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Inauguracja projektu 
„powIat kozIenIckI StolIca kultury MazowSza 2012”

12 kwietnia 2012 roku w gościnnych pro-
gach Zajazdu Rycerskiego w Janowie odbyła 
się inauguracja projektu „Powiat Kozienicki 
Stolica Kultury Mazowsza 2012”. 

Gospodarzami uroczystości byli Janusz 
Stąpór Starosta Powiatu Kozienickiego  
i Adam Struzik Marszałek Województwa 
Mazowieckiego. Ponadto w spotkaniu udział 
wzięli Leszek Ruszczyk wicemarszałek, 
Wiesław Raboszuk członek Zarządu, Bożen-
na Pacholczak Wiceprzewodnicząca Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego, Jerzy Lach 
Dyrektor i Bożena Żelazowska Zastępca 
Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji  
i Turystyki, przedstawiciele Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Mazowieckiego 
oraz radni sejmiku, powiatu i gmin, starosto-
wie, burmistrz, wójtowie i przedstawiciele 
gmin, dyrektorzy placówek i instytucji kultury  
z terenu województwa mazowieckiego. 
Gościem specjalnym uroczystości był Wie-
sław Starikowicz Starosta Gminy Szaterniki 
na Litwie wraz z Małżonką.

Kulminacyjnym punktem uroczystości 
było przekazanie „symbolicznego klucza” 
przez starostę powiatu żyrardowskiego lau-

reata poprzedniej edycji konkursu, staroście 
powiatu kozienickiego w asyście Marszałka 
Województwa Mazowieckiego. Szczególnym 
elementem klucza są herby obu powiatów.

W części artystycznej wystąpił zespół In-
carNations, który współtworzył i w którym 
gra rodowity kozieniczanin, absolwent I lice-

um Ogólnokształcącego w Kozienicach Woj-
tek Krzak. Solistką zespołu jest Maja Kleszcz. 
Znane piosenki zaprezentowała Mirosława 
Wójcicka – Przewodnicząca Klubu Seniora 
„Relaks”. Laureatka wielu Festiwali Ogólno-
polskich i Przeglądów Seniora. Od urodzenia 

koncert MazowSze w koronIe w roznISzewIe
20 maja w kościele pw. Narodzenia 

NMP w Rozniszewie, gmina Magnuszew 
odbył się koncert z cyklu Mazowsze w Ko-

ronie pt. CZTERY PORY ROKU, którego 
wysłuchała licznie przybyła z terenu powia-
tu kozienickiego, grójeckiego, Warszawy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i innych części województwa mazowieckie-
go publiczność. Wystąpili wybitni soliści 
Konstanty Andrzej Kulka polski skrzy-
pek, profesor Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina w Warszawie i Dorota 
Lachowicz śpiewaczka Warszawskiej Ope-
ry Kameralnej. Klawesynistka Monika Ra-
czyńska, grający na teorbie rosyjski muzyk 
Anton Birula i Kwartet smyczkowy Prima 
Vista w składzie: Krzysztof Bzówka – I 
skrzypce; Józef Kolinek – II skrzypce;Piotr 
Nowicki – altówka i Zbigniew Krzymiński 
– wiolonczela towarzyszyli solistom. Arty-
ści wykonali dwa arcydzieła włoskiego mi-
strza baroku Antonia Vivaldiego: sakralne 
Stabat Mater oraz świeckie koncerty Cztery 
Pory Roku. Józef Kolinek w komentarzu 
muzycznym opowiedział o autorze i wpro-
wadził słuchaczy w tematykę utworów. 

Koordynatorem festiwalu Mazowsze  
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Inauguracja projektu 
„powIat kozIenIckI StolIca kultury MazowSza 2012”

związana z Kozienicami. Przemysław Wa-
siński tegoroczny maturzysta Zespołu Szkół 
nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach, 
solista młodzieżowej Estrady Piosenki dzia-

łającej przy Kozienickim Domu Kultury  
w Kozienicach, laureat i finalista wielu festi-
wali ogólnopolskich zaprezentował utwory  
z repertuaru Jennifer Hudson, Lionel’a Ri-
chie, Jacquesa Brella. Kolejnym wykonawcą 
był Jakub Niedzielski mieszkaniec Garbat-
ki-Letnisko uczeń Liceum Ogólnokształ-
cącego w Pionkach, tegoroczny maturzysta 
oraz uczeń Szkoły Muzycznej w Radomiu. 
Zaśpiewał on piosenki z repertuaru Marka 
Grechuty.

Kozienicka poetka ludowa Zofia Ku-

charska recytowała 
wiersze pisane pro-
sto z serca, jak mówi 
autorka „z natchnie-
nia Boga”. Pani Zo-
fia otrzymała wiele 
nagród i wyróżnień, 
działa w grupie Erato, 
Stowarzyszeniu Grupa 
Literacka „Łuczywo”.

Imprezie towarzy-
szyły stoiska Wydziału 
Promocji i Kultury Sta-
rostwa Powiatowego  
w Kozienicach i Biblio-
teki Publicznej Gminy 

Kozienice z wydawnictwami regionalnymi 
oraz stoiska Pracowni Ceramiki i Plastyki 
Obrzędowej „Opłotki”, Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Kozienicach, Stowarzysze-
nia Twórców Ludowych Centrum Promocji  
i Sztuki „GALERIA”, Grzegorza Gor-
data Wikliniarstwo. Żywność regionalną  
w tym nagrodzoną Laurem Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego prezentowali 
Zakład Piekarsko-Ciastkarski „Kowalczyk”  
z Grabowa nad Pilicą, „Winnica Wieczor-
ków” Aleksandra i Paweł Wieczorkowie  
z Borku oraz Gospodarstwo Ogrodnicze  
w Ryczywole, Pasieka Witolda Adamskie-
go i Lactalis Polska Zakład „Obory” w Ko-
zienicach.

Spotkanie relacjonowała TVP War-
szawa, miało to wpływ na scenariusz  
i przebieg imprezy. Z Janowa na żywo 
nadawany był Kurier Mazowiecki,  
w Programie Strefa Mazowsze ukazała 
się relacja z uroczystości oraz wywiad  
z Januszem Stąporem Starostą Kozie-
nickim. 11 kwietnia w TVP Warszawa 
Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta 
Powiatu Kozienickiego i Adam Struzik 
Marszałek Województwa Mazowieckie-
go udzielili wywiadu. W dniu inauguracji 
w Programie I Polskiego Radia w godz. 
10-11 o imprezach, ciekawostkach po-
wiatu, integracji mieszkańców i promocji 
powiatu informowali słuchaczy Danuta 
Delekta, Krzysztof Zając i Krzysztof Stal-
mach, pracownicy starostwa. O projekcie 
Powiat Kozienicki Stolica Kultury Ma-
zowsza 2012 można było usłyszeć mię-
dzy innymi w Radio dla Ciebie – Radom/
Warszawa, Radio Rekord – Radom.

Każdy uczestnik inauguracji otrzymał 
najnowsze wydawnictwa Starostwa Po-
wiatowego opracowane przez pracowni-
ków Wydziału Promocji i Kultury: album 
Powiat Kozienicki Miejsce Pełne Atrak-

cji, Piękno Powiatu Kozienickiego w Fo-
tografii oraz Informator Kulturalny 2012.

Stolica Kultury Mazowsza 2012 to nie 
tylko prestiżowy tytuł, lecz także wspar-
cie finansowe z budżetu Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Mazowie-
ckiego w wysokości 150 tysięcy złotych.  
W ramach realizowanego projektu dofi-
nansowanych zostanie kilkanaście imprez 
skierowanych do różnych odbiorców. Na 
cały rok zaplanowano ponad 100 imprez 
o charakterze kulturalnym, sportowym, 
edukacyjnym, a także turystycznym.

Przygotowaniem, koordynacją i re-
alizacją projektu Powiat Kozienicki 
Stolica Kultury Mazowsza zajmuje się 
Wydział Promocji i Kultury Starostwa 
Powiatowego w Kozienicach. Informacje 
o poszczególnych imprezach zamiesza-
ne są na stronie internetowej starostwa  
www.kozienicepowiat.pl.

Lucyna Domańska-stankiewicz

w Koronie jest Małgorzata Kalicińska. 
Organizatorem koncertu było Mazowie-
ckie Centrum Kultury i Sztuki, a współ-

organizatorami Starostwo Powiatowe 
w Kozienicach, Parafia pw. Narodze-
nia NMP, Urząd Gminy w Magnusze-
wie, Publiczna Szkoła Podstawowa im.  
S. Czarnieckiego w Rozniszewie. Kon-
cert został zrealizowany w ramach pro-
jektu Powiat Kozienicki Stolica Kultury 
Mazowsza 2012.

Danuta DeLekta

koncert  
MazowSze w koronIe  

w roznISzewIe
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PRZEDMOŚCIE MACIEJOWICKIE 2012
6 maja w Ryczywole odbyło się kolejne, 

zorganizowane przez Kozienickie Stowa-
rzyszenie Rekonstrukcji Historycznych wi-
dowisko historyczne nawiązujące do wyda-
rzeń z września 1939 r. na terenie powiatu 
kozienickiego pt. Przedmoście Maciejowi-
ckie 2012.

Tegoroczna rekonstrukcja w Ryczywole 
na błoniach nad Radomką zachwyciła licz-
nie zgromadzoną publiczność rozmachem 
organizacyjnym. Kanwą przedstawienia były 
walki na przedmościu i obrona mostu wojsko-
wego rozciągniętego na Wiśle w okolicach 
Świerży Górnych (Kępa Bielańska) i Macie-
jowic (Przewóz). Most miał strategiczne zna-
czenie dla wycofujących się jednostek Wojska 
Polskiego na pozycje obronne na Wiśle oraz 
uchodźców we wrześniu 1939 r. Zbudowany 
został w bardzo szybkim tempie, a jego dłu-
gość wynosiła około 1000 metrów. Był na 
tyle solidny, że mogły po nim poruszać się 
bez żadnych obaw ciężkie pojazdy pancerne 
i ciężarówki. 

Wytyczne Naczelnego Wodza dostarczo-
ne 7 września gen. dyw. Tadeuszowi Piskoro-
wi, dowódcy armii „Lublin” zalecały m.in.: 
Wszystkie mosty na Wiśle trzymać za wszelką 
cenę nie dopuszczając do przejścia przez nie 
broni pancernej npla, aby umożliwić własnym 
oddziałom wycofanie się za Wisłę. W tym celu 
na mostach zorganizować małe przedmościa. 
W razie gdyby natarcie npla było tak silne, że 
groziłoby opanowaniem mostu i przejściem 
npla na drugą stronę rzeki — most uszkodzić 
na tyle, aby nie przepuścić broni pancernej. 
Nie dać się sprowokować do zniszczenia 
mostu przez drobne oddziały. Obrona przed-
mościa trwała właściwie od samego począt-
ku wojny, most był zaciekle bombardowany 
przez niemieckie samoloty, kulminacja walk 
przypadła na 9 września, kiedy Wehrmacht 
kilkukrotnie nacierał na obrońców m.in.  
z 4 i 13 pułku ułanów z Wileńskiej Brygady 
Kawalerii. Zaciekłe ataki doprowadziły na-

wet do chwilowego przedarcia się niemie-
ckich oddziałów z 6 batalionu motocyklistów 
1 Dywizji Lekkiej na drugą stronę Wisły.  
9 września o godz. 18 most został wysadzony 
w powietrze i spalony przez obrońców. 

To właśnie te wydarzenia przedstawiono 
podczas inscenizacji z udziałem ponad 200 
rekonstruktorów i aktorów z ponad 23 grup  
i stowarzyszeń rekonstrukcyjnych z całej Pol-
ski. Rekonstrukcję – podobnie jak w zeszłym 
roku – rozpoczął wystrzałem z rakietnicy ge-
nerał Jerzy Matusik, jeden z Patronów Hono-
rowych wydarzenia. Po tym, nad głowami wi-
dzów pojawił się niemiecki samolot, który na 
znak niemieckiego kolaboranta zaczął ostrzał 
mostu i kolumn wojskowo-cywilnych. Po tym 
widzieliśmy bardzo dynamiczne około 40-mi-
nutowe widowisko rekonstrukcyjne. Organi-
zatorzy przewidzieli dla publiczności wiele 
ciekawostek i niespodzianek, wśród nich była 
pierwsza w Polsce zaprezentowana podczas 
rekonstrukcji podniebna potyczka lotników, 
udział jedynego na świecie, legendarnego pol-
skiego czołgu 7TP. Ponadto zobaczyć moż-
na było polski samochód pancerny wz. 34  
z karabinem maszynowym Hotchkiss, polskie 
motocykle wojskowe Sokół, pluton kolarzy, 
kawalerię, działko ppanc Bofors, repliki cięż-
kich karabinów maszynowych, a także nie-
miecki czołg Panzer II, niemiecki samochód 
pancerny KFZ 13 „Adler”, kilka niemieckich 
motocykli z koszami, repliki niemieckich ka-
rabinów maszynowych. Wszystko to wśród 
bogatej scenografii: wiejskiej zabudowy, 
zapór przeciwpancernych, stanowisk ognio-
wych i obronnych oraz specjalnie wybudowa-
nego mostu na Radomce. Każdy obecny mógł 
zapoznać się z tłem historycznym rekonstruk-
cji, dzięki specjalnie wydanej broszurze roz-
dawanej przed, w trakcie i po imprezie. 

Widowisko zostało poprzedzone oficjalny-
mi uroczystościami przy mogile żołnierskiej 
na cmentarzu w Ryczywole. Miłym akcen-
tem było wręczenie przez Józefa Grzegorza 

Małaśnickiego Wicestarostę Powiatu Kozie-
nickiego Krzysztofowi Zającowi koordyna-
torowi przedsięwzięcia, symbolicznego klu-
cza do Stolicy Kultury Mazowsza, ponieważ 
impreza realizowana była w ramach projektu 
„Powiat Kozienicki Stolica Kultury Mazow-
sza 2012”. Następnie wszyscy mogli podzi-
wiać efektowny pokaz kawaleryjski: musztrę 
paradną i woltyżerkę w wykonaniu 22 Pułku 
Ułanów Podkarpackich z Garbatki-Letnisko. 
Na zakończenie zaś generał Jerzy Matusik 
przygotował niecodzienną niespodziankę, 
pokaz umiejętności, sprzętu oraz wyposaże-
nia funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu,  
a także inscenizację zamachu na polskie-
go ambasadora w Iraku Edwarda Pietrzyka  
w październiku 2007 r. w Bagdadzie. 

Warto również wspomnieć, że w piątek 
4 maja w Bibliotece zorganizowano pre-
lekcję historyków na temat walk na przed-
mościu maciejowickim w 1939 r.  

Organizatorami „Przedmościa Macie-
jowickiego 2012” byli: Kozienickie Sto-
warzyszenie Rekonstrukcji Historycznych, 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazo-
wieckiego, Starostwo Powiatowe w Kozie-
nicach, Gmina Kozienice, Kozienicki Dom 
Kultury im. Bogusława Klimczuka, partne-
rami: Biblioteka Publiczna Gminy Kozieni-
ce im. ks. Franciszka Siarczyńskiego, Biuro 
Ochrony Rządu, Fundusz  Inicjatyw Obywa-
telskich, Nadleśnictwo Kozienice, Kozieni-
ckie Centrum Rekreacji i Sportu, Kozienicka 
Gospodarka Komunalna sp. z o.o., PTUH 
Ośka, Restauracja „Galeria Smaku”, KCMB 
Plac Mirosław Wasita, Zakład Piekarstwo-
Cukiernictwo R.M.J. Babula S.C., Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne – WSCHÓD S.A, 
Młodzieżowy Klub Wolontariatu „Skrzydła” 
przy Kozienickim DK, zastępy Ochotni-
czej Straży Pożarnej z Ryczywołu, Nowej 
Wsi, Woli Chodkowskiej, koordynowane 
przez Komendanta Gminnego OSP Witolda 
Adamskiego, a także mieszkańcy sołectwa  
i wsi Ryczywół. Imprezę prowadzili Dariusz 
Szewc i Krzysztof Zając. 

Patronami przedsięwzięcia byli: Czesław 
Czechyra – Poseł na Sejm RP, gen. bryg. Je-
rzy Matusik – Zastępca Szefa Biura Ochro-
ny Rządu, Adam Struzik – Marszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego, Janusz Stąpór 
– Starosta Powiatu Kozienickiego, Tomasz 
Śmietanka – Burmistrz Gminy Kozienice. 

Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach 
projektu „Każdy dzień jest podróżą przez 
historię” dofinansowano przez Fundusz Ini-
cjatyw Obywatelskich i Gminę Kozienice, 
Powiat Kozienicki. Współfinansowano ze 
środków Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego w ramach projektu „Powiat Kozie-
nicki Stolica Kultury Mazowsza 2012”.

krzysztof zając 

Wydarzenia
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OPERACJA WELLER 7 
– nIEsZAbLOnOWA LEKCJA hIstORII

Rekonstrukcje historyczne stały się  
w Polsce wspaniałą okazją do uświetniania 
rocznic i pokazywania historii w sposób 
interesujący, nieszablonowy, przyciągają-
cy nie tylko młodych, ale przede wszyst-
kim całe rodziny z dziećmi.

W dniu 29 kwietnia br., w gminie Grabów 
nad Pilicą, w miejscowości Paprotnia odbyły 
się uroczystości poświęcone upamiętnieniu 
wykonanego zrzutu Cichociemnych Spado-
chroniarzy Armii Krajowej w ramach opera-
cji lotniczej „Weller 7”. Historyczne wydarze-
nie miało miejsce z 8 na 9 kwietnia 1944roku.  
W okolicy Paprotni usytuowany był „Kosz 
Jodła” – czyli obszar przejęcia alianckie-
go zrzutu. Samolot, Consolidated Liberator  
B – 24J 1 CF wystartował z lotniska Cam-

po Cassale niedaleko Brindisi we Włoszech.  
W ramach operacji zrzuconych zostało 3 ci-
chociemnych: mjr dypl. Jan Kamieński „Co-
zaś”, ppor. Tadeusz Kobyliński „Hiena”, por. 
Tadeusz Starzyński „Ślepowron” oraz Kurier 
Delegatury Rządu na Kraj – ppor. Wiktor Ka-
ramać „Kabel”. Zrzucono również zasobniki 
z bronią, materiałami wybuchowymi, umun-
durowaniem, złotem i pieniędzmi na potrzeby 
Komendy Głównej AK i Komendy Obwodu 
Kozienice. Zrzut odebrali żołnierze AK Ob-
wodu Kozienice, z placówek Grabów n. Pi-
licą i Trzebień, ich dowódcą był kpt. Roman 
Siwek, pseudonim „Helena”.

