując pieniędzmi
swoimi oraz rodziców znają przysługujące im prawa? Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów o nich
przypomina.
Najmłodsi wydają swoje pieniądze
na słodycze, napoje, karty do telefonów. Ale korzystają także z pieniędzy
rodziców robiąc z nimi zakupy. Kwota,
którą dysponują dzieci jest więc bardzo
duża. Czy jednak mają one takie same
prawa jak dorośli konsumenci?
Zgodnie z prawem dzieci poniżej
13. roku życia nie mają zdolności
do czynności prawnych – w związku
z tym w ogóle nie powinny same kupować. Jeżeli jednak takie dziecko zawarło umowę dotyczącą drobnych bieżących spraw życia codziennego, (np.
słodycze, chleb, bułki, zeszyty itp.) to
jest ważna, jeżeli młody konsument
nie został pokrzywdzony. Natomiast
w sytuacji, w której dziecku sprzedano produkt złej jakości, nie wydano
reszty lub zażądano rażąco wygórowanej ceny za towar opiekun lub rodzic mogą żądać unieważnienia umowy i zwrotu pieniędzy.
Osoby między 13. a 18. rokiem życia mogą z kolei bez zgody i wiedzy
opiekunów zawierać umowy tylko,
jeżeli dotyczą drobnych, bieżących
spraw życia codziennego. Mają prawo
kupić np. słodycze, artykuły papiernicze
czy gazety. W pozostałych przypadkach
zakupu drogiego obuwia, odtwarzacza
mp3 czy mp4, DVD czy roweru – nastolatek musi mieć zgodę rodzica, który także później powinien potwierdzić
taką transakcję sprzedawcy. W przeciwnym wypadku rodzic ma prawo oddać
towar i żądać zwrotu pieniędzy.
Dlatego najlepiej dla obu stron
(konsumentów i sprzedawców), aby
poważniejszych zakupów nastolatki
dokonywały razem z rodzicami.
Młodzież coraz częściej rezygnuje
z tradycyjnych sklepów na rzecz Internetu. Tej formie zakupów służą specjalne konta na portalach aukcyjnych czy
bankowość elektroniczna, stworzone
z myślą o niepełnoletnich. Wiele serwisów oferujących sprzęt RTV, komputewww.kozienicepowiat.pl

ry czy pobieranie plików jest jednak dla
nich niedostępnych. Do UOKiK napływają skargi małoletnich konsumentów, którzy zarejestrowali się w portalu oferującym pobieranie różnych
plików, potwierdzając, że są pełnoletni. Przedsiębiorca żąda teraz od nich
zapłaty określonej kwoty.
Co zrobić w sytuacji, gdy dziecko
skłamie, co do swojego wieku, umowa
(kontrakt) zostanie zawarta, a sprzedawca żąda zapłaty za produkt lub usługę?
Należy pamiętać, że umowy przez Internet zawieramy tylko klikając w odpowiednie ikony na stronie WWW.
Jeżeli rodzic nie wyraża zgody na
transakcje, z tak zawartej umowy można zrezygnować, o czym należy niezwłocznie powiadomić przedsiębiorcę.
Warto pamiętać, że w przypadku poniesienia szkody przez przedsiębiorcę
w związku z niepodaniem prawdziwych informacji może on wystąpić
z roszczeniem odszkodowawczym
przeciwko osobom niepełnoletnim
lub ich opiekunom.
Ale kupując przez Internet mamy
prawo do odstąpienia od umowy
(z pewnymi wyjątkami) w terminie 10
dni od dnia dostarczenia towaru, ale należy pamiętać, że w przypadku gdy przedsiębiorca nie ma siedziby w Polsce tylko
w UE, ten termin może się różnić,
a przekroczenie terminu tylko o 1 dzień
pozbawia nas uprawnień wynikających
z obowiązującego prawa. Ale już kupując w USA czy innym kraju z poza Unii
nie mamy takich praw. Bezwzględnie
należy czytać regulamin sklepu internetowego (wskazane jest zapisanie
go na dysku) oraz sprawdzić gdzie
sprzedawca ma siedzibę.
Dla nastolatków została uruchomiona strona www.konsumenckieabc.pl.
Można dowiedzieć się z niej m.in. co to
znaczy, że nie mają zdolności do czynności prawnych, czy można zwrócić
książkę, która się po prostu nie podoba, jak bezpiecznie kupować w Internecie. Pamiętaj, że w każdym przypadku
sporu z przedsiębiorcą, można liczyć
na pomoc powiatowego rzecznika konsumentów w Starostwie Powiatowym.
Bezpłatne porady udzielane są również
przez Stowarzyszenie Konsumentów
Polskich pod numerem telefonu 0 800
800 008.
Należy bezwzględnie pamiętać, że
kupując w normalnym sklepie nie mamy
prawa zwrócić dobrego towaru, który
nam nie podoba się czy też nie pasuje

nam z jakichś względów. Zwrot towaru
pełnowartościowego może nastąpić tylko za zgodą sprzedawcy i jest to jego
dobra wola a nie obowiązek prawny.
Stanisław Gąsior
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
na podst. materiału UOKiK

STYPENDIA PREZESA
RADY MINISTRÓW
27 listopada w Młodzieżowym Domu
Kultury w Radomiu odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Prezesa Rady
Ministrów 74 uczniom, z terenu który
swym działaniem obejmuje Delegatura
Mazowieckiego Kuratorium Oświaty
w Radomiu.
W uroczystości wzięli udział Karol
Semik Mazowiecki Kurator Oświaty,
dyrektorzy, nauczyciele, rodzice oraz
przedstawiciele kuratorium. Po odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrał
Karol Semik, który pogratulował stypendystom i wręczył im dyplomy uznania.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymał Igor Socha uczeń klasy IIa z I Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach. Z Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach stypendia otrzymały Dagmara Zagodzińska
z klasy IV Technikum Ekonomicznego
i Justyna Kowalska z klasy III Liceum
Ogólnokształcącego.

Wielu uczniów nie przybyło na uroczystość ze względu na próbne matury.
Kurator uhonorował także część stypendystów dodatkowym stypendium
Ministra Edukacji Narodowej, po czym
wszyscy obecni mieli okazję zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia grupowe i indywidualne. Całość zakończył występ
muzyczny dziewcząt z Młodzieżowego
Domu Kultury.
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PROGRAM „KLASA FESTOOL” W ZESPOLE SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH W GARBATCE-LETNISKU

Kunszt polskiego fachowca, który za granicami naszego kraju pracuje na chleb jest już
powszechnie uznawany. Jak Polacy zdobywają uznanie? Otóż jest to ciężka praca i umiejętne wykorzystywanie nabytych w szkole
i utwierdzonych praktyką umiejętności. Mówi
się, że polscy pracownicy mają fach w rękach.
No właśnie, fach, to czasami jedyne co mają,
gdyż w porównaniu z państwami zachodnimi w wielu dziedzinach jesteśmy zacofani
technologiczne. Zaawansowane technologie
wykorzystywane aby pomagać człowiekowi
w pracy, bądź po prostu ją ułatwić i przyspieszyć dopiero od niedawna są obecne w naszym kraju. Skąd się biorą? Otóż najczęściej
możemy się z nimi zetknąć dopiero po wyjeździe do pracy za granicę, lub w nielicznych
choć rozwijających się coraz szybciej firmach
rodzimych, których właściciele dostrzegają
zalety, a co za tym idzie potrzebę wykorzystywania nowoczesnych maszyn i urządzeń.
W tym miejscu warto by się było zastanowić
jak wygląda szkolenie fachowców do pracy
zaawansowanymi technologicznie narzędziami. Otóż odbywa się to dopiero w miejscu
pracy, do którego przychodzi młody człowiek
i zanim podejmie pracę w swoim zawodzie
musi przejść szereg szkoleń związanych
z obsługą i funkcjonowaniem maszyn i urządzeń dostępnych w zakładzie. No, a przecież
właśnie ten człowiek dosłownie przed chwilą ukończył szkołę, dlaczego właśnie ona nie
mogła go przygotować do tego typu pracy,
dlaczego musi się znowu uczyć?
Polskie szkoły kształcące w zawodach nie
mają odpowiedniego zaplecza do kształcenia
fachowców zaznajomionych z największymi
nowinkami technicznymi w swojej branży.
W naszych placówkach niejednokrotnie jest
sprzęt przestarzały nie spełniający najnowszych standardów i z pewnością nie spełniający oczekiwań uczniów i nauczycieli.
W naszej szkole do niedawna było podobnie, umiejętności uczniów kształtowane
były wyłącznie przez kadrę nauczycielską,
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która bazując na posiadanym, zazwyczaj nadmiernie
wysłużonym sprzęcie starała się jak najlepiej przekazać
niuanse fachu stolarskiego.
Ostatnie pół roku jest jednak dla nas jak swego rodzaju niekończący się sen. Oto
znajduje się firma, będąca
liderem światowego formatu
w produkcji elektronarzędzi
do ręcznej obróbki drewna.
Owa firma dziwnym, lecz
z pewnością nie przypadkowym zbiegiem okoliczności
trafia do małej szkółki w Garbatce-Letnisku,
szkółki, która na skraju Puszczy Kozienickiej
kształci młodych adeptów sztuki stolarskiej.
I właśnie w tym momencie, przekładając to na język bardziej poetycki stajemy
się świadkami swego rodzaju cudu. Staje
się faktem rzecz niesłychana i niespotykana
w naszych realiach, wreszcie „przemysł”
wkracza do szkoły, fachowcy w produkcji
elektronarzędzi do obróbki drewna chcą pomóc w kształceniu młodzieży. Wreszcie młodzi ludzie w naszej szkole mają na wyciągnięcie ręki technologie, o której do tej pory
mogliśmy wszyscy sobie pomarzyć. Najnowocześniejsze urządzenia do ręcznej obróbki
drewna stają na odległość wyciągniętej ręki
przed żądnymi wiedzy młodymi ludźmi, którzy mają w końcu możliwość pracy na najlepszym sprzęcie takim samym jak ich koledzy
kształcący się na zachodzie w bardziej rozwiniętych technologicznie krajach.
Firmą, która we wrześniu tego roku
zaczęła współpracę z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku
jest firma Tooltechnic Systems (Polska) Sp.
z o. o., jest ona dystrybutorem na Polskę takich marek jak: Festool, Protool i Shneider
Airsystems, marek, które są rozpoznawane
i mają uznanie zarówno w świecie jak
i w naszych rodzimych firmach, którym
zależy na jakości obróbki
drewna.
23
października
w Szkole Drzewnej
w Garbatce odbyła się
inauguracja autorskiego
programu firmy Tooltechnic Systems o nazwie „Klasa Festool”.
W
Garbatce-Letnisku
powstała pierwsza tego
typu klasa na świecie,
a sama marka Festool
ma swoje przedstawicielstwa w dwudziestu sześ-

