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W dniach 5 i 6 czerwca na stadionie
kozienickim odbyły się XV Mistrzostwa
w Sporcie Pożarniczym Państwowej Straży Pożarnej Województwa Mazowieckiego. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał starszy brygadier Zbigniew Szczygieł
zastępca Mazowieckiego Komendanta
Wojewódzkiego.
W tegorocznych zmaganiach sportowych
uczestniczyło 10 drużyn z terenu województwa mazowieckiego reprezentujących Ostrołękę, Pruszków, Przasnysz, Łosice, Ciechanów,
Siedlce, Płońsk, Zwoleń, Sokołów Podlaski
i Kozienice. Zawodnicy musieli wykazać się
dużą sprawnością fizyczną i wytrzymałością
podczas dwóch intensywnych dni turnieju,
który rozegrano w dwóch konkurencjach: indywidualnej: wspinanie przy użyciu drabiny
hakowej na 3 piętro wspinalni oraz pożarniczy
tor przeszkód na odcinku 100 metrów, a także
konkurencji zespołowej: sztafecie pożarniczej
4 x 100 metrów z przeszkodami oraz pożarniczych ćwiczeniach bojowych. Zawody
obserwowali zaproszeni goście, m.in. Józef
Grzegorz Małaśnicki wicestarosta powiatu kozienickiego oraz komendanci powiatowi PSP
z powiatów województwa mazowieckiego,
których drużyny startowały w mistrzostwach.
Ostateczne w klasyfikacji generalnej
XV Mistrzostw w Sporcie Pożarniczym
PSP Województwa Mazowieckiego trze-

cie miejsce zajęła drużyna KP PSP Zwoleń, na drugim miejscu uplasowała się KP
PSP z Sokołowa Podlaskiego, natomiast
Mistrzostwo zdobyła drużyna KP PSP
z Kozienic.
Dwudniowe Mistrzostwa zakończyła
uroczysta dekoracja zwycięzców poszczególnych konkurencji, której dokonali nadbrygadier Gustaw Mikołajczyk Mazowiecki
Komendant Wojewódzki, st. brygadier Zbigniew Szczygieł zastępca Mazowieckiego
Komendanta Wojewódzkiego, st. brygadier
Tomasz Naczas zastępca dyrektora biura

szkoleń Komendy Głównej PSP w Warszawie, Zbigniew Gołąbek radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego i jednocześnie Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Województwa Mazowieckiego w Warszawie, brygadier Krzysztof Zyzek Komendant
Powiatowy PSP w Kozienicach, Krzysztof
Dąbrowski dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Janusz
Stąpór starosta powiatu kozienickiego.
SaBina SeMeniuK

14 czerwca odbył się IV Powiatowy
Rajd Rowerowy „Śladami Historii” zorganizowany przez Wydział Promocji i Kultury
Starostwa Powiatowego w Kozienicach.
Trasy poprzednich 3 edycji rajdu wiodły przez południowo-zachodnie, północno-zachodnie oraz południowo-wschodnie
tereny powiatu kozienickiego, przejechaliśmy łącznie około 200 km. Przemierzaliśmy zarówno leśne dukty Puszczy Kozienickiej, jak i przywałowe drogi malowniczej
Doliny Środkowej Wisły.
W br. jak zawsze spotkaliśmy się na
parkingu vis-a-vis Starostwa Powiatowe-

go w Kozienicach. Po zarejestrowaniu
uczestników w biurze rajdu wszystkich
na starcie powitał Starosta Powiatu Kozienickiego Janusz Stąpór, który po krótkiej
rozgrzewce dał sygnał do startu, po chwili
wyruszyliśmy w 80-kilometrową trasę IV
Powiatowego Rajdu Rowerowego wiodącą m.in. przez południowo-zachodnie tereny powiatu kozienickiego. Po raz pierwszy
również znaleźliśmy się na szlakach rowerowych sąsiednich powiatów radomskiego
oraz zwoleńskiego.W związku z przypadającą w br. 100. rocznicą wybuchu I wojny
Światowej na wyznaczonej trasie znala-

zły się cmentarze oraz kwatery żołnierzy
poległych w tym okresie, m.in. kwatera
legionistów na cmentarzu parafialnym
w Kozienicach, czy też cmentarze I-wojenne w Kociołkach, Brzustowie, Policznej, Bąkowcu, czy Słowikach. Rajdowicze
mieli również możliwość wejścia na wieżę kościoła pw. św. Stefana w Policznej,
w którym ślub brał polski pisarz Stefan Żeromski. Widok z wieży był swoistą nagrodą za wspinaczkę po stromych schodach.
W kościele pw. św. Trójcy w Gródku
ks. Bogusław Kasprzyk – proboszcz paradokończenie na str. 2

