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WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I ARCHITEKTURY
Wydział Budownictwa i Architektury
Starostwa Powiatowego w Kozienicach
prowadzi sprawy z zakresu administracji
architektoniczno – budowlanej z terenu
powiatu kozienickiego obejmującego
gminy: Garbatka-Letnisko, Głowaczów,
Gniewoszów, Grabów n/Pilicą, Kozienice, Magnuszew i Sieciechów.
Wydział Budownictwa i Architektury od lipca 2010r. znajduje się w budynku Starostwa przy ul. Kochanowskiego
28 (wcześniej znajdował się w budynku
przy ul. Świerczewskiego 20). W Wydziale zatrudnionych jest 5 pracowników. Wydział mieści się na I piętrze
w pokojach nr 20, 21 i 22. W pokoju
nr 20 przyjmowane są sprawy z terenu
gmin: Głowaczów, Garbatka-Letnisko,
Grabów nad Pilicą, Magnuszew i Gniewoszów oraz z terenu miasta Kozienice,
w pokoju nr 21 przyjmowane są sprawy
z terenu gminy Kozienice i Sieciechów.
Do podstawowych zadań wydziału
należy wydawanie decyzji administracyjnych oraz przyjmowanie zgłoszeń
w sprawach określonych ustawą Prawo
budowlane.
Wydajemy decyzje:
– o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę;
Pozwolenie na budowę może być
wydane wyłącznie temu, kto: złożył
wniosek w okresie ważności decyzji
o warunkach zabudowy oraz złożył
oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane.
Projekt budowlany powinien zawierać:
projekt zagospodarowania działki sporządzony na aktualnej mapie; projekt
architektoniczno – budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę
energetyczną i ekologiczną; stosownie
do potrzeb oświadczenia właściwych
jednostek o zapewnieniu dostaw energii
i wody, odbioru ścieków oraz warunki
Dokończenie na str. 2
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Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze
święto chrześcijańskie, obchodzone zawsze
w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca, z którym związanych jest
wiele obrzędów odnoszących się zarówno
do wiary, jak również wynikających z budzącej się do życia przyrody.
Niedziela Zmartwychwstania to dzień
uroczystej procesji oraz świętowania w gronie rodziny i bliskich przy śniadaniu złożonym z poświęconych pokarmów. Święcenie
pokarmów, zwane święconką lub święconym to obrzęd sięgający VIII wieku, który
przyszedł do Polski z zachodu Europy około
wieku XII. Na początku święcono tylko chlebową figurkę o postaci baranka, ale w niedługim czasie zaczęto dodawać ser, masło, ryby,
olej, potrawy mięsne, ciasto, wino, aż wreszcie kosz święcony został uzupełniony jajkami oraz pozostałymi produktami, które ostatecznie weszły do kanonu święconki. Jednak
zestaw tych potraw nie jest przypadkowy
– każda z nich coś symbolizuje i stanowi
istotę chrześcijaństwa. Chleb to podstawowy
pokarm niezbędny do życia, gwarantujący
dobrobyt i pomyślność. Sól jest życiodajnym
minerałem, który odstrasza zło. Wędlina zapewnia płodność, zdrowie i dostatek. Chrzan
symbolizuje siłę fizyczną i zdrowie. Ciasto
jest oznaką umiejętności i doskonałości pra-

cy gospodyni. Jajko to znak odradzającego
się życia i zwycięstwa życia nad śmiercią.
W wielu kulturach uważano, że jajko wiąże
się ze wszechświatem, siłą życiową, płodnością, odrodzeniem. Kojarzone jest z wiosną, ale również z poczuciem bezpieczeństwa
i domem, gniazdem. Jajka były używane
w magicznych obrzędach oczyszczających
i leczniczych, a także służących do ochrony człowieka przed złem. Tradycja robienia
pisanek i dzielenia się jajkiem sięga daleko
w przeszłość, ponieważ już starożytni Persowie darowali swoim bliskim jaja barwione
na czerwono, ponieważ czerwone pisanki
mają ponoć moc magiczną, odpędzają złe
uroki, są symbolem serca i miłości. Pisanki
były również i u nas ulubionym podarunkiem wielkanocnym, dlatego w poszczególnych regionach Polski wypracowano różne
techniki ozdabiania jajek. Na Kurpiach pisanki były wykonywane metodą oklejania
jaj sitowiem i kolorową wełną, w rejonie Łowicza wydmuszki z jaj oklejane były wycinkami z kolorowego papieru, zaś w okolicach
Białegostoku malowano je woskiem. Pisanki
powstawały również metodą wydrapywania
nożykiem barwnika naniesionego na skorupkę – np. opolskie pisanki charakteryzowały
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przyłączenia obiektu do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej.
Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę sprawdzamy: zgodność
projektu budowlanego z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, a także wymaganiami
ochrony środowiska; zgodność projektu zagospodarowania działki z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi; kompletność projektu budowlanego
i posiadanie wymaganych opinii,
uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz
informacji dotyczącej bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia, a także zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej
izby samorządu zawodowego autora
projektu.
W razie spełnienia ww. wymagań właściwy organ nie może odmówić wydania
decyzji o pozwoleniu na budowę.
Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowę. Nie wydaje
się pozwolenia na budowę w przypadku
rozpoczęcia robót budowlanych.
– o zmianie pozwolenia na budowę
z uwagi na istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego
(decyzję należy uzyskać przed zamiarem wykonania zmian) lub z uwagi na
istotne odstąpienie od innych warunków pozwolenia na budowę (np. jeżeli
nastąpiła zmiana numeracji działki);
– o przeniesieniu pozwolenia na budowę na nowego inwestora; jeżeli
w trakcie budowy następuje zmiana właściciela nieruchomości, organ
który wydał decyzję o pozwoleniu na
budowę, jest obowiązany, za zgodą
strony, na rzecz której decyzja została
wydana, do jej przeniesienia na rzecz
nowego właściciela, jeżeli przyjmie on
wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie o prawie
do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane.
Prowadzenie robót budowlanych bez
przeniesienia decyzji jest niezgodne
z przepisami.
W przypadku gdy właściwy organ
nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od
dnia złożenia wniosku, organ wyższego
stopnia wymierza temu organowi karę
w wysokości 500 zł za każdy dzień
zwłoki. Do tego terminu nie wlicza się
terminów przewidzianych w przepisach
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prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn
niezależnych od organu.
Przyjmujemy zgłoszenia:
– zamiaru wykonania robót budowlanych, budowy lub rozbiórki (dotyczy
robót i obiektów nie wymagających
uzyskania pozwolenia na budowę);
– zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu;
W wypadku zgłoszenia budowy budynku na działce niezabudowanej, do
zgłoszenia należy dołączyć decyzję
o warunkach zabudowy, która jest wydawana przez Urząd Gminy, na terenie
której położona jest działka z projektowaną budową.
Do wykonania robót budowlanych
można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni
od dnia doręczenia zgłoszenia nie zostanie wniesiony w drodze decyzji sprzeciw
i nie później niż przed upływem dwóch
lat od określonego w zgłoszeniu terminu
ich rozpoczęcia.
Ponadto:
– wydajemy zaświadczenia o samodzielności lokali mieszkalnych;
– prowadzimy rejestry wniosków
o pozwolenie na budowę oraz rejestry decyzji o pozwoleniu na budowę,
których kopie co miesiąc przesyłamy
do Wojewody Mazowieckiego;
W wydziale wydawane są również
decyzje administracyjne w sprawach
określonych ustawą z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Wszystkie wnioski związane z ww.
decyzjami i zgłoszeniami są dostępne na stronie internetowej Starostwa
w zakładce „formularze do pobrania”.
W każdym z wniosków są wymienione dokumenty, które należy dołączyć
w określonej sprawie.
Do wniosku w sprawach wynikających z ustawy Prawo budowlane należy dołączyć oświadczenie o prawie do
dysponowania nieruchomością na cele
budowlane, w którym należy wskazać
dokument z którego wynika to prawo
(akt notarialny, numer księgi wieczystej, umowę dzierżawy, umowę najmu
lub użyczenia). Oświadczenie składa
się pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie w nim nieprawdy.
Dorota Purchała
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się bardzo starannie wydrapanymi wzorami
roślinnymi.
Dawniej zdobieniem pisanek zajmowały się tylko kobiety, natomiast mężczyźni
mieli zakaz wstępu do izby, w której zbierały się kobiety „piszące” pisanki. We wsiach
leżących przy wschodniej granicy Polski
dodatkowo jeszcze posypywano solą gotowe już pisanki, jak i jaja jeszcze nieozdobione oraz wszystkie materiały i przyrządy,
za pomocą których powstawały pisanki,
aby odczynić urok, który mógł rzucić mężczyzna. Zgodnie z tradycją pisanki są ozdabiane wzorkami i ornamentami, natomiast
kraszanki to jaja malowane lub barwione na
jeden kolor. Do barwienia jajek doskonale
nadają się dostępne obecnie barwniki chemiczne, jak i tradycyjne barwniki roślinne
– sok z buraka nadaje odcień różu oraz czerwieni, z jagód uzyskuje się kolor fioletowy,
młode pędy żyta, szczypiorek lub świeża
trawa oddadzą odcień zieleni, zaś wszystkie
odcienie brązu i żółci można uzyskać dzięki
łupinom cebuli.
Niewiadomo natomiast dokładnie,
skąd wziął się obyczaj oblewania wodą,
czyli śmingus-dyngus lub polewanka,
obchodzony w drugi dzień świąt, ale łączony jest on z obrzędem oczyszczania.
W dawnej Polsce dyngus często trwał
nawet trzy dni. Szczególnie chętnie oblewano dziewczyny. Woda miała im zapewnić urodę, powodzenie i szybkie zamążpójście. Natomiast typowo polskim
zwyczajem wielkanocnym są tzw. turki,
czyli warta stojąca przy Bożym Grobie.
Początki tej tradycji sięgają króla Jana III
Sobieskiego i odsieczy wiedeńskiej, kiedy to w hołdzie za odniesione zwycięstwo
kilku polskich wojaków stanęło na warcie
przy Bożym grobie i ze względu na wiele
kolorowych dodatków w swoim ubraniu
zostali nazwani turkami.
Wielkanoc to czas, kiedy po okresie
długiego postu odzyskujemy energię duchową i budzimy się z zimowego marazmu wracając do wiosennego życia.
Przed Wielkanocą robimy w domach
porządki, ale mają one również wymiar
symboliczny – wymiatamy z mieszkań
zimę i wiążące się z nią zło, choroby,
stagnację i wprowadzamy budzącą się do
życia przyrodę, która potęguje poczucie
radości i odrodzenia. Dlatego na stole
wielkanocnym nie powinno zabraknąć
również wiosennego bukietu, składającego się tradycyjnie z gałązek brzozy oraz
kwitnącej wierzby, leszczyny i forsycji,
a także żonkili i tulipanów.
Agnieszka Gajda

www.kozienicepowiat.pl
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Koncert z cyklu mazowsze w koronie
8 maja 2011 w opactwie