ciu krajach, nawet tak odległych jak Stany
Zjednoczone czy Australia.
Idea „Klasy Festool” polega na wspólnym szkoleniu młodzieży przez nauczycieli
i firmę Tooltechnic Systems, z tym, że po
naszej stronie jest udostępnienie miejsca
i nauczycieli, a po stronie sponsora zapewnienie sprzętu do pracy. Projektem objęta jest
jedna klasa, klasa I Zasadniczej Szkoły Zawodowej, która to pozostanie pod opieką Tooltechnic Systems do końca swojej edukacji.
Oprócz możliwości pracy elektronarzędziami Festool uczniowie zostaną wyposażeni
w materiały dydaktyczne firmy Festool,
odzież ochronną, ubrania galowe oraz niezbędne pomoce takie jak np. metrówki czy
ołówki. Już od następnego semestru „Klasa
Festool” zacznie wyjazdy na ciąg szkoleń
z obsługi elektronarzędzi marki Festool do siedziby firmy Tooltechnic Systems
w Jankach k/ Warszawy. Cały ten program
z pewnością wpłynie na wzrost umiejętności zawodowych naszych uczniów, poprawi
i uatrakcyjni naszą ofertę dydaktyczną, co
może spowodować zwiększenie naboru do
klas drzewnych w przyszłych latach.
Sama inauguracja programu „Klasa Festool” miała charakter pokazów nowoczesnych
elektronarzędzi, na które oprócz młodzieży
szkolnej zjechało grono zaprzyjaźnionych ze
szkołą przedsiębiorców z okolic Garbatki.
Firma Tooltechnic Systems wystawiła
trzy stoiska, na których prezentowane były
branżowe nowinki techniczne takie jak:
Festool – nowoczesne systemy elektronarzędzi działające w przemyśle drzewnym,
Protool – nowoczesne elektronarzędzia dla profesjonalistów, pracujących
głównie w ciesielstwie oraz w robotach
wykończeniowych.
Shneider Airsystems – nowoczesne
pneumonarzędzia.
Imprezie towarzyszyła wystawa wyrobów
uczniowskich z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku oraz konkursy

Dokończenie na str. 5
www.kozienicepowiat.pl

Informacje
Dokończenie ze str. 4
związane z obróbką drewna, w których to
można było zdobyć ciekawe materiały promocyjne i gadżety firmy Festool i Protool.
Na inauguracji programu „Klasa Festool” nie zabrakło takich osób jak: Prezes
Zarządu TTS Tooltechnic Systems (Polska)
Jacek Rybka, Dyrektor marki Protool Ewa
Wilczyńska, Dyrektor Marki Schneider Airsystems Arkadiusz Katana, współtwórca projektu „Klasa Festool” Mariusz Czajkowski,
Tomasz Żurkowski, Sławomir Trojan, Radosław Kupis, Wojciech Kowalczyk, Mirosław
Wiśniewski, przedstawiciel firmy „Elkot”
Radom, dystrybutor Festool’a Jerzy Czerniak. Swoją osobą zaszczycili nas również
starostowie powiatu kozienickiego: Janusz
Stąpór i Józef Grzegorz Małaśnicki. Cała
obsada tak ważnego dla szkoły wydarzenia
podniosła jego rangę i podkreśla z pewnością
chęć współpracy szkolnictwa z przemysłem
oraz dążenie do wiedzy uczniów, którzy
z wielkim zapałem uczestniczyli w pokazach, nie mogąc doczekać się pracy na prezentowanych urządzeniach.
Obserwator, który z zewnątrz patrzyłby
na to zdarzenie, mógłby powiedzieć, ależ
macie szczęście, pozyskać takiego patrona
dla szkoły w tych czasach to niesamowite
szczęście i wyróżnienie. W naszych oczach
jest to jednak zasługa ludzi pracujących
w szkole, którzy potrafili odnaleźć kontakt
z firmą Tooltechnic Systems oraz samych
uczniów, którzy na prestiżowych konkursach takich jak „Wyczarowane z drewna”
podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich potrafią bez kompleksów walczyć
i zdobywać najlepsze wyróżnienia.
Na zakończenie chciałbym jeszcze raz
podkreślić unikatowość projektu „Klasa Festool” oraz rolę jaka odgrywa firma Tooltechnic Systems pomagając w szkoleniu młodych
ludzi. W czasach w jakich przyszło nam żyć
jest wiele obojętności nad losem ucznia i my
jako nauczyciele częstokroć możemy tylko
bezradnie współczuć bo za naszych czasów
łatwiej było o pracę, było o wiele więcej możliwości do „wybicia się”. Teraz jest inaczej,
uczeń zwłaszcza ten z jakim mamy do czynienia w naszej szkole, czyli uczeń pochodzący
najczęściej z prowincji ma o wiele trudniejszy
start, musi posiadać o wiele większe umiejętności od swojego kolegi mieszkającego
w mieście, aby zagwarantować sobie wymarzoną przyszłość. Teraz, przy tak sprzyjających
warunkach, przy wsparciu ze strony starostwa,
oraz firm takich jak Tooltechnic Systems nasi
uczniowie mają lepszy start, a my jako nauczyciele możemy się tylko cieszyć i postarać
się o jak najlepsze wykorzystanie sprzyjających warunków, aby wychować i wykształcić
jak najlepszych fachowców, którzy znajdą zatrudnienie w przemyśle drzewnym.
Marcin Tomaszewski
www.kozienicepowiat.pl

Lekcja historii z udziałem
Andrzeja Jana Kumora w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku
ści Andrzej Jan Kumor w sposób interesujący przedstawił historię Polski od
czasów rozbiorów, aż po upadek komunizmu, ukazując walkę Polaków o wolność, ich bohaterską postawę i ogromny
patriotyzm. Najwięcej uwagi podczas
swojego wystąpienia poświęcił wydarzeniom z czasów okupacji. To tutaj
w Garbatce – miejscowości położonej na skraju Puszczy Kozienickiej,
w 1942 roku w nocy z 11 na 12 lipca około
2 tys. SS-manów, żandarmerii i żołnierzy
niemieckich rozpoczęło pacyfikację wsi.
Aresztowania dotknęły niemalże każdą
rodzinę. Niemcy wdzierali się do domu
i zabierali głównie mężczyzn, choć
wśród ofiar znalazły się także kobiety
i dzieci. Aresztowanych załadowano do
Spotkanie poświęcone było tragicz- wagonów kolejowych i wywieziono do
nym wydarzeniom, które miały miejsce obozu w Oświęcimiu. Stamtąd wrócili
w Garbatce w dniu 12 lipca 1942 r. An- już tylko nieliczni.
drzej Jan Kumor jako świadek tych zdaDziś żyjemy w wolnym i niepodległym
rzeń (urodził się w 1936 r. w Garbatce) kraju. Te wartości zawdzięczamy wszystpoświęcił to spotkanie wspomnieniom kim tym, którzy za cenę wolności oddali
o tamtych bolesnych chwilach, kiedy własne życie – wielokrotnie akcentował
okupanci hitlerowscy aresztowali i wy- to podczas przemówienia Andrzej Jan
wieźli do obozu zagłady w Oświęcimiu Kumor, zwracając się przede wszystkim
blisko tysiąc osób, mieszkańców Garbat- do młodzieży szkolnej, dla której ta lekcja
ki, w tym również jego matkę.
historii miała szczególne znaczenie, gdyż
Dla młodzieży, pedagogów i zapro- odbyła się z udziałem naocznego świadka,
szonych gości była to piękna lekcja pa- człowieka który przeżył tragizm wojny.
triotyzmu. Wśród tych, którzy przybyli
Czym dziś Drodzy Czytelnicy, jest dla
na spotkanie był: Starosta Powiatu Ko- nas patriotyzm?. Nie musimy już walzienickiego Janusz Stąpór, Nadleśniczy czyć, żyjemy w wolnym i niepodległym
Nadleśnictwa Zwoleń Zbigniew Jamróz kraju, wolność jest tak szeroko pojęta.
oraz kombatanci i delegacje pobliskich A jednak wokół nas jest tyle zła, tak dużo
gimnazjów.
negatywnych postaw, tyle przekleństw
słyszymy przechodząc ulicą. Byt materialny stał się
dla nas nadrzędną wartością,
brak jest zgody, zrozumienia
i wymieniać można byłoby
jeszcze wiele.
A przecież Ci, którzy ginęli
za wolną Polskę nie chcieliby
zapewne tego.
Na zakończenie niech więc
każdy z nas zada pytanie – co
dziś mogę zrobić dla Ojczyzny?, a mottem do działania
niech będą słowa naszego Wielkiego Rodaka Jana Pawła II:
Pomnik ofiar pomordowanych w Oświęcimiu
„Ojczyzna jest matką ziemską.
Nie bez powodu terminem spotkania Polska jest matką szczególną. Niełatwe są
był dzień 12 listopada. Dzień wcześniej jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostat11 listopada obchodziliśmy nasze Naro- nich stuleci. Jest matką, która wiele przedowe Święto – 91. rocznicę Odzyska- cierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego
nia Niepodległości. W swojej prelekcji, też ma prawo do miłości szczególnej”.
Marta Mroczek
w nawiązaniu do Święta NiepodległoW dniu 12 listopada 2009 r. w Zespole
Szkól Ponadgimnazjalnych w GarbatceLetnisku odbyło się spotkanie z udziałem
znanego podróżnika, inżyniera budownictwa lądowego i doktora nauk technicznych – Andrzeja Jana Kumora.
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Wydarzenia