Informacje
dokończenie ze str. 1

fii przybliżył nam historię XVI-wiecznej
świątyni. Kolejną atrakcją, która czekała
na rajdowiczów była możliwość zwiedzenia Muzeum Jana Kochanowskiego
w Czarnolesie oraz odpoczynku na terenie czarnoleskiego parku.
Połączenie sportu, turystyki rowerowej
oraz historii przypadło uczestnikom rajdu
do gustu. Podzielili się oni z nami swoimi
wrażeniami. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa, połączenie turystyki z poznawaniem
naszego regionu (…). Cała organizacja,
forma tego, to że nie tylko jedziemy, ale
również mamy okazję spotkać się z ciekawymi ludźmi regionu. Jest tutaj wspaniała
atmosfera – powiedziała Adriana Mańkowska – uczestniczka rajdu. Za ciekawą, ale
również wymagającą wysiłku rajdowicze
uznali wyznaczoną trasę. Stanisław Grudzień uważa, że te trasy są trudne, to bardzo
dobrze (…) Jest atrakcyjnie, pochwalam to.
Uczestników nie zniechęcił nawet
ulewny deszcz, który zaskoczył wszystkich na trasie rajdu. Zmęczeni, przemoknięci, ale zadowoleni wszyscy dotarli do
mety. Najstarszym uczestnikiem Rajdu
był Stanisław Grudzień, który podobnie
jak inni rajdowicze, popiera inicjatywę
organizacji tego typu przedsięwzięć.
Przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Kociołkach odbyło się oficjalne podsumowanie rajdu. Każdy z rajdowiczów otrzymał również pamiątkowy znaczek rajdowy,
folder z mapą i opisem trasy rajdu oraz koszulkę powiatu kozienickiego. Chętni mogli wziąć udział w konkursach z nagrodami
zorganizowanych przez Kozienicki Park
Krajobrazowy. Wśród wszystkich uczestników rozlosowane zostały również nagrody
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ufundowane przez organizatora, Starostwo
Powiatowe w Kozienicach oraz partnerów
przedsięwzięcia: Centrum Ubezpieczeń
i Usług Finansowych Marzena Lesiak, Sklep
Sportowo-Militarny ATLANTIS, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ROWMOT
oraz Sklep XL Sport. Upominki wręczyła
Lucyna Domańska-Stankiewicz Naczelnik
Wydziału Promocji i Kultury – pomysłodawczyni cyklu Powiatowych Rajdów Rowerowych.
Podziękowania kierujemy również do
Komendy Powiatowej Policji w Kozieni-

cach, której funkcjonariusze dbali o bezpieczeństwo rajdowiczów w newralgicznych punktach trasy, Agnieszki Kudły
– Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawo-

wej w Kociołkach, ks. Bogusława Kasprzyka za ciekawą opowieść o kościele
w Gródku, ks. kan. Mariana Migonia za
udostępnienie wieży kościoła w Policznej dla rajdowiczów, Kozienickiego Parku Krajobrazowego za przeprowadzenie
konkursu z nagrodami, Zakładu Mleczarskiego „Obory”, Cukierni „Słonki Leniuch” oraz Wojciecha Stankiewicza za
pomoc w wyznaczeniu trasy rajdu oraz
przeprowadzenie grupy po leśnych duktach Puszczy Kozienickiej.
W IV Powiatowym Rajdzie Rowerowym wzięło udział 62 uczestników zarówno z powiatu kozienickiego, jak i z powiatów sąsiednich. Byli wśród nich m.in.
pracownicy Urzędu Miejskiego w Kozienicach i Radomiu, Kozienickiej Gospodarki Komunalnej, ENEA Wytwarzanie
S.A., Sądu Rejonowego w Kozienicach,
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Kozienicach, pracownicy szkół, przedszkoli, emeryci, uczniowie oraz studenci.
IV Powiatowy Rajd Rowerowy „Śladami
Historii” przeszedł do historii. Już dziś
zapraszamy jednak na kolejną V edycję
rajdu, która już za rok!
Mapa tegorocznej trasy rajdu wraz
z jej opisem znajduje się na str. 9-12.
Zdjęcia z rajdu można znaleźć na stronie internetowej Starostwa Powiatowego

w Kozienicach www.kozienicepowiat.pl
w zakładce galeria.
MoniKa wiraSZKa
www.kozienicepowiat.pl