Uroczystość organizowana była po raz 
czwarty, w 68. rocznicę zrzutu. Uczestniczyli 
w niej przede wszystkim mieszkańcy okolic, 
choć nie brakowało gości z sąsiednich gmin, 
powiatów czy różnych stron Polski. Główny-
mi inicjatorami uroczystości byli jak co roku 
państwo Anna i Bogdan Rowińscy. Ogromne 
przedsięwzięcie wymagało współpracy wielu 
osób, organizacji i instytucji. W przygotowa-
nie rekonstrukcji zaangażowali się: Fundacja 
„Delta”, Jednostka Wojskowa Grom, Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowieckie-
go, Starostwo Powiatowe w Kozienicach, 
Gmina Grabów nad Pilicą, Nadleśnictwo Do-
bieszyn, Zespół Szkół w Grabowie nad Pilicą, 
Parafia pod wezwaniem św. Trójcy w Grabo-
wie nad Pilicą,  SRH Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie, Kozienickie Stowarzyszenie 

Rekonstrukcji Historycznych, Stowarzysze-
nie „Grabo”. 

Uroczystość rozpoczęły występy ucz-
niów z Zespołu Szkół w Grabowie n. Pilicą 
wg scenariusza przygotowanego przez Annę 
Rowińską. Uczniowie przedstawili historię 
rekonstruowanego wydarzenia oraz przybli-
żyli sylwetki zaangażowanych w nie posta-
ci. Piękny akcent stanowił występ Zespołu 
Cantabile pod dyrekcją Mirosława Osiada-
cza oraz  przedstawicieli Zespołu Dudziarzy  
z Częstochowy „Pipes & Drums”. Wykonane 
przez nich utwory, w tym pieśni patriotyczne 
wywołały wiele wzruszeń, zwłaszcza wśród 
kombatantów i gości honorowych. Następ-
nie Mszę Świętą polową w intencji Ojczyzny  
w oprawie licznie przybyłych pocztów sztan-

darowych sprawował ks. kanonik Stanisław 
Drąg. Jak co roku po części oficjalnej dużą 
atrakcją dla przybyłych mieszkańców była 
sama rekonstrukcja – desant zasobników  
i skoczków spadochronowych z Grupy Re-
konstrukcji Historycznej „Spadochroniarze 
1939-1945”. Ponadto zainteresowani mo-
gli obejrzeć ciekawą prezentację pojazdów  
z czasów II wojny światowej.To już tradycja, 
że wydarzenie przyciąga dużą liczbę widzów, 
w różnym przedziale wiekowym, często są 
to całe rodziny. Ze względu na rangę i wyjąt-
kowy charakter wydarzenie przybrało zasięg 
ogólnopolski. W tym roku sprzyjała również 
piękna pogoda. Na zakończenie obchodów 
na licznie zgromadzonych widzów czekała 
smaczna wojskowa grochówka. 

Patronat honorowy objęli: cichociemny 
gen. bryg. Stefan „Starba” Bałuk oraz Muze-
um Wojska Polskiego w Warszawie. Swoim 
patronatem uroczystość objęli również: Mar-
szałek Województwa Mazowieckiego Adam 
Struzik, Starosta Powiatu Kozienickiego Ja-
nusz Stąpór oraz Wójt Gminy Grabów nad 
Pilicą Euzebiusz Strzelczyk. Impreza została 
współfinansowana ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego w ramach 
projektu „Powiat Kozienicki Stolica Kultury 
Mazowsza 2012”.

anna ParaDowska 
ewa szumigaj

ObchOdy ROcznicy  
Uchwalenia  

KOnstytUcji 3 Maja
Już 221 lat minęło od czasu uchwa-

lenia przez  Sejm Czteroletni ustawy 
rządowej regulującej ustrój prawny 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 
która przeszła do historii jako Kon-
stytucja 3 Maja. Po zmianie ustroju  
w 1990 roku Święto Narodowe 3 Maja 
należy do uroczyście obchodzonych 
polskich świąt. W Kozienicach uroczy-
stości związane z rocznicą uchwalenia 
Konstytucji 3 maja tradycyjnie rozpo-
częła Msza Święta w Intencji Ojczy-
zny w Kościele p.w. Świętego Krzy-
ża celebrowana przez dwóch księży 
kanoników Kazimierza Chojnackiego  
i Władysława Sarwę. 

Jak co roku w obchodach wzięli 
udział mieszkańcy Kozienic, pocz-
ty sztandarowe, delegacje związków 
kombatanckich, szkół, służb mundu-
rowych, przedstawiciele parlamentu, 
władz samorządowych powiatowych  
i gminnych, innych jednostek i in-
stytucji. Po mszy świętej uczestni-
cy uroczystości, w asyście orkiestry 
dętej Ochotniczej Straży Pożarnej  
z Kozienic na czele z kapelmistrzem 
Zygmuntem Juśkiewiczem, prze-
maszerowali na teren Zespołu Pa-
łacowo-Parkowego. Pod kolumną 
upamiętniającą narodziny króla Zyg-
munta I Starego. Przedstawiciel Urzę-
du Miejskiego przypomniał zebranym  
o roli tego ważnego dla narodu świę-
ta, a poszczególne delegacje złożyły 
wieńce i kwiaty. Dalsza część uro-
czystości odbyła się przed Urzędem 
Miejskim w Kozienicach. Tam też 
miał miejsce Koncert Pieśni Polskich 
„Znasz-li ten kraj” w wykonaniu duetu 
z Warszawy: Katarzyna Kalisz – so-
pran i Gabriela Machowska-Kopietz 
– fortepian. Artystki wykonały między 
innymi utwory Fryderyka Chopina, 
Stanisława Moniuszki i Mieczysława 
Sołtysa. Zwieńczeniem uroczystości 
było otwarcie wystawy w Muzeum Re-
gionalnym pt. „Europejska Układan-
ka – kolaże Michaeli Bergmannovej  
i Marii Prochazkovej” przygotowanej 
przez Czeskie Centrum w Warszawie, 
która prezentowała poszczególne kraje 
Unii Europejskiej. Wystawie towarzy-
szył także cykl filmów animowanych 
„Europejska Układanka” oraz Koncert 
Muzyki Europejskiej w wykonaniu 
uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia 
w Kozienicach.

aLeksanDra PajDa
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PODsUMOWAnIE stAŻU W nIEMCZECh
16 maja 2012 r. w Zespole Szkół nr 1 im. 

Legionów Polskich w Kozienicach odbyło się 
podsumowanie stażu w Niemczech. Osiem-
nastoosobowa grupa uczniów od 19 lutego 
do 11 marca 2012 roku przebywała na trzyty-
godniowych praktykach w niemieckich miej-
scowościach: Chemnitz oraz Einsiedel. 

Podsumowanie praktyk uczniowie roz-
poczęli od przywitania przybyłych gości: 
Starosty Powiatu Kozienickiego Janusza 
Stąpora, Wicestarosty Józefa Grzegorza 
Małaśnickiego, Dyrektora Zespołu Szkół 
nr 1 im. Legionów Polskich Ryszarda 
Zająca, rodziców, delegacji z gimnazjów 
oraz przedstawicieli mediów.

Wyjazd na staż umożliwił im napisany 
wcześniej projekt o tytule: Jak Niemcy dbają 
o klienta w hotelu, restauracji i biurze we-
dług standardów UE? Autorem projektu jest 
nauczycielka ZS nr 1 Grażyna Kamińska 
– koordynator. Plan uczniów kozienickiego 
technikum został wybrany spośród wielu in-
nych, co pozwoliło szkole na uczestnictwo 
w programie Leonardo da Vinci, który jest 
częścią projektu Uczenie się przez całe życie. 
Przygotowaniem językowym uczniów zajęła 
się Karina Kuśmierczyk, która wraz z Miro-
sławą Zając podjęła się sprawowania opieki 
nad 18-osobową grupą stażystów. Ucznio-
wie z III klasy Technikum Ekonomicznego 
odbywali praktyki w firmie symulacyjnej.  
W pierwszym tygodniu swojego stażu miesz-
kali i pracowali w Einsiedel. Praca polegała 
na sporządzaniu katalogów oraz pism han-
dlowych. Drugi tydzień pobytu w Niemczech 
przyniósł podział uczniów na grupy. Stażyści 
pracowali m.in. w recepcji, magazynie oraz 
dziale socjalnym. Ich zadaniem było rów-
nież tłumaczenie regulaminów firmy na ję-
zyk polski. Siedem osób przeprowadziło się 
do Chemnitz, gdzie dwie z nich pracowały  
w sekretariacie prezesa firmy, a reszta zaj-

mowała się pomocą  
w sekretariacie 
szkolnym. Mimo 
stresu związanego 
z barierą językową 
uczniowie poradzili 
sobie bardzo dobrze, 
a ich praca znalazła 
uznanie opiekunów.

Stażyści z Ko-
zienic oprócz pracy 
zapewnione mieli 
liczne wycieczki 
edukacyjne. 24 lu-
tego zwiedzili sak-
soński parlament 
krajowy – Landtag w Dreźnie. W drugim 
tygodniu mogli zobaczyć jak pracuje dru-
karnia. Odwiedzili linię produkcyjną lokal-
nej gazety Freie Presse w Chemnitz, gdzie 
wykonali pamiątkowe zdjęcia. W trzecim 
tygodniu wyjechali do fabryki makaronów 
jednej z największych firm produkcyjnych 
w Niemczech. Równie ważnym elementem 
były dla uczniów wycieczki kulturoznaw-
cze do pięknych saksońskich miast. Jednym  
z najważniejszych miejsc dla stażystów oka-
zało się Chemnitz. Trzecie, co do wielkości 
miasto Saksonii zachwyciło uczniów pomni-
kiem wybitnego niemieckiego ekonomisty 
Karola Marksa. W Dreźnie, największym 
mieście Saksonii stażyści mieli możliwość 
zwiedzenia galerii malarstwa. Podziwiać 
tam mogli takie dzieła jak Rubensowski Pi-
jany Herkules, obraz Botticelliego Ostatni 
cud, czy też Madonnę Sykstyńską Rafaela 
Santi. W Zwickau uczniowie wybrali się do 
Muzeum Roberta Schumana oraz Muzeum 
Augusta Horcha. Na koniec odwiedzili jed-
no z najstarszych miast Saksonii – Lipsk. Tu 
zobaczyli Ratusz wybudowany w 1556 roku, 
monumentalny pomnik Bitwy Narodów oraz 

Operę, która niegdyś pełniła funkcję giełdy 
handlowej.

Miejscem, gdzie stażyści spędzali ra-
zem wolny czas była świetlica ze stołem 
do ping-ponga, stołem bilardowym oraz 
fortepianem. Dzięki profesjonalnemu 
sprzętowi uczniowie mogli sprawdzić się 
w roli DJ-ów urządzając dyskotekę z grupą 
stażystów z Litwy, również odbywających 
praktyki w Saksonii. Świetlica okazała się 
również oazą spokoju, gdzie uczniowie 
udzielali korepetycji z języka polskiego 
zaprzyjaźnionemu studentowi z Iraku. 
Urozmaicenie czasu zapewniły stażystom 
zjeżdżalnia, jacuzzi oraz basen pod gołym 
niebem. Na czas praktyk stażyści otrzymali 
kieszonkowe w wysokości 650 euro, któ-
re mogli przeznaczyć na własne wydatki.  
W związku z tym chętnie urządzali wyciecz-
ki do galerii handlowych, by powrócić do 
Polski z pamiątkami dla swoich bliskich. 

Praktyka została oceniona bardzo po-
zytywnie. Każdy z uczniów otrzymał cer-
tyfikat ukończonego stażu, potwierdzają-
cy zdobyte umiejętności. Projekt okazał 
się motywacją do zdobywania wiedzy. 
Uczniowie podsumowując projekt złożyli 
podziękowania wszystkim osobom, które 
pomagały w organizacji wyjazdu.

Na zakończenie głos zabrał Janusz Stą-
pór Starosta Powiatu Kozienickiego. Wy-
głosił on bardzo znaczące słowa twierdząc, 
że Wiedza jest bardzo ważną rzeczą (...), 
ale sama wiedza, bez praktyki, jest ułom-
na, dlatego też tego typu wyjazdy są bardzo 
istotne.

Dzięki tej edukacyjnej podróży ucznio-
wie zdobyli potrzebne doświadczenia oraz 
poprawili swoje umiejętności językowe. 
Poznali wielu ciekawych ludzi oraz odwie-
dzili godne uwagi miejsca. Stażyści przy-
wieźli ze sobą z Niemiec nie tylko liczą-
ce się certyfikaty oraz doświadczenia, ale 
również bagaże miłych wspomnień, które 
towarzyszyć im będą przez całe życie.

monika wiraszka
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sAMOWOLA bUDOWLAnA I PROCEDURy JEJ LEgALIZACJI
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Pra-

wo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.  
z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) 
nie definiuje pojęcia samowoli budow-
lanej. Powszechnie przyjmuje się, że 
popełnia się ją, gdy buduje się budy-
nek (lub inny obiekt budowlany, jego 
część) bez wymaganego pozwolenia na 
budowę, zgłoszenia albo gdy starosta 
sprzeciwił się zamiarowi budowy obję-
tej obowiązkiem zgłoszenia. Samowolę 
można jednak popełnić, nawet gdy zała-
twiło się wszelkie niezbędne formalno-
ści. Wystarczy, że ruszy się z budową, 
zanim pozwolenie stanie się ostatecz-
ne, czy też w trakcie budowy dojdzie 
do istotnych odstępstw od projektu 
budowlanego i warunków zapisanych  
w pozwoleniu na budowę. Samowolą 
jest także prowadzenie robót budowla-
nych niezgodnie z zasadami sztuki bu-
dowlanej, bez kierownika budowy lub 
też bez dziennika budowy.

Niedopuszczalne jest również użyt-
kowanie budynku bez zgody nadzoru 
budowlanego czy też zmiana sposobu 
użytkowania budynku lub jego części 
bez zgłoszenia staroście. Do samo-
woli budowlanej może dojść również  
w trakcie użytkowania wybudowanego 
budynku – właściciele często decydują 
się na przebudowy oraz drobne rozbu-
dowy, takie jak np. dobudowanie ganku 
lub tarasu.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 Prawa budow-
lanego „stronami w postępowaniu w spra-
wie pozwolenia na budowę są: inwestor 
oraz właściciele, użytkownicy wieczyści 
lub zarządcy nieruchomości […]”.

W związku z powyższym samowo-
lę budowlaną popełnia ta osoba, która 
posiada tytuł prawny do nieruchomości  
(w postaci prawa własności, użytkowania 
wieczystego czy też trwałego zarządu). 

Mamy teraz dwie obowiązujące pro-
cedury legalizacji budowy. Do samowo-
li popełnionych przed 1 stycznia 1995 r. 
stosuje się przepisy Prawa budowlane-
go z dnia 24 października 1974 r., na-
wet jeżeli samowola została popełniona 
przed 1974 r. 

Kwestie związane z legalizacją 
samowoli budowlanej dokonanej po  
1 stycznia 1995 r. regulują obecnie prze-
de wszystkim: art. 48 i 49b oraz art. 50 
i 51 Prawa budowlanego z 1994 r. Urzę-
dem właściwym do rozpatrywania tego 
typu spraw jest powiatowy inspektorat 
nadzoru budowlanego, a w nielicznych 
przypadkach wojewódzki inspektorat 
nadzoru budowlanego.

Legalizacja samowoli budowlanej 

prowadzonej bez pozwolenia na budowę 
(art. 48 i 49 Prawa budowlanego).

Legalizacja samowolnej budowy 
prowadzonej bez pozwolenia na budo-
wę jest uzależniona od kilku warunków. 
Powiatowy inspektor nadzoru budow-
lanego najpierw bada czy budowa jest 
zgodna z przepisami o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
przepisami techniczno-budowlanymi 
w zakresie umożliwiającym doprowa-
dzenie obiektu budowlanego do stanu 
zgodnego z prawem. W razie stwier-
dzenia niezgodności budowy z przepi-
sami technicznymi lub z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzen-
nego, organ nadzoru budowlanego jest 
obowiązany nakazać w drodze decyzji 
rozbiórkę samowoli budowlanej. 

Jeżeli budowa jest zgodna z w/w 
przepisami, powiatowy inspektor nad-
zoru budowlanego wyda postanowie-
nie o wstrzymaniu prowadzenia robót 
budowlanych wraz z określeniem wy-
magań i dokumentów niezbędnych do 
zalegalizowania samowoli budowlanej. 
Inwestor zamierzający zalegalizować 
obiekt wybudowany bez pozwolenia na 
budowę będzie zobowiązany do przed-
stawienia w wyznaczonym terminie:
a) zaświadczenia wójta, burmistrza albo 

prezydenta miasta o zgodności bu-
dowy z ustaleniami obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego albo ostatecznej 
decyzji o warunkach zabudowy i za-
gospodarowania terenu, w przypadku 
braku obowiązującego planu zago-
spodarowania przestrzennego, 

b) cztery egzemplarze projektu budowla-
nego wraz z opiniami, uzgodnieniami, 
pozwoleniami i innymi dokumentami 
wymaganymi przepisami szczególny-
mi wraz zaświadczeniem projektanta 
o wpisie na listę członków właściwej 
izby samorządu zawodowego, aktual-
nym na dzień opracowania projektu;

c) oświadczenie o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane.
Nieprzedłożenie przez inwestora  

w wyznaczonym terminie w/w doku-
mentów wiąże się z koniecznością wy-
dania nakazu rozbiórki samowoli.

Po sprawdzeniu kompletności do-
starczonego projektu budowlanego 
oraz po zbadaniu zgodności projektu 
zagospodarowania działki lub terenu  
z przepisami o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, a w szcze-
gólności z ustaleniami obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, powiatowy inspektor 
nadzoru budowlanego ustali w drodze 
postanowienia wysokość opłaty legali-
zacyjnej (art. 49 ust. 1 Prawa budowla-
nego).

Wysokość opłaty legalizacyjnej za-
leży od rodzaju samowoli, a mianowicie 
od tego, czy obiekt został postawiony 
bez wymaganego pozwolenia na budo-
wę czy też bez zgłoszenia (lub pomimo 
sprzeciwu złożonego do zgłoszenia).  
W przypadku budowy bez pozwolenia 
na budowę opłatę wylicza się na pod-
stawie wzoru zawartego w ustawie Pra-
wo budowlane. Stawkę 500 zł mnoży 
się przez 50 i przez odpowiedni współ-
czynnik: kategorii obiektu i jego wiel-
kości (zawiera je załącznik do Prawa 
budowlanego). 

Dopiero po uiszczeniu w wyzna-
czonym terminie opłaty legalizacyjnej, 
powiatowy inspektor nadzoru budow-
lanego wyda decyzję o zatwierdzeniu 
projektu budowlanego i pozwoleniu na 
wznowienie robót albo o zatwierdzeniu 
projektu budowlanego, jeżeli budowa 
została zakończona. Organ nadzoru 
budowlanego zobligowany jest do na-
łożenia w w/w decyzjach obowiązku 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
legalizowanego obiektu. Decyzja o po-
zwoleniu na użytkowanie w/w obiektu 
może zapaść dopiero po przeprowadze-
niu obowiązkowej kontroli budowy. 

Legalizacja samowoli budowla-
nej prowadzonej bez wymaganego 
zgłoszenia bądź pomimo wniesienia 
sprzeciwu przez właściwy organ (art. 
49b Prawa budowlanego).

Postępowanie legalizacyjne obiektu 
budowlanego będącego w budowie albo 
wybudowanego bez zgłoszenia bądź po-
mimo wniesienia sprzeciwu przez właś-
ciwy organ rozpoczyna się od zbadania 
przez organ nadzoru zgodności budowy 
z przepisami miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego oraz  
przepisami techniczno – budowlanymi. 