Trzy podmioty, jeden cel
Dobiegły końca prace inwestycyjne związane z budową kanalizacji w zachodniej części Gminy Garbatka-Letnisko, realizowanej
wspólnymi siłami przez Województwo Mazowieckie, Gminę Garbatka Letnisko i Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie. Zwieńczeniem całego przedsięwzięcia
było uroczyste przecięcie wstęgi w dniu 26
października 2009 r. na terenie Zakładu Karnego w Żytkowicach, który po wieloletnich
staraniach został podłączony do kanalizacji.
Jak zauważył obecny podczas ceremonii otwarcia Piotr Szprendałowicz członek Zarządu
Województwa Mazowieckiego, w to unikalne rozwiązanie zaangażowały się finansowo
trzy podmioty z korzyścią dla każdego z nich.
Taki model realizacji lokalnych inicjatyw jest
szczególnie pożądany w dobie utrzymującego
się kryzysu finansowego.
Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach ppłk Robert Kowalczyk podkreślił, że
zakończona właśnie inwestycja kanalizacyjna jest nieodzownym elementem nowoczesnej infrastruktury, bez której nie byłoby

możliwe prowadzenie rozbudowy jednostki na tak
dużą skalę. Aktualnie dobiega końca budowa kolejnego
pawilonu mieszkalnego dla
160 skazanych, co spowoduje, że zapotrzebowanie na
tego rodzaju usługi znacznie
wzrośnie. Oprócz wymiernych korzyści praktycznych
nie bez znaczenia pozostaje
wpływ przedsięwzięcia na
ochronę środowiska, szczególnie cennego z racji położenia zakładu karnego w malowniczym
zakątku Puszczy Kozienickiej.
Otwarcie wspólnej inwestycji było pretekstem do zorganizowania na terenie Zakładu Karnego w Żytkowicach wyjazdowej
sesji Rady Gminy Garbatka Letnisko. Radni
mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką
i trudnym charakterem służby, dotychczas
znanym jedynie z obiegowych opinii. Ogromnym zaskoczeniem dla większości była skala

KWESTA NA KOZIENICKIM CMENTARZU
31 października i 1 listopada na kozienickim cmentarzu po raz
drugi przeprowadzono publiczną kwestę, której celem było zebranie środków na odnawianie zabytkowych, starych nagrobków. Jej
organizatorem było Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej.
W tym roku, oprócz członków TMZK, w kweście brali udział: przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, radni, harcerze Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej, wolontariusze z Koła Wolontariatu
przy Domu Kultury w Kozienicach, członkowie Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych.

Podczas tegorocznej kwesty, zebrano łącznie 7 431,46 zł. Zebranie takiej kwoty, nie byłoby możliwe bez ofiarności i wrażliwości mieszkańców naszego miasta oraz wszystkich, którzy
w te dni odwiedzali groby swoich bliskich.
Warto wspomnieć, że dzięki uzbieranej w zeszłym roku na kozienickiej nekropolii kwocie udało się w części pokryć renowację, położonego przy głównej alejce na cmentarzu, zabytkowego nagrobka
tragicznie zmarłego chłopca Marjana Makowskiego. Dzięki środkom
uzbieranym podczas tegorocznej kwesty można będzie w najbliższym
czasie odrestaurować więcej pomników znajdujących się na kozienickim cmentarzu. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc przy zbiórce ofiar na
renowację zabytkowych nagrobków na kozienickim cmentarzu komunalnym.
Krzysztof Zając
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przemian, jakie zaszły w tutejszym zakładzie
karnym w ciągu ostatnich czterech lat. Posiedzenie Rady Gminy było okazją do wręczenia Dyrektorowi Zakładu Karnego w Żytkowicach Dyplomu uznania od Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej za aktywną i wybitną działalność dla dobra środowiska
akowskiego w dziele utrwalania pamięci i tradycji Armii Krajowej.

Michał Lenard

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
W GMINIE SIECIECHÓW
25 października 2009 roku w Opactwie i Kępicach w gminie Sieciechów odbyły się doroczne uroczystości święta odzyskania Niepodległości. Uroczystość odbywa się w ostatnią
niedzielę października z uwagi na udział kompanii reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Dęblina.
Obchody rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny
odprawioną w kościele pw. Wniebowzięcia NP w Opactwie.
Uczestniczyły w niej delegacje i poczty sztandarowe związków i organizacji kombatanckich, szkół z terenu gminy Sieciechów, OSP Zajezierze oraz starosta powiatu kozienickiego
Janusz Stąpór, wójt gminy Sieciechów Kazimierz Pochylski,
przewodniczący rady gminy Ryszard Jeziorowski, a także
Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych i Orkiestra
Garnizonowa Sił Powietrznych z Dęblina i Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych
Po zakończeniu Mszy św. młodzież z Zespołu Placówek
Oświatowych w Sieciechowie przedstawiła okolicznościowy
program poetycko-muzyczny, który zgromadzeni w kościele
nagrodzili gromkimi brawami. Następnie wszyscy uczestnicy
uroczystości udali się na cmentarz parafialny w Opactwie,
gdzie znajduje się mogiła pomordowanych z czasów II wojny
światowej. Tu, po modlitwie w intencji poległych, złożono na
mogile kwiaty i wiązanki oraz zapalono znicze.
Dalsza część uroczystości odbyła się w miejscowości
Kępice, przy pomniku upamiętniającym partyzantów Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej. Tu odbyła się manifestacja patriotyczna. Salwą honorową uczczono pamięć
wszystkich, którzy oddali swe życie w obronie Ojczyzny.
Elżbieta Kalbarczyk

www.kozienicepowiat.pl

Historia

Z POBOJOWISKA

Opisy i wrażenia z miast i wiosek Ziemi Radomskiej po najściu wojsk niemieckich
i austriackich w październiku 1914 roku. Powiat kozienicki.