Jedną z kilku cyklicznych imprez organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Kozienicach, cieszących się dużym
zainteresowaniem mieszkańców powiatu
kozienickiego są Staropolskie Wieczory
w Zabytkach Architektury Mazowieckiej
z cyklu Mazowsze w Koronie. Mecenasem Cyklu jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, autorem cyklu
koncertów jest Małgorzata Kalicińska
z Impresariatu Muzycznego Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie
I koncert z tego cyklu odbył się 5 listopada 2006 roku w Kościele p.w. św.
Krzyża w Kozienicach. Wystąpiła wówczas Orkiestra Kameralna Filharmonii
Narodowej w Warszawie pod kierownictwem artystycznym Jana Lewaka, słowo o historii – Jolanta Choińska-Mika,
słowo o muzyce – Elżbieta Artysz.
W programie koncertu pt. Polskie divertimento znalazły się utwory kompozytorów polskich: Adama Jarzębskiego,
Adama Haczewskiego, Ignacego Jana
Paderewskiego, Macieja Radziwiłła,
Wojciecha Żywnego, Mieczysława Karłowicza, Karola Szymanowskiego i Wojciecha Kilara.
II koncert pt. MAGNIFICAT, ANIMA MEA DOMINUM – KONCERT
MUZYKI JOHANNA SEBASTIANA
BACHA odbył się 13 października 2007
roku w kościele p.w. św. Krzyża w Kozienicach. W programie: Johann Sebastian
Bach III Koncert Brandenburski Gdur na smyczki i bc, Koncert podwójny d-mol na skrzypce, obój, smyczki
i bc, Magnificat D-dur na głosy solowe,
chór mieszany i orkiestrę. Wykonawcy:
Tytus Wojnowicz – obój, Zyta Piechowska-Andrzejewska – skrzypce, Agnieszka Kurowska – sopran, Agnieszka

Lipska – mezzosopran, Tomasz Garbarczyk – tenor,
Czesław Gałka – baryton,
Chór Miasta
Siedlce
pod.
kier. Art. Mariusza Orzełowskiego,
Wa r s z a w s c y
Soliści Concerto Avenna pod.
dyr. Andrzeja
Mysińskiego,
słowo o muzyce – Piotr Matwiejczuk
IV koncert pt. Polskość – tradycje i inspiracje rok 2009
III
kon– śpiew, basy, Robert Siwak – bębny. Słowo
cert JOSEPH
HAYDN – WIELKIE DZIEŁA odbył o muzyce – Igor Pogorzelski. W prograsię 16 maja 2008 roku w kościele p.w. św. mie usłyszeć można było utwory FrydeKrzyża w Kozienicach. W programie: JO- ryka Chopina, Stanisława Moniuszki,
SEPH HAYDN (1732-1809) Symfonia Henryka Wieniawskiego, Karola Szymae-moll nr 44 „Żałobna” (ok. 1771), Msza nowskiego oraz utwory ludowe.
Rok 2010 był rokiem szczególnym dla
B-dur „Terezjańska” (1799). Wykonawcy: Anna Mikołajczyk – sopran, Aneta Polski i świata ze względu na 200. roczŁukaszewicz – mezzosopran, Sylwester nicę urodzin Fryderyka Chopina. Z tego
Smulczyński – tenor, Remigiusz Łukom- właśnie powodu, jak również z uwagi na
ski – bas, Olsztyński Chór Kameralny obchody 200. Lat Powiatu KozienickieCollegium Musicum pod dyr. Juliusza go, 6 października 2010 roku w Kościele
Wilińskiego, Orkiestra Sinfonia Viva pod p.w. Św. Krzyża w Kozienicach mogliśmy
dyr. Tomasza Radziwonowicza, słowo poznać i usłyszeć dwoje z kilkudziesięciu
interesujących młodych artystów, którzy
o muzyce – Elżbieta Artysz.
IV koncert Mazowsze w Koronie przyjechali do Warszawy i uczestniczyli
Staropolskie Wieczory w Zabytkach Ar- w dniach 2-23 października w elimichitektury Mazowieckiej pt. Polskość nacjach Międzynarodowego Konkursu
– tradycje i inspiracje odbył się 31 maja Chopinowskiego w Sali Koncertowej
2009 roku w Sanktuarium NMP Królo- Filharmonii Narodowej. Przed publiczwej Różańca Świętego w Wysokim Kole. nością kozienicką wystąpiła Ester Park
Wykonawcy: ZESPÓŁ POLSKI pod (Stany Zjednoczone) ur.w 1984 r. w Bukier. art. MA- san oraz Daniil Trifonov (Rosja) ur.
RII POMIA- w 1991 r. Nowgorodzie, który został
NOWSKIEJ. Laureatem III miejsca XVI MiędzynaWykonawcy: rodowego Konkursu Chopinowskiego
Maria
Po- w Warszawie. Warto dodać, że konm i a n o w s k a cert odbył się na fortepianie firmy
– śpiew, fidel Steinway&Sons-211. Słowo o muzyce wypłocka, suka głosił Konrad Mielnik z Radia Gdańsk.
V Koncert z cyklu Mazowsze w Kobiłgorajska,
rota i słowo ronie Muzyczne Wieczory w Zabytkach
o muzyce, Ma- Architektury Mazowieckiej pt. Muzykoria Maślanka wanie wobec aniołów odbędzie się 8 maja
–
cymbały, 2011 roku w kościele p.w. WniebowzięM a ł g o r z a t a cia NMP zabytkowego zespołu kościelSzarlik-Woź- no-klasztornego w Opactwie. Wykonawniak – skrzypce cy – VARSOVIA BRASS QUINTET.
żłobione, Bar- Zaproszenie na okładce Biuletynu.

III koncert Joseph Haydn – Wielkie Dzieła, rok 2008
www.kozienicepowiat.pl

tłomiej Pałyga

Lucyna domańska-stankiewicz
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Gmina Kozienice liderem w pozyskiwaniu środków
unijnych w subregionie radomskim
Gmina Kozienice w roku 2009 stała się beneficjentem środków otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I – „Działanie 1.1 Gospodarka
wodno-ściekowa”. W związku z tym
otrzymała dofinansowanie z Funduszu
Spójności na realizację projektu pn.:
„Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Kozienice”, w kwocie nie przekraczającej 33 097 411 PLN.
W dniu 8 czerwca 2009 roku Tomasz
Śmietanka burmistrz Gminy Kozienice
odebrał z rąk Tomasza Skrzyczyńskiego
Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie – Potwierdzenie Instytucji
Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania dla Gminy Kozienice. Celem projektu jest wyposażenie do końca
2015 r. aglomeracji powyżej 15 tys. RLM
(Równoważnej Liczby Mieszkańców)
w systemy kanalizacji, oczyszczalnię
ścieków oraz zapewnienie odpowiedniej
jakości wody pitnej o wymaganych przepisami parametrach, jak również likwidację uciążliwych w użytkowaniu bezodpływowych zbiorników ścieków.
Proces przygotowawczy trwał około
czterech lat i nie było łatwo – ocenia Tomasz Śmietanka, burmistrz Gminy Kozienice – jednak obecnie możemy być dumni,
że udało się nam pozyskać dofinansowanie z Funduszu Spójności dla tak ważnego
przedsięwzięcia. Podczas tych wszystkich
lat pracy w samorządzie zawsze przekonywałem, iż warto jest inwestować w zadania dla dużej liczby mieszkańców, które

przysłużą się podniesieniu lokalnej jakości życia i w dłuższej perspektywie przyciągną nowych inwestorów.
Z ramienia kozienickiego Urzędu
Miejskiego nad inwestycją czuwa zastępca burmistrza Igor Czerwiński, a głównym koordynatorem działań jest Robert
Wojcieszek.
W ramach projektu dotychczas wybudowano stację uzdatniania wody
w Janowie, sieć wodno-kanalizacyjną
w Opatkowicach, Majdanach i Holendrach Piotrkowskich oraz suszarnię słoneczną osadów ściekowych na terenie
istniejącej oczyszczalni ścieków w Kozienicach – wylicza Igor Czerwiński, zastępca burmistrza ds. technicznych. Zadania
te zostały już rozliczone i Gmina Kozienice otrzymała zwrot poniesionych nakładów wg zasad określonych w umowie.

Burmistrz Tomasz Śmietanka przy Stacji Uzdatniania Wody w Janowie
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Mamy podpisanych pięć umów z wybranymi wykonawcami dla wszystkich
kontraktów budowlanych objętych projektem. Prace są prowadzone na wszystkich zadaniach. Największym z nich jest
przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Kozienicach, jego realizacja
wymaga nakładów w wysokości około
14 mln zł. Inwestycja zapewni spełnienie
wymaganych parametrów oczyszczonych
ścieków komunalnych zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz UE (Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
24 lipca 2006 oraz dyrektywą 91/271/
EWG). Kolejne trzy duże inwestycje obejmują budowę sieci wodno-kanalizacyjnej
w miejscowościach Holendry Kozienickie
(aglomeracja Kozienice), Kuźmy, Piotrkowice, Holendry Kuźmińskie (aglomeracja
Nowa Wieś) oraz na terenie działek rekreacyjnych w miejscowości Psary. Efektem
tych inwestycji będzie 45 km wodociągu
i 40 km sieci kanalizacji co pozwoli na
przyłączenie około 2300 osób. Projekt
obejmuje również modernizację Stacji Uzdatniania Wody w m. Łuczynów
i Stanisławice, gdzie zostanie wymienione wyposażenie technologiczne, wykonana dodatkowa studnia głębinowa oraz
rezerwowe zasilanie. Oprócz realizowanych pięciu inwestycji zakupiony został
specjalistyczny samochód do obsługi wybudowanych sieci sanitarnych.
Zakończenie robót na poszczególnych kontraktach jest zaplanowane na
koniec 2011 roku. Natomiast całkowite
zakończenie projektu obejmuje również
roczny okres zgłaszania wad i dopiero
po tym terminie nastąpi ostateczne rozliczenie. W końcowym rezultacie zwoDokończenie na str. 6
www.kozienicepowiat.pl
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CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA
projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach oraz budżetu państwa

Z KOZIENIC BLISKO DO BRUKSELI

Niemal każdy słyszał o strumieniu
pieniędzy płynącym do Polski z Unii Europejskiej, ale już znacznie mniej osób
orientuje się, na co środki te są wydawane
i co ma z tego przeciętny obywatel. Źle się
dzieje, gdy lokalne władze nie mają pomysłu na zagospodarowanie możliwych
do zdobycia funduszy unijnych. Mieszkańcy Kozienic są jednak w tej dobrej
sytuacji, że włodarze ich gminy wiedzą,
w jaki sposób wykorzystać możliwości
stwarzane przez Brukselę i jak najlepiej
spożytkować otrzymane środki.
Gmina ma doświadczenie w realizacji
projektów edukacyjnych przede wszystkim
w roli partnera. „Szkoła Równych Szans” to
program realizowany w 2007/2008 roku we
współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie, w czterech placówkach na terenie gminy. Natomiast „Aktywacja i wspieranie jednostek samorządów
terytorialnych i organizacji pozarządowych
w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym” – to
program rządowy wspierania powstawania
regionalnych programów wyrównywania
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
w 2006 r. – realizowany w 3 gimnazjach,
12 szkołach podstawowych i 1 placówce
opiekuńczo-wychowawczej.
W chwili obecnej przykładem takiego
pozytywnego działania władz Kozienic jest
wdrożenie kolejnego projektu edukacyjnego przeznaczonego dla uczniów gminnych
gimnazjów pn. „Mój własny e-learning
– uczmy się na najwyższym poziomie”.
Niewątpliwym osiągnięciem było już samo
pozyskanie wsparcia dla inicjatywy szkoleniowej w bardzo popularnym i cechującym
się ogromną konkurencją konkursie. Jeszcze większym sukcesem jest z pewnością
sprawna realizacja jednego z największych
projektów szkoleniowych w województwie
mazowieckim.
Projekt został skierowany do 230 uczniów trzech szkół gimnazjalnych: Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II
i Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Króla
Zygmunta Starego w Kozienicach oraz
Publicznego Gimnazjum im. bp. J. Chrapka
w Świerżach Górnych. Ma on na celu poprawienie przygotowania uczniów do kolejnych
etapów edukacji poprzez podwyższenie powww.kozienicepowiat.pl

