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223. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
Konstytucja 3 Maja ustalająca podstawy ustrojowe w nowożytnej Polsce była
pierwszą w Europie, a drugą na świecie
ustawą zasadniczą. Wprowadzała ona
w Rzeczypospolitej monarchię parlamentarną. Świętowanie rocznicy jej uchwalenia wyraża potrzebę pielęgnowania
chlubnych wydarzeń w historii narodu
polskiego.
W Kozienicach uroczystości związane
z 223. rocznicą uchwalenia Konstytucji
3 maja tradycyjnie rozpoczęła msza
święta w Intencji Ojczyzny w Kościele
p.w. Świętego Krzyża koncelebrowana
przez dwóch księży kanoników Kazimierza Chojnackiego i Władysława Sarwę.
Jak co roku w obchodach rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja wzięli udział mieszkańcy Kozienic, poczty sztandarowe i delegacje związków
kombatanckich, szkół, służb mundurowych, przedstawiciele parlamentu,
władz samorządowych powiatowych
i
gminnych,
innych
jednostek
i instytucji.
Po mszy świętej uczestnicy uroczystości, w asyście orkiestry dętej Ochot-

niczej Straży Pożarnej z Kozienic na
czele z kapelmistrzem Zygmuntem Juś-

a poszczególne delegacje złożyły wieńce i kwiaty.

kiewiczem, przemaszerowali na teren
Zespołu Pałacowo-Parkowego, gdzie
pod kolumną upamiętniającą narodziny
króla Zygmunta I Starego przedstawiciel Urzędu Miejskiego przypomniał
zebranym o znaczeniu tego święta,

Obchody zakończyły się koncertem
uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia
w Kozienicach. Organizatorami uroczystości byli Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Sabina Semeniuk

MATU R A 2 0 1 4
W Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach w dniach

5-7 maja 247 tegorocznych absolwentów: 147 z liceum; 100 z technikum

przystąpiło do egzaminu maturalnego.
W poniedziałek 5 maja maturzyści zdawali obowiązkowy egzamin pisemny
z języka polskiego, we wtorek 6 maja
– matematyka i w środę 7 maja – język
angielski.
Do egzaminu maturalnego przystąpili
również absolwenci z lat ubiegłych: 35
absolwentów liceum i 23 absolwentów
technikum.
W tym roku najczęściej wybieranymi
przedmiotami (oprócz obowiązkowych)
były: matematyka (na poziomie rozszerzonym) – 69 absolwentów, geografia – 90 absolwentów, fizyka – 64 absolwentów, język
angielski (poziom rozszerzony) – 96 absolwentów, biologia – 33 absolwentów.
Oprócz wyżej wymienionych przedmiotów maturzyści wybierali również
historię, informatykę, język niemiecki,
Dokończenie na str. 16
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Inwestycje drogowe w powiecie kozienickim

29 kwietnia odbył się odbiór ostateczny i przekazanie do eksploatacji dwóch
dróg powiatowych.
Przebudowa drogi powiatowej 1740W
Molendy-Garbatka-Letnisko na odcinku
o długości 485 mb polegała na poszerze-

nie, profilowanie i zagęszczenie poboczy
ziemnych i skarp oraz renowacja rowów.
Koszt inwestycji wyniósł prawie 221 tysięcy złotych. Protokół odbioru podpisali
wicestarosta powiatu kozienickiego Józef
Grzegorz Małaśnicki, przedstawicielka

niu konstrukcji jezdni drogi z szerokości
5,0 m do szerokości 5,5 m.
Wykonane zostało także formowa-

Urzędu Gminy w Garbatce – Letnisku
i wykonawcy robót Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Zwoleniu.

Na drodze powiatowej 1723W Kozienice – Holendry Piotrkowskie,na odcinku o długości 1.280 mb poszerzono
konstrukcję jezdni drogi z szerokości
5,0 metrów do szerokości 5,5 metrów.
Wykonano także formowanie, profilowanie i zagęszczenie poboczy ziemnych oraz
skarp. Ponad 632 tysiące złotych to koszt
wykonanych robót. Protokół odbioru drogi
podpisali wicestarosta powiatu kozienickiego
Józef Grzegorz Małaśnicki, zastępca burmistrza gminy Kozienice Igor Czerwiński oraz
przedstawicielka Przedsiębiorstwa Robót
Drogowych w Zwoleniu wykonawcy robót.
23 kwietnia odebrany został i przekazany do eksploatacji wybudowany odcinek drogi powiatowej 1701W Grabów
nad Pilicą-Augustów o długości 890 mb.
Natomiast 20 marca odbył się odbiór
i przekazanie do eksploatacji odcinka
drogi powiatowej 1738W Borek-Gniewoszów o długości 650 mb.
W maju rozpoczęto prace na drodze
powiatowej nr 1732W Sieciechów – Łoje
oraz na drodze powiatowej Łukawa –
Głowaczów na odcinku w miejscowości
Głowaczów ul. Bobrowska.
danuta delekta

BADANIA ARCHEOLOGICZNE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
W pierwszym tygodniu kwietnia
przeprowadzaliśmy, studenci z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierownictwem prof.
Joanny Kalagi badania powierzchniowe
w gminie Sieciechów. Po raz pierwszy od lat 80. wykonano weryfikację
rozmieszczenia stanowisk archeologicznych odkrytych podczas tworzenia
map Archeologicznego Zdjęcia Polski
(AZP). Badania te polegają na rejestrowaniu wyorywanych z pól zabytków.
W większości takimi zabytkami są fragmenty naczyń ceramicznych. Ich skupiska wskazują na to, że w tej okolicy
istniała niegdyś chata lub cała osada.
Dokładniejsza analiza zebranych podczas badań powierzchniowych zabytków pozwala określić, w którym wieku
miejsce, z którego je zebraliśmy, było
zamieszkane. Informacja ta jest dla nas
bardzo cenna m.in. ze względu na badania nad opactwem benedyktyńskim
w Opactwie, które rozpoczęły się w zeszłym roku i będą kontynuowane tego
lata. Ustalenie, gdzie w którym wieku
leżała wieś pozwoli odpowiedzieć na
wiele pytań: jak wyglądał ten obszar,
gdy osiedlono tutaj zakon? Czy był stosunkowo gęsto zaludniony, czy stano-
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wił teren bardziej dziki? W jakiej odległości od najbliższych wsi znajdowało
się opactwo? Jak wpłynęło na rozwój
regionu? Czy podczas świetności opactwa wsie były duże, czy zmniejszał się
ich rozmiar, gdy podupadało? Jak intensywnie był wykorzystywany obszar
nadany Benedyktynom? Odpowiedzi na
te i inne pytania uzupełnią obraz naszkicowany przez historyków i potwierdzą
lub obalą niepewne teorie. Poza terena-

mi interesującymi dla historii Opactwa
badaliśmy również obszary mogące
świadczyć o wcześniejszej historii całego regionu. W szczególności interesowały nas pozostałości osad, grodów
i cmentarzysk.
Czas spędzony w powiecie kozienickim będziemy wspominali bardzo dobrze. Mamy nadzieję, że uda się kontynuować badania jesienią.
Isabella Żołędziowska
www.kozienicepowiat.pl

Wydarzenia

XI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
Maj to miesiąc poświęcony książce
i czytelnikowi, dlatego w dniach 8 – 15 maja
już po raz jedenasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowało Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Przedsięwzięcie,
rozpoczynające się 8 maja, czyli w Dniu Bibliotekarza, jest przede wszystkim programem promocji czytelnictwa i bibliotek, ale
ma również na celu podkreślanie roli bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz
zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza,
a także zainteresowania książką szerokich
kręgów społeczeństwa polskiego.
Tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Bibliotek odbywa się pod hasłem „Czytanie łączy
pokolenia” i nawiązuje do faktu, że czytanie
nieodłącznie kojarzy się z biblioteką jako

początek instytucji książki w Polsce, a okrągła
rocznica wpływa na ogół imprez zaplanowanych na 2014 rok popularyzujących książkę,
czytelnictwo oraz wiedzę o zawodach związanych z wytwarzaniem i upowszechnianiem
książki. Drugim kontekstem jest natomiast
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
na lata 2014 – 2020 ogłoszony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Celem tego programu jest rozwój i promocja
czytelnictwa, poprawianie społecznego wizerunku książki oraz zwiększanie funduszy na
zakup nowości do bibliotek.
W obchody XI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek czynnie włączyła się
Biblioteka Publiczna im. ks. Franciszka
Siarczyńskiego w Kozienicach. W jej sie-

miejscem, ta zaś stanowi centrum wymiany
międzypokoleniowej, w którym ścierają się
i współpracują doświadczenie oraz nowatorstwo. Rozpiętość autorów i myśli od najdawniejszych po współczesne współistnieje
w formie starodruków, woluminów mniej
wiekowych, wydań współczesnych i nowoczesnej technologii w postaci audio oraz
ebooków. Łączność pokoleniowa polega również na tym, że biblioteka stanowi skarbnicę
wiedzy i daje przyjemność obcowania z literaturą każdemu bez względu na wiek. Jednak
tegoroczne hasło Tygodnia Bibliotek można
rozpatrywać w jeszcze dwóch kontekstach.
Pierwszym z nich jest „Jubileusz 650 lecia
w służbie książki”, 12 maja 1364 roku wydany został bowiem przez Kazimierza Wielkiego dokument ustanawiający Studium Generale, czyli późniejszą Akademię Krakowską.
Dokument ten jednocześnie ustanowił pracowników potrzebnych do jej funkcjonowania – stacjonariuszy, którzy organizowali wytwarzanie, udostępnianie i rozpowszechnianie
kopii ksiąg rękopiśmiennych, pełniąc tym
samym role bibliotekarzy, księgarzy i wydawców. Data wydania tego dokumentu stanowi

dzibie głównej tegoroczne święto bibliotek
zainaugurowane zostało 8 maja otwarciem
wystawy fotograficznej zatytułowanej „Kozieniczanie czytają”. Na powstanie wystawy wpłynęły dane statystyczne Biblioteki
Narodowej, która alarmuje o drastycznym
spadku czytelnictwa. Okazuje się, że tylko
38 % naszego społeczeństwa czyta co najmniej
jedną książkę w roku, a i tak pojęcie książki
zostało poszerzone o książki kucharskie i telefoniczne oraz poradniki. Dane ogólnopolskie
różnią się od statystyk czytelniczych powiatu
kozienickiego, gdzie liczba czytelników stale wzrasta. Obecnie do biblioteki zapisanych
jest prawie 6200 czytelników, co stanowi
10 % mieszkańców powiatu, a każdy czytelnik
może podzielić się książką z domownikami.
Według dyrektor biblioteki zwiększa się zdecydowanie również wykorzystanie biblioteki
przez czytelników w mieście. Dziennie wszystkie placówki, czyli dwie w Kozienicach oraz
6 w gminach, odwiedza średnio 350 czytelników, z czego 136 przychodzi do siedziby
głównej. Zmieniła się jednak struktura czytelników. Do 1995 roku większość czytelników
stanowiła młodzież szkolna oraz dzieci, którzy
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obecnie stanowią 38 % czytelników. Pozostali
to ludzie dojrzali, pracujący, dokształcający się oraz emeryci (stanowiący w latach 90
– tych znikomy odsetek). I to właśnie ci najbardziej aktywni czytelnicy biblioteki oraz te
osoby, które chcą promować bibliotekę zostali
zaprezentowani na fotografiach tworzących
wystawę. Zaproszenia do wzięcia udziału
w tej akcji zostały wysłane do prawie 60 osób,
nie wszyscy jednak zaproszeni czytelnicy zechcieli się sfotografować, zatem nie wszyscy
zostali uwzględnieni na wystawie, chociaż
stanowią grono wiernych czytelników oraz
bywalców biblioteki. Ci, którzy przyjęli zaproszenie, uważają, że obcowanie z książką,
z literaturą to tak wspaniała przygoda i sposób
na spędzenie wolnego czasu, że chcą swoją
pasję oraz przywiązanie do czytania promować. Fotografie dodatkowo zostały opatrzone
albo cytatami z książek, albo słowami przedstawionych na nich czytelników, którzy zdradzają, jakie książki ich fascynują i dlaczego
są w ich życiu tak istotne. W akcję promującą
czytelnictwo i bibliotekę chętnie włączyli się
także włodarze powiatu i miasta. Dzięki temu
możemy poznać ich pasje czytelnicze.
Jak zauważa dyrektor placówki „Obcowanie z książką i kultura czytelnicza rozpoczynają się w domu rodzinnym. Jeżeli rodzice zachęcą dzieci do czytania i pokażą świat
książki, to ta tendencja się utrzyma. Miłość
do książki jest to miłość do grobowej deski.
Jeżeli ktoś się zakocha w dzieciństwie, nie
ma mowy, że przerwie obcowanie z literaturą
i kontakt z książką.” Na fotografiach umieszczeni są również najmłodsi czytelnicy. Jak
zauważa Elżbieta Stąpór to bardzo wdzięczny i zachęcający do czytania obrazek.
Biblioteka Publiczna im. ks. Franciszka Siarczyńskiego w Kozienicach stała się
miejscem skupiającym stowarzyszenia, kluby, inicjującym również wiele przedsięwzięć
kulturalno – oświatowych. Podczas ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, 9 maja odbył
się wernisaż wystawy pokonkursowej międzyszkolnego konkursu fotograficznego „Ziemia Kozienicka w uczniowskim obiektywie”,
w którym wzięło udział 24 uczniów PG nr 2
w Kozienicach, współorganizatora konkursu.
Wiele z przedstawionych prac wyróżnia się
wysokim poziomem artystycznym i umiejętnością obserwacji otaczającego świata wzbogaconą wrażliwością i subtelnością.
Obie wystawy można oglądać w siedzibie biblioteki, która będąc Biblioteką Powiatową prowadzi działalność zgodnie z zapisami ustawy o bibliotekach oraz ze statutem
i obowiązującymi przepisami zewnętrznymi
i wewnętrznymi. Dodatkowo sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami samorządowymi w powiecie kozienickim.
Agnieszka Gajda
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Konkurs wiedzy
„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”
Ogólnopolski konkurs „Poznajemy
Parki Krajobrazowe Polski” odbywa się
od 2002 roku i obejmuje swoim zasięgiem
15 województw. Jego głównym celem jest
popularyzacja wiedzy o parkach krajobrazowych oraz wiedzy z zakresu ochrony
przyrody i ekologii. W roku 1996 konkurs
obejmował jedynie parki krajobrazowe
województwa poznańskiego. W wyniku
współpracy nawiązanej w 2001 roku Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych
wspólnie z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
w roku 2002 zorganizował kolejną edycję,
tym razem pod nową nazwą „Poznajemy
Parki Krajobrazowe Polski”. Od tamtej
pory konkurs zyskał rangę ogólnopolskiego. Konkurs skierowany jest do uczniów
szkół gimnazjalnych i przebiega w dwóch
częściach: wojewódzkiej i ogólnopolskiej.
1. Część wojewódzka składa się
z czterech etapów. Pierwszy etap – szkolny ma na celu wyłonienie czteroosobowych
drużyn, które biorą udział
w kolejnych etapach konkursu: gminnym,
powiatowym i wojewódzkim. Część
ogólnopolska – to ostatni 5-ty etap konkursu, w którym rywalizują zwycięskie
drużyny z poszczególnych województw.
W trzech pierwszych etapach uczestnicy rozwiązują test wiedzy składający się
z 25 pytań (15 pytań ogólnych z zakresu
wiedzy przyrodniczej oraz 10 pytań z zakresu wiedzy o parkach krajobrazowych
danego województwa). W 4 i 5 etapie dodatkowo uczestnicy rozpoznają chronione
gatunki roślin i zwierząt. Ponadto w etapie 5 odbywa się konkurencja polegająca
na rozpoznawaniu pospolitych gatunków
roślin, interpretowaniu mapy topograficznej oraz wykonaniu zadań zespołowych.
Do tegorocznej, XIII edycji konkursu przystąpiło 523 uczniów z 26 szkół
położonych w 19 gminach znajdujących
się na terenie 5 parków krajobrazowych