Niniejszy tekst stanowi świetną relację naocznych świadków opisujących ziemie powiatu kozienickiego krótko po zakończeniu morderczych walk w ramach operacji dęblińskiej w październiku 1914 r. Pisane „na gorąco”, wrażenia Stanisława
Mikułowskiego-Pomorskiego – delegata Centralnego Komitetu Obywatelskiego zostały opublikowane w lokalnej prasie, w
listopadowych wydaniach dziennika Gazeta Radomska. Wartość poniższych relacji zwiększa się, jeśli weźmiemy po uwagę,
że w tym roku mija 95. rocznica wybuchu I wojny światowej i bitwy dęblińskiej. Cały teren obecnego powiatu kozienickiego
usiany jest cmentarzami i miejscami pamięci związanymi z walkami toczonymi właśnie przed 95. laty. Warto, posiłkując się
tego typu przekazami, już dziś przygotować się do kolejnych rocznic tych wydarzeń i odpowiednio uczcić wszystkich poległych. Szczególnie, że jednym z następstw I wojny światowej było odrodzenie niepodległego państwa polskiego, a w bitwie
dęblińskiej walczyły polskie oddziały, toczące ciężkie boje pod Laskami i Anielinem. To właśnie tu rodziła się polska siła
zbrojna, tu walczyli twórcy niepodległości Polski.
W tekście została zachowana oryginalna pisownia. Jest wysoce prawdopodobne, że autor relacji nie ustrzegł się w kilku
miejscach błędów rzeczowych, które towarzyszą emocjonalnemu opisowi wydarzeń. Wynikać to mogło głównie z oparcia się
na wieściach donoszonych przez lokalną ludność, co i tak w żaden sposób nie umniejsza wartości tej relacji.
Niniejszy materiał zebrany został dzięki pomocy Andrzeja Rypulaka, www.wielkawojna.az.pl.
Krzysztof Zając
Przez dwadzieścia dni grzmiały armaty pomoc masom potrzebującym. Z wielkim w ogniu – wszędzie zauważyć się daje
pod Dęblinem. Dwadzieścia dni zmagały trudem, przesiadając się z pociągu na po- brak szyb, powybijanych przez kule;
się potężne dwie armie – śmierć, nędza ciąg dotarliśmy do Dęblina. Po noclegu na mieszkańcy nas informują, że wojska niei głód zbierały swe żniwo obfite. Set- folwarku Dęblin rozpoczęliśmy swe prace, mieckie były pod Sieciechowem od 8 do
ki wiosek i tysiące ludzi, oddając swoją zaczynając od wyrobienia sobie glejtów na 23 X. W dobytku pozostawionym na łasce
cząstkę interesowi państwa, przestało ist- podróżowanie w okręgu fortecznym.
Opatrzności, straty dość duże, proboszcz
nieć. Podobno straszniejsza jest wojna nie
Po wyjeździe z fortecy, z miejsca ude- miejscowy oblicza swe straty na 300 rb.
w istocie swojej, lecz w skutkach swoich rzył nasze oczy smutny widok zrujno- w zbożu i meblach. Po noclegu u organi– straszniejszem jest pobojowisko od bi- wanego „fortsztatdu” – Ireny. Zaledwie sty miejscowego p. Furgo i wysłuchaniu
twy. Ostatni epizod wojny na terenie zie- w nielicznych zamożniejszych domach rano skarg mieszkańców wioski Łoje, wymi Radomskiej zebrał plon obfity – szere- parę rodzin polskich się utrzymało. Miesz- ruszamy naszą hetką w stronę Opactwa,
gi spalonych wiosek i masy zgłodniałych kańcy bliższych fortecy wiosek otrzymuTuż za Sieciechowem napotykamy
ludzi to plon, straszny plon wojny.
ją pomoc od władz fortecznych.
straszne ślady niedawnych bitew. Dziur
Pierwszego listopada wyruszyliśmy
Dziwnem zrządzeniem losu wieś w polach od kul fortecznych i niemiez p.p. Hieronimem Smoleńskim i Janem – Występ, najbliżej położona fortów oca- ckich masę. Opactwo prawie całe spalone
Chróścickim z Warszawy ramienia C. K. lała prawie w całości, tylko 3 domy skraj- lub zburzone przez kule armatnie i rozO. (Centralny Komitet Obywatelski – or- ne spalone i wiatrak wywrócony. Za wsią grabione doszczętnie. Starożytny kościół
ganizacja skupiająca Polaków, utworzona rozpoczynają się okopy, które długimi miejscowy, założony podobno przez Bow 1914 r. za zgodą władz rosyjskich) na wstęgami przecinają pola, wrzynają się lesława Chrobrego, zajmowany do supresmutną wizytację pow. kozienickiego by w lasy – tworząc krajobraz groźny, zieją- sji (likwidacji) zakonów w r. 1810 przez
zlustrować poniesione straty i dać doraźną cy przemocą wojny.
benedyktynów, niedawno z ruiny podNastępna osada Sieciechów – jedna niesiony, przedstawia widok rozpaczliwy
z najstarszych osad ziemi naszej, założo- – sklepienia w wielu miejscach przebite
na w XI wieku przez Sieciecha, wojewodę i rozwalone – szyby w oknach powybijakrakowskiego, dworzanina Władysława ne. Monstrancje i kielichy, zakopane na
Hermana, pamiętna wieloma wspomnie- cmentarzu, ręka świętokradcza skradła.
niami, historycznemi do czasów ostatnich Plebanja w połowie zniszczona, zaledwie
liczyła 5.000 dusz i 120 domów. Wjeżdża- parę pokojów pozostało w dużym pięjąc do Sieciechowa spotkaliśmy powraca- trowym budynku poklasztornym; ślady
jącą zza Wisły ludność, która schroniła się grabieży widoczne wszędzie. Parę butam przed niebezpieczeństwem bitew. Osa- dynków, w tej liczbie organistówka spada zewnątrz uszkodzona niewiele – 19 do- lone i literalnie zrównane z ziemią. Dość
mów spalonych. Informuje nas proboszcz powiedzieć, że najspokojniej przejeżdżamiejscowy ks. Władysław Kościński – my naszą furką przez środek budynku na
z dobytku mieszkańców pozostało 120 poprzek. Pozostawiamy tu zapomogi na
krów i 150 koni, paszy i ziarna na miesiąc. pierwszy tydzień 250 rb. i wyjeżdżamy.
Pozostawiamy na ręce księży 150 rb. (rubW drodze do Oleksowa spotykamy
li) jako tymczasową zapomogę.
gromadkę ludzi z wójtem na czele, już
Do Sieciechowa Niemcy nie dotarli: wieść o celu naszego przybycia rozeszła
pola i ogromne pastwisko powiślańskie się po wioskach. Przejeżdżamy przez
Kościół w Opactwie, ostrzeliwany i zruj- pokryte okopami i urządzeniami wojsko- Klasztorną Wolę i Zalesie niewiele uszkonowany przez Niemców w październiku wemi ku obronie fortecy, częścią zalane dzone, pomimo, że ogromne okopy ciągsztucznie wodą. Żydów z osady wysiedDokończenie na str.8
1914 r.
lono. Po osadzie znać jednak, że była
www.kozienicepowiat.pl
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ną się wzdłuż wioski, tuż za chałupami.
Noga Niemców tu nie postała – dopiero
Sławczyn spalony w części (14 domów
spalonych na 52). Droga cała wysłana
niemłóconem zbożem lub snopkami ze
strzech świeżo obdartych. Domy bez jednej szyby – ograbione doszczętnie. Noga
za nogą dojeżdżamy do Oleksowa. Tu stan
jeszcze gorszy. Nędza straszna wyziera
zewsząd – wszystko spalone, zrujnowane
i rozgrabione. Kościół tak zburzony, że
o naprawie nie ma mowy, trzeba będzie
na nowo go stawiać. Nabożeństwo odbywa się w bocznej nawie pod strachem
zawalenia. Przyczyną ruiny było niewinne bocianie gniazdo, które stało tuż przy
kościele. Wojska niemieckie, sądząc, że
to obserwatorjum wojskowe, skierowały
na ten punkt ogień armatni padło około
40 pocisków, które to uczyniły z pięknej
świątyni ruinę. Do parafji Oleksów należy 19 wsi z 6.000 mieszkańców, z nich
spalonych prawie doszczętnie 6, w czem
dwie duże osady: Gniewoszów i Granica. W całej parafji panuje straszna bieda,
wsie prawie wszystkie w części spalone,
a zboża doszczętnie wybrane. Miejscowy
proboszcz ks. Mackiewicz w czasie bombardowanie uciekł ze zburzonej plebanji
do budynku szkoły, który ocalał, gdyż
stoi na boku. Księdzu zrabowano piwnicę
wartości 1600 rubli.
W Oleksowie spotkała mego towarzysza
p. Chróścickiego oryginalna przygoda. Żołnierze, sadząc z silnego zrostu, wzięli go za
żyda i chcieli ewakuować za Wisłę. Glejty
i perswazje wyjaśniły wreszcie kwestję. Pozostawiamy zapomogi 400 rb. i zmieniwszy
hetkę na parę zdychających szkapin, dążymy dalej. Straszny obraz przedstawiają osady: Gniewoszów i Granica w 2/4 spalone;
w całej osadzie, mającej 4.000 mieszkańców, w jednem jedynem oknie błyszczy
światło, reszta – jak wymarła. Zgliszcza
niegdyś ludnych osad jeszcze dymią. Osady
te uległy tak silnym pożarom, że na rynkach
ani jeden dom nie ocalał – wszystko zrównane z ziemią. Wokoło szarzeją zgorzeliska,
a sterczące zewsząd nieprzewalone jeszcze
kominy robią wrażenie wielkiego cmentarzyska olbrzymów.
Wkraczamy na teren wielkich przewlekłych bitew. Pierwszą wsią, w której
dłuższa bitwa się odbywała jest Wysokie
Koło, gdzie walczono przez dni 6 – od 10
do 16 X. W czasie tej bitwy silnie uszkodzono kościół i budynki poklasztorne,
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które w dodatku doszczętnie ograbiono.
Proboszcz ks. Lipiński, bardzo energiczny człowiek, znać, że wiele pracuje
społecznie, zna potrzeby swej parafji.
Miło było z nim gawędzić i rozumować.
W czasie pobytu Niemców, był aresztowany i eskortowany piechotą do Radomia. Powodem do aresztowania były
jakoby sympatje rosyjskie. W Radomiu
uwolniono go. Wskutek uszkodzenia kościoła parafjalnego – nabożeństwa odbywają się w Regowie w małym kościółku
modrzewiowym, który dziwnem zrządzeniem losu, ocalał. Zapomogę tymczasową
zostawiamy w sumie 400 rb.
Z Wysokiego Koła jedziemy do Policzny. Droga niedaleka – 12 wiorst
(1 wiorsta = 1066,8 m), jedziemy jednak
4 godziny mimo widnej nocy. Co chwila
omijać musimy dziury od szrapneli i całe
rzędy okopów. Z jednej i drugiej strony
drogi zauważamy często grupy krzyżyków na mogiłach poległych.
We wsi Kociołki znajdujemy tylko
4 chaty i to nadwyrężone. Przy drodze,
z dwóch stron, ciągną się okopy, ledwie
wóz się mieści między nimi. Na zakręcie wioski uderza nas straszny widok –
w okopach jeszcze nie uprzątnięto poległych – co krok trupy leżą na drodze, musimy uważać, by nie najeżdżać na nie...
Tu roztoczyła się przed nami cała groza pobojowiska... Trudno opisać straszne
wrażenie, jakie robią potrzaskane członki
i powykrzywiane pod tchnieniem śmierci
twarze trupów...
Srebrne światło księżyca nadaje krajobrazowi z natury swej ponuremu, piętno
grozy. Zda się, że nad polem krążą duchy
poległych straszliwie złorzecząc.
Dotychczas zapomnieć nie mogę jednego z poległych, bez czapki, z zastygłą
na twarzy straszną męką konania ...
Wieś Gródek mniej zniszczony od poprzednio zwiedzanych. W czasie bitwy,
która się tu toczyła proboszcz miejscowy,
ks. Lipiec, modlił się z wiernymi zebranymi u niego na plebanji, gdy jednak szrapnele zaczęły padać na kościół, wybiegł
z ludźmi, by kościół palący się ratować,
szrapnel wpadł w tłum – 9-ciu ludzi zginęło, księdza zaś odłamek ciężko ranił.
Wieś Gródek w połowie ocalała, w niektórych chatach widać światło w oknach.
O godz. 10 wieczorem docieramy do
Policzny. Tu niemniejszy obraz zniszczenia: gorzelnia, stodoły, szopy, obory spa-

lone, pozostałe budynki zburzone przez
kule działowe. Pałac, w którym Austrjacy urządzili szpital – zniszczony – obok
okien widnieją dziury od szrapneli. Przed
pałacem na trawniku mogiły poległych
– spotykamy na krzyżach nazwiska polskie. W murze naokoło parku powybijane
strzelnice. W pięknym parku – drzewa
pościnane przez kule.
Państwo Targowscy mieszczą się
w dwóch ciupkach, w oficynie, ogłodzeni
kompletnie – za pożywienie jedyne służyć im musiał chleb razowy i herbata.
W czasie pobytu Niemców, żołnierze
dobrali się do składu ze spirytusem, popili
się, zabrali zapasy wódki w manierki. Na
rozkaz oficera, ku przeszkodzeniu dalszemu pijaństwu, spalono gorzelnię. Policzna
rozgrabiona doszczętniej szkody w budynkach, inwentarzu i zbożu dochodzą do
200,000 rb. Kościół w Policznie, zbudowany przez właścicieli, hr. Przeździeckich,
kompletnie zniszczony. Plebanja zburzona. Dom p. Tarnowskich podziurawiony
jak sito. W jednym filungu naliczyliśmy
przeszło 100 dziur po kulkach szrapnelowych. W gabinecie zebrano szczątki
z 10 szrapneli. Pola w Policznie wyglądają
jak forteca – jeden okop za drugim. Wieś
w części spalona.
Dzięki uprzejmości gospodarstwa
czwórką koni powozem jedziemy do Kozienic. Za przejazdem kolejowym koło
Garbatki znowu zaczynają się okopy. Bój
tu trwał prawie na całej przestrzeni lasów
kozienickich. Za lasem wieś Śmietanki
wygląda jak forteca – otoczona zewsząd
okopami, parę chat spalonych. Trupy
ludzkie już pochowane – koni zabitych
leży przy drodze bardzo dużo.
Dojeżdżamy do Brzeźnicy. Kilkadziesiąt chat w gruzach, ludność dopiero wraca
z za Wisły, dokąd uciekła. Kościół stary
i nowy, prawie wykończony – w gruzach.
Pola poryte przez kule armatnie, okop przy
okopie. Plebanja rozwalona. Widać tu
straszną sprawność artylerji fortecznej, ona
to bowiem uczyniła takie spustoszenia. Na
kościele podobno mieściło się obserwatorjum i kartaczownice – to miało być przyczyną jego zguby. Tymczasowo zakryto
dziury w murach dywanami i w zakrystji
odbywa się nabożeństwo. Proboszcz miejscowy ks. Wasiński był aresztowany na
skutek denuncjacji Niemca, który przy
Dokończenie na str.9
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ustępowaniu wojsk rosyjskich pozostał
i połączył się z Prusakami. Ksiądz
W. miał być odprowadzony do Kozienic
i tam rozstrzelany. W drodze, dzięki wódce
z Policzny, którą Prusacy się popili, uciekł
z szopy wraz z 25-ciu ludźmi również
jak on zaaresztowanymi. Wśród ludności
Brzeźnicy panuje straszliwa bieda – prawie cała parafja spalona – konieczna zapomoga 600 rb. tygodniowo.
Po drodze zatrzymujemy się w Janikowie.
Tu, jak w Policznie, miały miejsce straszne
boje, ślad których jest aż nadto widoczny.
Janików przestał istnieć. Kule armatnie zburzyły wszystko – a czego one nie dokonały
– dokończył pożar. Na zgliszczach leżą tu
zwęglone trupy inwentarza, który zginął
w płomieniach doszczętnie. Wszędzie
leżą kupy ładunków i odłamków szrapneli, stosy spalonej broni – poza tem nic
nie pozostało. Właściciel Janikowa, radca Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwo
Kredytowego Ziemskiego pan Adam
Olszewski, uciekł przed płomieniami
w nocy ze swego domu, w którym przez
7 dni siedział w piwnicy. Gdy słuchamy
strasznych opowieści o 7 dniowej bitwie,
którą stoczono w Janikowie – włosy powstają na głowie. Co ci ludzie musieli przeżyć!...
Z Janikowa udajemy się prosto do Kozienic. Kozienice starodawne miasto polskie, miejsce urodzenia króla Zygmunta
I-go, obecnie liczą 11 tysięcy mieszkańców, w czem 4 tysiące chrześcijan. Żydzi,
którzy na czas oblężenia byli wysiedleni,
pomału powracają do domów. Miasto
ucierpiało niewiele mimo pięciodniowych
bitew, które się tu rozegrały. Dziwnem
się zdaje, że przedmieście Stara Wieś nie
ucierpiało wcale, pomimo, że przed domami były pozycje artylerji niemieckiej.
W samem mieście spalonych jest 12 do-