ziomu ich wiedzy w zakresie kompetencji
kluczowych wymaganych podczas egzaminu maturalnego, przez co ma przyczynić się
do zwiększenia szans biorącej w nim udział
młodzieży na lepszy start w życie zawodowe
oraz otrzymanie akcesu na studia wyższe.
Koncepcja prowadzenia zajęć oparta została o modelowe scenariusze opracowane
przez kadrę dydaktyczną Polskiego Centrum Edukacji. Program zakłada bezpłatne
zajęcia jako atrakcyjną alternatywę wobec
kosztownych, komercyjnie organizowanych
zajęć dodatkowych i korepetycji, na które
stać jest niewiele rodzin na naszym terenie,
a przecież zależy nam, by nasza młodzież
miała zapewniony równy start w konfrontacji z młodzieżą z większych miast. Oprócz
zajęć pozalekcyjnych z matematyki i języka
angielskiego odbywających się w kameralnych grupach, co ma znaczący wpływ na
ich efektywność, znajdziemy w projekcie
m.in. specjalnie zaprojektowaną platformę e-learningową stanowiącą dopasowane
i nowoczesne narzędzie edukacyjne, a wykorzystywaną do bieżącej pracy z młodzieżą
i do organizacji konkursów wiedzy, znajdziemy też kilkadziesiąt wycieczek edukacyjnych i zamykający projekt piknik naukowy.
W ramach projektu każda ze szkół otrzymała
komputer wraz z rzutnikiem multimedialnym do wykorzystania podczas zajęć, a uczniowie podręczniki.
Proponowane zajęcia mają charakter

wykładowo-warsztatowy, czyli umożliwiają uczniom powtórzenie i usystematyzowanie wiadomości, ale również
przećwiczenie pozyskanej wiedzy na
zestawach ćwiczeniowych na platformie
edukacyjnej. Projekt realizowany jest
w małych grupach, co umożliwia nauczycielom indywidualne podejście do
każdego ucznia. Uczniowie biorą udział
w zajęciach w ramach ligi zadaniowej,
w ramach której realizują 3 projekty (po
jednym w każdym semestrze) w grupach
5-osobowych.
Program zajęć wzbogacony jest
o wycieczki, które umożliwiają uczniom
poznanie dziedzictwa historycznego
i kulturowego Polski. Wszyscy uczestnicy
odwiedzili już Zamek Królewski w Warszawie. Część uczniów odwiedziło również Muzeum Powstania Warszawskiego,
Muzeum Narodowe, Muzeum Wojska
Polskiego i Muzeum Techniki. Wycieczki będą kontynuowane w 2011 roku.
W kwietniu 2011 r. zostały też zaplanowane dla wszystkich uczniów wycieczki
do Centrum Nauki Kopernik. Przewidziany został dodatkowy czynnik motywujący do nauki w postaci współzawodnictwa
z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi
oraz wyjazdem na tygodniową wycieczkę
do Wielkiej Brytanii dla tej grupy, która
Dokończenie na str.6
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zrealizuje najciekawsze projekty.
Platforma e-learningowa jest wykorzystywana miedzy innymi do prowadzenia przez nauczycieli blogów przedmiotowych związanych z zajęciami
odbywającymi się w ramach projektu
wraz z panelami dyskusyjnymi. Niewątpliwie warto przytoczyć kilka opinii pochodzących z tych blogów, a wyrażonych
przez osoby najbardziej zaangażowane
w realizację projektu, czyli przez nauczycieli języka angielskiego i matematyki:
„Na początek podręczniki – seria Can
Do. Przyznam, że nigdy wcześniej nie korzystałam z nich w swojej pracy, czego
obecnie mogę tylko żałować. Obserwując
reakcje uczniów dochodzę do wniosku, że
formuła podręczników zdecydowanie do
nich przemawia. Mam tu przede wszystkim na myśli formułowanie ćwiczeń jako
realizowanie konkretnego zadania i zdobywanie kolejnych praktycznych umiejętności. Zamiast powtarzania odmiany
czasownika „to be” oraz aż za dobrze
znanych pytań o wiek i narodowość, uczniowie wykorzystują tę wiedzę do wypełniania formularzy osobowych. Wychodzą
zatem z zajęć z poczuciem, że właśnie
opanowali kolejną przydatną umiejętność. Podobnie w przypadku uczestników
grupy drugiej, którzy drżą na samą myśl
o robieniu ćwiczeń z czasem Past Simple,
natomiast bardzo chętnie opowiadają historie z przeszłości lub czytają biografie
historycznych postaci. Bez wątpienia taki
podręcznik motywuje uczniów do zdobywania wiedzy i czyni nasze zajęcia bardziej atrakcyjnymi” – Katarzyna Wasiłek -nauczycielka języka angielskiego.
„Efekty prowadzonych zajęć dydaktycznych z matematyki są już widoczne. Uczniowie twierdzą, że odkąd przystąpili do projektu, udało im się nadrobić wszelkie braki,
przez co zdecydowanie lepiej radzą sobie
na lekcjach. Co więcej, uczestnicy zajęć
przyznają, że udział w zajęciach pozwolił im
spojrzeć na matematykę z innej strony. Dostrzegli oni, że nauka tego przedmiotu może
być przyjemna, interesująca i inspirująca.
Na pewno pozytywnie motywuje ich fakt, że
na zajęciach w ramach projektu nie dostają
ocen jak w szkole. Nie boją się podejmować
prób, odważnie zadają pytania i chętnie
biorą aktywny udział w zajęciach. Co do
zadań zaproponowanych w scenariuszach
zajęć, muszę przyznać że zostały one właściwie dobrane. Doskonale ilustrują przydatność zdobywanej wiedzy w praktyce. Satysfakcjonująca frekwencja świadczy o tym,
że uczniowie nie nudzą się na zajęciach.
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Moi uczniowie zdecydowanie twierdzą, że
udział w projekcie „Mój własny e-learning
– uczmy się na najwyższym poziomie” to
była dobra decyzja” – Katarzyna Wolska
– nauczycielka matematyki.
I jeszcze kilka wypowiedzi uczniów
biorących udział w projekcie: Odkąd biorę udział w projekcie edukacyjnym „Mój
własny e – learning…” zauważam znaczną
poprawę moich wyników w nauce z angielskiego i matematyki. Choć w pierwszych
chwilach myślałem, że te dodatkowe godziny nie przyniosą mi nic dobrego, wiem, że
się wtedy myliłem i nie miałem racji. Ponadto twierdzę, że ten Projekt ma jeszcze
jedną zaletę, a mianowicie uczy współpracy
w grupie i daje możliwość wykazania się
twórczym myśleniem. Jestem przekonany,
że nie wolno oceniać czegoś na podstawie
pierwszego wrażenia, lecz należy zastanowić się i przyjrzeć dokładnie, bo może trafiło się akurat na coś, co może zaowocować
w przyszłości” – Piotr grupa III.
Realizując Projekt wzbogacamy swoją wiedzę na te tematy, które wcześniej
nawet by nas nie zainteresowały. Teraz
okazują się one bardzo ciekawe. Projekt
„Mój własny e – learning…” jest bardzo
ciekawym projektem. Zachęca on wszystkich uczniów do pracy i do tego, aby rozwijać swoje zainteresowania – Wioleta
grupa V.
Dzięki realizacji tego Projektu mamy
szansę na poszerzanie naszej wiedzy
i umiejętności. Mamy również możliwość
uczestniczenia w wyjazdach w ciekawe
miejsca, zwiedzania i integracji z młodzieżą z innych szkół. Uczymy się także
współdziałania w grupie i pracy zespołowej – Sylwia grupa II.
Zajęcia w ramach projektu są lepsze
niż normalne lekcje w szkole. Pracujemy
w mniejszych grupach, mamy komputery
i fajne podręczniki – Kasia z kl.I.
Projekt ,,Mój własny e-learning – uczmy się na najwyższym poziomie’’ stanowi nie tylko wyzwanie edukacyjne
dla uczniów i nauczycieli, ale jest także
wspaniałą przygodą niosąca wiele korzyści dla obu stron. Uczniowie poszerzają
swoje horyzonty, rozwijają zainteresowania i pasje natomiast nauczyciele między
innymi aktywnie angażują się w prowadzenie bloga, co jest dotychczas niespotykaną i niestosowaną formą komunikacji
z uczniami.
Biuro Projektu mieści się w Urzędzie
Miejskim w Kozienicach, pok. 205 tel. 48
611 71 92.

Dokończenie ze str. 4

Gmina Kozienice
liderem
w pozyskiwaniu
środków unijnych
w subregionie
radomskim

dociągowanie i skanalizowanie gminy
wyniesie prawie 100% – dodaje Robert
Wojcieszek, koordynator projektu.
Realizacja kompleksowa inwestycji
zapewniających prawidłową gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy
korzystnie wpłynie na poprawę infrastruktury sanitarnej oraz stworzy lepsze
warunki życia mieszkańcom. Wyeliminuje zagrożenie ekologiczne dla gleby
oraz wód powierzchniowych i podziemnych. Zapewni również znaczną poprawę środowiska na obszarach chronionych w ramach sieci Natura 2000.
Na zakończenie warto dodać, że udało
się pozyskać dofinansowanie na II projekt budowy kanalizacji sanitarnej wraz
z infrastrukturą w miejscowościach:
Dąbrówki, Wólka Tyrzyńska, Wólka
Tyrzyńska B, Samwodzie, Kępeczki,
Kępa Wólczyńska, który jest swoistym
uzupełnieniem tej głównej inwestycji.
Do sieci podłączonych zostanie 236
odbiorców. Koszt inwestycji wyniesie
około 8 milionów złotych – z tego środki zewnętrze udało się pozyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w wysokości ponad 3 300 000 PLN.
Dodatkowo – ze środków Unii Europejskiej – ponad 3 500 000 PLN dotacji
Gmina Kozienice otrzymała na budowę
kanalizacji deszczowej i sieci dróg na
osiedlu Polesie, prawie 900 000 PLN na
budowę drogi w Janikowie 137 000 PLN
na renowację Biblioteki Publicznej czy
ponad 72 000 PLN na rewitalizację Rynku w miejscowości Ryczywół.
Wszystkie te osiągnięcia Gminy
Kozienice zostały dostrzeżone i docenione. W ubiegłorocznym rankingu
dziennika „Rzeczpospolita” zatytułowanym: „Rzeczpospolita samorządna – gminni mistrzowie dotacji”
Kozienice w kategorii gmin miejskowiejskich znalazły się na 7 miejscu
w przeliczeniu wysokości pozyskanych
środków na głowę mieszkańca i na
2 miejscu – po Otwocku – jeśli chodzi
o nominalną wysokość pozyskanych
dotacji na inwestycje – podsumowuje
Tomasz Śmietanka – burmistrz Gminy
Kozienice.
Jarosław Traczyk