województwa mazowieckiego. Finał
wojewódzki odbył się w dniu 3 kwietnia
2014 r. w Pionkach i został zorganizowany przez Zespół ds. Kozienickiego Parku
Krajobrazowego.
Wyniki finału wojewódzkiego XIII
edycji konkursu „Poznajemy Parki
Krajobrazowe Polski”
I Miejsce – Publiczne Gimnazjum
w Suskowoli reprezentujące Kozienicki
Park Krajobrazowy, Drużyna w składzie: Kacper Jaworski, Maciej Wieczorek, Aleksandra Krawczyk, Maksymilian
Prygiel; Opiekun: Katarzyna Grabowska – Adamiec
II Miejsce – Publiczne Gimnazjum
w Przesmykach reprezentujące Nadbużański Park Krajobrazowy, Drużyna
w składzie: Elżbieta Korycińska, Marek
Kamiński, Dariusz Kamiński, Katarzyna
Walczuk, Opiekun: Beata Lipińska
III Miejsce – Gimnazjum nr 1
w Piasecznie reprezentujące Chojnowski Park Krajobrazowy, Drużyna
w składzie: Anna Walczak, Weronika Olczyk, Maria Rutowicz, Klaudia Staśkiewicz, Opiekun: Iwona Czarnecka

IV Miejsce – Gimnazjum nr 2 im.
Ireny Sendlerowej w Otwocku reprezentujące Mazowiecki Park Krajobrazowy, Drużyna w składzie: Karol
Woźnicki, Łukasz Floriańczyk, Sebastian
Zawada, Karolina Suchodolska, Opiekun: Urszula Skulimowska
V Miejsce – Gimnazjum w Starych
Proboszczewicach reprezentujące Brudzeński Park Krajobrazowy, Drużyna
w składzie: Martyna Sztupecka, Ewelina
Rutkowska, Justyna Brudzyńska, Kamil
Wójcik, Opiekun: Anna Bigorajska
Wszyscy uczestnicy finału wojewódzkiego otrzymali cenne nagrody rzeczowe
ufundowane przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (tablety, czytniki e-booków, śpiwory, plecaki). Nagrody wręczali
m. in.: Bożenna Pacholczak – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Zbigniew Gołąbek – Radny
Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
Bogusława Sołśnia – Dyrektor Wydziału
Zamiejscowego WFOŚiGW w Radomiu,
Jan Komorowicz – Nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice oraz Sylwester Chołast
– Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
Zwycięska drużyna z Publicznego
Gimnazjum w Suskowoli, reprezentująca
Kozienicki Park Krajobrazowy im. prof.
Ryszarda Zaręby weźmie udział w zielonej szkole na terenie województwa pomorskiego, podczas której odbywać się będzie
finał ogólnopolski konkursu. Wszystkim
uczestnikom etapu wojewódzkiego serdecznie gratulujemy, a laureatom życzymy
sukcesów w finale ogólnopolskim.
Beata Waluś
Zespół ds. Kozienickiego
Parku Krajobrazowego
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Wystawa fotograficzna
„Dziedzictwo Puszczy Kozienickiej”
Puszcza Kozienicka położona w widłach pradolin rzek Wisły i Radomki to
jeden z większych kompleksów leśnych
na Mazowszu, zwany dawniej Puszczą
Radomską, a od początku wieku XVII
– Puszczą Kozienicką. Wówczas z dóbr
królewskich obejmujących główny trzon
Puszczy Radomskiej w 1607 r. wydzielono tzw. ekonomię królewską z administracyjną siedzibą w Kozienicach.
Od powstania naszej państwowości do
końca istnienia Rzeczpospolitej puszcza była
własnością królewską. Dzięki temu, że była
miejscem polowań królewskich Puszcza Kozienicka chroniona była przed wylesieniami.
Sprzyjał temu również słaby rozwój gospodarki. W tym czasie istniały tu jedynie smolarnie, drobne warsztaty rzemieślnicze (np.
bednarskie i kołodziejskie), a także nieliczne
młyny oraz tartaki zwane „piłami”. Bardzo
dobrze rozwinięte było bartnictwo.
W miarę upływu czasu, wraz ze wzrostem
liczby ludności, rozwojem przemysłu i rosnącym zapotrzebowaniem na drewno puszcza
zaczęła ulegać degradacji. W celu zachowania znacznych jeszcze obszarów naturalnych
lasów z najcenniejszymi drzewostanami, ciekawą florą i fauną w 1983 roku utworzono
tutaj Kozienicki Park Krajobrazowy. Obecnie (po powiększeniu w 2001 roku) jego powierzchnia obejmuje 26.233,83 ha, a wokół
Parku istnieje strefa ochronna – otulina obejmująca 36.009,62 ha. Obserwujemy tu dużą
różnorodność form ukształtowania terenu
– równinny krajobraz polodowcowy urozmaicają malownicze doliny rzek Radomki
i Zagożdżonki oraz wzniesienia wydmowe
z charakterystycznymi zabagnieniami, zwanymi w miejscowej gwarze „ługami”.
Pięknym krajobrazom towarzyszy bogactwo świata roślin i zwierząt. Stwierdzono
tu występowanie 294 gatunków grzybów

wielkoowocnikowych, 228 porostów i 94
mszaków oraz około 628 gatunków roślin
naczyniowych. Wśród nich jest 65 gatunków chronionych, a 6 wpisanych jest do
„Polskiej czerwonej księgi roślin”. Z występujących tu ponad 218 gatunków ptaków
do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt”
wpisanych jest 28 gatunków. Ssaki reprezentowane są przez 59 gatunków – w tym
32 chronionych. W lasach Puszczy Kozienickiej żyje 16 gatunków nietoperzy (m.in.:
mroczek posrebrzany i pozłocisty, nocek
wąsatek, mopek i borowiaczek), 13 gatunków płazów i 6 gatunków gadów (w tym
żółw błotny) oraz liczne bezkręgowce.
Najcenniejsze i najbardziej naturalne
ekosystemy leśne, często z około 200tu letnimi drzewostanami zostały objęte
ochroną jako rezerwaty przyrody. Jest ich
15 i reprezentują najciekawsze i najbogatsze zbiorowiska roślinne. Łącznie zajmują 1267,92 ha. Śródleśne bagna, oczka
wodne i torfowiska o łącznej powierzchni
335,28 ha uznano za użytki ekologiczne.

Ochroną pomnikową objętych jest 261
obiektów. Są to drzewa rosnące pojedynczo i w grupach, jedna aleja lipowo
– kasztanowa, 2 krzewy, głaz narzutowy
oraz 3 stanowiska bluszcza zwyczajnego.
Wystawa fotograficzna „Dziedzictwo
Puszczy Kozienickiej” pokazuje najciekawsze
miejsca Puszczy, które przetrwały do naszych
czasów oraz zdjęcia zwierząt uchwyconych
w ich naturalnym środowisku. Autorami tych
zdjęć są fotografowie związani z puszczą: Robert Dróżdż, Robert Jelonkiewicz, Wojciech
Kuchta, Maciej Rębiś, Artur Tabor, Sławomir
Wąsik, którzy wiele dni spędzili w terenie
o różnych porach dnia i roku. Przemierzali leśne ostępy niosąc ciężkie plecaki ze sprzętem
fotograficznym, aby uchwycić odpowiedni
moment, znaleźć ten właściwy kadr. Spędzili również wiele godzin siedząc w specjalnie
zbudowanych ukryciach (często na czubkach
drzew), aby zrobić ciekawe ujęcie zwierząt
żyjących w puszczy.
Warto tu przyjechać, aby samemu podziwiać piękne krajobrazy. Może szczęście
dopisze i uda się zobaczyć np. łosia czy żurawia. Dla zainteresowanych pogłębianiem
wiedzy przyrodniczej przygotowana jest
oferta edukacyjna, z której można skorzystać w Ośrodku Dydaktyczno – Muzealnym
Puszczy Kozienickiej w Augustowie oraz
na ścieżkach dydaktycznych w terenie.
Dla turystów preferujących aktywny
wypoczynek przygotowane są szlaki piesze
i rowerowe, wyposażone w liczne parkingi
leśne i miejsca wypoczynku. Łączą one najpiękniejsze i najciekawsze zakątki puszczy.
Serdecznie zapraszamy do wędrówek pieszych, rowerowych lub z aparatem w ręku.
Jolanta Tabor
Mazowiecki Zespół
Parków Krajobrazowych
Autor zdjęć Artur Tabor

www.kozienicepowiat.pl
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„Dam Ci kamyk...”
„Dam Ci kamyk...” to tytuł wystawy
w Muzeum Regionalnym im. prof. Tomasza Mikockiego w Kozienicach. Ta wystawa o charakterze czasowym prezentuje
biżuterię autorstwa dr Jarosława Kolca –
wykładowcy ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi prowadzącego Pracownię Technologii i Materiałoznawstwa
w Katedrze Biżuterii na Wydziale Tkaniny i Ubioru. Autor prezentowanych
na wystawie prac jubilerskich prowadzi
także wykłady i zajęcia w Zakładzie Metodologii i Pedagogiki Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest
również założycielem i członkiem Grupy
Twórczej G7 oraz sekretarzem regionalnym Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego i Rzeczoznawcą Diamentów.
Bierze czynny udział w wystawach i konkursach krajowych oraz zagranicznych
związanych z projektowaniem biżuterii.
Jak sam powiedział w wywiadzie do 4
numeru „Jubilera Polskiego” z 2013 roku:
„Biżuteria powinna być jakby dzieckiem
twórcy. Począwszy od myśli, zarysu formy, kończąc na gotowym dziele. Idealna

biżuteria powinna podkreślać osobowość
użytkownika, być wykonana perfekcyjnie.
(...) Obecnie coraz więcej osób chce posiadać biżuterię unikatową, taką, która
jest jedyna w swoim rodzaju, która będzie
akcentować indywidualność jej posiadacza. Noszona biżuteria autorska nie tylko
jest nośnikiem informacji o odbiorcy, ale
również dostarcza przyjemności, budzi
emocje.”
Emocje budzi także krzemień pasiasty, z którego została wykonana większość prac prezentowanych na wystawie.
Krzemień to bowiem dla geologów wciąż
zagadkowa skała, dla archeologów unikatowy surowiec mineralny, natomiast
dla artystów fascynujący i tajemniczy
kamień jubilerski dający ogromne możliwości twórczej inspiracji, zadziwiający
w wyrobach jubilerskich niepowtarzalnym
deseniem, w którym możemy zobaczyć
przestrzeń, wzburzone wody, krajobrazy
ziemi, świat roślin i zwierząt – całe bogactwo czterech żywiołów. Każdy kawałek
krzemienia zachwyca niepowtarzalnym
i niezwykłym obrazem, a oszlifowany jest

niemal dziełem sztuki. Widać to nie tylko
w dużych okazach, ale także w małych
wykonywanych ręcznie kaboszonach wykorzystywanych do produkcji unikatowej
biżuterii.
Ponadto krzemień pasiasty posiada
trzy najważniejsze cechy kamienia jubilerskiego: dekoracyjność, odpowiednią twardość i rzadkość występowania,
a możliwość uzyskania lustrzanego poleru
czyni go cennym i poszukiwanym surowcem. Najszlachetniejsza odmiana tego kamienia występuje w jedynym miejscu na
świecie – w ziemi sandomierskiej, głównie w rejonie Krzemionek Opatowskich
oraz w północno – wschodnim obrzeżu
Gór Świętokrzyskich ciągnąc się od Ożarowa do Iłży.
Wystawa, którą można oglądać do
końca czerwca, powstała ze zbiorów
własnych artysty oraz Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.
Muzeum Regionalne w Kozienicach
jest czynne codziennie oprócz poniedziałków od godziny 9:00 do 15:30.
Agnieszka Gajda