mów, zburzonych przez ogień artyleryjski 10. Ograbione miasto jest kompletnie
– nawet apteki nie oszczędzono.
Bitwy staczane pod Kozienicami miały
na celu udaremnienie przeprawy przez Wisłę niedaleko wsi Paprotnia. Artylerja rosyjska, mając dogodne pozycje, sforsowała
przeprawę i zmusiła Niemców do odwrotu.
Prześliczny pałac kozienicki, zbudowany przez Stanisława Augusta, obecnie
własność p. Wonlar – Larskiego (powinno
być von Larskiego – baron Aleksander,
mąż Olgi, wnuczki generała Iwana Dehna), koniuszego J. C. M. (Jego Cesarskiej
Mości), uszkodzony dość znacznie – trafiły weń 4 szrapnele. Niemcy w pałacu
założyli szpital. Ludność miejscowa mało
się skarży na Niemców, mówiąc, że zachowywali się znośnie i nie grabili. Mimo to
pałac, po ustąpieniu Niemców ograbiono
doszczętnie. Jako pozostałość po Niemcach sterczą przed samemi oknami pałacu
krzyże mogiłek poległych – między niemi
jedna, w której leży jenerał niemiecki (Nie
zachowały się żadne materiały mogące potwierdzić fakt, że pod Kozienicami poległ
jakikolwiek niemiecki generał. Faktem
jest, że ginęli niemieccy oficerowie i podoficerowie. Istotna dla nas jest jednak informacja, że na wspomnianym terenie pochowany jest rosyjski generał Iwan Dehn
– prawdopodobnie stąd mógł wyniknąć
błędny, przygotowany na gorąco osąd wizytatorów Kozienic – przyp.K.Z.).
W czasie bitwy spaliło się część zabudowań dworskich. Inwentarz całkowicie
zarekwirowano. O losie parafji kozienickiej dał nam informacje proboszcz, ks.
dziekan Kuropatwiński. Wsie nad Wisłą wszystkie spalone, ocalało zaledwie
3 z całej parafji; zabrano jednak z nich cały
inwentarz i wszystko zboże. Największe
straty ponieśli rolnicy:
włościanie,
obywatele ziemscy
i mieszczanie. Wyrobnicy kozieniccy,
przeważnie złodzieje
pobytowi, mieli pole
do obłowienia się.
Dzięki p. Wonlar
– Larskiemu udaliśmy się w drogę ku
Radomiowi. Szosa
W okropnym stanie — zniszczona
i zryta przez kule
Widok Kozienic po pierwszowojennej zawierusze
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armatnie, ślady walk zaciętych na każdym kroku. Im głębiej zapuszczamy się
w Puszczę Kozienicką tem więcej napotykamy oznak wojny. Przy szosie co kilkadziesiąt kroków mogiłki, moc karabinów,
tornistrów, ładownic, czerepów szrapneli,
puszek po nabojach – wszystko to ślady
bitew. Lasy całe zasłane puszkami po
konserwach; po kolorze ich i po napisach
można, odcyfrować wyobraźnią co się tu
działo – jak posuwała się bitwa. Tu masy
żółto lakierowanych z napisem „Kolberg,
Moskwa”, tam białe bez napisu, to ślady
dwóch zmagających się armii rosyjskiej
i austrjackiej. Walczyli tu Austrjacy głównie, gdyż Prusacy wycofali się stąd po
dość krótkim pobycie.
Im więcej zbliżamy się do Augustowa, tem okopy częściej się napotykają –
w okopach tych walczyli „dzieci Krakowa”
(13 galicyjski pułk piechoty cesarskiej
i królewskiej armii) i jak ślady wskazują,
walczyli dzielnie – wielkie ilości ich wyginęły. Po bokach szosy trupy już pochowane,
lecz dalej w lasy, ku Krasnemu (Krasna Dąbrowa), Zagożdżonowi (Pionki) – całe stosy ich jeszcze leżą. Za Augustowem rzedną
okopy i powtarzają się dopiero w Jedlni.
Tu napotykamy punkt żywnościowy i etap,
całe wiorsty podwód z mąką i innemi produktami zajmują drogę. We wsi 28 domów
spalonych, dwór ocalał, ale inwentarze
i zboże zabrano. Za Jedlnią wzdłuż szosy
rzadko napotykamy okopy. Przygnębiająco
działa widok dwóch spalonych i na wpół
rozwalonych młynów; spuszczone stawy,
wysadzone mosty...
W dni parę zwiedziliśmy cały prawie powiat. Napatrzyliśmy się na nędzę,
nędzę straszną – te tysiące ludzi bez dachu, bez chleba, bez odzieży, przed któremi stoi jeszcze straszne widmo śmierci
głodowej. To życie koczownicze ludzi
niegdyś zamożnych – to życie bez jutra.
Snuje mi się wspomnienie opowieści
o strasznych wojnach w przeszłości, gdy
ludzie obłąkani ze strachu i głodu wyli po
lasach, jak wilki. Straszniejszą jest wojna
tegoczesna, wojna wieku XX, który pod
znakiem humanitaryzmu się rozpoczął.
Rzuca się w oczy ta straszna siła interesu ogólnego, dla którego państwa,
poświęcając wiekowy, nieraz, dorobek,
rozpoczynają wojny. Wieleż to jeszcze łez
i bólu zobaczyć będę musiał w dalszych
swych wędrówkach?
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Wydarzenia

PROMOCJA KSIĄŻKI „SIECIECHÓW. SZKICE DO
Święto
DZIEJÓW MIEJSCOWOŚCI OD CZASÓW
Niepodległości
NAJDAWNIEJSZYCH DO WSPÓŁCZESNYCH”

4 listopada w Zespole Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie
odbyła się promocja książki, która przedstawia zarys dziejów Sieciechowa. Nosi ona
tytuł „Sieciechów. Szkice do dziejów miejscowości od czasów najdawniejszych do
współczesnych”. W spotkaniu poświęconym
prezentacji publikacji autorstwa Stefana Sieka
i Krzysztofa Zająca udział wzięli uczniowie,
nauczyciele i dyrekcja szkoły, przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, księża,
a także rodziny i znajomi autorów. Promocja
książki zbiegła się z obchodami pierwszej
rocznicy nadania sztandaru i imienia Armii
Krajowej Zespołowi Placówek Oświatowych
w Sieciechowie. Z tej okazji młodzież z ZPO
zaprezentowała okolicznościowy program
artystyczny, nawiązujący do przypadającego
11 listopada Święta Niepodległości. Uczniowie wspomnieli o rozbiorach naszego kraju
i odzyskaniu niepodległości, przybliżyli osobę Józefa Piłsudskiego i jego dokonania, jak
również okres II wojny światowej i walki
obronne. Nie zapomnieli też o wydarzeniach,
jakie miały miejsce na ziemi sieciechowskiej,
w Kępicach we wrześniu 1943 roku. Po zakończeniu przedstawienia głos zabrali autorzy
książki. Stefan Siek podziękował wszystkim
osobom, które przyczyniły się do powstania
książki, w tym m.in. staroście powiatu za
stworzenie odpowiedniej atmosfery i warunków do jej wydania. Wspomniał lata spędzone
w szkole w Sieciechowie i zdradził, dlaczego
zdecydował się napisać książkę. Jak sam powiedział – „chciałem przybliżyć najmłodszym
historię miejscowości i gminy, w której mieszkają i uczą się. To ich mała Ojczyzna, dlatego
też powinni znać jej historię i dzieje, chciałem
poprzez tę książkę pogłębiać ich wiedzę na temat Sieciechowa”.
Książka „Sieciechów. Szkice do dziejów
miejscowości od czasów najdawniejszych
do współczesnych” swoim obszarem tematycznym obejmuje samą miejscowość Sie-

Starosta Janusz Stąpór z autorami książki
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ciechów, jak również miejscowości z gminy Sieciechów. – „Sieciechów jest jedną
z najstarszych miejscowości powiatu kozienickiego. Pierwsze wzmianki o Sieciechowie, o grodzie Sieciecha, bo od tego właściwie zaczyna się narracja książki pochodzą
z XI wieku, gdy komes króla polskiego Sieciech wybudował, prawdopodobnie na tych
terenach znaczny gród. Jak opisywał Gall
Anonim nie było znaczniejszego grodu na tej
części ziem polskich. Dalej narracja przebiega przez kolejne wieki. Jest opis zamku
sieciechowskiego, opis zakonu benedyktynów, którzy tu zamieszkiwali, opis czasów
II wojny światowej, konspiracji. Książka
swoim zasięgiem obejmuje też pierwsze lata
powojenne” – tak pokrótce scharakteryzował treść książki jej współautor Krzysztof
Zając, dodając jednocześnie, że „publikacja
podzielona została tematycznie na dwie części. Pierwsza jest autorstwa Stefana Sieka;
znajdują się w niej te zagadnienia, o których
już wspomniałem, ale również są tu dwie
legendy – o dzwonowym dole i tatarskim
kopcu. Druga część jest mojego autorstwa;
skupia się na tematyce wojny i okupacji
1939 – 1945 na terenie gminy Sieciechów.
Opisuje ludzi mieszkających na tym terenie,
ludzi, którzy weszli w skład tzw. plutonu sieciechowskiego i którzy działali w podziemnej organizacji AK, swoimi czynami bronili
naszej tożsamości polskiej. W tej części
opisałem główne działania Placówki numer
7 Obwodu Kozienickiego Armii Krajowej”.
Prace nad przygotowaniem książki
trwały około roku. Większość materiałów
i informacji potrzebnych do jej napisania
pochodziło ze zbiorów własnych Stefana
Sieka, który – „przez wiele lat zbierał materiały dotyczące czasów najdawniejszych
Sieciechowa, nawiązał też kontakt z członkami placówki nr 7 z członkami plutonu
sieciechowskiego. Podczas kilkuletniej
współpracy i korespondencji pozyskał informacje i materiały, które wspólnie opracowaliśmy, a które były źródłami do powstania tej książki” – powiedział podczas
promocji publikacji Krzysztof Zając.
Podczas spotkania w Zespole Placówek Oświatowych w Sieciechowie egzemplarze nowowydanej publikacji otrzymali
wszyscy uczniowie i nauczyciele pracujący w tej szkole. Książki zostały przekazane także do bibliotek na terenie gminy
Sieciechów i do biblioteki w Kozienicach.
Dla zainteresowanych będą one dostępne
również w Prywatnej Izbie Historycznej
Stefana Sieka w Sieciechowie.