Jeżeli inspektor dojdzie do wnio-
sku, że samowola budowlana nie naru-
sza tych przepisów albo istnieje moż-
liwość doprowadzenia do zgodności  
z tymi przepisami, to w drodze posta-
nowienia wstrzyma prowadzenie robót 
budowlanych (gdy budowa nie została 
zakończona) oraz nałoży na inwestora 
obowiązek przedstawienia w terminie  
30 dni następujących dokumentów:
a) odpowiednich szkiców lub rysunków  

a także pozwoleń, uzgodnień i opinii,

Dokończenie na str. 7
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b) projektu zagospodarowania działki lub 

terenu,
c) zaświadczenia wójta, burmistrza albo 

prezydenta miasta o zgodności bu-
dowy z ustaleniami obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego albo ostatecznej 
decyzji o warunkach zabudowy i za-
gospodarowania terenu, w przypad-
ku braku obowiązującego planu za-
gospodarowania przestrzennego (art. 
49b ust.2 Prawa budowlanego). 
Nieprzedłożenie przez inwestora  

w wyznaczonym terminie w/w doku-
mentów albo stwierdzenie niezgodności 
budowy z przepisami miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
albo przepisami techniczno – budowla-
nymi wiąże się z koniecznością nakaza-
nia w drodze decyzji rozbiórki obiektu 
budowlanego lub jego części.

Po przedłożeniu w wyznaczonym 
terminie w/w dokumentów, powiatowy 
inspektor nadzoru budowlanego ustali  
w drodze postanowienia wysokość 
opłaty legalizacyjnej. W przypadku 
samowolnej budowy bez wymaganego 
prawem zgłoszenia opłata legalizacyj-
na wynosi odpowiednio 2 500 zł albo  
5 000 zł (art. 49b ust. 5 Prawa budow-
lanego). Opłata legalizacyjna podlega 
wpłacie w terminie 7 dni na konto właś-
ciwego urzędu wojewódzkiego. 

W przypadku gdy budowa została 
zakończona, procedurę legalizacyjną 
kończy wniesienie opłaty. Natomiast 
w sytuacji, gdy budowa nie została za-
kończona, po wniesieniu opłaty legali-
zacyjnej, powiatowy inspektor nadzoru 
budowlanego w drodze postanowienia 
zezwoli na dokończenie budowy.

Legalizacja robót budowlanych na 
podstawie art. 50 i 51 Prawa budow-
lanego.

Samowola budowlana może dotyczyć 
także różnego rodzaju robót budowla-
nych (nie zakwalifikowanych jako na-
ruszenie art. 48 i art. 49b Prawa budow-
lanego) wymagających pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia np. przebudowa, 
montaż, remont lub rozbiórka obiektu 
budowlanego. Takich z kolei naruszeń 
prawa dotyczy art. 50 i 51 Prawa bu-
dowlanego. Regulacją w/w artykułów 
objęte są również roboty budowlane 
wykonywane w sposób mogący spowo-
dować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi 
lub mienia bądź zagrożenie środowiska, 
a także roboty wykonywane w sposób 
istotnie odbiegający od ustaleń i warun-
ków określonych w pozwoleniu na bu-

dowę bądź w przepisach.
Gdy dochodzi do wymienionych 

sytuacji, powiatowy inspektor nadzo-
ru budowlanego wydaje postanowienie  
o wstrzymaniu robót budowlanych 
określając przyczyny wstrzymania ro-
bót oraz wymagania dotyczące niezbęd-
nych zabezpieczeń dotyczących budowy 
(art. 50 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego). 
W postanowieniu o wstrzymaniu robót, 
inspektor może nałożyć na inwestora 
obowiązek przedstawienia w terminie 
30 dni inwentaryzacji wykonanych ro-
bót budowlanych lub odpowiednich 
ocen technicznych bądź ekspertyz. 

W przypadku wykonywania robót 
pomimo ich wstrzymania, powiatowy 
inspektor nadzoru budowlanego może 
na podstawie art. 50a Prawa budowla-
nego nakazać rozbiórkę obiektu budow-
lanego. Postanowienie o wstrzymaniu 
robót budowlanych jest ważne tylko 
przez dwa miesiące. W tym czasie in-
spektor na podstawie art. 51 Prawa bu-
dowlanego może wydać różne decyzje 
prowadzące do zakończenia postępowa-
nia naprawczego:
a)jeżeli uzna, ze doszło do niezgodności 

z przepisami, której nie da się usunąć, 
nakazuje zaniechanie dalszych robót 
lub wydaje decyzje o rozbiórce obiektu 
budowlanego lub jego części;

b)może nałożyć obowiązek wykona-
nia określonych robót budowlanych  
w celu doprowadzenia wykonanych 
robót budowlanych do stanu zgodne-
go z prawem, określając termin ich 
wykonania;

c) w przypadku istotnego odstąpienia od 
zatwierdzonego projektu budowlanego 
lub innych warunków pozwolenia na 
budowę – nakłada, określając termin 
wykonania, obowiązek sporządzenia  
i przedstawienia projektu budowla-
nego zamiennego, uwzględniające-
go zmiany wynikające z dotychczas 
wykonanych robót budowlanych oraz  
w razie potrzeby wykonania określo-
nych czynności lub robót budowla-
nych w celu doprowadzenia wykony-
wanych robót budowlanych do stanu 
zgodnego z prawem.
Postępowanie legalizacyjne prowa-

dzone na podstawie art. 50 i 51 Prawa 
budowlanego następuje bez obowiązku  
wnoszenia opłat legalizacyjnych.

Legalizacja samowoli budowlanej 
sprzed 1 stycznia 1995 r.

Do samowoli budowlanych, które 
powstały przed 1995 r. stosuje się prze-
pisy ustawy z dnia 7 października 1974 

r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1974 r.  
Nr 38, poz. 229 z późn. zm.). Na pod-
stawie jej przepisów organ nadzoru 
budowlanego wydaje nakaz rozbiór-
ki, jeżeli stwierdzi, że zachodzi jed-
na z sytuacji określonych w art. 37 tej  
ustawy, tj.:
a) wybudowany obiekt narusza ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego lub

b) powoduje niebezpieczeństwo dla 
ludzi lub mienia bądź powoduje nie-
dopuszczalne pogorszenie warunków 
zdrowotnych lub użytkowych dla oto-
czenia albo, że narusza przepisy tech-
niczno-budowlane.
Do wydania nakazu rozbiórki wy-

starczające jest spełnienie jednej z tych 
przesłanek.

W przypadku niewykazania naruszeń 
art. 37 organ nadzoru budowlanego po-
dejmie postępowanie zmierzające do 
zalegalizowania samowolnie wznie-
sionego obiektu budowlanego. W tym 
celu na podstawie art. 40 organ nadzoru 
w drodze decyzji nałoży na inwestora 
obowiązek wykonania w określonym 
terminie zmian i przeróbek mających 
na celu doprowadzenie obiektu do stanu 
zgodnego z prawem 

Jeżeli inwestor wykona w oznaczo-
nym terminie nałożone na niego obo-
wiązki, to obiekt stanie się legalny,  
a inwestor będzie mógł wystąpić o po-
zwolenie na użytkowanie obiektu, które 
zgodnie z art. 42 ust. 1 w/w ustawy jest 
obowiązkowe. Do użytkowania budyn-
ku inwestor nie będzie musiał natomiast 
uiszczać opłaty legalizacyjnej, bowiem 
prawo budowlane z 1974 r. nie przewi-
duje takich opłat. Pozwolenie na użytko-
wanie budynku zostanie wydane, jeżeli 
organ nadzoru budowlanego stwierdzi, 
że obiekt nadaje się do użytku. Jeżeli in-
westor nie wykona nałożonych na niego 
obowiązków, to straci prawo legalizacji 
samowoli, a inspektor nadzoru budow-
lanego będzie miał obowiązek wydania 
nakazu rozbiórki.

janusz górski 
Powiatowy inspektor nadzoru 

Budowlanego w kozienicach

Powiatowy insPektorat  
naDzoru BuDowLanego

   uL. Świerczewskiego 20
   26 – 900 kozienice

Dokończenie ze str. 6
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Turniej BezpieczeńsTwa w ruchu Drogowym
Już po raz XXXV Polski Związek 

Motorowy i Komenda Główna Poli-
cji przy współudziale Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu 
zorganizował Ogólnopolski Turniej Bez-
pieczeństwa w Ruchu Drogowym dla 
szkół podstawowych i gimnazjalnych.  
W Kozienicach w Publicznej Szkole 
Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi im. Jana Kochanowskiego 
odbyły się eliminacje powiatowe tego 
turnieju, którego głównym celem jest 
podnoszenie kultury społeczeństwa  
i działanie na rzecz poprawy stanu bezpie-
czeństwa ruchu drogowego, w tym bez-
pieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. 
Rzecznik Komendanta Powiatowego Po-
licji Patrycja Zaborowska dodaje „ważne 
jest także zachęcenie do nauki przepisów  
i zasad bezpiecznego poruszania się po 
drogach, zasad i umiejętności udzielania 
pierwszej pomocy oraz popularyzowanie 
roweru jako środka transportu, a także 
rekreacji i sportu”.

W tym roku w turnieju udział wzięło  
15 trzyosobowych drużyn ze szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych. Szkoły pod-
stawowe reprezentowały: PSP nr 1 i nr 3  
z Kozienic, PSP z Gniewoszowa, Brzózy, 
Augustowa w gminie Grabów nad Pilicą, 
Wysokiego Koła, Sieciechowa i Stanisła-
wic. Gimnazja: PG nr 1 z Kozienic, PG 
z Gniewoszowa, Brzózy, Głowaczowa, 

Grabowa nad Pilicą, 
Sieciechowa i Świerży 
Górnych. 

Tegoroczne elimina-
cje powiatowe odbyły 
się w trzech etapach. 
Pierwszy etap obej-
mował test pisemny 
składający się z 25 py-
tań dotyczących zasad 
pierwszeństwa prze-
jazdu przez skrzyżo-
wanie tzw. krzyżówek, 
znaków drogowych  
i przepisów ruchu dro-
gowego oraz pierwszej pomocy. Drugi etap 
obejmował tor przeszkód składający się  
z korytarza z listew krótkich, równoważ-
ni, bramki wiszącej, żmijki, łezki, slalomu 
z ograniczeniem, tarki i rynny. Natomiast 
trzeci i ostatni etap związany był z pierwszą 
pomocą przedmedyczną, podczas którego 
jeden zawodnik z każdej drużyny musiał 
odpowiedzieć na trzy pytania teoretyczne 
oraz wykonać jedno zadanie praktyczne.

Zmagania uczestników oceniała 5 oso-
bowa komisja sędziowska, której prze-
wodniczył Naczelnik Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Powiatowej Policji 
w Kozienicach podinsp. Adam Kultys. Po 
ocenie zaciętej rywalizacji komisja ogło-
siła wyniki. Wśród szkół podstawowych 
największą ilość punktów zdobyła drużyna 

reprezentująca Publiczną Szkołę Podsta-
wową Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  
z Kozienic. Tuż za nią znaleźli się ucz-
niowie z PSP ze Stanisławic, a III miej-
sce zajęła drużyna z PSP z Brzózy. Wśród 
szkół gimnazjalnych pierwsze miejsce 
zajęli wychowankowie z Gimnazjum 
z Głowaczowa, drugie z Gimnazjum  
z Brzózy, natomiast trzecie miejsce przy-
padło drużynie z Gimnazjum Nr 1 z Ko-
zienic. Wszystkie drużyny biorące udział 
w turnieju otrzymały dyplomy i nagro-
dy rzeczowe, natomiast drużyny, które 
uplasowały się na pierwszych miejscach 
będą reprezentowały powiat kozienicki  
w eliminacjach rejonowych XXXV Ogól-
nopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa  
w Ruchu Drogowym.

aLeksanDra PajDa

Xii ogÓLnopoLsKi FesTiwaL pieŚni-piosenKi paTrioTycznej 
LuDowej i Tańca LuDowego – gŁowaczÓw 2012

22 kwietnia w Publicznym Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Głowaczowie 
odbyła się Gala Laureatów XII Ogólno-
polskiego Festiwalu Pieśni – Piosenki 
Patriotycznej, Ludowej i Tańca Ludo-
wego Głowaczów 2012.

Zarówno Galę, jak i zorganizowany 
dzień wcześniej Konkurs Finałowy Fe-
stiwalu poprowadziła Alicja Konarska 
– organizator festiwalu i Prezes Zarzą-
du Stowarzyszenia „KONAR”.

Wszystkich wykonawców oraz sym-
patyków pieśni patriotycznej i ludowej 
a także tańca ludowego przywitał Wójt 
Gminy Głowaczów Stanisław Bojar-
ski, natomiast oficjalnego otwarcia 
festiwalu dokonał płk dr Dariusz Ka-
leta Szef Wojewódzkiego Sztabu Woj-
skowego, który objął nad festiwalem 
patronat honorowy z ramienia Ministra 
Obrony Narodowej.

Wśród zaproszonych gości byli obec-
ni m.in.: poseł na Sejm RP Mirosław 
Maliszewski, Radny Województwa Ma-

zowieckiego Leszek Przybytniak, Wi-
cestarosta Powiatu Kozienickiego Józef 
Grzegorz Małaśnicki.

Galę Laureatów uświetnił występ 
Orkiestry Koncertowej Reprezentacyj-
nego Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego. Zebrani mogli usłyszeć wie-
le utworów nawiązujących do ważnych 
dla Polski wydarzeń historycznych, m. 
in. Bogurodzicę, Warszawiankę, Hymn 
do miłości Ojczyzny, Rotę.

Podczas Gali wystąpiło 14 wyko-
nawców – zwycięzców w poszczegól-
nych kategoriach, którzy zaprezentowali 
swoje umiejętności wokalne i taneczne.

Nagrodę Grand Prix zdobył 30 – oso-
bowy chór „Jaszczwóry” z IV Liceum 
Ogólnokształcącego w Krakowie. Zwy-
cięzcy festiwalu wykonali dwa utwory: 
„Tango na głos, Orkiestrę i jeszcze jeden 
głos” do słów i muzyki Grzegorza Tom-
czaka oraz „Szwoleżerowie” do słów 
rotmistrza Włodzimierza Gilewskiego.

Wystąpili również zdobywcy I miejsc 

Konkursu Finałowego oraz wykonawcy 
nagrodzeni Nagrodami Specjalnymi.

Puchary oraz dyplomy i nagrody 
wręczane były zwycięzcom przez Rad-
nego Województwa Mazowieckiego 
Leszka Przybytniaka, Wicestarostę Po-
wiatu Kozienickiego Józefa Grzegorza 
Małaśnickiego, Zastępcę Wójta Gminy 
Głowaczów Piotra Kozłowskiego, a tak-
że dyrektora Publicznego Gimnazjum 
w Głowaczowie Krzysztofa Wolskiego, 
gospodarza imprezy.

XII Ogólnopolski Festiwal Polskiej 
Pieśni – Piosenki Patriotycznej, Lu-
dowej i Tańca Ludowego Głowaczów 
2012 cieszył się dużym zainteresowa-
niem. W Konkursie Finałowym wystą-
piło 56 wykonawców (soliści, zespoły 
kameralne i chóry) w VI kategoriach 
– razem 215 artystów z 17 powiatów  
5 województw: lubelskiego, małopol-
skiego, mazowieckiego, świętokrzy-
skiego, podkarpackiego.

agnieszka gajDa
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Powiat Kozienicki podpisał umowę nr POIG.08.03.00–14–002/11–00 o dofi-
nansowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie 
Kozienickim”.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 80 gospo-
darstw domowych na terenie Powiatu Kozienickiego zagrożonych wykluczeniem 
cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności poprzez 
zapewnienie im w okresie 24 miesięcy realizacji projektu i 5 lat trwałości projek-
tu dostępu do Internetu. W ramach projektu nastąpi także dofinansowanie kosz-
tów działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego  
w postaci wyposażenia w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu 
w dwóch jednostkach podległych beneficjentowi tj. w Domu Pomocy Społecznej 
dla Dorosłych w Kozienicach i Placówce Socjalizacyjnej „PANDA”. 

Całkowita wartość projektu wynosi 860 195,00 zł, w tym dofinansowanie wy-
nosi 731 165,75 zł, a wkład własny Powiatu Kozienickiego 129 029,25 zł.

Zgodnie z warunkami Działania 8.3 PO IG do projektu kwalifikują się osoby, 
których:

1.Gospodarstwa domowe spełniają kryterium dochodowe upoważniające do 
otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej 

2.Gospodarstwa domowe spełniają kryterium dochodowe upoważniające do 
otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych 

3.Młodzież ucząca się w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych, których 
organem prowadzącym jest Powiat Kozienicki (Zespół Szkół Nr 1 w Ko-
zienicach, I Liceum Ogólnokształcące w Kozienicach, Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Garbatce Letnisko) z rodzin w trudnej sytuacji materialnej  
i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do 
otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy 
społecznej.

4.Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności lub z orzeczeniem równoważnym, w tym osoby niewidome i sła-
bowidzące.

5. Rodziny zastępcze.

Dodatkowe kryteria udziału w projekcie i informacje nt. projektu można przeczy-
tać w Regulaminie uczestnictwa w projekcie.

Regulamin i inne informacje dotyczące projektu można otrzymać w Biu-
rze Projektu (Starostwo Powiatowe w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28,  
II piętro, pokój 42), tel. 48 611 73 24, fax 48 611 73 29

Polecane linki:
Władza Wdrażająca Programy Europejskie
www.wwpe.gov.pl 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
www.poig.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Portal Unii Europejskiej
www.europa.eu 

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

XVIII SeSja raDy  
powIatu kozIenIckIego

9 maja 2012r. odbyła się XVIII Se-
sja Rady Powiatu Kozienickiego IV  
kadencji.

Radni zapoznali się z informacjami:  
o realizacji zadań  przez Komendę Powia-
tową Policji w Kozienicach w 2011 roku 
oraz Oceną Zasobów Pomocy Społecznej 
w Powiecie Kozienickim.

