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Chcemy Polski Niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich.
Józef Piłsudski

Narodowe Święto Niepodległości
Przez wiele lat, gdy Polski nie można
było znaleźć na mapach świata, niezłomni
patrioci zmagali się z zaborcami przelewając krew w imię miłości Ojczyzny. Walczyli o najcenniejsze wartości, walczyli
o to, byśmy żyli w wolnym i niepodległym kraju. W 1918 roku, po 123 latach
niewoli Polska odzyskała niepodległość.
W 1937 roku, 11 listopada ustanowiono
Świętem Niepodległości. Jednak już dwa
lata później obchodzenie tego święta zostało zakazane i trwało to aż do roku 1989, kiedy to 15 lutego ustawą sejmu przywrócono Narodowe Święto Niepodległości. Od
tego czasu w całym kraju organizowane są
uroczyste obchody. Główne uroczystości,
z udziałem najwyższych władz państwowych odbywają się w Warszawie przy Grobie Nieznanego Żołnierza.
Również Starostwo Powiatowe w Kozienicach corocznie przy współpracy Urzę-

cach uroczystość rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana w intencji Ojczyzny
w kościele pw. Św. Krzyża w Kozienicach.
Ks. Tomasz Pastuszka w homilii parafrazując słowa Jana Pawła II z książki „Pamięć
i tożsamość” mówił, że Naród, który nie pamięta o swojej przeszłości, historii, tradycji
jest narodem bez ciągłości i przyszłości.
Zwrócił również uwagę na to, że trzy jakże
ważne wartości Bóg, Honor i Ojczyzna są
wszystkim, co scala, łączy i jednoczy.
Po Mszy Świętej w uroczystym przemarszu uczestnicy prowadzeni przez Orkiestrę
Dętą OSP w Kozienicach, poczty sztandarowe oraz delegacje z wieńcami i wiązankami
kwiatów udali się na cmentarz, gdzie przy
mogiłach poległych odbyła się dalsza część
uroczystości. Po odmówieniu przez ks. kan.
Kazimierza Chojnackiego modlitwy za dusze zmarłych obrońców ojczyzny głos zabrał
Poseł na Sejm RP Czesław Czechyra: Szczęś-

du Miejskiego w Kozienicach organizuje
Obchody Narodowego Święta Niepodległości. 11 listopada 2013 roku w Kozieni-

ciem naszym jest to, że doczekaliśmy wolności wywalczonej przez poprzednie pokolenia,
Dokończenie na str. 3

65 lat ZESPOŁU SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH
W GARBATCE – LETNISKU
Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych
im. Jana Kochanowskiego w Garbatce
– Letnisku świętował 25 października Jubileusz 65 – lecia. W swej historii szkoła
kilkakrotnie zmieniała nazwę. Najbardziej znana jest wszystkim jako Szkoła
Drzewna. Zostala powołana do życia
w1948 roku przez Kuratorium Oświaty
w Kielcach jako Publiczna Średnia Szkoła
Zawodowa, która kształciła w zawodzie
stolarz. Pierwszym dyrektorem szkoły był
Kazimierz Hornberger. W latach 1949/50
rozpoczyna się budowa obiektów szkoły.
Oferta kształcenia rozszerza się o nowe
kierunki: krawiec, elektryk i ślusarz.
W latach 1952/53 dyrektorem szkoły zostaje Stanisław Treliński, powstaje internat dla uczniów zamiejscowych.
W latach 1957/58 szkoła ponownie
zmienia cykl kształcenia na 3 – letni
i otrzymuje nazwę Zasadnicza Szkoła
Drzewna, trwa intensywna rozbudowa
obiektów szkolnych i gospodarczych.
W roku szkolnym 1959/60 zostaje wprowadzony nowy, atrakcyjny i bardzo potrzebny kierunek kształcenia – tapicer,
który cieszy się dużym powodzeniem
zwłaszcza wśród dziewcząt. W latach
sześćdziesiątych szkoła rozbudowuje się
i modernizuje, zakończono budowę internatu, szkoła otrzymała nagrodę „Belweder” za wykonane prace społeczne,
a w 1965 roku obchodziła uroczysty Jubileusz 20 – lecia. W latach siedemdziesiątych zlikwidowano 2 – letni kierunek
kształcenia w zawodzie tapicer, a w oparciu o opracowaną przez szkołę dokumentację programową uruchomiono kształcenie szerokoprofilowe w zawodzie stolarz
– tapicer – ta forma kształcenia umożliwiła absolwentom szkoły kontynuację
nauki w technikach i przetrwała 25 lat (do
roku 1997). 1 lipca 1976 roku Ministerstwo Oświaty i Radomskie Kuratorium
przekazują szkołę i jej prowadzenie Zakładom Górniczo – Metalowym „Zębiec”
w Zębcu k/Starachowic. W tym czasie
Dokończenie na str. 2
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65 lat ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W GARBATCE – LETNISKU
dyrektorem szkoły zostaje Zenon Kurkowski, szkoła staje się placówką „przyzakładową”, a uczniowie młodocianymi
pracownikami zakładu. W 1977 roku Zakłady Górniczo – Metalowe zrzekły się
prowadzenia szkoły, która pozostaje jednostką przyzakładową
przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego
w Kielcach. W strukturach ZDZ ważną
dziedziną obok szkoleń
i działalności dydaktycznej była działalność
produkcyjna warsztatów szkolnych, na potrzeby chłonnego wówczas rynku. W związku
z tym podjęto starania
o wybudowanie nowoczesnej hali mechanicznej obróbki drewna. W 1982 roku zostaje
zakończona budowa hali warsztatowej
o powierzchni 1008 m², wyposażonej
w nowe obrabiarki, instalacje odpylające
i środki transportowe.
21 października 1988 roku szkoła
obchodzi Jubileusz 40 – lecia. 1992 rok
przynosi kolejne zmiany – prowadzenie
szkoły od ZDZ przejmuje Wojewoda Radomski, właścicielem majątku szkolnego nadal jest ZDZ. W lutym 1995 roku
ówczesny Kurator Oświaty w Radomiu
powołuje Zespół Szkół Drzewnych, w ramach którego mogą funkcjonować: ZSZ,
Liceum Zawodowe, Technikum 5-letnie
(po szkole podstawowej), Technikum
3-letnie (po ZSZ), dzięki temu w maju
1996 roku odbyła się pierwsza matura,
którą zdało 28 abiturientów. Z dniem
1 stycznia 1999 roku zmienił się organ
prowadzący i jest nim Starostwo Powiatowe w Kozienicach, które przejmuje szkołę
z majątkiem. Kolejne lata funkcjonowania
szkoły to czas licznych zmian, remontów,
rozbudowy i modernizacji. Zostało powołanych kilka nowych kierunków kształcenia. Wśród nich najtrafniejszy okazuje się
kierunek: Technik Leśnik. Dziś szkoła
funkcjonuje jako Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, powszechnie nazywany
„Szkołą Drzewną i Leśną”.
Już po raz trzeci zorganizowany został zjazd absolwentów. Obchody Jubileuszu rozpoczęły się mszą świętą
w Kościele Parafialnym w Garbatce.
Ksiądz Augustyn Rymarczyk wygłosił
kazanie, w którym mówił o roli nauczy-
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cieli w kształtowaniu młodych ludzi oraz
o tym, iż szkoła mimo swych 65 lat jest
cały czas młoda, dzięki uczniom i ich
energii.
W programie uroczystości znalazło się
miejsce na przemówienia licznych gości,

którzy przybyli na zaproszenie dyrektora
Mirosława Dziedzickiego. Przemówienia
i życzenia wszelkiej pomyślności oraz
zapewnienia o swej przyjaźni wygłosili: Starosta Powiatu Kozienickiego Janusz Stąpór, przedstawiciele Marszałka
Województwa Mazowieckiego Bożenna
Pacholczak
oraz
Zbigniew Gołąbek,
którzy przekazali
na ręce dyrektora
Medal Pro Masovia
za zasługi na rzecz
Województwa Mazowieckiego. Głos
zabierali również
Dyrektor Delegatury Mazowieckiego
Kuratorium Oświaty w Radomiu Dorota Sokołowska,
przedstawiciele
Nadleśnictwa Kozienice i Nadleśnictwa Zwoleń, Dyrektor
Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Sylwester Chołast, kierownik
zespołu d/s Kozienickiego Parku Krajobrazowego Beata Waluś, przedstawiciele władz samorządowych, przyjaciele
i sponsorzy szkoły – firma Tooltechnic
Systems. Wszyscy goście przekazali
szkole prezenty, za co dziękują uczniowie
i nauczyciele.
Nauczyciele wspólnie z uczniami
przygotowali dla gości i absolwentów
prezentację pt „Szkoła wczoraj i dziś”.
Stare zdjęcia i odczytana historia szko-

ły zrobiły duże wrażenie, przywołując
wspomnienia i przypominając postaci,
które w szczególny sposób wpłynęły na
losy placówki.
Szkoła ma w swej tradycji zwyczaj
wyróżniania osób, które w szczególny
sposób przyczyniają się do jej
rozwoju oraz wspierają działalność. Podczas uroczystości
honorowy Tytuł Przyjaciela
Szkoły odebrali: doktor Aleksander Ruzik, radny Rady Powiatu Kozienickiego Robert
Grygiel oraz przedstawiciele
głównego sponsora szkoły
firmy Tooltechnic Systems
Michał Walczak i Mariusz
Czajkowski.
Podczas uroczystości dyrektor szkoły wręczył nauczycielom i pracownikom nagrody, został również rozstrzygnięty konkurs
zorganizowany przez młodzież ZSP, na
najsympatyczniejszego nauczyciela, pracownika szkoły, ucznia i uczennicę.
Oczywiście nie mogło przy takiej okazji zabraknąć występu szkolnego kabaretu „Składak”, który na zakończenie sku-

tecznie rozbawił gości, wprowadzając ich
w dobry nastrój przed uroczystym obiadem,
przygotowanym specjalnie na tę okazję.
Katarzyna Szymańska
Źródło: “Jak to z Drzewną Szkołą było
....... czyli rys historyczny z okazji Jubileuszu sześćdziesięciolecia w kilku rozdziałach spisany”, pod redakcją Bożeny
Jasek, wydawca: Komitet Organizacyjny
60-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku. GarbatkaLetnisko 2008
www.kozienicepowiat.pl
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Narodowe Święto Niepodległości
że możemy żyć, że możemy cieszyć się, że
możemy składać hołd tym, którzy poświęcili
swoje życie i zdrowie, abyśmy my mogli żyć
w takich czasach. Dariusz Piwoński odczytał
list od wicemarszałka senatu Stanisława Karczewskiego, w którym przypomniał historię
niepodległej Polski, a także podkreślił, że Tylko razem będziemy silni, nie wolno nam więc
odrzucać nikogo, kto chce razem z nami dbać
o tę Polskę. Janusz Stąpór Starosta Powiatu
Kozienickiego przywołując nazwiska wielkich przywódców narodu Józefa Piłsudskiego oraz Romana Dmowskiego wspomniał
również o bohaterskich czynach zwykłych
ludzi, którzy porzucali swoje codzienne zajęcia i szli walczyć w imię Ojczyzny, dlatego też powinniśmy mieć świadomość, że
to co mamy zostało okupione krwią. Starosta zaapelował również, byśmy dla rzeczy
świętych, takich jak dobro Ojczyzny działali
i występowali razem, mimo iż w wielu innych sprawach zawsze będziemy się różnić.
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach: Natalia Grygiel, Aleksandra
Krupa, Martyna Pajączkowska, Artur
Bębeńca, Marcin Śmietanka oraz Marcin
Wroński, przygotowani pod kierunkiem

