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45 lat Elektrowni Kozienice

W podzięce za plony!

Nowy blok energetyczny w Świerżach Górnych to kluczowa inwestycja dla polskiej energetyki. Będzie to najnowocześniejszy blok pracujący na nadkrytycznych parametrach pary,
o mocy 1075 MW.
7 września na terenie budowy nowego bloku przebywał Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński. Krzysztof
Zamasz prezes ENEA SA i Krzysztof Sadowski prezes ENEA
Wytwarzanie S.A. oraz Piotr Szmaj dyrektor do spraw budowy
nowego bloku informowali wicepremiera o sprawach związanych z budową.
Blok będzie spełniał wszystkie, najostrzejsze wymagania
europejskie w zakresie ochrony środowiska. Całość inwestycji
finansuje Grupa Kapitałowa ENEA, a całkowity koszt budowy
wyniesie 6,4 mld złotych. Największa w Europie jednostka opalana węglem kamiennym zostanie uruchomiona w 2017 roku.
ENEA Wytwarzanie S.A. w Świerżach Górnych to największy krajowy wytwórca energii elektrycznej wykorzystujący do
jej produkcji węgiel kamienny. Obecnie elektrownia posiada
10 wysokosprawnych bloków energetycznych o łącznej mocy
osiągalnej 2908 MW, co stanowi około 8% udziału w rynku produkcji energii elektrycznej w Polsce.
Tego samego dnia 45 urodziny elektrowni wraz z pracownikami i ich rodzinami świętowali: Ewa Kopacz Marszałek Sejmu
i Janusz Piechociński Wicepremier, Minister Gospodarki. Podczas imprezy Dzień Energetyka – Pożegnanie Lata 2013 odznaki honorowe „Za zasługi dla Energetyki” otrzymali Bogusław
Domański, Leszek Koprowski, Józef Sajnaga, Jerzy Szarpak,
Adam Wawer.

W niedzielę 8 września 2013 r. w Gniewoszowie miały miejsce X Dożynki Powiatu Kozienickiego „Gniewoszów 2013”.
Organizatorami przedsięwzięcia byli Starostwo Powiatowe

Marszałek Sejmu, wicepremier, starosta powiatu kozienickiego, burmistrz gminy Kozienice, prezesi ENEA SA i ENEA
Wytwarzanie S.A. oraz odznaczeni pracownicy Elektrowni na
terenie parku miejskiego w Kozienicach zasadzili 11 drzewek,
dla upamiętnienia budowy 11 bloku w elektrowni.

w Kozienicach oraz Gmina Gniewoszów przy współudziale pozostałych gmin powiatu kozienickiego: Garbatka-Letnisko, Głowaczów,
Grabów nad Pilicą, Kozienice, Magnuszew i Sieciechów. Tradycyjne
Święto Plonów nie mogłoby się odbyć bez Starostów Dożynkowych.
Funkcję tę pełnili w bieżącym roku Agnieszka Grabiec z Borku oraz
Roman Pytrus z Sarnowa. Partnerami Dożynek byli: PKO Bank Polski, Bank BPH, Bank BGŻ, Zakład Produkcji Urządzeń Oświetleniowych i Elektrycznych „ELGIS-GARBATKA” Sp. z o.o., Firma
Rolno-Nasienna ROLSIEW, Fabryka Domów Bogucin, Firma Handlowo-Usługowa „WIR” Spółka jawna, Spółdzielnia Inwalidów,
Jovi, Kwiaciarnia – Aneta Tęcza z Kozienic, Mazowiecka Izba Rolnicza, Paweł Wieczorek – Winnica Wieczorków.
Patronat nad X Dożynkami Powiatu Kozienickiego „Gniewoszów 2013” sprawowali Janusz Piechociński Wiceprezes Rady
Ministrów, Minister Gospodarki, Stanisław Kalemba Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki
oraz Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Dożynki rozpoczęła o godz. 12:00 uroczysta Msza Święta
w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Gniewoszowie celebrowana przez ks. kanonika Augustyna Rymarczyka
– Dziekana Dekanatu Czarnoleskiego. Podczas mszy odbyło
się poświęcenie wieńców, przygotowanych przez poszczególne
gminy, koszy Ogrodów Działkowych oraz chleba.
Po mszy wszyscy w uroczystym korowodzie prowadzonym
przez Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej z Kozienic
pod batutą Zygmunta Juśkiewicza przeszli na stadion sportowy
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gniewoszowie, gdzie
odbyła się dalsza część uroczystości. Podczas części oficjalnej
Gospodarze Dożynek – Starosta Powiatu Kozienickiego Janusz

danuta delekta
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Stąpór oraz Wójt Gminy Gniewoszów
Stefan Marek Banaś powitali zgromadzonych, po czym odbył się obrzęd dziele-

nia chlebem. Pieśni obrzędowe wykonał
Zespół Wokalny Relaks pod kierunkiem
Mirosławy Wójcickiej.
Poseł Czesław Czechyra dziękując rolnikom za trud, jaki wkładają w codzienną pracę
zwrócił uwagę na fakt, jak wielkie znaczenie
w naszej kulturze ma wypiekany z corocznych plonów chleb, przytaczając słowa wiersza Cypriana Kamila Norwida: „Do kraju
tego, gdzie kruszynę chleba Podnoszą z ziemi
przez uszanowanie Dla darów nieba...”
Listy z życzeniami dla rolników przesłali Janusz Piechociński Wiceprezes
Rady Ministrów, Minister Gospodarki,
Stanisław Kalemba Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Marek Suski Poseł na
Sejm RP, Zbigniew Kuźmiuk Poseł na
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Sejm RP, Jacek Kozłowski Wojewoda
Mazowiecki, Adam Struzik Marszałek
Województwa Mazowieckiego.
Wyróżniającym się rolnikom z terenu
powiatu wręczono odznaki honorowe „Zasłużony dla rolnictwa” przyznawane przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyróżnienia otrzymali: Tomasz Olejarz, Roman
Piwoński, Tomasz Sadownik, Marcin Seredyn i Tomasz Wójcicki z gminy Gniewoszów; Sylwester Guziński z gminy Garbatka-Letnisko; Małgorzata Trocińska z gminy
Głowaczów, Mariusz Nowak Artur Szymański, Sylwester Zielony z gminy Kozienice;
Wojciech Ogrodziński i Lukasz Wachnik
z gminy Magnuszew; Małgorzata Galarek,
Andrzej Kaczkowski, Roman Krekora i Bożena Tkaczyk z gminy Sieciechów.

Jak co roku uczestnicy dożynek mogli
wziąć udział w wielu konkursach z nagrodami. Zorganizowane zostały bowiem: konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy,
konkurs rolniczo-ekologiczny przygotowany przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego oraz konkurs Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego. W konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy
I miejsce zdobył wieniec przygotowany
przez rolników z terenu gminy GarbatkaLetnisko. II miejsce przypadło wieńcowi
wykonanemu przez rolników z terenu gminy Kozienice, a III ex aequo zajęły wieńce
przygotowane przez gminy: Gniewoszów,
Grabów nad Pilicą, Głowaczów, Magnuszew i Sieciechów. Wyróżnienia przyznane zostały również delegacjom z Rodzinnych Ogrodów Działkowych: „Dolinka”
z Kozienic oraz „Bohaterów Studzianek”
ze Świerży Górnych. Każdy z wieńców
wykonany został z tegorocznych plonów,
kłosów i ziaren zbóż, ziół oraz suszonych
i świeżych kwiatów. Nagrody w konkursie
na najładniejszy wieniec dożynkowy ufundowane zostały przez Starostwo Powiatowe
w Kozienicach.
W części artystycznej zaprezentowali się m.in. Chór Seniora „Złota Jesień”,
Zespół Wokalny „RELAKS”, dzieci
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, zespół
folklorystyczny „Polne Kwiaty”, Monika
Wójcikowska oraz Ada Woźniak. Uczestnicy dożynek bawili się również przy muzyce
zespołów Lisa & Cygańskie Gwiazdy oraz
Diadem. Na zakończenie odbyła się zabawa
taneczna przy muzyce zespołu „Po godzinach”. W trakcie części artystycznej odbyło
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się również rozstrzygnięcie konkursu rolniczo-ekologicznego przygotowanego przez
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Konkurs cieszył się dużą popularnością,
a zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Bank Gospodarki Żywnościowej
Oddział Kozienice, Starostwo Powiatowe
w Kozienicach, Kwiaciarnię Aneta Tęcza
z Kozienic, Pawła Wieczorka-Winnicę Wieczorków oraz Mazowiecką Izbę Rolniczą.
Nagrody otrzymali także biorący udział
w konkursie przygotowanym przez Kasę
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Piękna, słoneczna pogoda sprawiła, że
uroczystość zgromadziła na stadionie sportowym w Gniewoszowie bardzo dużo uczestników, którzy oprócz słońca mogli podziwiać na niebie motolotniarzy obserwujących
z lotu ptaka Powiatowe Święto Plonów.
Swoje stoiska wystawiennicze zaprezentowali: Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”, artyści z Grupy Twórczej
Vena, Stowarzyszenie Twórców Ludowych
Galeria w Wieży, Bank Gospodarki Żywnościowej, Bank Przemysłowo-Handlowy,
PKO Bank Polski, Nadleśnictwo Kozienice,
Nadleśnictwo Zwoleń, Kozienicki Park Krajobrazowy, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, Mazowiecka Izba Rolnicza.
Delegacja Powiatu Kozienickiego,
w skład której weszli przedstawiciele samorządu powiatowego oraz samorządu
gminy Gniewoszów, Starostowie Dożynek oraz delegacja wieńcowa 25 sierpnia
wzięła udział w Dożynkach Województwa Mazowieckiego, które odbyły się

w Miętnem (powiat garwoliński). Wieniec
przygotowany przez rolników z terenu
powiatu kozienickiego zajął III miejsce
w konkursie wieńca dożynkowego.
Również 25 sierpnia w Świerżach Górnych odbyły się XIV Dożynki Gminy Kozienice, nad którymi patronat honorowy
sprawował m.in. Starosta Powiatu Kozienickiego Janusz Stąpór. Funkcję Starostów
Dożynkowych pełnili Longina Sarnecka
oraz Andrzej Jung. Uroczystość rozpoczęła
Msza Święta koncelebrowana w kościele
pw. św. Jakuba Apostoła w Świerżach Górnych. Po mszy w uroczystym przemarszu
zebrani przeszli na boisko sportowe, gdzie
przy tradycyjnych pieśniach odbył się ob-

rzęd dzielenia chlebem. W części artystycznej zaprezentowali się: Harcerski Zespół
Pieśni i Tańca „Grześ” z Puław, Zespół
Wokalny Relaks, Zespół Motylek, artyści
z młodzieżowej estrady piosenki z Kozienickiego Domu Kultury oraz Gipsy Band.
Uczestnicy chętnie brali udział w licznych
konkursach. I miejsce w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy zajął wieniec przygotowany przez mieszkańców
Nowej Wsi, drugie – Holendrów Piotrkowskich, a III ex aequo wszystkie pozostałe
wieńce. Nagrody w tym konkursie ufundowały Gmina Kozienice oraz Starostwo Powiatowe w Kozienicach.
Monika Wiraszka

OGŁOSZENIE!!!
Starostwo Powiatowe w Kozienicach uprzejmie informuje, że
w nowej siedzibie przy ul. Kochanowskiego 15 (były budynek policji) mieszczą się:
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tel. 48 382 05 62
– Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego tel. 48 382 05 60
– Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach tel. 48 382 05 66.
Adresy mailowe nie uległy zmianie.
ZAPRASZAMY!
www.kozienicepowiat.pl
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Mistrzostwa Powiatu Kozienickiego
w kolarstwie górskim!

7 września w Garbatce-Letnisku odbyły się pierwsze Mistrzostwa Powiatu Kozienickiego w kolarstwie górskim, rozegrane
w ramach ogólnopolskiego cyklu wyścigów w kolarstwie górskim „Legia MTB Maraton”.
Była to VIII edycja wyścigu Legia
MTB Maraton w bieżącym roku oraz
pierwsze Mistrzostwa Powiatu Kozienickiego w kolarstwie górskim.
Wyścig został rozegrany w GarbatceLetnisku na trzech dystansach: Mini Maraton 1 pętla – 14 km, Mega Maraton 3 pętle
– 42 km, Giga Maraton 4 pętle – 56 km.
Trasa wyścigu przebiegająca przez malownicze tereny gminy dostarczyła zawodnikom
nie tylko satysfakcji z jej pokonania, ale również wiele pozytywnych wrażeń. Rowerzyści
mogli podziwiać niezwykłe walory przyrodnicze garbackich krajobrazów oraz Puszczy Kozienickiej. Trasa obfitowała w liczne
podjazdy, często piaszczyste, co zwiększało
zarówno jej stopień trudności, jak i atrakcyjność. Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego
„Polanka”, gdzie mieścił się centralny punkt,
a jednocześnie start i meta wyścigu znajduje
się zalew środkowy, będący głównym kąpieliskiem Garbatki-Letnisko.
Na starcie wyścigu stanęło łącznie
37 zawodników, wśród nich znalazło się
dziesięcioro mieszkańców powiatu, którzy wzięli udział w Mistrzostwach Powiatu Kozienickiego.
Patronem Honorowym oraz starterem wyścigu był Janusz Stąpór Starosta
Powiatu Kozienickiego, który wyraził
przekonanie, że Mistrzostwa Powiatu Kozienickiego w kolarstwie górskim będą
odbywać się cyklicznie.
Mistrzynią Powiatu Kozienickiego
w kolarstwie górskim na trasie Mini maratonu została Beata Pasierbiak. 14-kilometrową pętlę przejechała w czasie 00:52:36
Tuż za nią na mecie zjawiła się Wiktoria
Pajączkowska. Mini maraton w kategorii mężczyźni wygrał Cezary Pasierbiak,
któremu pokonanie trasy zajęło 01:07:17.
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W pierwszej trójce Mega maratonu w kategorii mężczyźni znaleźli się Grzegorz
Skuza, który z czasem 1:57:46 zameldował się na mecie jako pierwszy o 10 minut
i 57 sekund wyprzedzając Krzysztofa Bieniasa i o 15 minut i 31 sekund przed trzecim
na mecie Piotrem Zielonym. W Giga Maratonie pierwsze miejsce zajął Mariusz Woźny, który przejechał trasę w czasie 2 godzin
45 minut i 58 sekund. 8 minut i 49 sekund za
zwycięzcą na drugiej pozycji uplasował się
Wojciech Stankiewicz.
Medale i nagrody wręczali Robert Gry-