SKATEPARK W KOZIENICACH JUŻ OTWARTY
W sobotę 12 kwietnia przy Krytej
pływalni Delfin odbyła się długo wyczekiwana impreza otwarcia skateparku.
O powstanie miejsca do jazdy na rowerach,
deskach i rolkach młodzież z Kozienic
starała się od ponad 8 lat. Obiekt podzielony został na część street i park. Ponad
połowę publiczności stanowiła młodzież
w wieku 8-15 lat, dużą cześć stanowiły
osoby, które przyczyniły się do powstania skateparku. Do uroczystego przecięcia
wstęgi zaproszono: Starostę Powiatu Kozienickiego Janusza Stąpora, Burmistrza
Gminy Kozienice Tomasza Śmietankę,
z-cę przewodniczącego Rady Miejskiej
Edwarda Pułkowskiego, pomysłodawcę
Huberta Cicheckiego oraz przedstawiciela
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młodzieży Antoniego
Kopyta. Po oficjalnej
części
przemówień,
oklasków,
przecinania szarf i puszczania
w niebo balonów przyszła kolej na pokazy
zaproszonych riderów.
Luźny jam połączony z pokazami
profesjonalnych zawodników skateboard i bmx cieszył się
ogromną popularnością wśród widzów.
W skład ekipy PRO wchodził Skejcik
(Lando, SSG) Oskier (Lando), Sano
(SSG) i Jalo (Koka).
Tricki, które wykonywali,
wgniatały
zebranych w wygodne fotele trybun,
a większość zgromadzonych nie mogła uwierzyć w to,
co widzi. Podwójne
tailwhipy, flary, kombinacje na pegach,
manuale i rotacje
sprawiły, że młodzi
zawodnicy zapisani
do zawodów również
poszli na całość.

Sportowa część imprezy uatrakcyjniona została dobrą muzyką, jam graffiti
oraz sporą ilością nagród od sponsorów.
Organizatorzy zadbali o najdrobniejszy
szczegół, z nadzieją, że w pełni wykonali
swoje zadanie.
Wyniki zawodów prezentują się następująco:
NAJWYŻSZY BUNNYHOP (skok nad poprzeczką 103cm) – ADAM MICHALSKI
NAJLEPSZY ZAWODNIK MTB –
PIOTR ŚWIĄTEK
ZAWODY BMX:
MIEJSCE I – PAWEŁ GOS
MIEJSCE II – DAMIAN RĄBKOWSKI
MIEJSCE III – KACPER SKOCZKOWSKI
Dominika Perc
KCRiS Kozienice
www.kozienicepowiat.pl

Wydarzenia

TENISIŚCI STOŁOWI „ENERGII” W IV LIDZE
Wygranym meczem 8:4 z wiceliderem TOPSPIN-GOSIR
Konstancin – Jeziorna tenisiści stołowi „Energii” Kozienice
zakończyli debiutancki sezon w V lidze mazowieckiej. Punkty
w tym ostatnim meczu sezonu zdobyli Jakub Chołuń – 3, Jakub
Caban – 2 i po jednym Jarosław Kozłowski, Norbert Zielony
oraz debel Grzegorz i Tomasz Tamiołowie. Jak silnym i wyrównanym składem dysponuje nasz zespół świadczy to, że lider
„Energii” Grzegorz Tamioła nie grał meczów singlowych, ustępując pola młodzieży. Znakomitą formę zaprezentował zwłaszcza Jakub Chołuń wygrywając trzy mecze po 3:0, a niebywałego
wydarzenia byliśmy świadkiem w meczu Kuby Cabana, który
prowadząc w pierwszym secie meczu z Andrzejem Zientarskim
10:0 będąc w zgodzie z niepisaną regułą tenisistów, że nie wygrywamy do zera, oddał przeciwnikowi 10 punktów i w rezultacie przegrał seta do 12, ale cały mecz wygrał 3:2. wygrany
mecz z Konstancinem był 13, ostatnim w sezonie zakończonym
awansem do IV ligi.
Debiutancki sezon pokazał, że tenis stołowy jest sportem dla
wszystkich, w niektórych drużynach występowali zawodnicy kilkunastoletni jak i pięćdziesięciolatkowie. Jak twierdzą fachowcy
gra przede wszystkim głowa, potem nogi, a na końcu ręka.
Sekcja powstała jako druga obok piłki nożnej w KS „Energia” Kozienice w grudniu 2012 r. Grono pasjonatów tenisa
stołowego, którzy do tej pory grali amatorsko w turniejach
w Radomiu, Puławach, Dęblinie, Warszawie czy w turniejach
w Kozienicach organizowanych przez Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego: lidze powiatowej czy mistrzostwach
powiatu postanowiło zorganizować się w sekcję. Niepodważalne są zasługi Mariusza Kuryłka, Grzegorza Gołębiowskiego,
Krzysztofa Pawlika oraz innych, którzy natrafili na przychylny
klimat Zarządu KS „Energia” do utworzenia drużyny zdolnej rywalizować w rozgrywkach ligowych.
Już 14 stycznia 2013 r. w sali gimnastycznej PSP w Janikowie
odbył się pierwszy trening kilku tenisistów, wzięły w nim również
udział dzieci, uczniowie szkoły. Po kilku miesiącach przygotowań
6 października 2013 r. drużyna zadebiutowała wygranym meczem
w Łaskarzewie z „Promnikiem”. Pierwsze historyczne wygrane

zanotowali Grzegorz Tamioła i Jakub Caban, a cały mecz „Energia” wygrała 8:4. Pierwszy mecz u siebie odbył się tydzień później 13 października 2013 r. z Kazanowem i znów wygrana, tym
razem 8:1. Trzynaście wygranych meczów: 26 punktów zdobytych, 0 straconych, 104 wygrane gry, 34 przegrane to bilans naszej drużyny. Tak przedstawia się tabela V ligi mężczyzn grupa B
2013/14 – gry o miejsca I-V po zakończeniu sezonu.
www.kozienicepowiat.pl

Mecze

pkt +

pkt –

gry +

gry –

KTS ENERGIA Kozienice

Nazwa

13

26

0

104

34

TOPSPIN-GOSIR
Konstancin-Jeziorna

13

20

6

93

49

ULKS Kazanów II

13

19

7

87

63

TG SOKÓŁ III Brwinów

13

12

14

73

75

ULKS VIS Wiskitki II

13

11

15

59

76

Skuteczność zawodników w grach pojedynczych:
Imię i nazwisko zawodnika

mecze wygrane

mecze przegrane

Grzegorz Tamioła

20

1

Jakub Caban

25

4

Jakub Chołuń

18

8

Norbert Zielony

11

3

Tomasz Tamioła

4

4

Grzegorz Gołębiowski

2

4

Bartłomiej Balcerowski

1

1

Jarosław Kozłowski

1

5

W grach podwójnych oprócz wymienionych wystąpił jeszcze
Mateusz Kacprzak. W 26 deblach wystąpiło w różnych składach
10 naszych par. najwięcej punktów zdobyli:
Grzegorz Tamioła z synem Tomkiem
7 zwycięstw
Jakub Caban, Jakub Chołuń		
5 zwycięstw
Grzegorz Tamioła, Norbert Zielony
2 zwycięstwa
Jakub Caban, Bartłomiej Balcerowski
2 zwycięstwa
Nasze deble wygrały 22 mecze, a przegrały tylko 4.
Jak widać niekwestionowanym liderem naszej drużyny jest
Grzegorz Tamioła, który wygrał 20 swoich meczów i tylko 1
przegrał. Jego doświadczenie, solidność jak również rady, których udzielał młodszym kolegom były podstawą sukcesu. Widowiskowy styl i stalowe nerwy czynią z Grześka niezastąpionego
w IV – ligowych meczach w przyszłym sezonie.
Zadowolonym również należy być z postawy naszych najmłodszych zawodników, uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Kozienicach: Cabana, Chołunia i Balcerowskiego oraz ucznia gimnazjum 14-letniego Tomka Tamioły, który mimo kontuzji (złamana
ręka) bardzo szybko wrócił do formy. Nie do przecenienia jest
postawa starszych zawodników Zielonego, Gołębiowskiego,
Kozłowskiego, Kacprzaka, którzy widząc zapał młodzieży często musieli odkładać swoje sportowe ambicje na później, ale też
mają szansę na rozwój.
Nie ma w tym zestawieniu Mariusza Kuryłka, najlepszego
kozienickiego tenisisty w poprzednim sezonie (mistrz powiatu),
który odszedł do GULKS ŻAK ISKRA Kotuń grającego w IV
Dokończenie na str. 14

Nasz Powiat * 

Wydarzenia

DZIEŃ STRAŻAKA 2014
W dniu 9 maja w siedzibie Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Kozienicach, przy ul. Nowy Świat 3 odbyły się tegoroczne obchody Dnia Strażaka
dla strażaków z powiatu kozienickiego. Na
zakończenie uroczystej zbiórki odbyło się
wręczenie odznaczeń resortowych i korporacyjnych oraz awansów na wyższe stopnie
służbowe – wyróżniającym się w służbie
strażakom z Komendy Powiatowej PSP
w Kozienicach oraz strażakom OSP.
Odznaczenia resortowe otrzymali:
Złotą Odznakę Zasłużony dla Ochrony
Przeciwpożarowej dh Janusz Stąpór,
Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej st. Kpt. Krzysztof
Kowalczyk.
Komendant Główny Państwowej
Straży Pożarnej wyróżnił dyplomem za
wzorową postawę i wysokie osiągnięcia
w realizacji zadań służbowych mł. bryg.
Pawła Potuchę.
Prezydium Zarządu Głównego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczyło Złotym Medalem Związku: druhów Stanisława Bachanka
i Sławomira Smolarczyka. Ponadto 7 strażaków z KPPSP Kozienice i OSP otrzymało odznaczenia korporacyjne, czyli: Złoty, Srebrny
i Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa.
Awanse na wyższe stopnie służbowe
otrzymali strażacy:
asp.sztab. Dariusz Bernat
asp.sztab. Zbigniew Małecki

asp.sztab. Krzysztof Ochnik
asp. Michał Muszyński
ogn. Mirosław Węsek
ogn. Dariusz Szymański
mł. ogn. Jarosław Karsznic
st.sekc. Hubert Czubaj
st.str. Marcel Czubaj
st.str. Karol Grudzień
st.str. Adam Jeziorowski
st.str. Michał Woźniak
W obchodach Dnia Strażaka uczestniczyli m.in.: st. bryg. Zbigniew Szczygieł
– Z-ca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Janusz Stąpór – Starosta Powiatu Kozienickiego, Komen-

dant Powiatowy PSP w Zwoleniu, Z-ca
Komendanta Miejskiego w Radomiu,
przedstawiciele: Burmistrza Gminy Kozienice, Wójtowie Gmin Gniewoszów
i Sieciechów oraz inni zaproszeni goście.
W uroczystych obchodach Dnia Strażaka
uczestniczył również ks. dziekan Władysław Sarwa
Strażackie święto zostało uświetnione
przez poczty sztandarowe Ochotniczych
Straży Pożarnych oraz orkiestrę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozienicach.
st. kpt. Paweł Kowalski
Rzecznik Prasowy K-dta Pow. PSP
w Kozienicach

JUBILEUSZ 50 – LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
W GMINIE GRABÓW NAD PILICĄ
W czwartek, 11 kwietnia 2014 r. odbyło się uroczyste wręczenie medali za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą
Świętą koncelebrowaną przez Ks. Stanisława Drąga, na której małżonkowie od-

nowili przysięgę małżeńską.
Wójt Gminy Grabów nad Pilicą Euzebiusz Strzelczyk złożył „Złotym Parom”
życzenia, aby nadal trwali w przyrzeczeniu: „w zdrowiu i w chorobie, w smutku
i w radości, w bogactwie i w biedzie”.