Informacje

„Sprzątanie Garbatki” to akcja ekologiczna o wielorakim charakterze:
edukacyjnym, integrującym, artystycznym, kulturalnym i sportowym. Według jej pomysłodawcy – Mirosława
Dziedzickiego – dyrektora Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Garbatce – Letnisku
ma zwracać uwagę na ochronę środowiska Garbatki i Puszczy Kozienickiej,
jednocześnie eksponować działania
artystyczne, sportowe, oferując naukę
i wychowanie poprzez zabawę z pamiątkowym finałem związanym ze sztuką.
Organizatorem „Sprzątania” jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.
J. Kochanowskiego w Garbatce – Letnisku. Plenerowa impreza, obok „Rykowiska” na polanie Starej Strzelnicy w Garbatce na początku października, od lat
wpisała się w pierwszych dniach czerwca
do kalendarza wydarzeń szkolnych.
Reﬂeksja nad poszanowaniem naturalnych dóbr przyrody, troska o krajobraz, promocja ekologicznego życia nie
zamknęła się w statutowych założeniach
Technikum Leśnego i Drzewnego, ale
konsekwentnie uzewnętrzniła w praktyce, angażując nie tylko cały Zespół
Szkół. Dotychczas w „Sprzątaniach”
uczestniczyły z Garbatki: Zespół Szkół
Samorządowych, Koło Wędkarskie,
Gminna Świetlica, Ochotnicza Straż
Pożarna, Paweł Kibil i Firma „Stangret”
oraz Szkoła Podstawowa z Bogucina,
Zespół Szkół z Ursynowa koło Kozienic, harcerze z ZHP w Pionkach.
Akcja pod patronatem władz mazowieckich, powiatowych czy gminnych
odbywała się dzięki prywatnym sponsorom, instytucjom, środkom unijnym

nad Zalewem „Polanka” w GarbatceLetnisku. Tam rozgrywały się gry, zawody sportowe, konkursy. Były wystawy uczniowskie, loteria fantowa, a na
„Grzybku” występy zespołów muzycznych, szkolnych kabaretów, indywidualne popisy. Stąd wyruszały ekipy młodzieży sprzątającej w każdym roku inny
puszczański obszar.
W tym roku po raz pierwszy
8. „Sprzątanie Garbatki” przebiegało
w bazie, czyli na placu campusu szkolnego. Z tego oświetlonego słońcem
rozłożystego betonowego płaskowyżu, przedzielonego wyspami zielonych
ogródków, 4 czerwca przed południem
po dźwiękach sygnałówek Koła Sygnalistów z Technikum Leśnego grupy
dzieci i młodzieży zaopatrzone w odpowiednie akcesoria wyszły z opiekunami na „Sprzątanie Garbatki”. I choć
jedni znowu przeczesywali tereny Góry
Wydmowej przy ul. Partyzantów, inni
okolice Zalewu „Polanka”, to wszyscy
już tradycyjnie powrócili do punktu
wyjścia z wielkim workami niestety
wypełnionymi tym, czego w lesie być
nie powinno.
Po części sprzątającej nastąpiły kolejne – estradowa, sportowa i konkursowa.
Uczestniczyli w nich młodzi ekolodzy
ze Szkoły Podstawowej w Kociołkach,
z Zespołu Szkół w Ursynowie i Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w GarbatceLetnisku.
Najpierw wystąpił Klub Sportowy Centrum Tang Soo Do Pionki z instruktorem Dariuszem Sułkiem (2 dan).
Najlepsi zawodnicy różnych grup wiekowych, mistrzowie i medaliści prestiżowych turniejów z ostatnich czterech

lat na matach krajowych i zagranicznych
zaprezentowali niezwykle widowiskowy
pokaz, łączący japońskie karate, koreańskie taekwondo oraz najnowszy program
z elementami klasycznego Tand Soo Do:
formami tradycyjnymi, rozmaitymi rodzajami broni, rozbicia, dużą ilością motywów walki sportowej i samych walk
w różnych formułach.
Kabaret „Składak” (kl. I. i III TL
w Garbatce) przedstawił parodię rozprawy sądowej, w której sędzina Anna Maria
Weselińska wydała wyrok na beztroskiego ucznia zanieczyszczającego środowisko, a Zespół Szkół z Ursynowa – parodię bajki o Kopciuszku z ekologicznym
morałem.
W koncercie „Debiuty” zatańczyły
oraz zaśpiewały dzieci i młodzież z Ursynowa i Kociołek. Z solowymi piosenkami
pojawili się goście specjalni – Rafał Glimasiński z Radomia i Julita Stan z Pionek
(spontanicznie towarzyszył jej improwizujący Piotr Paliński – kl. III TL).
Ogromnym powodzeniem cieszyły się
również konkursy sportowe. Wyścigi na
drewnianych nartach ze sznurkami, slalom rowerem na czas – jak najwolniej,
rzut kulą – piłeczką do tenisa stołowego przygotował i prowadził je Tomasz Lewikowski, nauczyciel wychowania fizycznego. Konkursy z drewnem nadzorowali
w osobnym namiocie nauczyciele przedmiotów zawodowych – Robert Hadam,
Krzysztof Brydziński, Marcin Tomaszewski. Na zwycięzców czekały nagrody.
Dla zwiedzających była otwarta szkolna sala tradycji, galeria prac
uczniów po konkursie „Wyczarowane
z drewna” na Międzynarodowych Targach
Poznańskich. Dymił grill przy drzwiach
do szkoły.
Na 8. „Sprzątaniu Garbatki” obecni byli – starosta Janusz Stąpór (patron
i sponsor tej edycji), wicestarosta Józef
Grzegorz Małaśnicki, a także Michał Lenard – dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach, Jerzy Przybylski – przewodzący
ogólnopolskim Związkom Zawodowym
Leśników, Robert Grygiel – radny powiatowy z Garbatki, służący pomocą strażacką. Listę patronów i sponsorów imprezy
odczytano wraz z podziękowaniami zaraz
po powrocie grup sprzątających.
A na zakończenie pamiętający poprzednie „Sprzątania” zgodnie stwierdzili, że na placu szkolnym było lepiej niż na
„Grzybku”. Takim odkryciem zakończyło
się 8. „Sprzątanie Garbatki”.
elŻBieta dZiedZiCKa