Kozienickiego w kolarstwie górskim był
Marcin Wasiołek Prezes Stowarzyszenia
„Klub kolarski Legia 1928” oraz Wydział
Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Trasę I Mistrzostw
Powiatu Kozienickiego w kolarstwie górskim wyznaczył Wojciech Stankiewicz
Zwycięzcami VIII edycji wyścigu
Legia MTB Maraton w poszczególnych
kategoriach zostali na trasie Mini Maratonu: LK2 – Wiktoria Pajączkowska
– 00:56:27, LK3 – Marlena Popłońska –
00:50:00, LMK – Agnieszka Gardyszew-

giel Radny Rady Powiatu Kozienickiego,
Mirosław Dziedzicki Dyrektor Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w GarbatceLetnisku, Lucyna Domańska-Stankiewicz
Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury
Starostwa Powiatowego w Kozienicach
oraz Marcin Wasiołek Dyrektor wyścigu
Legia MTB Maraton.
Organizatorem Mistrzostw Powiatu

ska – 00:51:44, LM1 – Cyprian Świderski – 00:42:19; LM2 – Jakub Kowalczyk
– 00:44:20; LM3 – Norbert Olszewski –
00:37:12; LMM – Adam Kłos – 00:49:56.
Na trasie Mega Maratonu: MK3 – Marta
Sarbińska – 02:05:19; MM1 – Krzysztof
Bienias – 02:08:37; MM2 – Piotr Amanowicz – 01:42:54; MM3 – Łukasz Bernady
– 01:44:18; MM4 – Andrzej Wędzikowski
– 01:46:58. Na trasie Giga Maratonu:
GM1 – Sebastian Popłoński – 02:20:56;
GM3 – Robert Jeznach – 02:31:26; GM4
– Wojciech Stankiewicz – 02:54:47.
Medale i dyplomy dla zwycięzców
VIII edycji wyścigu Legia MTB Maraton
w Garbatce-Letnisku wręczali: Marcin
Wasiołek – Dyrektor Wyścigu, Robert
Kowalczyk – Wójt Gminy GarbatkaLetnisko oraz Anna Karsznia – Dyrektor
Gminnego Centrum Rekreacji, Sportu
i Promocji w Garbatce-Letnisku.
Miejsca noclegowe dla ekipy organizacyjnej udostępnił Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego
w Garbatce-Letnisku.
Monika Wiraszka
www.kozienicepowiat.pl
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Nowy Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej W Kozienicach
W czwartek 12 września na placu Komendy Powiatowej PSP w Kozienicach
odbył się uroczysty apel, podczas którego st. bryg. mgr inż. Zbigniew Szczygieł
zdał obowiązki komendanta powiatowego, a przyjął je nowy komendant bryg.
mgr inż. Krzysztof Zyzek.
Uroczystość, w której wzięli udział
przedstawiciele samorządów powiatowego oraz gminnych, a także jednostek
powiatowych, instytucji i służb mundurowych zarówno z terenu powiatu kozienickiego, jak i powiatów sąsiadujących,
rozpoczęło podniesienie flagi państwowej oraz hymn państwowy odegrany
przez Orkiestrę Dętą OSP z Kozienic.
Zgodnie z ceremoniałem, po odczytaniu aktu odwołania i powołania Komendanta Powiatowego PSP w Kozienicach,
nastąpiło oficjalne pożegnanie i przyjęcie
obowiązków komendanta w formie symbolicznego przekazania i przyjęcia sztandaru jednostki.

Jak zauważył w przemówieniu nadbrygadier Gustaw Mikołajczyk Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej
Straży Pożarnej bycie komendantem,
zwłaszcza na Mazowszu, nie jest łatwe.
„Przy tego typu uroczystościach – mówił
nadbryg. Gustaw Mikołajczyk – wypada
zawsze powiedzieć kilka słów o tych, którzy zdają i przyjmują obowiązki. W tym
pierwszym przypadku mam spory kłopot,
bo cóż tu można powiedzieć o Zbyszku,
czego wy byście nie wiedzieli? Oficer,
który jest związany z tym miejscem od
ponad 30 lat. Człowiek – symbol Koziewww.kozienicepowiat.pl

nic, kozienickiej straży. No i przyszedł
taki czas, że po tych 30 latach trzeba było,
aby Państwowa Straż Pożarna na Mazowszu skorzystała z jego umiejętności, wiedzy i doświadczenia.
Następca to osoba, która jest
krócej w Kozienicach, ale tylko o połowę. Awans wydaje się
absolutnie naturalny, zasłużony
i oczywisty. Nie wymaga tłumaczenia fakt, że długoletni
zastępca zostaje komendantem.
Tak powinno być w stabilnych
służbach, do których zalicza
się Państwowa Straż Pożarna.
„Dzisiejsza
uroczystość
przekazania
obowiązków
Komendanta
Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej
w Kozienicach – powiedział
st. bryg. mgr inż. Zbigniew
Szczygieł Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej
Straży Pożarnej – to okazja
z mojej strony przede wszystkim do podziękowań za współpracę, która była
w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP,
a wcześniej Komendanta Rejonowego
Państwowej Straży Pożarnej. Jak zauważył starszy brygadier mgr inż. Zbigniew
Szczygieł, jeden człowiek sam nie może
wiele zdziałać, dlatego podziękował władzom samorządowym za okazaną pomoc
i wyrozumiałość, a także instytucjom
współdziałającym, jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych i współpracownikom.

„W dniu tak podniosłym – powiedział bryg. Krzysztof Zyzek Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Kozienicach – pragnę z tego miejsca
podziękować tobie komendancie Zbyszku za wszystkie lata służby spędzone pod
twoimi skrzydłami. A przede wszystkim
za to, że dostrzegłeś we mnie potencjał,
który można było wykorzystać w rozwoju oraz unowocześnianiu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu kozienickiego.
Uroczystość była także okazją do refleksji i wspomnień.
Janusz Stąpór Starosta Powiatu Kozienickiego wspominał – Skończyła się
pewna epoka, a na pewno zacznie się
nowa wcale nie gorsza. Tym bardziej, że
kolega Zbigniew będzie czuwał też nad
tą jednostką już w nowej roli. Z następcą,
panem Krzysztofem Zyzkiem też współpracowaliśmy chociażby ostatnio przy
powodzi. Teraz będziemy współpracować
jako z komendantem powiatowym. I też
jestem pewien, że ta współpraca się będzie
świetnie układać. Życzę następcy samych
sukcesów, myślę, że tak jak wszyscy samorządowcy zawsze wspieraliśmy straż
pożarną, tak będziemy to czynić dalej.”
O współpracy podczas działań ratowniczych jak i prewencyjnych mówił także
Zbigniew Gołąbek – wiceprezes Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP
Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Uroczystość zakończyły gratulacje,
życzenia oraz wpisy do księgi pamiątkowej.
Agnieszka Gajda
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VIII Zawody Powiatowe OSP
15 września na boisku sportowym w Gniewoszowie zostały rozegrane VIII Powiatowe
Zawody Sportowo – Pożarnicze drużyn OSP
z terenu powiatu kozienickiego.
W zawodach brało udział 11 drużyn,
wyłonionych w drodze wcześniejszych
eliminacji gminnych – tj. 7 drużyn męskich: Gniewoszów, Garbatka-Letnisko,
Grabów nad Pilicą, Głusiec, Nowa Wieś,
Lipa i Chmielew oraz 4 drużyny kobiece:
Nowa Wieś, Samwodzie, Garbatka-Letnisko i Gniewoszów.
Zawody zostały rozegrane w dwóch
konkurencjach: pożarniczym torze przeszkód 7 x 50 m z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych.
W sztafecie 7 x 50 m z przeszkodami
męskich drużyn pożarniczych:
I miejsce drużyna OSP Gniewoszów
– 55,20 pkt
II miejsce drużyna OSP Nowa Wieś –
58,20 pkt
III miejsce drużyna OSP Chmielew –
61,50 pkt

W kobiecych drużynach pożarniczych:
I miejsce drużyna OSP Gniewoszów
– 66,90 pkt
II miejsce drużyna OSP Garbatka Letnisko – 67,10 pkt
III miejsce drużyna OSP Nowa Wieś
– 71,00 pkt
W ćwiczeniach bojowych męskich drużyn pożarniczych:
I miejsce zajęła drużyna OSP Garbatka
Letnisko uzyskując 36,10 pkt
II miejsce drużyna OSP Gniewoszów
– 40,90 pkt
III miejsce drużyna OSP Nowa Wieś
– 41,10 pkt
Klasyfikacja kobiecych drużyn pożarniczych wygląda następująco:
I miejsce drużyna OSP Gniewoszów
– 41,00 pkt
II miejsce drużyna OSP Nowa Wieś
– 68,80 pkt
III miejsce drużyna OSP Garbatka Letnisko – 70,40 pkt
W klasyfikacji generalnej zawodów:

W męskich drużynach pożarniczych:
I miejsce zajęła drużyna OSP Gniewoszów – 96,10 pkt
II miejsce drużyna OSP Nowa Wieś
– 99,30 pkt
III miejsce OSP Garbatka Letnisko –
111,50 pkt
W kobiecych drużynach pożarniczych:
I miejsce zajęła drużyna OSP Gniewoszów – 107,90 pkt
II miejsce zajęła drużyna OSP Garbatka
letnisko – 137,50 pkt
III miejsce zajęła drużyna OSP Nowa
Wieś – 139,80 pkt
Zawody obserwowali zaproszeni goście, m.in.: Druh Zbigniew Gołąbek – Vce Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP,
Janusz Stąpór – Starosta Kozienicki, Józef
Grzegorz Małaśnicki – wicestarosta, st.
bryg. Zbigniew Szczygieł – Zastepca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej oraz wójtowie
gmin z terenu powiatu kozienickiego.
agnieszka gajda

TURNIEJ O PUCHAR MAZOWSZA
W DWUBOJU POŻARNICZYM
W dniu 25.09.2013 r. w Kozienicach,
na stadionie KCRiS przy ul. Sportowej
rozegrano Turniej o Puchar Mazowsza
w Dwuboju Pożarniczym. Brało w nim
udział 42 zawodników – strażaków, reprezentujących Komendy Miejskie i Powiatowe PSP w: Zwoleniu, Siedlcach,
Sokołowie Podlaskim, Wyszkowie, Garwolinie, Płońsku, Łosicach, Węgrowie
i Kozienicach. Zawody rozegrano
w dwóch konkurencjach indywidualnych
tj.: wspinanie przy użyciu drabiny hakowej oraz pożarniczy tor przeszkód 100 m.
Klasyfikacja czołowej „trójki„ zawodników w poszczególnych konkurencjach
była następująca:
Wspinanie przy użyciu drabiny hakowej:
1. Dawid Kacperski – KPPSP Zwoleń
– 15,37 s
2. Rafał Zielony – KPPSP Kozienice
– 15,43 s
3. Artur Wydra – KPPSP Kozienice –
15,93 s
Pożarniczy tor przeszkód 100 m:
1. Dawid Kacperski – KPPSP Zwoleń
– 17,24 s
2. Rafał Zielony – KPPSP Kozienice
– 17,94 s
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3. Marcin Wierzbicki – KPPSP Sokołów
Podlaski – 18,02 s
Klasyfikacja
generalna
zawodów
w tzw. „dwuboju pożarniczym” (liczony czas obydwu konkurencji ):
1. Dawid Kacperski – KPPSP Zwoleń
– 32,61 s
2. Rafał Zielony – KPPSP Kozienice
– 33,37 s
3. Artur Wydra – KPPSP Siedlce – 34,01 s
Gośćmi zawodów byli m.in.: Sta-

rosta Kozienicki – Janusz Stąpór, Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice
– Małgorzata Bebelska, Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego
PSP w Warszawie – st. bryg. Zbigniew
Szczygieł oraz Komendanci Powiatowi
PSP z Sokołowa Podlaskiego, Zwolenia
i Wyszkowa.
asp. sztab. Waldemar Krakowiak

www.kozienicepowiat.pl

Informacje

nowy budynek mieszkalny dla mieszkańców domu
pomocy społecznej dla dorosłych w kozienicach
W 2013 roku Powiat Kozienicki
zakończył realizację inwestycji pn.
„Budowa budynku mieszkalnego dla
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach”.
Całkowita wartość projektu wyniosła
2 624 747,94 zł, kwota dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 1 662 242,00 zł. Dzięki zrealizowanemu projektowi powstał nowoczesny budynek mieszkalny, w którym będzie
mogło zamieszkać 36 osób. Budynek jest
obiektem dwukondygnacyjnym, w którym
znajdują się m.in.: pokoje dwuosobowe
z łazienkami przystosowanymi dla osób
niepełnosprawnych, kuchnia podręczna
z jadalnią, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, świetlica, pomieszczenia socjalne
i gospodarcze, magazyny i inne. Zakres
robót obejmował m.in.: roboty budowlane,
roboty drogowe, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne oraz węzeł cieplny. Cele
projektu zostały osiągnięte, czyli dostosowanie Domu Pomocy Społecznej do obowiązujących standardów zgodnie z wymogami prawnymi, zwiększenie powierzchni
obiektu oraz utworzenie większej liczy
miejsc dla chorych zgodnie z oczekiwaniami społecznymi.
Obecnie trwają przyjęcia mieszkańców do Domu Pomocy Społecznej, zainteresowanych zapraszamy do Dyrektor
Elżbiety Czapli lub do administracji DPS
przy ul. Lubelskiej 50.
Dom Pomocy Społecznej w Kozienicach
jest placówką przeznaczoną na pobyt 100
osób. Zamieszkują w nim osoby dorosłe
– zarówno kobiety, jak i mężczyźni.
Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych. W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie
w jednym z budynków miejsc dla osób

www.kozienicepowiat.pl

przewlekle somatycznie chorych.
Zakres i poziom usług świadczonych
przez Dom uwzględnia wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa
jego mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.
Dom świadczy usługi bytowe zapewniając miejsce zamieszkania w pokojach
2 i 3-osobowych. Pokoje mieszkalne wyposażone w niezbędne sprzęty (lub meble).
W zakresie wyżywienia i organizacji
posiłków mieszkańcom zapewnia się co
najmniej 3 posiłki dziennie oraz możliwość otrzymania posiłku dodatkowego
oraz posiłku dietetycznego zgodnie ze
wskazaniem lekarza. Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne
przez całą dobę. Mieszkaniec może spożywać posiłki w jadalni lub pokoju mieszkalnym. W razie potrzeby jest karmiony.
W zakresie utrzymania higieny osobistej mieszkańcom udzielana jest pomoc
w jej utrzymaniu.
Pranie odzieży i pościeli
zapewnia pralnia zakładowa.
Mieszkańcy
mają możliwość
samodzielnego
prania
swojej
odzieży w podręcznych
pomieszczeniach
do prania, usytuowanych w pa-

wilonach mieszkalnych.
Dom świadczy usługi opiekuńcze,
zapewniając udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
pielęgnację i niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych.
W zakresie usług wspomagających
zapewnia udział w terapii zajęciowej,
podnoszenie sprawności i aktywizowanie
mieszkańców, umożliwienie zaspokajania
potrzeb religijnych i kulturalnych, warunki do rozwoju samorządności mieszkańców, stymulowanie nawiązywania,
utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, bezpieczne
przechowywanie środków pieniężnych
i przedmiotów wartościowych, przestrzeganie praw mieszkańców oraz dostępność do informacji o tych prawach,
sprawne wnoszenie i załatwianie skarg
i wniosków.
W zakresie usług opiekuńczych
i wspomagających Dom zapewnia mieszkańcom: świadczenie pracy socjalnej,
organizację terapii zajęciowej w pracowniach terapii, możliwość korzystania
z biblioteki Domu oraz codziennej prasy,
organizację świąt i uroczystości okazjonalnych, umożliwia udział w imprezach
kulturalnych i turystycznych, regularny
kontakt z dyrektorem w ustalonych dniach
i godzinach, sprawianie pogrzebu zgodnie
z wyznaniem zmarłego mieszkańca.
Całodobowa opieka sprawowana jest
przez opiekunów i pielęgniarkę.
elżbieta czapla
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Jubileusz „Galerii”
20 września Stowarzyszenie Twórców
Ludowych, Centrum Promocji Sztuki
„Galeria” w Kozienicach obchodziło jubileusz 10 – lecia, a honorowy patronat
nad obchodami objęli:
Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Czesław Czechyra
– Poseł na Sejm RP, Janusz Stąpór – Starosta Powiatu Kozienickiego, Tomasz
Śmietanka – Burmistrz Gminy Kozienice
Uroczystość ta odbyła się dzięki wsparciu finansowemu oraz pomocy organizacyjnej dwóch samorządów: powiatowego
oraz gminnego. W przygotowania uroczystości włączyły się bowiem Starostwo Powiatowe i Urząd Miejski w Kozienicach.
Dzięki współpracy powstał również
folder „Pasjonaci Twórczości Ludowej”
przedstawiający sylwetki i prace twórców, do którego materiały zebrał Stanisław Grudzień.
Każdy jubileusz skłania do refleksji
o minionych latach, o tym, co było. Każdy
jubileusz skłania również do myśli o tym,
co przed nami i co jeszcze można zrobić.
Stanisław Grudzień przybliżył obecnym
plany i opowiedział o zalążkach dzisiejszej „Galerii”. Nie zabrakło wzruszeń
i podziękowań dla tych, bez których to
przedsięwzięcie nie doszłoby do skutku.
Gratulacje i wiele ciepłych słów skierowali do twórców: Czesław Czechyra
Poseł na Sejm RP, Janusz Stąpór Starosta
Kozienicki i Tomasz Śmietanka Burmistrz
Gminy Kozienice. Życzenia twórcom złożyły również Wanda Krawiec kierownik
Zespołu ze Strykowic i Joanna Tęcza kierownik Zespołu Folklorystycznego Gotardowie ze Zwolenia.