Anna Drzewiecka
www.kozienicepowiat.pl

Historia

ZABYTKI POWIATU KOZIENICKIEGO
POBENEDYKTYŃSKI ZESPÓŁ KLASZTORNO-KOŚCIELNY W OPACTWIE
Miejscowość, w której znajduje się
zabytkowy zespół nazwę swą bierze od
usytuowanego w tym miejscu opactwa
zakonu benedyktynów. Dziś, po imponującym zespole klasztornym pozostało niewiele prócz historii i budynków z oświecającą białym blaskiem monumentalną,
późnobarokową świątynią na czele.
Z klasztorem w Opactwie
wiąże się kilka tajemnic. Jedną
z nich jest orientacyjna data
sprowadzenia
zakonników
do Sieciechowa. Jan Długosz
napisał, że mnichów sprowadził i wybudował im klasztor
w 1010 r. Bolesław Chrobry,
ks. Józef Gacki fundację klasztoru przyznaje Bolesławowi
Krzywoustemu, inne przekazy
mówią o fundacji za czasów
Bolesława Śmiałego, znajdujemy również te, które przyjmują, że najprawdopodobniej
benedyktynów
sprowadził
z Prowansji z klasztoru Św.
Idziego palatyn Sieciech. Osadził ich
w swoim grodzie, gdzie założyli kościół
pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników. Pomimo tych
rozbieżności, pewne jest, że działo się to
prawie tysiąc lat temu!
Benedyktyni mieli zadania misyjne,
rozgłaszanie wiary katolickiej w młodym,
w większości jeszcze nie nawróconym
państwie piastowskim. Umacniali też pozycję Sieciecha, który miał ambicję całkowitego przejęcia władzy w państwie.
Wobec zamiarów palatyna szybko zawiązała się opozycja i możni zgubili jego
i cały jego ród. Ziemiami Sieciecha uposażono benedyktynów, którzy w ciągu lat
byli honorowani kolejnymi dobrami, m.in.
w 1252 r. przez Bolesława Wstydliwego
w zamian za pomoc w ucieczce z niewoli
Konrada Mazowieckiego, który gwałtem
przetrzymywał Bolesława i jego matkę
Grzymisławę w grodzie sieciechowskim.
Po wylewie Wisły i zmiany jej koryta w połowie XIV wieku, gród sieciechowski utracił na znaczeniu, zaś król
Kazimierz Wielki wybudował w nowym
miejscu murowany zamek, zaś benedyktyni przenieśli klasztor w miejsce w którym znajduje się do dnia dzisiejszego.
W 1530 r. nowy, modrzewiowy budynek
klasztorny postawił opat Maciej z Ryczywołu, natomiast około 1580 r. opat
Józef Wereszczyński przeistoczył go na
www.kozienicepowiat.pl

kształt twierdzy. Przez następne dziesięciolecia klasztor zaniedbano, a tytularni
opaci bardziej dbali o dochody z dóbr
klasztornych niż o regułę i zakonników.
W 1682 r. klasztor został zniszczony
przez pożar. Stan ten zmienił się z chwilą, gdy benedyktyni sami mogli wybierać swoich opatów.

Obecny wygląd świątyni zawdzięczmy
opatowi Józefowi Kurdwanowskiemu,
który zarządzał sieciechowskim zgromadzeniem w latach 1739-1748. Prace nad
wybudowaniem zespołu klasztornego
trwały jeszcze długo po śmierci opata
Kurdwanowskiego – kontynuował je
opat Wawrzyniec Bułcharewicz. Budowę
świątyni ukończono w 1770 r., prace wy-

kończeniowe prowadził zaś opat Leonard
Prokopowicz. Konsekracji kościoła pw.
Wniebowzięcia Matki Boskiej dokonał
w 1780 r. ks. biskup Jan Kanty Lenczewski, sufragant lubelski. Dekretem kasacyjnym w 1819 r. zlikwidowano klasztor
i opactwo sieciechowskie. Większość
majątku klasztoru wywieziono, zasoby
jednej z największych bibliotek w kraju trafiły po części – spławione galerami Wisłą – do Biblioteki Narodowej.

Niestety jedna z galer utonęła w rzece.
W 1845 r. budowlę przekształcono w magazyn, pozostałe sprzęty kościelne wywieziono do innych parafii. Ogromna ilość
sreber i złota kościelnego została zabrana,
sprzęty kościelne: ornaty, monstrancje,
kielichy i puszki, obrazy, ołtarz, konfesjonały i ławki, ambona, szafy, kruchta,
lichtarze, marmurowa posadzka,
kropielnica i loża opacka trafiły do biedniejszych kościołów
w Magnuszewie, Głowaczowie,
Grabowie, Brzeźnicy, Błotnicy
i Sandomierza. Chylący się ku
upadkowi kościół odbudowano
staraniem okolicznych włościan,
projektodawcą odrestaurowania kościoła był Jan Majcher
z woli Klasztornej, pomagał mu
m.in. Feliks Makowski dziedzic
Przewozu. Włościanie wielokrotnie jeździli do Petersburga,
żeby wyjednać zgodę na remont
kościoła. Ostatecznie udało się
uzyskać zgodę urzędników carskich, po czym wyremontowano i konsekrowano go w 1885 r.
Pierwsza i druga wojna światowa
również zostawiły po sobie zniszczenia.
W dostępnych źródłach, opisach po
działaniach wojennych w październiku
1914 r. w ramach operacji dęblińskiej
dowiadujemy się o bezmiarze zniszczeń
Opactwa: (…) Tuż za Sieciechowem napotykamy straszne ślady niedawnych bitew. Dziur w polach od kul fortecznych
i niemieckich masę. Opactwo prawie całe
spalone lub zburzone przez kule armatnie
i rozgrabione doszczętnie. Starożytny kościół miejscowy, założony podobno przez
Bolesława Chrobrego, zajmowany do supresji (likwidacji) zakonów w r. 1819 przez
benedyktynów, niedawno z ruiny podniesiony, przedstawia widok rozpaczliwy
– sklepienia w wielu miejscach przebite
i rozwalone – szyby w oknach powybijane.
Monstrancje i kielichy, zakopane na cmentarzu, ręka świętokradcza skradła. Plebania w połowie zniszczona, zaledwie parę
pokojów pozostało w dużym piętrowym
budynku poklasztornym; ślady grabieży
widoczne wszędzie. Parę budynków, w tej
liczbie organistówka spalone i literalnie
zrównane z ziemią. Dość powiedzieć, że
najspokojniej przejeżdżamy naszą furką
przez środek budynku na poprzek.
Pomimo tak wielkiego spustoszenia
jeszcze dziś możemy podziwiać okazaDokończenie na str. 8
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ZABYTKI POWIATU KOZIENICKIEGO
POBENEDYKTYŃSKI ZESPÓŁ KLASZTORNO-KOŚCIELNY W OPACTWIE
łe pozostałości po zespole klasztornym
benedyktynów sieciechowskich. Kościół
w kształcie krzyża ma wymiary: długość
27 metrów, szerokość 9 metrów, wysokość
około 20 metrów. Barokowa bryła świątyni zachwyca swoją oryginalności i lekkością, boczne elewacje są pełne wypukłości
i wklęśnięć, natomiast fasada jest dosyć
płaska. Nie znany jest architekt i budowniczy świątyni. Wnętrze przyozdobione
freskami autorstwa malarza królewskiego
Szymona Mańkowskiego tonie w kolorach. Samo przyozdabianie wnętrza kościoła trwało 10 lat, więc i efekt jest zdumiewający. Na ścianach zobaczyć można
portrety Bolesława Chrobrego i Sieciecha,

dobrodziejów benedyktynów za których
wznoszono modły przez kilka wieków
1 października i 9 lutego. Dodatkowo znajdziemy wizerunki trzech opatów: Józefa
Kurdwanowskiego, Wawrzyńca Bułharewicza i Leonarda Prokopowicza. Portrety
papieży Klemensa XI i Benedykta XIII pokazują twórcę i propagatora polskiej kongregacji benedyktynów św. Krzyża.
Kościół ma wspaniałą akustykę, specjalnie został zaprojektowany na potrzeby
zgromadzenia, które słynęło z muzykalności i sztuki wokalnej. Zakonnicy z Opactwa słynęli na całą Polskę z uprawiania
śpiewu i muzyki. Ksiądz Gacki w pracy
„Benedyktyński klasztor w Sieciechowie”
(Radom, 1872 r.) przytacza nawet powiedzenie jakie krążyło w kraju: „Sieciechoviensis cantores, Calvomontani potatores,
Plocenses doctores” czyli „Sieciechowscy
śpiewacy, świętokrzyscy pijacy a pułtuscy
żacy”. Duże wrażenie wywierała również
świątynia na wizytujących klasztor. Arcybiskup Ignacy Krasicki opisuje swój pobyt
w Opactwie w wierszu „Podróż z Warszawy. Do Księcia Stanisława Poniatowskiego”: (…) Nazajutrz, gdy słońce wschodziło
udaliśmy się do Opactwa:
Zaraz nam się widzieć dała
Struktura piękna, wspaniała:
W kształtnem rzeźby udawaniu,
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Dziwiłem się malowaniu,
Bardziej jednak, niż strukturze,
Iż xiądz opat [Leonard Prokopowicz]
śpiewał w chórze.
Do chóru wybierano chłopców posiadających melodyjny głos. Dodatkowo
uczeni byli gry na instrumentach, ponieważ
w przypadku utraty głosu grali w orkiestrze.
Wśród instrumentów w klasztorze były; organy, 2 kwartwiole, 2 flotrawersy, 2 klawity, 6 wolteri, 7 trąb, 2 altówki, 2 skrzypiec,
2 fortepiany. W kościele zachowały się
do dziś zabytkowe organy, a także bardzo
rzadko spotykana chrzcielnica szafkowa.
W podziemiach kościoła znajdują się krypty, w których spoczywają prochy blisko
280 zakonników. W początkowych wiekach liczba zakonników przebywających
w klasztorze wahała się od 5 do 10, w późniejszym okresie od 15 do 20. Za prezbiterium znajduje się fragment archeologicznego wykopaliska ukazujące głębokość murów

sięgające czasów romańskich. Pozostałością
po zespole klasztornym jest również pałac
opacki, w którym obecnie znajduje się siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Dawniej była tu szkoła benedyktyńska założona w XVI w. prowadzona
początkowo przez Jana Sylwiusza – późniejszego profesora filozofii na Akademii Krakowskiej. W szkole tej nauczał m.in. poeta
Sebastian Klonowic, a nauki początkowe
pobierał m.in. Jan Kochanowski.
Zabytkowy, pobenedyktyński kościół
w Opactwie jest perłą architektury późnego baroku województwa mazowieckiego.
Krzysztof Zając

VI SESJA RADY POWIATU
KOZIENICKIEGO
23 marca odbyła się VI Sesja Rady
Powiatu Kozienickiego IV kadencji.
Radni zapoznali się z informacją
o realizowaniu zadań przez Komendę Powiatową Policji w 2010 roku i informacją
Komendy Powiatowej PSP o stanie bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach na terenie
powiatu kozienickiego w 2010 roku.
Podjęte zostały uchwały w następujących sprawach:
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 rok,
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kozienickiego na lata
2011-2037,
– prowadzenia gospodarki finansowej
w zakresie dokonywania zwrotu wydatków przez Starostwo Powiatowe w Kozienicach i jednostki organizacyjne,
– wprowadzenia zmian w Uchwale
Nr V/44/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Sieciechów na realizację
zadania „Remont budynku na działce
335/1 położonej w Sieciechowie polegający na termorenowacji budynku”,
– zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach,
– wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości będącej w użytkowaniu
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.
Podjęte zostały także uchwały zmieniające uchwałę Nr XLVIII 322/2010
Rady Powiatu Kozienickiego z dnia
27 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu
Kozienickiego do aplikowania i realizacji
wniosku o dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Powiecie Kozienickim” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo
informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion i uchwałę Nr XV/122/2004 Rady
Powiatu Kozienickiego z dnia 28 kwietnia
2004 r. w sprawie określania zasad dokonywania zakupu, leasingu lub przyjmowania
darowizn aparatury i sprzętu medycznego
i innego oraz zasady dzierżawy i wynajmu
majątku trwałego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.
danuta delekta
www.kozienicepowiat.pl