Podjęte zostały uchwały w następują-
cych sprawach:
– wprowadzenia zmian w Uchwale  

Nr XVI/116/2012 Rady Powiatu Kozie-
nickiego z dnia 29.02.2012 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Sieciechów na realizację zadania „Za-
kup urządzania do czyszczenia i udraż-
niania kanalizacji”,

– udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Sieciechów na realizację zadania „Ter-
momodernizacja budynku świetlicy 
wiejskiej w Zajezierzu”,

– udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Sieciechów na realizację zadania „Do-
posażenie ciągnika Zetor w urządzenia 
do przeładunku odpadów komunalnych 
gromadzonych na terenie Gminy Sie-
ciechów oraz urządzania terenów zielo-
nych i zadrzewień”,

– udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Sieciechów na realizację zadania „Za-
kup samochodu dostawczego do zbiórki 
odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Sieciechów”,

– udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Głowaczów na realizację zadania „Bu-
dowa wodociągu w miejscowości Lip-
ska Wola”,

– udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Gniewoszów na realizację zadania „Bu-
dowa kanalizacji sanitarnej podciśnie-
niowej z przyłączami w m. Borek, Re-
gów Stary, Oleksów gm. Gniewoszów. 
Zlewnia stacji SP1. Etap II – Kolektor 
KP2. Zlewnia stacji SP2”,

– udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Kozienice na realizację zadania „PT  
i budowa kanalizacji deszczowej na te-
renie Gminy Kozienice: ul. Ciekawa, 
Warszawska – bis, Dębowa, Świerko-
wa, Brzozowa”,

– udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Kozienice na realizację zadania „PT 
i termomodernizacja budynku przed-
szkola nr 2”,

– udzielenia pomocy finansowej Gmi-
nie Kozienice na realizację zadania 
„PT, budowa, rozbudowa, przebudowa 
obiektów Centrum (termomodernizacja 

Dokończenie na str. 21
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II POWIATOWY RAJD ROWEROWY 
„ŚLADAMI HISTORII”

19 maja odbył się II Powiatowy 
Rajd Rowerowy „Śladami Historii”, 
który został zrealizowany w ramach 
projektu „Powiat Kozienicki Stolica 
Kultury Mazowsza 2012”. Organiza-
torami przedsięwzięcia byli Starostwo 
Powiatowe w Kozienicach, Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazo-
wieckiego oraz Kozienickie Stowarzy-
szenie Rekonstrukcji Historycznych. 
W tym roku pracownicy Wydziału Pro-
mocji i Kultury – koordynatorzy Rajdu 
zaplanowali 73 kilometrową trasę po 
północnych terenach powiatu, obfitu-
jącą w miejsca upamiętniające wyda-
rzenia z powstania styczniowego oraz 
II wojny światowej. 

Tegoroczna edycja rajdu cieszy-
ła się zaskakująco dużym zaintereso-
waniem, zgromadziła 49 uczestników  
w wieku 18-60 lat, zarówno pasjonatów 
rowerów jak i amatorów rekreacyjnych 
wycieczek. Wśród uczestników znaleź-
li się m.in. pracownicy: Państwowej 
Straży Pożarnej, Elektrowni Kozienice, 
Urzędu Miejskiego, Starostwa Powia-
towego, Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowot-
nej oraz uczniowie szkół z terenu po-
wiatu. Do udziału w rajdzie zgłosili 
się również rowerzyści z Radomia  
i Dęblina. Wszyscy podołali wyzwaniu  

i bez więk-
szego wysiłku 
pokonali trasę 
o zróżnicowa-
nym stopniu 
trudności.

Nad bez-
pieczeństwem 
Rajdu czuwali 
funkcjonariu-
sze Powiatowej 
Komendy Poli-
cji z Kozienic 
i Posterunku  
w Głowaczo-
wie, którzy 
e s k o r t o w a l i 
kolumnę rowerzystów na odcinkach trasy 
o największym natężeniu ruchu.

Punktem kulminacyjnym rajdu był 
postój na terenie Zespołu Szkół w Ur-
synowie, gdzie Janusz Stąpór Starosta 
Powiatu Kozienickiego oraz Józef Grze-
gorz Małaśnicki Wicestarosta Powiatu 
Kozienickiego nagrodzili wszystkich 
wytrwałych pamiątkowymi medalami 
oraz folderami z opisem trasy. Beata Wa-
luś – Kierownik Kozienickiego Parku 
Krajobrazowego wraz z pracownikami 
przeprowadziła konkurs z nagrodami, 
sprawdzający poziom wiedzy przyrod-
niczej zdobytej podczas Rajdu. Wśród 

uczestników zostały rozlosowane nagro-
dy ufundowane przez Centrum Ubez-
pieczeń i Usług Finansowych Marzena 
Lesiak, Sklep Rowerowo-Sportowy 
Rowmot Edyta Kowalska.

Tegoroczny Rajd został dofinansowa-
ny ze środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego w ramach projektu „Po-
wiat Kozienicki Stolica Kultury Mazow-
sza 2012”.

Wszystkich zainteresowanych udzia-
łem w rajdzie zapraszamy na przyszłorocz-
ną edycję po terenach nadwiślańskich.

Na str. 11 – 14 zamieszczony jest fol-
der z opisem trasy.

ewa cichecka

nAbóR DO sPECJALnEgO OŚRODKA sZKOLnO–
WyChOWAWCZEgO W OPACtWIE

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wy-
chowawczy w Opactwie przedstawia 
ofertę naboru uczniów na rok szkolny 
2012/2013 do szkół: podstawowej, gim-
nazjum i przysposabiającej do pracy. 

W ramach szkoły podstawowej będą 
funkcjonowały następujące klasy:
– dla dzieci z upośledzeniem umy-

słowym w stopniu umiarkowanym  
i znacznym,

– dla dzieci z autyzmem,
– zespoły rewalidacyjno- wychowawcze 

dla dzieci z upośledzeniem umysło-
wym w stopniu głębokim.
Istnieje też możliwość utworzenia 

klasy dla dzieci z upośledzeniem umysło-
wym w stopniu lekkim.

W ramach gimnazjum będą funkcjo-
nowały następujące klasy:

– dla dzieci z upośledzeniem umy-
słowym w stopniu umiarkowanym  
i znacznym,
– dla dzieci z upośledzeniem umysło-
wym w stopniu lekkim.
W ramach szkoły przysposabiają-

cej do pracy będą funkcjonowały kla-
sy – dla młodzieży z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym 
i znacznym.

Uczniowie zamieszkali w miejsco-
wościach oddalonych od naszej szkoły 
mają  możliwość zakwaterowania się 
w grupach wychowawczych (internat  
z całodziennym wyżywieniem).

Dokumenty wymagane przy nabo-
rze do szkół:
– podanie rodziców lub opiekunów,
– orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-

cjalnego, 

– zaświadczenie o stałym miejscu zamel-
dowania, 

– odpis aktu urodzenia,
– świadectwo ukończenia szkoły lub kla-

sy niższego szczebla.
Dokumenty należy składać w Staro-

stwie Powiatowym w Kozienicach , ul. 
J. Kochanowskiego 28 – Wydział Zdro-
wia, Edukacji i Sportu.

Wysoko wykwalifikowana kadra 
pedagogiczna oferuje zajęcia wspoma-
gające ogólny rozwój dziecka z zasto-
sowaniem różnorodnych metod i form 
pracy z uczniem niepełnosprawnym 
oraz zajęcia pozalekcyjne.

Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod nr telefonu 48 621-60-
03 lub na stronie internetowej szkoły  
www.soswopactwo.w.interia.pl

jeżeli twoje dziecko wymaga specjalnych potrzeb edukacyjnych, ma problemy w nauce, 
 zachowaniu i akceptacji w środowisku, to przyjdź do nas!

Wydarzenia/Informacje
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TRASA II pOwIATOwegO RAjDu ROweROwegO  
„ŚLADAMI HISTORII”

II Powiatowy Rajd Rowerowy roz-
poczynamy na parkingu przy ul. J. Ko-
chanowskiego pomiędzy placem Kozie-
nickiego Domu Kultury a Prokuraturą, 
vis-a-vis Starostwa Powiatowego w Ko-
zienicach. Podczas rajdu jesteśmy zo-

bowiązani do przestrzegania regulami-
nu rajdu, przepisów ruchu drogowego 
oraz zasad bezpieczeństwa. Przed nami  
70 kilometrowa trasa, dlatego starajmy 
się równomiernie rozkładać siły i nie for-
sujmy zbytnio organizmu.

Wyruszamy o godz. 9.00 po uprzed-
niej odprawie i zapoznaniu się z trasą 
rajdu. Przed nami około 
8 godzin przeznaczonych 
na pokonanie trasy, odpo-
czynek oraz podziwianie 
pięknych okoliczności 
przyrody. Uporządko-
waną kolumną rowero-
wą jedziemy ulicą Gło-
waczowską i Chartową  
w kierunku pierwszego, 
ciekawego historycznie 
miejsca na naszym szla-
ku – cmentarza ewan-
gelicko-augsburskiego  
w Chinowie Starym. 

Za Kozienicami podążamy drogą krajo-
wą nr 48, niedaleko za wiaduktem nad torami 
kolejowymi, odbijamy w prawo i po przeje-
chaniu pierwszych 6 kilometrów dojeżdża-
my do jednego z dwóch w powiecie kozie-
nickim cmentarzy, będących świadectwem 
obecności ewangelików na tym terenie  
w XIX i XX wieku. Cmentarz założony zo-
stał około 1840 r., przez osadników – głów-
nie rolników i rzemieślników zasiedlających 
w większości nadwiślańskie wsie. 

Od pochodzenia nazywano ich Olę-
drami, stąd liczne nazwy wsi kozieni-
ckiego powiśla Holendry: Kozienickie, 
Piotrkowskie, Kuźmińskie. Po zwiedze-
niu cmentarza, ruszamy dalej, po drodze 
możemy zaobserwować jak dynamicznie 

rozwija się budownictwo jednorodzinne 
na tym terenie.

Ponownie docieramy do drogi krajowej 
nr 48, musimy zachować szczególną ostroż-
ność na ruchliwym odcinku do Maciejowic 
i leśniczówki Cztery Kopce. Od tego miej-
sca większość trasy Rajdu wiodła będzie 
leśnymi i polnymi szlakami. Niedaleko 

leśniczówki Cztery Kopce, odnajdujemy 
odrestaurowaną w 2011 r. mogiłę, pomnik 
żołnierzy 31 pułku piechoty Strzelców 
Kaniowskich i innych jednostek Wojska 
Polskiego zaciekle walczących w okolicy 
we wrześniu 1939 r. Stąd leśnymi ostępa-
mi docieramy do Królewskiego Traktu, 
którym przed wiekami przemieszczały się 
przez Puszczę Kozienicką królewskie or-
szaki. Niedługo, po przejechaniu łącznie 
około 12,5 kilometrów skręcamy w lewo, 

na zielony szlak rowerowy. Jadąc niemalże 
„leśną autostradą” obieramy kierunek pół-
nocny. Przy tzw. Bobrowej Wodzie opusz-
czamy zielony szlak, podążamy w kierunku 
wsi Łaszówka, przed którą w lesie znaj-
duje się mogiła Hubalczyków – żołnierzy 
Oddziału Wydzielonego WP mjr. Henryka 
Dobrzańskiego „Hubala”. W miejscu tym 
okoliczni mieszkańcy pochowali żołnierzy 
Kazimierza Stromskiego i Henryka Piekar-
skiego, którzy polegli w potyczce z Niemcami  
w Woli Chodkowskiej 1 października  
1939 r. Była to pierwsza potyczka partyzan-
cka mjr. „Hubala”. Dalej przez Łaszówkę 
i Selwanówkę dojeżdżamy do Woli Chod-
kowskiej, skąd udajemy się do Chodkowa. 

Przejeżdżamy przez most na Radom-
ce, gdzie możemy podziwiać styk Pusz-
czy Kozienickiej i Stromieckiej przedzie-
lonych rzeką. 

Po przejechaniu 22 kilometrów, w Chod-
kowie znajdziemy kolejną pamiątkę pobytu 
na tym terenie oddziału mjr. Henryka Do-
brzańskiego – jest to pomnik w formie głazu 
z pamiątkową tablicą: „Hubalowi i jego żoł-
nierzom na pamiątkę pobytu w Chodkowie 
i stoczenia zwycięskiej bitwy z Niemcami 
w Woli Chodkowskiej w dniu 1-X-1939 r. 
Społeczeństwo wsi Chodków i okolic 8-X-
1976 r.”. Pomnik został ustawiony staraniem 
regionalisty społecznika Antoniego Lipca. 

Na naszej trasie spotkamy jeszcze 
kilka innych świadectw pamięci 
postawionych dzięki determinacji 
pana Lipca.

Kolejnym punktem trasy jest po-
mnik ulokowany przy leśnej ścieżce. 
Pomnik w formie tablicy z inskrypcją: 
„Pamięci tych, którzy polegli w boju 
o wolność Ojczyzny – Żołnierzom 
Września 1939 r. Mieszkańcy gminy 
Głowaczów”. Miejsce do lokalizacji 
wybrano nieprzypadkowo – w okoli-
cy przedzierały się przez lasy w kie-
runku przeprawy mostowej na Wiśle 
i walczyły liczne jednostki Wojska 
Polskiego w 1939 r. Tu stoczył zacięty 

bój 31 pułk piechoty Strzelców Kaniowskich. 
W oddalonych o około 3 kilometry 

Studziankach Pancernych czekają na nas 
liczne atrakcje, zobaczymy tu głównie 
miejsca związane z bitwą o Studzianki 
i walkami na przyczółku warecko-mag-
nuszewskim w sierpniu 1944 r. Tu stoi 
Pomnik-Mauzoleum z tablicami upa-
miętniającymi poległych w bitwie oraz 
radzieckie i polskie jednostki walczące  

Dokończenie na str. 12
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z doborowymi dywizjami niemieckimi. 
Tu na wielkim postumencie kryjącym 

prochy poległych, stoi czołg T-34/76, któ-
ry brał udział w walkach. Jest on ozna-
czony numerem 217 – numerem czołgu, 
który pierwszy wjechał do wsi. Dodat-
kowo we wsi możemy zobaczyć rów-
nież Kościół polskokatolicki pw. Matki 
Boskiej Wniebowziętej i Królowej Po-
koju. W Studziankach Pancernych, po 
przejechaniu 28 kilometrów urządzamy 
sobie kilkunastominutowy odpoczynek 
na polance ze ścieżką dydaktyczną Nad-
leśnictwa Dobieszyn. Na kilkunastu tab-
licach informacyjnych znajduje się wiele 
ciekawostek związanych z ekosystemem 
leśnym. Polecamy!!

Opuszczając Studzianki Pancerne wyjeż-
dżamy z lasów Puszczy Stromieckiej. Odtąd 
większość naszego Rajdu wiodła będzie ot-
wartą przestrzenią, lokalnymi drogami pub-

licznymi, bądź polnymi ścieżkami, wśród 
osiedli, osad i wsi. Przez Grabnowolę, Ma-

riampol i Jasieniec 
docieramy do Cecy-
lówki Głowaczow-
skiej. Niewielką 
część trasy między 
Mariampolem a Ja-
sieńcem będziemy 
musieli pokonać ru-
chliwą drogą woje-
wódzką 730. 

Na tym odcinku 
zachowajmy szcze-
gólną ostrożność. 

W Cecylów-
ce Głowaczow-

skiej pośród wiejskiej zabudowy wyróżnia 
się mogiła i zadbany pomnik w kształcie 
komina. Pomnik zlokalizowany został  
w miejscu gdzie znajdowała się stodoła,  
w której wojska niemieckie spaliły żywcem 
54 mieszkańców wsi. Pomnik oraz inskryp-
cja na tablicy przypominają o tych boles-
nych wydarzeniach: „Ofiarom bestialskiego 
mordu dokonanego 13 września 1939 r. na 
54 obywatelach polskich spalonych żywcem 
przez hitlerowskiego okupanta. W dowód 
pamięci społeczeństwo Cecylówki i okolicz-
nych wsi”. Po krótkim pobycie wyruszamy 
w kierunku pomnika powstańczego w Lipie. 
Jedziemy w zwartej kolumnie, zapobieg-
nie to ewentualnemu rozproszeniu Rajdu 
wśród leśnych i polnych dróżek, które wy-
stępują licznie na tym odcinku. Pomiędzy 
wsiami Henryków a Helenów, niedaleko 
zachodniej granicy powiatu kozienickiego 
wyjedziemy wprost pod pomnik upamięt-
niający bitwę oddziału Powstańców Stycz-
niowych porucznika Pawła Gąsowskiego  
z wojskami carskimi. 

W bitwie pod Lipą, stoczonej 15 lu-
tego 1864 r. oddział powstańczy „Dzieci 
Warszawy” został całkowicie rozbity. Na 
polu boju padło około 40 powstańców,  
87 zostało rannych, 14 dostało się do niewo-
li. Ocaleli jedynie kawalerzyści z dowódcą, 
udało im się uniknąć rzezi. Polegli powstań-
cy zostali w większości przetransportowani 
i pochowani na cmentarzu w Głowaczowie, 
gdzie do dziś znajduje się ich miejsce po-
chówku. Z chwilą odzyskania przez Polskę 
niepodległości grupa mieszkańców Lipy 
i okolic pamiętających bitwę postanowiła 
uczcić poległych. Ustawili krzyż z drzewa 
dębowego, który stał się „figurą powstań-
czą”. W 1944 roku Niemcy obalili krzyż, 
porzucając go nieopodal. Niedługo po wy-

cofaniu się Niemców, miejscowi pod osło-
ną nocy ustawili krzyż na swoim miejscu.  

W 1971 roku z inicjatywy Antoniego Lip-
ca, o którym wspominaliśmy wyżej – obok 
nadgryzionego zębem czasu krzyża posta-
wiono dwa piętrzące się granitowe głazy 
narzutowe, nad którymi górują lanca i dwie 
kosy postawione na sztorc. Całość, malow-
niczo usytuowana na tle drzew otoczona 
jest ogrodzeniem. Na głazie umieszczono 
pamiątkowe tablice z inskrypcją oraz liczbą 
123 – symbolizującą lata zniewolenia Pol-
ski. W 2009 roku władze Gminy Głowa-
czów odrestaurowały pomnik. 

Naszym następnym celem jest miejsco-
wość Głowaczów – docieramy do niej prze-
jeżdżając przez wieś Lipa, gdzie mieszkał 
wspomniany Antoni Lipiec. Co ciekawe, 
podczas drugowojennej okupacji prowadził 
on jedną z konspiracyjnych wytwórni grana-
tów zaczepnych tzw. „Sidolówek”. Po prawie 
50 kilometrach jazdy, do Głowaczowa wjeż-
dżamy drogą wojewódzką 730 również i tu 
musimy zachować szczególną ostrożność. 
W miejscowości jest kilka ciekawych miejsc 
upamiętniających historyczne wydarzenia 
i postacie. Należy do nich kolejny pomnik 
ufundowany dzięki Antoniemu Lipcowi. 
Znajdziemy go na głowaczowskim rynku, 
przy urzędzie gminy – upamiętnia on żołnie-
rzy i przeszło 2000 mieszkańców Głowaczo-
wa poległych podczas II wojny światowej. 

Z rynku wyruszamy w kierunku Brzózy. 
Po drodze napotykamy unikalne, nie tylko  

Dokończenie ze str. 11
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w skali regionu – obiekty oddające cześć Jó-
zefowi Piłsudskiemu. Jest to pomnik ku czci 
Marszałka Polski znajdujący się na skwerze 
jego imienia. Ciekawy, zwieńczony krzyżem 
wojennym Virtuti Militari, około 3 metrowy 
obelisk otoczony niskim parkanem zwraca 
uwagę przejeżdżających. W obelisk wmuro-
wana jest tabliczka z orłem niepodległościo-
wym, poniżej widnieje tablica z wizerunkiem 
Marszałka i inskrypcją: „POLAKU! SPÓJRZ 
NA TEN KRZYŻ TO MIŁOŚNICY JÓ-
ZEFA PIŁSUDSKIEGO KU JEGO CZCI  
W 70-LECIE PODNIEŚLI GO WZWYŻ  
11 XI 1988”, u podstawy pomnika znajdzie-
my szablę i buławę marszałkowską. Niespeł-
na 1 kilometr dzieli nas od kolejnego wotum 
wdzięczności mieszkańców Głowaczowa  
i Narodu. 