dy bowiem to przede wszystkim ukłon
w stronę tych Twórców, którzy lojalnie
trwają w jego szeregach Stowarzyszenia
od dziesięciu lat. Dyplomy wręczali Józef
Grzegorz Małaśnicki wicestarosta Powiatu Kozienickiego oraz Stanisław Siderski
Sekretarz Gminy Kozienice.
Część oficjalną zakończyło uczczenie
minutą ciszy pamięci o Bronisławie Gajdzie, Krystynie Grudzień, Henryku Karasiu, Krystynie Matosek, Alicji Olejarczyk,
Barbarze Stępniewicz, Grzegorzu Szewczyku, Annie Danucie Wojciechowskiej
– tych, którzy uczestniczyli w tworzeniu
Centrum Promocji Sztuki „Galeria”.
W części artystycznej swoje umiejętności wokalne zaprezentowały Półborzanki z Augustowa. Do zabawy zaprosił
wojskowy zespół kabaretowy „Grom” ze
Skarżyska. Acappella zaśpiewały Wanda
Krawiec i Joanna Tęcza. Obecni tego dnia
mogli bawić się także przy skeczach kabaretu „Na chwilę” z Magnuszewa.
Występy uświetniła recytacja wierszy
Leokadii Styś, Stanisława Grudnia oraz
Eugenii Kuny. Uczennice I LO im. Stefana Czarnieckiego przygotowała Grażyna
Ambroziewicz nauczycielka języka polskiego z I LO.
Niespodzianką tego dnia był koń na
biegunach wyrzeźbiony specjalnie na tę
okoliczność.
Część oficjalna i artystyczna, podczas
której obecni na jubileuszu mogli podziwiać
prace niektórych twórców zaprezentowane
na stoiskach wystawienniczych, zorganizowana została na placu obok Wieży.
Na zakończenie jubileuszu, obecni
tego dnia sympatycy Galerii zostali zapro-

Tego dnia Twórcom wręczone zostały
dyplomy od Adama Struzika Marszałka
Województwa Mazowieckiego, obcho-

szeni na otwarcie wystawy okazjonalnej.
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VI BIKE NIGHT
W dniach 20-22.09.2013 w Garbatce-Letnisku na terenie Gminnego
Ośrodka Wypoczynkowego „Polanka”
odbyła się impreza dla wszystkich miłośników motoryzacji motocyklowej
– Ogólnopolski Zlot Motocyklowy VI
Bike Night. Już w piątek zostali przy-

witani goście z Rzeszowa i Włocławka,
którzy bawili się do późnych godzin
nocnych na koncercie zespołu COLT
44 oraz ognisku.
W sobotę zaraz po śniadaniu zaczęli zjeżdżać motocykliści z całej Polski,
których nie odstraszyła nawet deszczowa i ponura aura. O godz. 12:00 wszyscy wyruszyli na uroczystą paradę ulicami Garbatki, a finałem był konkurs
jazdy ekstremalnej (stunt) rozegrany
przed Urzędem Gminy. Po powrocie na
teren ośrodka rozegrane zostały konkursy zlotowe: palenie gumy, konkurs
na najgłośniejszy wydech oraz kilka
konkursów sprawnościowych, w których można było wygrać cenne nagrody: smary, oleje, ładowarki oraz odzież
motocyklową, które zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kozienicach oraz Urząd Gminy Kozienice.
Muzyczny wieczór rozpoczął zespół
Clostridium, po nim kolejno zespoły:
Live & Play, Power Blues 40+ oraz
gwiazda wieczoru, legenda Polskiego
punk rocka – zespół The Bill.
Po zakończeniu koncertów zabawa
i nocne rozmowy toczyły się do późna,
w serdecznej motocyklowej atmosferze.
W niedzielę rano na uczestników zlotu
czekały regeneracyjne posiłki. Niestety
wszystko, co dobre szybko się kończy
i motocykliści zaczęli wracać do domów.
Każdy z nich zapowiedział powrót za rok,
na kolejny Bike Night.
Pragniemy podziękować wszystkim,
którzy pomogli w organizacji zlotu.
Krzysztof Tomaszewski
www.kozienicepowiat.pl
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ŚWIĘTO PUŁKOWE W ZAJEZIERZU
15 września 2013 roku miały miejsce
obchody święta 28 Pułku Artylerii Lekkiej
w Zajezierzu. Pierwsza część uroczystości
odbyła się przy pomniku „Krzyżu”. Tu,
13 sierpnia 1920 roku Marszałek Polski
Józef Piłsudski wraz z liczną grupą oficerów przebywał na krótkim postoju przed
„Cudem nad Wisłą”, bitwą którą history-

1990 roku w 70. rocznicę bitwy warszawskiej. Na plac uroczystej zbiórki przybyła
kompania honorowa z pocztem sztandarowym z 1 batalionu drogowo-mostowego
z Dęblina oraz orkiestra wojskowa Sił Powietrznych z Radomia, delegacje władz
samorządowych, organizacji kombatanckich, rodziny żołnierzy 28 Pułku Artyle-

cy ocenili jako jedną z dwudziestu bitew,
które odmieniły losy Europy i świata. Na
pamiątkę tamtych historycznych wydarzeń
lokalna społeczność ufundowała pomnik
– Krzyż, który odsłonięto 16 września

rii Lekkiej, a także uczniowie szkół oraz
mieszkańcy Zajezierza. Udział w uroczystościach brała również Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Żołnierze września
1939 r. Garnizonu Dęblin” przy Stowarzy-

szeniu Regionalnym „Małe Mazowsze”
w Rykach. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem, uczestnicy uroczystości przeszli ulicą 28 PAL na plac kościelny, gdzie
przy pomniku żołnierzy 28 Pułku Artylerii
Lekkiej odbyła się manifestacja patriotyczna. Odczytano apel poległych, a następnie
kompania honorowa oddała salwę honorową. Oddając hołd poległym przedstawiciele organizacji wojskowych, kombatanckich, władz samorządowych, jak również
młodzież ze szkół oraz rodziny żołnierzy
28 PAL-u złożyli kwiaty i wiązanki przy
pomniku upamiętniającym chwałę polskiego żołnierza.
Na uroczystości obecny był żołnierz
28 PAL-u Wacław Pruchnicki. Po zakończeniu uroczystości na placu kościelnym, w kościele parafialnym odbyła się
uroczysta msza św. z udziałem kompanii
honorowej i orkiestry wojskowej. Mszę
celebrował i homilię wygłosił ks. prałat
Waldemar Gałązka z Sandomierza. Organizatorami uroczystości był Proboszcz
Parafii Zajezierze, Starosta Powiatu Kozienickiego i Wójt Gminy Sieciechów.
Elżbieta Kalbarczyk

Uroczystość upamiętniająca dowódcę oddziału partyzanckiego
Armii Krajowej ppor. Michała Gumińskiego „Cezara”
22 września na cmentarzu wojennym
w Kociołkach odbyła sie uroczystość patriotyczna upamiętniająca tragicznie zmarłego ppor. Michała Gumińskiego „Cezara”, organizatora i jednego z pierwszych
dowódców oddziału partyzanckiego Armii
Krajowej Inspektoratu Radom. Ppor. Michał Gumiński zginął od kul patrolu BCh
w wyniku nieporozumienia, w nieistniejącej dziś gajówce Kobyli Las, położonej
około kilometra od cmentarza wojennego,
na którym odbywają się uroczystości.
Ceremonię rozpoczęła Orkiestra Dęta
Ochotniczej Strazy Pożarnej w Kozienicach
odgrywając hymn państwowy, po czym prowadzący powitał wszystkich uczestników
i omówił dalszy przebieg uroczystości. Modlitwę w intencji poległych odmówił ks. dziekan Władysław Sarwa proboszcz parafii pw.
św. Rodziny w Kozienicach. Okolicznosciowe przemówienia wygłosili Starosta Powiatu
Kozienickiego Janusz Stąpór, który zaakcentował konieczność organizowania podobnych uroczystości i powiedział o ciążącym
na współczesnych obowiązku zachowywania i przekazywania pamięci, o tych którzy
oddali swe życie w walce o wolną Ojczyznę;
wiceburmistrz Gminy Kozienice Małgorzata Bebelska podkreśliła, że pamięć i wiedza
o tych wydarzeniach, powinna być szczególnie pielęgnowana wśród młodego pokowww.kozienicepowiat.pl

lenia, zaś Prezes
kozienickiego oddziału Światowego
Związku Żołnierzy
Armii Krajowej Jan
Pawlik oraz Edward
Małachowski
z 72 pułku piechoty
Armi Krajowej Radom – omówili powstanie i działanie
oddziału partyzanckiego Michała Gumińskiego „Cezara”
oraz innych oddziałów Armii Krajowej na terenie Inspektoratu Radomskiego.
W tej części zgrommadzeni mogli wysłuchać wierszy partiotycznych w wykonaniu
Tadeusza Adamczyka z 72 pp AK Radom
oraz Andrzeja Zwolskiego z kozienickiego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Następnie kwiaty pod pomnikiem „Cezara”, przy którym wartę pełniło Kozienickie
Stowarzyszenie Rekosntrukcji Historycznych
złożyły delegacje: Powiatu Kozienickiego,
Gminy Kozienice, Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej okręgów Radom,
Szydłowiec, Skaryszew, kozienickiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej, Związku Kombatantów RP i Byłych

Więźniów Politycznych z Garbatki-Letnisko,
Prawa i Sprawiedliowści, Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi Kociołki i Okolic, Publicznej
Szkoły Podstawowej w Kociołkach oraz wsi
i sołectwa Kociołki, Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historyczbnych. Spotkanie zakończyło sie odśpiewaniem „Modlitwy
Armii Krajowej”.
Organizatorami uroczystości byli:
Światowy Związek Żołnierzy Armii
Krajowej Koło Kozienice, Kozienickie
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych, Starostwo Powiatowe w Kozienicach, Gmina Kozienice.
Krzysztof Zając
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„MASZERUJĄ STRZELCY 2013”

Ku czci poległych żołnierzy 31 pułku Strzelców Kaniowskich X Dywizji Piechoty Armii
„Łódź” w dniach 14 do 18 września 1939 r. na terenie Puszczy Stromieckiej i Kozienickiej
W dniach 28-29 września po raz kolejny uczczono bohaterską jednostkę Wojska
Polskiego walczacą we wrześniu 1939 r.
na terenie powiatu kozienickiego. Podczas
przedsięwziecia „Maszerują strzelcy 2013”
organizatorzy przybliżyli szlak bojowy,
ofiarność, zaciętość, miejsca walk i potyczek żołnierzy 31 pułku Strzelców Kaniowskich w dniach 14-18 września 1939 r. Pułk
ten, na terenie powiatu kozienickiego, jako
ostatnia zorganizowana jednostka bojowa
WP toczył boje z nieprzyjacielem. W dzień
walcząc, w nocy przemieszczając się w kierunku Wisły, w pamiętnych dniach polskiego września pułk ten dał znakomite świadectwo silnego morale, silnej woli, wysokich
umiejętności i poświęcenia przedwojennego
żołnierza dla Ojczyzny. Kierując się podziwem i uznaniem dla ideii, jakie przyświecały żołnierzom pułku, Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych
wraz ze współorganizatorami, partnerami
i rekonstruktorami z kilkunastu miast Polski
w ostatni weekend września uhonorowało
ten waleczny pułk.
Całość przedsięwzięcia składała się
z kilku wątków: IV Marsz Szlakiem bojowym 31 Pułku Strzelców Kaniowskich
w Powiecie Kozienickim, uroczystości oficjalne z udziałem m.in. przedstawicieli władz
samorządowych, msza św. w intencji Żołnierzy Polskiego Września oraz najbardziej widowiskowa częśc przedsięwzięcia – inscenizacja walk 31 pSK na ziemi kozienickiej.
Kolejna, IV już edycja Marszu rozpoczęła
się w sobotni poranek w Studziankach Pancernych. Celem tego typu marszów, oprócz
wyżej wspomnianych ideii jest chęć wczucia
się i lepszego poznania warunków w jakich
walczono i poruszano sie przed laty, a także
praktyczne ćwiczenia terenowe umiejętności poznawanych w teorii oraz konfrontacja
opisów i wspomnień z obecnymi warunkami
naturalnymi – jako swoista metoda poznawania historii. Prawie 30-kilometrowy marsz