W uroczystych Obchodach udział wzięli kombatanci i weterani wojenni, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, stowarzyszeń i instytucji oraz
poczty sztandarowe: Światowego Związku
Żołnierzy AK Koło Kozienice, Powiatu Kozienickiego, Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kozienicach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławicach, Nadleśnictwa
Dobieszyn, Zakładu Karnego w Żytkowicach, Zarządu Powiatowego Polskiego
Stronnictwa Ludowego, Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy
w Kozienicach, Międzyzakładowego
Związku Zawodowego Energetyków
ENEA Wytwarzanie S.A., Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych ENEA
Wytwarzanie S.A., Organizacji Zakładowej
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” ENEA Wytwarzanie S.A.oraz sztandary szkół: I Liceum
Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, Zespołu Szkół Nr
1 im. Legionów Polskich w Kozienicach,
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku, Publicznego Gimnazjum Nr 1 im.
Jana Pawła II w Kozienicach, Publicznego

nauczycielki języka polskiego Grażyny
Ambroziewicz wyrecytowali wiersze
m.in. Kazimiery Iłłakiewiczówny oraz
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego po
czym Krzysztof Zając odczytał apel pamięci z udziałem młodzieży z Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich
w Kozienicach.
Następnie, by uczcić pamięć o bohaterach walczących o wolną Polskę 40 delegacji złożyło wieńce i wiązanki kwiatów
pod pomnikami poległych żołnierzy.

Gimnazjum Nr 2 im. Zygmunta Starego
w Kozienicach, Publicznego Gimnazjum
im. bp Jana Chrapka w Świerżach Górnych, Publicznej Szkoły Podstawowej
Nr 1 im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im.
Jana Kochanowskiego w Kozienicach oraz
mieszkańcy powiatu kozienickiego.
Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Powiecie Kozienickim są również
czasem spotkań kombatantów z przedstawi-

www.kozienicepowiat.pl

cielami lokalnych władz samorządowych.
W Muzeum Regionalnym w Kozienicach odbył się IV koncert muzyki polskiej
w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły
Muzycznej I stopnia w Kozienicach. Zebrani mieli możliwość wysłuchania m.in. Poloneza z filmu „Pan Tadeusz” , Walca a-moll
Fryderyka Chopina, Wirującego walczyka
Ewy Iwan, Ocalić od zapomnienia oraz
Świecie nasz Marka Grechuty, czy też pieśni żołnierskich i patriotycznych: Rozkwitały
pąki białych róż, Piechota. Na zakończenie
koncertu wykonawcy oraz publiczność przy
akompaniamencie Artura Miedzińskiego
wspólnie odśpiewali polskie pieśni żołnierskie i patriotyczne: Pierwsza kadrowa,
Pierwsza Brygada, Piechota, Przybyli ułani
pod okienko.
Organizatorem uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości
było Starostwo Powiatowe w Kozienicach przy udziale Urzędu Miejskiego
w Kozienicach, partnerami byli: Parafia
pw. Św. Krzyża, Muzeum Regionalne,
Szkoła Muzyczna I stopnia, I Liceum
Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach oraz Kozienickie
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych. Za pomoc w organizacji uroczystości dziękujemy również Zespołowi Szkół
Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach, funkcjonariuszom policji z Komendy
Powiatowej Policji w Kozienicach, strażakom z Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Kozienicach, Jednostce
Strzeleckiej 1442 Kozienice, Kozienickiej
Gospodarce Komunalnej oraz Orkiestrze
Dętej OSP w Kozienicach.
Monika Wiraszka
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IX Mazowiecki Turniej Badmintona Olimpiad
Specjalnych
23 października odbył się IX Mazowiecki Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych pod honorowym patronatem Starosty
Powiatu Kozienickiego. Organizatorem turnieju był klub Olimpiad Specjalnych „Szarotka” działający przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym w Opactwie
oraz Oddział Wojewódzki Olimpiad Specjalnych Mazowieckie.
W Turnieju wzięło udział 19 zawodników z 5 klubów Olimpiad Specjalnych:
„Błyskawica” z Brańszczyka, „Tęcza”
z Radomia, „Ignasie” z Ignacowa, „Muszelka” z Warszawy oraz „Szarotka”
z Opactwa.
Zawodnicy byli podzieleni na 6 grup
sprawnościowych.
Grupa I – Pióro Mateusz I miejsce klub
Ignasie, II miejsce Łukasik Kamil klub
Błyskawica, III miejsce Kolendowski Adrian klub Szarotka, IV miejsce Zawadzki
Michał klub Muszelka.
Grupa II – I miejsce Sasin Dariusz klub
Błyskawica, II miejsce Lis Kamil klub Tęcza, III miejsce Lis Grzegorz klub Tęcza.
Grupa III – I miejsce Cieśla Damian klub

Szarotka, II miejsce
Sułkowski Adam klub
Ignasie, III miejsce
Gorczyca Marcin klub
Tęcza.
Grupa IV – I miejsce
Kędra Marcin klub
Muszelka, II miejsce
Sąpór Paweł klub Tęcza, III miejsce Chabiera Barbara klub
Ignasie.
Grupa V – I miejsce
Krawczyk
Ewelina
klub Szarotka, II miejsce Sułkowska Dorota klub Ignasie, III
miejsce Starzyk Katarzyna klub Szarotka.
Grupa VI – I miejsce Gorzkowski Karol
klub Szarotka, II miejsce Gzyra Michał
klub Muszelka, III miejsce Kwiecień Anita klub Tęcza.
Damian Cieśla z klubu „Szarotka”
w Opactwie został wylosowany i będzie
reprezentował nasz region na VI Europejskich Letnich Igrzyskach Olimpiad
Specjalnych w Antwerpii w Belgii, które

odbędą się we wrześniu 2014 roku.
W imieniu organizatorów dziękujemy
bardzo za pomoc w organizacji turnieju:
Wydziałowi Promocji i Kultury Starostwa
Powiatowego w Kozienicach, Enea Wytwarzanie SA w Świerżach Górnych, Marcinowi Drachal właścicielowi firmy PPH
„Bocian” w Mozolicach Dużych, Wiesławie Kolek właścicielce sklepu chemicznego
w Dęblinie, firmie „ZIBI” z Kozienic oraz
pracownikom SOSW w Opactwie.
Maria gola

Kozienickie chóry w Białymstoku
Członkowie chóru „Fermata” – przy
Szkole Muzycznej I stopnia w Kozienicach oraz chóru „Bel Canto” prowadzonych przez Annę Kuczerę w dniach 25 –
27 października mieli okazję wziąć udział
w niezwykłych warsztatach muzycznych
organizowanych w Kościele Chrześcijan Baptystów w Białymstoku. W czasie
weekendu ciężko pracowali doskonaląc
emisję głosu, dykcję oraz pracę w grupie.
Chórzyści przez wiele godzin rozwijali
swoje umiejętności, ciesząc się muzyką
i poznając korzenie gospel. Ten gatunek
muzyczny ma swoje początki w XIX
– wiecznej kulturze czarnoskórych mieszkańców Stanów Zjednoczonych Ameryki
i jest rodzajem chrześcijańskiej muzyki sakralnej, dlatego teksty piosenek przyswajane były z ogromną przyjemnością.
Mieliśmy zaszczyt uczyć się pod
okiem znanego trenera wokalnego, producenta i aranżera – Lawrence’a Johnsona. Od dzieciństwa zaangażowany
w muzykę gospel, dzięki swojemu innowacyjnemu i wyjątkowemu podejściu,
pomógł on wielu artystom, takim jak Eric
Clapton, Tina Turner, Stevie Wonder czy
Paul McCartney w rozwinięciu wokalnego potencjału. Był także współzałożycielem oraz dyrygentem London Community
Gospel Choir – LCGG oraz producentem
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takich programów jak „X Factor”, „The
Voice”. Każdy uczestnik był zachwycony
zaangażowaniem nauczycieli śpiewu oraz
doborem repertuaru do ćwiczeń. Podczas
krótkiego wyjazdu udało się przygotować
aż dziewięć utworów, zaprezentowanych
później na koncercie finałowym, który odbył się ostatniego dnia warsztatów
i zachwycił przybyłych widzów. Widowisko wręcz emanowało pozytywną energią
i zaskakiwało możliwościami wokalistów. Koncert uwieńczyła niesamowita
improwizacja głosowa oraz pokaz tańca