W imieniu Prezydenta RP Wójt Gminy
Grabów nad Pilicą Euzebiusz Strzelczyk
przystąpił do aktu dekoracji medalami
15 z 19 par małżeńskich, w którym
uczestniczyli również: Starosta Powiatu
Kozienickiego Janusz Stąpór, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki
oraz Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Strzelczyk.
Młodzież z Zespołu Szkół
w Grabowie nad Pilicą zaprezentowała dla Jubilatów pokaz tańca
oraz montaż słowno – muzyczny.
W trakcie występu dzieci rozdały kwiaty.
Wszyscy zaproszeni goście
zostali poczęstowani tortem
i szampanem na symbol szczęścia i wytrwałości w życiu
we dwoje.
Anna Jaworska
USC Grabów nad Pilicą
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XXXVII Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym

11 kwietnia w Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego
w Kozienicach odbył się etap powiatowy
XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Turnieje te organizowane są dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, spełniających określone wymagania, muszą posiadać i przedstawić do
wglądu:
• kartę rowerową,
• legitymację szkolną,
• pisemną zgodę rodziców (opiekunów
prawnych) na udział w Turnieju,
• zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych)
o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do udziału w Turnieju.
Turniej zorganizowany został przez
Polski Związek Motorowy, Komendę
Główną Policji, Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu
Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego – wraz z odpowiednimi strukturami terenowymi.
Zmagania składały się z trzech etapów:
testu wiedzy z dziedziny bezpieczeństwa
drogowego, jazdy na rowerze po torze
sprawnościowym oraz sprawdzenia wie-

dzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Ostatecznie w wyniku rywalizacji
drużynowej XXXVII Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym etapu powiatowego, w klasyfikacji szkół podstawowych 3 miejsce zajęła PSP w Brzózie,
na drugim miejscu uplasowała się PSP
w Stanisławicach natomiast zwyciężyła
drużyna z PSP w Gniewoszowie.
W klasyfikacji szkół gimnazjalnych,
3 miejsce zdobyli przedstawiciele PG
w Brzózie, na 2 miejscu uplasowali się
uczniowie PG Nr 1 im. Jana Pawła II
w Kozienicach, a 1 miejsce wywalczyła
drużyna z PG w Gniewoszowie.

Dwie najlepsze drużyny w kategorii
szkoły podstawowe oraz dwie najlepsze
w kategorii gimnazja zakwalifikowały się
do kolejnego – rejonowego etapu turnieju.
Zawody zakończyło uroczyste wręczenie dyplomów i nagród wszystkim uczestnikom zmagań, którego dokonali Janusz
Stąpór Starosta Powiatu Kozienickiego,
Henryk Kuśmirek zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kozienicach,
Paweł Potucha zastępca Komendanta
Powiatowego PSP w Kozienicach oraz
Krzysztof Ludwiczak dyrektor PSP
Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Jana Kochanowskiego w Kozienicach.
Sabina Semeniuk

Sukces Klubu Seniora „RELAKS” z Kozienic
28 kwietnia 2014 r Klub Seniora „Relaks” reprezentował Kozienice
w przesłuchaniach konkursowych II Przeglądu Piosenki Polskiej „KOCHAM CIĘ

OJCZYZNO” w Ośrodku Kultury „ARSUS” w Warszawie. W konkursie udział
wzięło 17 zespołów oraz 10 solistów. Po
przesłuchaniach, telefonicznie zaproszo-

no zespół RELAKS oraz solistkę Mirosławę Wójcicką do udziału w Koncercie
Laureatów w dniu 8 maja 2014 r. Konkurs
wygrali: w kategorii zespół I miejsce oraz
w kategorii solista – I miejsce. Miłym zaskoczeniem dla nas były słowa Jurorów
kiedy weszliśmy na scenę żeby zaprezentować swoją piosenkę: „Szanowni Państwo, z wielką uwagą oglądajcie występ
zespołu RELAKS z Kozienic i uczcie się
od nich jak należy śpiewać i zachowywać
się na scenie”.
Mirosława Wójcicka
Klub Seniora zaprasza osoby zainteresowane wspólnym śpiewaniem do
wzięcia udziału w próbach Zespołu we
wtorki i czwartki o godz. 17.00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Kozienicach ul.
Konstytucji 3-go Maja 3.
Kontakt 510 611 909 Mirosława Wójcicka Przewodnicząca Klubu Seniora
„RELAKS”

www.kozienicepowiat.pl
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WSPÓŁPRACA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W KOZIENICACH Z POLITECHNIKĄ WARSZAWSKĄ
W piątek 25 kwietnia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego
w Kozienicach odbyły się zajęcia przygotowane przez wykładowców Politechniki
Warszawskiej. Wykład oraz zajęcia warsztatowe zostały przeprowadzone w ramach
współpracy Politechniki Warszawskiej
z I LO. Politechnika Warszawska sprawuje
nad naszą szkołą patronat, który polega na
wspieraniu liceum w nauczaniu przedmiotów ścisłych, głównie dotyczących nauk
matematycznych, fizycznych chemicznych.
Współpraca ma na celu lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania studiów
na uczelniach technicznych, a także pomoc
w kształceniu najbardziej utalentowanych
osób – mówi dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego
Ewa Malec. Uczniowie uczestniczą w zajęciach organizowanych specjalnie dla nich
na politechnice, natomiast wykładowcy
uczelni przyjeżdżają z wykładami oraz zajęciami warsztatowymi do liceum.

Profesor Mirosław Karpierz przybliżył
młodzieży wybrane zagadnienia fizyczne,
w przystępny i niezwykle ciekawy sposób
opowiadał o świetle. Wybór tematu był podyktowany możliwościami, jakie stwarza
światło. Profesor podkreślił, że fotonika
uznawana jest za kluczową nauką XXI wielu. Szczególną rolę ogrywają w tym czasie
możliwości, jakie stwarza światło, przede
wszystkim wykorzystywanie go do przesyłania i przetwarzania informacji. Młodzież
podczas wykładu mogła dowiedzieć się, co
to jest światło, jak je postrzegamy, a także jak
działają różne przyrządy używane w codziennym życiu. Część warsztatową poprowadził
absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im.
Stefana Czarnieckiego, a obecnie doktorant
na Politechnice Warszawskiej Paweł Jung.
Szczególnym zainteresowaniem cieszył się pokaz doświadczeń ilustrujących
wykorzystanie ich w światłowodach.
Profesor w niezwykle ciekawy i bardzo
przystępny sposób wprowadził słuchaczy
w świat fal elektromagnetycznych, skupiając
uwagę na tym zakresie promieniowania, któ-
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re jest dostępne naszym zmysłom, tj. świetle.
Własności i prawa rządzące światłem ilustrował prostymi doświadczeniami i przykładami z szerokiego zakresu życia codziennego,
wyjaśniał mechanizm widzenia otaczającego
nas świata. Uwagę uczniów skupiły również
treści dotyczące zakresu optycznego przetwarzania informacji, w tym optoelektroniki światłowodowej, holografii czy właśnie
fotoniki tj. technologie ciekłokrystalicznych
światłowodów fotonicznych – komentuje
nauczycielka matematyki Joanna Piwońska.
Odbiorcami były dwie grupy uczniów,
pierwszą stanowili zainteresowani uczniowie klas pierwszych, drugą zaś drugoklasiści rozszerzający przedmioty ścisłe
(politechniczne).
Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego zaprezentowali efekty uczestnictwa
w warsztatach holograficznych w Warszawie. Wykłady te odbyły się 3 grudnia oraz
10 grudnia 2012 roku. Sześcioosobowa
grupa uczniów I LO pod opieką nauczycielki fizyki Marzanny Chołuj
brała udział w Warsztatach Holografii na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Te elitarne zajęcia prowadzone były
przez doktorantów Laboratorium Informatyki Optycznej
pod patronatem dr hab. Macieja
Sypka.
Pierwszego dnia uczniowie wykonywali hologram tzw.
cienki Fresnela, który można
odtwarzać tylko w świetle koherentnym. W trakcie pracy w laboratorium
byli podzieleni na dwuosobowe zespoły.
Z każdym zespołem współpracował jeden
doktorant, który nadzorował pracę i udzielał koniecznych wskazówek. W kolejnym
dniu uczestnicy poznali i zastosowali metodę zapisu hologramu objętościowego nazywanego również grubym. Najciekawszym
i najefektywniejszym sposobem wykonania tego typu hologramu było zapisanie go
z wykorzystaniem hologramu Fresnela,
szczególną zaś jego cechą jest fakt, że można go odtworzyć w świetle białym. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikat Szkoły Holografii – mówi nauczycielka fizyki
Marzanna Chołuj.
Współpraca z Politechniką Warszawską
stwarza naszej szkole możliwości, dzięki
którym nauka przedmiotów ścisłych jest bardziej atrakcyjna. Spotkania z wykładowcami
PW oraz wymiana doświadczeń ze starszymi
kolegami kształcącymi się w naukach ścisłych pozwala młodzieży na bardziej świadomy wybór kierunków studiowania.
I LO w Kozienicach

XLI SESJA RADY
POWIATU
KOZIENICKIEGO
23 kwietnia 2014 roku odbyła się
XLI Sesja Rady Powiatu Kozienickiego. Radni wysłuchali informacji: Powiatowego Inspektora Sanitarnego na
temat oceny stanu sanitarno – epidemiologicznego powiatu kozienickiego, Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Kozienicach na temat stanu epizootycznego na obszarze powiatu kozienickiego,
a także Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kozienicach z działalności
w 2013 roku.
Podjęte zostały uchwały w następujących sprawach:
– udzielenia pomocy finansowej Gminie
Garbatka-Letnisko na realizację zadania „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
w ul. Czarnoleskiej”,
– udzielenia pomocy finansowej Gminie
Grabów n/Pilicą na realizację zadania
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kępa Niemojewska – etap I”,
– udzielenia pomocy finansowej Gminie
Kozienice na realizację zadania „Budowa centrum kulturalno-artystycznego
w m. Kozienice”,
– udzielenia pomocy finansowej Gminie
Kozienice na realizację zadania „Termomodernizacja dachu w PG Nr 2
w Kozienicach”,
– udzielenia pomocy finansowej Gminie
Sieciechów na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania: Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa z rurociągiem przesyłowym
tłocznym dla m. Sieciechów gm. Sieciechów”,
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2014 rok,
– zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Kozienicach przyjętego
Uchwałą Nr XIX/166/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu
Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Kozienicach,
– nieodpłatnego przekazania na rzecz
Gminy Kozienice nieruchomości położonej w obrębie Holendry gm. Kozienice, z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków.
danuta delekta

www.kozienicepowiat.pl
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Kozienickie Nepomuki

Przemierzając malownicze szlaki powiatu kozienickiego natrafiamy często na
„rozsiane w krajobrazie modlitwy ludu”
liczne kapliczki i krzyże; przydrożne, zatopione w polnych kwiatach, pośród falujących łanów zbóż, w ciszy leśnych duktów, nad rwącymi rzekami i szemrzącymi
strumieniami. Są one nieodłącznym elementem krajobrazu, świadkami bogatej
i niepowtarzalnej historii, świadectwem
szczególnych wydarzeń. Te niewielkie
budowle kultowe były najczęściej wznoszone w celach wotywnych, przebłagalnych lub obrzędowych. Lokalizowano
je w miejscach objawień, a najczęściej
w miejscach wydarzeń ważnych dla lokalnej społeczności. Wokół nich skupiało
się życie religijne choć często były obiektem wielu ludowych zwyczajów, wskazywały drogę, dawały nadzieję, chroniły
od nieszczęść, były zachętą do modlitwy.
Fundowane były zbiorowo lub indywidualnie. Najczęściej są to obiekty murowane słupowe, postumentowe z podziałem
na kilka kondygnacji zakończone figurą
lub krzyżem lub szafkowe zawieszone na
drzewach.
Na szczególną uwagę zasługują
obiekty poświęcone św. Janowi Nepomucenowi. Kim był ów święty? Spośród wielu podań i faktów historycznych
wynika, że Jan Nepomucen urodził się
prawdopodobnie w Pomuku (obecnie
Nepomuku) w Czechach w roku 1350.
Swoje życie dorosłe związał ze stanem
duchownym. Po otrzymaniu święceń
kapłańskich został kanonikiem kapituły
katedry św. Wita w Pradze i generalnym
wikarym przy arcybiskupie praskim, który był przeciwnikiem króla Wacława IV
prowadzącego jego zdaniem rozwiązły
tryb życia. Bywał zapraszany na dwór
królewski i niebawem został spowiednikiem królowej. Król podejrzewając żonę
Zofię Bawarską o niewierność próbował
wymusić na Janie wydanie tajemnicy
spowiedzi. Kiedy ten odmówił został
uwięziony i poddany ciężkim torturom
i w końcu zginął w nocy 20 marca
1393 roku wrzucony z przyczepionymi do
szyi kamieniami z mostu Karola do rzeki
Wełtawy. Kult rozwijany przez jezuitów
niebawem dotarł do Polski. Jan Nepomucen jako męczennik został beatyfikowany
w 1721 roku przez papieża Innocentego
XIII, a zaliczenia go w poczet świętych
dokonał papież Benedykt XIII w dniu
19 marca 1729 roku. Został on i jest po
dzień dzisiejszy patronem spowiedników
i dobrej spowiedzi, a przede wszystkim
według tradycji ludowej, patronem chroniącym przed powodziami, wzburzonymi
www.kozienicepowiat.pl