Nasz Powiat * 10

pieszy w historycznym umundurowaniu
i wyposażeniu, mając na nogach trzewiki piechoty podkute gwoździami pokonała 20-osobowa grupa rekonstruktorów. Trudy forsownej eskapady w niesprzyjających warunkach
atmosferycznych
pokonali: Stowarzyszenie Historyczne „Strzelcy Kaniowscy”
(Łódź, Sieradz,
Lublin), Grupa
Rekonstrukcji Historycznej 1 Pułku
Strzelców Konnych z Garwolina,
22 Pułk Ułanów
Podkarpackich
z Garbatka-Letnisko, 51 pułk piechoty Strzelców
Kresowych Iłża i Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych. W czasie
gdy ochotnicy maszerowali na trasie: Studzianki Pancerne – Basinów (Las Ostrzeń)
– Chodków – Wola Chodkowska – Łaszówka – Adamów – „Cztery Kopce” – „Trakt
Królewski” – Stanisławice, trwały ostatnie
przygotowania do niedzielnych uroczystości, przygotowanie terenu i budowa scenografii do widowiska.
Trudy i znoje marszu
z powodzeniem zostały
przesłonięte koleżeńską
atmosferą i wyjątkowym klimatem pokonywanych
odcinków
oraz odwiedzanych na
trasie miejsc pamięci, w których składano wiązanki kwiatów.
Wieczorem około godz.
20.00 uczestnicy dotarli
na miejsce spoczynku,
żeby przygotować się

do kolejnego intensywnego dnia uroczystości.
W
niedzielne
przedpołudnie uroczystościrozpoczęły
się pod pomnikiem
31 Pułku Strzelców
Kaniowskich w Augustowie (gm. Pionki). W uroczystości
udział wzięli przedstawiciele samorządu miasta i powiatu
kozienickiego na
czele ze Starostą
Kozienickim Janusz Stąporem i Burmistrzem Kozienic Tomaszem Śmietanką,
a także Wójt Gminy Pionki Mirosław Ziółek.
Swoją obecnością zaszczycili przedstawi-

ciele środowisk kombatantów i weteranów,
służb mundurowych, Lasów Państwowych,
organizacji społecznych i politycznych wraz
ze sztandarami oraz mieszkańcy Augustowa i Stanisławic. Wszystkich przybyłych
przywitał prowadzący Witold Adamski, po
czym kilka zdań na temat pamięci o walczących za Ojczyznę i dbałości o miejsca im
poświęcone powiedział Starosta Kozienicki. Następnie zgromadzone delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem, przy którym
wartę honorową pełnił posterunek złożony
z rekonstruktorów ze Stowarzyszenia Historycznego „Strzelcy Kaniowscy”.
Następnie wszyscy udali się do kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa na mszę w intencji Żołnierzy Polskiego Września.
Wszyscy, którzy w niedzielne popołudnie
stawili się w Stanisławicach na polach za tartakiem, na pewno nie zapomną bardzo udanej rekonstrukcji walk 31 pułku Strzelców
Dokończenie na str. 11
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„MASZERUJĄ STRZELCY 2013”
Kaniowskich w powiecie kozienickim. Autorzy scenariusza, jak w soczewce – zgodnie
z historycznymi przekazami – ukazali tragizm czasów wojny obronnej 1939 r., a także
heroizm obrońców Ojczyzny. Postarali sie
również, by widzowie mieli co wspominać
po zakończeniu widowiska. Podczas rekonstrukcji, ton nadawał niemiecki samolot rozpoznający i bombardujący przedzierajacych
się żołnierzy pułku, ciężka broń maszynowa
i ręczna oraz karabinki nadawały rytmu, zaś
zapierające dech w piersiach wybuchy pirotechniczne, wyrywające połaci ziemi w powietrze, dopełniały oprawy tej wyjątkowej
lekcji historii.
W rekonstrukcji wzięło udział prawie
stu rekonstruktorów z następujących grup
i stowarzyszeń: Stowarzyszenie Historyczne
„Strzelcy Kaniowscy”, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 51 Pułku Piechoty
Strzelców Kresowych z Iłży, Grupa Rekon-

strukcji Historycznej STRZELCY 31 Pułku
Piechoty z Mszczonowa, Grupa Rekonstrukcji Historycznej 1. Pułku Strzelców Konnych
z Garwolina, Stowarzyszenie Historyczne
Pionierzy 40 Pułku Piechoty Dzieci Lwowskich Żyrardów, Grupa Rekonstrukcji Historycznej 44 Pułku Piechoty, 22 Pułk Ułanów Podkarpackich z Garbatka-Letnisko,
Stowarzyszenie Historyczne FELDGRAU
z Krakowa, Stowarzyszenie Lubelska Grupa
Rekonstrukcji Historycznych FRONT, Grupa Rekonstrukcji Historycznej 17 Infanterie
Division z Kozienic, Grupa Rekonstrukcji
Historycznej z Pionek, Kampfgruppe Skarżysko, Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych oraz grupy cywilne z
Mszczonowa, mieszkańcy Stanisławic i Wolontariusze z Kozienickiego Domu Kultury.
Organizatorami i Partnerami przedsięwzięcia byli: Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych,
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Gmina Kozienice, Starostwo Powiatowe
w Kozienicach, Ochotnicza Straż Pożarna
w Stanisławicach, Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka, Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu, Związek Strzelecki STRZELEC JW 1442 Kozienice,
Kozienicka Gospodarka Komunalna sp.
z o.o., Kwiaciarnia Aneta Tęcza. Patronat
Honorowy sprawowali Janusz Stąpór Starosta Powiatu Kozienickiego oraz Tomasz
Śmietanka Burmistrz Gminy Kozienice.
Przedsięwzięcie „Maszerują Strzelcy
2013” dofinansowano przez Gminę Kozienice, w ramach otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych.
Inscenizacja współfinansowana była również ze środków Powiatu Kozienickiego
oraz darczyńców prywatnych i środków
własnych Kozienickiego Stowarzyszenia
Rekonstrukcji Historycznych.
Krzysztof Zając

99. rocznica bitwy pod anielinem-laskami
W dniach 12, 13 października na terenie powiatu kozienickiego, w gminie Garbatka-Letnisko odbyły się uroczystości
upamiętniające 99. rocznicę Bitwy pod
Anielinem-Laskami.
Niedzielne obchody rozpoczęły się
Polową Mszą Św. pod pomnikiem Mauzoleum Legionistów w Żytkowicach,
koncelebrowaną przez księdza kanonika Bogdana Piwko proboszcza parafii
Św. Maksymiliana Kolbe w Bogucinie oraz księdza Grzegorza Wrzochala
z radomskiej parafii Św. Kazimierza.

www.kozienicepowiat.pl

Po nabożeństwie odczytano
Apel
Poległych
z oddaniem
salw honorowych, poczym
delegacje złożyły wiązanki
kwiatów pod
pomnikiem.
Mszę uświetniła
swoją
obecnością Kompania 42
Bazy Lotnictwa Szkolnego z Radomia oraz Orkiestra Wojskowa
z Dęblina.
Po nabożeństwie chętni mogli
udać się na pola wsi Brzustów,
gdzie odbyło się widowisko historyczne, rekonstruujące Bitwę pod
Anielinem-Laskami oraz powstanie Legionów Polskich. Głównym
koordynatorem
historycznego
aspektu inscenizacji był znany,
radomski historyk, pasjonat Przemysław Bednarczyk, natomiast
w główne role wcielili się członkowie m.in. 22. Pułku Ułanów
Podkarpackich z Garbatki Letnisko, Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych,
Strzeleckiego Oddziału Kawaleryjskiego „Beliniak.”, Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej

51. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych z Iłży, 14 Syberyjskiego Pułk
Piechoty z Przasnysza, Grupy Rekonstrukcji Historycznej z Radomia
oraz Strzelcy Jednostek Strzeleckich
z Kozienic, Radomia i Pionek.
Wrażeniami z ponad półtora godzinnego widowiska można było podzielić
się podczas wspólnego ogniska, kończącego uroczystości.
Organizatorem obchodów 99. rocznicy Bitwy pod Anielinem–Laskami
byli: wójt gminy Garbatka-Letnisko,
22. Pułk Ułanów Podkarpackich z Garbatki-Letnisko oraz Strzelecki Oddział
Kawaleryjski „Beliniak”, Zakład Karny Żytkowice oraz sołectwa Brzustów
i Laski. Przedsięwzięcie współfinansowane było m. in. ze środków Powiatu
Kozienickiego.
sabina semeniuk
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100 leciewybuchu i wojny światowej
Poniższy tekst jest zapowiedzią cyklu artykułów, przedruku artykułów, wspomnień związanych z I wojną światową na terenie
powiatu kozienickiego. Cykl ten ma przybliżyć szerszemu gronu Czytelników walki, życie codzienne, postacie, warunki społeczno-gospodarcze panujące na opisywanym terenie, szczególnie w pierwszych latach Wielkiej Wojny. Poznamy również miejsca
pamięci, mogiły związane z upamiętnieniem walczących i poległych w tej wojnie.
Tekst, który Państwu prezentujemy jest przedrukiem artykułu z Tygodnika Radomskiego („Tygodnik Radomski”, 1933 r., Nr 8,
s.8-9). Autorem tekstu jest znany kozieniczanin Paweł Klimczuk. Postać Pawła Klimczuka (1881-1961), przedstawiliśmy w jednym
z poprzednich wydań Biuletynu Nasz Powiat (zob. Biuletyn Nasz Powiat Nr 6/2008 czerwiec, s.11). Przypomnieć warto, że był
on wieloletnim nauczycielem – 50 lat pracy w zawodzie, w latach 1917-1933 był Inspektorem Szkolnym w powiecie kozienickim.
W tym czasie, po okresie zaborów i po I wojnie światowej, organizował system oświaty w regionie. Ponadto był społecznikiem, bardzo angażował się w życie publiczne, jest autorem artykułów i prac historyczno-krajoznawczych na temat powiatu kozienickiego.
Wspomnienia Pawła Klimczuka drukowane są bez zmian, zastosowano jedynie współcześnie obowiązującą pisownię. We wspomnieniach odwołuje się on do walk I Brygady Legionów Polskich pod Anielinem-Laskami toczonych 22-26 października 1914 r.
Dodatkową wartością jest wymiar dydaktyczny jaki niesie za sobą opis podejmowanych ówcześnie przez nauczycielstwo i uczniów
działań, akcji na codzień upamiętniających polskich żołnierzy, którzy oddali życie w walce o niepodległość.
Krzysztof Zając

PAWEŁ KLIMCZUK

WIECZOREM POD LASKAMI (WSPOMNIENIE)
Nie było to dnia 14 października
1914 roku, kiedy przyszedł rozkaz, aby
Legioniści, zasłaniający w rezerwie
26 dywizję piechoty austriackiej, posunęli się do okopów pierwszej linii,
wtedy właśnie, kiedy to po rannym Karasiewiczu objął dowództwo batalionu
Sław-Zwierzyński.
Ani dnia 26 października 1914 roku,
kiedy ogień artylerii rosyjskiej, już trzeci
dzień ziejący, doszedł wieczorem do zenitu — a wieś Laski płonęła naraz w pięciu
miejscach — ani też w czasie zapadłego
mroku dnia tego, wówczas kiedy wycofywano się stopniowo z okopów, gdy nadszedł rozkaz odwrotu.
Nie było to również dnia 19 listopada
1933 roku, kiedy tłumy ludności rozchodziły się nad wieczorem do domów po
poświęceniu pomnika — mauzoleum dla
poległych pod Laskami czasu wielkiej zawieruchy światowej.
Było to sobie — na odwieczerz, zwyczajnego dnia 10 maja 1919 roku.
Gąsienice okopów od Trupienia, poza
Laskami i dalej aż do Anielówki, nieściśle
Anielinem nazywane, zasypał już wiatr,
tylko gdzieniegdzie sterczały jeszcze żebra zasieków drucianych, skłaczonych
i pordzewiałych — świadczących o tym,
że tędy biegła linia, wydłużonego na kilkanaście kilometrów frontu bojowego,
sprzed Zagóżdżona, dalej wzdłuż toru kolejowego, a od Lasek przez lasy polickie
aż poza „Orlą górę” obok Suchej.
Od wsi Brzustowa, drogą połową
w kierunku Lasek, szły parami dzieci
szkolne, które prowadziła dzielna nauczycielka, krakowianka, p. Majerówna. Za
dziećmi postępowała spora gromadka ludzi, a między nimi śp. Wanda Targowska
z Policzny, znana powszechnie działaczka
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społeczna, szczególnie w zakresie szkolnictwa, ongiś tajnego, a dziś już jawnego, dalej śp. proboszcz z Policzny, major
WP, ks. Nowakowski — i inspektor szkolny. Były to dzieci ze szkoły powszechnej
w Brzustowie, do której obwodu należały
oprócz Brzustowa jeszcze wsie Anielówka
i Patków. Dzieci niosły w rękach, wykopane rano w lesie młode brzózki, ozdobione czerwono-białymi chorągiewkami
z bibułki.
Szliśmy poważnie, w skupieniu do
widnej naprzeciw nas już z daleka mogiły piaszczystej, kryjącej w sobie szczątki
pierwszych żołnierzy polskich.
Dzieci szkolne bowiem, pod wrażeniem opowiadania o walkach legionowych pod Laskami w czasie wizytacji
dnia poprzedniego, postanowiły zaopiekować się, jak mogły i musiały, mogiłą
poległych, na którą patrzyły codziennie
z okien szkoły, zwróconych właśnie w tym
kierunku. Rada w radę i stanęło na tym, że
naprzód należy tę mogiłę poświęcić, aby
ten swój żołnierzyk, poległy za Polskę,
nie spoczywał w ziemi „nie poświęconej”
— choćby naprawdę ziemia ta była uświęcona jego krwią. Ażeby przynajmniej do
pewnego czasu wiatry nie rozwiały tego
kurhanu z czystego piasku, postanowiono
dla utrwalenia tych piasków, zasadzić na
nim młode brzózki, których nasiało się
w bród w pobliskim lesie.
Kiedy, brnąc w piachu, dochodziliśmy już do mogiły, odezwał się nagle
zgodnym chórem dziecinnym marsz „Naprzód, drużyno strzelecka”. Śpiewały tę
pieśń bachorki z przejęciem, nie wiedząc
najzupełniej o tym, że dnia 24 października 1914 roku strzelcy z tą pieśnią na
ustach szli do ataku na moskiewskie okopy i jeszcze nuta tej piosenki chwiała się

w powietrzu, kiedy padli jako ranni wówczas: dowódca batalionu Karasiewicz
i Dojan, pierwszy z przestrzelonym lewym
płucem, a drugi ranny w lewe podudzie,
przystając na okopach obok tych, którzy
już więcej nie podnieśli się.
W rytmie piosenki wdrapaliśmy się na
wzgórek i stanęliśmy w okrąg, ostrożnie na
brzegu. Śp. ks. Nowakowski włożył komżę
i stułę na siebie i dokonał poświęcenia
mogiły. Ostatnie krople wody święconej
spadły na nasze odkryte głowy, gdyśmy
w kornej modlitwie za poległych uklękli.
Promienie chylącego się za las słońca
jarzącym światłem całowały główki dzieci, które przypadnięte do piasku, podobne
do stada kuropatw, podniosły się dopiero
wtedy, kiedy poszła opowieść o strasznej bitwie pod Laskami i o tych, którzy
w niewielkiej liczbie, przemierzając ziemie polskie, szli na boje o nową wolność
i lepszą dolę Polski, padając z krwawych
ran, bo „śmierć za nimi trop w trop” goniła, jak prosto i ślicznie wypowiedział to
poeta i żołnierz, Józef Mączka.
Była to naprawdę chwila wzruszająca, gdy dzieci, głodne tych słów, coraz
ciaśniejszym otaczały nas kołem, podnosząc ciekawe swoje oczy, nasłuchiwały
z przejęciem, czy nie odezwie się nagle
w ten cichy odwieczerz majowy głos trąbki bojowej.
O ile u starszych słuchających zmarszczone brwi mówiły o przeżywaniu jakiejś głębszej myśli — a chlipanie kobiet
świadczyło, że sercem kobiecym wczuły
się w ostatnie akordy toczonej tu niedawno walki i widziałyby jakby na jawie
padających od kul wroga młodych chłopaków — o tyle u tych najmłodszych gorzało pod czuprynami na dobre, rumieńce
Dokończenie na str 13
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PAWEŁ KLIMCZUK