w rytm niosących radość melodii. „To
było naprawdę niesamowite doświadczenie. Wiele zyskałam z udziału w organizowanych tu zajęciach i świetnie bawiłam się na koncercie.” – mówi Karolina,
jedna z uczestniczek. Mimo iż w Polsce
gospel rozwija się dopiero od kilku lat, to
nasz zespół miał szansę na przyczynienie
się do jej rozwoju. Kozieniccy chórzyści
wspólnie uznali, że warto poznawać kulturę i dzieła łączące różne odłamy religii.
Aleksandra Krupa
www.kozienicepowiat.pl
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Warto pomagać!
W dzisiejszych czasach
często jesteśmy skupieni na
sobie, gonimy za „lepszym
jutrem”, staramy się żyć
coraz wygodniej, dążymy
do własnego wyznaczonego
celu i na wszystko brakuje nam czasu. W tej gonitwie często zapominamy, że
wśród nas są osoby, które
potrzebują naszej pomocy,
wsparcia, rozmowy.
O Piotrze Sokole pamiętali
jego koledzy, z którymi kiedyś na jednym
boisku grał w piłkę. 27 października na orliku przy Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów
Polskich w Kozienicach odbył się I Charytatywny Turniej Piłki Nożnej „Koledzy
Piotrkowi”. Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objął Janusz Stąpór Starosta
Kozienicki. Turniej był nie tylko znakomitym widowiskiem sportowym, ale także
szansą na zebranie pieniędzy na wsparcie
rehabilitacji Piotra Sokoła – byłego piłkarza,
mieszkańca Kozienic, który od 7 lat choruje
na stwardnienie rozsiane. Pomysłodawcami
i organizatorami tej inicjatywy byli koledzy
Piotra, którzy przed laty razem z nim trenowali i grali w młodzieżowych drużynach
piłkarskich. Piotr Sokół zdradził, że jego
największym marzeniem jest wyjść na boisko razem z kolegami i zagrać. Przyjaciele,
z którymi spotykał się kiedyś na boisku, organizując Charytatywny Turniej Piłki Nożnej chcieli pomóc Piotrowi w realizacji tego
marzenia. Potwierdza to Artur Strąg – jeden
z głównych organizatorów przedsięwzięcia:
Wspólnie z kolegami(...) podjęliśmy inicjatywę zorganizowania turnieju (…). Mamy
nadzieję, że skłoni go to do większej pracy, większej motywacji w walce z tą ciężką
chorobą. Celem zorganizowanego przedsięwzięcia było również zebranie, jak największej kwoty pieniędzy, która pomogłaby
w kosztownej rehabilitacji Piotra Sokoła.
I Charytatywny Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Starosty Powiatu Kozienickiego
cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno wśród kibiców, jak i zawodników.
Do wzięcia udziału w zawodach zgłosiło
się 8 drużyn i wszystkie stawiły się w kompletnych składach. Zespoły, które wzięły
udział w turnieju podzielone zostały na
dwie grupy: Grupa I TEXAS, Wasiły, Policja, Amperomierze, Grupa II: Energia,
Straż, Juniorzy KP oraz TUR BUD. Drużyny, które zajęły pierwsze miejsca w grupach zagrały w finale. Największym zaskoczeniem była postawa Strażaków, którzy
w batalii o finał wygrywając z Juniorami
KP aż 6:0 zapewnili sobie pierwsze miejsce
www.kozienicepowiat.pl

Książka miesiąca
– Stephen King
„Dallas 63”

„Dallas 63” autorstwa Stephena Kinga to
jedna z książek polecanych przez Dyskusyjny
Klub Książki oraz Bibliotekę Publiczną im.
ks. Franciszka Siarczyńskiego w Kozienicach. Ta właśnie jedna z najnowszych powieści amerykańskiego mistrza grozy to powieść
political-fiction o zamachu na prezydenta
USA Johna F. Kennedy`ego, a jednocześnie
fantazja na temat ingerencji w historię.
w grupie, a tym samym miejsce w finale.
Najlepsza podczas Turnieju Charytatywnego
okazała się drużyna Wasiłów, która w finale
pokonała zespół Strażaków. Puchar Starosty Powiatu Kozienickiego dla zwycięzcy rywalizacji wręczył Piotrowi Sokołowi
dr Ryszard Zając Dyrektor Zespołu Szkół
Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach.
Organizator turnieju Artur Strąg przekazał
Piotrowi pamiątkową koszulkę Energii Kozienice oraz puszkę z pieniędzmi zebranymi
podczas zawodów na wparcie jego rehabilitacji. Na zakończenie turnieju czekała na Piotra jeszcze jedna niespodzianka. Krzysztof
Wolski Dyrektor Publicznego Gimnazjum w
Głowaczowie, a prywatnie ojciec reprezentanta Polski w piłce nożnej Rafała Wolskiego
przekazał Piotrowi w imieniu syna koszulkę
ACF Fiorentiny, klubu w którym gra oraz
zdjęcie z autografem.
Jak mówił Jan Paweł II Człowiek jest
wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to,
kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi. Każdy uczestnik
turnieju przyszedł na zawody, by podzielić się z Piotrem swoim zaangażowaniem,
radością, wspólną pasją oraz wsparciem.
Piotr z kolei podzielił się z nami swoimi
emocjami: wdzięcznością, radością oraz
wzruszeniem i jak powiedział: To coś
wspaniałego, że koledzy pamiętali o mnie,
chociaż jestem chory, ale mogę na nich
liczyć.(...) Chciałem serdecznie podziękować kolegom, którzy zorganizowali ten
turniej wiedząc, że choruję już siedem lat.
To jest dla mnie coś wspaniałego.
Takie akcje niosą ze sobą wiele korzyści, ale dwie z nich są szczególnie ważne. Po pierwsze są krokiem na przód dla
osoby lub osób, które potrzebują pomocy,
a po drugie są bodźcem do zaszczepienia wśród społeczeństwa przekonania, że
WARTO POMAGAĆ.

Pieniądze, które pomogą w rehabilitacji Piotra Sokoła można wpłacać na konto
17 1020 4317 0000 5202 0295 2554
Monika Wiraszka

Akcja zaczyna się nieco bajkowo – nauczyciel z amerykańskiej prowincji (Jake Epping)
niczym Alicja w Krainie Czarów wchodzi do
„króliczej nory”, którą jest zaplecze baru znajomego restauratora (Al). Okazuje się, że tam
właśnie jest przejście pozwalające cofnąć się
z roku 2011 do 1958. Przemyślana i wciągająca fabuła z zaskakującym zakończeniem
koncentruje się wokół postaci Lee Harvey`a
Oswalda, powszechnie uznawanego za zabójcę Kennedy`ego. Ale na tym nie koniec.
Główny bohater postanawia zapobiec jeszcze
kilku innym zbrodniom z przeszłości i staje
się kimś w rodzaju anioła stróża, który ratuje
bezbronnych, tyle że skutki jego działań nie są
takie, jak przewidywał. Najmniejsza zmiana
w przeszłości działa bowiem jak „efekt motyla” i może spowodować katastrofę.
Kingowska fantazja na temat wydarzeń
w Dallas w 1963 r. nie jest thrillerem politycznym, ale przede wszystkim powieścią
obyczajową o Ameryce przełomu lat 50. i 60.
Pieczołowicie odtwarza codzienność, smaki,
zapachy, język i muzykę. Nie jest to jednak
podróż sentymentalna. Bohater w przeszłości musi ciągle wybierać między większym
a mniejszym złem, między ratowaniem świata a wspieraniem bliskich. Kilkaset stron lektury mija niezauważalnie. A później pozostaje
w nas, tak dobrze znane wszystkim miłośnikom książek, uczucie żalu, że ta opowieść już
się zakończyła.
Agnieszka Gajda
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Spotkanie z Małgorzatą Kalicińską
Powstała w 1947 r. Biblioteka Publiczna w Brzózie to instytucja, która służy upowszechnianiu wiedzy i kultury na terenie
gminy Głowaczów, a popularyzacja książek i czytelnictwa w środowisku lokalnym
odbywa się poprzez wiele działań. Jednym
z zadań mających tę popularyzację na celu
jest organizowanie spotkań z pisarzami.
1 października w bibliotece gościła
Małgorzata Kalicińska, autorka jednego
z polskich bestsellerów – opowieści o drodze, którą trzeba przebyć, by odnaleźć swoje miejsce na ziemi.
Jak sama mówi, takie spotkania to dla
niej codzienność, ale i wartość sama w sobie. „Po Polsce jeżdżę bardzo często – mówi
pisarka – Najczęściej są to spotkania organizowane przez biblioteki, gdzie rozmawiam
z czytelnikami. Niektórzy są zrzeszeni w Dyskusyjnych Klubach Książki dla dorosłych,
rzadziej, spotykam się z klubami DKK młodzieżowymi.
Te spotkania pozwalają jej poznać odbiorców, zderzyć się z krytyką, poznać preferencje czytelnicze: „Przede wszystkim widzę, jak ziarno, które rzucam, upada gdzieś
i kiełkuje. Kiełkuje w różnych kierunkach.
Wszyscy obecni na spotkaniu mogli dowiedzieć się, co sprawiło, że dojrzała kobieta,
biolog, absolwentka SGGW nagle zaczęła
tworzyć powieść o gościnnym, pełnym cie-

pła i magii domu nad rozlewiskiem. Powieść,
która doczekała się adaptacji filmowej, do
której jednak autorka ma stosunek ambiwalentny – mam trochę po kokardę związanego
z tym takiego zawirowania, jakie powstało
między książką a serialem. Myślę, że każdy,
kogo twórczość została przełożona na język
filmowy, ma z tym niejaki problem.
Małgorzata Kalicińska jest również
autorką bloga, za pośrednictwem którego
w internetowej przestrzeni może wymienić myśli i spostrzeżenia z odbiorcami. Na
spotkaniu nie zabrakło pytań. Dzięki nim
obecni na spotkaniu poznali autorkę od nieco
mniej sztampowej strony: jako córkę, matkę,
czytelnika. Opowiedziała o swoich latach
szkolonych, fascynacji literaturą w ogóle,
a szczególnie fantastyką. Przybliżyła słuchaczom postać własnej matki polonistki, która
poprzez konstruktywną krytykę miała na nią
niebagatelny wpływ doceniony zwłaszcza
po latach. Spotkanie zakończyły wpisywane przez autorkę dedykacje i prywatne rozmowy, na które wiele z obecnych tego dnia
w bibliotece osób się odważyło. Choć nietrudno zbliżyć się do kogoś, kto jako zakończenie książki nazwanej „dotulającą” pisze:
„W czasach, gdy wszystko idzie pod górkę,
kiedy czujecie się niedokołysani, zmęczeni
i nostalgiczni – zajrzyjcie nad rozlewisko.

Poczujcie zapach herbaty z cytryną parzonej dla Was przez Gosię, może dostaniecie
talerz rosołu i klucz do morelowego pokoju,
w którym odpoczniecie… opowiecie Waszą
historię albo posłuchacie o tym, co się dzieje
nad rozlewiskiem.”
Agnieszka Gajda