www.kozienicepowiat.pl
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W drugim tygodniu czerwca pasjonaci
wycieczek rowerowych i przyrody mięli okazję wziąć udział w „Peletonie z Mistrzem”.
Pod tą nazwą kryje się rajd rowerowy z Garbatki do Czarnolasu w towarzystwie Ryszarda
Szurkowskiego – polskiego kolarza szosowego, dwukrotnego wicemistrza olimpijskiego
i czterokrotnego medalisty mistrzostw świata, a także wielokrotnego mistrza Polski oraz
mistrza świata amatorów, który przez kilka
lat z rzędu zdominował Wyścig Pokoju.
W 2011 roku Ryszard Szurkowski otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Garbatki
– miejsca, z którym był związany podczas
odbywania służby wojskowej i początków
sportowej kariery i które chętnie odwiedza.
Zwłaszcza, jeśli jego odwiedziny łączą się
z propagowaniem uprawianej przez niego
dyscypliny.
Organizatorem rajdu byli Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisku oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Garbatki. Około dziesięciokilometrowa trasa rajdu prowadziła terenami
dawnej posiadłości rodziny Kochanowskich
– z Garbatki do Gródka, Kolonii Czarnoleskiej i dworu Jabłonowskich w Czarnolesie,
gdzie mieści się Muzeum Jana Kochanowskiego. Tam też na terenie parku przy Muzeum odbyło się spotkanie uczestników rajdu
z mistrzem, który wspominał początki swojej
kariery, opowiadał o treningach, zaangażowaniu i realiach, z jakimi sportowcy musieli

Tegorocznym organizatorem XXXIX
Przeglądu Małych Form Artystycznych
był Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opactwie i Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu.
Hasło przeglądu brzmiało „Słowem, tańcem i muzyką świat opowiadamy”. Impreza ta odbywała się na terenie Kozienickiego Centrum Rekreacji
i Sportu.
Małe Formy Artystyczne wywodzą
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się zmierzyć. Zainteresowani, wśród których
– poza młodzieżą szkolną byli również pasjonaci kolarstwa z czasów, kiedy Ryszard
Szurkowski zdobywał medale.
Wspomnienia, reﬂeksje i odpowiedzi
Szurkowskiego na zadawane mu pytania
pozwoliły wszystkim obecnym poznać
chociaż w niewielkim stopniu sportowca. Nakreśliły także portret osoby pełnej
pasji, która ciężką i systematyczną pracą
osiągnęła sukces w czasach, w których
technologia i udogodnienia sportowe nie
były rozwinięte do tego stopnia, żeby ułatwiać osiąganie rekordów.

Pamiątkowe zdjęcia oraz autografy
z pewnością były miłym akcentem na zakończenie spotkania zarówno dla uczestników rajdu, jak i Ryszarda Szurkowskiego, a prywatne rozmowy pozwoliły
w niejednej osobie obudzić zapał sportowy.
Patronat honorowy nad imprezą objął
Janusz Stąpór Starosta Powiatu Kozienickiego. Patronem honorowym było także
Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, które należy zaliczyć do grona współorganizatorów „Peletonu z Mistrzem”.

