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Dokończenie na str. 2

X OgólnOpOlski Tydzień  
BiBliotek

Maj to miesiąc poświęcony książ-
ce i czytelnikowi, dlatego w dniach 
8 – 15 maja już po raz dziesiąty Sto-
warzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
zorganizowało Ogólnopolski Tydzień 
Bibliotek. Przedsięwzięcie, które jest 

przede wszystkim programem promo-
cji czytelnictwa i bibliotek, ma rów-
nież na celu podkreślanie roli bibliotek 
w poprawie jakości życia, edukacji,  
a także zainteresowanie książką szero-
kich kręgów społeczeństwa polskiego 
oraz zwiększanie prestiżu zawodu bi-
bliotekarza.

Hasło Tygodnia Bibliotek 2013 – 
„Biblioteka przestrzenią dla kreatyw-
nych”– pozwala w różnych formach 
pokazać pozytywne zmiany, które za-
chodzą w placówkach. Udowadnia, że 
biblioteka, jako przestrzeń dla krea-
tywnych, staje się miejscem inspiracji 
i realizacji wielu niezwykłych pomy-
słów na promowanie literatury i zachę-
canie do sięgania po książki każdego 
odbiorcę, bez względu na wykształce-
nie, wiek czy światopogląd. 

Do tego hasła, podczas podsumowa-

nia tegorocznego Tygodnia Bibliotek, 
nawiązała Elżbieta Stąpór dyrektor Bi-
blioteki Publicznej im. Ks. Franciszka 
Siarczyńskiego w Kozienicach, któ-
ra również spełnia zadania Biblioteki 
Powiatowej. Dyrektor podsumowała 

osiągnięcia biblioteki głównej, filii oraz 
podlegających jej bibliotek w każdej  
z gmin powiatu kozienickiego. Kompu-
teryzacja, dostępna w formie cyfrowej 
literatura również współczesna, stale 
zwiększana liczba woluminów, książki 
interaktywne oraz mówione na kase-
tach magnetofonowych i płytach CD, 
a także z dużą czcionką to tylko część 
z nich. Biblioteka stała się miejscem 
skupiającym stowarzyszenia, kluby, 
inicjującym wiele przedsięwzięć kultu-
ralno – oświatowych, jak np. spotkania 
z pisarzami, przedstawienia, koncerty, 
wystawy, wykłady, a także lekcje bi-
blioteczne oraz konkursy plastyczne  
i literackie. Biblioteka stała się prze-
de wszystkim miejscem wymiany my-
śli. Jak zauważyła Elżbieta Stąpór, 

iii Powiatowy  
Rajd RoweRowy  

„Śladami HisTOrii”
18 maja odbył się III Powiatowy Rajd 

Rowerowy „Śladami Historii”, który zor-
ganizowało Starostwo Powiatowe w Ko-
zienicach.

Trasy I oraz II edycji rajdu, które od-
były się kolejno w 2011 oraz 2012 roku, 
wiodły przez południowo-zachodnią 
oraz północno-zachodnią część powiatu.  
W tym roku prawie 80-kilometrowa trasa 
prowadziła drogami asfaltowymi i pol-
nymi, ścieżkami leśnymi oraz drogami 
przywałowymi południowo-wschodniej 
części powiatu kozienickiego. Po zareje-
strowaniu się wszystkich w biurze rajdu, 
uczestników powitała pomysłodawczyni 
przedsięwzięcia – Lucyna Domańska-
Stankiewicz Naczelnik Wydziału Promo-
cji i Kultury.

W rajdzie wzięło udział 57 osób w wie-
ku od 18 do 76 lat. Najstarszym uczest-
nikiem rajdu był Stanisław Grudzień 
– rzeźbiarz i poeta. Wielokrotnie zdobywał 
nagrody i wyróżnienia za swą działalność 
artystyczną i społeczną, teraz należy mu się 
nagroda  za udział w prawie 80-kilometro-
wym rajdzie rowerowym! Jak mówi Pan 
Stanisław satysfakcję przynosi sam udział 
w takim przedsięwzięciu oraz dotarcie do 
mety. Wśród uczestników znaleźli się rów-
nież przedstawiciele policji, pracownicy 
Sądu Rejonowego, ENEA Wytwarzanie, 
Kozienickiej Gospodarki Komunalnej, 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, Urzędu Miejskiego w Kozie-
nicach, SPZZOZ w Kozienicach, szkół  
i przedszkoli, emeryci, uczniowie oraz stu-
denci. Uczestnicy rajdu mieli możliwość 
poznania miejsc potyczek historycznych, 
a także odwiedzenia zabytkowych koś-
ciołów południowego Mazowsza. I etap 
rajdu biegnący przez Holendry Kozieni-
ckie, Kępeczki, Łoje i Przewóz pozwolił 
na podziwianie i bliższe poznanie walorów 
krajobrazowych Doliny Środkowej Wisły. 
W dalszej części uczestnicy rajdu zapozna-
li się z tragicznymi losami pacyfikowanych 
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obecnie bibliotekarz musi orientować 
się w bieżących wydarzeniach, po-
siadać wiedzę o świecie i sprawach 
społecznych, ponieważ biblioteka jest 
miejscem opiniotwórczym. I za tę 
działalność, zaangażowanie w życie 
społeczne i kulturalne, a także dąże-
nie do coraz lepszych wyników na tle 
województwa podziękował wszyst-
kim obecnym na spotkaniu bibliote-
karzom oraz kustoszom Józef Grze-
gorz Małaśnicki wicestarosta powiatu 

kozienickiego. W spotkaniu uczest-
niczyła również Lucyna Domańska 
– Stankiewicz Naczelnik Wydziału Pro-
mocji i Kultury Starostwa Powiatowego  
w Kozienicach. Wydział wspólnie  
z Biblioteką jest organizatorem wielu 
przedsięwzięć, jak np. zorganizowanie  
w ramach Dni Dziedzictwa Narodowe-
go widowiska folklorystycznego „Na-
sze Kozienickie wesele”. Nie zabrakło 
tego dnia upominków i dyplomów za 
pracę, zaangażowanie, kreatywność, 
propagowanie kultury i tradycji lokal-
nych, chęć zrobienia czegoś wartoś-
ciowego dla mieszkańców powiatu. 
Spotkanie bibliotekarzy było również 
okazją do wymiany uwag dotyczących 
nowego programu, obejrzenia filmu  
„Z okupacyjnych dziejów Kozienic”.

Biblioteka Publiczna im. ks. Fran-
ciszka Siarczyńskiego w Kozienicach, 
będąca Biblioteką Powiatową prowadzi 
działalność zgodnie z zapisami ustawy 
o bibliotekach oraz ze statutem i obo-
wiązującymi przepisami zewnętrznymi 

mieszkańców Kępic. Nad sieciechowskim 
jeziorem Czaple było kontemplowanie 
piękna przyrody i krajobrazu oraz krótki od-
poczynek, podczas którego każdy z uczest-
ników otrzymał napój oraz baton. Dalej na 
trasie naszego rajdu znalazł się również 
pobenedyktyński klasztor w Opactwie. 
Niespodzianką była możliwość zwiedze-
nia podziemi klasztoru, gdzie pochowani 
zostali benedyktyni. Z Opactwa rajdowicze 
wyruszyli do Borku, gdzie znajdują się ru-
iny remizy artyleryjskiej Twierdzy Dęblin, 
którą był Fort Nr V, następnie zwiedziliśmy 
zabytkowy kościół w Oleksowie. Z Olek-
sowa przez Wolę Klasztorną, Bąkowiec  
i Garbatkę-Letnisko dojechali  do Molend, 
gdzie zatrzymali się na chwilę na cmentarzu 
wojennym, po czym na placu zabaw odbyło 
się oficjalne zakończenie rajdu.

W Molendach uczestników rajdu  
w imieniu Zarządu Powiatu Kozienickie-
go powitała Danuta Delekta – Zastępca 
Naczelnika Wydziału Promocji i Kultury 
oraz Barbara Kwaśnik sołtys wsi Molen-
dy. W tej miejscowości uczestnicy rajdu 
mogli nabrać sił na dalszą drogę, zjeść 
gorący posiłek oraz odpocząć przy ogni-
sku. Sołtys wsi wraz z córką przygotowa-
ła również dla wszystkich słodki poczę-
stunek. Każdy z uczestników otrzymał 
znaczek rajdowy oraz folder z opisem tra-
sy. Rozlosowane zostały również nagro-
dy ufundowane przez organizatora, czyli 
Starostwo Powiatowe w Kozienicach 
oraz sponsorów: Centrum Ubezpieczeń  
i Usług Finansowych Marzena Lesiak 
oraz Przedsiębiorstwo Handlowo Usługo-
we ROWMOT. Chętni mogli wziąć udział 
w konkursach z nagrodami zorganizowa-
nych przez Kozienicki Park Krajobrazo-
wy. Tomasz Cwyl – trzykrotny uczestnik 
rajdu stwierdził, że zróżnicowanie trasy 
sprawiło, że każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie, a trudniejsze etapy trasy wynagro-
dzone zostały pięknymi krajobrazami. 
Powiatowy Rajd Rowerowy „Śladami 
Historii” wzbudza coraz większe zainte-
resowanie wśród pasjonatów jazdy rowe-
rowej, dlatego już teraz zapraszamy na 
kolejną edycję imprezy, która odbędzie 
się za rok!

Szczególne podziękowania kierujemy 
do funkcjonariuszy Komendy Powiato-
wej Policji w Kozienicach, którzy dbali 
o bezpieczeństwo uczestników rajdu, za-
bezpieczając najbardziej niebezpieczne 
punkty trasy.

W.W.
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i wewnętrznymi. Dodatkowo sprawuje 
opiekę merytoryczną nad bibliotekami 
samorządowymi w powiecie kozieni-
ckim. Na koniec 2012 roku w powiecie 
było 7 bibliotek gminnych i 10 filii. 
Biblioteka Publiczna Gminy Kozie-
nice liczy 8 placówek i zatrudnia 22 
osoby. Kierownicy jej filii to: Teresa 
Stolarska, Albert Kopański, Anna Pa-
duch, Grażyna Ośka, Anna Łepecka, 
Krystyna Pszczółkowska, Marcin Gra-
barczyk. Gminna Biblioteka Publiczna  

w Garbatce – Letnisku zatrudnia 3 oso-
by, kierownikiem jest Małgorzata Mar-
kowska. Z dniem 31 maja 2012 roku 
Gmina zlikwidowała Filię nr 1, prze-
niesioną uprzednio z Bąkowca. Nadal 
działa filia nr 2 w Ponikwie, którą pro-
wadzi Joanna Karaś. Biblioteka Pub-
liczna Gminy Głowaczów zatrudnia 
trzy osoby. Kierownikiem jest Agniesz-
ka Ogonowska, filią biblioteki w Brzó-
zie kieruje Małgorzata Skierniewska.  
W Bibliotece Publicznej Gminy Gnie-
woszów funkcję kierownika i bi-
bliotekarza pełni Paula Stępień, zaś 
w Gminnej Bibliotece Publicznej  
w Grabowie nad Pilicą Monika Gazar-
kiewicz. Gminna Biblioteka Publiczna 
– Centrum Kultury w Magnuszewie, 
której dyrektorem jest Elżbieta Wach-
nik, zatrudnia dwie osoby. Gminna 
Biblioteka Publiczna w Sieciechowie, 
której kierownikiem jest Elżbieta Kal-
barczyk, posiada filię w Zajezierzu 
którą kieruje Marzenna Ochocka. 