Magdalena Domagała

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości – 11 listopada, pomimo niesprzyjającej aury pogodowej zgromadziły wielu mieszkańców miasta i powiatu
kozienickiego. Jak rokrocznie obchody
zainicjowane zostały mszą św. w intencji
Ojczyzny odprawioną w kościele pw. Św.
Krzyża. Licznie zgromadzonych: poczty sztandarowe i delegacje stowarzyszeń

kombatanckich, szkół oraz przedstawicieli parlamentu, samorządu powiatowego
i gmin, zakładów pracy i mieszkańców
powiatu kozienickiego przywitał ks. Sebastian Paul. Po mszy św. wszyscy przemaszerowali na kozienicki cmentarz,
gdzie w zwyczajowo przyjętym miejscu,
przy kwaterze Legionów Polskich przeprowadzono dalszą część uroczystości.
Modlitwę odprawił ksiądz Sebastian
z parafii pw. Św. Krzyża, okolicznościowe przemówienie wygłosił starosta kozienicki Janusz Stąpór, uczniowie z I Liceum
Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach pod kierunkiem
Grażyny Ambroziewicz deklamowali patriotyczne wiersze. Podczas uroczystości
Krzysztof Zając z Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych
odczytał Apel Pamięci, po czym poszczególne delegacje złożyły wieńce oraz wiązanki, oddając hołd wszystkim poległym
w walce o Polskę wolną i niepodległą.
Kozienickie Święto Niepodległości
uświetnili swoją oprawą: orkiestra dęta
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozienicach, Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych, uczniowie
z I LO w Kozienicach oraz z Zespołu
Szkół im. Legionów Polskich w Kozienicach pod opieką Mariusza Sztuki, a także
harcerze z kozienickich drużyn.
Krzysztof zając
www.kozienicepowiat.pl

Wydarzenia

POWIATOWA KONFERENCJA OŚWIATOWA ZWIĄZKU
NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
„Jak wykorzystać zdolności i możliwości rodziców do podnoszenia jakości pracy
szkół i przedszkoli” – to temat Powiatowej
Konferencji Oświatowej, która odbyła się
27 października w Kozienicach. Została ona
zorganizowana z inicjatywy kozienickiego
oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego we współpracy ze Starostwem Powiatowym i Urzędem Miejskim w Kozienicach.
Jak powiedziała Dorota Kurzawa prezes
ZNP w Kozienicach – „Pomysł organizacji
takiej konferencji wynika z obserwacji. Od
wielu lat jestem nauczycielem, obserwujemy
środowisko, rodziców i samych nauczycieli
i widzimy, że w dalszym ciągu istnieje problem związany ze współpracą między rodzicami, a nauczycielami, że czasami bywa tak,
że rodzice postrzegają nauczyciela jako wroga, a nauczyciele często w podobny sposób
podchodzą do rodziców. Chodzi tutaj o to,
żeby powstała współpraca. Zorganizowaliśmy konferencję po to, aby więcej rodziców
otworzyło się na pracę szkoły, a środowisko
oświatowe otworzyło się na rodziców”.
Zdaniem Doroty Kurzawy na współpracę
pomiędzy rodzicami, a nauczycielami i szkołą wpływ ma wiele czynników. Współpraca
ta układa się bardzo różnorodnie, a decyduje
o niej przede wszystkim samo nastawienie zainteresowanych. – „Zawsze jest grupa rodziców, która aktywnie włącza się w życie szkoły,
która chętnie do szkoły przychodzi i chciałaby
coś dla szkoły zrobić, chociaż nie zawsze wie
jak to zrobić. Natomiast duża grupa rodziców

unika wizyt w szkole, ich spotkania ograniczają się tylko do
wywiadówek, przekazania informacji na temat dziecka. Na
tym polu jest dużo do zrobienia,
żeby ich zachęcić, do tego, aby
razem pracować, bo tylko wtedy można osiągnąć sukces”.
W Powiatowej Konferencji Oświatowej uczestniczyło
150 osób. Byli to rodzice
i przedstawiciele szkół wszystkich stopni z powiatu, poczynając od przedszkoli na
szkołach ponadgimnazjalnych Józef Grzegorz Małaśnicki – wicestarosta powiatu
kończąc. Obecni byli też reinformacji na temat tego, jak mogą współprezentanci lokalnych władz
samorządowych oraz Mazowieckiego Kura- pracować ze szkołą, jak mają formułować
torium Oświaty. Konferencja rozpoczęła się swoje pomysły, w jaki język je ubrać, żeby
od wystąpienia wicestarosty powiatu Józefa współpraca się dobrze układała. Rodzice
Grzegorza Małaśnickiego i burmistrza gmi- mogli zadać pytania i otrzymać odpowiedzi”
ny Kozienice Tomasza Śmietanki, którzy – powiedziała po zakończeniu warsztatów
przedstawili zebranym podejmowane przez Dorota Kurzawa.
Podczas konferencji uczestnicy mogli
powiat i gminę działania mające na celu poszerzenie oferty edukacyjnej i podniesienie zwiedzić galerię zatytułowaną „Najlepsi z najjakości edukacji. W trakcie spotkania przed- lepszych”. Prezentowała ona sylwetki samostawicielki Mazowieckiego Kuratorium rządowców, dyrektorów szkół i przedszkoli
Oświaty wygłosiły wykład na temat stanu oraz nauczycieli uczących w placówkach
oświaty na Mazowszu i podstawowych ak- oświatowych w powiecie, którzy uzyskali
tów prawnych regulujących pracę placówek co najmniej nagrodę kuratora oświaty, medal
oświatowych oraz uprawnień rodziców. Po komisji edukacji narodowej, nagrodę ministra
ich wystąpieniu odbyła się najważniejsza edukacji narodowej lub krzyże zasługi.
część konferencji – zajęcia warsztatowe,
Magdalena Domagała
których celem było „przekazanie rodzicom

PODSUMOWANIE AKCJI EKOLOGICZNEJ W SOSW W OPACTWIE
29 października w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Opactwie
podsumowano akcję ekologiczną „Myśl logicznie z eko, przetwarzaj, oszczędzaj, chroń
i szanuj”. Zorganizowano ją w ramach VII
edycji konkursu ekologicznego ogłoszonego
przez Zarząd Powiatu Kozienickiego.
Przeprowadzona w tym roku w Opactwie akcja ekologiczna podzielona została na kilka etapów. Rozpoczęła się
26 października. –„Pierwszego dnia wychowankowie ośrodka uczestniczyli w różnorodnych konkursach, quizach i turniejach
ekologicznych, oglądali filmy edukacyjne
poświęcone ochronie środowiska, a na zakończenie wzięli udział w sprzątaniu okolicy,
w której mieszkają. Drugi dzień przebiegał
pod hasłem recyklingu. Placówka w Opactwie
przystąpiła do programu szkolnego Reba,
w związku z czym uczniowie zbierali m.in. zużyte baterie. Najmilej i najowocniej spędzili
jednak trzeci dzień akcji, bowiem właśnie wtedy pod okiem swoich opiekunek przygotowywali różne ekologiczne potrawy i przekąski”
www.kozienicepowiat.pl

– tak podsumowała przebieg akcji Marzena
Nowak koordynatorka podjętych działań
ekologicznych. Zabierając głos powiedziała też, że – „Musimy zdawać sobie sprawę
z konieczności podejmowania jakichkolwiek
działań dotyczących ekologii; począwszy od
wrzucenia zwykłego śmiecia do kosza, zakręcenia kapiącego kranu czy nie deptania trawników. Jesteśmy częścią środowiska i musimy
je szanować, bo niszcząc środowisko niszczymy samych siebie. Dlatego od najmłodszych
lat musimy wpajać dzieciom i młodzieży te
proekologiczne zachowania”.
Podczas podsumowania akcji wychowankowie ośrodka wzięli udział w kilku konkursach. Musieli zmierzyć się m.in. z zagadkami
słuchowymi. Ich zadaniem było rozpoznanie
dźwięków wydawanych przez zwierzęta, odgłosów różnych zjawisk atmosferycznych czy
tych, jakie można usłyszeć nad morzem czy w
lesie. Kolejna zagadka polegała na poznaniu
nazwy owoców i warzyw po ich smaku i zapachu. Ostatnim zadaniem było rozpoznanie
różnych gatunków drzew i zwierząt i posegre-

gowanie ich według wskazanych kryteriów.
Wiedzą na temat ekologii musieli ponadto
wykazać się wychowankowie siedzący na widowni. Oni odpowiadali na pytania dotyczące
ekologicznych opakowań i recyklingu.
Podczas podsumowania dyrektor szkoły
wręczyła swoim podopiecznym nagrody za
udział w konkursach o tematyce ekologicznej.
Magda Cieślak i Damian Włodarczyk otrzymali dyplomy za konkurs „Piękno mazowieckiej przyrody w fotografii”, Marta Wójcik za
ekologiczne hasło, Ewelina Wojciechowska
za projekt torby ekologicznej, a Dominik
Bondel za ekologiczną wycinankę.
Po wręczeniu wyróżnień uczniowie zaprezentowali krótkie przedstawienie zatytułowane „Chroń przyrodę”, poświęcone temu,
jak powinniśmy zachowywać się w lesie.
Podsumowanie akcji ekologicznej
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Opactwie zakończyła degustacja ekologicznych przekąsek przygotowanych przez uczniów.

Magdalena Domagała

Nasz Powiat * 11

Informacje

Rozmowa z Panią Teresą Siejką przewodniczącą Oddziału Rejonowego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kozienicach
Pani Teresa Siejka od 6 lat jest przewodniczącą Oddziału Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Kozienicach.