WIECZOREM POD LASKAMI
(WSPOMNIENIE)
występowały na twarze, z oczu szły iskry,
a piąstki małe zaciskały się w takim zapamiętaniu, że rosło serce i zaczynało
się rozumieć dokładniej ofiarność, zapał
i moc „tych pierwszych”.
Trzeba było słyszeć, z jakim przejęciem po tym opowiadaniu popłynęła pod
fioletowe stopy nieba pieśń „Jeszcze nie
zginęła” — i widzieć dumę tych rodziców,
malującą się na twarzy, że to dzieci ich
może pierwsze na tej mogile zanuciły tę
pieśń tak zgodnie! Próbowali łączyć się
swymi głosami w tym chórze, ale nie nadążyli żywemu rytmowi i tej skali uniesienia młodych piersi.
Potem ciszej już i wolniej, jakby
z poszeptem przyjacielskim, poszła pieśń
„Śpij kolego w ciemnym grobie”. Przy
ostatnich słowach tej pieśni jęliśmy się
sadzenia młodych brzózek krajuszkiem
mogiły, a pomagały w tym dzieciom coraz
bardziej czerwieniące blaski słońca, że
zdawały się być pochylone w ogniu, który promieniował z nich samych. Sadzenie
brzózek zajęło sporo czasu i kiedy znowu
z piosenkami wracaliśmy do Brzustowa,
mrok już gęsty osiadł na polach i położył
szeroką i kosmatą dłoń na oddalającej się
mogile.
Dzieci zatrzymały się na jedynej drodze tej wsi i zaczęły rozbiegać się do domów. Coraz bardziej malały ich sylwetki,
aż pochłonęła ich ciemń wieczoru w rozwartych drzwiach domów.
A tam na mogile żołnierskiej zasadzone przez dzieci polskie chwiać się zaczęły
brzózki drobnymi gałązkami, bo powiał
wiatr i zaczął w nie rzucać drobnymi
ziarnkami piasku, niezadowolony, że ktoś
śmiał zajść mu drogę na tej mogile, na
której on dotychczas panoszył się niepodzielnie.
Co tam śniły rozpalone głowy dzieci brzustowskich tej nocy — nie wiem;
a że z brzózek tych niewiele oparło się lotnym piaskom — to pewno! Ale na pewno
pośród tych, którzy tak licznie zeszli się
na uroczyste poświęcenie pomnika pod
Laskami w dniu 19 listopada 1933 roku,
musiały być i te dzieci z Brzustowa, dziś
jako prawie ludzie dorośli.
Nic tak nie działa i nie grzeje, jak opowieść o zmierzchu wieczoru, a w dodatku
w samym sercu tej cudowności, jaką jest
każda mogiła bohaterów.

Polsko – Włoska wymiana młodzieży
w Zespole Szkół Nr 1 w Kozienicach
Od 20 do 26 września w Zespole
Szkól Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach gościli uczniowie z liceum Tito
Lucrezio Caro z Cittadelli w rejonie Wenecji. Ta grupa 30 uczniów wraz z dwiema nauczycielkami to uczestnicy V edycji
Polsko – Włoskiej Wymiany Młodzieży

Kozienic i powiatu, położenie, walory
przyrodnicze, podstawowe dane dotyczące przemysłu i rolnictwa.
Nie zabrakło radości ze spotkania,
opowieści, ciekawostek i podarunków,
a także życzeń dalszego zacieśniania się
polsko – włoskich kontaktów. Również

organizowanej między szkołami, w której
w sumie wzięło udział 260 uczniów.
Uczniowie mieszkali u rodzin goszczących, podobnie jak nasi uczniowie
po wyjeździe do Cittadelli mieszkają
u rodzin swoich włoskich kolegów.
Dzięki temu wymiana jest wzbogacona
o dodatkowe atuty. Uczniowie obu stron
doskonalą umiejętność swobodnego posługiwania się językiem obcym, a jednocześnie poznają kulturę i tradycje. Jak to
określa wicedyrektor ZS Nr 1 Sławomir
Boryczka: „możemy Polskę pokazać od
środka, a Włosi stali się cząstką rodzin
polskich”.
Nad prawidłowym przebiegiem wizyty czuwali nauczyciele ZS Nr 1, a cała
społeczność szkolna starała się przyjąć
swoich włoskich kolegów jak najlepiej.
W tegorocznym programie pobytu
znalazło się również spotkanie ze starostą powiatu kozienickiego Januszem Stąporem, który przybliżył uczniom historię

w domu starosty przez tydzień gościł
jeden z uczestników projektu. Jak mówi
Janusz Stąpór, który popiera taką formę
poznawania kultury innych narodów:
„Żeby dobrze współpracować, trzeba się
zrozumieć, trzeba poznać się nawzajem
i zaakceptować to, że oni są inni nieco dla
nas, a my jesteśmy nieco inni dla nich.
Jak zaczniemy się rozumieć na tej płaszczyźnie, to mamy szanse na współpracę.
I dlatego takie wymiany i to, że ci młodzi
ludzie przebywają w rodzinach są bardzo
korzystne i potrzebne”,
Podczas pobytu w Kozienicach młodzież z liceum w Cittadelli odbyła m.in.
warsztaty dotyczące historii i kultury Polski, a zwiedzanie Warszawy, Krakowa
i Auschwitz zachęciło tych młodych ludzi
do pytań związanych z II wojną światową
na naszym terenie, które pozwoliły znaleźć nową płaszczyznę przyjaźni i zrozumienia.
Agnieszka Gajda

XXXIV SESJA RADY POWIATU KOZIENICKIEGO
28 sierpnia odbyła się XXIV Sesja Rady Powiatu Kozienickiego, na której podjęte
zostały uchwały w następujących sprawach:
– zmian w budżecie powiatu na 2013 rok,
– przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami w Powiecie Kozienickim na lata
2013 -2016”.

(Tygodnik Radomski 1933 nr 8 s. 8-9)

www.kozienicepowiat.pl

Nasz Powiat * 13

Wydarzenia

Wheeler Triathlon Tour MTB po raz kolejny zawitał do Kozienic
Tym razem impreza rozgrywana pod hasłem Kozienicki Festiwal
Aktywności Ruchowej 2013 – Zostań mistrzem swojego ciała
W ramach Festiwalu, który odbył się
18 sierpnia w Kozienicach, rozegrano
kilka konkurencji, wśród których znalazły się: Aquathlon dla dzieci i młodzieży
w wieku 10-13 lat – rywalizacja w pływaniu na 120 metrów połączone z biegiem
na 1 km; Otwarte Mistrzostwa Kozienic
– Triathlon Przygoda dla Amatorów rywalizacja na dystansie: 375 m pływania,
10 km jazdy na rowerze, 2500 m biegu;
ukoronowaniem imprezy była flagowa
konkurencja Grand Prix Triathlon Tour
MTB, gdzie zawodnicy mieli do pokonania 750 metrów pływania, 20 km jazdy
rowerem MTB i 5 km biegu. Dodatkowo
w tym roku organizatorzy przewidzieli
możliwość startu sztafet
w Otwartych Sztafetowych Mistrzostwach Kozienic. Każdy z zawodników w 3-osobowych
drużynach
startował
w jednej z konkurencji:
pływanie, jazda na rowerze, bieg.
Pływanie w kozienickim jeziorze, jazda
na rowerze była typowo technicza i obfitowała w niespodzianki
zawodnicy jechali drogami leśnymi i polnymi, szosą, a nawet przez
gospodarstwo wiejskie
i stodołę sołtysa wsi
Opatkowice. Natomiast bieg odbywał
się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kozienicach. Całość wymagała o wiele wiecej zwinności i sił niż w przypadku
normalnego, szosowego triathlonu. Łącznie we wszystkich konkurencjach wzięłu
udział około stu osób, a pokaźną grupę,
szczególnie wsród zawodników startujacych w Otwartych Mistrzostwach Kozienic Amatorów stanowili mieszkańcy Kozienic i okolic.
Zawody Aquathlon zdominowali młodzicy z Uczniowskiego Klubu Sportowego Iwiczna, przebywający w Kozienicach
na obozie sportowym. W tej kategorii klasyfikacja wyglądała następująco: I miejsce – Tobiasz Glinka ze Zgorzałki (czas
00:08:46), II miejsce – Stanisław Patynowski z Nowej Iwiczny (czas 00:09:51),
III miejsce – Jakub Glinka ze Zgorzałki
(czas 00:09:58).
W Otwartych Mistrzostwach Kozienic dla Amatorów na 21 zawodników,
aż 15 reprezentowało Kozienice. Ostateczna klasyfikacja: I miejsce – Adrian
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Krekora „Na Zdrowie” z Kozienic (czas:
00:44:00), II miejsce – Marcin Śmietanka
„Aquator Kozienice” z Kozienic (czas:
00:44:01), III miejsce – Tomasz Śliwa
„Na Zdrowie” Kraków (czas: 00:45:46).
Najlepszą kobietą w tych zawodach okazała sie Paulina Zapart z Kielc, która
uzyskała czas: 00:54:01. Warto dodać, że
wśród startujących w tej kategorii znaleźli
sie ludzie związani z kozienickim samorządem, m.in. Jarosław Traczyk Dyrektor
Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego
w Kozienicach, czy Marcin Zmitrowicz
Dyrektor Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu.
Na starcie w głównej rywalizacji

TRIATHLON TOUR MTB stanęło 31 zawodników z całej Polski, w tym czołówka
polskich triathlonistów, m.in. kadrowicze
i multimedaliści mistrzostw Polski w tej
dyscyplinie. Najlepsi okazali się faworyci, którzy ukończyli rywalizację z wyraźną, kilkuminutowa przewagą. Byli to:
I miejsce Przemysław Szymanowski
z Końskich reprezentujący PEP WLKS
Kmicic Częstochowa (czas: 01:11:11),
II miejsce Tomasz Brembor z Chorzowa reprezentujący AZS AWF Katowice
(czas: 01:12:38), III miejsce Dominik
Szymanowski z Baryczy reprezentujący
TS Akwedukt Kielce (czas: 01:13:04).
Wsród kobiet najlepsze okazały się:
I miejsce Maria Pytel ze Starachowic,
Centrum Zdrowia Vita Starachowice
(czas: 01:36:05), II miejsce Justyna
Woźniak z Gielniowa, Sport and Body
(czas: 01:37:46), III miejsce Aleksandra
Rudzińska z Warszawy, UKS G-8 Bielany (czas: 01:41:36). Jedyny reprezentant
Kozienic – Maciej Grudniewski – uzyskal w tej doborowej stawce wysokie VII
miejsce z czasem: 01:28:45.

W Otwartych Sztafetowych Mistrzostwach Kozienic poszczególne miejsca zajęli: I miejsce sztafeta „Hunters”
w składzie Karol Grudzień (pływanie)
Damian Skrzek (jazda rowerem), Krzysztof Zając (bieg), II miejsce sztafeta „Elektrownia Kozienice”: Bogdan Kaczkowski
(pływanie), Wojciech Stankiewicz (jazda
rowerem), Edward Grudniewski (bieg),
III miejsce: sztafeta „Tak Dla Transplantacji”: Adam Sułowski (pływanie), Tomasz Łomarski (jazda rowerem), Patryk
Koczyba (bieg). Na szczególną uwagę
w rywalizacji drużynowej zasługuje fakt,
że w sztafecie „Tak Dla Transplantacji”
startowało dwóch zawodników po przeszczepie serca! Ci
młodzi ludzie dają
tym samym dowód
na to, że pracując nad
sobą, bez względu na
okolicznosci
jesteśmy w stanie osiągnąć
wiele, zdawałoby się
niemożliwych celów.
Przy okazji promowali
oni na zawodach ideę
transplantologii.
Każdy uczestnik
zawodów otrzymał pamiątkowy medal. Dekoracji zwycięzców,
wręczenia
nagród,
pucharów i dyplomów
w poszczególnych rywalizacjach i kategoriach wiekowych dokonywali: Małgorzata Bebelska – Zastępca Burmistrza Gminy
Kozienice, Marcin Zmitrowicz – dyrektor
KCRiS i Jerzy Górski – pomysłodawca,
współorganizator i koordynator zawodów
a jednocześnie legenda polskiego triathlonu. Triathlonowy Mistrz Świata w Double
Ironman (8km pływania, 360km jazdy rowerem, 84km biegu) z Huntsville, Alabama w 1990 r. (czas: 24:47:46), uczestnik
zawodów ULTRAMAN z 1995 roku na
Big Island, gdzie narodził się triathlon
(10km pływania, 421km jazdy rowerem,
84 km biegu, czas: 31h 43min 32 sek).
Zgodnie z zapowiedziami organizatorzy juz teraz planują przyszłoroczną
edycję Wheeler Triathlon Tour MTB
w Kozienicach. Organizatorami imprezy
byli: Firma Sport Górski Jerzy Górski,
Gmina Kozienice, Kozienickie Centrum
Rekreacji i Sportu. Patronat honorowy
nad wydarzeniem objął Burmistrz Gminy
Kozienice Tomasz Śmietanka.
Krzysztof Zając
www.kozienicepowiat.pl
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10 LAT MAZOWIECKIEGO FUNDUSZU
PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w 2003 roku
w ramach programu tworzenia ogólnopolskiego systemu funduszy poręczeniowych i pożyczkowych, będącego połączeniem inicjatyw i działań samorządów
i instytucji rządowych. Celem funduszu
jest wspieranie rozwoju mikro, małych i
średnich przedsiębiorstw działających na
terenie Polski.
Udziałowcami funduszu są: Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank
Gospodarstwa Krajowego, Mazowiecka
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, 11 miast, 8 gmin i 8 powiatów
województwa mazowieckiego, w tym powiat kozienicki.
MFPK Sp. z o.o. jest spółką samorządową działającą non profit i największym

regionalnym funduszem poręczeniowym,
który zapewnia wsparcie przedsiębiorcom
z terenu Mazowsza.
W ciągu 10 lat MFPK ma prawie
4 tysiące beneficjentów, którym zostało
poręczone łącznie ponad miliard złotych
kredytów. W kooperacji z Funduszem
powstało siedemset nowych firm w regionie, które z powodzeniem prowadzą
działalność. Przedsiębiorcom z powiatu kozienickiego udzielonych zostało
13 poręczeń na łączną kwotę
4.845.860,00 PLN.
W Polsce rola funduszy poręczeniowych jest jeszcze mało znana i niedoceniona. W związku z brakiem odpowiednich
uregulowań
prawnych,
które umożliwiałyby bezpośredni kontakt
z klientem procedura poręczeń odbywa
się przez banki. Głównie to od nich zależy, czy klient otrzyma pomoc w dostępie
do finansowania dłużnego z Funduszu.
Fundusz nie może również wspierać
przedsiębiorców, którzy potrzebują pomocy w procesie restrukturyzacji firm.
Aktualnie MFPK ma podpisane umowy z
28 instytucjami finansowymi, w których

można poręczać przedsiębiorcom kredyty, pożyczki, leasingi. Kilka z nich ma
przedstawicielstwo w Kozienicach: PKO
BP S.A., Bank Pekao S.A., Bank BPH
S.A., Getin Bank oraz Bank Gospodarki
Żywnościowej Spółka Akcyjna.
Przedsiębiorca zainteresowany poręczeniem składa wniosek o udzielenie
poręczenia w Banku Finansującym wraz
z wnioskiem o udzielenie kredytu, pożyczki. Po podjęciu przez Bank pozytywnej decyzji dotyczącej kredytowania,
MSP przekazuje w/w wniosek wraz ze
stosowną dokumentacja uzupełniającą
do Funduszu. Fundusz dokonuje oceny
wniosku zgodnie ze stosowaną metodologią oceny ryzyka poręczeniowego i na
bazie tej oceny podejmuje decyzję dotyczącą udzielenia poręczenia.
Wszelkie informacje na temat
działalności
Mazowieckiego
Funduszu Poręczeń Kredytowych można znaleźć na stronie internetowej
www.mfpk.com.pl lub klikając w ikonkę
mfpk znajdującą się na stronie internetowej powiatu www.kozienicepowiat.pl.
Lucyna Domańska-Stankiewicz

INFORMACJA STAROSTY KOZIENICKIEGO
Zgodnie z art.22 ust.1 i art. 24 a ust. 1-3 ustawy dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.
z 2010 r. Dz.U. nr 193, poz.1287 ze. zm.), oraz § 40 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. nr 38 poz.454).