się z nurtu harcerskiego. A zaczęło się
to dokładnie 39 lat temu od ruchu drużyn harcerskich pod nazwą ,,Nieprzetarty Szlak”, który do tej pory skupia
osoby z niepełnosprawnością intelektualną w tym przede wszystkim dzieci
i młodzież. W założeniach harcerstwa
zawsze były i są szczytne cele i ideały,
a co najważniejsze braterstwo. Organizowanie tego typu imprez jest ich odzwierciedleniem.
W XXXIX Przeglądzie wzięło udział
21 zespołów m.in. ze
Specjalnych Ośrodków
S z k o l n o Wy c h o w a w czych, Przedszkoli Specjalnych,
Warsztatów
Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej i Stowarzyszeń Osób
Niepełnosprawnych.
Uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania
swoich umiejętności artystyczno-wokalno-tanecz-

nych. Występy na tego typu imprezach
pozwalają osobom niepełnosprawnym
intelektualnie uwierzyć we własne siły
i możliwości. Dają im wiele radości, satysfakcji i niezapomnianych wrażeń. Na
tego typu imprezach artystycznych nie
ma przegranych. Wszyscy występujący
zostali nagrodzeni gromkimi brawami,
wręczono im również dyplomy i statuetki
Impreza odbywała się pod honorowym patronatem Starosty Powiatu
Kozienickiego Janusza Stąpóra. Festiwal swą obecnością zaszczycili zaproszeni goście z Delegatury Kuratorium Oświaty w Radomiu, dyrektorzy
zaprzyjaźnionych szkół, Ośrodków,
Domu Kultury, Domów Pomocy Społecznej, kierownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, Placówki Socjalizacyjnej Panda.
Partnerami imprezy byli Kozienicki
Dom Kultury im. B. Klimczuka oraz
KCRiS.

aGnieSZKa GaJda

Beata KraJewSKa
aGnieSZKa KĘSKa
www.kozienicepowiat.pl

Wydarzenia

18 maja w gminie Grabów nad Pilicą
obchodzono jubileusz 50-lecia Publicznej
Szkoły Podstawowej w Augustowie.
Początki tej placówki sięgają przełomu lat 1944 / 1945, kiedy to zaledwie
siedmiu uczniów pobierało naukę u nauczycieli: Anny i Edmunda Kocyków,
Anny Mróz, Mariana Białkowskiego
i Janiny Szot. Jak możemy przeczytać
w folderze wydanym z okazji jubileuszu
szkoły: „Mijały lata... W ramach realizacji hasła „1000 szkół na 1000-lecie
podjęto starania o budowę nowej szkoły
w Augustowie. Inicjatorem budowy był
Edmund Kocyk – ówczesny kierownik
szkoły.” Kamień węgielny pod budowę tej placówki został wmurowany
29 września 1962 roku, a rok później,
17 listopada 1963 oddano do użytku
nowy budynek z 9 salami lekcyjnymi
i salą gimnastyczną dla uczących się
w szkole już 154 uczniów. Osiem lat
później szkoła otrzymała patrona. Nadano jej imię 76. Pułku Piechoty, który został utworzony w 1919 roku pod
nazwą 76. Lidzkiego Pułku Piechoty
i stanowił oddział Samoobrony Litwy
i Białorusi Wojska Polskiego II RP.
Swoją ostatnią bitwę pułk stoczył
w 1939 roku w lasach koło Augustowa
i Matyldzina, gdzie zginęło 64 żołnierzy, a 200 zostało rannych. Jednak pułk
ten prowadził nie tylko działalność żołnierską – zajmował się także zwalczaniem analfabetyzmu, szerzeniem wiedzy rolniczej, kształtowaniem wzorców
postaw obywatelskich.
Na przestrzeni 50 lat dyrektorami
szkoły byli: Edmund Kocyk, Anna Kocyk, Leokadia Białkowska, Zbigniew
Białkowski, Anna Woźniak oraz obec-

nie pełniący tę funkcję Sławomir Madej,
który poprowadził uroczystości jubileuszowe. Uczestniczyli w nich przedstawiciele parlamentu oraz samorządów wojewódzkiego, powiatowego i gminnego,
społeczność szkolna, przyjaciele szkoły
oraz mieszkańcy gminy Grabów nad Pilicą. Tego dnia odsłonięta została również
tablica pamiątkowa.
Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz
wszyscy związani ze szkołą w Augustowie usłyszeli wiele ciepłych słów, gratulacji i podziękowań za trud włożony
w wychowanie wielu pokoleń. Czesław
Czechyra Poseł na Sejm RP przytoczył
słowa Jana Zamoyskiego, że takie będą
Rzeczypospolite jakie ich młodzieży
chowanie, podkreślił że szkoła nie tylko
uczy, ale również wychowuje, przez te 50
lat wiele pokoleń rodziców, uczniów, na-