wodami, zalewami pól i zasiewów jak
i suszą, a także patronem mostów i przepraw. Z tego powodu figury św. Nepomucena nazywane „Nepomukami” spotyka
się najczęściej w pobliżu rzek, mostów
w okolicy skrzyżowań dróg, ale także na
placach publicznych i przy kościołach.
Postać Świętego przedstawiana jest
zazwyczaj w niewielkim kontrapoście,
zawsze z brodą i wąsami, ubrana na ogół
w czarną sutannę, na którą nałożona jest
biała komża. Na głowie ma biret, a wokół niego aureolę z pięcioma gwiazdami
symbolizującymi pięć cnót męczennika.
W rękach trzyma najczęściej krzyż albo
krzyż z palmą lub stułą-symbolami męczeńskiej śmierci i oznaką spowiednika.
Pomimo położenia powiatu w widłach
Wisły i Pilicy i ciągłego zagrożenia powodziowego znacznego jego obszaru wśród
zachowanych kapliczek tylko cztery
z nich poświęcone są św. Janowi Nepomucenowi. Trzy z nich występują na historycznym Zapilczu leżącym między ujściami Pilicy i Radomki, od Wyśmierzyc
do Wisły, należącym niegdyś do Ziemi
Czerskiej województwa mazowieckiego.
W północnej jego części na terenie naszego powiatu, niemal w widłach Wisły
i Pilicy znajduje się wieś Zagroby. Tu pod
koniec wsi przy drodze do Warki stoi klasyczna słupowa Nepomuka w kształcie
kolumny opartej na kwadratowej bazie.
Okrągły trzon, prawie 2,5 m wysokości,
zakończony prostą kwadratową głowicą,
stanowi podstawę nadbudowy właściwej
kapliczki, której frontowa i boczne ściany
tworzą ślepą arkadę, pokrytą dachem namiotowym zwieńczonym żelaznym krzyżem. W trzonie kolumny znajduje się półkolista wnęka, a w niej niewielka, ludowa
figurka Świętego wykonana z drewna, pokryta resztkami zachowanej polichromii.
Drugim zachowanym obiektem jest
okazała kamienna figura Świętego ujęta
w niewielkim kontrapoście z krzyżem,
w komży i biretem, osadzona na baniastym,
kilkuczłonowym cokole. Ta postumentowa
kapliczka stoi na uboczu w pobliżu parafialnego kościoła w Magnuszewie.
Czas jej powstania nie jest dokładnie
znany. Na podstawie lokalnych niepisanych przekazów możemy przypuszczać,
że została ona wzniesiona na początku
XX w. Sama forma architektoniczna nie
uległa przekształceniu. Niefachowa natomiast odnowa poprzez malowanie jaskrawymi farbami, tak jak i ogrodzenie jej betonową barierką pomniejszyły jej wygląd
estetyczny.
W podobnym stylu została wzniesiona zapewne przed 1859 r. Nepomuka

w Brzózie przez hrabiankę Adelę z rodziny Ożarowskich – dziedziczkę i ostatnią właścicielkę Brzózy. Przy drodze do
Głowaczowa na prostokątnym cokole
umieszczono piękną i cenną, wykutą
w piaskowcu rzeźbę św. Jana Nepomucena według obowiązującego kanonu. Na
podstawie frontowej umieszczono widoczny napis w języku łacińskim S. Joannes Nepomucene ora pro omnibus qui
coluni te w tłumaczeniu: Święty Janie Nepomucenie módl się za wszystkich, którzy
cię czczą. Na rewersie natomiast widnieje
napis memoryczny, prawdopodobnie później dodany, Za duszę ś.p. Zofii, Adama,
Stanisława, Franciszka prosi o westchnienie do Boga 1859 r, A.O.
Najbardziej zagadkową, ze względu
na swoje położenie jak i na związane z nią
podania, jest kapliczka w Regowie. Nieopodal zabudowań tej miejscowości na
polach, prawie 100 m po lewej stronie od
drogi z Gniewoszowa do Wysokiego Koła,
w otoczeniu starych lip znajduje się trudno zauważalny obiekt sakralny. Z daleka
trudno rozpoznać komu jest poświęcony.
Dopiero po pokonaniu dystansu z pasa
otaczającej zieleni wynurza się kamienna
figura Nepomucena, ustawiona na masywnym, ceglanym, tynkowanym cokole
z wnęką. Ta dziwna oaza wśród pól, pełna
tajemniczości i mistycyzmu była podstawą dla niejednego w snuciu domysłów
co do jej lokalizacji i przeznaczenia. Dla
jednych miejsce to najbardziej pasowało
na cmentarz choleryczny. Według innych
ustnych przekazów figurę postawiono na
grobie, a więc nie zbiorowej mogile, ale
pojedynczym miejscu pochówku. Miał
tu spocząć w połowie XVIII w. zarządca
niedalekiej Boguszówki noszący imiona
Jana Nepomucena, który popełnił samobójstwo. Najciekawszą jednak legendę
związaną z figurą przytacza Zenon Gierała w swojej książce Opowieści przydrożnych kapliczek. Legenda ta głosi, że
w zamierzchłych czasach wójt Gniewoszowa wraz z sekretarzem ukradli pieniądze zdeponowane w klasztorze w Wysokim Kole. Początkowo chcieli je ukryć
pod figurą, jednak lepszym schronieniem
okazały się korzenie gruszy. Niedługo
po tym zaczęły dziać się dziwne rzeczy.
Wylew Wisły zatopił pola wokół gruszy,
przewracały się wozy z beczkami, słychać
było dziwne hałasy, a na dodatek wójta
zaczęły bić kije, które same zeszły z haka
w ścianie. Po upływie roku od zakopania
łupu wójt zaczął słyszeć głos sekretarza,
który wzywał go pod figurę NepomuceDokończenie na str 14
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„Gwiazdy Drugiej Rzeczypospolitej”
Sławomir Koper to pasjonujący się
muzyką i sportem, historyk, absolwent
Wydziału Historycznego Uniwersytetu
Warszawskiego, autor m. in.: Tajemnic
i sensacji świata antycznego, Miłości,
seksu i polityki w starożytnej Grecji i Rzymie, Wędrówek po Polsce piastowskiej,
Spaceru po Lwowie, który aktualnie specjalizuje się w okresie międzywojennym
Polski i historii polskiej obyczajowości
czego wynikiem jest seria „XX-lecie międzywojenne” obejmująca 22 tytuły.
Pisarz w swoich książkach stara się
pokazać historię „z ludzką twarzą” ukazując ważne osobistości w dziejach naszego kraju w życiu codziennym, nie unikając drażliwych tematów. Wychodząc
z założenia, że życie prywatne jest ważną
częścią biografii każdego człowieka, porusza tematy z reguły pomijane przez innych badaczy. Polityk czy artysta ukazany
„w szlafroku i kapciach” według autora
tylko zyskuje na autentyczności. Nic tak
bowiem, według niego, nie fałszuje obrazu, jak tworzenie posągowych postaci,
pozbawionych uczuć, wad czy zwykłych
ludzkich słabości.
W wydanej w 2013 roku kolejnej pozycji traktującej o czasach II RP zatytułowanej „Gwiazdy Drugiej Rzeczypospolitej”,
przedstawia świat gwiazd teatru, kabaretu,
kina i sportu, opisując życie prywatne swoich bohaterów, ich miłości, sukcesy i rozczarowania na tle tej niezwykle barwnej
epoki. Żadna inna bowiem epoka w historii naszego kraju nie zanotowała podobnej
eksplozji talentów jak dwudziestolecie
międzywojenne. Pisali wówczas najwybitniejsi literaci z Reymontem, Żeromskim,
Nałkowską i Dąbrowską na czele, tworzył
Tuwim, Wierzyński, Pawlikowska-Jasnorzewska, malowali Stryjeńska oraz Witkacy, komponował Szymanowski. Na scenie
grali Stefan Jaracz, Kazimierz Junosza
– Stępowski, Józef Węgrzyn, na deskach

kabaretu śpiewała Ordonka, tańczyły Zula
Pogorzelska i Loda Halama. Popularnością cieszyli się także aktorzy filmowi
z Jadwigą Smosarską i Aleksandrem Żabczyńskim na czele. Znajdziemy również
mnóstwo ciekawych osobistości z różnych
dziedzin biznesu, a także sportowców
(w tym olimpijczyków) i polityków. Polska lat dwudziestych i trzydziestych stanowi wyjątkowo wdzięczny temat. Niektóre
z gwiazd międzywojnia zachowywały
się jak współcześni nam celebryci, inne
zazdrośnie strzegły swojej prywatności.
Autor nie zapomina również o wzajemnym przenikaniu się środowisk. Minister Ignacy Matuszewski poślubił Halinę
Konopacką, a sukcesy tenisowe Jadwigi
Jędrzejowskiej zadecydowały o nakręceniu słynnej „Jadzi”, gdzie w główne role
wcielili się Jadwiga Smosarska i Aleksander Żabczyński. Jak zwykle u tego autora
atutem książki jest lekka i potoczysta narracja, ponadto Koper obficie cytuje pamiętniki, listy i relacje prasowe, co dodaje
pracy autentyczności i tworzy znakomity

opis epoki, która zniknęła wraz z wybuchem drugiej wojny światowej. Książka
podzielona jest na luźne rozdziały, a każdy
z nich mówi o innej osobie czy też grupie
społecznej. Ta różnorodność opisywanych
życiorysów jest ogromna i przykuwa uwagę czytelnika. Niewątpliwie Sławomir Koper obdarzony jest dużym talentem pisarskim, bowiem zgromadzić źródła to jedno,
a przystępnie przekazać wiedzę historyczną to drugie, natomiast autorowi udały się
oba zadania.
Ta interesująca, ale przede wszystkim napisana prostym i przyjaznym dla
czytelnika językiem książka, to osobliwy manifest pokazujący, że książki historyczne wcale nie muszą przekreślać
funkcji rozrywkowej. Nie jest zbiorem chaotycznie ułożonych faktów,
czy wykładem. Jest zbiorem historii,
opowieści, a gdzieniegdzie również
zgryźliwych komentarzy i sprawnie
wplecionych dygresji, które podsycają
nasze zainteresowanie. Dużym atutem
książki są również zamieszczone w niej
archiwalne zdjęcia wysokiej jakości.
„Gwiazdy Drugiej Rzeczypospolitej”
to zbiór malowniczych portretów nieco
zapomnianych artystów filmowych i teatralnych, a także fascynująca historia
polskiego kina i teatru międzywojennego
w pigułce. Intrygujące są również opisy
wojennych i powojennych losów legendarnych osobowości.
Poznając losy indywidualności polskiej estrady i filmu okresu międzywojennego, odbędziemy niesamowitą
lekcję historii polskiej kultury, z której
możemy być prawdziwie dumni. Publikacja zmusza także do szukania analogii z obecnym środowiskiem teatralnym i filmowym, zmusza do refleksji,
że przedwojenni artyści byli eleganccy
w każdym calu.
Agnieszka Gajda

Zakończenie roku szkolnego maturzystów
W piątek 25 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Kozienicach odbyła się
uroczystość z okazji ukończenia szkoły
przez uczniów klas III LO i IV Technikum. Z tej okazji odbył się uroczysty
apel, na którym obecni byli: wicestarosta
powiatu kozienickiego Józef Grzegorz
Małaśnicki, dyrektor Wydziału Edukacji
UM Robert Boryczka, przewodnicząca
Rady Rodziców Barbara Kibil, dyrekcja szkoły wychowawcy, nauczyciele
i uczniowie.
Uroczystość ta była okazją do podzię-
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kowań, pożegnań i refleksji. Dyrektor Ryszard Zając życzył absolwentom dobrych
wyników na maturze i pomyślności w dorosłym życiu. Szczególne podziękowania
dla dyrekcji, wychowawców, nauczycieli
i pracowników szkoły skierowała Barbara
Kibil.
Podczas uroczystości wręczono nagrody książkowe dla najlepszych uczniów
i statuetki dla najlepszego absolwenta
LO i Technikum. W kategorii LO nagrodę otrzymała uczennica klasy III B LO
Michalina Luśtyk (średnia ocen 5,44),

a w kategorii Technikum – uczeń IV klasy
Technikum Elektrycznego Kamil Czyżyk
(średnia ocen 4,87).
Następnie dokonano uroczystego przekazania sztandaru szkoły w ręce uczniów
klas drugich.
Po uroczystości odbyły się spotkania
wychowawców z maturzystami.
W tym roku szkolnym szkołę średnią
ukończyli uczniowie pięciu klas liceum
ogólnokształcącego i czterech klas technikum – w sumie 247 uczniów.
ZS Nr 1 w Kozienicach
www.kozienicepowiat.pl

Wydarzenia

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 po raz kolejny
w Niemczech

20 ekonomistów z Technikum Zespołu
Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach od 24 marca do 12 kwietnia odbywało
staż w Niemczech. Nad uczestnikami projektu opiekę sprawowały Mirosława Zając i Karina Wiśniewska. Wyjazd został zrealizowany
w ramach projektu Leonardo da Vinci „Niemcy atrakcyjnym miejscem praktyk dla uczniów
technikum z Kozienic” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uczniowie zostali przyjęci przez firmę
„Vitalis”, zakwaterowani w ośrodku Gut
Wehlitz w Schkeuditz, w pobliżu Lipska.
W pierwszym tygodniu uczestnicy odbyli
praktyczne szkolenie w Centrum Kształcenia Technicznego i Doradztwa Zawodowego
„ROBOTRON” w Lipsku, które wyposażone jest w nowoczesne komputery oraz sprzęt
biurowy. Uczniowie sporządzali na komputerach dokumenty handlowe i osobowe
według standardów unijnych. Przetwarzali
dokumenty, wykonywali zadania biurowe
z wykorzystaniem funkcji znajdujących się
w excelu, przygotowywali długie teksty do
wydruku, zgłębili wiedzę nie tylko z zakresu
ekonomii, ale również i informatyki.
Przez następne dwa tygodnie odbywali staż w firmach handlowych, poznawali
pracę sprzedawcy, magazyniera i pracowników biurowych. Podczas praktyk poznali również sposób zakładania i funkcjonowania firm w Niemczech.
W czasie stażu uczniowie odbyli wycieczkę edukacyjną do zakładu Obstland
zajmującego się uprawą owoców (głównie
jabłek) oraz produkcją soków i win. Podczas

obserwacji cyklu produkcyjnego, szczególną uwagę zwrócili na
organizację, synchronizację i rytmiczność
prac. W zakładzie Obstland i firmach handlowych poznali wiele elementów marketingu.
Każdy uczeń mimo
bariery językowej wykonywał poprawnie
zadania, a ich efekty
były w pełni wykorzystane przez pracodawców. Praktykanci
rozwinęli umiejętności językowe, poznali
kulturę i pracę w niemieckich firmach.
Organizowane wycieczki krajoznawcze obejmowały najpiękniejsze i największe miasta Saksonii oraz stolicę Niemiec.
W Lipsku zwiedzili m.in. kościół św. Tomasza, w nim nagrobek Jana Sebastiana Bacha,
pasaż ”Mädlerpassage”, a w nim słynną
z „Fausta” J. W. Goethego piwnicę Auersbacha. Uczniowie podziwiali panoramę miasta
z pomnika Bitwy Narodów mającego 91 m
wysokości. Jednak największą atrakcją było
lipskie ZOO. W Dreźnie natomiast grupa
miała możliwość zwiedzić słynną budowlę
barokową Zwinger, zdumiewający skarbiec
sztuki jubilerskiej i złotniczej oraz Muzeum Higieny Interaktywnej, odsłaniające
wszystkie sekrety ludzkiego ciała.
Największą nagrodą dla praktykantów
była dwudniowa wycieczka do Berlina.
Niezapomniane wrażenia pozostawił widok
Bramy Brandenburskiej, fragmentu muru