Starosta Kozienicki informuje,
że w dniach od 21 października do 12 listopada 2013 r. w budynku przy ul. Kochanowskiego 15 w Kozienicach, pokój nr 1,
w godz od 8.30 – 15.00, zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków
sporządzony w ramach unijnego projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zwanego projektem BW, zadanie projektowe: „Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków
(EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dotyczących budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy
zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB”

dla gmin: Garbatka Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów n/Pilicą, Magnuszew i Sieciechów.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu
zgłaszać uwagi do tych danych. Czynności wyłożenia udokumentowane zostaną w formie protokołu.
Niestawienie się zainteresowanych w terminie i miejscu określonym niniejszym zawiadomieniem nie stanowi przeszkody do
kontynuowania postępowania w sprawie modernizacji.
Po upływie terminu wyłożenia projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków, co
zostanie ogłoszone przez Starostę Kozienickiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Starosta
Janusz Stapór
www.kozienicepowiat.pl
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VIII Przegląd Piosenki Biesiadnej „Kozienice 2013”
W dniu 29 września w godzinach
11.00-18.00 w Kozienickim Domu Kultury odbył się VIII Ogólnopolski Przegląd
Piosenki Biesiadnej „Kozienice 2013”.
Organizatorem Przeglądu było Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kozienickiej
– Sekcja Artystyczna Klub Seniora
„RELAKS”.

Przegląd był pięknym koncertem
w którym wzięło udział 420 osób z pięciu województw: wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego
i lubelskiego. Wystąpiły chóry, zespoły
wokalne, kabaretowe, śpiewacze, duety
oraz soliści. Artyści otrzymali pamiątkowe dyplomy, upominki i gorący posiłek.
Zwiedzali także
Kozienice. Zadowoleni
powrócili do swoich domów.
Przegląd
z roku na rok
cieszy się coraz
większym zainteresowaniem.
Przyjechało
wiele nowych
zespołów m.in.
z Konina, Sieradza,
Kutna,
To m a s z o w a

Lubelskiego, Warszawy, Skarżyska Kościelnego, Stężycy i innych miejscowości.
Przegląd był adresowany dla 260 osób
a przyjęto 420. Niestety, nie wszyscy
chętni do wzięcia udziału w przeglądzie
zostali zakwalifikowani. Przegląd musiałby trwać wówczas przez 2 dni.
Patronatem honorowym przegląd objęli: Poseł na Sejm RP – Czesław Czechyra, Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, Starosta
Powiatu Kozienickiego – Janusz Stąpór
oraz Burmistrz Gminy Kozienice – Tomasz Śmietanka.
Przegląd był realizacją zadania pożytku publicznego Gminy Kozienice
pod nazwą: „Organizacja plenerów,
biesiad, festiwali i przeglądów muzycznych, teatralnych, filmowych lub innych
mających szczególne znaczenie dla kultury Ziemi Kozienickiej”.
Mirosława Wójcicka

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014
2 września w placówkach oświatowych na terenie całego kraju uroczyście zainaugurowano nowy rok szkolny.
Tego dnia w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu kozienickiego naukę rozpoczęło 1587 uczniów, wśród których
jest 486 pierwszoklasistów.
Według danych z dnia inauguracji
roku szkolnego 2013 / 2014 brać uczniowską ZS Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach zasili 376 uczniów
klas pierwszych, którzy wraz z uczniami klas starszych tworzą społeczność
liczącą 1180 uczniów. W murach I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana
Czarnieckiego w Kozienicach naukę
rozpoczęło 295 uczniów, wśród których 78 to uczniowie klas pierwszych.

Natomiast Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego
w Garbatce – Letnisku ma 112 uczniów, wśród których 32 to uczniowie po raz pierwszy przekraczający
progi szkoły.
Nieuchronny koniec wakacji i rozpoczęcie nowego roku szkolnego ZSP
w Garbatce – Letnisku oznajmił tego
dnia obecnym nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom oraz ich rodzicom, a także przybyłym na tę uroczystość gościom hejnał sygnalistów
poprzedzający wprowadzenie sztandaru
szkoły oraz odegranie Mazurka Dąbrowskiego. Podczas powitania dyrektor szkoły zwrócił uwagę, że szkoła to
miejsce, gdzie młodzi ludzie kształtują

swoje postawy, relacje między przyjaciółmi, uczą się stawać dorosłymi i odpowiedzialnymi. Przypomniał również,
że początek nauki w szkole przypada na
wrzesień – miesiąc refleksji.
Obecny na uroczystości Janusz Stąpór starosta powiatu kozienickiego
wręczył Mirosławowi Dziedzickiemu
dokument potwierdzający powierzenie mu obowiązków dyrektora szkoły
na kolejnych 5 lat. Z uczniami natomiast starosta podzielił się własnymi
spostrzeżeniami na temat tej szkoły
i w ogóle szkoły.
Zwrócił także uwagę na potrzebę
kształcenia zawodowego i konieczność
rozważnego podchodzenia do kwestii zdobywania zawodu, umiejętności
i wykształcenia. Tego dnia z rąk dyrektora szkoły absolwenci mogli odebrać
dyplomy potwierdzające kwalifikacje
zawodowe, natomiast starosta powiatu
wręczył nagrodę przyznawaną przez powiat kozienicki każdego roku uczniowi,
który w danym roku osiągnął w swojej
szkole najlepsze wyniki z egzaminów
maturalnych.
Uczniowie, ich rodzice oraz wszyscy
pracownicy szkoły usłyszeli tego dnia życzenia sukcesów, zadowolenia i osiągania
zamierzonych celów, a hymn szkoły zakończył uroczystość oznajmiając początek roku szkolnego 2013/2014.
Agnieszka Gajda
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Wspomnienie
Absolwenta
W bieżącym roku minęło 60 lat od
zdania egzaminu dojrzałości rocznika
maturalnego 1953 w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach. Jubileusz ten
zgromadził liczną grupę absolwentów
z tego rocznika na spotkaniu koleżeńskim w dniach 29-30 czerwca, które
odbyło się w Pensjonacie nad kozienickim jeziorem.
Rocznica ta wiąże się także z 95-leciem istnienia Liceum Ogólnokształcącego.
Aktualnie żyje jeszcze 26 absolwentów rocznika 1953, z czego 17 wzięło
udział w spotkaniu jubileuszowym. Uroczystości towarzyszyło wiele wzruszeń,
chwil radości i wspomnień.
Mieliśmy zaszczyt gościć na spotkaniu byłego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego, a obecnie starostę powiatu
kozienickiego Janusza Stąpora.
We wspomnieniach dominowały lata
50-te ubiegłego wieku i to jak wtedy miasto wyglądało. Siedziba szkoły mieściła
się w starym budynku przy ul. Kochanowskiego. Tam była nasza szkoła.
Absolwenci porównywali te stare Kozienice z obecnym miastem, zadbanym,
zagospodarowanym, pełnym zieleni i ciekawych obiektów (np. sportowych).
Stare Kozienice budzą sentyment
i wzruszenie, natomiast obecne miasto
dumę z jego wyglądu i osiągnięć. To dwa
światy, każdy urokliwy i miły sercu.
Losy absolwentów rocznika 1953
były ciekawe i różnorodne. Kończąc studia rozjechali się po całym kraju, pełniąc
odpowiedzialne funkcje w gospodarce,
urzędach państwowych, szkolnictwie
i samorządach. Oddali ojczyźnie młodość, pracę, wiedzę i talenty. Gdyby żyli
nasi nauczyciele byliby z nas dumni.
Dzisiaj są na zasłużonych emeryturach, ale przyjaźń do szkoły i sentyment do miasta młodości mają w swoich
sercach. Okazywali to wielokrotnie na
spotkaniach rocznika i za każdym razem
wywozili z Kozienic miłe wspomnienia
i radość z rozwoju miasta.
Pożegnania są zawsze smutne. Uczucie to dominowało również na zakończeniu spotkania. Powiedzieliśmy sobie „do
zobaczenia”, a szkole i miastu życzymy
wszyscy dalszego rozwoju, osiągnięć
i rosnącego znaczenia w województwie
mazowieckim i kraju.
zdzisław wieraszka

www.kozienicepowiat.pl

Wystawa w Galerii „Na piętrze”
w Rozniszewie
14 września w publicznej Szkole
Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego odbył się wernisaż kolejnej wystawy w Galerii „Na piętrze”. Tym razem
była prezentacja ilustracji do książki
Marii Konopnickiej „O Krasnoludkach
i o sierotce Marysi”, wydanej z okazji 170. rocznicy urodzin pisarki przez
Krasnobrodzki Dom Kultury.

ski wernisaż. Na początek uczniowie
przygotowali inscenizację wiersza Marii Konopnickej „Krasnoludki są na
świecie”. Wszystkie dzieci założyły
na tę okazję krasnoludkowe czapeczki.
W tak wesołej i serdecznej atmosferze,
przybyli na wernisaż ilustratorzy, barwnie opowiadali o tym, jak wyglądały
krasnobrodzkie warsztaty, jak rodziły

Baśń, zaliczana do klasyki literatury
dziecięcej i uznana za najwybitniejsze
osiągnięcie twórcze autorki wydana
została w nowym opracowaniu graficznym i ze współczesnymi ilustracjami, które powstały po Ogólnopolskich
Warsztatach Ilustratorów zorganizowanych w 2009 roku pod kierownictwem
artystycznym prof. Janusza Stannego
w Krasnobrodzie. Zestaw prac poszerzony został o dzieła ilustratorów, którzy nie uczestniczyli w warsztatach.
Współczesne ilustracje mają ułatwić
zrozumienie archaicznego, trudnego
dla młodego czytelnika języka, a przez
różnorodność rozwiązań plastycznych
uatrakcyjnić i zachęcić do poznania
treści książki promującej pozytywne
wzorce wychowawcze oraz rozwijać
wrażliwość estetyczną i wyobraźnię.
Autorami ilustracji są wybitni artyści, laureaci wielu nagród, twórcy
i kontynuatorzy znanej w świecie „polskiej szkoły ilustracji”. Pięcioro z nich:
Zdzisław Witwicki, Jolanta Marcolla, Małgorzata Sawicka-Woronowicz,
Hanna Grodzka-Nowak i Krystyna
Michałowska przybyło na rozniszew-

się pomysły na prezentowane na wystawie ilustracje i wreszcie jak te pomysły
są realizowane w pracowniach ilustratorów. Nestor polskich ilustratorów literatury dla dzieci, Zdzisław Witwicki,
który w Galerii „Na piętrze” gościł już
po raz drugi, przywiózł prezenty-niespodzianki, każde dziecko otrzymało
od artysty portret Koszałka Opałka
z autografem autora. Na zakończenie
wernisażu ustawiła się długa kolejka
po autografy. Ilustratorzy cierpliwie
podpisywali książki ze swoimi ilustracjami, a Krystyna Michałowska każdy
swój autograf ozdabiała innym rysunkiem. „To dla nas najważniejsi odbiorcy naszych prac” – mówiła.
Prężnie działająca Galeria „Na piętrze” już w październiku zaprosi na
następną wystawę, czterdziestą trzecią
w jej dwunastoletniej historii.
Tomasz Dymek
Nauczyciel PSP w Rozniszewie
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I Rajd Rowerowy Szlakami Kozienickiego Parku Krajobrazowego
W sobotę 21 września br. odbył się
I Rajd Rowerowy Szlakami Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Na starcie
przed siedzibą Parku w Pionkach stawiło
się 60-ciu uczestników, którzy po dokonaniu rejestracji i włożeniu koszulek rajdowych wyruszyli w drogę. Trasa o długości ok. 30 km wiodła leśnymi duktami,
przez malownicze puszczańskie ostępy,

skrajem pól i śródleśnych polan. Nie należała do najłatwiejszych i z pewnością
wymagała więcej kondycji niż przejażdżka asfaltem, czy utwardzoną ścieżką rowerową.
Strudzeni rowerzyści mogli odpocząć
przy ognisku w Ośrodku Dydaktyczno
– Muzealnym Kozienickiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Augustów,

gdzie czekała gorąca herbata. Można się
tu było również posilić się własnoręcznie upieczonymi kiełbaskami. Czas odpoczynku urozmaicił pokaz pierwszej
pomocy przedmedycznej przygotowany
przez harcerzy oraz konkurs wiedzy o Kozienickim Parku Krajobrazowym. Wśród
osób, które prawidłowo odpowiedziały na
pytania zostały rozlosowane upominki.
Wrażenia z rajdu niektórym jego
uczestnikom z pewnością na długo pozostaną w pamięci. W szczególności niespodzianki w postaci urwanych pedałów,
przebitych dętek, czy trudnych do pokonania przeszkód terenowych – piaszczystych wydm lub błotnistych kolein wyciśniętych w podmokłym gruncie przez
ciężki sprzęt Lasów Państwowych.
Rajd odbył się z okazji 30. rocznicy
utworzenia Kozienickiego Parku Krajobrazowego im. prof. Ryszarda Zaręby.
Impreza została zorganizowana przez Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Radomiu, Urzędem Miasta
Pionki oraz harcerzami z 7 Drużyny Wędrowniczej DUCH ZHP Hufca Pionki.
KPK w Pionkach