uczycieli poświęcało swój czas, energię
i zaangażowanie, aby uczniowie kończący
tę szkołę byli jak najlepiej przygotowani
do kontynuacji nauki, ale również do życia. Według starosty powiatu kozienickiego Janusza Stąpora szkoły trwają i mają
następnych absolwentów, szkoła to nie
mury. Szkoła może nie mieć pięknego wyposażenia, ale pomimo to można chcieć
się w niej uczyć, bo szkoła to tworzący ją
ludzie. Leszek Ruszczyk wicemarszałek
województwa mazowieckiego wręczył
dyrektorowi przyznany szkole medal
okolicznościowy „Pro Mazovia”. Oficjalną część uroczystości uświetniły występy
uczniów szkoły, którzy zaprezentowali
swoje umiejętności wokalne, taneczne,
przedstawili historię szkoły i zaangażowanie w kultywowanie historii swojej
małej ojczyzny.
Wszyscy obecni na jubileuszu mogli zwiedzić szkołę i obejrzeć archiwalne zdjęcia. Uroczystości towarzyszyły
również atrakcje dodatkowe. Niemałą
uciechę nie tylko najmłodszym sprawiły
zawody strażackie, ale i pokazy przygotowane przez Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych. Coś dla
siebie znaleźli również pasjonaci robotyki i amatorzy chemii, bowiem w przygotowanym pikniku naukowym mogli
czynnie uczestniczyć w doświadczeniach
chemicznych, przykuwających również
uwagę zaciekawionej młodzieży.
Patronami honorowymi uroczystości
byli Janusz Stąpór starosta powiatu kozienickiego, Euzebiusz Strzelczyk wójt gminy Grabów nad Pilicą, Wiktor Woźniak
komendant OSP w Augustowie.
aGnieSZKa GaJda

www.kozienicepowiat.pl
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Dziecko, jako istota bezbronna, znajduje
się w centrum zainteresowania jednostek,
dla których jego bezpieczeństwo i dobro są
wartościami najwyższymi. Mazowiecki Kurator Oświaty we Współpracy z Mazowieckim Wojewódzkim Komendantem Policji
z siedzibą w Radomiu, zaprosił do współorganizacji debaty panelowej I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego
w Kozienicach, w ramach programu „Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole”.
Przeprowadzenie tego prestiżowego przedsięwzięcia było konsekwencją wysokiej
oceny w ewaluacji zewnętrznej, przyznanej
przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty
tej szkole. Debata miała miejsce 21 maja
2014 roku w gmachu najstarszego w Kozienicach liceum.
Bezpieczeństwo dzieci to temat obejmujący bardzo wiele aspektów: od stanu
technicznego budynku szkolnego, przez
bezpieczeństwo sanitarne, pożarowe, ruchu drogowego, aż po bezpieczny stan
emocjonalny, psychiczny i fizyczny uczniów. Dlatego tak wielu przedstawicieli
różnych instytucji wzięło udział w debacie:
Dorota Sokołowska – Dyrektor Delegatury
w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie, Józef Grzegorz Małaśnicki – Wicestarosta Powiatu Kozienickiego, Tomasz
Śmietanka – Burmistrz Gminy Kozienice, Mariusz Prawda – Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kozienicach, Stanisław
Kondeja – Komendant Powiatowy Policji
w Kozienicach, Patrycja Zaborowska, Ilona Tarczyńska – z Komendy Powiatowej
Policji, Emanuela Wojtas-Kunińska – Prokurator Prokuratury Rejonowej, Krzysztof
Karczmarski-Kierownik Ośrodka Profilaktyki Uzależnień, Ewa Jarosz – Dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, Katarzyna Krajewska, Robert Ozga
– Rodzinni Kuratorzy Zawodowi Sądu
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Rejonowego w Kozienicach oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Placówki Socjalizacyjnej „Panda” w Kozienicach,
a także dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów
oraz szkół średnich z terenu powiatu kozienickiego. Ponadto uczestnikami spotkania byli rodzice i uczniowie.
Moderatorem debaty była Ewa Malec
– dyrektor liceum, która powitała zgromadzonych gości i zaprosiła do obejrzenia
spektaklu pokazującego, że przemoc rodzi
przemoc. Spektakl „Bici biją” na motywach sztuki Inki Dowlasz był poruszający
i wprowadzał w tematykę debaty. Przedstawienie przygotowała grupa teatralna
LOtea pod kierunkiem Beaty Smykiewicz
– Różyckiej. Zarówno wyemitowane spoty zrealizowane na potrzeby Kampanii
wobec Przemocy, jak i gra młodych aktorów, ilustrowana przejmującą muzyką oraz
budującym napięcie oświetleniem, wywołały ogromne emocje wśród widzów. Realistyczne sceny przemocy, dramatyczne
pytania padające ze sceny, a wśród nich
kluczowe: „Dlaczego mnie bijesz?”, nie
mogły pozostawić, i nie pozostawiły nikogo obojętnym. Spektaklem o dużej wartości, nazwała występ uczniów skupionych
w grupie LOtea, Dorota Sokołowska,
Dyrektor Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie, po występie
młodzieży, przedstawiła cele i zadania
programu. W części panelowej głos zabrali również: Tomasz Śmietanka, Stanisław
Kondeja, Katarzyna Krajewska i Robert
Ozga. Ewa Jarosz przedstawiła prezentację pt.: „Symptomy dziecka krzywdzonego”, a Krzysztof Karczmarski, przedstawił
procedury „Niebieskiej Karty”. W swoich
wystąpieniach uczestnicy poruszali problemy przemocy w rodzinie, wskazywali