Historia/Wydarzenia

„Maszerują Strzelcy” – 15 maja 2011 w Ryczywole
Rekonstrukcja historyczna odwrotowych walk Armii „Prusy”
i 31 Pułku Strzelców Kaniowskich we wrześniu 1939 r. na linii środkowej Wisły.
Po rocznej przerwie Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych przygotowuje dla mieszkańców
powiatu kozienickiego i wszystkich pasjonatów historii, barwy i oręża Wojska Polskiego, rekonstrukcję historyczną walk
na terenie powiatu kozienickiego. Rekonstrukcja nawiązywać będzie do wydarzeń
z dni 10-15 września 1939 r., od chwili
zniszczenia mostu na przedmościu maciejowickim. Obrazowo ukazywać będzie
przeprawę przez Wisłę Wileńskiej Brygady Kawalerii i 13 Dywizji Piechoty, a także
heroiczne zmagania, przedzierającego się
w stronę Wisły 31 Pułku Piechoty Strzelców Kaniowskich z Sieradza. Warto choć
pokrótce zapoznać się z tłem historycznym, relacjami i wspomnieniami dotyczącymi wydarzeń, symbolicznie odtwarzanych podczas rekonstrukcji 15 maja
w Ryczywole.
W drugim tygodniu września 1939 r. działania wojenne prowadzone przez Niemców
według doktryny wojny błyskawicznej przeniosły się w głąb Polski. W tym czasie realizowano ogólny rozkaz Naczelnego Wodza,
gen. Edwarda Rydza-Śmigłego o odwrocie
wszystkich polskich sił i utworzenie nowego
frontu na linii Bugu, Wisły i Sanu. 8 września wieczorem Wileńska Brygada Kawalerii
pod dowództwem płk. dypl. Konstantego
Druckiego-Lubeckiego otrzymała rozkaz
z dowództwa Armii „Prusy” obrony przedmościa na wysokości Maciejowic w celu
umożliwienia przeprawy resztkom północnego zgrupowania Armii, wykrwawionego
po bitwach pod Piotrkowem Trybunalskim
i Tomaszowem Mazowieckim. Obrona mostu

płk dypl. Konstanty Drucki-Lubecki
www.kozienicepowiat.pl

na Wiśle w okolicach Świerży Górnych nie
trwała długo. Zaciekłe ataki niemieckiej 1 Dywizji Lekkiej obezwładniły obrońców przedmościa, którzy wyprowadzając skuteczne
kontrataki musieli jednak zerwać połączenie
obu brzegów rzeki. 9 września po godz. 18.00
pluton minerski grupy mostowej zniszczył
most pod Maciejowicami. Wileńska Brygada
Kawalerii nie utrzymała przedmościa maciejowickiego, płk Drucki-Lubecki przegrupował brygadę w lesie na północ od Ryczywołu
i przygotowywał jednostkę do przeprawy przez
Wisłę. Na odprawie z dowódcami oddziałów:
„Dowódca brygady (…) zakomunikował, że
wobec wytworzonej sytuacji sztab BK i pułki
mają przeprawić się na wschodni brzeg Wisły
z zapadnięciem ciemności, po uprzednim (za
dnia) przeprowadzeniu rozpoznania i przygotowaniu przepraw we własnym zakresie. Po
wspólnym przestudiowaniu mapy dowódca
brygady wyznaczył przeprawy dla pułków:
4. na południe od m. Magnuszew, 13. na północ od m. Magnuszew. Po przeprawieniu się
na wschodni brzeg Wisły zbiórka pułków została wyznaczona w lesie łaskarzewskim”.
Główne siły niemieckie operujące w tym
rejonie wieczorem zatrzymały atak, uprzednio zajmując Ryczywół i Wolę Chodkowską. Gros sił 1 Dywizji Lekkiej stacjonował
w lesie na południe od Ryczywołu, jedna
grupa bojowa stanęła w okolicach Kozienic.
Trzon niemieckich sił znajdował się około
10 km od miejsc przeprawy Wileńskiej BK,
lecz lotnictwo i artyleria nadal operowały
bombardując maszerujące ku przeprawie
pułki. Na dowódcach 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich – ppłk. Ludomirze Wysockim
i 13 Pułku Ułanów Wileńskich – ppłk. dypl.
Józefie Szostaku spoczął obowiązek szybkiego rozpoznania koryta rzeki w miejscach
przeprawy w bród i zorganizowania improwizowanych środków przeprawy wpław.
Żołnierze Wileńskiej BK przeprawiali się za
pomocą wszelkich dostępnych materiałów:
na własną rękę, grupkami, łodziami, tratwami, na deskach wyrwanych z taborowych
wozów, w ostateczności po kawaleryjsku
– przy końskiej grzywie lub ogonie.
Sztab brygady z dowódcą przeprawił się
na drugi brzeg Wisły na promie pływającym
w okolicach Tarnowa, pozostałe jednostki
podjęły zdezorganizowaną przeprawę. Chaos na brzegu spowodował, że dowództwo
nad 4 pułkiem przejął rotmistrz Parafianowicz, który samodzielnie poprowadził pułk
przez Wisłę: „Gdy prom został unieruchomiony i pierwsze próby przeprawienia się
wpław zwartymi oddziałami nie udały się,
dowodzący pułkiem najstarszy oficer (rtm.

Parafianowicz, dowódca szwadronu ckm)
dał rozkaz zatopienia sprzętu ciężkiego
i przeprawienia się pojedynczo na własną
rękę (…). Wielu żołnierzy zaczęło rzucać się
na oślep do wody i zapewne wówczas właśnie powtórnie wywrócono uruchomiony już
prom (…). Słyszało się tylko krzyki, wzywające pomocy, chrapanie koni, plusk wody...
Słychać strzały samobójcze”. Na rzece ginęli ludzie, konie i sprzęt. Samodzielnie udało
się przeprawić wpław 2 szwadronowi, przy
którym operował płk Wysocki, na znalezionej łodzi i dwóch czółnach przeprawiono
armatę ppanc i ciężkie karabiny maszynowe. Skład 1 szwadronu pod dowództwem
rtm. Bogdanowicza, uległ znacznemu zniwelowaniu – przeprawić udało się nielicznym ułanom – większość utonęła. Historycy podkreślają, że samowolne decyzje rtm.
Parafianowicza nad Wisłą doprowadziły do
utraty zdolności bojowej pułku.
Sytuację w 13 pułku starał się opanować
ppłk Szostak. Ekstremalne warunki na brzegu potęgowała noc i brak rozpoznania rzeki.
Oddziały bombardowało niemieckie lotnictwo. Podpułkownik Szostak – podobnie jak
dowódca 4 pułku – stracił w najważniejszych
chwilach kontakt z podkomendnymi, a tym
samym możliwość sprawnego dowodzenia
przeprawą. Pierwszy szwadron pułku zdobył
kilka łodzi, na których przeprawiono broń
i rzędy końskie. Na tratwach spławiono armaty ppanc i kuchnie, natomiast konie, które
weszły tabunem do wody na nieszczęście
spłoszyły się na płyciźnie, zawróciły na brzeg
i rozpierzchły się bezpowrotnie. Stracono
sprzęt i kuchnię polową. Dowódca pułku
z oficerami dowództwa i pocztem przeprawił
się dwiema łodziami na drugi brzeg następnego dnia tuż przed świtem. Nad ranem luzakom prowadzącym konie udało się znaleźć
odpowiednie do przejścia płycizny, dzięki
czemu przeprowadzili pozostałe zwierzęta
na wschodni brzeg. Na drugim brzegu rzeki ocaleni żołnierze zaczynają zbierać się
w pododdziały.
Przeprawa Wileńskiej Brygady Kawalerii przez Wisłę, po zniszczeniu mostu na
rzece i opanowaniu przedmościa przez jednostki niemieckie, przeprowadzona była
bez odpowiedniego rozpoznania i zgromadzenia środków przeprawy. Fakt ten spowodował, że Wileńska BK przestała się liczyć
jako jednostka zdolna do prowadzenia działań wojennych.
Oddziały 13 Kresowej Dywizji Piechoty pod dowództwem płk. dypl. Władysława
Zubosz-Kalińskiego dążąc do przeprawy
Dokończenie na str. 10
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„Maszerują Strzelcy” – 15 maja 2011 w Ryczywole
na Wiśle, zgrupowały się 10 września wokół Ryczywołu. Dowództwo Dywizji rozwinięto w gajówce Wygoda, poszczególne
pułki ześrodkowały się w następującym
porządku: 43 pułk w rejonie Studzianek,
44 pułk – Chodkowa, 45 pułk – Basinowa, artyleria w rejonie Dąbrówek Grabnowolskich. Dowódca dywizji wiedział już
o opanowaniu przedmościa maciejowickiego przez wroga. Na odprawie dowódców

płk dypl. Władysław Zubosz-Kaliński
zdecydował przeprawić dywizję wpław:
„(...) dywizja przeprawia się przez Wisłę między Magnuszewem a Maciejowicami. Środki
przeprawowe słabe. Liczę na inicjatywę poszczególnych pododdziałów. Porządek przeprawy: ranni, 43 pp, 45 pp, artyleria, 44 pp...
kawaleria dywizyjna wystawia posterunki
wskazując drogę do przeprawy. Zniszczyć
i pozostawić na miejscu cały ciężki sprzęt
dywizji, tabory i konie, które w miarę możliwości rozdać ludności. Wobec nieznanej sytuacji na wschodnim brzegu Wisły rozkazuję:
W razie udanej przeprawy całości pozostać
na wschodnim brzegu Wisły, gdzie wydam
dalsze rozkazy. Ze względu na znikome środki przeprawowe liczę na inicjatywę nawet
poszczególnych żołnierzy, co do zapewnienia
sobie możliwości przeprawy (deski, kloce ze
wsi itp.). O godzinie 21.00 43 pp przekroczy punkt przejścia gajówka Wygoda. Po
przeprawieniu przez Wisłę ześrodkuje się on
w rejonie m. Samogoszcz”.
O świcie od godziny 6.00 rano 11 września z miejscowości Przewóz na Tarnów
i Podwierzbie rozpoczął przeprawę 43 pp,
nad ranem kolejne pułki. Żołnierze 13 Dywizji Piechoty, podobnie jak Wileńskiej BK
przeprawiali się na koniach, wpław, deskach
od wozów, drzwiach, tratwach z klocków
sosnowych, dodatkowo udało im się zor-
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ganizować kilka pontonów i sześć łodzi
pychówek. Nad ranem przeprawiających
się żołnierzy zaatakowało lotnictwo niemieckie, które siało dodatkowy popłoch i śmierć
z pokładowych karabinów. Atakowała również niemiecka piechota. Niemcy zawzięcie,
bezlitosśie i z premedytacją starali się doprowadzić do całkowitego zniszczenia polskich
jednostek. Około południa 13 DP zakończyła
karkołomną przeprawę. Oddziały zgrupowały się w okolicach Podwierzbia. Stan dywizji
wynosił około 1000 żołnierzy pozbawionych karabinów maszynowych i ciężkich
dział, które pozostawiono na brzegu. Masa
żołnierzy pozostała w lasach koło Ryczywołu i Kozienic po czym dostali się do niewoli, wielu poniósł nurt rzeki. Na wschodnim
brzegu Wisły – pomimo zapowiedzi dowódców i nadziei przeprawiających się – nie było
żadnych jednostek operacyjnych tworzących
silną obronę tego odcinka Wisły.
Obraz jaki pozostał po przeprawie, we
wspomnieniach świadków przytacza Witold Masłowski, wówczas kilkuletni chłopiec przebywający w Świerżach na letnisku:
„Teren ten na długości kilku kilometrów był
jednym wielkim pobojowiskiem. Właściwie
to nie jest dobre określenie, bo tu nie było
walki. Tu poniosła straty tylko jedna strona.
Cały ten teren był zasypany sprzętem wojskowym, porzuconym przez wojsko, które
musiało przeprawić się przez Wisłę wpław.
Stały tam wozy taborowe, pełne różnego
dobytku, dokumentów, masek przeciwgazowych, hełmów, plecaków, siodeł, stały kuchnie polowe, skrzynki z amunicją, a nawet
z granatami. Na plażach leżeli polegli żołnierze i zabite konie.”
Podobnie tereny te przestawiali żołnierze
z 31 Pułku Piechoty Strzelców Kaniowskich
Armii Łódź, którzy przebijali się ze środkowej Polski w kierunku Wisły w nadziei
na dotarcie do większego zgrupowania
obronnego opartego o rzekę. Pułk przekroczył Pilicę 14 września o świcie w okolicy
Michałowa Górnego na południe od Warki.
Ciągle nękany przez niemieckie oddziały
rozpoznawcze z 46 dywizji piechoty dociera
15 września w okolice Basinowa, sześć kilometrów od ujścia Radomki do Wisły. I batalion majora Bolesława Raczkowskiego ubezpieczał kierunki od południa i południowego
wschodu frontem do Studzianek, II batalion
pod dowództwem kapitana Feliksa Sitnego
ubezpieczał kierunek wschodni, III batalion
któremu dowodził kapitan Kazimierz Skorupski znajdował się w rejonie zejścia się
dróg leśnych, ubezpieczał pułk od strony
Magnuszewa, z północnego wschodu. Sztab
pułku znajdował się za stanowiskami obronnymi na skrzyżowaniu duktów leśnych.