„TYDZIEŃ ZAKAZANYCH KSIĄŻEK”
– ciekawa akcja w „Zielonym”
W dniach od 22-28 września po raz
kolejny trwał „Tydzień Zakazanych
Książek”. W tym roku do tej akcji aktywnie włączyła się młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana
Czarnieckiego w Kozienicach. Pomysł
zrodził się z inicjatywy pani Iwony
Wąsik – bibliotekarki w I LO, a grupa młodzieży z aktywu bibliotecznego
z ciekawością i zaangażowaniem przystąpiła do zorganizowania czytelniczej
imprezy. Celem „Tygodnia Zakazanych Książek” jest nie tylko uświadamianie młodzieży, a także ogółowi
czytelników, że wiele spośród znanych
nam dzisiaj i poczytnych tytułów, to
książki, które przez długie lata znajdowały się na tzw. „indeksie”. Akcja jest
również świetną okazją do zainteresowania uczniów niezwykłymi przypadkami z historii literatury, próbą zachęcenia do czytania także tych pozycji
literackich, którym przypięto „łatkę”
niepoprawności politycznej, wulgarności, nieobyczajności czy obrazy
religijnej.
26 września na głównym holu szkoły pojawili się dwaj „dziwni” osobnicy
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w czarnych „skórach” i ciemnych okularach, którzy, zdziwionej młodzieży naszego liceum, nie pozwolili zbliżyć się
do wyeksponowanych i odgrodzonych
taśmą zabezpieczającą, zakazanych
książek. Powstała sytuacja wzbudziła
ogólne zainteresowanie, a informacja
o niecodziennym wydarzeniu szybko
rozprzestrzeniła się wśród społeczności szkolnej. Wielu ciekawskich próbowało wedrzeć się do zakazanej enklawy, by chociaż „rzucić okiem” na
ocenzurowane tytuły. Uczniowie zadawali też pytania dotyczące zakazanych
książek, a gotową odpowiedź mogli
znaleźć na tablicach informujących
o powodach zamieszczenia niektórych
tytułów na „czarnej liście” lektur. Dla
wielu młodych czytelników zaskoczeniem było, że takie książki jak: „Biblia”, „Cierpienia młodego Wertera”
Goethego, „Jądro ciemności” Conrada,
„Folwark zwierzęcy” Orwella, „Lolita” Nabokova, „Lot nad kukułczym
gniazdem” Kesey’a, „Na zachodzie
bez zmian ”Remarque’a, „O powstaniu gatunków” Darwina, „Przeminęło
z wiatrem” Mitchell, „Przygody Tom-

ka Sawyera” Twaina, „Wieczór trzech
króli” Szekspira, „Wielki Gatsby” Fitzgeralda, „Władca much” Goldinga
i wiele innych pozycji, a wśród nich
teksty, które nie tylko na stałe utrwaliły się w świadomości czytelników całego świata jako wybitne, ale także te,
za które twórcy otrzymywali Literacką
Nagrodę Nobla i które stawały się kanwą do wybitnych obrazów filmowych,
były niegdyś lekturą niepożądaną
w wielu krajach.
Przeprowadzona w szkole akcja,
która wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych i jest ściśle związana z pierwszą poprawką do amerykańskiej Konstytucji, mówiącej o wolności słowa,
to świetna okazja do zapoznania się
z barwną częścią historii literatury oraz
nieodłącznie jej towarzyszącą cenzurą.
Akcja ma bez wątpienia wymiar dydaktyczny, gdyż skłania każdego z nas do
zastanowienia się, czy decyzje władz,
ograniczające wybory czytelników, zawsze były słuszne.
I LO
im. Stefana Czarnieckiego
w Kozienicach
www.kozienicepowiat.pl

Wydarzenia

30 – lecie Kozienickiego Parku Krajobrazowego
Parki Krajobrazowe zgodnie z ustawą
o ochronie przyrody tworzy się na obszarach cennych ze względu na walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe i krajobrazowe w celu ochrony tych walorów
w warunkach zrównoważonego rozwoju

wieckiego Kozienicki Park Krajobrazowy
od 2004 roku nosi jego imię.
Kolejnymi dyrektorami Parku byli: Witold Krawczyk, Marek Krzemiński, Mieczysław Kurowski. Pełniącą obowiązki
była również Beata Waluś obecna kierow-

oraz w celu promowania ich wartości.
W Polsce mamy obecnie 122 Parki Krajobrazowe, a najstarszym z nich jest powstały w 1976 roku Suwalski Park Krajobrazowy. Parki Krajobrazowe tworzy się
na mocy uchwały Sejmiku Województwa,
skonsultowanej wcześniej z lokalnymi
samorządami i zatwierdzonej przez regionalnego, właściwego dla danego Parku, dyrektora ochrony środowiska.
Kozienicki Park Krajobrazowy został
utworzony 28 czerwca 1983 roku dla zachowania lokalnego krajobrazu przyrodniczo – geograficznego oraz znacznych
obszarów naturalnych lasów Puszczy Kozienickiej z bogatą roślinnością zieloną
i ciekawym ukształtowaniem terenu.
Wśród wielu osób zaangażowanych
w proces tworzenia tego Parku należy
wymienić przede wszystkim ówczesnego
konserwatora przyrody województwa mazowieckiego Andrzeja Kowalczewskiego.
To bowiem na nim i podlegającym mu
służbach spoczywał cały proces przygotowywania dokumentacji związanej
z utworzeniem parku krajobrazowego.
Drugą osobą, dzięki której ten park powstał, był leśnik, uczony, pracownik naukowy SGGW prof. Ryszard Zaręba, którego praca znacznie pogłębiająca wiedzę
na temat Puszczy Kozienickiej, pozwoliła
uznać ten obszar za szczególnie cenny oraz
warty objęcia ochroną. Dla uhonorowania
pracy oraz osoby prof. Ryszarda Zaręby
na mocy rozporządzenia wojewody mazo-

nik Zespołu ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Od 2010 roku Kozienicki Park
Krajobrazowy wchodzi w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
Po powiększeniu w 2001 roku Park
obejmuje 26233,83 ha Puszczy z najcenniejszymi drzewostanami o naturalnym
charakterze. W celu zabezpieczenia go
przed zniekształceniem oraz stworzenia
warunków dla rozwoju turystyki i wypoczynku, wokół Parku utworzono otulinę

www.kozienicepowiat.pl

o powierzchni 36009,62 ha, którą stanowią obszary leśne i polne.
Kozienicki Park Krajobrazowy wraz
z otuliną położony jest w środkowo-po-

łudniowej części województwa mazowieckiego i znajduje się na terenie 11 gmin:
Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gózd,
Jastrzębia, Jedlnia - Letnisko, Pionki, Policzna, Sieciechów, miast i gmin Kozienice oraz Zwoleń, a także miasta Pionki.
Granice Parku przebiegają po widocznych w terenie drogach, rzekach i rowach
stanowiących granice gruntów Lasów Państwowych z gruntami własności indywidualnej i innej państwowej oraz na niewielkich
odcinkach liniami oddziałowymi przecinając
kompleks leśny. Położenie Parku na granicy Mazowsza i Małopolski oraz w widłach
pradolin rzek Wisły i Radomki wpłynęło na
dużą różnorodność form ukształtowania terenu oraz bogactwo świata roślin i zwierząt.
Równinny krajobraz polodowcowy urozmaicają malownicze pradoliny rzek Radomki
i Zagożdżonki oraz wzniesienia wydmowe
z charakterystycznymi zabagnieniami
zwanymi w miejscowej gwarze “ługami”.
Najcenniejsze i najbardziej naturalne ekosystemy leśne, często z około 200 letnimi
drzewostanami zostały objęte ochroną jako
rezerwaty przyrody. Jest ich 15 i reprezentują najciekawsze i najbogatsze zbiorowiska
roślinne. Łącznie zajmują 1267,92 ha. Na
terenie Parku ochroną pomnikową objęto
263 obiekty. Są to drzewa rosnące pojedynczo i w grupach, jedna aleja lipowo – kasztanowa, 1 krzew i 2 głazy narzutowe oraz
3 stanowiska bluszcza zwyczajnego. Stwierdzono tu występowanie 297 gatunków grzybów wielkoowocnikowych, 233 porostów
i 94 mszaków oraz 630 gatunków roślin
naczyniowych należących do 84 rodzin

i 294 rodzajów. Wśród nich jest 67 gatunków
chronionych, a 6 wpisanych jest do „Polskiej
czerwonej księgi roślin”.
Dokończenie na str. 20
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30 – lecie Kozienickiego Parku Krajobrazowego
Z występujących na terenie Parku ponad 218 gatunków ptaków (m.in. orlik
krzykliwy, bocian czarny, żuraw i kraska)
do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt”
wpisanych jest 10 gatunków. Ssaki re-

ich trasach znajdują się zagospodarowane parkingi leśne i miejsca wypoczynku
oznakowane tablicami informacyjnymi.
Obecnie w Parku pracuje 6 osób,
a jego siedziba mieści się w Pionkach

prezentowane są przez 54 gatunków –
w tym 29 chronionych. W lasach Puszczy
Kozienickiej spotkać można 17 gatunków
nietoperzy w tym mroczka posrebrzanego i pozłocistego, nocka wąsatka, mopka
i borowiaczka. Ponadto stwierdzono występowanie 13 gatunków płazów i 6 gatunków gadów (w tym żółwia błotnego)
oraz liczne bezkręgowce.
Na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego jest 92 użytki ekologicznych o łącznej powierzchni 300,67 ha, na
które składają się śródleśne bagna, oczka
wodne i torfowiska.
Celom edukacyjnym służy Izba Dydaktyczno – Muzealna Puszczy Kozienickiej w Augustowie, którą rocznie
odwiedza około 8000 osób, gdzie obok
części muzealnej znajduje się ogród botaniczny i ekspozycja terenowa sprzętu
do prac leśnych. Na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego oraz otuliny
znajduje się 9 ścieżek edukacyjnych,
wśród których znajdują się te wiodące
przez rezerwat „Krępiec” oraz rezerwat
„Źródło Królewskie”.
W granicach Parku znajduje się
25 obiektów zabytkowych – kościoły,
cmentarze, parki zabytkowe, zespoły pałacowe i budynki gospodarcze. Przetrwały również liczne kapliczki przydrożne.
Przez teren Parku przebiega 9 oznakowanych pieszych szlaków turystycznych
długości 186 km, a także 15 szlaków rowerowych o długości około 350 km. Na

przy ul. Radomska 7. Informacje można
uzyskać w również pod numerem telefonu do siedziby (048) 612-34-41.
Ponieważ w tym roku przypada jubileusz 30 – lecia istnienia Kozienickiego
Parku Krajobrazowego zorganizowane
zostały liczne imprezy, wśród których
znalazły się m. in. spływ kajakowy, rajd
rowerowy i uroczysta konferencja, która
podsumowała 30 – lecie Parku.
Ta jubileuszowa konferencja zaplanowana została na dwa dni – 10 i 11 paź-
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dziernika w odnowionym budynku dawnego Kasyna Urzędniczego, a obecnie
Centrum Aktywności Lokalnej w Pion-

kach. Pierwszego dnia odbyły się sesje
referatowe oraz część oficjalna, drugiego
zaś sesja terenowa na terenie Parku.
Uroczyste otwarcie konferencji poprzedziła diaporama zatytułowana „Kozienicki Park Krajobrazowy w obiektywie Roberta Dróżdża”, po której nastąpiło
powitanie przybyłych przedstawicieli samorządów wojewódzkiego, powiatowych
i gminnych, osób związanych z rolnictwem, leśnictwem, ochroną środowiska,
dyrektorów oraz kierowników instytucji,
jednostek oraz wydziałów związanych
z kulturą regionu i jej promowaniem,
a także pracowników naukowych, którzy
swoje prace badawcze prowadzą w nawiązaniu bądź odniesieniu do Kozienickiego
Parku Krajobrazowego.
Otwarcia jubileuszowej konferencji,
która odbyła się pod patronatem Adama
Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego, dokonał Sylwester Chołast
dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków
Krajobrazowych.
Jak na jubileusz przystało, nie zabrakło gratulacji, życzeń i podziękowań. List
od Marszałka Województwa odczytał
wicemarszałek Leszek Ruszczyk, który
w imieniu Marszałka wręczył dyrektorowi przyznany Kozienickiemu Parkowi
Krajobrazowemu medal okolicznościowy
„Pro Mazovia” – przyznawany za szczególne osiągnięcia oraz pracę na rzecz województwa.
Tekst nadania medalu odczytała Bożenna Pacholczak Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, która pełniąc

w latach 1996 – 1999 funkcję prezesa
Dokończenie na str. 21
www.kozienicepowiat.pl

Wydarzenia
Dokończenie ze str. 20

XXXV Sesja
Rady Powiatu
Kozienickiego

30 – lecie Kozienickiego
Parku Krajobrazowego
Zarządu Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Radomiu czynnie
współpracowała z Kozienickim Parkiem
Krajobrazowym. Natomiast życzenia od
władz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska złożył Zbigniew Gołąbek
Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego i członek Rady Nadzorczej
Funduszu.
Listy gratulacyjne z życzeniami i podziękowaniami wręczyli wszyscy związani z Parkiem obecni na spotkaniu nadleśniczowie, samorządowcy. Na wagę
roli Parku i pełnej uporu pracy osób z nim
związanych zwrócił uwagę w swoim przemówieniu Starosta Powiatu Kozienickiego Janusz Stąpór, który był jedną z osób
nagrodzonych złotą honorową odznaką
turystyczno – krajoznawczą „Miłośnik
Puszczy Kozienickiej”, którą Sylwester
Chołast wraz z Beatą Waluś wręczyli osobom zaangażowanym w działalność na
rzecz przyrody. Ponadto starosta kozienicki, a także przedstawiciele wszystkich
samorzadów, instytucji i firm współpracujących z parkiem otrzymali dyplomy
i upominki. Tort okolicznościowy natomiast podkreślił wagę uroczystości, która
została uświetniona wystawą zdjęć foto-

jakości i ilości wody w rzece Zagożdżonce. Diaporama zatytułowana „ Kozienicki
Park Krajobrazowy – cztery pory roku”
autorstwa Artura Tabora była wstępem
do referatów na temat ptaków zamieszkujących Kozienicki Park Krajobrazowy,
ochrony raka szlachetnego oraz różanki
w wodach kozienickiego Parku Krajobrazowego, chrząszczy Kozienickiego Parku
Krajobrazowego oraz sów Polski.
Drugi dzień konferencji pozwolił jej
uczestnikom poznać walory przyrodnicze
Parku oraz ścieżkę przyrodniczo – krajobrazową w rezerwacie „Krępiec”, której
trasa prowadzi m. in. malowniczymi skarpami wzdłuż potoków Brzeźniczka i Krępiec, gdzie względna różnica wysokości
terenu dochodzi do kilkunastu metrów,
a w trakcie zajęć dydaktycznych można
poznać różnorodność występujących tu
gatunków i siedlisk oraz zasady gospodarki leśnej. Natomiast podczas spotkania
w „Izbie Dydaktycznej” w Augustowie
uczestnicy konferencji mogli zobaczyć
ekspozycje, dowiedzieć się o pomiarach
poziomu zanieczyszczenia powietrza,
wysłuchać wykładu podsumowującego
spotkanie.
Organizatorem konferencji „30 lat