na niebezpieczeństwa czyhające na dzieci
i młodzież. Omówione zostały działania
powiatu i gminy, mające na celu zapobieganie przemocy oraz zwiększenie bezpieczeństwa. Reprezentanci wyżej wymienionych jednostek przedstawili także formy
opieki nad ofiarami przemocy i adresy instytucji, w których można uzyskać pomoc.
Zostały wskazane również instytucje na
terenie powiatu i gminy odpowiedzialne
za opiekę nad rodzinami. Zebrani zostali
zapoznani ponadto z mechanizmami agresji oraz czynnikami mogącymi wpływać
na jej wzrost wśród dorosłych, młodzieży
i dzieci. Po części panelowej, ilustrowanej
prezentacjami multimedialnymi, nastąpiła
praca w grupach, mająca na celu zaproponowanie zmian dotyczących podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w szkołach
i rodzinie. Nad sprawnym przebiegiem tej
części debaty czuwali licealiści, którzy byli
łącznikami między pracującymi zespołami
a ich reprezentantami. Oni również odmierzali czas przeznaczony na pracę zespołową. Wspólnie wypracowane wnioski
zostały wyświetlone na dużym ekranie, co
pozwoliło na sprawne ich omówienie.
Spośród wielu, jeden wydaje się być
szczególnie ważny: „Rodzice, rozmawiajcie ze swoimi dziećmi, miejcie dla
nich czas”. Inne postulowane działania
to: zwiększona kontrola czasu wolnego dzieci i młodzieży przez rodziców,
zatrudnianie pedagogów, psychologów
i rzeczników praw ucznia w placówkach
oświatowych, propagowanie konieczności reagowania na każdy przejaw przemocy oraz wiele innych, wzbudzających
reﬂeksje, wniosków.
Debatę, która odbyła się w I Liceum
Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, należy uznać nie
tylko za szczególnie udaną, ale przede
wszystkim za bardzo potrzebną i pożyteczną dla wszystkich osób i instytucji
związanych z oświatą. Temat przemocy
zarówno w rodzinie, jak i w szkole, jest
niestety ciągle aktualny. Chociaż zmieniają się jej formy: od fizycznej, przez psychiczną, emocjonalną, aż po tę najnowszą
– cyberprzemoc, jedno jest niezmienne:
skutki. Poranione ciało wcześniej czy
później goi się. Poraniona dusza – nigdy.
„Bici biją” – to nie tylko tytuł spektaklu
wystawionego przez uczniów z grupy teatralnej LOtea. To także, a może przede
wszystkim, prawidłowość, o której świat
jakby nie chciał pamiętać.
i liCeuM oGÓlnoKSZtałCąe
w KoZieniCaCH
www.kozienicepowiat.pl

Informacje

28 maja w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi przy
współpracy z Urzędem Miejskim w Kozienicach podsumowanoX edycję gminnego
konkursu z cyklu „Na skraju puszczy” pt.
„Cisza w harmonii z przyrodą”.
Celem konkursu było popularyzowanie
regionu kozienickiego, dostrzeganie piękna i walorów okolicy, obserwacja lasu jako
naturalnego źródła wiedzy o przyrodzie,
uświadomienie uczniom negatywnego
wpływu hałasu na zdrowie człowieka, rozbudzanie ekologicznego myślenia, miłości
i szacunku do przyrody oraz integracja
twórcza dzieci i młodzieży.
Do konkursu zgłoszono prace uczniów z 12 placówek oświatowych. Konkurs obejmował dwie dziedziny twórczości – plastykę i fotografię. Prace ocenione
były w pięciu kategoriach wiekowych:
przedszkola, szkoły podstawowe klasy I
– III i klasy IV – VI, młodzież gimnazjalna oraz uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Na konkurs złożono 54 prace plastyczne i 21fotografii.
Komisja w składzie: Krzysztof Ludwiczak, Eugenia Kuna, Marlena Zielińska
biorąc pod uwagę zasady zawarte w opracowanym wcześniej regulaminie przyznała
w dziedzinie plastyki:
kategoria – przedszkola
1 miejsce – Oliwia Wit PP nr 3 Kozienice
2 miejsce – Barbara Krześniak PSP Stanisławice
3 miejsce – Alicja Szwede PP nr 3 Kozienice
kategoria – szkoły podstawowe – klasy
I – III
1 miejsce – Oliwia Kultys PSP Nowa
Wieś
2 miejsce – Magdalena Gontarz PSP nr 3
Oddziałami Integracyjnymi Kozienice
3 miejsce – Alicja Ślażyńska PSP Ryczywół
uczniowie ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
wyróżnienie – Szymon Bień – PSP nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi Kozienice
klasy IV – VI
1 miejsce – Jan Popis PSP nr 3 Oddziałami Integracyjnymi Kozienice
2 miejsce – Natalia Ośka PSP Ryczywół
3 miejsce – Hanna Łukiewicz PSP nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi Kozienice
uczniowie ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
wyróżnienia: – Bartłomiej Tkaczyk, Jakub Piórecki, Kamil Jędrzejczak PSP
nr 3 Oddziałami Integracyjnymi Kozienice
kategoria – gimnazja
1 miejsce – Beata Baran PG Świerże Górne
www.kozienicepowiat.pl