Dowódca ppłk Wincenty Wnuk, nie wiedząc nic o ogólnej sytuacji wysłał dwóch
oficerów w kierunku Wisły na rozpoznanie
terenu. Do tego zadania zgłosili się por. Mieczysław Chrzanowski i Czesław Jarmicki.
Tymczasem, po południu na stanowiska
I batalionu zaczęli napierać krótkimi skokami
Niemcy. Obrońcy odparli atak nieprzyjaciela, który ponosząc znaczne straty wycofał się
w kierunku Studzianek. Kolejne uderzenia
były jednak silniejsze i bardziej zaciekłe. Od
strony Ryczywołu gwałtownie zaatakowali
Niemcy niszcząc pomniejsze punkty oporu.
W konsekwencji wdarli się w pozycje III batalionu, zagrażając taborom i sztabowi pułku.
Kompanie ustępowały w głąb lasu, prosto na
stanowisko dowódcy pułku. W krytycznym
momencie do walki włączyli się żołnierze
funkcyjni sztabu pułku pod dowództwem
ppłk. Wnuka oraz żołnierze batalionu kpt.
Sitnego. Sytuacje udało się opanować po
skutecznym kontrataku I i III batalionu.
W tej walce znowu dowódcy batalionów
osobiście poprowadzili żołnierzy do walki
na bagnety i po trzech godzinach zmagań
odparto Niemców. W różnych opracowaniach podaje się zróżnicowane straty po obu
stronach. Trudno oszacować na podstawie
dostępnych materiałów ostateczną wielkości
zabitych i rannych, w każdym razie można
przypuszczać, że maksymalne niemieckie
straty to 120 zabitych i wielu rannych. Straty własne, prócz kilkudziesięciu rannych,
wyniosły maksymalnie 90 zabitych, choć
wielkość ta wydaje się przeszacowana. Polegli w tej bitwie żołnierze 31 pułku Strzelców
Kaniowskich pochowani zostali na cmentarzach w Magnuszewie, Ryczywole, Głowaczowie, Brzózie.
Podczas tegorocznej rekonstrukcji
15 maja w Ryczywole na błoniach nad
Radomką organizatorzy planują schematycznie przedstawić opisane powyżej
wydarzenia. Oprócz samego widowiska
historycznego przewidziano również kilka
innych ciekawych wydarzeń, wśród których na szczególną uwagę zasługują: prezentowana 14 maja w Kozienickim Domu
Kultury wystawa fotografii ukazująca
niemiecką napaść na Kozienice i czasy
okupacji, pokazy i spotkanie z producentami filmu „Korespondent Bryan”, pokazy
filmów z lat międzywojennych. Przed rekonstrukcją prezentowane będą dioramy,
wyposażenie i umundurowanie rekonstruktorów. Patronat nad uroczystościami
objęli: gen. bryg. Jerzy Matusik – zastępca
szefa Biura Ochrony Rządu, Janusz Stąpór
– Starosta Kozienicki, Tomasz Śmietanka
– Burmistrz Gminy Kozienice.
krzysztof zając
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Informacja o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego
w powiecie kozienickim w 2010 roku
Do priorytetowych zadań realizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Kozienicach w 2010 roku należało
ograniczenie dynamiki przestępczości
w 7 podstawowych kategoriach przestępstw, do których zaliczamy te najbardziej uciążliwe dla społeczeństwa takie
jak bójka i pobicie, rozboje, wymuszenia rozbójnicze, kradzieże, kradzieże
z włamaniami, uszkodzenia rzeczy.
Dzięki zaangażowaniu policjantów udało się ograniczyć ogólną ilość zaistniałych przestępstw o 11,8 % w stosunku
do roku 2009. Obok ograniczenia dynamiki przestępczości priorytetem podejmowanym przez funkcjonariuszy były
działania ukierunkowane na zwiększenie wykrywalności w 7 podstawowych
kategoriach przestępstw. W 2010 roku
dzięki zaangażowaniu policjantów udało się osiągnąć wzrost o 12,8 % wykrywalności w powyższych kategoriach
w porównaniu do roku poprzedniego.
Na uwagę zasługuje fakt, że co 10
sprawca kradzieży z włamaniem został
zatrzymany na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa, jednocześnie
wykrywalność tej kategorii przestępstw
wzrosła o 23,5% w stosunku do roku
2009, co przy społecznej uciążliwości
tych przestępstw stanowi sukces kozienickiej policji.
Kolejnym z priorytetowych zadań
jednostki w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego były działania
ukierunkowane na zwalczanie demoralizacji i przestępczości osób nieletnich.
Działania te prowadzono dwukierunkowo. Pierwszy kierunek to przeprowadzana przez funkcjonariuszy szeroka
akcja uświadamiająco – profilaktyczna skierowana do dzieci i młodzieży.
W trakcie spotkań, których w 2010 roku
przeprowadzono w sumie 238, policjanci uświadamiali młodzież o odpowiedzialności karnej za popełnianie czynów
karalnych, przekazywali podstawowe
informacje o uzależnieniach od alkoholu i narkotyków oraz omawiali formy bezpiecznego wypoczynku. Drugim
kierunkiem działań, który realizowała
jednostka to były typowe działania polegające na ujawnianiu i zwalczaniu
czynników demoralizacji nieletnich oraz
ukierunkowane na zatrzymywanie nieletnich sprawców czynów karalnych.
Jak wynika z prowadzonej statystki
w 2010 roku nieletni popełnili 144 czyny karalne. Przeprowadzone czynności
www.kozienicepowiat.pl

pozwoliły na skierowanie 201 wniosków
do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, wysłano 28 powiadomień do szkół oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych i 31 do placówek służby zdrowia
i opieki społecznej. Jednym z głównych
priorytetów pracy jednostki była walka
z przestępczością narkotykową. Rosnąca nie tylko w Polsce, ale i na świecie
skala tego zjawiska oraz konsekwencje
społeczno-ekonomiczne powodują, że
zwalczanie przestępczości narkotykowej
stało się jednym z priorytetów w działaniach Policji. Dzięki podjętym czynnościom oraz ścisłej współpracy z Wydziałem Kryminalnym KWP z/s w Radomiu,
ustalono i zatrzymano 165 osób podejrzanych o posiadanie i rozprowadzanie
środków odurzających, wobec których
zastosowano środki zapobiegawcze
w postaci tymczasowych aresztowań
i dozorów policyjnych.
Zgodnie z zadaniami ustawowymi
w 2010 r. funkcjonariusze KPP w Kozienicach wykonywali również zadania
prewencyjne w ramach służby patrolowej
i obchodowej. Jak wynika z przeprowadzonej analizy w 2010 r. funkcjonariusze
odbyli 10172,5 służby (o 162,5 służby
więcej niż w roku 2009). Służba pełniona
była zarówno przez patrole oznakowane
jak i nieoznakowane. Nie bez znaczenia
jest fakt dużej pomocy finansowej lokalnych władz, dzięki której zrealizowano
759 służb (w ramach służb ponadnormatywnych).
Oprócz działań prewencyjnych jednym z priorytetów KPP w Kozienicach
była poprawa bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Nie tylko pod kątem zmniejszenia ofiarochłonności, ale też zwiększenia społecznej świadomości zagrożeń
oraz sposobów zapewnienia bezpieczeństwa przez indywidualnych użytkowników ruchu drogowego. Prowadzone na
drogach działania przez funkcjonariuszy
KPP w Kozienicach spowodowały znaczny spadek ofiar wypadków drogowych
(z 25 do 9 ofiar śmiertelnych i ze 166
do 135 rannych w porównaniu do roku
2009). Nastąpił również spadek ilości wypadków ze 121 do 102.
W całokształcie osiągniętych wyników przez komendy powiatowe garnizonu mazowieckiego Komenda Powiatowa
Policji w Kozienicach postrzegana jest
jako jednostka wyróżniająca się i w roku
2010 uplasowała się na 4 miejscu.
Patrycja Adach

Eliminacje Powiatowe
XXXIV edycji Turnieju
Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega
Pożarom”

W ramach szerzenia wiedzy wśród dzieci i młodzieży w zakresie zachowania bezpieczeństwa w momencie wszelkiego typu
zagrożeń w dniu 15 marca 2011 roku w siedzibie KP PSP w Kozienicach zostały przeprowadzone eliminacje Powiatowe XXXIV
edycji Turnieju Wiedzy Pożarniczej – pod
hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom” Or-

ganizatorem eliminacji szczebla powiatowego była Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Kozienicach przy współudziale Zarządu Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Wydziału Bezpieczeństwa
Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Kozienicach oraz samorządów gminnych z terenu powiatu.
W eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej udział
wzięło 29 osób w trzech kategoriach wiekowych (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły
ponadgimnazjalne). Turniej Wiedzy Pożarniczej podzielony był na dwa etapy. I etap – test
pisemny, osoby które otrzymały najwyższą
ilość punktów zmierzyły się w etapie drugim
w odpowiedziach ustnych. Wyniki drugiej
części ostatecznie decydowały o zwycięstwie.
Pytania były trudne i uczniowie musieli się
wykazać znajomością przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek
pożaru, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
W przerwie pomiędzy poszczególnymi etapami uczestnicy w towarzystwie strażaków
w trakcie zwiedzania Komendy Powiatowej
PSP w Kozienicach mogli zobaczyć sprzęt jakim dysponuje komenda oraz uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania
tej służby.
Klasyfikacja końcowa:

Dokończenie na str. 12
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XIII edycja Konkursu Plastycznego – „Powódź, pożar
dniem i nocą – straż przychodzi ci z pomocą”
W konkursie plastycznym
przedstawiono około 100 najlepszych prac z sześciu gmin
w czterech kategoriach wiekowych (grupa młodsza 6-8 lat,
grupa średnia 9-12 lat, grupa
starsza 13-16 lat oraz uczniowie niepełnosprawni). Jury
oceniało prace pod względem
plastycznym i zgodności z tematyką konkursu. Wyłoniono
po trzy najlepsze prace z każdej z czterech grup. Głównym
celem edukacyjnym tego
konkursu było zapoznanie
uczestników z przyczynami
występowania niebezpiecznych zdarzeń oraz
wyrobienie możliwie skutecznych umiejętności zachowania podczas ich wystąpienia.
Konkurs poszerzał wiedzę o szeroko rozumianym bezpieczeństwie, o trudnej i bardzo
potrzebnej pracy strażaka; pokazywał, że
w dzisiejszych czasach strażak nie tylko gasi
pożary, ale także ratuje ludzi poszkodowanych w wypadkach drogowych, podczas
klęsk żywiołowych, usuwa skutki katastrof
chemicznych i ekologicznych.
Konkurs Plastyczny – wyniki:
Grupa I – grupa młodsza (6 – 8 lat)
I miejsce – Winicjusz Fila – Zespół Szkół
Samorządowych w Garbatce-Letnisku
II miejsce – Hanna Łukiewicz – PSP nr 1
w Kozienicach
III miejsce – Klaudia Gryszko – PSP
w Brzeźnicy
Grupa II – grupa średnia (9 – 12 lat)
I miejsce – Adrian Bartosiewicz – PSP
w Brzeźnicy
II miejsce – Agnieszka Gębska – Zespół Szkół
Samorządowych w Garbatce-Letnisku
III miejsce – Patrycja Gajda – PSP
w Brzeźnicy
Grupa III – grupa starsza (13 – 16 lat)

18 marca już po raz czwarty odbył się
Przegląd Grup Tańca Sportowego Cheerleaders 2011, zorganizowany przez
Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jor-

I miejsce – Jakub Sotowski – Publiczne
Gimnazjum w Gniewoszowie
II miejsce – Oskar Słyk – Publiczne Gimnazjum w Gniewoszowie
III miejsce – Karolina Wiraszka – Publiczne Gimnazjum w Gniewoszowie
Grupa IV
I miejsce – Bartosz Kluczek – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Opactwie
II miejsce – Piotr Wójcik – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie
III miejsce – Ewelina Popis – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Opactwie
Zwycięskie prace – I miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych
wezmą udział w konkursie wojewódzkim,
który odbędzie się w kwietniu br.
Zwycięzcy obydwu konkursów otrzymali nagrody rzeczowe w postaci książek.
Nagrody wręczył Komendant Powiatowy
PSP w Kozienicach st. bryg. Zbigniew
Szczygieł, członek ZW ZOSP RP dh Witold
Adamski oraz Grzegorz Maciejczyk Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Spraw
Społecznych i Obywatelskich Starostwa
Powiatowego w Kozienicach.
Magdalena Trych
Dokończenie ze str. 11

Eliminacje Powiatowe XXXIV edycji Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”
Szkoły Podstawowe:
I miejsce – Daniel Szczypiór – PSP nr 1
w Kozienicach
II miejsce – Paulina Wójcik – PSP
w Brzeźnicy
III miejsce – Karolina Stępień – PSP nr 3
w Kozienicach
Gimnazja:
I miejsce – Kinga Jędra – Zespół Szkół
Samorządowych w Garbatce-Letnisku
II miejsce – Małgorzata Ptaszek – Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Kozienicach
III miejsce – Jakub Fryszkiewicz – Zespół Szkół Samorządowych w Garbat-
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PRZEGLĄD GRUP TAŃCA
SPORTOWEGO
CHEERLEADERS 2011

ce-Letnisku
Szkoły Ponadgimnazjalne:
I miejsce – Agnieszka Majdak – ZS nr 1
w Kozienicach
II miejsce – Kamil Bolek – I LO w Kozienicach
III miejsce – Adrian Kozłowski – ZS nr 1
w Kozienicach
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych zakwalifikowali się
do następnego etapu turnieju – eliminacji
wojewódzkich, które odbędą się w Grójcu
– w dniu 16.04.2011 r.
Magdalena Trych

danowski” w Kozienicach. W tym roku
rywalizowały zespoły i duety, będące reprezentacjami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz
placówek wychowania pozaszkolnego.
Turniej rozegrano w sześciu kategoriach,
najsilniej obsadzona została kategoria
– szkoły podstawowe. Każdy z zespołów
zaprezentował układ taneczny, w którym
nie zabrakło charakterystycznych dla
tego rodzaju tańca elementów gimnastyki
i akrobacji, takich jak szpagat, gwiazda.
Wysoki poziom oraz bardzo dobre przygotowanie techniczne uczestników turnieju znacznie utrudniało wytypowanie
najlepszych zespołów. Jury Przeglądu Helena Szamańska – Dom Kultury w Kozienicach, Beata Krześniak – Zespół Szkół nr
1 im. Legionów Polskich w Kozienicach
i Ewa Cichecka – Starostwo Powiatowe
w Kozienicach oprócz ogólnego wyrazu
artystycznego brało pod uwagę także inne
kryteria, takie jak choreografia, technika
wykonania, stopień trudności wykonywanych elementów oraz zharmonizowanie
muzyki i kostiumów z układem. Wśród
wysokiego, wyrównanego poziomu rywalizacji zdecydowanie wyróżniały się
cheerleaderki z OPP „OJ”, które zajęły
pierwsze miejsce w kategorii szkoły podstawowe klasy 1-3 oraz klasy 4-6.
Celem przeglądu jest popularyzacja
Cheerleadingu jako niezwykle atrakcyjnej formy aktywności fizycznej, która
w Polsce jest mało znana i niewątpliwie
niedoceniana. Nie mniej ważna jest integracja społeczności cheerleaderek i cheerleaderów oraz wymiana doświadczeń,
pomysłów pomiędzy trenerami, zespołami tanecznymi i jury. Organizator planuje
kolejne zloty, dzięki którym dzieci i młodzież mają możliwość prezentacji zdobytych umiejętności, szlifowanych przez
cały rok na wyczerpujących treningach.
Ewa Cichecka
www.kozienicepowiat.pl
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MAMO TATO – IDĘ DO
SZKOŁY
Reforma w oświacie, tym razem
dotycząca sześciolatków, przyprawia
niejednego rodzica o nieprzespane
noce. I nie są to nieuzasadnione niepokoje. Od tego, jak dziecko nasze
odnajdzie się w pierwszej klasie, jak
poradzi sobie z nowymi obowiązkami i wymaganiami, zależy często cała
jego późniejsza kariera szkolna.
Szkoła jest pierwszym miejscem
pracy każdego dziecka. Dobry start
pozwoli pierwszakowi radzić sobie z
późniejszymi trudnościami oraz szanować siebie i swoje obowiązki. O tym,
czy dziecko sprosta wymaganiom stawianym mu przez szkołę decyduje stopień osiągniętej przez nie dojrzałości
szkolnej.
Czym jest dojrzałość szkolna?
Dojrzałością szkolną określa się
poziom rozwoju dziecka, niezbędny do
podjęcia różnorodnych obowiązków,
jakie niesie ze sobą życie szkolne. Jest
to osiągnięcie przez dziecko takiego
poziomu rozwoju fizycznego, społecznego, emocjonalnego i psychicznego,
które czyni je wrażliwym na systematyczne nauczanie i wychowanie w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Inaczej jest to jakby moment równowagi
pomiędzy wymaganiami szkoły, a możliwościami rozwojowymi dziecka.
Dojrzałość umysłowa dziecka przejawia się w zainteresowaniu nauką,
zwłaszcza czytaniem, pisaniem, liczeniem. Dziecko dojrzałe umysłowo potrafi skupić uwagę przez dłuższy czas
na tej samej czynności, potrafi z uwagą
śledzić treść opowiadanej czy czytanej
bajki. Jego mowa jest poprawna pod
względem artykulacyjnym, a słownictwo jest na tyle bogate, że bez problemu potrafi porozumiewać się z innym.
Nie ma problemów ze zrozumieniem
przekazywanych wiadomości, poleceń,
instrukcji czy treści czytanego opowiadania, bajki, lektury.
O poziomie umysłowym dziecka
mogą świadczyć jego rysunki. Rysunki dzieci dojrzałych są bogate w treść,
kolory, zawierają dużo szczegółów, są
prawidłowo rozmieszczone na kartce.
Przy odwzorowywaniu zachowany jest
właściwy kierunek, od lewej do prawej
krawędzi kartki i z góry na dół. Oceniając dojrzałość umysłową dziecka,
bierze się pod uwagę również poziom
www.kozienicepowiat.pl

rozwoju percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, oraz analizy
i syntezy słuchowej. Te funkcje w dużej
mierze decydują o opanowaniu umiejętności pisania i czytania.
Dziecko dojrzałe społecznie prawidłowo nawiązuje kontakty z rówieśnikami i dorosłymi. Potrafi współżyć
w zespole, przestrzegać reguł życia
w zbiorowości oraz zawartych umów.
Charakteryzuje go zdyscyplinowanie,
obowiązkowość, samodzielność. Samodzielność dotyczy nie tylko czynności samoobsługowych jak ubieranie
się, mycie, czesanie, ale dotyczy także
samodzielnego przygotowania się do
lekcji, spakowania tornistra, a także
samodzielnego podejmowania prawidłowych decyzji w różnych sytuacjach
społecznych.
Przejawem niedojrzałości społecznej
jest stałe absorbowanie uwagi nauczyciela, domaganie się ciągłego wyróżniania i dążenie do uprzywilejowanej
pozycji w klasie. Dzieci niedojrzałe społecznie mogą też izolować się od grupy,
stronić od kolegów, unikać wspólnych
zabaw łatwo poddawać się dominacji
kolegów, wykazywać bierność, nieśmiałość, lękliwość, małomówność.
Dojrzałość fizyczna to ogólna
sprawność organizmu i zdrowie dziecka.
Długotrwałe choroby, defekty fizyczne i
inne dolegliwości organizmu utrudniają
pracę szkolną dziecka. Dziecko szkolne dysponować musi odpowiednim zasobem sił fizycznych i odpornością na
zmęczenie. Wielogodzinne siedzenie
w ławce, noszenie ciężkiego tornistra
szkolnego i wykonywanie różnych zadań umysłowych jest trudne nawet dla
dziecka zdrowego, silnego i sprawnego.
Przy takich czynnościach jak pisanie,
rysowanie, wycinanie, wydzieranie,
konstruowanie i innych pracach plastyczno-technicznych potrzebna będzie
dziecku dobra sprawność rąk, koordynacja ruchowa i koordynacja ruchowowzrokowa. W przeciwnym wypadku ruchy będą powolne, nieharmonijne, mało
precyzyjne. Dziecko o prawidłowym
rozwoju ruchowym potrafi przez chwilę
stać na jednej nodze, skakać na jednej
nodze, przeskakiwać przez przeszkody.
Dojrzałość emocjonalna to zdolność
do przeżywania bogatego i zróżnicowanego świata uczuć. To odpowiednia do