AgnieszkA gAjDA
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W Warszawie 6 maja przy Grobie Nie-
znanego Żołnierza odbyło się uroczyste 
przekazanie sztandaru Wojewódzkiemu 
Oddziałowi Mazowieckiemu Związku 
Weteranów i Rezerwistów Wojska Pol-
skiego im. 1. Warszawskiej Dywizji Zme-
chanizowanej Tadeusza Kościuszki. 

Został ufundowany przez Urząd do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych, od kierownika urzędu Jana 
Stanisława Ciechanowskiego otrzymał 
sztandar prezes oddziału płk w st. spocz. 
dr Wiesław Korga. Sztandar to symbol 
utożsamiający wartości i ideały, z który-
mi Związek się identyfikuje. Sztandar ten 
jest symbolem sławy, przywiązania do 
tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, 
których Ojczyzna wymaga od swych żoł-
nierzy. Jest to szczególne wyróżnienie  
i dowód uznania.

W uroczystości uczestniczyli przed-
stawiciele wojewody mazowieckiego, 
Urzędu Miasta i Rady Miejskiej w War-
szawie, Starostwa Powiatowego w Ko-

szTandar dla mazOwieckiegO Oddziału 
związku weTeranów i rezerwisTów  

wojska Polskiego 

zienicach, Urzędu Miasta w Radomiu, 
Zarządu Głównego Związku Weteranów 
i Rezerwistów WP, organizacji komba-
tanckich m.in. z powiatu kozienickiego, 
grójeckiego. Dokonali oni także symbo-
licznego wbijania gwoździ w drzewiec 
sztandaru. Po czym poszczególne dele-
gacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów 

na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, 
powiat kozienicki reprezentował starosta 
Janusz Stąpór. Uroczystość zakończyła 
defilada z udziałem pocztów sztandaro-
wych, orkiestry wojskowej i pododdziału 
honorowego batalionu reprezentacyjnego 
Wojska Polskiego.

DAnutA DelektA

ObcHOdy ucHwalenia kOnsTyTucji 3-gO maja  
w gminie kOzienice

Dnia 3 maja 1791 roku w naszym 
kraju uchwalono pierwszą w Europie, 
a drugą na świecie konstytucję. W 222. 
rocznicę tego wydarzenia w Kozienicach 
odbyły się tradycyjne już uroczystości. 
Obchody rozpoczęto mszą św. w intencji 
Ojczyzny w Kościele p.w. Św. Krzyża  
w Kozienicach. Msza celebrowana była 
prze ks. kanonika Kazimierza Chojna-
ckiego, natomiast kazanie wygłosił ks. 
dr Piotr Supierz, który na co dzień jest 
współpracownikiem arcybiskupa Zyg-
munta Zimowskiego w Rzymie. Ksiądz 
Supierz mówił o wierze, patriotyzmie 
oraz powinnościach wobec kościoła i oj-

czyzny, nawiązując jednocześnie do ob-
chodzonego, także 3 maja – święta Matki 
Boskiej Królowej Polski.

We mszy św. udział wzięły pocz-
ty sztandarowe reprezentujące: związki 
kombatanckie, szkoły, ochotnicze straże 
pożarne, stowarzyszenia, a także liczne 
delegacje, między innymi przedstawicie-
le władz samorządowych powiatowych  
i gminnych.

Po mszy uczestnicy uroczystości pro-
wadzeni przez orkiestrę dętą OSP pod 
batutą Zygmunta Juśkiewicza przeszli 
ulicami Kozienic do zespołu parkowo 
– pałacowego. 

Dalsza część 
uroczystości mia-
ła miejsce przed 
kolumną Zyg-
munta Starego. 
Tu tło historycz-
ne całego wyda-
rzenia z końca 
XVIII wieku 
przybliżył Janusz 
Stąpór starosta 
powiatu kozieni-
ckiego. Ponadto 
podczas uroczy-
stości odczytany 

został list od Stanisława Karczewskiego 
wicemarszałka senatu RP. 

Następnie poszczególne delegacje 
złożyły kwiaty. Wśród składających 
znaleźli się: Czesław Czechyra poseł 
na sejm RP, burmistrz gminy Kozienice 
Tomasz Śmietanka wraz z przewodni-
czącym Rady Miejskiej w Kozienicach 
Mariuszem Prawdą, przedstawiciele 
samorządu powiatowego z Januszem 
Stąporem starostą kozienickim, związki 
kombatanckie, organizacje polityczne 
oraz stowarzyszenia działające na tere-
nie ziemi kozienickiej. 

Na zakończenie wszyscy udali się do 
sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, 
gdzie odbył się koncert kwartetu smycz-
kowego Uniwersytetu Muzycznego Fry-
deryka Chopina w Warszawie w składzie: 
Katarzyna Sadowska, Grzegorz Sadow-
ski, Monika Sawczuk i Joanna Kiełbasa 
W ich wykonaniu zgromadzeni wysłu-
chali utworów Ludwika van Bethovena 
oraz Stanisława Moniuszki.

Organizatorem tegorocznych obcho-
dów była Gmina Kozienice, Starostwo 
Powiatowe w Kozienicach przy współ-
pracy z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej 
„Ogród Jordanowski”.

j.t.
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Konferencja popularnonauKowa
„poszli nasi w bój bez broni. realia i historyczna wizja 

powstania styczniowego”
W roku 2013 obchodzimy 150. rocz-

nicę powstania styczniowego. Nakłada to 
na nas powinność godnego uczczenia jego 
bohaterów Jest to bardzo ważna rocznica 
dotycząca dziejów naszego kraju stano-
wiąca doskonałą okazję do przeżycia raz 
jeszcze tego, co zapisała historia.

Mieli okazję się o tym przekonać 
uczestnicy sesji popularnonaukowej, 
która odbyła się 7 kwietnia 2013 roku  
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Kozienicach zatytułowanej „Poszli nasi  
w bój bez broni. Realia i historyczna 
wizja powstania styczniowego” połą-
czonej z prezentacją wystawy w Muzeum 
Regionalnym w Kozienicach.

Zgromadzonych w sali wykładowców, 
przedstawicieli władz samorządowych, 
kombatantów, dyrektorów szkół, nauczy-
cieli i młodzież szkolną powitała Mał-
gorzata Bebelska – Zastępca Burmistrza 
Gminy Kozienice oraz współorganizator 
spotkania Krzysztof Reczek – dyrektor 
kozienickiego muzeum.

Wykłady wy-
głosili: prof. Woj-
ciech Caban, mgr 
Wojciech Kalwat, 
prof. Lidia Michal-
ska-Bracha oraz 
mgr Janusz Stąpór 
Starosta Powiatu 
Kozienickiego mó-
wiąc m.in.: o zna-
czeniu i wpływie 
powstania stycz-
niowego na historię 
Polski, stosunku 
społeczeństwa do 
sprawy powstania 
na obszarze między Wisłą a Pilicą, roli 
chłopów, mieszczaństwa i duchowieństwa 
oraz realiów partyzanckiej codzienności  
w powstaniu w 1863 roku na obszarze dzi-
siejszego województwa świętokrzyskiego. 
Prelegenci wspominali również ważną 
rolę bohaterów styczniowej insurekcji, 
uwzględniając lokalne, związane z Pusz-

czą Kozienicką aspekty powstania.
Na zakończenie spotkania był czas na 

pytania ze strony publiczności. Obecni 
mogli podzielić się swoimi spostrzeże-
niami i uwagami dotyczącymi wydarzeń 
największego w XIX wieku zrywu naro-
dowego.

j.t.

prOmOcja książki  
„kOzienice – mOnOgrafia miasTa i regiOnu 1945 – 1990”
W sobotę – 20 kwietnia – w sali kon-

ferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyło 
się spotkanie promujące kolejny tom 
Monografii Kozienic. Publikacja ta, liczą-
ca 640 stron, napisana została przez dr. 
Sebastiana Piątkowskiego, natomiast jej 
recenzentem był prof. Marek Wierzbicki 
reprezentujący Instytut Pamięci Narodo-
wej – Delegatura Radom.

W spotkaniu oprócz autora i recenzen-
ta, uczestniczyli przedstawiciele samo-
rządu gminy Kozienice i powiatu kozie-
nickiego, reprezentanci instytucji kultury, 
osoby zaangażowane w powstanie tejże 
książki oraz mieszkańcy ziemi kozieni-

ckiej, którzy chcą lepiej poznać przeszłość 
swojej Małej Ojczyzny. Wszystkich przy-
byłych powitał prezes Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Kozienickiej – Lech Wiś-
niewski. Przedstawił on pokrótce historię 
powstawania II części Monografii, a na-
stępnie dziękując za wieloletnie wsparcie 
i aktywną współpracę z TMZK, wręczył 
Burmistrzowi Tomaszowi Śmietance  
i Naczelnikowi Urzędu Skarbowego Ro-
manowi Frąckiewiczowi pierwszy i drugi 
egzemplarz publikacji. 

Następnie organizatorzy zapewnili 
występ zespołu akordeonowego „Artu-
roBand” ze Szkoły Muzycznej I stopnia 

w Kozienicach 
pod kierun-
kiem Artura 
Miedzińskie-
go.

Po części 
a r t y s t y c z -
nej przyszedł 
wreszcie czas 
na prezentację 
m o n o g r a f i i . 
Dr Sebastian 
P i ą t k o w s k i 
opowiedz ia ł  
o swojej publi-
kacji, która ma 
służyć przede 

wszystkim osobom dążącym do poznania 
dziejów regionu, poszerzania swojej wie-
dzy, a także zapoznania się z bogato cy-
towanymi materiałami źródłowymi. Po-
dziękował również za zdjęcia ofiarowane 
przez osoby prywatne i instytucje, które 
bardzo wzbogaciły książkę. 