Berlińskiego oraz największego w Europie
Dworca Głównego. Dużą atrakcją była wizyta w znanym muzeum figur woskowych Madame Tussaud, w którym można stanąć oko
w oko ze sławami takimi jak Albert Einstein,
Sigmund Freud, czy też Angela Merkel.
Po intensywnych zajęciach na praktykach, popołudnia uczniowie spędzali na terenie placówki zakwaterowania, gdzie mogli grać w bilard, kręgle, badmintona, piłkę
nożną. Kilka razy podczas pobytu odbyła
się dyskoteka, na której uczniowie poznali
młodzież z różnych miejsc Europy, m.in.
z Chorwacji, Hiszpanii czy Anglii.
Dzięki wyjazdowi na staż do Niemiec
uczniowie poszerzyli swoją wiedzę w zakresie zagadnień ekonomicznych oraz rozwinęli
sprawności językowe. Zdobyte certyfikaty
oraz zebrane doświadczenia z pewnością wykorzystają w przyszłym życiu zawodowym.

Karina Wiśniewska
Mirosława Zając

„Dzień Artystyczny” w Zespole Szkół Nr 1 w Kozienicach
Celem i sensem pracy nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich
jest wszechstronny rozwój osobowości
uczniów. Oprócz starannie realizowanego
procesu dydaktycznego, poszerzania horyzontów intelektualnych, uwrażliwiania
na otaczający świat, szczególnie ważne
jest umożliwienie młodzieży zaprezentowania pasji, talentów, czy wręcz ich odkrycie, stworzenie możliwości wyrażania
ekspresji o charakterze artystycznym,
ukazanie kreatywności.
Służy temu organizowany w placówce „Dzień Artystyczny”, co stanowi
swoistą tradycję, gdyż odbywa się on już
od kilku lat.
W tym roku 16 kwietnia zorganizowano
dużo różnorodnych warsztatów, występów
i spotkań. Warto wymienić cieszące się dużym zainteresowaniem artystyczne prezentacje klas. Okazało się, że wielu uczniów
www.kozienicepowiat.pl

ma pasje muzyczne, świetnie śpiewa i tańczy.
Ponadto młodzież chętnie uczestniczyła w warsztatach malarskich, z zaangażowaniem pracowała
pod kierunkiem instruktorów z Warsztatów Terapii
Zajęciowej.
Uczniowie uczestniczyli także w spotkaniu,
na którym mogli nauczyć
się języka migowego, mogli wziąć udział w symultanie szachowej, biegu po
zdrowie, warsztatach kulinarnych, rożnego rodzaju konkursach językowych. Ciekawie o swoich pasjach opowiadali także
zaproszeni goście Aleksandra Synowiec
i Marek Kiełbiński.
„Dzień Artystyczny” okazał się sukce-

sem, ponieważ młodzież z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem uczestniczyła w wielu zaplanowanych spotkaniach,
zaprezentowała swoje pasje. Szkoła stała
się wyjątkową przestrzenią sprzyjającą
rozbudzaniu artystycznych zamiłowań.
ZS Nr 1 w Kozienicach
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Dokończenie ze str. 13

Kozienickie Nepomuki
na. Kiedy wreszcie tam się zjawił zastał
zakonnika z pobliskiego klasztoru, który
nakazał mu spowiedź. Wyspowiadawszy
się wójt wraz z rodziną opuścił te strony
na zawsze.
Jak w każdej legendzie i podaniu tak
i tu możemy odnaleźć ziarno prawdy.
Sama lokalizacja w szczerym polu nie
była przypadkowa. Przyjmując, że figurka została wzniesiona w XVIII w., co jest
bardzo prawdopodobne, to posiłkując się
innymi źródłami wiemy, że wylewy Wisły w tym okresie mogły sięgać aż w jej
pobliże. Były one powodem zalania kościołów w Oleksowie i Regowie, przez co
ten ostatni został przeniesiony w 1747 r.
w inne miejsce. Usytuowano go po lewej
stronie drogi prowadzącej z Gniewoszowa do Wysokiego Koła. Czas i miejsce
jego lokalizacji pokrywa się więc z powstaniem i położeniem kapliczki w pobliżu kościoła, wyznaczając w ten sposób
zasięg wylewów rzeki, przed którymi
miał chronić św. Jan Nepomucen. Dziś
po kościele regowskim, który istniał do
początków XX w. nie ma już śladu. Pozostała tylko zapomniana, stojąca na uboczu wśród pól, otoczona drzewami figura
Świętego.
Na tej podstawie można wywnioskować, że kapliczki w Zagrobach i Magnuszewie miały również chronić ludność
i dobytek przed klęską powodzi, a ich usytuowanie wskazuje na ówczesny możliwy
zasięg fali powodziowej, tym bardziej że
niegdyś prawdopodobnie istniała również
Nepomuka w położonym w widłach Wi-

sły i Pilicy Mniszewie. Inną funkcję natomiast można przypisać figurze w Brzózie,
której patron miał zapewnić bezpieczną
i pomyślną przeprawę przez rzekę
Radomkę.
Z postacią św. Jana Nepomucena
spotykamy się także w Sieciechowie,
który od niepamiętnych lat zmagał się
ze skutkami wylewów pobliskiej Wisły.
Nie natrafimy tu jednak na kapliczkę, ale
w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca jest ołtarz z XVIII w. z obrazem
Świętego w sukience barokowej.
Czy nieliczne zachowane Nepomuki
mogą świadczyć o niewielkim oddziaływaniu kultu Świętego na terenie naszego
powiatu, trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Porównując to z ilością tego typu
obiektów występujących na południu Polski takie stwierdzenie staje się zasadne.
Poza tym na całym obszarze powiatu występują licznie rozsiane w różnych jego
zakątkach kapliczki poświęcone Matce
Bożej. Wskazuje to wyraźnie na przewagę kultu maryjnego. To Jej nasi przodkowie zawierzyli najbardziej, co można odnaleźć w strofach jednej z pieśni:
W kapliczce przy drodze
Pośród drzew i zboża
Jakoby na straży
Stoi Matka Boża
Wicher przed nią klęka
Las szumi modłami
Najświętsza Maryjo
Bądź Ty zawsze z nami

II Motocyklowa
Pogoń za Wiosną
12 kwietnia na terenie gminy Garbatka – Letnisko gościli sympatycy motocykli oraz quadów, którzy wzięli udział
w organizowanej już po raz drugi Motocyklowej Pogoni za Wiosną.
Przebiegająca po drogach gruntowych ok. 40 km trasa przejazdu,
wytyczona w sposób uwzględniający
konieczność zmierzenia się z własnymi umiejętnościami, możliwościami
i spostrzegawczością, zawierała 7 punktów kontrolnych. Zawodnicy jadący po
zwycięstwo musieli zaliczyć wszystkie
punkty kontrolne, na których sędziowie
dokonywali wpisów do karty zawodnika. Pod uwagę brany był również najkrótszy czas przejazdu.
Zwycięzcą tegorocznej Pogoni za
Wiosną okazał się Mariusz Dzik. Drugie miejsce zdobył Michał Kutyła. Na
trzecim uplasował się Maciej Lipski.
Uczestnicy, którzy ukończyli trasę
konkursową, mogli spróbować swoich
sił także na odcinku specjalnym – trudnym, zawierającym dwie przeprawy
przez rzekę oraz strome podjazdy. Na
odcinku tym uczestnicy musieli wykazać się nie tylko umiejętnościami
prowadzenia pojazdu w ekstremalnych
warunkach, lecz również własną sprawnością fizyczną.

Krzysztof Stalmach
Dokończenie ze str. 7

TENISIŚCI STOŁOWI „ENERGII” W IV LIDZE
lidze. Względy zawodowe zadecydowały
o przenosinach, ale jest nadzieja, że od
nowego sezonu, jak przyznał w rozmowie
ze mną, Mariusz wróci i zasili Energię
w meczach w IV lidze.
Równolegle z grą w V lidze tenisiści
„Energii” grali w amatorskiej lidze w Radomiu. Wbrew nazwie była to liga na wysokim poziomie, gdyż występowali w niej
zawodnicy z III i IV ligi oraz „amatorzy”,
którzy jeszcze niedawno występowali
w wyższych klasach rozgrywkowych,
a są wychowankami słynnej sekcji Broni
Radom. Kozieniczanie pod nazwą Megawat z kapitanem Markiem Płachtą dotarli
aż do ćwierćfinału, a Grzegorz Tamioła ze
swoimi kolegami do finału.
Jaka przyszłość czeka naszą sekcję?
Dzięki dotacjom zakupiliśmy: stoły, siatki, płotki, dresy, koszulki, spodenki, tab-

Nasz Powiat * 14

lice do liczenia punktów, a ostatnio deski
i okładziny, gdyż do tej pory zawodnicy
grali sprzętem swoim, często już bardzo
wysłużonym. Kwestia sali gimnastycznej
w PSP Janików – jedynym minusem jest
odległość od miasta, która dla uczniów
stanowi problem. Natomiast doskonałe warunki i przychylność pani dyrektor
jak i personelu stanowi wielki atut tej
sali. Zapał wszystkich zawodników do
gry był wzorowy. Należy się zastanowić
nad utworzeniem drugiej drużyny, która
stałaby się również okazją do ogrywania
najmłodszych, najzdolniejszych zawodników z Kozienic. Czekamy z niecierpliwością na przyszły sezon, który zweryfikuje umiejętności zawodników, zdolności
organizacyjne działaczy i cierpliwość
sponsorów.
Wojciech Stankiewicz

Okazało się jednak, że trudności,
z jakimi uczestnicy musieli zmierzyć
się zarówno na trasie przejazdu, jak
i na odcinku specjalnym wcale nie stanowiły dla nich problemu.
Imprezę zakończył wspólny odpoczynek przy ognisku i ciepłym posiłku.
Agnieszka Gajda

www.kozienicepowiat.pl
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II Festiwal Muzyki Sakralnej
W niedzielę 27 kwietnia, a więc
w dzień kanonizacji papieża Polaka Jana
Pawła II, w kościele p.w. św. Krzyża
w Kozienicach odbyło się wyjątkowe wydarzenie muzyczne, II Festiwal Muzyki
Sakralnej im. Józefa Furmanika. Uroczystego otwarcia dokonał burmistrz gminy
Kozienice dr Tomasz Śmietanka.
W festiwalu udział wzięło 5 chórów,
w tym 2 reprezentujące Kozienice: Chór

zimierz Chojnacki, ks. Dziekan Władysław Sarwa oraz wikariusz z parafii Św.
Krzyża Tomasz Pastuszka. Podczas niej
dziękowano za kanonizację papieża Polaka Jana Pawła II i Jana XXIII.
Wśród gości festiwalu znalazła się
także rodzina Józefa Furmanika: wnuk
Andrzej, wnuczka Anna Szymanowska
oraz Mirosława Mackiewicz z synem Pawłem i Maria Zielińska. Na zakończenie

Fa-Mi-Re działający przy Zgromadzeniu
Sióstr Franciszkanek od Cierpiących kierowany przez siostrę Barbarę Wycech,
którą w tym dniu zastąpiła w funkcji dyrygenta wiceburmistrz Małgorzata Bebelska oraz Fermata, który działa przy
Szkole Muzycznej I stopnia, a funkcję
dyrygenta pełni Anna Kuczmera. Pozostali wykonawcy przyjechali do nas
z Warszawy. Były to zespoły wokalne Fonosynteza i Ars Chori oraz chór Camerata
Varsovia. W wykonaniu chórów usłyszeliśmy zróżnicowane utwory sakralne
różnych kompozytorów, w tym oczywiście Józefa Furmanika, kompozytora
i organisty który ostatnie lata swojego
życia spędził w Kozienicach mieszkając
w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek od
Cierpiących. Gościem specjalnym festiwalu była sopranistka Justyna Reczeniedi
z towarzyszeniem zespołu Con Passione
i gitarzysty Marcina Olaka oraz aktor
Włodzimierz Matuszak. Zaprezentowano
utwory poetyckie ks. Jana Twardowskiego oraz twórczość Jana Pawła II.
Część koncertową poprowadziła dyrektor Kozienickiego Domu Kultury
Elwira Kozłowska. Po zakończeniu poszczególnych prezentacji chóry otrzymywały pamiątkowe statuetki, kwiaty
i upominki. W drugiej części tego muzycznego wydarzenia została odprawiona
msza. Koncelebrowali ją proboszczowie
obu kozienickich parafii ks. Kanonik Ka-

części festiwalowej podziękowali oni za
zorganizowanie i przeprowadzenie tego
muzycznego wydarzenia wszystkim zaangażowanym osobom, w tym szczególnie
trzem paniom siostrze Barbarze Wycech
ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od
Cierpiących, wiceburmistrz Małgorzacie
Bebelskiej oraz dyrektor KDK Elwirze
Kozłowskiej.