KWESTA NA RZECZ RATOWANIA ZABYTKOWYCH NAGROBKÓW
NA KOZIENICKIM CMENTARZU

Tegoroczna, dwudniowa kwesta na
kozienickiej nekropolii rozpoczeła się
w piątek 1 listopada o godz. 9.00, a zakończyła w sobotę w godzinach popołudniowych. Była to już 6. edycja zbiórki
prowadzonej corocznie od 2008 r. Podczas kwesty na kozienickim cmentarzu ustawione były skarbonki na datki,
w alejkach cmentarnych spotkać można
było kwestujących posiadających identyfikatory oraz puszki oznaczone logiem
organizatora. W tym roku dopisała pogoda, dobre słowa i ochocze serca darczyńców. Bywały momenty, że do puszek na
datki ustawiały się kolejki ofiarodawców.
Co istotne podczas kwesty organizatorzy
wsłuchiwali się w propozycje i sugestie
wskazujące kolejne obiekty i pomniki na
cmentarzu, które wymagają renowacji.
Podsumowując dwa dni kwesty:
pierwszego dnia zebrano 8960 zł, drugiego dnia 1490 zł. łącznie zebrano
10450 zł. Tym samym udało się zebrać
ponad 2000 zł więcej niż w zeszłym roku.
W 2012 r. podczas akcji osiagnięto wynik
prawie 8200 zł, łacznie od 2008 r. – ponad
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52000 zł. Dotychczasowe wydatki, poniesione przez organizatora kwesty na
renowację pomników wyniosły łącznie
przeszło 66400 zł. Do tej pory udało się
odnowić 15 pomników, wśród nich te
odrestaurowane w 2013 r., a pochodzące
z początku XX w. nagrobki z piaskowca
oraz żeliwne rodzin: Borkowskich, Drażdżyńskich, Pokrzewińskich, Zagoździńskich, Przybyłków. Wszystkie ulokowane
są przy głównej alei cmentarza wyznaczającej oś nekropolii.
Organizatorem kwesty w Kozienicach
jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej. Akcję wsparli: Kozienickie
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych, Klub Młodzieżowego Wolontariatu
„Skrzydła” przy Kozienickim Domu Kultury, samorządowcy z gminy i powiatu
kozienickiego, m.in. Janusz Stąpór Starosta Kozienicki oraz radni Rady Miejskiej w Kozienicach. Organizatorzy na
łamach Biuletynu Informacyjnego „Nasz
Powiat” składają serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli się
w organizację i przeprowadzenie kwesty,
a także dla wszystkich darczyńców, któ-

rzy datkami oraz dobrym słowem ofiarnie
i chętnie wspierają akcję, dzięki której
pozostawione bez opieki zabytkowe nagrobki przetrwają.
Krzysztof Zając
www.kozienicepowiat.pl
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Ginęli za wolną Polskę –
70. rocznica pacyfikacji Kępic
27 października w Opactwie i Kępicach miały miejsce uroczyste obchody Święta Odzyskania Niepodległości
w 70. rocznicę pacyfikacji wsi Kępice.
Cyklicznie organizowane uroczystości
w Opactwie i Kępicach są wyrazem pamięci potomnych o tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce w Kępicach
70 lat temu.
Uroczystość o godz. 12.00 rozpoczęła
Msza Święta koncelebrowana w intencji Ojczyzny. Ksiądz Zbigniew Ścierski
– proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Opactwie
w homilii zwrócił uwagę na fakt, jak ważna jest pamięć o bohaterskich czynach
naszych przodków. Cytując słowa błogosławionego Jana Pawła II wypowiedziane
podczas I pielgrzymki do Polski Gdzie
Twoje groby, Polsko, gdzie ich nie ma?
przypomniał, że winni jesteśmy pamięć
i wdzięczność tym wszystkim Polakom ,
którzy oddawali swe życie za wolną Ojczyznę w różnych stronach świata.
Po Mszy Świętej zebrani mieli możliwość wysłuchania montażu słownomuzycznego w wykonaniu uczniów
z Zespołu Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie. Młodzież
przedstawiła historię i tradycje polskich
piosenek i pieśni patriotycznych. Każdy z wykonanych przez uczniów utworów poprzedzony był krótkim opisem.
Wśród pieśni znalazły się m.in. Rota,
O mój Rozmarynie, Dziś do Ciebie przyjść
nie mogę, Biały Krzyż z repertuaru Czerwonych Gitar, czy też Mury z repertuaru
Jacka Kaczmarskiego.
Kolejna część uroczystości miała miejsce na cmentarzu parafialnym

www.kozienicepowiat.pl

w Opactwie, gdzie po
wspólnej modlitwie
przy mogile pomordowanych partyzantów
z czasów II wojny
światowej nastąpiło
złożenie
wiązanek
kwiatów oraz zapalenie zniczy. Było
to wyrazem pamięci
o bohaterach wojennych, którzy oddali
życie za nasz wspólny
dom – Ojczyznę.
By uczcić pamięć
o wydarzeniach sprzed
70 lat zebrani udali się
pod pomnik upamiętniający pomordowanych żołnierzy Batalionów Chłopskich
i Armii Krajowej
w Kępicach. Po odegraniu przez Orkiestrę Garnizonową Sił
Powietrznych z Dęblina hymnu narodowego, w swoim wystąpieniu Kazimierz
Pochylski Wójt Gminy Sieciechów zaznaczył, jak ważną rolę w przekazywaniu
wiedzy o dawnych wydarzeniach odgrywa młodzież. Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Zbigniew Gołąbek
zwrócił uwagę na fakt, że służba ojczyźnie i społeczności lokalnej, pielęgnowanie chlubnej tradycji oraz kształtowanie
właściwych nawyków młodego pokolenia to zadania, przez które wyraża się ówczesny patriotyzm. Lokalny patriota Andrzej Zwolski nawiązując do tragicznych
losów bohaterów wojennych wyrecytował

wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
„Mazowsze” oraz odczytał opis spacyfikowanej wsi Kępice na podstawie relacji
świadków.
Po okolicznościowych wystąpieniach
odczytany został apel poległych, a Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych
z Dęblina pod dowództwem ppor. Marcina Sztobryna oddała salwę honorową.
Wiązanki kwiatów pod pomnikiem
pomordowanych żołnierzy Batalionów
Chłopskich oraz Armii Krajowej złożyli
przedstawiciele samorządów: wojewódzkiego – Zbigniew Gołąbek Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, powiatowego – Józef Grzegorz Małaśnicki
Wicestarosta Powiatu Kozienickiego oraz
gminnego – Kazimierz Pochylski Wójt
Gminy Sieciechów i Stefan Siek Przewodniczący Rady Gminy Sieciechów, przedstawiciele partii politycznych, stowarzyszeń, placówek oświatowych oraz rodziny
pacyfikowanych mieszkańców Kępic,
a także przedstawiciele wsi. Na zakończenie uroczystości Orkiestra Garnizonowa
Sił Powietrznych z Dęblina na czele z kapelmistrzem kpt. Andrzejem Gresztą odegrała wiązankę pieśni żołnierskich.
Organizatorami uroczystości patriotyczno-religijnej pod patronatem Starosty
Powiatu Kozienickiego byli: Gmina Sieciechów oraz Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie. Uroczystość współfinansowana ze
środków Powiatu Kozienickiego.
Monika Wiraszka
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100-lecie wybuchu i wojny światowej
Prezentujemy Państwu kolejny tekst źródłowy z cyklu artykułów związanych z przypadającym w przyszłym roku 100-leciem
wybuchu I wojny światowej. Cykl ten ma przybliżyć szerszemu gronu Czytelników walki, życie codzienne, postacie, warunki społeczno-gospodarcze panujące na opisywanym terenie, szczególnie w pierwszych latach Wielkiej Wojny.
Poniższy tekst jest przedrukiem artykułów z początku 1915 r. zamieszczonych w czasopiśmie „Kronika Diecezji Sandomierskiej. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, naukowym i społecznym”, od 1908 r. redagowanym i wydawanym w Sandomierzu. Jego twórcą i pierwszym redaktorem był ks. kanonik Jan Gajkowski. „Kronika ...” wydawana jest do dziś. Jak wiemy,
tereny obecnego powiatu kozienickiego, do momentu powstania diecezji radomskiej w 1992 r. wchodziły w skład diecezji sandomierskiej. Przytoczone poniżej opisy pokrótce opisują zniszczenia wojenne, pozostawione przez walczące strony w październiku
1914 roku. W tej narracji odnajdziemy ciekawe spostrzeżenia i relacje świadków, nie tylko na temat strat wojennych poniesionych
przez poszczególne parafie, oszacowanie i w miarę dokładny opis zniszczeń majątku kościelnego. Tematyka ta jest tym bardziej
ważna, że bardzo często budownictwo sakralne na terenie powiatu kozienickiego stanowiło przykład wyjątkowego artyzmu architektonicznego budowniczych. Na podstawie prezentowanego materiału dowiedzieć się również możemy o zachowaniu żołnierzy
wojsk rosyjskich, niemieckich i austro-węgierskich względem duchownych czy ludności świeckiej.
W tekście w większości zachowano oryginalną pisownię, interpunkcję i składnię. W nawiasach kwadratowych zamieszczono
uwagi i przypisy redakcyjne.
Krzysztof Zając

SKUTKI I WOJNY ŚWIATOWEJ W NAsZYCH KOŚCIOŁACH
I PARAFIACH
Całą diecezję sandomierską (choć
w nierównym stopniu wszystkie parafie),
dotknęła pożoga wojenna. Obraz spustoszeń można sobie wytworzyć z tych doniesień, jakie Dziekani poprzysyłali już
do Konsystorza. Szkodzą tylko, że te doniesienia są nieraz bardzo lakoniczne, nie
zawierają danych, kiedy i jakie wojska
nieprzyjacielskie dopuszczały się nadużyć, od czyich szrapneli zostały uszkodzone kościoły i budynki parafialne czy
i jakie szkody są i po wioskach parafialnych. Acz niedokładne są poprzysyłane
wiadomości, skorzystamy z nich i będziemy w „Kronice” podawać z nich wyciągi.
Rozpoczynamy rzecz od dekanatu kozienickiego, który dotychczas najbardziej
ucierpiał od działań wojennych.
KOZIENICE
Kiedy tu Niemcy przyszli, jak długo
pozostawali, sprawozdanie nie podaje.

Donosi tylko, że zachowali się dosyć
poprawnie, księży nie szykanowali, ludność traktowali względnie dobrze. Szkody od działań wojennych wylicza takie:
w kościele zostało zbitych i wypadło
163 szyby, wartości 200 rubli [dla porównania w pierwszej dekadzie XX w.
koń roboczy kosztował 49 rubli, pokój
w Hotelu Europejskim w Warszawie
– 3 ruble, dniówka robotnika rolnego
z własnym sprzężajem bez wyżywienia 1-1,1 rubla – przyp. K.Z.]; spalono parkan około ogrodu kościelnego
i poniszczono słupy kamienne – czem
zrobiono szkody na jakie 1000 rubli.
Zniszczono dach na budynkach kościelnych, co można ocenić na 50 rubli.
Rozebrano i spalono ogrodzenie sadu
i ziemi kościelnej, warte do 1200 rubli. Proboszczowi ks. Kuropatwińskiemu
zrobiono szkody w drzewie, w statkach