Janusz Stąpór Starosta Powiatu Ko-
zienickiego powiedział m.in. o potrzebie 
wydawania tego typu publikacji i ważnej 
roli jaką pełnią w życiu lokalnych spo-
łeczności. Tomasz Śmietanka burmistrz 
Gminy Kozienice stwierdził m.in., że jest 
to niewątpliwie bardzo bogata i wszech-
stronna publikacja, która stanie się źród-
łem wielu inspiracji i dyskusji. Ocena 
należy do wszystkich, którzy zechcą się  
z nią zapoznać. W swojej wypowiedzi 
Burmistrz nie szczędził słów uznania dla 
autora i wszystkich osób zaangażowa-
nych, doceniając pracę jaką trzeba było 
włożyć przy pisaniu, kompletowaniu ma-
teriałów i fotografii. 

Wydanie monografii sfinansowano 
ze środków Gminy Kozienice w ramach 
otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych oraz Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Kozienickiej. Książka 
wydana została w nakładzie 1000 egzem-
plarzy.

j.t.

Informacje
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burmisTrz gminy kOzienice
wŚród samOrządOwycH menadżerów rOku 2012 

Burmistrz Gminy Kozienice Tomasz 
Śmietanka wraz ze swoim zastępcą ds. 
technicznych – Igorem Czerwińskim zo-
stali zaproszeni na uroczystą galę VIII 
edycji rankingu Filary Polskiej Gospo-
darki 2012, która odbyła się w warszaw-
skim Klubie Palladium . 

Ranking przygotowany został przez 
czołową agencję badawczą Millward 
Brown SMG/KRC przy współpracy  
z redakcją dziennika „Puls Biznesu”. Ce-
lem jest wyłonienie i uhonorowanie firm  
i władz jednostek samorządu publiczne-
go, które swoimi działaniami stymulują 
rozwój regionu. 

Samorządowcy spośród gmin w da-
nym województwie wybierają jedne-
go – w ich ocenie – lidera w regionie  
(w podziale na gminy wiejskie, miejsko-
wiejskie i miejskie) pod względem takich 
kryteriów jak:
• zarządzanie edukacją,
• pozyskiwanie funduszy unijnych,
• inwestowanie w ochronę środowiska 

(kanalizacja, utrzymanie czystości),
• efektywne budowanie aktywności spo-

łecznej.
Dokonując wyboru nie mogą wskazać 

własnej gminy.
Dodatkowo przedstawiciele samorzą-

dów gminnych dokonują oceny własnych 
planów inwestycyjnych określając charak-

ter potrzeb w tym zakresie 
oraz możliwości i wyzwa-
nia związane z finansowa-
niem inwestycji. Ocenie 
podlegają takie obszary 
jak: budowa kanalizacji 
sanitarnej, budowa kana-
lizacji opadowej, dróg, 
chodników i mostów, 
budowa i modernizacja 
obiektów edukacyjnych  
i infrastruktury dziecięcej. 
Brane są pod uwagę rów-
nież budowa i moderni-
zacja obiektów sportowo 
– rekreacyjnych, informatyzacja gminy, 
potrzeby w zakresie budowy lub rozwój 
systemu zagospodarowania odpadów, czy 
też budownictwa komunalnego.

Po oficjalnym otwarciu gali i zakoń-
czeniu części dyskusyjnej odbyła się 
uroczysta ceremonia wręczenia statuetek 
i wyróżnień dla firm i samorządów wo-
jewództwa mazowieckiego, łódzkiego  
i podlaskiego. Spośród gmin wojewódz-
twa mazowieckiego nagrody otrzymali 
m.in.: Kozienice, Grodzisk Mazowiecki, 
Siedlce, a z firm PKN ORLEN SA, Mo-
stostal SA, LG Elektronics.

Tytuł Samorządowego Menadżera Re-
gionu w województwie mazowieckim tra-
fił do rąk Tomasza Śmietanki, burmistrza 

Gminy Kozienice drugi rok z rzędu.
Jaka jest recepta na sukces? Podczas 

tych wszystkich lat pracy w samorzą-
dzie zawsze przekonywałem, iż warto 
jest inwestować w zadania dla dużej 
liczby mieszkańców, które przysłużą 
się podniesieniu lokalnej jakości życia  
i w dłuższej perspektywie przyciągną 
nowych inwestorów. Bardzo mnie cie-
szy, iż Kozienice – kolejny raz – zostały 
dostrzeżone, wyróżnione i nagrodzone 
za swoją działalność w regionie – pod-
sumowuje burmistrz Śmietanka.

Patronat honorowy nad imprezą przy-
jęło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
i Ministerstwo Gospodarki. 

j.t.

Dnia 26 kwietnia w Publicznym Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w Głowaczowie, 
którego dyrektorem jest Krzysztof Wolski, 
w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Postaw 
na Rodzinę, odbył się Festyn Rodzinny po-
łączony z Dniem Europejskim. W realizację 
tego wielkiego przedsięwzięcia zaangażo-

wali się uczniowie klas drugich, nauczyciele 
oraz rodzice. Na festyn przybyli zaproszeni 
goście, uczniowie klas trzecich i pierwszych 
oraz młodsze rodzeństwo naszych uczniów. 
Wśród zebranych znaleźli się przedstawi-
ciele gminy zastępca wójta Piotr Kozłowski  
i Justyna Bojarska – Siębor oraz rodzice 

uczniów. Otrzymali oni intere-
sujące materiały z prorodzin-
nym, pozytywnym przekazem 
m.in.: „Pięć prostych porad dla 
odpowiedzialnych rodziców, 
„Zawsze możemy na siebie 
liczyć”, „Odpowiedzialni ro-
dzice”, „Cel wyznaczony przez 
nasze marzenia”. Wszystkie 
ulotki cieszyły się dużym zain-
teresowaniem. Impreza została 
połączona z Dniem Europej-
skim. Był on podsumowaniem 
prac prowadzonych w ramach 
projektu edukacyjnego Mazo-
wieccy Liderzy Nauczania Suk-

cesu, który jest przedsięwzięciem realizują-
cym politykę oświatową państwa, określoną  
w raporcie rządowym: „Polska 2030. Wy-
zwania rozwojowe.” Dla uczestników spot-
kania przewidziano wiele atrakcji zwią-
zanych z obchodzonym w szkole Dniem 
Europejskim. Zebrani obejrzeli prezentacje 
multimedialne przygotowane przez uczniów 
klas II. Prezentacje te poświęcone były 9 kra-
jom: Francji, Grecji, Hiszpani, Irlandi, Ro-
sji, Wielkiej Brytani, Niemcom, Włochom  
i Skandynawi. Po tej części imprezy wszyscy 
zebrani odwiedzali stoiska poszczególnych 
państw, na których królowały gazetki tema-
tyczne, pamiątki i przede wszystkim prze-
pyszne potrawy typowe dla prezentowanego 
kraju. Na zakończenie spotkania odbyły się 
rozgrywki piłkarskie pomiędzy reprezenta-
cjami państw uczestniczących w prezenta-
cjach. W ten oto ciekawy i nieco inny sposób 
uczniowie poznali kraje podróżując wirtual-
nie po Europie.

Publiczne Gimnazjum w Głowaczowie 
aktywnie Promuje wartości rodzinne i zachęca rodziny do 

wsPólneGo sPędzania czasu! 
dzień euroPejski w naszym Gimnazjum

Włochy: od lewej Hania Czubaj, Ola Chmielowiec, 
Daria traczyk, ilona Potacka

Informacje
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XXX SESJA RADY POWIATU KOZIENICKIEGO
24 kwietnia odbyła się XXX Sesja 

Rady Powiat, przed przystąpieniem do re-
alizacji porządku obrad, Przewodniczący 
Rady Powiatu Włodzimierz Stysiak oraz 
Starosta Powiatu Janusz Stąpór wręczyli 
listy gratulacyjne Ewie Malec Dyrektor  
I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana 
Czarnieckiego oraz Jackowi Szczygłowi 
nauczycielowi wychowania fizycznego  
w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Pol-
skich w Kozienicach.

Radni zapoznali się z informacjami  
o stanie sanitarno-epidemilogicznym  
i epizootycznym w powiecie kozienickim 

w 2012 roku, a także z oceną zasobów po-
mocy społecznej na rok 2012 dla powiatu 
kozienickiego. Komendant Powiatowy 
Policji w Kozienicach insp. Stanisław 
Kondeja  poinformował o funkcjonowa-
niu Komisariatu Policji w Gniewoszowie 
w 2012 roku i I kwartale roku bieżącego.

Podjęto uchwały w następujących 
sprawach: 
– przyjęcia sprawozdania z realizacji Pro-

gramu Współpracy Powiatu Kozieni-
ckiego z organizacjami pozarządowy-
mi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie 
za 2012 rok,

– uchwalenia Statutu Domu Pomocy Spo-
łecznej dla Dorosłych w Kozienicach,

– udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Garbatka Letnisko na realizację zadania 
Rekultywacja terenu Gminnego Ośrod-
ka Wypoczynkowego „Polanka”,

– określenia przystanków komunikacyj-
nych, których właścicielem lub zarzą-
dzającym jest Powiat Kozienicki oraz 
warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków.

D.D.

krzyż kawalerski Orderu 
odRodZeNia Polski dla  

jacka szczygła
Decyzją Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z dnia 

01.02.2013 r. Jacek Szczygieł odznaczony został Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski za osiągnięcia w pracy tre-
nerskiej oraz promocji Polski w świecie. 

Jacek Szczygieł, urodził się 18 stycznia 1966 r. w Kozienicach. Jest 

absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Cze-
cha w Krakowie. Od 1989r. nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3, a od 
1996 r. Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach. 

Jako zawodnik reprezentował MZKS Kozienice trenując 
pod okiem Janusza Misztala. Uczestniczył w Mistrzostwach 
Świata Juniorów w biegach przełajowych, trzykrotny medalista 
Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych. Od 1993r. związany 
ze sportem osób niepełnosprawnych w klubie START Radom. 
Po igrzyskach Paraolimpijskich w Pekinie odznaczony Złotym 
Krzyżem Zasługi, na tych igrzysk złoty medal zdobył Marcin 
Awiżeń zawodnik radomskiego klubu. 

Sport jest moją pasją. Dzięki pomocy Dyrekcji szkoły, w któ-
rej obecnie pracuję możliwe jest pogodzenie tych dwóch dziedzin 
życia. Kozienice są miastem bardzo przyjaznym dla sportowców 
niepełnosprawnych i dzięki takiej postawie stały się miejscem, 
gdzie bardzo często przebywają zawodnicy Kadry Polski, którzy 
bez ograniczeń mogą korzystać z obiektów Kozienickiego Cen-
trum Rekreacji i Sportu oraz Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów 
Polskich w Kozienicach, podczas przygotowań do imprez mi-
strzowskich powiedział Jacek Szczygieł.