www.kozienicepowiat.pl

Patronat nad festiwalem objęli: przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz
Prawda, burmistrz Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka przewodniczący Rady
Powiatu Włodzimierz Stysiak, starosta
Janusz Stąpór, reprezentowany przez za-

stępcę Józefa Grzegorza Małaśnickiego,
prezes Zarządu Enea Wytwarzanie S.A.
Krzysztof Sadowski, którego reprezentowali Wojciech Ordyński i Wiesław Jakubiak, ks. dziekan Władysław Sarwa
proboszcz parafii pw. Św. Rodziny oraz
ks. kanonik Kazimierz Chojnacki proboszcz Św. Krzyża. Organizatorami festiwalu byli Gmina Kozienice, Kozienicki
Dom Kultury oraz parafia pw. Św. Krzyża
w Kozienicach. Partnerzy: parafia pw. Św.
Rodziny, Publiczne Gimnazjum nr 1 im.
Jana Pawła II, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, OPP „Ogród
Jordanowski” oraz Kozienickie Centrum
Rekreacji i Sportu. Na czele komitetu organizacyjnego stała zastępca burmistrza
Małgorzata Bebelska, a wsparcia udzieliła Rada lokalna Rycerzy Kolumba im.
Matki Kazimiery Gruszczyńskiej.
Po mszy świętej pod pomnikiem papieża oddano hołd świętemu Janowi Pawłowi II. Po odmówieniu Koronki do
Miłosierdzia Bożego rozpoczęto składanie wieńców pod pomnikiem. Złożyli
je: delegacja gminy Kozienice, delegacja
powiatu kozienickiego, przedstawiciele Enea Wytwarzanie S.A., przedstawiciele obu kozienickich parafii i Rycerzy
Kolumba, członkowie dwóch związków
kombatanckich działających na terenie ziemi kozienickiej oraz dyrekcja PG
nr 1 w Kozienicach im. Jana Pawła II.
Uroczystościom towarzyszyła wystawa
fotograficzna „Podążając za świętością
Jana Pawła II” przygotowana przez społeczność Gimnazjum nr 1. Była to doku-

mentacja wydarzeń jakie miały miejsce
w szkole w latach 2003 – 2013 związanych z osobą patrona Jana Pawła II. Autorem zdjęć jest Bogdan Mazur.
Aleksandra Pajda
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PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach informuje, że od 28 kwietnia 2014 r. w siedzibie jednostki przy ul. Kochanowskiego 15, funkcjonuje Punkt Poradnictwa Specjalistycznego.
Realizacja poradnictwa wynika z zadań wykonywanych przez PCPR w ramach ustawy o pomocy społecznej, o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a także założeń projektu systemowego „Upowszechnianie integracji społecznej w Powiecie
kozienickim”.
Poradnictwo finansowane jest ze środków własnych Powiatu Kozienickiego oraz współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem zorganizowanego poradnictwa jest:
• pomoc psychologiczno-prawna w rozwiązywaniu problemów,
• wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych
• pomoc w zakresie konfliktów rówieśniczych i rodzinnych
• pomoc w zaburzeniach emocjonalnych
• pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
• rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia osobom doznającym przemocy domowej
• udzielanie informacji i porad z zakresu prawa w szczególności rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, prawa
pracy, spraw majątkowych.
• udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień oraz możliwości uzyskania pomocy.
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Punktu Poradnictwa Specjalistycznego z bezpłatnej pomocy mogą korzystać
mieszkańcy powiatu kozienickiego, a w szczególności:
• członkowie rodzin zastępczych i osoby z ich otoczenia
• osoby opuszczające rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą
• osoby i rodziny dotknięte przemocą, w tym sprawcy przemocy
• osoby i rodziny z problemem niepełnosprawności
• osoby mające problemy opiekuńczo-wychowawcze
• osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym
• rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
• młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym znajdująca
się w rodzinach naturalnych, rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Wsparcie obejmuje poradnictwo socjalne, psychologiczne i prawne. Poradnictwo socjalne realizowane jest codziennie w godzinach pracy Centrum.
Harmonogram spotkań specjalistów dostępny jest na tablicach ogłoszeń w siedzibie PCPR w Kozienicach ul. Kochanowskiego
15 oraz stronie internetowej www.pcprkozienice.pl
Osoby zainteresowane zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad i usług. W celu sprawnej realizacji usług prosimy
o wcześniejsze telefoniczne lub osobiste zgłaszanie chęci uczestnictwa w spotkaniu (tel. 48/382-05-62 lub 65).
URSZULA KOWALIK
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kozienicach

język francuski, język hiszpański i język
włoski.
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisku do matury przystąpiło
11 uczniów z Technikum Leśnego oraz
5 uczniów z Technikum Drzewnego.
W I Liceum Ogólnokształcącym
im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach do matury przystąpiło 94 uczniów. Oprócz egzaminu z przedmiotów
obowiązkowych, tj. języka polskiego,
matematyki oraz języka obcego absolwenci liceum wybierali najczęściej geografię, biologię, matematykę, wiedzę
o społeczeństwie.
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MATU R A 2 0 1 4

Tegoroczna matura u wielu uczniów
rodzi dodatkowy stres, który jest związany ze świadomością zmian, jakie zostaną wprowadzone w przyszłym roku.
Inna, dla wielu bardziej stresująca, bo
nieznana, formuła egzaminu z języka polskiego sprawia, że uczniowie
z większą determinacją mówią o konieczności zdania w tym roku. Niektórym wystarczy 30%, innych zadowoli
50%, ale większość maturzystów marzy
o wyniku, dzięki któremu dostaną się na
wybrane kierunki.
Jedynie laureaci konkursów i olimpiad
przedmiotowych mogą bez stresu podejść
do egzaminu, bowiem z całą pewnością

Dokończenie ze str. 1
zostaną oni przyjęci na każdą uczelnię
w Polsce.
Wielu uczniów twierdzi, że tegoroczna matura z języka polskiego była
bardziej wymagająca od poprzednich,
szczególnie próbnych, zaś egzamin
z matematyki był trudniejszy od matur
z lat ubiegłych. Są jednak także maturzyści, dla których „zarówno egzamin
z języka polskiego, jak i ten z matematyki to łatwizna, do której właściwie wystarczyło powtórzyć notatki z lekcji”. Zdania na ten temat
zweryfikują wyniki, które poznamy
27 czerwca.
Opracowała Danuta Delekta
www.kozienicepowiat.pl

Informacje/Wydarzenia

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Ogłoszenie!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zaprasza osoby bezrobotne do udziału w projekcie „Wspierajmy bezrobotnych”, który
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu aktywizacją objęte są osoby bezrobotne, w tym przede wszystkim:
• bezrobotni do 25 roku życia w tym tzw. młodzież NEET (chodzi tu o osoby młode będące w okresie do 4 miesięcy od rejestracji,
które nie pracują, nie kształcą się i nie szkolą),
• długotrwale bezrobotni,
• bezrobotni po 50 roku życia,
• bezrobotni niepełnosprawni.
Uczestnicy projektu mogą skorzystać ze: staży, szkoleń indywidualnych i jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej.
Do udziału w projekcie w sposób szczególny zapraszamy osoby niepełnosprawne.
Do współpracy przy realizacji staży zapraszamy pracodawców.
Przypominamy, że w organizowanych w ramach projektu formach wsparcia nie mogą brać udziału osoby, które już wcześniej
brały udział w tym projekcie w latach 2008 – 2013 (bez względu na formę aktywizacji z której skorzystały).
Program finansowany z Funduszu Pracy
Powiatowy Urząd pracy realizuje również program dofinansowany z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, który jest
skierowany do osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia. W programie tym posiadamy jeszcze wolne miejsca w ramach realizacji
szkoleń indywidualnych.
Informacje dotyczące projektów realizowanych przez PUP w Kozienicach można uzyskać w siedzibie Urzędu Pracy, ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice pok. nr 10 a także pod numerem tel. 48 614 66 81.
Arkadiusz Nowakowski
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Kozienicach

Dzień otwarty w I LO w Kozienicach
10 kwietnia 2014 roku w I LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach odbył się
dzień otwarty dla gimnazjalistów i ich rodziców. Tego dnia wszyscy zainteresowani mogli odwiedzić szkołę i zapoznać się z ofertą
edukacyjną na przyszły rok szkolny.
Przybyłą w tym dniu młodzież wraz
z opiekunami przywitała dyrektor szkoły, Ewa Malec, która przedstawiła ofertę
edukacyjną, przybliżając uczniom charakterystykę poszczególnych profili: politechnicznego, medyczno – przyrodniczego,
językowo – medialnego i społeczno – prawnego. Ponadto gimnazjaliści mogli obejrzeć
prezentacje przygotowane przez uczniów
i bezpośrednio od nich dowiedzieć się, jak
funkcjonuje liceum, jakie zajęcia pozalekcyjne oferuje oraz w jakiej atmosferze
uczniowie spędzają dni nauki. Licealiści
zaproponowali młodszym kolegom gry
i zabawy edukacyjne, zapraszając do wspólnych konkursów, quizów i doświadczeń fizycznych, chemicznych, biologicznych.
Każdy zainteresowany mógł przekonać się, jak wiele szkoła ma do zaoferowania – mowa tu o nowoczesnych salach
lekcyjnych, bogatym zapleczu naukowym
i sportowym. Uczniowie mogą korzystać

www.kozienicepowiat.pl

z nowoczesnych tablic interaktywnych,
projektorów czy profesjonalnej pracowni
językowej, fizycznej i biologicznej.
Oferta edukacyjna szkoły nieustannie
dostosowywana jest do potrzeb i oczekiwań młodzieży. Współpraca z Politechniką
Warszawską, Uniwersytetem Marii Curie
– Skłodowskiej w Lublinie, Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu oraz Szkołą Filmową w Warszawie daje młodym ludziom
możliwości wszechstronnego rozwoju naukowego i artystycznego oraz umożliwia
wysoki poziom nauczanych przedmiotów.
W czasie dnia otwartego gimnazjaliści z wielkim zainteresowaniem obejrzeli
film o szkole zrealizowany przez Samorząd Uczniowski oraz grupę młodych filmowców „Młode Oskary”.
W tym dniu uczniowie z pomocą nauczycieli mogli zaprezentować młodszym
kolegom swoje umiejętności z zakresu fizyki, chemii i biologii poprzez wykonywanie efektownych doświadczeń.
Licealiści wykazują zainteresowania
w wielu dziedzinach, które mogą bez
przeszkód rozwijać. Odzwierciedleniem
tych działań był pokaz grupy ratowniczej,
działającej przy naszym liceum.

Warto mówić głośno o dokonaniach
i możliwościach licealistów. W tym dniu
szkoła mogła pokazać i pochwalić się swoim dorobkiem kulturowym i społecznym.
Liceum prężnie współpracuję z Centrum
Edukacji Obywatelskiej, działa koło teatralne „LOtea” oraz redakcja szkolnej gazety
„gLOn”. Ponadto uczniowie mogą rozwijać
swój warsztat dziennikarski, współpracując z Kroniką Kozienicką, z lokalną prasą,
a także uczestniczyć w szeregu akcji charytatywnych w ramach wolontariatu.
Tego dnia w godzinach popołudniowych z ofertą szkoły zapoznawali się
rodzice gimnazjalistów. W bezpośrednich rozmowach z dyrektor szkoły oraz
nauczycielami mogli przekonać się, jak
funkcjonuje nowy system nauczania
w szkole ponadgimnazjalnej oraz co proponujemy, aby wszechstronnie wspierać
edukację młodzieży.
Ciągła, rzetelna praca społeczności
szkolnej buduje lepszą przyszłość i lepszy
start dla uczniów. A przygotowanie dnia
otwartego dało możliwość ukazania tego,
co ma do zaoferowania I LO, czyli dobra
szkoła z tradycjami.
I LO w Kozienicach
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ABC KONSUMENTA – WYJAZDY TURYSTYCZNE