Po przejściu na emeryturę została wybrana do Prezydium Zarządu Głównego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Doceniono dziesięcioletnie wsparcie Pani Teresy dla związku, prowadząc
cukiernię i piekarnię była jego głównym
sponsorem, za co została dwukrotnie odznaczona Złotą Odznaką Związku.
Proszę przedstawić nam pokrótce, jak
działa oraz czym zajmuje się Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów ?
– Związek jest organizacją pozarządową,
samodzielną i niezależną z 70-letnią
tradycją. Działa poprzez swoje oddziały okręgowe, rejonowe i koła. Jest to
największa organizacja emerycko-inwalidzka w Polsce, zrzesza 4,2 miliona
członków. Naszym członkom oferujemy
różnorakie działania. Prezentujemy stanowisko i wolę swych członków wobec
władz państwowych w sprawach zaopatrzenia emerytalnego i innych przepisów
wykonawczych dotyczących warunków
bytowych naszej społeczności. Uczestniczymy w organizowaniu opieki nad
ludźmi samotnymi i niepełnosprawnymi
oraz w usuwaniu barier dla osób niepełnosprawnych. Zabiegamy o sponsorów
i członków, którzy będą nas wspierać
w uzyskaniu środków finansowych i materialnych. Prowadzimy również działalność turystyczną i kulturalną.
Od kiedy działa oddział związku w Kozienicach?
– Nasz oddział w Kozienicach w lipcu
2010 roku będzie obchodził okrągłą
rocznicę 50-lecia istnienia.
Ile osób jest zrzeszonych w kozienickim
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Oddziale Rejonowym związku?
– Związek wraz z kołami z powiatu liczy
950 osób, w tym: 750 członków z gminy
Kozienice, 60 członków z gminy Magnuszew, 50 członków z gminy Głowaczów. Do naszego oddziału należy także
90 członków z miasta Pionki. Dlaczego
Pionki? Choć miasto to nie leży w powiecie kozienickim tylko w radomskim,
to znajduje się w bliskim sąsiedztwie
Kozienic. Ja zaś w 2005 roku zostałam wybrana przez Okręgowy Zarząd
Związku w Radomiu na opiekuna koła
w Pionkach.
Jakie warunki trzeba spełnić, by móc
należeć do związku?
– Nie trzeba spełniać żadnych specjalnych warunków. Zapraszamy do nas
wszystkich chętnych emerytów, rencistów oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Składka członkowska
wynosi jedyne 2 zł miesięcznie.
Przedstawiciele, jakich zawodów należą do związku?
– Najwięcej jest u nas byłych pracowników Elektrowni Kozienice i nauczycieli, nie ma jednak żadnych ograniczeń
w tej kwestii i tak jak powiedziałam
wcześniej: przywitamy z otwartymi rękami wszystkich, którzy chcą dołączyć
do naszej organizacji.
Gdzie znajduje się siedziba związku
i kiedy jest czynna?
– Nasza siedziba mieści się w Kozienicach
przy ulicy Warszawskiej 4, (w pobliżu
dworca PKS ). Biuro jest czynne w środy i czwartki w godzinach 10.00-13.00.
Członkowie związku mogą otrzymać
zaświadczenia uprawniające do nabycia
raz w roku kalendarzowym biletów na
2 przejazdy koleją z ulgą 37% w klasie
drugiej pociągu osobowego, pospiesznego lub ekspresowego.
W jakich działaniach mogą uczestniczyć osoby należące do związku?
– Opowiem o tym na przykładzie bieżącego roku. W styczniu organizujemy spotkania opłatkowe, odbywające się w Spółdzielni Mieszkaniowej
w Kozienicach, na których spotykamy się z naszymi gośćmi, w tym
z księdzem, który święci opłatek,
a następnie spędzamy wspólnie wieczór przy dźwiękach orkiestry, smakując poczęstunki. W lutym otrzymaliśmy
60 biletów na koncert w Sali Kongresowej w Warszawie organizowany
z okazji 90-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Sponsorem był były wojewoda mazowiecki, a obecnie prezes

Mazowieckiego Zarządu Okręgowego
PCK – Leszek Mizieliński, który gościł u naszych seniorów, na spotkaniach
w Kozienicach. W kwietniu obchodzony jest Dzień Inwalidy, z tej okazji organizujemy spotkania, połączone
z dzieleniem się „jajeczkiem wielkanocnym”. Spotkania te są także okazją do rozmów o problemach i potrzebach związku
z uczestniczącymi w nich przedstawicielami starostwa, urzędów gmin, PCPR
oraz naszego stałego gościa Posła Czesława Czechyry. W maju organizowana jest
pielgrzymka do Częstochowy, na którą
wyruszamy dwoma lub trzema autokarami. W czerwcu dla emerytów, których
sytuacja finansowa na to pozwala, zorganizowane zostały dwutygodniowe
wczasy na Węgrzech. W lipcu organizowane były wczasy nad jeziorem w Kozienicach dla najuboższych, samotnych
osób. Wczasy były bezpłatne i uczestniczyło w nich 50 osób. Zapewnione były
dla nich posiłki, organizowano spotkania z lekarzami z Radomia i Kozienic,
z pracownikami Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie. Częścią wczasów
była wycieczka do Czarnolasu, podczas której odbył się koncert tamtejszego zespołu „Sobótka”. Osoby biorące
udział we wczasach były z nich bardzo
zadowolone. We wrześniu odbyła się
wycieczka do Zakopanego, zaś w październiku do Wrocławia na Panoramę
Racławicką. 17 października odbyło
się spotkanie z okazji Dnia Seniora,
w których uczestniczyli przedstawiciele
Okręgowego Zarządu Związku w Radomiu oraz ze Starostwa Powiatowego
i Urzędu Miejskiego w Kozienicach.
W grudniu zabierzemy członków naszego związku do teatru na piękną komedię
„Ratuj się kto może”.
Jakie są plany związku na przyszłość?
Czy ma Pani jakieś życzenia dla siebie
i organizacji?
– Ja jako osoba, która cały czas miała
i ma do czynienia ze związkiem, zarówno w życiu zawodowym jak i obecnie,
chciałabym zrobić jeszcze więcej dla
naszych członków. Utrzymujemy się
jednak jedynie ze skromnych składek
członkowskich, dlatego życzyłabym
sobie i naszym seniorom, aby nasze
władze pomogły nam wszystkim, którzy ciężko pracowali przez większość
swego życia.
Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych
sukcesów i satysfakcji z tej szlachetnej
działalności.
Bartłomiej Balcerzak
www.kozienicepowiat.pl
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STAN OPIEKI LOGOPEDYCZNEJ NAD
DZIECKIEM W WIEKU
PRZEDSZKOLNYM NA TERENIE
GMINY KOZIENICE
Mowa jest złożonym procesem, u podłoża którego leży wiele funkcji poznawczych. Czuwanie nad jej prawidłowym
przebiegiem, a także zwalczanie wad
i zaburzeń mowy to główne zadania logopedii. Ze względu na złożoność uwarunkowań samego procesu sprawnego mówienia logopeda wykorzystuje w swojej
pracy wiedzę z zakresu językoznawstwa,
medycyny, psychologii i pedagogiki.
Opieka logopedyczna obejmuje szereg
działań, z których najważniejsze to:
– działania profilaktyczne;
– diagnoza logopedyczna oraz logopedyczne badania przesiewowe;
– terapia logopedyczna;
Celem powyższych działań jest zapobieganie nieprawidłowościom w procesie komunikowania oraz usuwanie zakłóceń i zaburzeń już istniejących. Jedną z metod często
wykorzystywaną przez logopedów są badania przesiewowe. Prowadzone są zazwyczaj
w określonych grupach wiekowych, a wyniki uzyskane w toku diagnozy pozwalają na

ocenę stanu mowy oraz wykrycie ewentualnych zaburzeń w jej rozwoju.
W roku szkolnym 2008/2009 przeprowadzono logopedyczne badania przesiewowe w przedszkolach na terenie gminy
Kozienice. W badaniach wzięło udział
342 dzieci w wieku od 4 do 6 lat. U 143
osób, co stanowi 42% badanej grupy
stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy, które wymagały konsultacji
logopedycznej lub terapii logopedycznej.
Wartość ta jest zbliżona do polskich statystyk, które ukazują wysokie wskaźniki
występowania wad wymowy u dzieci.
W Polsce obowiązek opieki nad mową
dziecka spoczywa głównie na przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz poradniach specjalistycznych. Analiza dokumentacji wskazuje, że
50 dzieci z terenu gminy Kozienice uczestniczy w terapii logopedycznej w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach. Tylko jedno z badanych przedszkoli
zatrudnia logopedę. Dzieci z nieprawidło-
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wościami w rozwoju mowy mogą również
korzystać z bezpłatnej opieki logopedycznej u specjalistów zatrudnionych w służbie
zdrowia. Czas oczekiwania na konsultację
logopedyczną w zależności od placówki
wynosi średnio od 2 do 8 miesięcy. Wynika z tego, że aktualny system pomocy
dzieciom z utrudnieniami w zakresie rozwoju mowy nie gwarantuje realizacji rzeczywistych potrzeb środowiska lokalnego.
W sytuacji słabo rozwiniętej sieci
placówek świadczących pomoc logopedyczną, najważniejszym zadaniem specjalistów wydaje się być podejmowanie
wszelkiego rodzaju działań profilaktycznych: prowadzenie badań przesiewowych w grupach najmłodszych przedszkolaków, organizowanie wykładów
i warsztatów dla rodziców i nauczycieli
mających na celu popularyzowanie wiedzy z zakresu wspierania rozwoju mowy
dziecka.
mgr Ewa Wasińska-Zdżalik
mgr Anna Kuprowska

XXXV Sesja Rady
Powiatu Kozienickiego

28 października 2009 roku odbyła się XXXIV Sesja Rady
Powiatu Kozienickiego.
Podczas obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniem starosty z prac Zarządu, informacjami o sytuacji w SP ZZOZ
w Kozienicach i o stanie realizacji zadań oświatowych
w powiecie kozienickim w roku szkolnym 2008/2009 oraz
sprawozdaniem z weryfikacji oświadczeń majątkowych radnych, pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych za 2008 r.
Podjęto uchwały w następujących sprawach :
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 r.,
– wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2009 r.,
– zmiany do uchwały Nr XXVII/209/2009 z dnia 26 lutego
2009 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych do realizacji
w powiecie kozienickim na 2009r.,
– wyrażenia zgody dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach na użyczenie Skarbowi Państwa – Wojewódzkiemu
Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział w Radomiu hali magazynowej położonej w Aleksandrówce przy ul. Serdecznej.