Wychowankowie, którzy zdobyli medale paraolimpijskie, 
mistrzostw świata, mistrzostw Europy: Marcin Awiżeń, Alicja 
Fiodorow, Mariusz Tubielewicz, Mariusz Sopczak, Łukasz Wie-
tecki, Grzegorz Krześniak.

TyTuł „Polish ProdukT –  
liceum roku 2012” dla  

i liceum  
ogólnokszTałcącego  

w Kozienicach
O tytuł Liceum Roku 2012 ubiegały się szkoły wykazujące 

się wysokim poziomem edukacji, indywidualnym podejściem 
do ucznia, otwartością na nowe techniki, dobrą bazą dydaktycz-
ną, wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną oraz bogatym pro-
gramem zajęć pozalekcyjnych. W Warszawie 25 lutego odbyła 
się Uroczysta Gala Finałowa Konkursów Branżowych, podczas 
której Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej ogłosiło laureatów 
5 konkursów branżowych przyznając im Certyfikat Polish Pro-
dukt. Wśród laureatów znalazło się kozienickie I Liceum, które 
uzyskało tytuł „Polish Produkt – Liceum Roku 2012”. Certyfikat 
wręczył Ewie Malec dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Stefana Czarnieckiego, Dyrektor Programowy CBCK Marcin 
Andrzejewski. Ogólnopolski magazyn „Eurostyl” zamieścił wy-
wiad z dyrektor liceum i artykuł o szkole. 

I Liceum nazywane przez młodzież zielonym, jak mówi jego 
dyrektor Ewa Malec to szkoła nowoczesna, interaktywna. Posiada 

rozbudowane pracownie komputerową i językową, profesjonalną 
pracownię fizyczną, tablice interaktywne w każdej sali lekcyjnej 
jest stanowisko komputerowe, projektor i ekran. Uczniowie mają 
także boisko wielofunkcyjne, siłownię i salę gimnastyczną. Atutem 
szkoły jest wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna. 
Uczniowie liceum osiągają liczne sukcesy w olimpiadach i kon-
kursach przedmiotowych, a od czterech lat uczestniczą w posie-
dzeniach Sejmu Dzieci i Młodzieży w dniu 1 czerwca.

Wydarzenia
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trasa iii powiatowego rajdu rowerowego  
„śladami historii”

długość trasy: 80 km
stopień trudności: średni
oznakowanie: w znacznej mierze znako-
wane szlaki rowerowe: czarny, niebieski, 
zielony, żółty, prowadzące przez Dolinę 
Środkowej Wisły oraz Puszczę Kozienicką

III 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 zobo-
wiązani do przestrzegania regulaminu 
rajdu, przepisów ruchu drogowego oraz 
zasad bezpieczeństwa. Przed nami 80 
kilometrowa trasa, dlatego starajmy się 
równomiernie rozkładać siły i nie forsuj-
my zbytnio organizmu.

Spotykamy się w miejscu startu, gdzie 
znajduje się biuro rajdu, w którym musi-
my się zarejestrować. Biuro czynne jest 
od godz. 8.00 do godz. 8.20. Po zareje-
strowaniu się, przywitaniu uczestników 
przez Organizatora oraz krótkim omó-
wieniu trasy, punktualnie o godz. 8.30 
wyjeżdżamy w drogę. Planowany czas 
całego Rajdu to ponad 7 godzin jazdy, 
zwiedzania, wypoczynku i podziwiania 
wyjątkowych walorów krajobrazowych 
powiatu kozienickiego. 

Pierwsze miejsce odwiedzin na naszej 
trasie znajdziemy jeszcze w Kozienicach. 
Położony niecały 1 km od startu zespół 
pałacowo-parkowy jest jednym z najzna-
komitszych zabytków w całym regionie. 
Kozienicki pałac – jako królewska rezy-
dencja – został wybudowany w ostatniej 
ćwierci XVIII wieku na specjalne pole-

cenie ostatniego króla Polski Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Od tego czasu 
był kilkakrotnie remontowany oraz odbu-
dowany po II wojnie światowej, dziś nie 
cieszy oczu tak jak kiedyś. Historyczny 
kształt zachowała jedna oficyna pałaco-
wa. Na terenie zespołu pałacowo-parko-
wego odnajdziemy również najstarszy 
świecki pomnik w Polsce, czyli kolumnę 
Zygmunta wybudowaną na cześć urodzin 
w Kozienicach króla Polski Zygmunta I 
Starego. Pamiątką po bytności na tere-

nach ziemi kozienickiej i strategicznym 
znaczeniu dla państwa Jagiellonów jest 
replika fragmentu mostu łyżwowego, jaki 
w 1409 r. wybudowano w okolicy przy-
gotowując się do rozprawy z Zakonem 
Krzyżackim. 
Alejkami pięk-
nego parku 
p a ł a c o w e g o  
w stylu angiel-
skim spacerują 
kozieniczanie  
i turyści umi-
lając sobie 
wolne chwile. 

W czasie II 
wojny świato-
wej przy mur-
ze okalającym 
zespół oraz  
w parku Niem-
cy dokonywali 
egzekucji na 
ludności miasta i gminy. Upamiętniają to 
pomnik i mogiła. Znajdziemy tu również 
mały cmentarzyk rodziny Dehnów. 

Opuszczając miasto kierujemy się 

czarnym szlakiem rowerowym w stro-
nę kozienickiego powiśla. Mijając stawy 
rybne z prawej strony i kozienicką stad-
ninę koni z lewej, jedziemy przez Wójto-
stwo, a w Przewozie za mostem skręcamy  
w prawo na niebieski szlak rowerowy. 
Dalej przez  Holendry Kozienickie, zjeż-
dżamy z szosy – już niedaleko królowa 
polskich rzek. Po przejechaniu około 7 ki-
lometrów dojeżdżamy do wału wiślanego, 
skąd rozciąga się widok na Wisłę. Kieru-
jemy się na prawo, tym samym wjeżdża-
my na zielony szlak rowerowy. Jedziemy 
wzdłuż wału, równolegle do rzeki. Po 
przejechaniu kolejnych 3 kilometrów, 
dalej zielonym szlakiem rowerowym  
w Kępie Wólczyńskiej zjeżdżamy na szo-
sę, chwilowo oddalając się od rzeki. Prze-
jeżdżając przez nadwiślańskie wsie: Wól-
kę Tyrzyńską B, Samwodzie i Kępeczki 
opuszczamy zielony szlak rowerowy, po-
nownie docieramy do Wisły, konkretnie 
do jednego z nielicznych miejsc, z które-
go rozpościera się wyjątkowy widok na 
płynącą rzekę. Po 15 kilometrach jazdy 
osiągamy punkt widokowy „Kępeczki”. 

Po chwili zachwytu krajobrazem nad-
wiślańskim ruszamy dalej. Za Staszowem 
powtórnie wjeżdżamy na drogę przywa-
łową. Od czasu powodzi w 2010 r. drogi 
te są wzmocnione i wyrównane, dzięki 
czemu jazda na rowerach jest o wiele ła-
twiejsza, choć miejscami nieutwardzony 
tłuczeń wymaga włożenia w jazdę więk-
szego wysiłku. Kierujemy się na Przewóz, 
po drodze opuszczamy gminę Kozienice, 
jesteśmy w gminie Sieciechów. 

Na 20 kilometrze rajdu znajdzie-
my kolejny punkt widokowy na Wisłę.       

Dokończenie na str. 8

Folder
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Otwarta przestrzeń, bujny rozkwit przy-
rody roztaczają przed nami przepiękne 
widoki. Rzeka tworzy przestrzeń wokół 
siebie, którą zajmują dziesiątki zbioro-
wisk roślinnych, zamieszkiwanych z ko-
lei przez setki gatunków zwierząt. Wśród 
nich gatunki znajdujące się pod ochroną, 
są to głównie liczne gatunki ptactwa 
objęte tzw. Dyrektywą Ptasią. Spotkać 
możemy również bobry tworzące swoje 
żeremia, dziki, sarny i jelenie. Nad Wi-
słą zachowały się zbiorowiska roślinne 
typowe dla dużej nizinnej rzeki, np. lasy 
łęgowe (łęgi). Są to specyficzne lasy 

przystosowane do corocznych zalewów, 
budowane przez wierzby, topole, jesiony. 
Ekosystemy te pod względem bogactwa 
gatunkowego oraz złożonej struktury 
przestrzennej nieraz porównywane są do 
tropikalnych lasów deszczowych.

Jadąc wzdłuż wału po 25 kilometrach 
jazdy docieramy w Przewozie do czar-
nego szlaku rowerowego. Skręcamy  
w prawo, żegnamy nadwiślańskie wi-
doki i jedziemy na południe. We wsi 
Kępice czeka na nas pomnik upamięt-
niający zamordowanych przez hitle-
rowców podczas II wojny światowej,  
w listopadzie 1943 roku żołnierzy  
i członków oddziału Batalionów Chłop-
skich i Armii Krajowej Bolesława Kra-
kowiaka „Bilofa” i Tomasza Abramczy-
ka „Tomasza”. Wracamy na szlak, na 
horyzoncie widzimy już bryłę zabyt-
kowego poklasztornego kościoła pw. 
Wniebowzięcia NMP w Opactwie. Za-

nim jednak do niego dotrzemy odwiedzi-
my historyczny Sieciechów, do którego 
wjedziemy polną dróżką prowadzącą 
przez mostek na rzeczce przy Jeziorze 
Czaple. W ten sposób znajdziemy się 
przy zabytkowej świątyni z końca XVIII 
w. pw. św. Wawrzyńca w Sieciechowie,  
a także – co ciekawe – na Paryżu, czyli 
jednej z uliczek Sieciechowa. Miejsco-
wość bierze swoją nazwę od możno-
władcy, palatyna Sieciecha, żyjącego  
i mającego istotny wpływ na tworzenie 
państwa piastowskiego niemalże 1000 
lat temu! Tu czeka nas dłuższy odpo-