wieku umiejętność panowania nad swoimi emocjami i kontrolowania ich. Uczeń dojrzały emocjonalnie
odczuwa więź ze swoją grupą, z klasą,
z panią. Przeżywa różne radości i smutki związane z życiem klasy. Dojrzały
emocjonalnie 6-cio latek prawidłowo
reaguje na pozytywne bądź negatywne
uwagi dotyczące zachowania i postępów
w nauce, nie załamuje się z byle powodów. Dziecko niedojrzałe emocjonalnie
jest wybuchowe, drażliwe, agresywne,
złości się lub płacze z błahego powodu,
często popada w konflikty z kolegami.
Może też być zahamowane, zalęknione, niepewne, napięte, nadwrażliwe,
płaczliwe.
Aby pomóc dziecku w osiągnięciu
dojrzałości szkolnej powinieneś Drogi
Rodzicu:
• starać się wzbudzać pozytywne emocje do szkoły – dziecko nauczy się
tam ciekawych rzeczy, pozna nowych kolegów;
• zapewnić stałe miejsce do odrabiania
lekcji, miejsce na książki i przybory
szkolne;
• przeznaczyć dziecku czas na wspólne
spacery, rozmowy i czytanie książek;
• zachęcać do rysowania, malowania,
lepienia z plasteliny, modeliny;
• grać w gry edukacyjne pomagające
rozwijać umiejętności w różnych
obszarach;
• przeglądać zeszyty i prace szkolne/
przedszkolne;
• chwalić za wszystko co dziecko zrobiło dobrze, co mu się udało;
• nie krzyczeć na dziecko, jeśli czegoś
nie umie.
Jeżeli macie Państwo wątpliwości,
czy Wasze dziecko osiągnęło dojrzałość
szkolną lub chcielibyście uzyskać szczegółowe wskazówki jak z nim pracować,
żeby jak najlepiej przygotować je do
szkoły zapraszamy do Poradni.
Nasz adres:
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
26 -900 Kozienice
Al. Wł. Sikorskiego 8a
tel.48 614 89 36
mgr Aleksandra Strąg
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ABC KONSUMENTA – UJAWNIŁA SIĘ WADA W TOWARZE I CO DALEJ?
Kupiliśmy towar w sklepie, nieważne czy w klasycznym czy w internetowym i po jakimś czasie jego używania ujawniła się
w nim wada. Co dalej robić? Mamy dwie drogi dochodzenia roszczeń. Musimy wybrać jedną, gdyż nie możemy dochodzić roszczeń dwutorowo. Poniżej przedstawiam porównanie dwóch dróg dochodzenia roszczenia w przypadku wystąpienia wady w towarze. Wybór jednej z nich należy tylko i wyłącznie do konsumenta i jest konieczny już na wstępie.
Niezgodność z umową

Gwarancja
Kiedy ma zastosowanie?

Zawsze w przypadku konsumenckiej umowy sprzedaży z wyjątkiem
sprzedaży energii elektrycznej, gazu i wody, chyba że są sprzedawane
w ograniczonej ilości lub określonej objętości. Obowiązuje z mocy prawa
po zawarciu umowy. Dowodem zawarcia umowy jest dowód zapłaty za
towar.
Ustawy nie stosuje się do sprzedaży egzekucyjnej, w postępowaniu
upadłościowym lub innym postępowaniu sądowym.

Nie musi być udzielona. Jest dobrowolnym
oświadczeniem woli gwaranta (producenta,
importera, sprzedawcy). Potwierdzeniem udzielenia
gwarancji jest Karta gwarancyjna.

Do kogo składamy roszczenie?
Tylko i wyłącznie do sprzedawcy tj. przedsiębiorcy, który sprzedał nam
towar.

Do podmiotu wskazanego w karcie gwarancyjnej.
Może to być punkt serwisowy, sprzedawca, itp.

Jaki jest okres odpowiedzialności za wady towaru?
Nie
ma
ustawowego
terminu.
Okres
odpowiedzialności gwaranta jest określony
Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego
w warunkach gwarancji. Termin ten może być
z umową 2 (dwa) lata od daty wydania towaru (w praktyce data wydania
liczony w miesiącach lub latach, ale także
towaru jest taka sama jak data sprzedaży).
w przejechanych kilometrach. Może, ale nie musi
być przedłużony o okres napraw.
W jakim terminie musimy zgłosić roszczenie?
W nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od wykrycia niezgodności
z umową (wady) pod rygorem utraty uprawnień ustawowych.

Nie ma ogólnej zasady. Jeżeli nie ma jakichś
określonych terminów w warunkach gwarancji to do
końca upływu ważności gwarancji.

Z jakich przyczyn mamy prawo składać reklamację?
•
•

•

Ujawniła się wada fizyczna lub prawna w towarze.
Towar nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest
zwykle używany lub oczekiwaniom dotyczącym tego rodzaju
towaru lub wynikają z zapewnień sprzedawcy lub producenta
(np. podanych w reklamach, katalogach, gazetkach marketów, itp.)
Towar został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony przez
sprzedawcę albo przez kupującego, jeśli ten postępował zgodnie
z instrukcją otrzymaną przy sprzedaży.

Są określone w gwarancji. Niektóre wady
(uszkodzenia) mogą być wyłączone z gwarancji.

W jakim terminie konsument powinien konsument być poinformowany o odrzuceniu czy uznaniu reklamacji (roszczenia)?
Sprzedawca musi ustosunkować się do roszczenia konsumenta w terminie
14 dni od daty otrzymania zgłoszenia pod rygorem uznania roszczenia za
zasadne z mocy ustawy.

Określony w warunkach gwarancji.

Czego może żądać konsument?
Bezpłatnej naprawy lub wymiany towaru na nowy taki sam – wybór
należy do konsumenta.
Jeżeli naprawa lub wymiana jest niemożliwa lub naraża konsumenta na
duże niedogodności lub sprzedawca nie zdoła uczynić zadość żądaniu
w odpowiednim czasie konsument może żądać:
• obniżenia ceny lub
• zwrotu zapłaconej ceny (zwrotu pieniędzy)
Jednakże od umowy nie można odstąpić jeżeli niezgodność z umową jest
nieistotna.

Sposób usunięcia wad ustala gwarant.
Uprawnienia konsumenta ustalają warunki gwarancji
– konsument może żądać tylko tego co mu przyznał
gwarant.
O ile nie jest to zapisane w warunkach gwarancji
nie ma znaczenia ilość wykonanych napraw tzn.
nie ma przepisu prawa, który daje jakieś szczególne
uprawnienia konsumentowi w związku z wykonaniem
przez serwis określonej ilości napraw.
Dokończenie na str. 15
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ABC KONSUMENTA – UJAWNIŁA SIĘ WADA W TOWARZE I CO DALEJ?
W jakiej formie należy składać reklamację?
Najkorzystniej (najbezpieczniej ze względów dowodowych) jest złożenie
reklamacji na piśmie za pokwitowaniem lub wysyłając listem poleconym
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zgodnie z postanowieniami gwarancji. Przy oddaniu
sprzętu do naprawy do zakładu usługowego (serwisu)
lub poprzez sprzedawcę należy żądać potwierdzenia
odbioru sprzętu.

W jakim terminie uznana reklamacja musi być załatwiona?
Ustawa nie określa dokładnego terminu. Reklamacja musi być załatwiona
w „odpowiednim czasie”, dlatego w zgłoszeniu reklamacyjnym dobrze
jest wpisać termin w jakim ma być załatwiona.

Termin określają warunki gwarancji.

Kto pokrywa koszty dostarczenia towaru do naprawy lub wymiany?
Nieodpłatność naprawy lub wymiany oznacza, że sprzedawca ma
obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w tym
kosztów demontażu, transportu, ponownego montażu i uruchomienia –
problem transportu towaru do sprzedawcy powinien być z nim ustalony.

Ustalają to warunki gwarancji.
Najczęściej konsument musi dostarczyć towar do
serwisu we własnym zakresie.

Dalsze postępowanie po odrzuceniu reklamacji
Jeżeli sprzedawca odrzucił roszczenie konsumenta pozostaje jedynie
droga sądowa:
• sąd polubowny przy Inspekcji Handlowej, ale obie strony muszą
wyrazić na niego zgodę,
• sąd powszechny właściwy dla siedziby sprzedawcy lub miejsca
wykonania umowy.
W obu tych przypadkach konsument może zwrócić się do swojego
Powiatowego Rzecznika Konsumentów z wnioskiem o udzielenie
pomocy w dochodzeniu roszczenia.

Jeżeli gwarant odmówił wykonania naprawy
gwarancyjnej, konsument może zgłosić roszczenie
pod adresem sprzedawcy pod warunkiem, że od
wystąpienia wady do zgłoszenia jej sprzedawcy nie
minęło więcej niż 2 miesiące.

Należy pamiętać, że nie ma obowiązku korzystania z gwarancji i sprzedawca nie może nas wysłać do serwisu. Wybór drogi
dochodzenia roszczenia należy tylko i wyłącznie do konsumenta.
Wzór zgłoszenia reklamacyjnego jest zamieszczony na stronie www.kozienicepowiat.pl w zakładce „pomoc konsumentom”.
Opracowano na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz materiałów Stowarzyszenia Konsumentów Polskich.
Stanisław Gąsior

KONCERT PIEŚNI WIELKOPOSTNYCH
13 marca br. w Kościele Parafialnym
w Garbatce-Letnisku odbył się Koncert
Pieśni Wielkopostnych w wykonaniu Marzeny Grzymały absolwentki Wydziału
Wokalnego w Szkole Muzyki Rozrywkowej i Jazzu im. Krzysztofa Komedy
w Warszawie, uczestniczki wielu war-

www.kozienicepowiat.pl

sztatów jazzowych w USA oraz Andrzeja
Jagodzińskiego – urodzonego w Garbatce
pianisty jazzowego, Honorowego Obywatela Gminy Garbatka-Letnisku.
Pieśni wielkopostne połączone zostały z
wybranymi refleksjami Marzeny Grzymały
z pielgrzymki do Jerozolimy i Ziemi Świętej. Dzięki kontemplacji śmierci,
życia i zwycięstwa miłości stały
się uzupełnieniem pieśni odnoszących się do męki Pańskiej.
Koncertowi towarzyszył wernisaż prac ikonopistów związanych z grupą „Droga Ikony”,
która jest środowiskiem twórców
inspirowanych duchowym i artystycznym pięknem ikony. Celem
jej działalności jest poznawanie
i dzielenie się duchowym prze-

słaniem, jakie niesie w sobie ikona m. in.
poprzez tworzenie ikon zarówno w technice
tradycyjnej, jak i temperowej.
Koncert Pieśni Wielkopostnych oraz
otwarcie wystawy ikon stały się okazją do
rozważań wzruszających, przejmujących,
refleksyjnych. Jest to również zapowiedź
tradycji organizowania w Garbatce-Letnisku wielkanocnych spotkań ze sztuką.
Organizatorami koncertu i wystawy
byli Robert Kowalczyk wójt gminy Garbatka-Letnisko, ks. Augustyn Rymarczyk
proboszcz parafii Garbatka, Stowarzyszenie Przyjaciół Garbatki, o. Jacek Wróbel
związany z grupą „Droga Ikony”, Zespół
Szkół Ponagimnazjalnych w GarbatceLetnisku.
Agnieszka Gajda
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Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Adres wydawcy:
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury.
ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
Przygotowanie i opracowanie tekstów: Danuta Delekta
tel. 48 611-73-44 fax. 48 611-73-41
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy
e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl
Uwagi prosimy kierować do Lucyny Domańskiej-Stankiewicz
Fotografia: Archiwum Starostwa Powiatowego
– Naczelnika Wydziału, tel. 48-611-73-42.
w Kozienicach
Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu.
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