[chodzi o urządzenia, wyposażenie
domowe, głównie naczynia – przyp.
K.Z.] na 250 rubli, w żywności i karmie
dla dobytku na 420 rubli, w mieszkaniu – na 1470 rubli. Skąd inąd wiemy,
że w Kozienicach spalono czy zburzono
trochę domów, a w parafii kozienickiej
kilka wiosek.
BRZÓZA
W brzóskim kościele Niemcy rozbili troje drzwi i zrabowali świec woskowych i stearynowych na 215 rubli.
Urządzili też sobie w świątyni od 23 do
27 października sypialnię. Ogrodzenie
kościelne zniszczyli w dwu miejscach.
Proboszczowi ks. St. Raczkowskiemu
zrabowali wszystko, co im się tylko
przydało, resztę poniszczyli i powyrzucali oknami do ogrodu. Straty swoje ks.
Raczkowski ocenia na 5000 rubli.
GŁOWACZÓW
W Głowaczowie i okolicy Niemcy
byli od 6 do 28 października. I tu także w kościele urządzili sobie sypialnię
i lazaret, zniszczyli jedne drzwi i żyrandol, zabrali świec woskowych i stearynowych na sumę 150 rubli, rozebrali
ogrodzenie około gruntu kościelnego,
porznęli drzewo, przygotowane do budowy nowego kościoła wartości 1000
rubli. Probosczowi ks. Wiktorynowi Budziszewskiemu zrabowali wszystka słomę, siano, owies, wzięli prócz tego krowę, świnię i wiele domowych statków.
Szkody proboszcza wynoszą 650 rubli.
GRABÓW NAD PILICĄ
Nieszczęśliwa to parafia. Dopiero z wielkim trudem wybudowano tam
Dokończenie na str. 9
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SKUTKI I WOJNY ŚWIATOWEJ W NAsZYCH KOŚCIOŁACH
I PARAFIACH
piękny romański kosciół [kościół poświęcony został w stanie surowym
2 września 1913 r. – przyp. K.Z.], już
go szrapnele i granaty wojsk nieprzyjacielskich zniszczyły. Ks. Marcin Zarębowicz, proboszcz miejscowy, pisze, iż
świątynia najbardziej została uszkodzona od strony zachodniej, gdyż w wieży
i ścianie kościelnej z tej strony kule
działowe zrobiły dużo dziur przeszło łokieć długości, a pół łokcia szerokości.
Dachówka zniszczona na całym kościele. W sklepieniu pięć wielkich otworów.
I inne ściany kościoła podziurawione
od odłamków szrapneli. Zniszczone też
wewnętrzne urządzenie, wszystkie okna
wybite. Od granatów spaliła się dzwonnica drewniana i parkan wokół niej.
Dużo również ucierpiała od szrapneli
plebania. Szkody kościelne i w budynkach kościelnych inżynier Kalinowski
ocenia do 15 000 rubli. Proboszcz poniósł szkód w inwentarzu, w żywności,
ubraniach, statkach kuchennych itd. na
2000 rubli. W kościele i względem świętych rzeczy wojska nieprzyjacielskie zachowywały się dość przyzwoicie.
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SIECIECHÓW – OPACTWO
Jedną z najbardziej poszkodowanych
parafii w bieżącej wojnie jest Sieciechów, a to dlatego głównie, iż się znajduje w sferze twierdzy Iwangrodzkiej.
Były tu wielkie bitwy. W sam kościół
trafiło 49 kul działowych austriackich
i niemieckich. Nieprzyjaciel miał nawet
kompletnie zburzyć
świątynię, podejrzewając
niesłusznie,
iż rosyjskie wojska
zrobiły tam punkt
obserwacyjny. Szkody w kościele, jego
murach i urządzeniu
ocenił architekt na
32 000 rubli. Zburzona kompletnie dzwonnica przedstawiała
wartość 2000 rubli,
ogrodzenie murowane
około kościoła i brama żelazna 750 rubli.
Ogrodzenie
cmentarza
grzebalnego
wartości 1500 rubli
i dom służby kościelnej wartości 3000
rubli, budynki gospodarskie proboszcza
i służby kościelnej
wartości 4000 rubli zostały rozebrane
przez wojska rosyjskie i użyte do okopów i na blindaże
[daszki nad okopami, chroniące przed

odłamkami granatów i kulami szrapnelowymi – przyp. K.Z.]. Straty osobiste proboszcza ks. Józefa Gładysza wynoszą 2700 rubli, z czego 700 wypada
na produkty spożywcze, siano, inwentaż
żywy, a reszta na umeblowanie, pościel,
ubranie, statki domowe i kuchenne oraz
bibliotekę. Mienie osobiste miał ks.
Gładysz schowane w kościele i tam ono
uległo zniszczeniu od szrapneli.
OLEKSÓW
Jeszcze większemu niż Sieciechów uległa zniszczeniu parafia Oleksów. Ponieważ parafia ta leży w rejonie fortecznym,
wszyscy mieszkańcy, a więc i proboszcz
ks. Józef Mackiewicz na rozkaz komendanta Iwangrodzkiego, musieli się z wiosek i domów swoich wynieść. Po powrocie proboszcz zastał wszędzie tylko ruiny.
Kościół od szrapneli i granatów tak został zniszczony, ze już nie może być mowy
o jego odrestaurowaniu. Nabożeństwo
parafialne odprawia się w drewnianym
kościele regowskim. Zniszczona też została prawie kompletnie plebania. Wikariat
z budynkami do niego należącymi były
spalone na rozkaz komendanta fortecy.
Spalone też zostały częściowo, a częściowo zburzone budynki gospodarskie
proboszcza, służby kościelnej, jak również dom dla służby kościelnej. Wszystkie
straty wynoszą przeszło 160 000 rubli.
Proboszcz osobiście także stracił bardzo
dużo.
„Kronika Diecezji Sandomierskiej.
Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, naukowym i społecznym”, pod red.
ks. Jana Gajowskiego, R. VIII (1915) Nr
1, Styczeń, s. 10-13.

Nasz Powiat * 

Wydarzenia/Historia

70. ROCZNICA PACYFIKACJI JANIKOWA
3 listopada, dokładnie w 70. rocznicę
tragicznych wydarzeń w Janikowie (gm.
Kozienice) uczczono pamięć o mieszkańcach miejscowości, którzy zginęli z rąk
niemieckich oprawców podczas egzekucji przeprowadzonej w ramach pacyfikacji lokalnej ludności polskiej.
Uroczystości rozpoczęto od mszy świętej
w kościele parafialnym pw. św. Maksymiliana Kolbe w intencji zamordowanych. Mszę
celebrował ks. proboszcz Jerzy Dąbrowski,
który przygotował również młodzież ze scholi parafialnej i z Publicznej Szkoły Podstawowej w Janikowie. Ta uświetniła liturgię św.
programem słowno-muzycznym, podczas
którego przybliżyła szczegóły tragicznych
wydarzeń z 1943 roku. Pamięć o poległych
uczczono minutą ciszy.
Po mszy uczestnicy złożyli kwiaty pod
tablicą wmurowaną w fasadę kościoła.
Miejsce to upamiętnia tragiczne dla miejscowości wydarzenie, a także śmierć Włocha Franco Manciniego, żołnierza oddziału
partyzanckiego BCh, który zginął podczas
obławy w Janikowie w 1944 roku. Następnie wszyscy zgromadzeni udali się pod
pomnik znajdujący się w miejscu egzekucji 16 mieszkańców Janikowa. Przemarsz
prowadził pododdział kawalerii z 22 Pułku
Ułanów Podkarpackich z Garbatki-Letnisko z komendantem Pawłem Kibliem oraz
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Kozienic z kapelmistrzem Zygmuntem Juśkiewiczem. Po odegraniu hymnu
państwowego i odmówieniu modlitwy
w intencji pomordowanych, prowadzacy
uroczystości powitał wszystkich zgromadzonych. Znaleźli się wśród nich przedstawiciele środowisk kombatanckich
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z Kozienic, Radomia, Skaryszewa, Garbatki-Letnisko i Pionek, przedstawiciele władz
samorządowych powiatowych i gminnych:
starosta Janusz Stąpór, burmistrz Tomasz
Śmietanka, radni rady powiatu i miasta,
przedstawiciele posła Czesława Czechyry, a także Prawa i Sprawiedliwości oraz
mieszkańcy Janikowa.
W trakcie okolicznościowych przemówień przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z Kozienic
– Jan Pawlik i z Radomia – Edward Małachowski przywoływali pamięć walczących
oddziałów podziemia w gminie Kozienice
i Okręgu Radom. Starosta Janusz Stąpór
w swoim przemówieniu mówił o tym, że
żadne słowa nie są w stanie oddać tragedii
tego miejsca i tamtych czasów, podkreślił
również, że szczególne podziękowania należą się tym wszystkim, którzy dbają o miejsca pamięci narodowej, bo pamięć o poległych nigdy nie powinna zaginąć. Andrzej
Zwolski zaprezentował okolicznościowy
wiersz pt. „Wspomnienia z Ravensbruck”.
Po przemówieniach uczestnicy uroczystości złożyli wiązanki kwiatów oraz
znicze pod pomnikiem. Za liczny udział
w uroczystościach oraz piękną oprawę
mszy świętej wszystkim zaangażowanym
podziękował sołtys Janikowa, radny miejski Włodzimierz Kowalski oraz prowadzący uroczystości Krzysztof Zając, ktory
jednoczesnie zaprosił wszyskich do szkoły
w Janikowie na dalszą cześć programu.
Z okazji tegorocznych uroczystości
zorganizowany został również konkurs
fotograficzny, plastyczny i recytatorski pt.
„Miejsca Pamięci Powiatu Kozienickiego” skierowany do szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z terenu naszego powiatu. Rozstrzygnięcie konkursu połączone z wręczeniem
nagród i dyplomów odbyło się w szkole
w Janikowie po uroczystościach pod pomnikiem. W poszczególnych kategoriach
konkursowych nagrody i wyróżnienia
otrzymali:
Konkurs fotograficzny, szkoła podstawowa klasy 1-3
1 miejsce: Dawid Abramczyk PSP Wólka
Tyrzyńska, kl 2
2 miejsce ex aequo: Łukasz Bogumił PSP
Ryczywol, kl 3; Maja Serafin PSP Zajezierze, kl 2
3 miejsce: Patrycja Rogalska PSP Kociołki, kl 3
wyróznienie: Jakub Kublik PSP Garbatka, kl 1
Konkurs fotograficzny, gimnazja i ponadgimnazjalne:
1 miejsce: Klaudia Bogumił, PG w Świerżach Górnych, kl 3