czynek na plaży nad Jeziorem Czaple, 
największym jeziorze powiatu kozie-
nickiego, będącym pozostałością po 
starorzeczu Wisły. Musimy zachować 
szczególną ostrożność, ponieważ od 
ulicy Paryż do jeziora musimy pokonać 
odcinek bardzo ruchliwej drogi krajo-
wej nr 48. Po pokonaniu 1/3 trasy należy 
nam się chwila wytchnienia. Nad jezio-
rem jest spora piaszczysta plaża, molo 
i łagodne zejście do wody. Dzięki temu 
w okresie letnim przybywa tu wielu let-
ników z Kozienic, Dęblina, Ryk, Rado-
mia, a także mieszkańców Sieciechowa 
i okolicznych miejscowości, żeby zażyć 
kąpieli i poopalać się. Po odpoczynku 
wracamy na trasę, najbliższy odcinek 
do pokonania prowadzi drogą krajową  
nr 48, na której obowiązuje nas szcze-
gólna uwaga, zachowanie zasad bez-
pieczeństwa i ograniczonego zaufania 
dla innych pojazdów poruszających się 

ulicą. Przejeżdżamy przez charaktery-
styczny sieciechowski rynek o histo-
rycznym układzie, którego zabudowa 
sięga XVII w. Kiedyś na rynku znajdo-
wała się jedna z dwóch miejskich szu-
bienic, obecnie znajduje się tu zadbany 
park i plac zabaw. Szosą dojedziemy do 
zabytkowego pobenedyktyńskiego ze-
społu klasztornego w Opactwie. Histo-
rycy do dziś nie są zgodni, co do daty 
sprowadzenia zakonników na te tereny. 
Prawdopodobnie sprowadził ich z Pro-
wansji wspomniany wcześniej palatyn 
Sieciech, który osadził ich w swoim gro-
dzie. Przez wieki, dzięki benedyktyń-
skiej pracy, mieli oni istotny wpływ na 
rozwój okolicy. Wspaniała pobenedyk-
tyńska świątynia o barokowej bryle za-
chwyca swoją oryginalnością. Pochodzi  
z I poł. XVIII w., a same zdobienia 
wnętrz wykonywano prawie 10 lat. Do 
dziś zapierają one dech w piersiach. 
Kościół tonie w kolorach, freski wy-
wołują efekt trójwymiarowości. Warto 
wspomnieć, że budowla zaprojektowa-
na została specjalnie na potrzeby zgro-
madzenia słynącego z muzykalności  
i sztuki wokalnej, stąd wspaniała aku-
styka obiektu, w którym wykorzystano 
specjalne rozwiązania architektoniczne. 
Na terenie zespołu klasztornego zacho-
wały się średniowieczne fundamenty 
wcześniejszych budowli, pałac opa-
cki, zabytkowa dzwonnica, w podzie-
miach znajdują się krypty blisko 280  
zakonników. 

Wzbogaceni wiedzą o wspaniałym 
obiekcie podążamy do Borku, po drodze 
odnajdziemy pozostałości po systemie 
umocnień, fortów twierdzy dęblińskiej 
Iwanogorod. Za Opactwem zjeżdżamy 
z „krajówki” na drogę powiatową, przez 
Nagórnik dotrzemy do jednego z pięciu 
po lewej stronie Wisły dużych obiek-
tów militarnych twierdzy dęblińskiej. 
To Fort nr V „BOREK” wybudowany  
w II poł. XIX w. Do dziś niewiele po 
nim pozostało. 

Po ponad 40 kilometrach zawitamy 
do wsi Borek, jednej z większych miej-
scowości gminy Gniewoszów. Borkowia-
cy żyją głównie z sadownictwa i uprawy 
warzyw. Stąd kierujemy się do Oleksowa,  
w którym znajduje się zabytkowa świąty-
nia z XVII w. pw. Św. Stanisława Bisku-
pa i Męczennika. Sam Oleksów to jedna 

trasa iii powiatowego rajdu rowerowego  
„śladami historii”

Dokończenie na str. 10

Dokończenie ze str. 7
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trasa iii powiatowego rajdu rowerowego  
„śladami historii”

Dokończenie ze str. 8

z najstarszych wsi na terenie powiatu ko-
zienickiego, jej początki sięgają XII w., 
a właścicielami dóbr oleksowskich były 
m.in. znane szlacheckie rodziny Oleśni-
ckich, Gniewoszów, Szembeków, My-
cielskich, Działyńskich. Na przestrzeni 

wieków od połowy XIII w. kościół para-
fialny podlegał zmianom dziejowym. Jako 
ciekawostkę należy podać, że w 1589 r. 
jeden z właścicieli Oleksowa Jan Gnie-
wosz zamienił kościół na zbór kalwiń-
ski. Takich przypadków nie spotykamy 
więcej na terenie powiatu kozienickiego. 
Katolicy odzyskali świątynię po pół wie-
ku. Obecny kościół jest jednonawowy, 
usytuowany na planie krzyża greckiego, 
wewnątrz znajdują się barokowe elemen-
ty wyposażenia. 

Na najbliższym skrzyżowaniu za 
kościołem skręcamy w prawo. W nie-
dalekim Sławczynie wjeżdżamy na 
czarny szlak rowerowy. Spokojnie 
asfaltową drogą jedziemy przez Zale-
sie, na skrzyżowaniu w Woli Klasztor-
nej skręcamy w lewo, na żółty szlak 
rowerowy. Poprowadzi on nas do sa-
mego końca trasy, której z tego miej-
sca pozostało jedynie około 25 kilome-
trów. Kierujemy się na Bąkowiec, po 
drodze mijamy duże stawy hodowlane  
o nazwach Wołowy Staw, Trzcinowy 
Staw. Docieramy do drogi wojewódzkiej 
738. Zachowując szczególną ostrożność 
pokonujemy około 300 metrów tej dro-
gi, trzymamy się żółtego szlaku rowero-
wego, od stawów jesteśmy już w gminie 
Garbatka-Letnisko. W Bąkowcu może-

my zatrzymać się przy sklepie i chwilę 
odetchnąć, po jeździe w otwartym tere-
nie narażeni na możliwość wystąpienia 
dosyć silnych wiatrów. Jedziemy do 
Garbatki-Letnisko, malowniczej miej-
scowości położonej na skraju Puszczy 

Kozienickiej. Garbatka przyciągała  
w przeszłości i przyciąga do dziś let-
ników i turystów. Prawdziwy rozkwit 
miejscowości nastąpił w okresie między-
wojennym. Na wielu zachowanych do 
dziś willach występuje typowy dla bu-
downictwa letniskowego motyw słońca  
z promieniami. Przejeżdżając przez 
uliczki Garbatki mamy okazję zoba-

czyć kilka takich willi. Sama miejsco-
wość jest dosyć rozległa, biegnie przez 
nią linia kolejowa z budynkiem stacji  
z końca XIX w. Garbatkę otaczają lasy 
Puszczy Kozienickiej w tym Rezerwat 
Krępiec z ciekawą roślinnością na zbo-
czach potoków Brzeźniczka i Krępiec. 
Ulicą Partyzantów udajemy się do Mo-
lend, na początku których położone są 
dwa cmentarze wojenne z I wojny świa-
towej: Molendy I i Molendy II. Ten dru-
gi jest zadbany i otoczony opieką. Na 
tablicy u wejścia na kwatery wojenne 
widnieje napis: 

MIEJSCE PRAWEM CHRONIONE
CMENTARZ WOJENNY 1914-1915

MOLENDY II
MIEJSCE WIECZNEGO SPOCZYNKU

ŻOŁNIERZY ARMII AUSTRO-WĘ-
GIERSKIEJ, 

NIEMIECKIEJ I ROSYJSKIEJ
WŚRÓD NICH BYLI RÓWNIEŻ  

POLACY 
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI. 

Prawie na środku wsi Molendy za-
trzymujemy się na ostatni dłuższy postój 
na placu zabaw. Chętni mogą wybrać 
się na krótką wycieczkę na molendzki 
„Wygon”, do Krzyża Powstańczego, 
miejsca upamiętniającego Powstań-
ców Styczniowych zamordowanych  
w okolicy przez Moskali w marcu  
1864 r. Warto w Roku Powstania Stycz-
niowego odwiedzić to miejsce i uczcić 
poległych Powstańców. Po dotychczaso-
wych 70-ciu kilometrach pozostaje nam 
jeszcze około 10 kilometrów żółtym 
szlakiem rowerowym. 4 km prowadzi 
przez piaszczyste drogi leśne Puszczy 
Kozienickiej. Z lasu wyjeżdżamy w Ru-
dzie, na końcu wsi skręcamy w lewo na 
Śmietanki, dalej przez Janów wjeżdża-
my ulicą Kolejową do Kozienic. Stąd 
już przez kozienickie osiedla niedaleko 
do mety, która jest jednocześnie dobrze 
znanym nam miejscem startu rajdu. 
Przejechaliśmy bez mała 80 km!! 

Dziękujemy za wytrwałość, i już teraz 
zapraszamy na kolejny przyszłoroczny – 
IV Powiatowy Rajd Rowerowy „Ślada-
mi Historii”. Do zobaczenia na szosach  
i ścieżkach rowerowych!!!!

tekst: krzysztof zając
Wytyczenie trasy: lucyna Domań-

ska-stankiewicz, Wojciech stankie-
wicz, Monika Wiraszka, krzysztof  
zając
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dzień sTrażaka 2013
W dniu 9 maja w siedzibie KPPSP 

Kozienice, przy ul. Nowy Świat 3 odby-
ły się tegoroczne obchody Dnia Strażaka 
dla strażaków z powiatu kozienickiego. 

W trakcie uroczystości dokonano prze-
kazania dla JRG Kozienice no-
wego samochodu pożarniczego, 
tj. samochodu rozpoznawczo-ra-
towniczego Nissan Patfinder. Na 
zakończenie uroczystej zbiórki 
odbyło się wręczenie odznaczeń 
resortowych i korporacyjnych 
oraz awansów na wyższe stopnie 
służbowe – wyróżniającym się 
w służbie strażakom z Komendy 
Powiatowej PSP w Kozienicach 
oraz strażakom OSP.
Odznaczenia resortowe otrzymali:
Złotą Odznakę Zasłużony dla 
Ochrony Przeciwpożarowej:
1. asp. sztab. Waldemar Krako-

wiak
Srebrną Odznakę Zasłużony dla Ochrony 
Przeciwpożarowej
1. asp. sztab. Bogdan Konarski
2. st. ogn. Grzegorz Kurek 

Ponadto – ks. Dziekan Władysław 
Sarwa oraz 16 strażaków z KPPSP Ko-
zienice i OSP Świerże Górne otrzymało 

odznaczenia korporacyjne, czyli: Złoty, 
Srebrny i Brązowy Medal za Zasługi dla 
Pożarnictwa.