W dniu 25 listopada 2009 roku odbyła się XXXV Sesja Rady
Powiatu Kozienickiego.
Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
Po omówieniu sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, podjęta
została uchwała w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego
SP ZZOZ w Kozienicach.
Podjęto także uchwały w następujących sprawach:
– zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego
w sprawie likwidacji SP ZZOZ w Grójcu,
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 r.,
– przyjęcia programu współpracy Powiatu Kozienickiego z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok,
– zmiany do uchwały Nr XXVII/209/2009 z dnia 26 lutego
2009 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 2009 rok,
– zmian do Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach,
– zaopiniowania wniosku Starosty Kozienickiego o dofinansowanie kosztów utworzenia w PUP w Kozienicach
Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu
Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego
do sprawy pracy.

d.d.

D.D.

www.kozienicepowiat.pl
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WIELOFUNKCYJNY WĘZEŁ
CIEPŁOWNICZY
30 października 2009 roku w Domu Pomocy Społecznej
w Kozienicach oddano do użytku wielofunkcyjny węzeł
ciepłowniczy, który jest zasilany bezpośrednio z ciepłowni
miejskiej. Zastąpił on dwa stare kotły gazowe o mocy prawie pół megawata, które do niedawna ogrzewały placówkę.
Poza zapewnieniem ciepłej wody i odpowiedniej temperatury
w Domu Pomocy Społecznej nowy węzeł ciepłowniczy spełnia jeszcze dodatkową funkcję, dostarcza tzw. ciepło technologiczne dla obiektu, w którym prowadzona jest rehabilitacja
mieszkańców DPS.

Wielofunkcyjny węzeł ciepłowniczy
Realizacja tej inwestycji w Domu Pomocy Społecznej
rozpoczęła się w 2008 roku. Podzielona była na dwa etapy.
W pierwszej kolejności zmontowany został sam węzeł ciepłowniczy – to zadanie wykonali pracownicy ZRE Lublin S.A. Oddział Świerże Górne. W tym roku nastąpił drugi etap – montaż
z ulicy Nowy Świat przyłącza ciepłowniczego w technologii
rur preizolowanych z alarmem, którym zajęła się Kozienicka
Gospodarka Komunalna.
Urządzenie jest obsługiwane przez personel techniczny
ciepłowni miejskiej, na zasadzie okresowej kontroli i zmiany parametrów na życzenie użytkownika. Posiada tzw. układ
nadrzędny sterowania, dzięki czemu można urządzenie włączać lub wyłączać, bądź zmieniać parametry bez konieczności przyjeżdżania do DPS i wchodzenia do obiektu.
Środki finansowe na budowę węzła ciepłowniczego
w DPS w Kozienicach zostały przekazane przez Starostwo
Powiatowe, pochodzą z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. Całkowity koszt inwestycji to kwota około
150 tysięcy złotych, z czego 60 tysięcy pochłonął zakup węzła ciepłowniczego.
Poza zwiększeniem bezpieczeństwa pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach nowy węzeł
ciepłowniczy ma przynieść również oszczędności i zmniejszyć
zużycie gazu, którym dotychczas placówka była ogrzewana.
Węzeł ten będzie ponadto mógł dostarczać ciepło do projektowanego obecnie nowego budynku dla mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej, w którym będzie mogło zamieszkać trzydzieści osiem osób. Jeśli powiat otrzyma pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego to inwestycja ta już wkrótce
zostanie rozpoczęta.
Magdalena Domagała
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Tradycyjnie już Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kozienicach pragnie przybliżyć czytelnikom biuletynu
„Nasz Powiat” działania realizowane w roku 2009 w ramach
Projektu „Upowszechnianie integracji społecznej w powiecie
kozienickim”.
Ponieważ zbliżamy się do końca roku 2009 pragniemy podsumować nasze tegoroczne działania oraz usystematyzować je
według terminów realizacji.
W dniach 28.06.09 – 11.07.2009 r. 7 osób „usamodzielnianych” wzięło udział w dwutygodniowych kompleksowych
zajęciach aktywizacyjnych. Na usługę tą składały się: szkolenie „Konsultant do spraw pozyskiwania funduszy unijnych”,
trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz zajęcia
z doradcą zawodowym. Wsparcie to zostało zrealizowane
w Szczawnicy przez Europejski Instytut Edukacji Informatycznej z Nowego Sącza.
W okresie od 22.08.09 do 4.09.09, 11 osobowa grupa osób
niepełnosprawnych skorzystała z zajęć aktywizacyjnych realizowanych w Ośrodku „Panorama Morska” w Jarosławcu. Na
zajęcia te składały się: trening kompetencji i umiejętności społecznych, grupowe warsztaty z doradcą zawodowym, szkolenie: „Telemarketing z modułem ABC przedsiębiorczości” oraz
zajęcia rehabilitacyjne. Turnus w Jarosławcu był zrealizowany
przez Akademię Przedsiębiorczości ze Starachowic.
Następnie w terminie 11.09.09 – 26.09.09, 19 osób niepełnosprawnych korzystało ze: szkolenia „Podstawy obsługi komputera z syntezatorem mowy dla osób słabowidzących i niewidomych”, grupowych warsztatów z doradcą zawodowym, treningu
kompetencji i umiejętności społecznych, zajęć rehabilitacyjnych
oraz zespołów ćwiczeń fizycznych. Pobyt tych osób w Poroninie został zrealizowany przez firmę MEDISON z Kielc.
W dniach 13-14 października na terenie województwa lubelskiego zorganizowana została wycieczka turystyczna dla
41 osób. W wycieczce tej udział wzięły osoby niepełnosprawne,
ich opiekunowie oraz osoby z otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W wyniku oszczędności powstałych w projekcie został zaktywizowany dodatkowy uczestnik Projektu, który w okresie
10.11.09 – 23.11.09 korzystał z zajęć aktywizacyjnych w postaci: szkolenia „Grafika komputerowa”, warsztatu aktywnego
poszukiwania pracy z doradcą zawodowym oraz treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Aktywizacją tego uczestnika zajęła się firma MERITUM z Kozienic.
Ostatnim działaniem, które zostanie zorganizowane na
rzecz uczestników Projektu będzie spotkanie, które ma na celu
integrację środowiska osób niepełnosprawnych z lokalną społecznością. Co warto podkreślić dzięki sprawnemu zarządzaniu finansami Projektu w roku 2009 udało się zaktywizować
o 4 osoby więcej niż pierwotnie zakładano.
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
www.pcprkozienice.pl

Andrzej Spytek
Asystent Koordynatora Projektu
www.kozienicepowiat.pl
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) powołany został w celu wspierania wspólnotowej polityki społecznej. Finansuje on
działania państw członkowskich na dwóch płaszczyznach: przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich. Europejski Fundusz Społeczny wspiera zatrudnienie i pomaga zarówno osobom pracującym jak i pozostającym bez zatrudnienia zdobyć
lepsze wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe.
W nowym okresie programowania na lata 2007 – 2013 inwestowanie w kapitał ludzki w ramach środków unijnych odbywa się
poprzez Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w ramach którego Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego pn. „Wspierajmy bezrobotnych”, którego realizacja przypada na lata 2008 – 2013.
Dzięki dodatkowym środkom finansowym pozyskiwanym co roku przez PUP w Kozienicach w ramach projektu systemowego,
możliwe jest sukcesywne zwiększanie liczby osób bezrobotnych z powiatu kozienickiego, obejmowanych różnymi formami wsparcia ułatwiającymi tym osobom powrót na rynek pracy. W okresie od 01.01.2008 r. do 31.10.2009 r. wsparciem w ramach projektu
zostało objętych łącznie 763 osoby bezrobotne.
Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych
z powiatu kozienickiego poprzez zastosowanie kompleksowych działań aktywizacyjnych w ramach usług i instrumentów rynku
pracy. Tymi usługami i instrumentami rynku pracy są: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, informacja zawodowa, Indywidualne Plany Działania, staże, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, szkolenia indywidualne i grupowe oraz jednorazowe
środki na podjęcie działalności gospodarczej.
fiszka projektu systemowego
NAZWA PROJEKTU

WSPIERAJMY BEZROBOTNYCH Poddziałanie 6.1.3 PO KL

PROJEKTODAWCA

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach
26-900 Kozienice ul. Zdziczów 1
Tel. 048 614-66-81

CZAS TRWANIA PROJEKTU

01.01.2008 – 31.12.2013

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU

Powiat Kozienicki

FINANSOWANIE

OSIĄGNIĘTE REZULTATY
PROJEKTU

Rok 2008
Całkowita wartość projektu – 1.640.016zł w tym kwota dofinansowania EFS (85%) –
1.394.013,60zł
Rok 2009
Całkowita wartość projektu – 3.387.487,11zł w tym kwota dofinansowania EFS (85%)
– 2.879.364,04zł
Rok 2008
Aktywizacja łącznie 325 osób, w tym w ramach:
1/ Staży – 87 os.
2/ Przygotowania zawodowego w miejscu pracy – 104 os.
3/ Szkoleń grupowych – 102 os.
4/ Szkoleń indywidualnych – 20 os.
5/ Jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 25 os.
6/ informacji zawodowej – 104 os.
7/ poradnictwa zawodowego – 86 os.
8/ pośrednictwa pracy – 92 os.
Rok 2009 (stan na 31.10.2009r.)
Aktywizacja łącznie 554 osób (w tym 116 os. przechodzących z 2008r.) w ramach:
1/ Staży – 291 os.
2/ Przygotowania zawodowego w miejscu pracy – 37 os.
3/ Szkoleń grupowych – 160 os.
4/ Szkoleń indywidualnych – 50 os.
5/ Jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 45 os.
6/ informacji zawodowej – 122 os.
7/ poradnictwa zawodowego – 143 os.
8/ pośrednictwa pracy – 206 os.
9/ Indywidualnego Planu Działania – 103 os.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że dzięki realizacji projektu systemowego na terenie naszego powiatu powstało do chwili obecnej 70 nowych podmiotów gospodarczych przede wszystkim z branży usługowej, które dały samozatrudnienie osobom bezrobotnym, które wykazały się przedsiębiorczością w tym zakresie i skorzystały ze wsparcia finansowego na założenie własnej firmy.
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach
ul. Zdziczów 1
26 – 900 Kozienice

www.kozienicepowiat.pl

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

Stroiki zostały wykonane przez uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie.
Można je kupić, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru pod nr. telefonu (48) 621-60-23, dochód przeznaczony
zostanie na zakup materiałów na zajęcia plastyczne.

Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat”		

nr 11-12 – listopad-grudzień 2009

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury.
Przygotowanie i opracowanie tekstów do druku: Danuta Delekta
Opracowanie graficzne 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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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