Za Głowaczowem, musimy zjechać na 
jednym ze zjazdów z drogi krajowej nr 48  
w lewo. Nieopodal, około 100 m od szosy, na 
polance znajduje się jeden z siedmiu istnieją-
cych w Polsce kopców Józefa Piłsudskiego, 
usypany niedaleko Radomki przez lokalną 
społeczność po śmierci Marszałka w 1935 r. 

W rocznicę Bitwy Warszawskiej,  
w 1993 r. lokalne środowisko piłsudczyków 
u podnóża kopca wmurowało tablicę „ZWY-
CIĘSKIM ŻOŁNIERZOM BITWY WAR-
SZAWSKIEJ OBROŃCOM OJCZYZNY 
I WIARY W HOŁDZIE PIŁSUDCZYCY 
1993.08.15.” Sam kopiec z górującym na 
nim krzyżem budzi niecodzienne wrażenia.

Wracamy na szosę. Przed nami około 
5 kilometrowy odcinek jazdy ruchliwą 
droga krajową.

Po przejechaniu łącznie około 53 kilome-
trów wjeżdżamy do uroczej miejscowości 
o interesującej historii – Brzózy. Wita nas 
piękna, zabytkowa figura Jana Nepomuce-
na. Brzóza to duża osada zamieszkana przez 
około 1100 osób, lata jej świetności i roz-

Dokończenie ze str. 13

kwitu przypadają na XIX wiek i związane są 
głównie z rodziną Ożarowskich – właścicieli 
wsi. Dzięki szerokiemu rozwojowi Brzózy  
i okolic, dobra Ożarowskich zaczęto nawet 
nazywać Państwem Brzóskim. Za czasów 
Piotra de Alcantara Ożarowskiego herbu 
Rawicz powstał okazały, murowany pałac  
z parkiem w stylu włoskim, po którym do 
dziś zachował się jedynie park z unikatowy-
mi okazami przyrody. 

Z 1856 r. pochodzi ciekawy koś-
ciół w stylu neogotyku angielskiego pw. 
św. Bartłomieja. W oczy rzuca się nie-
spotykana, kolorowa, stylowa fasada  
i dzwonnica przykościelna, wewnątrz na 
uwagę zasługuje barokowa ambona rzeź-
biona w drewnie oraz cykl płaskorzeźb  
z 1635 roku dłuta Andrzeja Goetckena, 

sprowadzone z opactwa cystersów w Oli-
wie. W podziemiach znajdują się groby 
Ożarowskich. 

Na rynku znajdziemy kolejną ciekawostkę 
– pomnik z 1839 r. wybudowany na pamiąt-
kę misji kościelnych odbytych w Brzózie. 
Po zwiedzeniu Brzózy obieramy kierunek 
na Ursynów, gdzie odpoczniemy podczas 

dłuższego postoju na terenie Zespołu Szkół 
im. Batalionów Chłopskich prowadzonego 
przez Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju 
Wsi „Nasze Dzieci”. Patron szkoły wskazuje 
na powiązania wsi z działalnością podziem-
ną podczas II wojny światowej. To prawda. 
Z Ursynowa pochodziło kilku działaczy ru-
chu ludowego, Batalionów Chłopskich.

Podczas wypoczynku wręczone zosta-
ną pamiątkowe medale i gadżety ufundo-
wane przez organizatorów i sponsorów. 

Po wypoczynku, jadąc przez Stanisła-
wów, Działki Brzózkie, mijamy leśny Trakt 
Królewski, wjeżdżamy do Stanisławic. Mi-
jamy też liczne kapliczki i krzyże przydrożne 
charakteryzujące się zróżnicowanym wyglą-
dem. Na skraju Stanisławic zatrzymamy się 
po raz ostatni przed dojazdem do mety. Przy 
wyjeździe ze wsi znajduje się bardzo cha-
rakterystyczna, przydrożna kapliczka, tzw. 
„Choica”. Przez lata było to ostatnie miej-
sce pożegnania, przy którym zatrzymywał 
się kondukt żałobny w drodze na cmentarz 
w Kozienicach. Przy „Choicy” zostawiano 
modlitwy, pasyjki za zmarłego. Do mety po-
zostało nam niecałe 5 kilometrów. 

Stąd dojeżdżamy do ul. Królewskiej, 
dołączamy do czarnego szlaku rowerowego 
i przez Aleksandrówkę, Osiedle Borki do-
jeżdżamy do mety, która jest jednocześnie 
dobrze znanym nam miejscem startu rajdu. 

Zadowoleni i usatysfakcjonowa-
ni przejechaliśmy około 73 kilometry. 
Dziękujemy za wytrwałość, i już teraz 

zapraszamy na kolejny przyszłoroczny 
– III Powiatowy Rajd Rowerowy „Ślada-
mi Historii”. Do zobaczenia na szosach  
i ścieżkach rowerowych!!!!

tekst: krzysztof zając
wytyczenie trasy: ewa cichecka,  
Lucyna Domańska-stankiewicz, 

 wojciech stankiewicz, krzysztof zając
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PLAn IMPREZ KULtURALnyCh 
W POWIECIE KOZIEnICKIM  

CZERWIEC 2012

Czerwiec w Powiecie Kozienickim 
obfitował będzie w liczne wydarzenia 
kulturalne realizowane w ramach projektu 
„Powiat Kozienicki Stolica Kultury Ma-
zowsza 2012”. Zarówno pikniki rodzin-
ne, jak i festiwale dostarczą wszystkim 
niezapomnianych wrażeń artystycznych 
oraz estetycznych. 

31 maja – Piknik Rodzinny  
w Gniewoszowie; Impreza ta połączo-
na jest z obchodami Międzynarodowego 
Dnia Dziecka. Uczniowie ze wszystkich 
szkół Gminy Gniewoszów przygotowują 
program artystyczny, który zaprezentują 
podczas imprezy. Wydarzenie uświetni 
pokaz tańca towarzyskiego oraz liczne 
konkursy, gry i zabawy. Niewątpliwą 
atrakcją dla najmłodszych będzie wesołe 
miasteczko. Imprezę organizują Gmina 
Gniewoszów oraz Publiczna Szkoła Pod-
stawowa i Gimnazjum w Gniewoszowie.

1 czerwca – w Galerii „Na piętrze” od-
będzie się otwarcie wystawy Józefa Wilkonia, 
które zapoczątkuje imprezy kulturalne oraz 
wystawy organizowane w Galerii „Na piętrze” 
 w 2012 roku. Będzie to druga ekspozycja 
artysty w Rozniszewie. Galeria „Na piętrze” 
mieści się w budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. S.Czarnieckiego w Rozni-
szewie w gminie Magnuszew. Funkcjonuje 
już od 2000 roku. Przez ten czas można było 
w niej podziwiać prace m.in. Anny Batte, 
Anny Jędrzejec, Mateusza Dąbrowskiego, 
czy Kazimierza Królika. Wszystkie przedsię-
wzięcia artystyczne organizowane w Galerii 
„Na piętrze” koordynuje Agnieszka Suska 
– dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Rozniszewie. Zwieńczeniem wystaw bę-
dzie zaplanowane na październik podsumo-
wanie 12 lat działalności Galerii.

1 czerwca – VII 
Międzypowiatowy 
Festiwal Piosen-
ki Obcojęzycznej.  
W tegorocznym fe-
stiwalu uczestniczyło 
będzie 10 gimnazjów, 
10 szkół ponadgim-
nazjalnych oraz dzie-
ci z Przedszkola nr 4  
w Kozienicach. Im-
prezę organizują 
Zespół Szkół nr 1 
w Kozienicach oraz 
M i ę d z y p o w i a t o -
wy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  
w Radomiu z siedzibą w Iłży.

1-2 czerwca – VIII Ogólnopolskie 
Prezentacje Artystyczne Osób Niepeł-
nosprawnych „Szukamy Siebie” – jed-
no z najważniejszych wydarzeń muzycz-
nych Powiatu Kozienickiego przyciąga 
zarówno osoby chętne, by wystąpić, jak 
i publiczność. Najlepsi wykonawcy na-
grodzeni zostaną występem na deskach 
kozienickiego amfiteatru. Koncert Galo-
wy, na którym zostaną ogłoszone wyniki 
odbędzie się 2 czerwca. VIII Prezentacje 
organizują: Gmina Kozienice oraz Ko-
zienicki Dom Kultury im. Bogusława  
Klimczuka.

1-3 czerwca – Dni Puszczy Kozie-
nickiej. Zarówno dorośli, jak i młodsi 
uczestnicy imprezy znajdą coś dla sie-
bie. Oprócz koncertów i występów arty-
stycznych w rozkład imprezy wpisują się 
również zawody sporto-
we, kiermasze książki, 
wystawy. Ciekawym 
wydarzeniem podczas 
tegorocznej edycji im-
prezy będzie prezentacja 
wystawy „Polska w Eu-
ropie”, promującej pol-

ską prezyden-
cję w Radzie 
Unii Europej-
skiej. Zwień-
czeniem ob-
chodów Dni 
Puszczy Kozienickiej będzie 
koncert gwiazdy estrady Szy-
mona Wydry z zespołem Car-
pe Diem. Imprezę organizują: 
Kozienicki Dom Kultury im. 
Bogusława Klimczuka, Gmi-
na Kozienice, Biblioteka Pub-
liczna Gminy Kozienice, OPP 

„Ogród Jordanowski” w Kozienicach. 
Współorganizatorem jest Starostwo Po-
wiatowe w Kozienicach, ponadto w or-
ganizoawnie imprezy włączyły się szkoły 
z terenu gminy i powiatu kozienickiego 
organizacje oraz stowarzyszenia.

3 czerwca – Dni Magnuszewa; 
Impreza podzielona jest na dwa blo-
ki: dla dzieci oraz dla dorosłych (ze 
względu na obchody Międzynarodo-
wego Dnia Dziecka). Gry, konkursy 
oraz zabawy zainteresują najmłod-
szych, a dorośli miło spędzą czas przy-
glądając się występom kabaretów lub 
zespołów muzycznych. Imprezę or-
ganizują Urząd Gminy i Gminna Bi-
blioteka Publiczna-Centrum Kultury  
w Magnuszewie.

30 czerwca – Półfinał Narodowe-
go Konkursu Piękności – Miss Pol-
ski 2012 zakończy czerwcowy maraton 

imprezowy w Powiecie Kozienickim. 
Półfinalistki konkursu będą gościć  
w amfiteatrze Kozienickiego Centrum 
Rekreacji i Sportu już po raz drugi. 
Transmisję z wydarzenia będzie moż-
na zobaczyć na żywo między innymi  
w TV4.
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EDUKUJMy sIę nA tEMAt OgRAnICZAnIA EMIsJI CO2! 
Powiat kozienicki, tak jak 112 in-

nych przystąpił do projektu „Dobry 
Klimat dla Powiatów”, który zakła-
da między innymi edukację na temat 
ochrony klimatu. Wśród działań chro-
niących klimat jest ograniczanie emi-
sji CO2 poprzez wytwarzanie energii  
i ciepła ze źródeł odnawialnych, a tak-
że zwykłe oszczędzanie energii w domu  
i gospodarstwie rolnym oraz transpor-
cie. Ograniczanie emisji CO2 to również 
oszczędności w naszym budżecie! Cykl 
broszur „Z energetyką przyjazną śro-
dowisku” podpowiada jak to zrobić.

Często wpadamy w popłoch kiedy 
widzimy rachunki za prąd, który drożeje  
z wręcz astronomiczną szybkością. Zasta-
nawiamy się jak  i co zrobić, aby ograniczyć 
jego zużycie. Gdzie i jak go oszczędzać?  
W co zainwestować, aby w domu było cie-
pło i jasno, a wysokie rachunki za energię 
elektryczną i cieplną nie spędzały nam snu 
z powiek. Sposobów jest wiele, począwszy 
od prostych czynności jak wyłączanie urzą-
dzeń RTV z trybu stand by, instalacja ener-
gooszczędnych urządzeń grzewczych, aż 
po termomodernizację budynku i zainsta-
lowanie przydomowych urządzeń wytwa-
rzających energię z odnawialnych źródeł 
energii, czyli wiatru i słońca. Oszczędzanie 
i poszanowanie energii to również zmniej-
szeni emisji CO2 i ochrona klimatu. Insty-
tut na rzecz Ekorozwoju, który realizuje 
projekt Dobry Klimat dla Powiatów wydał 
cykl broszur z „Z Energetyką przyjazną śro-
dowisku za pan brat”. Wszystkie broszury 
to ciekawy materiał, który ułatwi zapozna-
nie się z problematyką oszczędzania energii  
z różnych punktów widzenia. Każdy znaj-
dzie tu coś dla siebie. Są one bezpłatnie do-
stępne na portalu www.chronmyklimat.pl 
oraz www.ine-isd.org.pl. Oto one:
„Efektywność energetyczna w obiekcie 
turystycznym”.

Coraz więcej z nas staje się świadomy-
mi turystami. Zaczynamy zwracać uwagę 
nie tylko na walory przyrodnicze i tury-
styczne regionu, ale poszukujemy również 
miejsc noclegowych w obiektach, które 
są przyjazne środowisku. Dla właścicie-
li obiektów turystycznych to także nowy 
element zachęcania turystów do korzysta-
nia z ich usług. Ale co w zasadzie oznacza 
obiekt hotelarski przyjazny środowisku, 
jakie powinien spełniać wymogi, aby 
na miano takiego zasłużyć? Broszura ta 
opisuje w co powinien być wyposażony  

i jak funkcjonować obiekt turystyczny, aby 
uznać go za proekologiczny.
„Dom energooszczędny”  

Coraz więcej osób chce mieszkać  
w budynkach, których koszty eksploatacyj-
ne będą niewielkie poprzez niskie zużycie 
energii, a komfort wysoki. Takim ocze-
kiwaniom może sprostać budownictwo 
energooszczędne, które łączy w sobie te 
wymagania. Budynki energooszczędne to 
również zysk dla środowiska naturalnego. 
O zaletach oraz sposobie projektowania 
i budowania domów energooszczędnych 
mówi broszura „Dom energooszczędny”.
„Dom Pasywny” 

Wraz ze wzrostem kosztów energii 
elektrycznej i ogrzewania pomieszczeń, 
poszukuje się nowatorskich rozwiązań  
w budownictwie, które pozwolą na oszczęd-
ności kosztów związanych z eksploatacją 
domów i mieszkań. Odpowiedzią na to 
jest budownictwo pasywne, gdzie dąży się 
do zasadniczego ograniczania dostarczania 
energii z zewnątrz korzystając z zasobów 
wewnętrznych tzw. pasywnych. Broszura 
„Dom Pasywny” w przystępny i wyczer-
pujący sposób przedstawia proces budowy 
i eksploatacji domu pasywnego. 
„Energetyka rozproszona” 

W świecie opartym na rosnącej kon-
sumpcji energii, pojawia się pytanie jaki 
kształt powinien przyjąć rynek energe-
tyczny. Specjaliści debatują, jak zapew-
nić bezpieczeństwo energetyczne, mini-
malizację kosztów energii, jednocześnie, 
zmniejszając negatywny wpływ na środo-
wisko spowodowany konwencjonalnym 
wytwarzaniem energii elektrycznej i cie-
pła. To także szansa dla lokalnej przed-
siębiorczości i lokalnego rynku pracy. 
Alternatywą dla dzisiejszej scentralizo-
wanej energetyki zaczyna być energetyka 
rozproszona, nazywana również „genera-
cją rozproszoną”. Broszura „Energetyka 
rozproszona” opisuje sposób funkcjo-
nowania zdecentralizowanego systemu 
energetycznego opartego na lokalnych 
wytwórcach energii. 
„Inteligentne systemy zarządzania 

użytkowaniem energii” 
Oszczędność energii, która staje się 

coraz większą koniecznością, zmusza 
do poszukiwania nowych, efektywnych 
sposób zarządzania nią. Wraz z rosnącą 
cyfryzacją prawie wszystkich dziedzin 
życia i gospodarki, pojawiają się rów-
nież systemy, których zadaniem będzie 

oszczędne zarządzanie energią w domu, 
biurze, przedsiębiorstwie i w trakcie jej 
przesyłu do końcowego odbiorcy. W nur-
cie tych dążeń wyrosła idea inteligentnego 
budynku oraz inteligentnych  sieci ener-
getycznych (Smart Grids). Temu, czym są 
te systemy i jak działają, poświęcona jest 
broszura „Inteligentne systemy zarządza-
nia użytkowaniem energii (IEM).
„Zielona energia” 

Wytwarzanie energii z odnawialnych 
źródeł staje się koniecznością. Wymaga 
tego kondycja naszego klimatu, coraz 
bardziej zaostrzone normy prawne doty-
czące emisji CO2 do atmosfery, uszczu-
planie nieodnawialnych zasobów takich 
jak gaz ziemny, ropa czy węgiel oraz co-
raz wyższa świadomość społeczeństwa, 
które chce energii przyjaznej środowisku. 
Formy pozyskiwania zielonej energii bu-
dzą jednocześnie wiele kontrowersji, po-
jawiają się zwolennicy i przeciwnicy róż-
nych sposobów jej uzyskania. Broszura 
„Zielona Energia” omawia rodzaje zielo-
nej energii oraz sposoby jej pozyskania. 
„Urządzenia konsumujące energię”  

Rzadko zastanawiamy się nad wpły-
wem urządzeń konsumujących energię na 
środowisko oraz zmiany klimatu. Jak wy-
nika z badań, to w jaki sposób użytkujemy 
te urządzenia ma ogromne oddziaływanie 
na zapotrzebowanie i zużycie energii 
elektrycznej, a tym samym na kondycję 
środowiska jak i na oszczędzanie zaso-
bów naturalnych, które się kurczą. Ener-
gia elektryczna staje się drogim dobrem, 
które wymaga oszczędnego gospoda-
rowanie. Rozsądne używanie urządzeń 
konsumujących energię staje się zatem 
wymogiem zarówno ze względów eko-
nomicznych jak i ekologicznych. W celu 
przybliżenia tej tematyki opracowano 
broszurę „Urządzenia konsumujące ener-
gię”, z której dowiemy się także wszyst-
kiego, czego sprzedawca sprzętu AGD  
i RTV nie zawsze nam powie.  
„Samochód elektryczny”

Przyszłość rynku motoryzacyjnego  
z pewnością związana jest z wykorzysta-
niem techniki silników elektrycznych. 
Producenci poprzez zwiększające się 
ograniczenia dotyczące emisji CO2 oraz 
rosnącą niepewność na rynku ropy zmu-
szeni są szukać alternatywnych rozwią-
zań motoryzacyjnych. Silnik elektryczny 

Dokończenie na str. 22
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nAZWy tOPOgRAfICZnE POłUDnIOWO-WsChODnIEJ CZęŚCI 
PUsZCZy KOZIEnICKIEJ nA PODstAWIE XIX WIECZnyCh  

źRóDEł KARtOgRAfICZnyCh
Okres wiosenno-letni sprzyja naszej ak-

tywności turystycznej. Od dłuższego czasu 
ulubioną formą wypoczynku na terenie po-
wiatu kozienickiego są piesze i rowerowe 
wędrówki szlakami turystycznymi przebie-
gającymi przez jakże urokliwą Puszczę Ko-
zienicką. Przemierzając szlaki naszą uwagę 
absorbuje szczególnie bogactwo form przy-
rody, piękno krajobrazu, woń unoszącego się 
bukietu leśnych ziół, kwiatów, eterycznych 
olejków. Często nie zdajemy sobie sprawy, 
że właśnie mijana górka, płynący obok stru-
mień czy kamień posiadają swoją tożsamość 
nadaną przez ludzi, którzy przed nami ko-
rzystając z tych terenów nadawali im nazwy 
umożliwiające orientację w terenie. Które  
z nich są używane obecnie, które  przetrwały 
tylko w świadomości dzisiejszych mieszkań-
ców, a które zostały już zapomniane? Odpo-
wiedzi na te pytania, dotyczące południowo-
wschodniej jej obszarów znajdujących się 
pomiędzy Garbatką-Letnisko, Bogucinem, 
Molendami, Słowikami i Bąkowcem, po-
staramy się udzielić w oparciu o zachowaną  
z XIX w. bazę źródłową. 