Awanse na wyższe stopnie służbowe 
otrzymali strażacy:

1. st. kpt. Paweł Kowalski
2. st. kpt. Daniel Jastrzębski
3. mł. ogn. Kamil Skrzypczyk
4. mł. ogn. Rafał Szczepaniak
5. st. sekc. Rafał Grabowski
6. st. sekc. Piotr Łęcki
7. st. sekc. Piotr Majewski

8. st. sekc. Łukasz Sadowski
9. st. sekc. Hubert Włodarczyk
10. st. str. Mateusz Pyrka

Obchody Dnia Strażaka uświetnili 
swą obecnością zaproszeni goście, m.in.: 

nadbryg. Gustaw Mikołajczyk 
– Mazowiecki Komendant Wo-
jewódzki PSP, Janusz Stąpór 
– Starosta Powiatu Kozienickie-
go, Komendant Powiatowy PSP 
w Zwoleniu, przedstawiciele: 
Burmistrza Gminy Kozienice 
oraz Wójta Gminy Gniewoszów, 
Wójtowie Gmin: Garbatka Let-
nisko i Sieciechów. 

W uroczystych obchodach 
Dnia Strażaka uczestniczyli rów-
nież ks. dziekan Władysław Sar-
wa oraz kapelan powiatowy stra-
żaków – ks. Jerzy Dziułka. 

Strażackie święto zostało 
uświetnione przez poczty sztan-

darowe Ochotniczych Straży Pożarnych 
oraz orkiestrę Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Kozienicach.

asp. sztab. WAlDeMAr krAkOWiAk
rzecznik Prasowy komendanta

Powiatowego PsP w kozienicach

Viii OgólnOpOlski Turniej czTerecH wspinalni psp
W dniu 16 maja w Kozienicach, 

na stadionie Kozienickiego Centrum 
Rekreacji i Sportu odbyły się zawody  
w sporcie pożarniczym strażaków Pań-
stwowej Straży Pożarnej. Była to już 
VIII edycja „Ogólnopolskiego Turnie-
ju Czterech Wspinalni”. Zawody z tego 
cyklu rozgrywane były 15 maja 2013 r. 
w Nisku i Ostrowcu Świętokrzyskim 
oraz 16 maja 2013 r. w Zwoleniu i Ko-
zienicach.

W tegorocznych zawodach uczest-
niczyło 99 zawodników z 13 drużyn – 
w tym kadra Polski oraz szeroka kadra 
woj. mazowieckiego. Zawody te roz-
grywane są w konkurencji „wspinanie 
na trzecie piętro przy użyciu drabiny 
hakowej”.

W tegorocznym turnieju uczest-
niczyli również zawodnicy z KPPSP  
w Kozienicach. Większość z nich wcho-
dzi w skład szerokiej kadry wojewódz-
twa mazowieckiego. 

Kolejność trzech pierwszych miejsc  
w klasyfikacji końcowej zawodów w Ko-
zienicach była następująca:
1. Bartłomiej Siepietowski – woj. mało-

polskie
2. Mirosław Cyrson – woj. pomorskie

3. Dawid Kacper-
ski – woj. ma-
zowieckie
W klasyfikacji 

generalnej VIII 
Ogólnopolskiego 
Turnieju Czte-
rech Wspinalni, 
podsumowującej 
wyniki wszyst-
kich czterech za-
wodów (Nisko, 
Ostrowiec Świę-
tokrzyski, Zwo-
leń i Kozienice), 
najlepsi okazali 
się:
1. Mirosław Cyr-

son – woj. po-
morskie

2. Bartłomiej Siepietowski – woj. mało-
polskie

3. Krystian Masalski – woj. warmińsko-
mazurskie
Na uwagę zasługuje fakt, że tegorocz-

ny zwycięzca zawodów w Kozienicach, 
osiągnął bardzo dobry rezultat – 14,09 s.

Czołowi zawodnicy tegorocznej edy-
cji Ogólnopolskiego Turnieju Czterech 
Wspinalni otrzymali z rąk przedstawicie-

la Komendanta Głównego PSP st. kapt. 
Szymona Ławeckiego, Komendanta Po-
wiatowego PSP w Kozienicach st. bryg. 
Zbigniewa Szczygła oraz wicestarosty 
powiatu kozienickiego Józefa Grzego-
rza Małaśnickiego i zastępcy burmistrza 
gminy Kozienice Małgorzaty Bebelskiej 
– nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy.

asp. sztab. WAlDeMAr krAkOWiAk
rzecznik Prasowy komendanta

Powiatowego PsP w kozienicach

Informacje/Wydarzenia
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anielin kĘpa – 150. rOcznica pOwsTania sTyczniOwegO
Leśna polana u stóp zbocza wydmy 

porośniętej dziś sosnowym lasem i prze-
ciętej ogromnym mieczem. Na mieczu 
inskrypcja: „Narodu mego krwią pisane 
czyny”. To niezwykły pomnik poświęco-
ny niezwykłym ludziom – Powstańcom 
1863 roku. W tym miejscu 150 lat temu 
znajdowało się obozowisko powstań-
czego oddziału pułkownika Władysława 
Kononowicza. To stąd wypadami nękał 
on wraz ze swoim oddziałem wojska 
carskiego zaborcy w Warce, Ryczywole  
i Magnuszewie. To stąd wyruszył na zwy-
cięską bitwę pod Rozniszewem. Było to 
14 maja 1863 roku.

W tym niezwykłym miejscu odbyła 
się w niedzielę 5 maja patriotyczna uro-
czystość ku czci powstańców 1863 roku  
z okazji 150. rocznicy Powstania Stycznio-
wego. Prowadząca imprezę, dyrektor PSP 
w Rozniszewie, Agnieszka 
Suska poprosiła o asystę ho-
norową kompanię wojskową 
JW 4938 z Radomia oraz po-
witała licznie przybyłe pocz-
ty sztandarowe okolicznych 
szkół i organizacji.

O przedstawienie rysu 
historycznego poproszony 
został Marek Kozłowski na-
uczyciel historii z Zespole 
Szkól i Placówek Oświa-
towych w Magnuszewie.  
Z inicjatywy leśników Nad-
leśnictwa Dobieszyn został 
ufundowany i ustawiony 
przy pomniku dębowy krzyż. 
Poświęcenia krzyża doko-
nał ks. dziekan dr Zdzisław 
Kałuziński, który następnie celebrował 
uroczystą mszę świętą w intencji naszej 
Ojczyzny. Podczas mszy wygłosił rów-
nież okolicznościową homilię. Po mszy 
głos zabrał Wójt Gminy Magnuszew  
Henryk Plak. Serdecznie powitał zgro-
madzonych, a wśród nich: posła na Sejm 
RP Dariusza Bąka, Wojewodę Mazowie-
ckiego Jacka Kozłowskiego, Wicemar-
szałka Województwa Mazowieckiego 
Leszka Ruszczyka, Kierownika Delega-
tury Mazowieckiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Radomiu Rafała Rajkowskiego, 
Wicestarostę Powiatu Kozienickiego 
Józefa Małaśnickiego, Starostę Powiatu 
Grójeckiego Mariana Górskiego, Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej w Warce 
Łukasza Celejewskiego, nadleśniczego 
Nadleśnictwa Dobieszyn Jana Chryzo-
stoma Czachowskiego, jego zastępcę 
Andrzeja Garbaczewskiego z leśnikami 
Nadleśnictwa Dobieszyn, zarząd Od-
działu PTTK im. Wiktora Krawczyka  

w Warce, zarządy kół  łowieckich „Knie-
ja” i „Bażant” w Warce. W dalszej czę-
ści swego wystąpienia wójt Henryk Plak 
przedstawił historię powstania obecnego 
pomnika powstańczego. W sierpniu 1982 
roku członkowie ówczesnego Związku 
Bojowników o Wolność i Demokrację,  
a w szczególności państwo Alicja i Edward 
Zielińscy oraz mieszkańcy wsi Anielin 
wyszli z inicjatywą odbudowy pomnika 
zniszczonego w czasie działań wojennych 
w 1944 roku. Powołany został Społeczny 
Komitet Budowy Pomnika Powstańców 
Powstania Styczniowego z 1683 roku.  
W działania związane z budową obecne-
go pomnika włączyła się Akademia Sztuk 
Pięknych w Warszawie z ówczesnym 
dziekanem Wydziału Rzeźby prof. Stani-
sławem Słoniną. W ramach ogłoszonego 
na ASP konkursu zgłoszono 12 projektów. 

Miecz, na który dzisiaj patrzymy, symbo-
lizujący niezakończoną walkę, został jed-
nogłośnie wybrany przez jury konkursu. 
Autorem projektu pomnika jest Piotr Ba-
nasik. Pomnik nie powstałby bez determi-
nacji i ofiarności miejscowego społeczeń-
stwa. Przy budowie pomnika pracowali 
studenci ASP w Warszawie, mieszkańcy 
Anielina i społeczność szkoły w Rozni-
szewie. Pod koniec 1984 roku pomnik był 
gotowy. Jego odsłonięcie zaplanowano 
na 18 maja 1985 roku. Niestety nie było 
na nie zgody ówczesnych władz. Pomnik 
został odsłonięty i poświęcony dopiero  
21 stycznia 1990 roku w 127. roczni-
cę wybuchu Powstania Styczniowego. 
Stałą opiekę nad tym Miejscem Pamięci 
Narodowej sprawuje Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego 
w Rozniszewie. Na co dzień pomnikiem 
opiekuje się rodzina państwa Marczaków 
z Anielina Kępy. Dyrektor Agnieszka 
Suska odczytała list okolicznościowy od 

posła Ziemi Kozienickiej Czesława Cze-
chyry, a okolicznościowe przemówienia 
wygłosili m.in. poseł na Sejm RP, Woje-
woda Mazowiecki, nadleśniczy Nadleś-
nictwa Dobieszyn. We wszystkich wystą-
pieniach słyszeliśmy o wspaniałej lekcji 
historii i patriotyzmu. 

Część oficjalną zakończył apel pole-
głych i złożenie kwiatów pod pomnikiem. 
Wiązanki złożyli obecni goście oficjalni, 
delegacje uczniów i absolwentów szkół 
gminy Magnuszew, harcerze Drużyny im. 
Bohaterów Westerplatte z ZSiPO w Mag-
nuszewie, przedstawiciele Stowarzysze-
nia „Aktywni dla Stegien”, reprezentacje 
społeczności okolicznych wsi – Anielina, 
Boguszkowa i Kolonii Rozniszew. Wśród 
składających kwiaty była jedna z inicjato-
rek odbudowy pomnika Alicja Zielińska  
z synem Markiem i rodziną.