Co to jest usługa turystyczna?
Definicję usługi turystycznej formułuje art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o usługach turystycznych (DzU
z 2004 r. nr 223, poz. 2268 z późn. zm.)
zwaną dalej Ustawą. Przez usługi turystyczne rozumie się zarówno usługi przewodnickie, hotelarskie, jak i wszystkie
inne usługi świadczone turystom lub
odwiedzającym.
Usługi przewodnickie to oprowadzanie
po wybranych obszarach, miejscowościach
i obiektach, a także udzielanie o nich informacji. Usługi hotelarskie zaś to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie
domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, pól pod namioty i kempingi. Przez
turystów rozumie się takie osoby, które
podróżują do innych miejscowości poza
swoimi stałymi miejscami pobytu na okres
nie dłuższy niż 12 miesięcy, korzystają
z noclegu przynajmniej przez jedną noc,
a których celem nie jest podejmowanie
stałej pracy w odwiedzanej miejscowości. Odwiedzający zaś to osoby, które choć
podróżują, to nie korzystają z noclegów.
Na co zwracać uwagę przed podpisaniem umowy o świadczenie usługi
turystycznej.
Przed zawarciem umowy powinniśmy
sprawdzić przedsiębiorcę, z którym mamy
zawrzeć umowę, tj. czy jest wpisany do rejestru organizatorów turystyki i pośredników
turystycznych. Rejestry takie prowadzą marszałkowie województw stosownie do siedziby przedsiębiorcy. Centralna Ewidencja
Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych jest dostępna w Internecie pod
adresem: www.turystyka.gov.pl. W rejestrze
znajdziemy nie tylko dane przedsiębiorcy
i jego kierownictwa, lecz także np. informacje o tym, że ma on ubezpieczenie lub
gwarancję bankową (wraz z ich wysokością i datą ważności).
Co powinna zawierać umowa
o świadczenie usługi turystycznej:
Ustawa określa jakie elementy powinny znaleźć się w umowie, są to:
• umowa taka powinna zostać zawarta
w formie pisemnej,
• art. 14 ust. 2 określa, że w umowie
powinny być umieszczone dane biura podróży (wraz z jego numerem
w rejestrze organizatorów turystyki
i pośredników turystycznych), a także
dane osoby, która podpisuje umowę
w imieniu usługodawcy,
• należy podać trasę i miejsce wyjazdu,
czas trwania imprezy oraz jej program (w tym jakość, rodzaj i terminy
oferowanych usług transportowych,
hotelarskich, gastronomicznych),
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• w umowie powinny się też znaleźć cena
(wraz z wyszczególnieniem wszelkich
należności, w tym też podatków), sposób zapłaty, rodzaj i zakres ubezpieczenia (oraz dane ubezpieczyciela),
• ze względu na szczególną ochronę klienta przepisy nakazują zamieszczać
w umowie informacje o terminie, w jakim biuro ma obowiązek powiadomić
klienta o ewentualnym odwołaniu wyjazdu, o dacie ewentualnego przeniesienia uprawnień i obowiązków kupującego wycieczkę na inną osobę, a także
o wymaganiach specjalnych uzgodnionych pomiędzy biurem a turystą,
• klient powinien też wiedzieć o tym, jakie
przepisy regulują kwestie umowy (oraz
wynikające z nich konsekwencje prawne), a także jak i kiedy może złożyć
reklamację, dlatego informacje o tym
powinny także znaleźć się w umowie,
• gdy klient wpłaca co najmniej 10-proc.
zaliczkę na poczet ceny imprezy – to
powinien otrzymać od organizatora wraz
z umową pisemne potwierdzenie tego,
że biuro podróży ma gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, bądź pisemne
potwierdzenie umowy ubezpieczenia,
którą ma organizator, ze wskazaniem
sposobu ubiegania się o wypłatę środków z tego ubezpieczenia.
Organizator imprezy turystycznej może
zmienić istotne warunki umowy z klientem jeszcze przed wyjazdem z powodu
okoliczności od siebie niezależnych, na warunkach określonych w art. 14 ust. 5-7.
Organizator imprezy turystycznej
jest zobowiązany – proponując klientowi
wyjazd – w broszurach, folderach i katalogach podawać w sposób dokładny i zrozumiały szereg istotnych informacji.
Powinien zamieścić tam też ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz
o wymaganiach zdrowotnych dotyczących
udziału w imprezie. Przed zawarciem umowy trzeba też te wszystkie informacje przekazać chętnym do wyjazdu. Brak spełnienia
tych wymogów może być bowiem przyczyną odmowy wjazdu do danego państwa,
a tym samym uniemożliwić skorzystanie
z wykupionej usługi turystycznej. Dlatego
też, powinniśmy wziąć od organizatora
katalog, czy też broszurę lub folder, w których jest opisana nasza impreza turystyczna.
Jest to istotny dokument w razie sporu sądowego z organizatorem turystyki.
Zmiana istotnych warunków umowy przez organizatora. Co możemy
zrobić?
Organizator imprezy turystycznej
może zmienić istotne warunki umo-

wy z klientem jeszcze przed wyjazdem
z powodu okoliczności od siebie niezależnych, na warunkach określonych
w art. 14 ust. 5-7 Ustawy. O planowanej
zmianie należy niezwłocznie powiadomić klienta. Ten ma wtedy do wyboru
dwa rozwiązania:
• przyjęcie proponowanej zmiany umowy
albo
• odstąpienie od niej.
W tym ostatnim przypadku przysługuje klientowi natychmiastowy zwrot
wszystkich wniesionych świadczeń
(najczęściej chodzi o zwrot pieniędzy),
nie ma też obowiązku zapłaty kary
umownej.
Po odstąpieniu od umowy klient może
jednak wybrać inny wyjazd zaproponowany przez biuro podróży (tzw. imprezę
zastępczą) w tym samym lub wyższym
standardzie. Może też wybrać imprezę
o niższym standardzie za zwrotem różnicy
w cenie. Wybór alternatywnego wyjazdu jest jednak przywilejem, a nie obowiązkiem klienta, dlatego może on też od
razu domagać się zwrotu wpłaconych
pieniędzy. Co istotne, w razie odwołania
wyjazdu klient może się też domagać odszkodowania, jeśli z powodu niewykonania umowy poniósł jakieś szkody.
Odszkodowanie nie przysługuje jednak w dwóch przypadkach – siły wyższej lub zgłoszenia się zbyt małej liczby
chętnych (limit ten powinien być określony w umowie z klientem).
Generalną zasadą jest zakaz podwyższania ceny imprezy. Natomiast wyjątkowo art. 17 ustawy przewiduje, że cena
wycieczki może wzrosnąć najpóźniej
na 21 dni przed początkiem imprezy
turystycznej i tylko w kilku dokładnie
określonych przypadkach (np. wzrostu
kursów walut, wzrostu kosztów transportu, podwyżki opłat lotniskowych lub urzędowych itp.). Po upływie tego terminu
organizator nie może już podnieść ceny.
Ustawa zabrania dokonania podwyżki
ceny imprezy w okresie 20 dni przed
datą wyjazdu. Możliwa jest wtedy jedynie obniżka.
Czy możemy odstąpić od umowy
usługi turystycznej?
Bez ponoszenia kosztów możemy odstąpić od umowy usługi turystycznej tylko w przypadku wyżej przedstawionym.
W innych przypadkach nawet losowych
musimy zapłacić organizatorowi tzw.
odstępne. Często organizatorzy oferują
dodatkowe ubezpieczenie na taki przypadek.
Od usługi turystycznej zakupioDokończenie na str. 19
www.kozienicepowiat.pl
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nej przez Internet na podstawie ustawy
z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez
produkt niebezpieczny konsument nie
ma prawa do odstąpienia od umowy dotyczącej wycieczki turystycznej zakupionej przez Internet. Warto jednak pamiętać
o uprawnieniach, jakie przyznają konsumentowi inne przepisy – ustawa z dnia
29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych czyli prawie do odstąpienia
w związku ze zmianą istotnych warunków umowy.
Co robić gdy organizator nie wywiązuje się z umowy?
Jeśli organizator imprezy turystycznej nie dotrzymuje planu przewidzianego w umowie albo jakość usługi odbiega od tej zawartej w ofercie (np. hotel
jest inny albo o niższym standardzie) to
klient może:
• żądać obniżenia ceny imprezy,
• odstąpić od umowy albo
• żądać naprawienia szkody powstałej
z powodu niemożności wykonania tzw.
świadczenia zastępczego.
Ale, żeby dochodzić roszczenia konsument musi złożyć u organizatora reklamację. Jeśli w trakcie wyjazdu klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, to
powinien o tym niezwłocznie zawiadomić
wykonawcę usługi oraz organizatora imprezy ale w nieprzekraczalnym terminie
30 dni od daty powrotu do kraju (30 dni
od zakończenia imprezy turystycznej).
W tej reklamacji musimy opisać co było
niezgodne z umową (konsument powinien
mieć dowody na poparcie swoich roszczeń)
i podać swoje roszczenie. Przy obniżce
ceny warto posiłkować się tzw. tabelą frankfurcką podającą w procentach wysokość
obniżki ceny. Nie jest ona obowiązująca
prawnie, ale pomocna w wycenie swojego
roszczenia.
Jeśli reklamacja została złożona
przez konsumenta w trakcie wyjazdu,
to organizator imprezy turystycznej
jest zobowiązany pisemnie się do niej
ustosunkować w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy. Jeśli tego nie zrobi
w tym terminie, to uważa się, że uznaje
reklamację za uzasadnioną.
Gdy reklamacja została zgłoszona po
zakończeniu wyjazdu, to organizator
ma na ustosunkowanie się do niej 30 dni
liczonych od momentu jej złożenia.
Także można reklamować ofertę last
minute, bo przepisy nie różnicują uprawnień konsumenckich dotyczących reklamacji usług turystycznych od momentu
www.kozienicepowiat.pl

zakupu wycieczki.
Podobnie jest zresztą z ofertami tzw.
first minute, czyli specjalnymi promocjami cenowymi na otwarcie sezonu sprzedaży. Mimo że imprezy turystyczne są
wtedy sprzedawane z różnymi bonusami, to są towarem pełnowartościowym
i w razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do
wykonania usługi turystycznej mamy
prawo do jej reklamacji.
Czym jest pakiet dynamiczny? Czy
jest on objęty ochroną?
Pakiety dynamiczne to dzięki Internetowi coraz popularniejszy sposób organizowania wyjazdów, z tym że nie korzysta
się z usług jednego biura podróży, ale
transport, zakwaterowanie, usługi przewodnickie oraz dodatkowe atrakcje kupuje się u różnych podmiotów. Turysta samodzielnie znajduje połączenie lotnicze
lub autobusowe, a następnie szuka hotelu
lub innego miejsca zakwaterowania. Do
tego dochodzą inne płatne atrakcje. W takich przypadkach każdą umowę zawiera
się z innym podmiotem.
Świadczenie takich pojedynczych
usług nie jest imprezą turystyczną, bo
nie spełnia ono ustawowej definicji zawartej w art. 3 pkt 2 Ustawy, bowiem
przez imprezę turystyczną ustawa rozumie co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program
i objęte wspólną ceną i jeśli usługi te
zawierają nocleg lub trwają ponad
24 godziny albo jeśli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.
Przy pakiecie dynamicznym każda
usługa jest traktowana inaczej – osobno rozważa się umowę z przewoźnikiem,
osobno z hotelarzem, osobno z innymi
podmiotami. Ponieważ wielu z tych
usługodawców to firmy zagraniczne,
to umowy z nimi podlegają najczęściej
obcemu, lokalnemu prawu. Gdyby natomiast te wszystkie usługi były organizowane przez jedno biuro podróży, byłby tylko jeden podmiot odpowiedzialny
za ich niewykonanie lub nienależyte
wykonanie, a umowa podlegałaby prawu polskiemu, nawet jeśli usługodawca
byłby z zagranicy (bo decyduje tu miejsce zawarcia umowy, czyli terytorium
Polski). Ochrona prawna konsumenta
jest więc w praktyce znacznie słabsza
niż w przypadku zawarcia umowy
z organizatorem turystyki w Polsce.
Zanim więc zdecydujemy się na pakiet dynamiczny, rozważmy jego zalety
i wady, zwłaszcza jeśli wyjeżdżamy
poza Unię Europejską, bo w razie kłopotów trudno tam będzie dochodzić

roszczeń od usługodawców.
Czy i w jakim terminie można zwrócić bilet lotniczy zakupiony za pośrednictwem Internetu?
Pasażer, który kupuje bilety lotnicze
przez internet, musi pamiętać, że transakcje te nie podlegają takim samym
zasadom jak inne umowy na odległość,
ponieważ zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU
z 2000 r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.)
w przypadku świadczenia w ściśle oznaczonym czasie usług w zakresie transportu nie obowiązuje przywilej 10 dni na
odstąpienie od umowy bez podania przyczyny i bez konsekwencji finansowych.
Zasady zwrotu biletów lotniczych
określają regulaminy przewoźników oraz
stosowane przez nich taryfy. W razie
zwrotu biletu lotniczego przewoźnik
może potrącić tzw. odstępne lub zwrócić należność po potrąceniu swoich
kosztów. Ze specyfiki usług przewozów
lotniczych wynika bowiem, że jeszcze
przed wykonaniem usługi przewoźnicy
ponoszą część kosztów i nie zawsze są je
w stanie odzyskać w razie rezygnacji pasażera z przelotu.
Czy w związku ze zmianą planów
można dokonać zmiany terminu lotu
lub zwrócić bilet lotniczy? Czy przewoźnik lotniczy może pobrać w związku z tym opłatę manipulacyjną?
Do czasu wykonania usługi można –
co do zasady – dokonać zmiany terminu lotu lub nawet zwrócić bilet lotniczy.
Przewoźnik może jednak zastrzec, że pasażer ponosi konsekwencje finansowe
takich zmian. Kwestie te – ponieważ nie
reguluje ich prawo lotnicze – określają regulaminy przewoźników oraz stosowane
przez nich taryfy.
Specyfiką usług lotniczych jest to, że
często przewoźnik ponosi wydatki jeszcze przed wykonaniem usługi, dlatego
mimo zwrotu biletu potrącane kwoty
mogą być spore.
Konsument musi pamiętać, że spory
pomiędzy nim a organizatorem imprezy turystycznej będzie rozstrzygał sąd
z zasady właściwy dla siedziby przedsiębiorcy.
Stanisław Gąsior
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
w Kozienicach
na podstawie materiałów Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów
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Kozienickie Nepomuki

Gmina Magnuszew – kapliczka w Zagrobach

Gmina Głowaczów – kapliczka w Brzózie

Gmina Magnuszew – kapliczka w Magnuszewie

Gmina Gniewoszów – kapliczka w Regowie
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