Zanim przystąpimy do omawiania ze-
branego materiału należy zdefiniować czym 
są nazwy topograficzne. Nie zagłębiając się 
w złożoność kwalifikacyjną nazw należy 
zaznaczyć jednak, że badaniem znaczenia 
i pochodzenia nazw geograficznych: gór, 
rzek, miejsc i miejscowości czyli toponi-
mów zajmuje się toponomastyka oddzielny 
dział językoznawstwa. W podziale histo-
rycznym nazwy topograficzne zaliczane 
do nazw terenowych oznaczają charaktery-
styczne, naturalne właściwości przedmiotu, 
jego wygląd, szatę roślinną itp. Nazwy te 
wyrażają bezpośrednią relację  człowie-
ka do ziemi i pojawiają się wraz z opano-
waniem przez niego nowych obszarów. 
Potrzeba nazewnictwa wynikała z funkcji 
komunikatywnej, która ułatwiała wyodręb-
nienie poszczególnych fragmentów terenu  
i praktyczne ich wykorzystanie w orientacji 
w tymże terenie, a w późniejszym okresie 
umieszczenie ich położenia na mapach kar-
tograficznych.
rzeki

Przeglądając mapy z początków XIX w. 
łatwo można zauważyć, że ważne elementy 
topografii stanowiły hydronimy i oronimy 
czyli nazwy rzek i gór. Na omawianym tere-
nie występowały cztery cieki wodne: Brzeź-
niczka, Krępiec, Leśna Rzeka i Studzianki. 
Nazwy dwóch  pierwszych, znajdujących 
się w zachodniej części, są potwierdzone we 
wcześniejszych źródłach pisanych. Nazwę 
rzeki Brzeźniczni wymieniono przy okazji 
rozgraniczenia królewszczyzn od dóbr bene-

dyktynów sieciechowskich już w XVI w., co 
wskazuje, że nazwa ta była używana znacz-
nie wcześniej, a sama rzeka stanowiła ważny 
punkt graniczny. Natomiast Krępiec wystę-
puję w XVII w. jako nazwa osady, zlokali-
zowanej w obrębie dzisiejszej miejscowości 
Molendy. Dopiero w dokumencie z 1800 r. 
używa się jej dla oznaczenia rzeki, na której 
miał być lokowany młyn wraz z osadą. 

W północno-wschodniej części lasy  
i łąki śródleśne przecinała niewielka rzecz-
ka, od której w początkach XIX w. wzię-
ła nazwę osada Leśna Rzeka nieopodal 
miejscowości i folwarku Słowiki. Ostatnia  
z nich nazywana Studzianki płynęła z zacho-
du na wschód w pobliżu Bąkowca znajdując 
swoje ujście w podmokłych łąkach „Biele”.  
O ile Brzeźniczka i Krępiec do dziś mean-
drują wśród lasów i łąk to z lokalizacją Leś-
nej Rzeki mielibyśmy już duże trudności. 
Po latach, planowego osuszania terenów, 
które zakłóciły stosunki hydrologiczne po-
został po niej rów melioracyjny, który tylko  
w czasie deszczowych lat przypomina rzecz-
kę. Jeszcze większe trudności mielibyśmy  
z odnalezieniem Studzianki, która zupełnie 
zanikła, chociaż w poprzednich dekadach 
pozostałością po niej był niewielki zbiornik 
wodny w lesie niedaleko rozwidlenia linii 
kolejowych z Bąkowca do Świerży Gór-
nych i Radomia. 
góry 

Drugą charakterystyczną grupę topo-
nimów umożliwiającą orientację w te-
renie stanowiły wzniesienia, nazywane 
„górami”. Najdłuższe ich pasmo rozcią-
gało się z zachodu na wschód, od drogi ze 
Zwolenia do Kozienic aż do leśnego goś-
cińca z Garbatki do Kozienic. Rozpoczy-
nała je Brzemieńska Góra przechodząca 
wzdłuż rzeki Brzeźniczni w Mozelską 
Górę i dalej w Obory. Po drugiej stronie 
rzeki wznosiła się Igrzeszna Góra, która  
z kolei przechodziła w Piaskową Górę.

We wschodniej części w okolicach 
Bąkowca pasmo leśnych gór składało się 
od zachodu z Pasmuszkowej i Chrusto-
wej Góry, w centralnej części z Wilczej 
i Pustelnikowej, a w części wschodniej  
z Gawłowej i Ciołkowej Góry. 
etymologia 

Etymologia tych nazw nie jest z pozo-
ru zbyt skomplikowana i wskazuje raczej 
na cechy środowiskowe. Brzeźniczka 
wzięła nazwę od „brzeziny”, a więc lasu, 
z którego zapewne brała początek, gdyż  
w dolnym biegu nie przepływała przez 
tego typu drzewostan. Nieistniejąca już 
Studzianka zapewne od „studzenia”, 
a więc mikroklimatu jaki wytwarzała 

wzdłuż swojego biegu, albo od zagłę-
bienia źródła z zimna wodą, nazywane-
go wówczas „studzianką” zdrobnieniem 
od „studni”. Ponieważ nazwę zapisano  
w liczbie mnogiej należy przypuszczać, 
że występowało tu kilka źródeł, które za-
silały potok.  

Znacznie komplikuje się natomiast na-
zwa rzeki Krępiec. Może ona zawdzięczać 
swoją nazwę bądź przymiotnikowi„krępy” 
lub czasownikowi „krępować”, co wska-
zywałoby na ukształtowanie jej ko-
ryta i linii brzegowej, albo jej funkcji  
w terenie; krępowanie, utrudnianie prze-
prawy. Być może taką funkcję pełniła  
w przeszłości wspomniana osada, a od 
niej wzięła nazwę rzeka.

Zupełnie odmiennie wyprowadzono 
etymologię miejscowości Krępiec znaj-
dującej się na Żuławach. Zdaniem języ-
koznawców pochodzi ona od „krępy” 
oznaczającej, tyle co dominującą nad mo-
czarami, rozlewiskami wyniosłość. Moż-
na to także odnieść do ówczesnej miej-
scowości Krępiec koło Świdnika, której 
dwór położony był na wyniosłości nad 
stawem. Biorąc pod uwagę lokalizację 
źródeł rzeki znajdujących się w głębokim 
wąwozie, jest wielce prawdopodobne, że 
te dominujące nad nimi „krępy” dały na-
zwę rzece, tym bardziej, że nie spotyka-
my w terenie żadnej wyniosłości mogącej 
być pozostałością po dawnej osadzie.

Etymologia nazw „gór” jest dość 
zróżnicowana. Można to zauważyć już 
przy wzniesieniach otaczających dzisiej-
sze tereny ośrodka wypoczynkowego 
„Polanka” w Garbatce-Letnisko. Najbar-
dziej wysunięta na zachód „Brzemieńska 
Góra” zawdzięczała swoją nazwę od wy-
razu „brzemię”, a więc ciężaru jej poko-
nywania przez podróżnych, gdyż przez 
nią przebiegał główny szlak komunika-
cyjny – gościniec z Kozienic do Zwole-
nia (obecnie droga krajowa nr 79). Innym 
wytłumaczeniem może być jej wyniosły, 
ale z łagodnymi zboczami kształt przypo-
minającymi kobietę brzemienną. 

Podobnie przedstawia się geneza „Mo-
zelskiej Góry” dobrze znanej wczasowi-
czom korzystającym z kąpieliska „Polan-
ka” ponieważ stanowi ona jego północny 
brzeg i jest wspaniałym punktem wido-
kowym na zalew i wąwóz Brzeźniczki. 
Pokonanie jej stromych zboczy wymaga-
ło i wymaga „mozołu”, stąd i urobienie 
nazwy „mozelska”. Podobne tłumaczenie 
zastosowano do wsi Mozolice, z tym że 
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PRZYCZYNEK DO ŻYCIORYSU Ś.P. JÓZEFA ZIELIŃSKIEGO
Błyskawiczna wojna z Niemcami  

w 1939 r., polegała właściwie, tylko na 
obronie, wycofywaniu się na Wschód  
i wobec zdrady ZSRR, szybkiej agonii Pań-
stwa Polskiego. Mimo dużej ilości wojska 
polskiego – całych Armii, przeszkolenia 
ludności cywilnej, do ewentualnej obrony, 
bojowego ducha, jak: „SILNI, ZWARCI, 
GOTOWI” lub „NIE ODDAMY NAWET 
GUZIKA”, ponieśliśmy totalną klęskę. 
Niemieckie jednostki motorowo – pancer-
ne, rozjechały w ciągu miesiąca większą 
część kraju, a lotnictwo z czarnymi krzy-
żami, panowało w powietrzu i bezkarnie 
niszczyło – co żywe na ziemi. 

Od kwietnia 1939 r., w całym kraju 
– i w Modliborzycach k/ Kraśnika, gdzie 
mieszkałem, kończyłem 6 – tą klasę 
szkoły podstawowej i byłem zapalonym 
harcerzem, organizowano różne kursy, 
przydatne na wypadek wojny. Dochodzi-
ły już złe wieści ze Śląska, Gdańska i ca-
łej zachodniej granicy polskiej, o wyraź-
nych prowokacjach hakaty niemieckiej 
wobec Polaków, o sabotażach itd. Or-
ganizacje społeczne w Modliborzycach,  
a w tym – harcerstwo, zwierało swo-
je szyki. Ćwiczyliśmy różne instrukcje 
samoobrony, szczególnie przeciwlotni-
cze, sposoby sygnalizacji i ostrzegania, 
łączności, pierwszej pomocy w nagłych 
wypadkach. Gromadziliśmy w swoich 
domach: środki opatrunkowe, świece, za-
pałki, baterie (suche ogniwa) do ręcznych 
latarek elektrycznych, naftę itp. Robili-
śmy plan – szkice, bezpiecznych miejsc 
przed bombami, a w pierwsze dni wrześ-
nia kopaliśmy rowy przeciwlotnicze. 

Ja, z jednym harcerzem z Janowa 
Lubelskiego – dh. Krasoniem, byliśmy 
cały sierpień 1939r. na obozie – „Kursie 
HARCÓW”, w Augustowie – Porcie, 
nad jeziorem Białym – Krechowieckim  
i od 15 sierpnia, zostałem przeniesiony 
do podobozu, gdzie szkolono nas na „Ku-
rierów Wojskowych – mobilizacyjnych” 
i gońców – łączników, pieszych oraz ro-
werowych. Po ukończeniu kursu, bardzo 
dumny, opuściłem Augustów dopiero  
30 sierpnia i z wieloma przygodami, do-
tarłem na Lubelszczyznę. Z chwilą wybu-
chu wojny, poczułem się bardzo odważny 
i zobowiązany do wiernego trwania na 
służbie harcerskiej. Każdego dnia, tra-
gicznego września, starałem się zrobić 
jakiś dobry uczynek, w myśl prawa har-
cerskiego.

Dzień 26.09.1939 r. jak pamiętam, był 
pochmurny od rana, a w południe, nawet 
zaczął padać drobny deszcz; szybko się 
ściemniało, wszędzie wilgoć, zrobiło się 
zimno. Przy takiej pogodzie, w ogólnym 

przygnębieniu i w smutku, po przegranej 
wojnie, ucieczce (ewakuacji) RZĄDU 
RP, tysiącach ofiar, zbombardowanych 
domach, pożarach, przerażona, bezbronna 
ludność polska, w wielkim strachu przed 
wrogiem, chowała się w domach, często 
nawet nieoświetlonych, dla bezpieczeń-
stwa. Nasza miejscowość doświadczyła 
dwa bombardowania: 08 i 15.09.1939 r.  
z wielkim pożarem, który strawił całe 
centrum miasteczka. 

W takiej atmosferze, tego dnia, wie-
czorem, od strony Janowa Lubelskiego, 
Niemcy przypędzili do Modliborzyc dużą 
kolumnę jeńców wojennych – polskich 
oficerów. Były to resztki różnych forma-
cji wojskowych, usiłujące przedostać się  
w Karpaty i dalej, na południe, które 
Niemcy po otoczeniu w okolicach Krasno-
brodu i Józefowa na Roztoczu, wzięli do 
niewoli. Butni, w hełmach i uzbrojeni po 
zęby – zwycięscy, zagnali: zmęczonych, 
spragnionych, głodnych, przemoczonych 
i zziębniętych oficerów, na cmentarz koś-
cielny. Miejscowemu proboszczowi, ks. 
kan. Stanisławowi Rybce, nakazali od-
tworzyć Kościół (pw. św. Stanisława Bi-
skupa ze Szczepanowa). Tam weszli cho-
rzy i starsi wiekiem oficerowie. Zapalono 
światła, a ksiądz nawet później odprawił 
nabożeństwo i cały Kościół drżał od 
pieśni religijnych i patriotycznych. Resz-
ta jeńców stała pod gołym niebem, na 
deszczu. Teren – miejsce na nocny postój 
Niemcy wybrali dla wygody pilnowania, 
gdyż cmentarz był ogrodzony wysokim, 
żeliwnym płotem, ostro zakończonym  
u góry. Ogrodzenie miało tylko jedną za-
mykaną bramę i trzy małe furtki. Mimo 
to, wartownicy w gumowych płaszczach, 
z bronią gotową do strzału, stali gęsto. Na 
rogach cmentarza, w pewnej odległości, 
widziałem stojące na nóżkach ckm-y. 
Gdy do naszego domu dotarła wiadomość 
o polskich jeńcach w Kościele i jak tam 
pobiegłem, to już z drugiej strony ulicy, 
naprzeciw kościelnego ogrodzenia, zgro-
madziło się kilka kobiet (mężczyźni nie 
wychodzili z domów, nie pokazywali się). 
Wartownicy nie pozwalali kobietom po-
dejść do ogrodzenia, więc rozmawiały, 
a właściwie przekrzykiwały się, może 
„tam jest ktoś z rodziny?”. A za parkanem 
wrzało; setki jeńców, prosiły o picie, je-
dzenie. Wartownicy, w błyszczących od 
deszczu płaszczach, widziani byli z dale-
ka w świetle swoich latarek.

Mimo próśb jeńców, zabroniono doro-
słym zbliżać się do ogrodzenia. Kobiety 
chciały podawać zawiniątka z żywnością; 
Niemcy odpędzali je, a one, z połowy uli-
cy wracały płacząc. W domach rozpalano 

w kuchniach, gotowano wodę na herba-
tę, kawę zbożową, z sokami owocowymi 
na rozgrzewkę. Gotowano pospiesznie 
jakieś zupy, odgrzewano posiadane je-
dzenie, byle szybko i dużo. Wróciłem  
z tą wiadomością do dziadków Orłow-
skich, u których mieszkałem, a tam już 
poszły w ruch różne garnki, bańki itp. 
Wróciłem ponownie przed kościół (około 
400 m) i tam, jakaś gospodyni dała mi na 
jarzmie, dwa wiadra wody, żebym zaniósł 
żołnierzom, bo „Niemiec ją przegonił” 
i może, mnie chłopca – przepuści. I tak 
się zaczęło; harcerz – dostałem zadanie, 
więc bardzo chętnie zakładam jarzmo, 
zawieszam wiaderka, które mają drew-
niane pokrywy (żeby woda nie wylewa-
ła się przy niesieniu) i niosę, śmiało, do 
furtki, prosto na wartownika. Spojrzał na 
mnie lekceważąco, nachylił się podniósł 
przykrywę, zobaczył wodę i machnął ręką 
– gestem zezwalającym na wejście przez 
furtkę. Otoczony gromadą spragnionych 
jeńców, woda zniknęła szybko. Wróciłem 
tą samą drogą, gdzie czekały na mnie już 
nowe wiaderka, pełne jakiegoś gorącego 
picia. Wartownik znowu zajrzał, ale jakoś 
niedbale. Otoczony przez oficerów, któ-
rzy mnie obserwowali, poproszony byłem 
o przyniesienie jakichś cywilnych ubrań 
i wyprowadzenie ich – na wolność. Nie 
było to łatwe i szybkie do załatwienia. 
Pobiegłem z tą wiadomością do domu, 
gdzie nie było problemu z cywilnymi 
ubraniami, gdyż moja mama miała trzech 
dorosłych braci. Dwa razy kursowałem 
na teren „obozu” zanosząc w wiaderkach 
ubrania. Niemcy nie zwracali już uwagi, 
specjalnie na mnie. W dostarczone ubra-
nia, ubrało się czterech oficerów i czekali, 
żebym ich wyprowadził za ogrodzenie 
cmentarza kościelnego i gdzieś ukrył. 
Pewnie wyglądałem na zaufanego prze-
wodnika. Była taka możliwość, ale ryzy-
kowna; przez fragment spalonej szkoły 
podstawowej, której murowana ściana 
była fragmentem ogrodzenia kościelnego. 
Mur był częściowo zniszczony, ale wy-
soki, po pokonaniu którego, trzeba było 
cicho, po ciemku, przejść zakamarkami 
rumowiska i wyjść z boku szkoły, na inną 
uliczkę. Przy tych murach stał też war-
townik i co jakiś czas błyskał tam latarką. 
Przeprowadzałem ich kolejno, prawie do 
nocy, około 3 godziny; w międzyczasie 
donosząc jedzenie w wiaderkach. Zapro-
wadzałem ich do domu dziadków: Fran-
ciszki i Ignacego Orłowskich przy ul. Pił-
sudskiego 56, robiąc duże zamieszanie.

Okazało się, że przyprowadziłem 2-
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dotyczyło to mozołu pracy ludzkiej zwią-
zanej z częstymi, niszczącymi wylewami 
Wisły. 