1 miejsce: Katarzyna Kowalczyk, ZS
Nr 1 w Kozienicach, kl 1
Konkurs plastyczny, prace przestrzenne
1 miejsce: Julia Piskuła PSP Zajezierze, kl
3; Oliwia Panas, PSP Zajezierze, kl 3
Konkurs plastyczny, klasy 4-6
1 miejsce ex aequo: Katarzyna Szpera
PSP 3 Kozienice, kl 6; Natalia Kozioł
PSP 1 Kozienice, kl 5
2 miejsce ex aequo: Julia Kozioł PSP 1
Kozienice, kl 5; Karolina Karsznia PSP
1 Kozienice, kl 6
3 miejsce ex aequo: Zuzanna Wasińska
PSP Janików, kl 4; Iga Elertowicz PSP
1 Kozienice, kl 5
wyróżnienie: Oskar Wójcik PSP 3 Kozienice, kl 5
Konkurs recytatorski
1 miejsce: Justyna Natalia Kozioł PSP 1
Kozienice
2 miejsce: Aleksandra Gajda PSP Brzeźnica
3 miejsce ex aequo: Anna Wasińska PSP
Janików; Dawid Abramczyk PSP Wólka Tyrzyńska
wyróznienia: Jakub Kęska PSP Stare Słowiki, Jakub Ociesa PSP Janików
Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez ks. Jerzego Dąbrowskiego
proboszcza parafii pw. św. Maksymiliana
Kolbe w Janikowie, Starostwo Powiatowe
w Kozienicach, gminę Kozienice, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej
i Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych.
Podczas rozstrzygnięcia zgromadzeni
mogli obejrzeć zwycięskie i wyróżnione
prace, a także wysłuchać wierszy recytownych przez uczestników konkursu
recytatorskiego. Miłą niespodzianką było
wręczenie przez radomski Oddział Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Burmistrzowi Tomaszowi Śmietance
Dyplomu Uznania. Z koleii list gratulacyjny i podziękowania za założenie kozienickiego koła Stowarzyszenia Polskich
Kombatantów w Kraju Federacja Światowa oraz długoletnią działalność na rzecz
srodowiska kombatanckiego i współpracę
na ręce Jana Pawlika złożyli Starosta Kozienicki i Burmistrz Gminy Kozienice.
Organizatorami 70 rocznicy tragicznych wydarzeń w Janikowie byli: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
oddział Kozienice, Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych,
Gmina Kozienice, Starostwo Powiatowe
w Kozienicach, a także parafia pw. św.
Maksymiliana Kolbe i Publiczna Szkoła
Podstawowa w Janikowie oraz sołectwo
Janików i Janików Folwark.
Krzysztof Zając
www.kozienicepowiat.pl
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ZNP – Dzień Edukacji Narodowej
Obchodzony 14 października Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty
i szkolnictwa wyższego upamiętniające
rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Dzień ten, uroczyście obchodzony
w instytucjach związanych z oświatą, jest
też okazją do nagrodzenia wyróżniających
się nauczycieli i pracowników. Odznaczenia i wyróżnienia wręczane są przez kuratorów oświaty, władze samorządowe i dyrektorów szkół na uroczystych akademiach.
Starostwo Powiatowe w Kozienicach
jest organem założycielskim dla placówek
oświatowych: I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego i Zespołu
Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce
– Letnisku, Specjalnego Ośrodka Szkolno
– Wychowawczego w Opactwie, Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Kozienicach. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
zostało przyznanych 10 nagród starosty dla
nauczycieli z tych jednostek za osiągnięcia
metodyczne i dydaktyczne w poprzednim
roku szkolnym. Nagrody otrzymali: Anna

Adamczyk, Paweł Boryczka, Anna Gollasch,
Ewa Jarosz, Ewa Malec, Joanna Piwońska,
Bogusława Stawska, Marcin Tomaszewski,
Magdalena Zięba, Grażyna Ziółek.
W związku z tym świętem również kozienicki oddział Związku Nauczycielstwa
Polskiego zorganizował 23 października spotkanie emerytowanych i czynnych
nauczycieli oraz pracowników oświaty,
w którym wzięli udział dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz pracownicy oświaty z terenu
powiatu kozienickiego. W spotkaniu wzięli
udział także zaproszeni goście: Janusz Stąpór starosta powiatu kozienickiego, Małgorzata Bebelska zastępca burmistrza gminy
Kozienice, Piotr Kozłowski zastępca wójta
gminy Głowaczów, Robert Boryczka dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego
w Kozienicach, Ewa Malec zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej w Kozienicach
i dyrektor I LO im. Stefana Czarnieckiego
w Kozienicach, Anna Kurp przewodnicząca
komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki
i Promocji Rady Miejskiej w Kozienicach
oraz doradcy metodyczni z Mazowieckiego
Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu.
Spotkanie, uświetnione wystawą zdjęć

z rajdów, wycieczek, uroczystości oraz
różnego rodzaju akcji, było okazją do wręczenia dyplomów. Otrzymali je nauczyciele, którzy od bieżącego roku szkolnego
postanowili przejść na emeryturę oraz ci,
którzy nadal realizując swoje ideały osiągają sukcesy i reprezentują Związek Nauczycielstwa Polskiego w środowisku lokalnym, krajowym, międzynarodowym.
Spotkanie było również okazją do podziękowań i życzeń. Janusz Stąpór starosta
powiatu kozienickiego w przemówieniu
zwrócił uwagę, iż edukacja to nieustanna
praca, ciągłe doskonalenie i trud.
Spotkanie było także okazją do: wymiany
poglądów i doświadczeń w pracy pedagogicznej, rozmów dotyczących systemu finansowania oświaty, a także rozmów towarzyskich
na neutralnym gruncie i w luźnej atmosferze.
Nauczyciele to bowiem nie tylko surowi
i rzeczowi przedmiotowcy oceniający wiedzę i umiejętności uczniów. To także osoby
z poczuciem humoru, co udowadniają przy
wielu okazjach – choćby przygotowanym
z okazji ich święta apelu w Zespole Szkół Nr
1 im. Legionów Polskich w Kozienicach.
Agnieszka Gajda

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIAŁEJ LASKI W KOZIENICACH
Biała Laska przez życie nas wiedzie
jest z nami w radości i biedzie,
w każdej chwili jesteśmy razem,
jest naszym przyjacielem i drogowskazem.

Słowa te stanowiły motto Międzynarodowego Dnia Białej Laski, świętowanego
17 października przez Kozienicki Oddział Polskiego Związku Niewidomych.
Dzień ten obchodzony jest na świecie
15 października od 1970 roku, natomiast
w Polsce od 1993 roku. Święto jest okazją
do przypomnienia, że w społeczeństwie
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funkcjonują osoby niewidome i niedowidzące, a także do zwrócenia uwagi na nurtujące ich codzienne problemy i bolączki.
Rozpoczynając spotkanie prezes Kozienickiego Oddziału PZN Jan Żuchowski
wspólnie z małżonką powitali zgromadzonych gości, przyjaciół Koła, wśród których znaleźli się: Zdzisław Galas wiceprezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego
PZN, Janusz Stąpór starosta powiatu
kozienickiego, Józef Grzegorz Małaśnicki wicestarosta kozienicki, Lucyna Malec dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Urzędzie Miejskim
w Kozienicach, Marianna Fusiek
radna Rady Powiatu Kozienickiego, Marcin Styś zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kozienicach oraz Anna
Szeląg dyrektor kozienickiego oddziału Banku PKO BP i Beata Woźniakowska dyrektor kozienickiego
oddziału Banku Pekao S. A. Podczas
okolicznościowych przemówień nie
zabrakło słów uznania i podziwu oraz
gratulacji dla członków i zarządu Kozienickiego Oddziału PZN. Spotka-

nie było okazją do uroczystego wręczenia
Honorowych Odznak PZN oraz Odznak
Przyjaciel dla Niewidomych.
Kończąc oficjalną część spotkania
prezes Kozienickiego Oddziału PZN,
podziękował wszystkim przyjaciołom
Związku za pomoc i nieustające wsparcie, a członkom koła złożył serdeczne życzenia zdrowia, wytrwałości i uśmiechu.
Podczas uroczystości zostało odczytane
sprawozdanie z ostatnich dwóch lat działalności Kozienickiego Oddziału PZN.
Wzruszającym momentem spotkania
był występ członków kozienickiego koła,
którzy recytowali wiersze o świecie niewidomych. Na zakończenie zebrani mogli
obejrzeć inscenizację przygotowaną przez
członków koła, mówiącą o tym jak życie
jest nieprzewidywalne, a jego scenariusz
może drastycznie się zmieniać, jak to było
w przypadku wielu niewidomych. Jednak
najistotniejszym przesłaniem spektaklu
było to, aby się nie poddawać, walczyć
i układać życie na nowo, co niewątpliwie
jest bardzo trudne i zasługuje na najwyższy
podziw i szacunek.
Sabina Semeniuk
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Ścieżka dydaktyczna „Królewskie Źródła”
otwarta po remoncie
Najcenniejsze, najbardziej naturalne
ekosystemy leśne i nieleśne Puszczy Kozienickiej zostały objęte ochroną w postaci
rezerwatów przyrody. Chronią one przede
wszystkim naturalne drzewostany dębowe, dębowo – jodłowe, dębowo – sosnowe
oraz olszowe, olszowo – jesionowe i bukowe. Są to rezerwaty: Zagożdżon, Ponty, Ponty Dęby, Brzeźniczka, Załamanek,
Jedlnia, Pionki, Ciszek, Miodne, Źródło
Królewskie, Leniwa oraz Guść. Torfowiska zaś oraz towarzyszące im tereny bagienne włączone zostały do rezerwatów
Ługi Helenowskie i Okólny Ług. Rezerwat „Źródło Królewskie” o powierzchni
30 ha powstał w 2000 roku, a swoją nazwę zawdzięcza królowi Władysławowi
Jagielle, który według miejscowej legendy
pił wodę z tutejszych źródeł. Rezerwat ten
położony jest na tarasie zalewowym Zagożdżonki – silnie meandrującej, największej puszczańskiej rzeki.
21 października otwarta została remontowana przez kilka miesięcy ścieżka
dydaktyczna. Zbudowana została duża
wiata edukacyjna zaplanowana na około 100 osób, 5 małych wiat, a na polanie
ustawione zostały ławki. Powstał również
nowy taras widokowy na dolinę rzeki Zagożdżonki i wiata do obserwacji ptaków,
a także odnowiono pomosty przy źródełku. Jak powiedział Jan Komorowicz
Nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice:
„Całość tej infrastruktury kosztowała
około 700 tys. zł, z czego 85 % to są środki
z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, a około 15 % z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska.
Na uroczystym otwarciu wyremontowanej ścieżki dydaktycznej obecni byli:

Nasz Powiat * 12

przedstawiciele Sejmu RP, doradca Prezydenta RP, przedstawiciele samorządów
powiatowych i gminnych
subregionu
radomskiego, służb
mundurowych, szkół,
czynni i emerytowani
leśnicy, dyrektor Mazowieckiego Zespołu
Parków Krajobrazowych, kierownictwo
Kozienickiego Parku
Krajobrazowego.
Tomasz Sot dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu
powiedział, że jest to miejsce szczególne
i wyjątkowe. To przede wszystkim wyjątkowa przyroda Puszczy Kozienickiej,
wspaniały rezerwat, czysta rzeka Zagożdżonka, to miejsce stało się symbolem,
sercem Puszczy Kozienickiej, a jednocześnie wyrazem społecznego charakteru Lasów Państwowych. Natomiast prof.
Tomasz Borecki doradca Prezydenta RP
zwrócił uwagę na to, iż ludzie są cząstką
przyrody: „Przyjechałem tu jako leśnik
i przyjechałem tu jako miłośnik Puszczy
Kozienickiej. Muszę Państwu powiedzieć,
że mnie – starego gajowego – bardzo dzisiaj wzięło to, że tak dużo ważnych osobistości z okolic przyjechało. Nie na otwarcie fabryki, ale przyjechali do rezerwatu.
Przyjechali do pięknego zakątka naszej
pięknej Polski, żeby być razem w miejscu,
gdzie nie będzie pieniądzy, ale może będzie
coś więcej niż pieniądze.
Starosta Powiatu Kozienickiego Janusz Stąpór zwrócił natomiast uwagę

obecnych na pracę i zaangażowanie się
w nią wszystkich leśników: „Bardzo często w tym takim rozpędzonym i nieco zwariowanym świecie uciekamy do lasu. No
i odpoczywamy. Spływa na nas taki spokój, ładujemy akumulatory. I często zapominamy, że o ten las ktoś dba, że leśnicy wykonują ogrom pracy. Powiedzmy
powiat zajmujący się lasami prywatnymi, mając nadzór, trochę więcej wie, ale
osoba zupełnie z zewnątrz nie wie, ile tej
pracy wykonują leśnicy, jaki trud na co
dzień trzeba wykonać, żeby te lasy były
takie, jakie są, żeby mądrze gospodarować, żebyśmy mogli wszyscy z nich korzystać. Leśnikom podziękował również
Burmistrz Miasta Pionki Marek Janeczek,
który zauważył, że dostrzegając przyrodę,
odnajdujemy w niej dużo więcej.
Głos zabrał także emerytowany długoletni dyrektor Nadleśnictwa Kozienice Edmund Fabiański, który wspominał
swoją 50 – letnią pracę w lesie i stwierdził, że puszcza to według niego cudowny
twór, którego nie da się zniszczyć.
Po uroczystym i symbolicznym otwarciu ścieżki dydaktycznej, miejsce zostało
poświęcone przez księdza kanonika Leona Czerwińskiego proboszcza parafii pw.
NMP Królowej Polski w Pionkach oraz
księdza Roberta Kuropieskę kapelana
leśników.
Na uroczystym otwarciu byli obecni także pasjonaci Nordic Walking
z Kozienic, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Pionek uczniowie Szkół
Podstawowych z Augustowa i Pionek,
a także biegacze z Pionek. Na zakończenie
w szkółce leśnej „Przejazd” odbyła się
pojekcja filmu autorstwa Sławomira Wąsika zatytułowanego „Lasy Królewskie
– Nadleśnictwo Kozienice”, który pokazuje uchwycone w obiektywie piękno
przyrody tego terenu.
Agnieszka Gajda
www.kozienicepowiat.pl
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Stymulacja rozwoju
psychomotorycznego dzieci,
a rozwój mowy

Rozwój psychiki dziecka w poważnym
stopniu wyznaczony jest przez prawidłowo przebiegający rozwój ruchowy. Jedność
rozwoju psychiki i motoryki szczególnie
silnie przejawia się we wczesnych stadiach
ontogenezy. Myślenie niemowlęcia nie istnieje jako izolowany proces, lecz jest ściśle
związane z jego aktywnością ruchową, np.
manipulacją przedmiotami.
Dla podkreślenia związku, jaki zachodzi w tym okresie między rozwojem umysłowym a ruchowym, używa się pojęcia
rozwoju psychoruchowego. Prawo współzależności rozwoju psychicznego z rozwojem ruchowym oparte jest na obserwacji
zachowania i reakcji dziecka oraz jego
zmian fizycznych i psychicznych. Nabyte
sprawności i umiejętności przekształcają
się w czynności umysłowe, które ułatwiają lepszą orientację w świecie, rozszerzają
wiedzę, kształtują umiejętność nawiązania
kontaktów z otoczeniem.
Pojęcie rozwoju psychoruchowego
określane jest jako proces – ciąg zmian
progresywnych, w których motoryka
jest ściśle powiązana z psychiką, czyli
z całokształtem czynności poznawczych
– orientacyjnych i intelektualnych oraz
emocjonalno-motywacyjnych.
Do zaburzeń rozwoju mowy może prowadzić zaburzenie któregokolwiek z procesów rozwoju psychoruchowego, ponieważ:
• procesy orientacyjno-poznawcze poprzez m.in. funkcje wzrokowe, słuchowe, kinestetyczne i dotykowe pozwalają
na odbiór informacji i dokonywanie ich
analizy i syntezy, a także na ich przechowywanie i odtwarzanie dzięki uwadze
i pamięci. Współdziałanie między tymi
funkcjami tzn. ich wzajemna integracja
i koordynacja oraz prawidłowo przebiegające funkcje motoryczne niezbędne do
realizacji zadań – czynności to integracja percepcyjno-motoryczna, od której
w znacznym stopniu zależy prawidłowy
przebieg czynności mowy;
• procesy intelektualne i myślenie takie
jak: wnioskowanie, uogólnianie, abstrahowanie itp., rozwijają się dzięki przetwarzaniu informacji, co umożliwia m.
in. kodowanie i dekodowanie mowy;
• procesy emocjonalno-motywacyjne
(pozaintelektualne) wpływają na aktywizowanie i ukierunkowywanie czynności ludzkich. Zalicza się do nich
emocje np. złość, radość, strach, smutek, itp. i uczucia takie jak miłość, odpowiedzialność, które kształtują się na
www.kozienicepowiat.pl

bazie emocji. W budowaniu wypowiedzi istotne są nie tylko treści intelektualne, ale także aspekt emocjonalny;
• procesy wykonawcze (ruchowe, realizacyjne, motoryczne) decydują
o wszystkich motorycznych formach
działania, a więc i tych werbalnych.
Oznacza to, że kształtowanie i rozwój
mowy zależy nie tylko od rozwoju umysłowego, ale i od rozwoju motorycznego, poziomu funkcji spostrzeżeniowych, uwagi, pamięci, a nawet od rozwoju emocjonalnego.
Dziecko w ciągu pierwszego roku życia bardzo wiele się uczy. W tym okresie ma
miejsce intensywny rozwój lokomocji. Zdobywa ono między innymi takie umiejętności,
jak: unoszenie głowy do góry leżąc na wznak,
a potem na brzuchu, obracania się z boku na
bok, samodzielnego siadania, raczkowania,
czy chodzenia. W pierwszym roku życia wykształcają się ruchy rąk, zmierzające do chwytania przedmiotów i manipulowania nimi.
Niemowlę bardzo wcześnie zaczyna być
wrażliwe na rytmiczne dźwięki mowy ludzkiej. Już od drugiego miesiąca życia dziecko rozróżnia fonemy, dźwiękowe składniki
słów. Trzy, czteromiesięczne niemowlę jest
bardzo ruchliwe i zaczyna głużyć. Ruchy
rąk i nóg oraz organów mownych są zaprawą fizyczną do przyszłego działania.
W drugiej połowie pierwszego roku
życia u niemowlęcia obserwujemy gaworzenie. Dziecko, dzięki nabywaniu takich
cech, jak spostrzegawczość, zwiększenie
uwagi i pamięci powtarza dźwięki, które
samo wydało przypadkowo oraz te, których brzmienie uchwyciło od otoczenia.
Wiek poniemowlęcy (2 – 3 rok życia) to
w dalszym ciągu okres intensywnego rozwoju psychoruchowego. Dziecko doskonali swą
motorykę. Umiejętność chodzenia ułatwia
mu poznawanie świata przedmiotów i żywych istot. Wzrasta sprawność manipulacyjna. Dziecko bawiąc się przedmiotem zwraca
coraz większą uwagę na te jego cechy, które
mają znaczenie podczas wykonywania określonej czynności. Następuje rozwój spostrzegawczości, poznanie coraz większej ilości skutecznych sposobów działania, które następnie
zapamiętywane są i odtwarzane w podobnych
sytuacjach. Zwiększa się również uwaga oraz
kształtuje pewna i trwalsza pamięć.
To wszystko ma wpływ na rozwój
kontaktów dziecka z osobami i przedmiotami. Coraz częściej wchodzi ono
w styczność z innymi z własnej chęci,
a to z kolei daje okazję do różnych zabaw
i wypowiedzi, nazywania przedmiotów

i czynności oraz do prowadzenia rozmów. Pod koniec trzeciego roku życia
dziecko potrafi już swobodnie mówić,
przekazywać swoje życzenia, zadawać
pytania i na nie odpowiadać.
Wszystkie przeobrażenia rozwojowe nie zachodzą spontanicznie. Rozwój
dziecka będzie prawidłowy, jeżeli jego
kontakt z otoczeniem będzie pozytywny,
a środowisko, które je otacza stymulujące. Prawie każde zaburzenie rozwoju psychoruchowego może opóźniać pojawienie
się pierwszych słów, zdań, wpływać na
rozwój zasobu leksykalnego, artykulacji
czy przyswajania reguł gramatycznych.
Większość dzieci z określonymi deficytami rozwojowymi wykazuje różne formy
zaburzeń rozwoju mowy.
Agnieszka Caban
neurologopeda

XXXVI SESJA RADY
POWIATU KOZIENICKIEGO
30 października odbyła się XXXVI
Sesja Rady Powiatu Kozienickiego. Radni zapoznali się z informacją o funkcjonowaniu jednostek oświatowych, dla których organem założycielskim jest powiat,
a także ze sprawozdaniem z weryfikacji
oświadczeń majątkowych radnych, pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych za 2012 rok.
Podjęte zostały uchwały w następujących sprawach:
– udzielenia pomocy finansowej Gminie
Kozienice na realizację zadania „Budowa centrum kulturalno – artystycznego w Kozienicach”;
– emisji obligacji Powiatu Kozienickiego;
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata
2013 – 2028;
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 rok;
– zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach;
– wyrażenia zgody na przekazanie Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach w nieodpłatne użytkowanie
nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Kozienickiego;
danuta delekta
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ABC KONSUMENTA seniora
czyli jak nie dać złapać się w sidła