Po uroczystości 
wszyscy zgromadze-
ni wysłuchali koncertu  
w wykonaniu Orkiestry 
Koncertowej „Victoria” 
z Parafii Matki Boskiej 
Zwycięskiej w Warsza-
wie Rembertowie pod 
dyrekcją płk rez. Juliana 
Kwiatkowskiego. 

Po koncercie uczest-
nicy uroczystości mieli 
okazję zobaczyć mini 
rekonstrukcję obozowi-
ska powstańczego oraz 
pokaz broni czarnopro-
chowej. Przygotowali 
je członkowie grupy 
rekonstrukcji historycz-

nej z Warki wraz z członkami Stowarzy-
szenie Broni Czarnoprochowej również 
z Warki.

Dziękuję wszystkim, którzy tak licznie 
zgromadzili się dziś przed Pomnikiem 
Powstańców 1863 roku, aby w należyty 
i godny sposób upamiętnić i uczcić pa-
mięć o bohaterskich czynach Powstań-
ców Styczniowych – w tym powstańców 
pułkownika Władysława Kononowicza 
walczących w tym rejonie – powiedziała 
żegnając wszystkich dyrektor Agnieszka 
Suska. Głównym organizatorem uroczy-
stości był Samorząd Gminy Magnuszew  
z Wójtem Henrykiem Plakiem, współor-
ganizatorami Gminna Biblioteka Publicz-
na – Centrum Kultury w Magnuszewie, 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ste-
fana Czarnieckiego w Rozniszewie oraz 
Parafia pw. Narodzenia NMP w Rozni-
szewie z księdzem proboszczem Wojcie-
chem Celuchem. 

tOMAsz DyMek

Wydarzenia
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W Zespole Szkół w Grabowie nad Pili-
cą już po raz drugi organizowane są zajęcia 
dodatkowe z języka angielskiego – pro-
jekt „Drama in English” realizowany jest  
w ramach Programu Polsko – Amerykań-
skiej Fundacji Wolności ENGLISH TE-
ACHING, którego krajowym operatorem 
jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

Piętnastoosobowa grupa dziewcząt ze 
szkoły podstawowej oraz gimnazjum spo-
tyka się raz w tygodniu, aby przenieść się 
w świat baśni opowiedzianej w języku an-
gielskim. Wspólnie z nauczycielką języka 
angielskiego stworzyły opowiadanie, z za-
mierzeniem przeniesienia go na scenę. Na 
uwagę i uznanie zasługuje fakt, iż to właś-
nie te uczennice są pomysłodawcami i au-
torkami historii zatytułowanej „Secret”.

Aktualnie trwają próby do wystawienia 
opowiadania o dwóch dziewczynkach, wy-
wodzących się z różnych środowisk. Los 
sprawia, że choć początkowo nie pałają do 
siebie sympatią, z czasem zaprzyjaźniają 
się i odkrywają wielki, tytułowy sekret. 
Czy taka historia ma szansę zakończyć się 
szczęśliwie? O tym przekonają się widzo-
wie, mianowicie uczniowie ZS w Grabo-
wie nad Pilicą oraz uczniowie zaprzyjaź-
nionej szkoły podstawowej w Augustowie. 
Liczymy na owacje na stojąco!

Zajęcia te-
atralne w języ-
ku angielskim 
to tylko jedna  
z wielu atrakcji 
dla uczestników 
projektu „En-
glish Teaching”. 
Uczennice biorą 
również udział 
w spotkaniach 
ze studentami  
z zagranicy, 
uczestniczący-
mi w progra-
mie „Erasmus”,  
a obecnie studiu-
jącymi na uczelni 
Łazarski w Warszawie. Jest to niepowta-
rzalna okazja, aby ćwiczyć i rozwijać swoje 
umiejętności językowe, zarówno w sytua-
cjach naturalnych jak i wyreżyserowanych.

Dodatkowo, młode aktorki miały oka-
zję wziąć udział w warsztatach prowa-
dzonych w Warszawie przez organizację 
„Nauka bez Granic”. Dwugodzinna sesja 
z Brytyjczykiem, który bez słowa w języ-
ku polskim, w zabawny i ciekawy sposób 
opowiadał o kulturze Wielkiej Brytanii, 
były prawdziwym wyzwaniem i frajdą 

prOjekT „drama in englisH” w zespOle szkół  
w grabOwie nad pilicą

dla uczennic ZS w Grabowie.
Atrakcje i zabawa z językiem angiel-

skim stanowią przerywnik w ciężkiej pracy, 
wykonywanej przez dziewczyny. Nagrodą 
będzie możliwość zaprezentowania owo-
ców tej pracy oraz upominki-niespodzianki, 
którymi obdarowane będą młode gwiazdy. 
Zajęcia w ramach projektu „English Tea-
ching” stanowią inspirację do planu założenia 
koła teatralnego, prowadzonego oczywiście  
w języku angielskim. Talent już mamy,  
a nad perfekcyjnym angielskim pracujemy!

spOTkanie z HisTOrią – kOnkurs HisTOryczny
Ważnym elementem obchodów rocz-

nicy Powstania Styczniowego na terenie 
gminy Magnuszew był konkurs histo-
ryczny: „Nadzieja, męstwo i śmierć. Po-
wstańcza wiosna oddziału Kononowi-
cza”. Międzyszkolny finał tego konkursu 
w kategorii szkół podstawowych odbył 
się w Publicznej Szkole Podstawowej  

w Rozniszewie 14 maja, dokładnie  
w rocznicę bitwy pod Rozniszewem. 

Zadania, które mieli do wykonania 
wszyscy uczestnicy, wymagały bardzo 
dobrej znajomości treści komiksu opo-
wiadającego o dziejach oddziału Włady-
sława Kononowicza. Trzeba było także 
wykazać się umiejętnością posługiwania 

mapą, rozpoznawania ilustracji przedsta-
wiających powstańcze miejsca pamię-
ci, sporządzania chronologii wydarzeń. 
Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja 
PSP w Rozniszewie w składzie: Joanna 
Kruk, Natalia Walencik i Zuzanna Dzi-
kowska. Nieco mniej punktów zdobyli 
młodzi historycy ze szkół w Chmielewie, 
Magnuszewie i Przydworzycach. Wszy-
scy zaimponowali dużą wiedzą i dosko-
nałym przygotowaniem.

Interesującym uzupełnieniem zmagań 
konkursowych była przedpremierowa pro-
jekcja elektronicznej wersji komiksu „Na-
dzieja, męstwo i śmierć. Powstańcza wios-
na oddziału Kononowicza”. Film powstał 
z inicjatywy Stowarzyszenia W.A.R.K.A. 
i Gminnej Jednostki Kultury „Dworek na 
Długiej” w Warce, a całość zrealizował  
w swoim studio Kuba Szydło.

Na koniec uczestnicy konkursu oraz 
wszyscy uczniowie Szkoły w Roznisze-
wie udali się na cmentarz parafialny, pod 
pomnik poległych 14 maja 1863 r. po-
wstańców. Tam złożono kwiaty i zapalo-
no znicze.

leszek OWCzArCzyk
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wOjewódzki finał Xli OgólnOpOlskiegO młOdzieżOwegO 
Turnieju TurysTycznO-krajOznawczegO

W dniach 11-12 maja Oddział PTTK 
w Kozienicach był gospodarzem fina-
łu wojewódzkiego Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego Turnieju Turystycz-
no-Krajoznawczego. Organizatorem 
było Mazowieckie Forum Oddziałów 
PTTK. Do Ośrodka Sportu i Rekrea-
cji zjechały zespoły, które zwyciężyły  
w eliminacjach rejonowych w Rado-
miu, Płocku, Żyrardowie i Siedlcach. 
Łącznie w turnieju wzięło udział 11 
zespołów w trzech kategoriach wieko-
wych. Uczestnicy turnieju rywalizo-
wali w różnorodnych konkurencjach 
sprawdzających wiedzę i umiejętności 
turystyczne. Najwięcej punktów tur-
niejowych można było zdobyć za pisa-
ne indywidualnie testy z zakresu krajo-
znawstwa, topografii i zasad udzielania 
pierwszej pomocy. Punktowana była 
również karta do kroniki, w której każ-
dy zespół przedstawiał siebie oraz re-
gion, który reprezentował. Konkuren-
cją terenową był, rozegrany na terenie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, marsz na 
orientację, który zakończył rywaliza-

cję w sobotę. Więk-
szość uczestników 
skorzystała wieczo-
rem z krytej pływal-
ni, co dodatkowo 
uatrakcyjniło pobyt 
w Kozienicach.

Ostatnią konku-
rencją turniejową 
było „Turystyczne 
ABC”, na które zło-
żył się rowerowy tor 
przeszkód, rozpozna-
wanie zabytków Ma-
zowsza, rzut piłką do 
celu i konkurencja na 
wesoło, czyli przy-
szywanie guzika.

Po zakończeniu 
rywalizacji uczestnicy zmagań wzię-
li udział w wycieczce po Kozienicach,  
w czasie której zwiedzili stadninę koni 
oraz zespół pałacowo-parkowy. 

Dwudniowa rywalizacja zakończy-
ła się potrójnym sukcesem zespołów 
reprezentujących Ziemię Kozienicką.  

W kategorii 
szkół podsta-
wowych zwy-
ciężył zespół  
z SKKT „Powsi-
noga” przy PSP 
w Janikowie  
w składzie: 
Diana Ku-
ś m i e r c z y k , 
Ewa Kuchciak 
i Grzegorz Ma-
ciejewski. Opie-
kunem zespołu 
był Piotr Macie-
jewski. Wśród 

kOmisariaT pOlicji w grabOwie nad pilicą
Kontynuując rozpoczęte we wrześ-

niu 2012 roku zmiany organizacyjne 
kozienickiej Policji, Komendant Powia-
towy Policji w Kozienicach Rozkazem  
Nr 1/13 z dnia 3 marca 2013 roku zre-
organizował podlegając mu jednostkę, 
tworząc z dniem 15 kwietnia 2013 Ko-
misariat Policji w Grabowie nad Pilicą 
obsługujący gminę Magnuszew, Gło-
waczów i Grabów nad Pilicą w miejsce 
dotychczas istniejących posterunków 
Policji w Magnuszewie , Głowaczowie 
i Grabowie nad Pilicą .