Łagodne północno-zachodnie jej zbo-
cza nosiły nazwę „Obory”. Jest to nazwa 
kulturowa związana z działalnością go-
spodarczą, pasterską ludności. „Oborami” 
na terenach leśnych nazywano przenośne 
zagrody dla owiec, rzadziej dla krów. Ze 
źródeł archiwalnych wiemy, że folwark 
Garbatka hodował w początkach XIX w. 
znaczną liczbę owiec, które wypasał rów-
nież na terenach leśnych. W celu zabezpie-
czenia przed ich rozproszeniem, a także 
atakami często występujących wówczas 
wilków, budowano właśnie przenośne 
obory. Usytuowanie ich na tym obszarze 
było celowe ze względu na bliskość rzeki, 
która stanowiła wodopój dla stada.

Najwięcej niejasności kryje w sobie na-
zwa dobrze  znanej mieszkańcom „góry”, 
na  której poza wieżą obserwacyjną lasów 
znajduje się zabudowa mieszkalna. Nie 
wszyscy wiedzą, że na mapie z 1823 r. jej 
nazwę zapisano jako „Igrzeszna Góra”. 
Po upewnieniu się, że autor odczytał po-
prawnie zapisaną nazwę, nasunęła się wąt-
pliwość, czy aby nazwa została  popraw-
nie naniesiona na mapę, bo przeinaczenia 
pochodzące z tego okresie nie należą do 
rzadkości. Zapisanie jednak „igrzeszna” 
zamiast „grzeszna” wydaje się nie do za-
akceptowania ze względu na oczywistość 
znaczeniową. Odrzucając możliwość po-
myłki należało ustalić najbardziej praw-
dopodobne pochodzenie tej nazwy. Próby 
szukania nazwy w oparciu o ukształtowanie 
terenu, czy też szaty roślinnej nie przynio-
sły zadawalających rozstrzygnięć. Dopie-
ro uważna lektura wyrazów staropolskich 
zaowocowała powodzeniem. Mianowicie 
nazwę można wyprowadzić od wyrazu 
„igry”, „igrać”, co oznaczało „zabawę”, 
„bawić się”, a użytego w zdaniu „ruszył 
ku igrze”, czyli „ruszył do zabawy”. Jest 
to, więc nazwa kulturowa związana raczej  
z kulturą duchową niż materialną, ozna-
czająca miejsce zabaw. Innym problemem 
do ustalenia jest rodzaj i celowość prowa-
dzonych tu zabaw. Trudno domniemywać 
bez poszerzonego przekazu źródłowego, 
czy była ona obiektem uciechy dzieci wy-
pasających stada z pobliskich „Obór” czy 
może wesołych obrzędów związanych  
z tradycją naszych przodków.

c.d.n. w następnym numerze
krzysztof staLmach 

nAZWy tOPOgRAfICZnE 
POłUDnIOWO-WsChODnIEJ 
CZęŚCI PUsZCZy KOZIEnI-
CKIEJ nA PODstAWIE XIX 

WIECZnyCh źRóDEł KARtO-
gRAfICZnyCh
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ch Żydów z Bychawy: dentystę i apteka-
rza, jednego ziemianina z okolic Lublina  
i podchorążego z Warszawy. U dziadków 
myli się, golili, jedli do syta, dobierali 
odpowiednie ubrania i zaraz w nocy obaj 
Żydzi poszli do Bychawy, a ziemianin 
– w swoją stronę. Pozostał tylko plut. 
pchor. Zieliński. Nazwisko zapamiętałem 
dokładnie, bo tak samo nazywał się miej-
scowy lekarz w Modliborzycach. Imię 
miał krótkie, zaczynało się na „J” – chyba 
„Janusz”, bo tak pasowało do mieszkańca 
Saskiej Kępy, z której pochodził. Teraz 
wiem, że to był Józef (z Woli). Miał na 
sobie cienki, drelichowy mundurek, bez 
specjalnych wężyków na kołnierzyku. 
Tylko na patkach, obszytych biało – czer-
wonym sznurkiem – 3 – belki. Mówił, że 
był w sierpniu (1939 r.) na ćwiczeniach  
i zastała go wojna. Ukrywał się u dziad-
ków prawie do końca października  
1939 r. Odjechał do domu w Warszawie, 
pociągiem ze stacji PKP w Szastarce, na 
którą dotarł wozem konnym. Pojechał pod 
opieką brata mojej matki: Marii Kossa-
kowskiej – aptekarza Aleksandra Orłow-
skiego, pracownika „Apteki Staroczer-
niakowskiej”. Wujek miał z nim luźny 
kontakt; podobnie jak on, walczył w Po-
wstaniu Warszawskim. Po wojnie p. Zie-
liński nie  pokazał się w Modliborzycach, 
nie kontaktował się z Orłowskimi ani ze 
mną. Tym podchorąży był – ś.p. Józef Zie-
liński, przyszły budowniczy Elektrowni  
w Kozienicach. Pamiętam, że nie zwie-
rzał się ze swego życiorysu, a ja nie prze-
słuchiwałem się specjalnie rozmowom 
dorosłych. Nie wyglądał na takiego, co 
ma żonę i dzieci. Wyraźnie, nie śpieszyło 
mu się do domu. Nie mówił nic o swoim 
zawodzie, bo w gospodarstwie brakowa-
ło po wojnie rąk do każdej pracy, a może 
dlatego, że trzej bracia mamy, prawie jego 
rówieśnicy, byli po wyższych studiach  
i mieli intratne zawody. Dla mnie, wtedy 
najważniejsze było, że oswobodziłem go 
z niewoli i uniknął oflagu – z wątpliwym 
końcem wojny. Byłem dumny, bo tej nocy 
w Modliborzycach, tylko mnie udało się 
coś takiego dokonać. Dziadzio, daw-
ny muzyk „CK” z wojskowej Orkiestry  
w Klagenfurcie, uważał mnie „ za boha-
tera”. Obdarzony szczęściem i sprytem 
harcerskim w dniu 28.09.1939 r. uprowa-
dziłem z przed nosa Niemcom, pięknego 
konia wierzchowego z siodłem; własność 
szwadronu tatarskiego 15 p. uł. z Nowej 
Wilejki. Miał przyczepiony do mundsztu-
ku półksiężyc, na srebrnym łańcuszku. 
Pchor. Zieliński, ubezpieczał mnie wtedy, 

na punkcie obserwacyjnym. Była to mło-
da kara klacz, średniej wysokości, długa, 
z bardzo długim ogonem – do sterowa-
nia. Musiała być bardzo szybka (ale to 
cała historia). Następnie, dnia 29 wrześ-
nia, po potyczce ułanów płk-a Koca, pod 
wsią Kopce, Niemcy pozostawili między 
domami, nowiutką, ciemno – zieloną li-
muzynę: Mercedes – Benz, którą 30.09. 
wieczorem z wujkiem Olesiem, przyciąg-
nęliśmy końmi na podwórze dziadka, nie 
mogąc uruchomić silnika (około 5 km). 
Wtedy też pchor. Zieliński pomagał nam 
w zrobieniu tajnego garażu, ale w samej 
akcji sprowadzania samochodu bał się 
brać udział. (W 1945 r. auto oddano, ku 
wielkiej radości, władzom w Kraśniku). 
Ponieważ rąk do pracy u dziadka brako-
wało, a pchor. Zieliński zdrowy, mocny, 
bawił się w rezydenta, moja matka, prze-
ze mnie zwróciła delikatnie uwagę pod-
chorążemu, żeby się zgłaszał do pracy 
fizycznej w gospodarstwie. Pamiętam, że 
po tej mojej uwadze, zajął się jakąś po-
żyteczną pracą. Wyjechał z Modliborzyc 
ubrany elegancko: od A do Z, bo nawet 
bielizna wojskowa miała czerwone stemp-
le. W garniturze, pantoflach i przyzwoitej 
jesionce. Dostał na drogę trochę gotówki 
od dziadka Orłowskiego, żywność na po-
czątek i opiekuna do Warszawy. Podcho-
rąży Zieliński pozostał w mojej pamięci: 
zamyślony, małomówny, z zachowania, 
jakby cwaniak warszawski?

Dopiero w ubiegłym roku, w nr 
1/2011r. Biuletynu Informacyjnego Staro-
stwa Powiatowego w Kozienicach „Nasz 
Powiat”, po przeczytaniu artykułu p. dr-a 
Stanisława Kowalskiego, wspomnień po-
śmiertnych o Dyrektorze Józefie Zieliń-
skim, skojarzyłem sobie podchorążego z 
1939 r. Zainspirowany tą wiadomością, 
opisuję swoje wspomnienia z tamtych lat, 
szczególnie z myślą o młodym pokoleniu. 
Szkoda, że nie spotkaliśmy się później  
z ś.p. Józefem Zielińskim, bo na tym tere-
nie przebywam od września 1963 r. Jako 
lekarz, przywoziłem karetką chorych,  
z Warki do Szpitala Powiatowego w Ko-
zienicach. Nasze drogi często krzyżowały 
się, chociażby w dowództwie JW. – 4829 
w Górze Kalwarii, gdzie obaj bywaliśmy 
w sprawach publicznych. Moja postawa  
i działalność, od września 1939 r., przez 
całą okupację – to był harcerski obowiązek. 
To była moja prywatna wojna. WYSTAR-
CZYŁBY TYLKO, UŚCISK DŁONI.  

phm. Dariusz kossakowski
(lekarz pediatra z warki)

PRZYCZYNEK DO ŻYCIORYSU  
Ś.P. JÓZEFA ZIELIŃSKIEGO

Dokończenie ze str. 18

Wydarzenia



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * �0

I LICEUM OgóLnOKsZtAłCACE IM. stEfAnA CZARnIECKIEgO 
OCEnIOnE nAJWyŻEJ W REgIOnIE

W dniach 11.04.2012 – 04.05.2012 r.  
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ste-
fana Czarnieckiego w Kozienicach została 
przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty  
w Warszawie, na podstawie rozporządzenia 
MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie 
nadzoru pedagogicznego, kontrola jakości 
pracy placówki, zwana ewaluacją zewnętrz-
ną. Wynikiem takiej ewaluacji jest raport  
z ewaluacji problemowej w obszarze: efekty, 
podpisany przez Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty Karola Semika.

i Liceum ogólnokształcące im. stefana 
czarnieckiego w kozienicach otrzymało 
ocenę najwyższą z możliwych przewidzia-
nych rozporządzeniem, czyli placówka pre-
zentuje bardzo wysoki stopień spełniania 
wszystkich czterech kontrolowanych wy-
magań (4 x a): „analizuje się wyniki spraw-
dzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu 
maturalnego i egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe; uczniowie nabywają 
wiadomości i umiejętności; uczniowie są ak-
tywni; respektowane są normy społeczne”.

Szkoła lub placówka może spełniać te 
wymagania na pięciu poziomach:
poziom A – oznaczający bardzo wysoki 

stopień wypełniania wymagania przez 
szkołę;

poziom B – oznaczający wysoki stopień 
wypełniania wymagania przez szkołę;

poziom C – oznaczający średni stopień 
wypełniania wymagania przez szkołę;

poziom D – oznaczający podstawowy 
stopień wypełniania wymagania przez 
szkołę;

poziom E – oznaczający niski stopień wy-
pełniania wymagania przez szkołę lub 
placówkę.

Wnioski z ewaluacji (cytat z raportu):
1. „Liczne działania profilaktyczne, part-

nerskie relacje między nauczycielami 
i uczniami oraz atmosfera tolerancji  
i wzajemnego zaufania wpływają na 
duże poczucie bezpieczeństwa uczniów, 
respektowanie przez nich norm społecz-
nych i zasad panujących w szkole.

2. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, realiza-
cja projektów i programów edukacyjnych, 
stosowanie różnych form i metod pracy 
oraz osobiste zaangażowanie nauczycieli 
w działania podejmowane przez uczniów 
znacząco wpływają na rozwój szkoły  
i podnoszenie efektów kształcenia.

3. Zaangażowanie uczniów w przedsię-
wzięcia szkolne i pozaszkolne oraz po-
dejmowanie przez nich licznych działań 
na rzecz środowiska i własnego rozwo-
ju korzystnie wpływają na obraz szkoły 
w opinii lokalnej społeczności.”
Badanie zostało zrealizowane  

w dniach 11-04-2012 r. – 04-05-2012 r. 
przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji.

Ewaluacja polega na zbieraniu i anali-
zowaniu informacji:
• o efektach działalności dydaktycznej, wy-

chowawczej i opiekuńczej oraz innej dzia-
łalności statutowej szkoły (na podstawie 
danych informujących o wynikach pracy 
szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych 
w umiejętnościach, zachowaniach, posta-
wach, działaniach uczniów i w osiąga-
nych przez nich rezultatach na różnego 
rodzaju testach, egzaminach),

• o procesach zachodzących w szkole lub 
placówce (na podstawie danych, które 
informują o procesach i działaniach za-
chodzących i podejmowanych w szkole 
(lub placówce), a decydujących o sposo-
bie funkcjonowania, charakterze szkoły 
(lub placówki) i przede wszystkim pro-
wadzących do pożądanych efektów),

• o funkcjonowaniu szkoły lub placówki  
w środowisku lokalnym, w szczególno-
ści w zakresie współpracy z rodzicami 
uczniów (na podstawie danych informu-
jących o sposobie współpracy ze środo-
wiskiem i funkcjonowaniu w środowi-
sku oraz wykorzystaniu tych zasobów  
w procesie nauczania i uczenia się),

• o zarządzaniu szkołą lub placówką (na 
podstawie danych informujących o spo-
sobach zarządzania decydujących o ja-
kości działań podejmowanych w szkole 
lub placówce).
Ewaluacja ma na celu zebranie in-

formacji i ustalenie poziomu spełniania 
przez szkołę lub placówkę wymagań za-
wartych w załączniku do Rozporządze-
nia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
7 października 2009 r. w sprawie nadzoru 
pedagogicznego.

W trakcie ewaluacji w placówce 
zbierano informacje pochodzące z wielu 
źródeł: dyrektora, uczących w szkole na-
uczycieli, innych pracowników, uczniów, 
rodziców, partnerów szkoły i przedstawi-
cieli samorządu lokalnego. Do gromadze-
nia danych wykorzystano metody iloś-
ciowe (ankiety w wersji elektronicznej  
i papierowej), jakościowe (wywiady in-
dywidualne, grupowe, obserwację i ana-
lizę źródeł zastanych). Zestawienie me-
tod, technik doboru próby i liczby osób, 
które wzięły udział w badaniach znajdu-
je się w raporcie (26 stron) podpisanym 
przez Mazowieckiego Kuratora Oświa-
ty, dostępnym na stronie internetowej:  
www.npseo.pl .

Wywiady grupowe zostały przeprowa-
dzone po realizacji i analizie ankiet, peł-
niąc wobec nich funkcję wyjaśniającą.

Żaden z dostępnych na stronie interne-
towej raportów, dotyczących kontrolowa-
nych szkół ponadgimnazjalnych w całym 
województwie nie zawiera tak wysokich 
ocen, jak nasze – prawie stuletnie – li-
ceum, a żadna kontrola nie jest bardziej 
dokładna i skrupulatna niż ta ostatnio 
przeprowadzona przez wizytatorów Ku-
ratorium Oświaty. 

Dyrektor liceum Ewa Malec: „Jestem 
dumna z osiągnięć uczniów, z pracy grona 
pedagogicznego, wszystkich pracowników 
i z całej naszej placówki. Sumienna praca 
i zaangażowanie przyniosły wymierny 
efekt, za co wszystkim pracownikom skła-
dam serdeczne podziękowania. Mam na-
dzieję, że młodzież poczuje się zaszczyco-
na, mogąc uczyć się w naszym liceum.”

i Lo w kozienicach 

zdOlny licealista  
Z CZARNIECKIEGO 
SIÓDmY w POLSCE

XIII Ogólnopolski Konkurs Geolo-
giczno-Środowiskowy „Nasza Ziemia-
środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś  
i jutro” pod hasłem „Przez ocean czasu...” 
odbył się w Warszawie pod koniec kwiet-
nia. Biorący w nim udział Adam Głowien-
ka – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach 
otrzymał wyróżnienie. Sponad 3000 prac 
komisja wybrała i doceniła tę autorstwa 
zdolnego pierwszoklasisty z Zielonego. 
Adam zajął 7 miejsce. Do domu wrócił 
z dyplomem, nagrodami rzeczowymi, 
dumą wynikającą ze świadomości, że jest 
w pierwszej dziesiątce młodych entuzja-
stów geografii i motywacją do pogłębiania 
wiedzy. Jak dodaje nauczycielka Adama 
– pani Alicja Wieczorek: „Niezwykłe za-
angażowanie, z jakim Adaś podchodzi do 
nauki geografii, pracowitość, wytrwałość 

i entuzjazm „odkrywcy” pozwalają przy-
puszczać, że w przyszłym roku sięgniemy 
po 1 miejsce”. Adamowi Głowience gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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Patologiczne Postawy 
rodzicielskie

Rodzina jest podstawowym miejscem 
gdzie przebiega proces wychowania 
młodego człowieka i są zaspakajane jego 
potrzeby fizjologiczne i psychologiczne. 
Sposób pełnienia przez rodzinę funkcji 
wychowawczych oraz wynikające stąd 
skutki oddziaływań na dziecko, zależą  
w znacznej mierze od postaw ojca i mat-
ki. Problemy dziecka są najczęściej prze-
jawem nieumiejętności postępowania  
z nim przez rodziców. Nieprawidłowe 
postępowanie rodziców wobec dziecka 
nie jest zwykle skutkiem ich złej woli, 
lecz braku umiejętności. Najczęściej 
mają oni dobre intencje, lecz nie potrafią 
ich zmienić w dobro swoich najbliższych.  
W tej sytuacji w rodzinie zaczynają two-
rzyć się relacje nieprawidłowe, patolo-
giczne. Takie relacje przeważnie mają 
miejsce w rodzinach, które nie potrafią 
pomyślnie rozwiązywać sytuacji kon-
fliktowych i kryzysowych oraz realizo-
wać swoich funkcji. Sytuacje patologii 
w rodzinie wywołują także zaburzenia 
w aspekcie postaw wychowawczych/ 
rodzicielskich, wśród których wymienić 
można:

Rodzicielstwo autorytarne, to styl wła-
dzy, w którym rodzice sprawują dużą kon-
trolę nad dzieckiem. Nie okazują mu ciepła, 
mówią, krytykują, karzą. Są skoncentrowa-
ni na efektach działań i nie interesują się bu-
dowaniem wewnętrznych relacji. Dzieci są 
konfliktowe, zmienne w nastrojach, traktują 
swoich rodziców jak przełożonych, starają 
się jak najszybciej opuszczać dom, a jako 
dorosłe osoby opiekują się rodzicami jedy-
nie z poczucia obowiązku. 

Rodzicielstwo przyzwalająco – po-
błażające, to styl nadopiekuńczy cha-
rakteryzujący się intensywnym okazywa-
niem dziecku ciepła przy niskim stopniu 
dyscypliny i kontroli. Styl ten powiązany 
jest z agresywnym i impulsywnym zacho-
waniem dzieci głównie z tego powodu, iż 
są one zwykle rozpieszczone, samolubne, 
nierozważne i wymagające. Członkowie 
rodziny unikają niezgody, wolą spokój 
za wszelką cenę, unikają rozmów o prob-
lemach. Dzieci są głównym czynnikiem 
wyznaczającym plany całej rodziny. Ro-
dzice rzadko odwołują się do autorytetu. 
To dzieci posiadają wpływowe pozycje 
w rodzinie. Często ulegają presji rówieś-
ników, są narażone na negatywny wpływ 
grupy. Są również mało samodzielnie  
i zależne. Nie chcą opuszczać rodzinnego 
domu, ponieważ mogą odczuwać poczu-

cie winy z powodu porzucenia „troskli-
wych” rodziców. 