30 września odbyła się XXV Sesja
Rady Powiatu Kozienickiego, radni
wysłuchali informacji o: funkcjonowaniu zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym
w Kozienicach, przebiegu wykonania
budżetu powiatu, planach finansowych SP ZZOZ w Kozienicach, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej za I półrocze 2013 roku
i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą powyższej informacji.
Podjęte zostały uchwały w następujących sprawach:
– udzielenia pomocy finansowej gminie Głowaczów na realizację zadania
„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Brzózie”,
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 rok,
–

zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej powiatu kozienickiego
na lata 2013 – 2028,

– zmiany do uchwały Nr XXIX/224/2013
z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie
określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych w powiecie kozienickim na 2013 rok,
– najmu dla Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kozienicach na
czas nieoznaczony, lokalu użytkowego położonego w budynku Starostwa przy ul. Kochanowskiego 15
w Kozienicach na działce gruntu ozn.
Nr 3228,

grafów przyrody.
Podczas konferencji obecni tego dnia
mogli usłyszeć historię powstania Kozienickiego Parku Krajobrazowego oraz
poznać zakres jego działalności. Mogli
także dowiedzieć się o prawie obelnym
z dziejów bartnictwa w Puszczy Kozienickiej, poznać dziedzictwo kulturowe po
1989 roku, także zapoznać się z badaniami
www.kozienicepowiat.pl

Kozienickiego Parku Krajobrazowego”
był Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych oraz Kozienicki Park Krajobrazowy. Współorganizatorem natomiast Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego im. Marii Skodowskiej
– Curie w Pionkach.
Agnieszka Gajda

– najmu dla Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego w Kozienicach na czas nieoznaczony, lokalu
użytkowego położonego w budynku
Starostwa przy ul. Kochanowskiego
15 w Kozienicach na działce gruntu
ozn. Nr 3228.
danuta delekta
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OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO
– PEDAGOGICZNEJ W KOZIENICACH NA
ROK SZKOLNY 2013/2014
Diagnoza
W zakresie diagnozy (psychologicznej,
pedagogicznej, logopedycznej i zawodowej) rozpoznajemy i określamy potencjalne możliwości dzieci i młodzieży oraz ich
indywidualne potrzeby edukacyjno – wychowawcze i predyspozycje zawodowe:
• Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
– diagnoza funkcjonalna oraz terapia
• Badania diagnostyczne uczniów z problemami rozwojowymi (trudności w nauce, wychowawcze, zaburzenia w sferze emocjonalnej i społecznej)
• Diagnoza dzieci i młodzież wymagających kształcenia specjalnego
• Diagnoza dzieci i młodzież, których
stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły
• Badania logopedyczne dzieci 0-3
• Badania logopedyczne dzieci i młodzieży (ustalenie stanu rozwoju mowy dziecka, rozpoznanie zaburzeń)
• Przesiewowe badania logopedyczne na
terenie przedszkoli i szkół, badania słuchu programem „Słyszę” oraz badania
wzroku programem „Widzę”
• Przesiewowe badania Skalą Ryzyka Dysleksji dzieci w wieku przedszkolnym
• Określanie zainteresowań i uzdolnień
zawodowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pod kątem przygotowania do wyboru zawodu i planowania kariery zawodowej
Konsultacje
Pracownicy Poradni udzielają konsultacji uczniom, rodzicom i nauczycielom
na temat:
• Wspomagania rozwoju i uzdolnień dziecka, psychoedukacja rodziców
• Wspomagania wychowania dzieci
i młodzieży z zaburzeniami w zachowaniu, problemami emocjonalnymi,
problemami przystosowawczymi, trudnościami okresu dojrzewania
• Trudności w czytaniu i pisaniu (ryzyko
dysleksji, specyficzne potrzeby edukacyjne)
• Rozwoju i zaburzeń mowy
• Pracy z dzieckiem z autyzmem, upośledzeniem umysłowym lub opóźnionym
rozwojem mowy
• Doradztwo edukacyjno – zawodowe
• Indywidualnych i rodzinnych sytuacji
kryzysowych
Terapia
Na terenie Poradni prowadzona jest:
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• Indywidualna terapia psychologiczna
dla dzieci i młodzieży.
• Terapia rodzin.
• Terapia pedagogiczna dzieci z ryzykiem dysleksji oraz dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami
w nauce.
• Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce.
• Terapia logopedyczna.
• Terapia EEG BIOFEEDBACK.
• Terapia i profilaktyka uzależnień.
Warsztaty
Propozycje dla uczniów szkół podstawowych
• „Zajęcia adaptacyjno – integracyjne dla
dzieci w młodszym wieku szkolnym
z zastosowaniem technik myślenia
twórczego”
• „Klub dobrej książki” zajęcia mające
na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz funkcji umysłowych
ważnych dla uczenia się skierowane
do uczniów klas IV i V
• „Koncentracja, uwaga, pamięć. Jak
uczyć się skutecznie?”
• „Jedna klasa, czyli o integracji między
uczniami”
• „Warsztaty dla uczniów klas IV-VI
”Wpływ i manipulacja w grupie rówieśniczej”
• „Jesteśmy inni a jednak tacy sami –
czyli uczenie tolerancji”
• „Mind Maps”, jak skutecznie notować
i uczyć się
• „Radość z przyjaźni”
Propozycje dla uczniów gimnazjów
• „Predyspozycje i zainteresowania, a wybór zawodu”
• „Uzależnieni – zniewoleni zwiększanie świadomości zagrożeń płynących
z używania substancji psychoaktywnych i nadużywania zachowań”
• „Cyberświat pod lupą – o korzyściach
i zagrożeniach płynących z korzystania
z Internetu i komputera
• „Sztuka zaufania – zajęcia integracyjne”
• „Pogadajmy w realu – czyli parę słów
i gestów o komunikacji”
Propozycje dla rodziców
• Wczesna interwencja logopedyczna
• „Psychostymulacja rozwoju mowy dzieci
w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju”

• „Praca z dzieckiem z zaburzeniami mowy na
tle uszkodzeń neurologicznych”
• Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
szansą na lepsze życie
• Co rodzice powinni wiedzieć o wspomaganiu rozwoju dziecka?
• „Czas na przedszkole – adaptacja dziecka
rozpoczynającego edukację przedszkolną”
• „Gotowość szkolna dziecka 5 i 6-letniego”
• ‘Czas do szkoły – adaptacja dziecka rozpoczynającego edukację szkolną”
• „Jak stymulować rozwój poznawczy dziecka w wieku szkolnym?”
• „Jak pomóc dziecku leworęcznemu odnosić
sukcesy?”
• Wspólny cel – szczęśliwe dziecko: o współpracy nauczyciel – rodzic
• Wychowanie dziecka i trudności z nim związane, czyli jakim rodzicem jestem?
• „Zjawisko agresji u dzieci przedszkolnych
– przyczyny i sposoby przeciwdziałania”
• „Jak pomóc w odrabianiu pracy domowej?”
• Jak pomóc dziecku odnosić sukcesy?
• Rozpoznawanie uzdolnień i wspieranie rozwoju dziecka zdolnego
• „Jak pomóc dziecku/uczniowi wybrać zawód i szkołę”
• Podstawowe założenia profilaktyki uzależnień

Propozycje dla nauczycieli
Szkolenia Rad Pedagogicznych:
• „Praca z dzieckiem z zaburzeniami
mowy na tle uszkodzeń neurologicznych”
• „Dostosowanie wymagań do możliwości edukacyjnych ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”
• „Rozpoznawanie uzdolnień i wspieranie
rozwoju ucznia zdolnego”
• „Podstawowe założenia profilaktyki
uzależnień”
• „Bulimia i anoreksja – kaprys, moda czy
choroba?’
• W ramach projektu Pracowni Testów
Psychologicznych i Pedagogicznych
w Gdańsku „Terenowy Trener” oferujemy szkolenia na terenie Poradni dla
szkolnych specjalistów nt. rozpoznawania możliwości psychofizycznych
uczniów, ich potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz ryzyka specyficznych trudności w nauce
Warsztaty na terenie Poradni
Warsztaty dla dzieci
• Zajęcia relaksacyjne z elementami jogi
Dokończenie na str 23
www.kozienicepowiat.pl
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Profilaktyka uzależnień
wśród młodzieży „Szczepionka
na uzależnienie”

Nie ma prostych, szybkich i niezawodnych recept na uchronienie dziecka
przed uzależnieniem. Bez wątpienia im
rodzic ma lepszy kontakt z dzieckiem,
tym łatwiej będzie mu zaszczepić
u niego korzystny sposób patrzenia
oraz przeżywania siebie i świata, który
może ustrzec je przed chorobą. Zdrową
i autentyczną relację w rodzinie buduje
się przez rozmowę i wspólne spędzanie
czasu, dlatego też już w dzieciństwie
człowiek uczy się życia wolnego od
nałogów. Członkowie rodziny podczas
rozmowy dowiadują się wiele o sobie.
Kształtują swoje opinie i poglądy, zdobywają wiedzę, ale też umiejętności
niezbędne do życia z innymi ludźmi takie jak: poczucie bycia wartościowym,
godnym uwagi człowiekiem, umiejętność mówienia o swoich uczuciach
i poglądach, zdolność słuchania tego,
co mają do powiedzenia inni. Podstawą rozmowy jest szacunek okazywany
poprzez akceptowanie decyzji i wyborów młodego człowieka. Dziecko uczy
się dzięki temu zaufania do rodzica,
przez co z większą łatwością w sytuacji trudnej będzie umiało opowiedzieć
o problemie.
Nie ma idealnych rodziców. Bez
wątpienia większość z nich wkłada
wiele wysiłku i trudu w wychowanie
młodego człowieka. Dziecko często
nieświadomie naśladuje sposób bycia
i zachowania rodzica. Młody człowiek
przygląda się jak ojciec i matka rozwiązują problemy, radzą sobie ze stresem
i przemęczeniem. Obserwując zachowania uczy się o tym co jest pomocne w zdobyciu odwagi i siły przebicia
w relacjach z innymi ludźmi. Dziecko
dłużej pamięta i powiela to co widzi,
a nie to o czym zostanie poinformowane czy pouczone. Najbardziej przekonujący i godny zaufania jest dorosły,
który potwierdza prawdziwość wypowiadanych słów swoimi czynami.
Podstawowym krokiem jaki może wykonać rodzic troszczący się o swojego syna czy córkę, jest praca nad pokonywaniem swoich problemów i nad
zwiększeniem zadowolenia ze swojego
życia. Przyznawanie się do własnych
trudności, słabości i błędów oraz praca nad nimi podnosi autorytet rodzica
u dziecka i utwierdza go w przekonaniu o możliwości wpływu na swój los
i wiarę we własne możliwości.
www.kozienicepowiat.pl

Młody człowiek, który zna swoją wartość potrafi stawić czoła życiu
bez używek. Ludzie budują samoocenę na podstawie sukcesów i porażek
a także zasłyszanych opinii innych. Stawiając dziecku dostosowane do jego
wieku wymagania rodzic utwierdza go
w przekonaniu o jego mocy i możliwości wpływu.
Nadmierna opiekuńczość zbytecznie
ogranicza dziecko. Młody człowiek, któremu zabraniana się spotykania z ludźmi jest pozbawiany szansy zdobywania
przyjaciół i odkrywania swoich pasji.
Dziecko trzymane pod kloszem staje się
sfrustrowane i zakompleksione. Warto
zachęcać syna i córkę do poznawania
ludzi oraz angażowania się w różnorodne działania. Dobry rodzic powinien
dawać młodemu człowiekowi szansę na
poznawanie i doświadczanie świata, co
w przyszłości zaowocuje większą wiedzą o swoich możliwościach, potrzebach i upodobaniach. Warto zachować
czujność, okazać zainteresowanie tym,
z kim i w jaki sposób dziecko spędza
czas, by udzielić mu pomocy oraz zapewnić ochronę i wsparcie w sytuacjach
zagrażających.
W każdym domu powinny obowiązywać jasne zasady. Konsekwentnie egzekwując je rodzic czyni świat dziecka
bezpiecznym, stabilnym i przewidywalnym, jednocześnie zdobywa szacunek
u niego. Stawianie ograniczeń wymaga
zaangażowania i konsekwencji. Dziecko powinno wiedzieć na co rodzic się
zgadza, a na co nie. Szczególnie trudne
wydaje się to być w okresie dojrzewania, wtedy bunt jest czymś naturalnym,
wiąże się z próbami przekraczania zasad. Młody człowiek powinien wtedy
ponosić konsekwencje swoich decyzji.
Zasady mają sens, gdy są poważnie
traktowane i egzekwowane. Jednocześnie warto pozwolić młodemu człowiekowi również na własne wybory i gospodarowanie swoim wolnym czasem.
Rodzic może podpowiadać i doradzać,
ale warto by dawał dziecku w tych obszarach wolność wyboru.
Pomimo wielu starań włożonych
w wychowanie dziecka w okresie dojrzewania kontakt w rodzinie może ulec
pogorszeniu. Szczególnie wyraźnie
doświadczają tego ludzie pomiędzy,
którymi latami narastały urazy i żale
tworzące przepaść między nimi. Warto

pamiętać, że zmiany są zawsze możliwe, że nie wszystko stracone. Jeśli rodzic chce pracować nad relacją warto,
żeby zastanowił się nad zmianami jakie
chce wprowadzić i powiedział o tym
dziecku oraz zaprosił je do współpracy.
Agnieszka Wnukowska
Psycholog
Dokończenie ze str. 22
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i SI dla dzieci z problemami z koncentracją uwagi
• Warsztaty ogólnorozwojowe pt. „Mam
5-6 lat idę do szkoły”
• „Trening pewności siebie” – zajęcia
przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
• „Akademia twórczości” – zajęcia dla
uczniów zdolnych z II etapu edukacyjnego
• „Ryś w gąszczu zawodów”, „TalentGame” – rozwój zainteresowań i mocnych
strony dziecka
Warsztaty dla rodziców
• „Trening umiejętności wychowawczych
dla rodziców dzieci z rodzin zastępczych”
• „Zamiast klapsa” – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice?
• „Mały terrorysta” – czyli o dziecięcych
atakach złości
Ponadto na terenie Poradni proponujemy:
• Punkt Informacji Zawodowej
• Dni otwarte pomocy logopedycznej
• Punkt Konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z naszej oferty
Przypominamy, że wszelkie formy
pomocy są realizowane bezpłatnie.
Adres:
Al. Władysława Sikorskiego 8a
26-900 Kozienice
Tel/fax: (48) 614-89-36
e-mail: poradnia.psych.ped@kozienicepowiat.pl
www.kozienicepowiat.pl
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Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat”
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Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Adres wydawcy:
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury
ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
Przygotowanie i opracowanie tekstów: Danuta Delekta
tel./fax. 48 382 05 67
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy
e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl
Uwagi prosimy kierować do: Lucyny Domańskiej-Stankiewicz
Fotografia: Archiwum Starostwa Powiatowego
– Naczelnika Wydziału, tel. 48 382 05 66
w Kozienicach
Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu
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