Z dniem 15 kwietnia 2013 stanowisko 
Komendanta nowoutworzonej jednostki 

objął podinsp. Wojciech Madej 
Chcąc zapewnić jak najlepszy kontak-

ty mieszkańców gmin Magnuszew i Gło-
waczów w tych właśnie miejscowościach 
zostaną utworzone punkty przyjęć intere-
santów funkcjonujące na takich samych 
zasadach co dotychczasowe posterunki 
Policji. Ważnym jest, że w punktach przy-
jęć pracujący policjanci będą wyłączanie 
do dyspozycji mieszkańców. Nie będą 
oni kierowani do innych zadań. Tak więc 
należy stwierdzić, że takie rozwiązanie 
w znacznym stopniu poprawi dostępność 
dzielnicowego – policjanta pierwszego 
kontaktu ze społeczeństwem

Komisariat Policji w Grabowie nad Pi-
licą: ul. Pułaskiego 30, telefony: aktywny 
telefon alarmowy 112 i 997 oraz telefon 
stacjonarny 48-614-97-00 obsługiwane 
całodobowo przez dyżurnego Komen-
dy Powiatowej Policji w Kozienicach 
oraz telefony bezpośrednio do Komisa-
riatu Policji w Grabowie 48-614-97-62  
i 48-614-97-60 fax. Można również 
dzwonić pod czynny całą dobę telefon 
komórkowy 797 017 473. 

PAtryCjA zAbOrOWskA
Oficer Prasowy kPP w kozienicach

gimnazjów I miejsce zajęła drużyna  
z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Ko-
zienicach w składzie: Kamila Gogacz, 
Aleksandra Krawczyk i Piotr Szczypior 
pod opieką Bożenny Szumlak. Zespół  
z SKKT „Protektory” przy Zespole 
Szkół Nr 1 w Kozienicach, w składzie: 
Agata Maciejewska, Aleksandra Jasku-
lak i Wojciech Maciejewski, okazał się 
bezkonkurencyjny w kategorii szkół po-
nadgimnazjalnych. Opiekunem drużyny 
był Mirosław Mazur.

Wszystkie zespoły będą reprezen-
tować województwo mazowieckie  
w Finale Centralnym XLI OMTTK, któ-
ry odbędzie się w dniach 6-9 czerwca  
w Elblągu.

Oddział PTTK w Kozienicach dzię-
kuje za wsparcie finansowe, rzeczowe  
i organizacyjne Gminie Kozienice, Sta-
rostwu Powiatowemu w Kozienicach 
oraz Kozienickiemu Centrum Rekreacji 
i Sportu.

Wydarzenia/Informacje
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Rozwój Mowy Dziecka  
a PRofilaktyka waD wyMowy

Rozwój mowy dziecka zależy od  funk-
cjonowania ośrodkowego układu nerwo-
wego, budowy narządów mowy i słuchu 
oraz środowiska, w którym dziecko się 
wychowuje. Wszystkie dzieci przechodzą 
te same fazy rozwoju w tej samej kolej-
ności, zróżnicowane jest jednak tempo 
ich rozwoju, a każda nabyta sprawność 
zależy od dojrzałości i gotowości układu 
nerwowego. Prawidłowa stymulacja oto-
czenia jest uzupełnieniem wówczas, gdy 
wyposażenie noworodka w odruchy fizjo-
logiczne i funkcje rozwijające się dzięki 
nim są prawidłowe. 

Okres prenatalny i okołoporodowy
Zgodnie z badaniami neonatologów, 

zawiązki układu nerwowego widoczne są 
już w 13 dniu ciąży, a funkcje oddechowe 
i fonacyjne kształtują się do 3 miesiąca 
życia płodowego. W okresie prenatal-
nym rozwijają się podstawowe organy 
odpowiedzialne za odbiór i nadawanie 
mowy. Występowanie w tym czasie nie-
korzystnych czynników działających na 
organizm matki, takich jak np. stres, zła 
dieta, zakażenia toksoplazmozą, wirusem 
różyczki, cytomegalo wirusem, wirusem 
opryszczki, przyjmowanie leków bez 
kontroli lekarza lub innych, może dopro-
wadzić do powstawania różnorodnych 
nieprawidłowości związanych z mową. 
Należy pamiętać, że im wcześniej zadzia-
łają czynniki szkodliwe, tym uszkodzenia 
będą większe. 

Karmienie jako forma profilaktyki 
logopedycznej

Sposób karmienia noworodków  
i niemowląt ma ogromne znaczenie dla 
rozwoju aparatu artykulacyjnego oraz 
prawidłowego rozwoju mowy. Te same 
mięśnie są odpowiedzialne za jedzenie 
i za mówienie. Gdy dziecko ssie, ru-
chy języka, żuchwy są takie same jak  
w trakcie artykulacji. Pokarm z piersi jest 
wydobywany i przesuwany za pomocą 
ruchów ssących i żujących. Przy karmie-
niu sztucznym, język jest płaski, nie pra-
cuje apex czyli czubek języka – pracuje 
natomiast żuchwa, która wyciska mleko 
ze smoczka. W trakcie karmienia piersią 
dziecko oddycha prawidłowo przez nos, 
ponieważ języczek podniebienny zamy-
ka przejście do dróg oddechowych, na-
tomiast w trakcie karmienia sztucznego, 
maleństwo musi przerwać ssanie, aby 
nabrać powietrza. Tylna część mięśni ar-
tykulacyjnych opada, dziecko oddycha 
przez usta i przyzwyczaja się do takiego 

sposobu oddychania. Niemowlę karmio-
ne sztucznie ma bardziej wiotki, płasko 
ułożony język i wiotkie wargi. Pioniza-
cja języka jest u niego dużo słabsza, niż  
u dziecka karmionego naturalnie. U dzieci 
karmionych butelką słabiej rozwijają się 
zatoki szczękowe i zdarza się, że zosta-
je zbyt mało miejsca dla zębów stałych. 
Częściej powstają u nich wady zgryzu. 
Karmienie naturalne ma jeszcze inny, bar-
dzo ważny aspekt. Podczas ssania piersi, 
noworodek przygląda się twarzy matki, 
zwłaszcza jej artykulatorom. W codzien-
nych kontaktach, gdy matka przemawia 
do swojego maleństwa, otwiera ono usta 
i zamyka. Starsze niemowlę, które potrafi 
już gryźć, powinno mieć jak najwięcej ku 
temu okazji. Dziecko ucząc się gryzienia 
i żucia, ćwiczy sobie mięśnie odpowie-
dzialne za artykulację. 

Kąpiel słowna
Przez pierwsze lata słownik języko-

wy i muzyczny dziecka zależy w głów-
nej mierze od różnorodności wypowia-
danych do niego słów, przeczytanych 
książek, wypowiadanych wierszyków, 
zabaw słownych. Dziecko już od pierw-
szych dni swego życia, winno być wycho-
wywane w „kąpieli słownej” połączonej  
z czynnikami uczuciowymi wywołują-
cymi pragnienie komunikacji. Rozwój 
mowy u dziecka jest intensywny wów-
czas, gdy jest ćwiczony w toku naturalnej, 
swobodnej rozmowy, w której partnerem 
dziecka jest osoba dorosła.

Choroby dziecka i wady wrodzone
Zdarza się, że dziecko rodzi się z roz-

szczepem wargi lub podniebienia. Czasem 
wada ta jest niewidoczna na zewnątrz stąd 
tak ważne jest, aby specjaliści obecni na 
oddziałach noworodkowych badali jamę 
ustną dziecka celem sprawdzenia i oceny 
jej budowy, a także odruchów tj. ssania, 
połykania, oddychania, które biorą udział 
w procesie kształtowania się prawidło-
wej wymowy. Nie bez wpływu na rozwój 
mowy są przeróżne infekcje gardła, uszu, 
górnych i dolnych dróg oddechowych. 
Wpływają one na osłabienie słuchu, 
strun głosowych, powodują zaburzenia 
głosu. Dzieci często chorujące, mające 
problemy np. z migdałkami, także mogą 
mówić gorzej niż dzieci zdrowe. Innym 
powodem wadliwej wymowy, może być 
deformacja w budowie narządów mowy 
np.: zębów, podniebienia lub szczęki, nie-
prawidłowy zgryz oraz nieprawidłowość 
języka i warg, skrócone wędzidełko,  

a także niektóre stany chorobowe górnych 
dróg oddechowych.

Słuch a wady wymowy
Podstawowym i niezbędnym warun-

kiem decydującym o rozwoju mowy jest 
prawidłowy słuch. Organ słuchu, ucho, 
kształtuje się bardzo wcześnie i jest zmy-
słem najlepiej rozwiniętym w pierwszych 
trzech miesiącach po urodzeniu. Już 
między 4 a 5 miesiącem życia płodowe-
go dziecko zaczyna reagować na bodźce 
akustyczne. Odbiera ono charakterystycz-
ne cechy dźwięków na drodze pozaaku-
stycznej (melodię, akcent, rytm i natęże-
nie dźwięków). W ten sposób przyswaja 
sobie cechy prozodyczne mowy. Rodząc 
się, noworodek dysponuje już ok. 3-mie-
sięcznym doświadczeniem akustycznym! 
Szczególnie dobrze dziecko słyszy i roz-
poznaje głos matki oraz uderzenia jej ser-
ca. Na rozwój mowy ma wpływ nie tylko 
ostrość słuchu, ale i zdolność różnicowa-
nia dźwięków, ich analizy i syntezy, czyli 
tak zwany słuch fonematyczny. 

Błędne wymawianie dźwięków
Brak dobrego wzorca jest kolejną 

przyczyną zaburzeń mowy. Około 30% 
rodziców ma zaburzenia mowy, które są 
widoczne u ich dzieci. Wadliwa wymowa 
spowodowana jest najczęściej błędnym 
uczeniem się i w tym przypadku może 
być dość łatwo usunięta. 

Wady zgryzu
83,55% dzieci z wadami zgryzu ma 

również defekty mowy (w tym 87% wady 
wymowy, a ok.13% opóźniony rozwój 
mowy). Najczęściej są to wady artykula-
cji głosek przedniojęzykowo-zębowych  
i dziąsłowych, w tym seplenienie między-
zębowe. 

Kontakt z rodzinnym otoczeniem 
wywiera bezpośredni wpływ na rozwój 
mowy dziecka, jego poprawność grama-
tyczną, zasób słów i intonację. Przyjem-
na atmosfera, spokój i troska o dziecko 
w rodzinie są doskonałym podłożem do 
niwelacji dysfunkcji mowy.  

Rozwój każdej funkcji, a więc  
i mowy, trwa od poczęcia. Dziecko trzy-
letnie i starsze ma już za sobą „złoty” 
wiek rozwoju mowy. Dlatego tak istotne 
jest wczesne zaobserwowanie nieprawid-
łowości w rozwoju dziecka, konsultacja 
logopedyczna oraz wprowadzenie ćwi-
czeń w celu zapobiegania opóźnieniom 
rozwoju mowy lub ich wyrównania.

AgnieszkA CAbAn
neurologopeda
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