Rodzina zaniedbująca – obojętna, to 
rodzina chaotyczna, źle zorganizowana. Wy-
stępują w niej ciągłe konflikty, a członkowie 
dręczą się swoimi problemami. W takiej 
rodzinie nie istnieją bliższe więzi. Rodzice 
są niesprawiedliwi, grożą dzieciom i często 
używają wobec nich przemocy. Dzieci czu-
ją się niekochane, zagrożone. Mają zaniżo-
ną samoocenę i problemy z zachowaniem  
w późniejszym dzieciństwie. Na ogół od-
chodzą z takiego domu zbyt wcześnie, jako 
dorośli wracają tylko z poczucia obowiązku 
(podobnie jak w rodzinie autorytarnej). 

Rodzina uwikłana – gdzie rodzice 
przywiązują szczególną wagę do wzajem-
nych relacji, dążą do przesadnej bliskości 
i naruszają granice prywatności. Rodzice 
są bardzo oddani dzieciom i jednocześnie 
bardzo zaborczy. Manipulują dzieckiem  
i wywierają na niego presję. Z takiego domu 
dzieci nigdy nie odchodzą, nawet jeśli nie są 
obecne fizycznie. Odejście dziecka trakto-
wane jest jako brak lojalności. 

Jaka jest zatem prawidłowa postawa 
rodzicielska? Czy istnieje idealny styl 
wychowawczy? 

Prawidłowa postawa rodzicielska wiąże 
się ze swobodą kontaktu między rodzicem  
a dzieckiem, ze szczególnym uwzględnie-
niem współdziałania i zrozumienia; uzna-
wania i szanowania praw, potrzeb dziecka, 
a przede wszystkim jego bezwarunkową 
akceptacją. Postawa, która została uznana 
za najbardziej prawidłową we wczesnym 
rozwoju społecznym to rodzicielstwo au-
torytatywne. Jest to styl oparty na włas-
nym autorytecie. Rodzice są pełni ciepła  
i zaspakajają wzajemnie potrzeby, szanu-
ją prawa i uczucia innych. Wzajemnie się 
wspierają, dbają o jasne wytyczanie gra-
nic i ograniczeń wobec pewnych rodza-
jów zachowań. Ta postawa rodzicielska 
została uznana za najbardziej prawidło-
wą we wczesnym rozwoju społecznym. 
Dzieci czują się kochane, rozumiane  
i są przyjaźnie nastawione do otoczenia. 

Na koniec warto zaznaczyć, że nie-
prawidłowe postawy rodzicielskie wiążą 
się z takimi zachowaniami jak: odrzuce-
nie, odtrącenie, wikłanie dziecka (przede 
wszystkim psychiczne), a także nadmier-
ne wymagania oraz nadopiekuńczość. 
Takie zachowania wpływają niekorzyst-
nie na rozwój psychiczny dzieci, powo-
dują powstawanie trudności emocjonal-
nych, społecznych, wychowawczych 

oraz szkolnych. 
Z uwagi na to, 
problemy dziecka zawsze należy rozpa-
trywać w kontekście rodziny. Rodzice, 
którzy zgłaszają dziecko do psycholo-
ga, często sami potrzebują jego pomocy.  
W takich sytuacjach ważne jest podję-
cie terapii rodzinnej ukierunkowanej na 
poprawę funkcjonowania rodziny jako 
systemu, jak również eliminowanie za-
chowań wpływających dysfunkcyjnie na 
poszczególnych członków rodziny. 

Oprócz niewłaściwych postaw rodzi-
cielskich istnieją inne niekorzystne czyn-
niki mające wpływ na patologie rodzinne. 
Wśród nich wymienić można złe warunki 
bytowe, problem alkoholowy i inne uza-
leżnienia, rozwód rodziców, poważne 
choroby oraz zaburzenia psychiczne, itp. 

Dorota marut 
psycholog

budynku pływalni, odnawialne źródła 
energii)”,

– wprowadzenia zmian w budżecie po-
wiatu na 2012 rok,

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej powiatu kozienickiego na lata 
2012-2037,

– zatwierdzenia kontynuacji realizacji  
w latach 2012 – 2014 projektu systemo-
wego pn. „Upowszechnianie integracji 
społecznej w Powiecie Kozienickim” 
w ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego (nr umowy ramowej: UDA_
POKL.07.01.02-14-020/08-00),

– określenia szczegółowych warunków 
umorzenia w całości lub w części, łącz-
nie z odsetkami, odroczenia terminu 
płatności, rozłożenia na raty lub od-
stąpienia od ustalenia opłaty za pobyt 
dziecka w pieczy zastępczej,

– wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
pomieszczeń pralni w budynku będą-
cym w użytkowaniu Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Kozienicach,

– zajęcia stanowiska odnośnie dokumentu 
pn.: „Plan działania systemu Państwo-
we Ratownictwo Medyczne dla Woje-
wództwa Mazowieckiego”.

XVIII SeSja raDy  
powIatu kozIenIckIego

Dokończenie ze str. 9
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wydaje się być najlepszym rozwiązaniem.  
W broszurze „Samochód elektryczny” opi-
sano funkcjonowanie, plusy i minusy sa-
mochodów elektrycznych i hybrydowych.
„Energia w gospodarstwie rolnym” 

Dzisiejsze rolnictwo i gospodarstwa 
rolne konsumują znaczne ilości energii 
dostarczanej z zewnątrz, głównie pocho-
dzącej z nieodnawialnych źródeł energii. 
A przecież każde gospodarstwo rolne ma 
potencjał do wytwarzania energii ze źró-
deł odnawialnych oraz do jej oszczędza-
nia. Uświadomienie tego faktu może być 
bardzo pomocne w spojrzeniu na gospo-
darstwo, tak aby zminimalizować zużycie 
energii, poczynić oszczędności i zasta-
nowić się nad inwestycjami, które mogą 
w przyszłości być dochodowe. Instytut 
na rzecz Ekorozwoju dedykuje rolnikom 
i osobom mieszkającym na wsi szukają-
cym pomysłów na oszczędności energii  
i dążących  do bycia w miarę samowy-
starczalnym w tym zakresie broszurę 
„Energia w gospodarstwie rolnym”. Rol-
nik z  konsumenta energii może stać się 
zarówno konsumentem i producentem, 
czyli prosumentem energii.   
„Mała biogazownia rolnicza”

Sprawdzony na zachodzie Europy mo-
del mikro biogazowni rolniczych dociera 
również do Polski, wzbudzając coraz 
większe zainteresowanie rolników. Ob-
serwując rosnące zainteresowanie tema-
tyką biogazowni przy wciąż niewielkiej 
ilości materiałów merytorycznych przy-
gotowano broszurę „Mała biogazownia 
rolnicza”. Pokazuje ona pomysł na utyli-
zację odpadów i tanie wytwarzanie ener-
gii oraz proces budowy biogazowni. 
„Zrównoważone miasto – zrównowa-
żona energia” 

Polskim miastom daleko jeszcze do 
ideału zrównoważonego miasta, o którym 
coraz częściej mówią politycy, samorzą-
dowcy i świadomi mieszkańcy miast. 
Podejmowane są różnorakie inicjatywy 
europejskie mające na celu wymianę 
doświadczeń dotyczących zarządzania 
i budowania miast. O tym, jak powinno 
wyglądać i funkcjonować zrównoważone 
miasto w kontekście energetyki przyja-
znej środowisku mówi broszura „Zrów-
noważone miasto – zrównoważona ener-
gia”.

teresa Bogumił

EDUKUJMy sIę nA 
tEMAt  

OgRAnICZAnIA  
EMIsJI CO2! 
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MAtURy 2012
27 kwietnia 428 uczniów klas matural-

nych szkół ponadgimnazjalnych z terenu 
powiatu kozienickiego odebrało świade-
ctwa ukończenia szkoły. 

W I LO im. Stefana Czarnieckiego  
w Kozienicach świadectwa odebrało 107 
uczniów z 5 klas. 24 uczniów ukończy-
ło szkołę z wyróżnieniem. Najwyższą 
średnią ocen uzyskała uczennica klasy III 
A Małgorzata Purchała – 5,44; najwyż-
sze średnie uzyskały klasy III A i III D 
– 4,14. 

105 absolwentów zadeklarowało przy-
stąpienie do egzaminów maturalnych. 11 
uczniów przystąpiło do egzaminu matu-
ralnego na poziomie rozszerzonym z ję-
zyka polskiego oraz 22 z matematyki na 
poziomie rozszerzonym. Jako dodatkowe 
przedmioty uczniowie wybrali: biologię 
(30 osób), chemię (20), geografię (48), fi-
zykę i astronomię (23), historię (13), wie-
dzę o społeczeństwie (33), historię sztuki, 
język niemiecki, język rosyjski, język hi-
szpański.

Przystąpienie do egzaminów matural-
nych zadeklarowało także 59 absolwen-
tów z lat ubiegłych.

ZS Nr 1 im. Legionów Polskich w Ko-
zienicach ukończyło 289 osób w tym 159 
uczniów 5 klas Liceum Ogólnokształcą-
cego i 130 uczniów 5 klas Technikum. 
Najwyższa średnia ocen uczniów z klas 
licealnych wyniosła 5,30 w II FLO oraz 
4,75 z klas Technikum w klasie technik 
w zawodzie technik hotelarstwa. 18 ucz-
niów ukończyło  szkołę z wyróżnieniem. 
Do egzaminów maturalnych zadeklaro-
wało się przystąpić 158 uczniów LO i 129 
uczniów Technikum. Uczniowie LO jako 
przedmioty dodatkowe wybrali biologię, 
chemię, fizykę i astronomię, geografię, 
historię, informatykę, język angielski, 
język niemiecki, WOS, matematykę. Du-

żym zainteresowaniem uczniów Techni-
kum cieszyły się biologia, chemia, fizyka 
i astronomia, geografia, język angielski, 
język niemiecki, matematyka, WOS. Do 
matury na poziomie rozszerzonym przy-
stąpiło 14 tegorocznych absolwentów LO, 
5 absolwentów LO z lat ubiegłych i jeden 
uczeń Technikum. Egzamin maturalny  
z matematyki na poziomie rozszerzonym 
wybrało 73 tegorocznych absolwentów  
i 5 z lat ubiegłych z LO, 10 absolwentów 
tegorocznych i 32 z lat wcześniejszych 

Technikum oraz jeden absolwent Liceum 
profilowanego z lat ubiegłych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Jana Kochanowskiego w Garbat-
ce – Letnisku ukończyło 32 uczniów –  
w tym 20 Technikum Leśnego i 12 Techni-
kum Drzewnego. Wśród nich jeden uczeń 
Technikum Leśnego otrzymał świadectwo 
z wyróżnieniem uzyskując średnią ocen 
5,37. Najwyższa średnia ocen w Techni-
kum Drzewnym wyniosła 3,90.

Do matury przystąpiło 19 uczniów 
Technikum Leśnego i 10 Technikum 
Drzewnego. Jeden z abiturientów wybrał 
egzamin maturalny z języka polskiego na 
poziomie rozszerzonym. Jako przedmiot 
dodatkowy na egzaminie maturalnym 
największym zainteresowaniem cieszyły 
się: biologia, geografia, historia, WOS.

Do tegorocznych abiturientów w Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gar-
batce–Letnisku dołączyło 4 absolwentów 
Technikum Drzewnego i 19 Technikum 
Leśnego z lat ubiegłych.

Matury 2012 rozpoczęły się egzami-
nem z języka polskiego 4 maja i zostały 
zaplanowane według harmonogramu eg-
zaminów maturalnych 2012 do 25 maja.

agnieszka gajDa

Informacje



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * ��

Rok 2012 to kolejny rok realizacji, przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach, 
projektu „Wspierajmy bezrobotnych”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest wdrażany  
w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja pro-
jektu rozpoczęła się z początkiem 2008r. i będzie kontynuowana do 31.12.2013 r. 

W roku bieżącym w ramach projektu przewidziano realizację wsparcia dla 233 osób 
(170 kobiet i 63 mężczyzn), z czego 203 osoby zostanie objęte stażami, a 30 osobom 
zostaną przyznane jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 

Uwzględniając potrzeby lokalnego rynku pracy założenia projektu na 2012 r. mówią, że 
wśród uczestników staży będą przeważać kobiety natomiast wśród osób, które będą korzysta-
ły z jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej będą przeważać mężczyź-
ni. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia płynące z obserwacji rynku pracy  
w powiecie kozienickim pracownicy PUP zachęcają bezrobotne kobiety do większej ak-
tywności w zakresie tworzenia własnych firm, gdyż właśnie Panie wykazują większe oba-
wy w zakresie tworzenia własnej działalności gospodarczej. Oprócz, wymienionych powy-
żej, aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, uczestnicy projektu mogą korzystać z usług 
świadczonych przez PUP w ramach jego statutowej działalności: poradnictwo zawodowe, po-
średnictwo pracy, informacja zawodowa, tworzenie Indywidualnych Planów Działania, pomoc 
w aktywnym poszukiwaniu pracy. Wartość projektu w 2012 r. to 2 018 050 zł (85% tej kwoty 
to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego). Zgodnie z informacjami jakie PUP 
w Kozienicach otrzymał z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie (Instytucja Wdrażająca 
dla Działania 6.1 PO KL w województwie mazowieckim) prawdopodobnie będzie możliwe 
zwiększenie wartości projektu w roku bieżącym. Jeśli wystąpi taka możliwość to PUP Kozieni-
ce skorzysta z niej, aby objąć wsparciem większą grupę osób.

Istotnym aspektem działań projektowych jest jak najbardziej adekwatne dopasowanie reali-
zowanego wsparcia do potrzeb osób bezrobotnych. Szczególnie ważne w realizacji projektu jest 
zapewnienie praktycznego wdrażania zasady równości szans, a w szczególności równości płci.

Trwające 6 m-cy staże realizowane są w trzech turach, dwie tury od maja i jedna 
tura od czerwca. Przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności go-
spodarczej zaplanowano na okres maj – lipiec 2012 r.

Ze wsparcia w ramach projektu, od początku jego realizacji, korzystać mogą bezro-
botne kobiety i mężczyźni (zarejestrowani jako bezrobotni w PUP). W szczególności 
chodzi tu o osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 
49 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pra-
cy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). 

Rekrutacja uczestników projektu „Wspierajmy bezrobotnych” w 2012 roku.
Zgodnie z przeprowadzoną analizą sytuacji na lokalnym rynku pracy, a także biorąc pod 

uwagę wszelkie wymogi dotyczące sporządzania wniosków o dofinansowanie projektów sy-
stemowych na rok 2012, wyodrębniono „priorytetowe” grupy docelowe projektu (osoby, któ-
re będą korzystały ze staży i jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej  
w ramach projektu w 2012 r.). „Priorytetowe” grupy docelowe w 2012 roku to:

• osoby bezrobotne do 25 roku życia
• osoby długotrwale bezrobotne
• osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego 

lub bez wykształcenia średniego
• bezrobotni mieszkańcy obszarów wiejskich (w przypadku staży osoby z terenów 

wiejskich muszę także przynależeć do przynajmniej jednej z trzech wymienionych 
powyżej kategorii osób bezrobotnych).

Wszelkie wymienione powyżej założenia są uwzględniane w rekrutacji uczestni-
czek i uczestników projektu. 

W przypadku staży preferowane są wnioski o zorganizowanie stażu zawierające dekla-
rację zatrudnienia gdyż aktualnie we wszelkich działaniach instytucji związanych z ryn-
kiem pracy coraz większy nacisk jest położony na efektywność realizowanych działań.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

Od 1 stycznia 2012 roku Powiatowy Urząd 
Pracy w Kozienicach realizuje projekt „Skuteczny 
Urząd Pracy”. Projekt ten jest współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego i jest wdrażany  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych  
i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań 
na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobot-
nych w regionie. Projekt będzie realizowany do 
31.12.2013 r.

Celem projektu jest zwiększenie dostępno-
ści usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa 
zawodowego w powiecie kozienickim, a także 
podniesienie poziomu jakości usług świadczo-
nych przez 11 pracowników kluczowych PUP  
w Kozienicach.

Powyższy cel jest realizowany poprzez fi-
nansowanie zatrudnienia 2 pośredników pracy 
(kobieta i mężczyzna) i 2 doradców zawodo-
wych (2 kobiety). Dwie z tych osób (2K) to pra-
cownice, zagrożone zwolnieniem, 1 osoba (M) 
została przesunięta z innego stanowiska, a 1 oso-
ba (K) została zatrudniona w ramach otwartego 
naboru przeprowadzonego zgodnie z Kodeksem 
Pracy i zasadą równości szans w tym równo-
ści płci.  Projekt „Skuteczny Urząd Pracy” jest 
rozwiązaniem problemów kadrowych Powiato-
wego Urzędu Pracy w Kozienicach, a także od-
powiedzią na wyzwania jakie niesie sytuacja na 
lokalnym rynku pracy.

Odpowiednie przepisy regulują liczbę tzw. 
pracowników kluczowych jakich musi zatrud-
niać Urząd Pracy. Do pracowników kluczowych, 
którzy świadczą bezpośrednio pracę na rzecz 
osób bezrobotnych zalicza się: pośredników 
pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. 
rozwoju zawodowego, liderów klubu pracy.

Z początkiem roku 2012 PUP w Kozienicach 
stanął przed wielkim wyzwaniem. Otóż zgodnie  
z obowiązującymi przepisami Urząd zmuszony 
był do zwiększenia liczby wyżej wymienionych 
pracowników kluczowych, a jednocześnie znacz-
nie zmniejszyła się kwota środków Funduszu Pra-
cy jakie PUP może przeznaczyć na zatrudnienie 
pracowników. Gdyby więc PUP nie rozpoczął 
realizacji projektu to nie tylko nie mógłby zwięk-
szyć liczby pracowników na określonych stano-
wiskach, ale byłby wręcz zmuszony do zmniej-
szenia ich liczby.

Projekt „Skuteczny Urząd Pracy” pozwala 
także na sfinansowanie odpowiednich szkoleń 
dla 11 pracowników kluczowych Powiatowe-
go Urzędu Pracy świadczących usługi na rzecz 
osób bezrobotnych. Podnoszenie kwalifikacji 
jest jednym z obowiązków pracowników PUP. 
Dzięki temu pracownicy Ci będą systematycz-
nie rozwijać swoją wiedzę, aby jak najlepiej 
pomagać osobom bezrobotnym oraz by robić 
to w jak najbardziej nowoczesny sposób.

Informacje dotyczące projektu „Wspierajmy bezrobotnych” i „Skuteczny Urząd Pracy” można uzyskać w siedzibie PUP  
ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice pok. nr 10, na stronie www.pupkozienice.pl, a także pod numerem tel. 48 614 66 81. 

mgr arkaDiusz nowakowski
Dyrektor Powiatowego urzędu Pracy w kozienicach
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