Stanisław Gąsior
Na konsumenta seniora zastawiane są
różnego rodzaju pułapki w postaci umów,
które później okazują się niekorzystne dla
niego, i z których trudno wyplątać się mu
bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Do najczęstszych sytuacji, w których
konsument senior jest nakłaniany do podpisania umowy należą:
– pokazy w różnych miejscach, w tym
także podczas wycieczek do miejsc
świętych, do których jesteśmy zapraszani telefonicznie i pisemnymi zaproszeniami, w których obiecane są różnego rodzaju prezenty oraz obietnicami
o sprzedaży produktów mających pozytywny wpływ na nasze zdrowie,
– wizyty w mieszkaniach i oferowanie
różnego rodzaju usług często połączonych z kredytem. Są to m.in. wymiana
drzwi, montaż piecyków lub kuchenek
gazowych z argumentacją, że są już zużyte i muszą być wymienione,
– wizyty w mieszkaniach przedstawicieli różnych firm oferujących tańsze
rozmowy telefoniczne lub tańszą energię elektryczną, często ci akwizytorzy
przedstawiają się w sposób wprowadzający w błąd, co do firmy jaką reprezentują,
– telefony z propozycją zawarcia umowy
telekomunikacyjnej przy użyciu argumentu „czy Pan/i nie chce płacić mniej
za rozmowy telefoniczne?” lub przedłużenia dotychczasowej umowy.
Pamiętajmy, że nie mamy obowiązku podpisywać umowy, którą
akwizytor podsuwa nam do podpisu
ale musimy ją przeczytać. Gdy nie
jesteśmy w stanie jej przeczytać lub
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nie rozumiemy jakichś zapisów to
tym bardziej takiej umowy nie podpisujmy. NIE WOLNO WIERZYĆ
BEZKRYTYCZNIE
SŁOWOM
AKWIZYTORÓW, CZY TEŻ PREZENTERÓW NA POKAZACH. ICH
SŁOWA NIE MAJĄ ZNACZENIA
WOBEC ZAPISÓW PISEMNEJ
UMOWY.
Nie mniej ważne obok umowy są załączniki do niej, takie jak: regulamin,
ogólne warunki umowy, cennik itp. Najczęściej są one wymienione w umowie
i są zakreślone właściwe kwadraciki.
Te załączniki musimy otrzymać jeszcze
przed podpisaniem umowy. Jeżeli ich nie
otrzymamy to nie wolno podpisywać,
że je otrzymaliśmy, ponieważ będą nas
obowiązywać.
Bardzo ważne jest, żeby zawsze
wziąć kopię tego, co podpisaliśmy.
Mamy do tego prawo. Także gdy
podpisujemy umowę kredytu, którym mamy sfinansować zakup towaru sprzedawanego na pokazie czy też
w mieszkaniu (np. piecyk gazowy
z montażem) musimy otrzymać tzw.
formularz informacyjny zawierający
wszystkie podstawowe dane dotyczące
kredytu. Przy zawieraniu umowy musimy zwrócić uwagę na RRSO (rzeczywistą roczna stopę oprocentowania),
która pozwala porównać koszt kredytu
z innymi ofertami, ponadto na inne dodatkowe koszty związane z kredytem.
Ostatnio przy sprzedaży towarów na
pokazach zamiast kredytów na zakup
tych towarów oferowane są pożyczki
a to w celu utrudnienia a nawet uniemożliwienia konsumentowi odstąpienia od
takiej umowy.
CO ZROBIĆ ABY WYCOFAĆ SIĘ
Z TAKIEJ UMOWY?
Na odstąpienie od umowy mamy
10 dni od daty jej podpisania. Musimy
wysłać listem poleconym najlepiej za
potwierdzeniem odbioru na adres podany w umowie oświadczenie, że odstępujemy od umowy zawartej na pokazie poza lokalem przedsiębiorstwa
(nie musimy i nie powinniśmy podawać
przyczyn odstąpienia od takiej umowy).
Nie wolno tego robić telefonicznie.
W przypadku gdy umowa sprzedaży jest
finansowana kredytem lub pożyczką
wskazane jest jednocześnie wysłać kopie tego oświadczenia do banku na adres

podany w egzemplarzu informacyjnym.
Pamiętajmy, że samo zwrócenie towaru nie jest jednoznaczne z odstąpieniem od umowy. Na zwrot towaru
mamy 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W tym
samym terminie sprzedawca musi zwrócić nam wpłacone jemu pieniądze. Przy
pakowaniu najlepiej jest sporządzić co
najmniej w 2 egzemplarzach protokół
komisyjnego zapakowania tego towaru
(jeden egzemplarz wkładamy do paczki a drugi pozostawiamy dla siebie)
podpisany co najmniej przez 2 świadków najlepiej nie będących członkami
rodziny czyli poprośmy o to sąsiadów
lub inne osoby np. przyjaciół, koleżanki
lub kolegów. W protokole powinno znaleźć się: nazwa towaru, jego ilość oraz
uwaga, że nie nosi śladów użytkowania
i taki też możemy zwrócić np. garnki
nie mogą być przypalone, porysowane.
A CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PODPISANIA W MIESZKANIU
UMOWY TELEKOMUNIKACYJNEJ
LUB NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ?
I w tym przypadku także mamy
10 dni na odstąpienie od takiej umowy.
Jeżeli umowę podpisaliśmy w pośpiechu
(czego nie wolno robić, ale zdarza się)
w możliwie jak najkrótszym czasie musimy ją dokładnie przeczytać i sprawdzić
czy rzeczywiście daje nam to, czego oczekiwaliśmy i co akwizytor nam obiecał.
Jeżeli tak nie jest nie wolno telefonować
do firmy i pytać się co mamy zrobić, tylko natychmiast, aby dotrzymać 10 dniowego terminu, wysyłamy na adres firmy
podany w umowie listem poleconym
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
oświadczenie, że odstępujemy od umowy
zawartej w mieszkaniu podając jej numer.
Na oświadczeniu musi być własnoręczny
podpis osoby, która zawarła umowę. Nikt
nie ma prawa bez pełnomocnictwa podpisać takiego oświadczenia. Nawet choroba
nie zwalnia nas z tego obowiązku.
Jest to szczególnie ważne gdy mamy
z jednym operatorem podpisaną na czas
określony umowę na świadczenie usług
telekomunikacyjnych a akwizytor innego operatora telekomunikacyjnego skłoni
nas do podpisania umowy z jego firmą.
Gdy nie odstąpimy od tej nowej umowy w terminie 10 dni będziemy musieli
Dokończenie na str. 15
www.kozienicepowiat.pl
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czyli jak nie dać złapać
się w sidła
„naszemu staremu” operatorowi zapłacić
karę umowną w wysokości określonej
w umowie. Tak samo, gdy nie dotrzymamy tego terminu 10 dni i nie złożymy
w nim oświadczenia o odstąpieniu od
umowy, to gdy będziemy chcieli wrócić
do starego operatora, to temu nowemu będziemy musieli zapłacić karę umowną.
UMOWY ZAWIERANE
PRZEZ TELEFON
W tym przypadku musimy bardzo
uważać na to, co mówimy i na co zgadzamy się w rozmowie telefonicznej.
Pamiętajmy, że podczas rozmowy telefonicznej może dojść do zawarcia lub zmiany umowy. Najczęściej dotyczy to umów
o świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej lub komórkowej, Internet, telewizji od operatora
telekomunikacyjnego lub telewizji satelitarnej lub pakietu tych usług). Operator telekomunikacyjny musi przysłać
na piśmie warunki zawartej telefonicznie umowy lub zmiany już istniejącej
umowy dokonanej telefonicznie. Od
daty otrzymania umowy lub jej zmiany
(aneksu) mamy 10 dni na odstąpienie.
Odstąpienie od umowy lub jej zmiany należy wysłać listem poleconym za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Jeżeli umowę podpisaliśmy w pośpiechu, to w możliwie jak najkrótszym
czasie musimy ją dokładnie przeczytać
i sprawdzić, czy rzeczywiście daje nam
to, czego oczekiwaliśmy i co nam przez
telefon obiecano. Jeżeli warunki oferowane w umowie, czy też aneksie do
umowy nam nie odpowiadają, to musimy jak najszybciej, nie przekraczając
10-dniowego terminu, wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Pamiętajmy, że nie mamy prawa
odstąpić od umowy w terminie 10 dni,
jeżeli zgodziliśmy się telefonicznie na
świadczenie usług od razu tj. przed
upływem 10 dni.
Stanisław Gąsior
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
w Kozienicach.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kozienicach udziela porad we
wtorki i czwartki w godz. 10.30 – 15.30
w siedzibie Starostwa przy ul. Kochanowskiego 28. Pytania można zadawać
także drogą elektroniczną na adres
rzecznik@kozienicepowiat.pl
www.kozienicepowiat.pl

HUBERTUSOWE OBCHODY
Święty Hubert to patron jeźdźców
i myśliwych, którego Święto przypada
3 listopada. W tym okresie uroczyste
obchody organizowane przez myśliwych to polowania, a przez jeźdźców to
gonitwa za przysłowiowym lisem, czyli
jeźdźcem z przyczepioną lisią kitą do
ramienia.
W tym roku HUBERTUSOWE
Święto zorganizowane przez Stadninę Koni Kozienice i Klub Jeździecki
SKARB przy niej działający odbyło się
26 października. Piękna jesienna pogoda sprzyjała aktywnemu wypoczynkowi w miłej atmosferze wśród koni
i nadwiślańskiej przyrody. Organizatorzy zapewnili gościom pięć zaprzęgów
konnych, które powiozły gości nad Wisłę. Wierzchem pojechało 20 jeźdźców,
wśród których byli zawodnicy Klubu
Jeździeckiego SKARB oraz jego członkowie, zaproszeni jeźdźcy z Klubu Jeździeckiego Ranczo Janda i Ponikwy,
a także niezawodni Ułani z XXII Pułku
Ułanów z Garbatki Letnisko.
W Hubertusowym zastępie jeźdźców
obowiązują reguły, których należy ściśle przestrzegać. Mastrem mianuje się
najbardziej odpowiedzialnego jeźdźca,
który prowadzi bezpiecznie całą kawalkadę. W tym roku mastrem został
członek Zarządu Klubu, Sędzia I kl.
w dyscyplinie skoków oraz zasłużony
zawodnik Jan Limanowski, contrmastrem – czyli jeźdźcem zamykającym
zastęp był członek Klubu Skarb Artur
Mądry, który śledził bezpieczeństwo
przejazdu.
Przed wyjazdem w teren został zło-

żony meldunek o gotowości do biegu
przez mastra Prezesowi Stadniny i Klubu Aleksandrowi Kiljańczykowi.
Po czym odbyła się wyprawa nad
Wisłę, gdzie goście mogli obserwować
wyczyny jeźdźców. Ale to była dopiero
rozgrzewka przed właściwą gonitwą za
lisem.
W tym roku przysłowiowym lisem
był kawalerzysta XXII Pułku Ułanów
z Garbatki Wojciech Oleszkiewicz na
zwinnym arabie Elwin.
Gonitwa odbyła się na terenie pastwisk Stadniny Koni. Stosunkowo
szybko lisa zdobyła Beata Piekara z KJ

Ranczo Janda na klaczy Arka. Tradycyjne flo’s dla koni i meldunek mastra
zakończyły tę część biegu. Również
dzieci mogły zdobyć lisią kitę goniąc za jeźdźcem na kucyku, a także
publiczność szukając lisa ukrytego
w okolicach ogniska. Wśród dzieci lisa
zdobył Piotr Samurek, a wśród publiczności najbardziej spostrzegawcza
okazała się Lidia Potera. Wszyscy zdobywcy otrzymali pamiątkowe Pucharki
i trofea.
Bezkrwawe polowanie zakończono tradycyjnym poczęstunkiem, a przy
ognisku opowieści z biegu nie miały
końca.
Halina kusek
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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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