2 miejsce – Weronika Sawicka PG Świerże Górne
3 miejsce – Julia Mazur PG Świerże Górne
w dziedzinie fotograﬁi:
kategoria – przedszkola
1 miejsce – Natalia Pytka PP nr 1 Kozienice
2 miejsce – Natasza Gietka PP nr 1 Kozienice
kategoria – szkoły podstawowe – klasy
I – III
1 miejsce – Weronika Wojtyniak PSP
Nowa Wieś
2 miejsce – Maja Gubernat PSP nr 3 Oddziałami Integracyjnymi Kozienice
3 miejsce – Aleksandra Gubernat PSP nr 3
Oddziałami Integracyjnymi Kozienice
klasy IV – VI
1 miejsce – Oliwia Bogumił PSP Ryczywół
2 miejsce – Julia Ozimek PSP nr 1 Oddziałami Integracyjnymi Kozienice
3 miejsce – Joanna Gola PSP Kociołki
kategoria – gimnazja
1 miejsce – Adrianna Wałęka PG nr 1 Kozienice
2 miejsce – Agata Śmietanka PG nr 1 Kozienice
Łącznie przyznano 22 nagrody
i 12 wyróżnień. Dodatkowo przyznano dyplomy dla opiekunów i placówek
oświatowych.
W części artystycznej mali ekolodzy
z klasy Id i IIa zaprezentowali inscenizację pt. „Na leśnej polanie”. Mottem przewodnim przedstawienia było hasło ,,Żyj
z przyrodą w zgodzie”. Była to opowieść
o rodzinie, która odpoczywała w lesie
i zapomniała o zasadach tam panujących.
Leśne zwierzęta w zabawny i zrozumiały
dla dzieci sposób przypomniały o zagrożeniach płynących ze strony człowieka
– zanieczyszczaniu lasów oraz szkodli-

wym wpływie hałasu na środowisko. Pokazały, w jaki sposób należy zachowywać
się w lesie, aby nie zakłócać spokoju jego
mieszkańców, jak wiele zależy od naszej
postawy wobec przyrody, a także zachęcały do dbania o środowisko naturalne.
Część artystyczną zakończyła piosenka
pt. ,,Żyj z przyrodą w zgodzie”.
W dalszej części programu uczestnicy
uroczystości wysłuchali prelekcji dotyczącej negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka. Zaproszeni goście Tomasz
Szewczyk i Dariusz Kifer – pracownicy
ENEA Wytwarzanie S.A. zdefiniowali pojęcie hałasu, uświadomili zgromadzonym,
że jest on wymieniany na pierwszym miejscu wśród uciążliwości życia. Zapoznali
ze skutkami hałasu dla organizmu człowieka, a także przedstawili sposoby walki z hałasem. Odbył się również pomiar
poziomu hałasu podczas względnej ciszy
i kontrolowanego hałasu za pomocą miernika poziomu dźwięku. Po wysłuchaniu
prelekcji wszyscy zgodzili się z tezą, że
hałas jest szkodliwy dla zdrowia, utrudnia
wypoczynek i koncentrację oraz zmniejsza wydajność pracy.
Następnie Robert Boryczka Dyrektor Wydziału Edukacji i Regina Warchoł
z Urzędu Miejskiego w Kozienicach oraz
Krzysztof Ludwiczak wręczyli laureatom
konkursu nagrody książkowe i dyplomy.
Dyplomy przyznano również opiekunom
i placówkom oświatowym.
Na zakończenie uroczystości laureaci
konkursu wraz z opiekunami zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.
osoby odpowiedzialne:
BarBara CHołuJ
GraŻYna Sadura
MarZanna CiCHoŃSKa
BoGuMiła KureK
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W dniu 5 czerwca 2014 roku w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich
w Kozienicach odbył się II Mazowiecki
Festiwal Piosenki Obcojęzycznej. Konkurs przeprowadzony był w dwóch kategoriach wiekowych: gimnazja i szkoły
ponadgimnazjalne.
Wzięli w nim udział przedstawiciele następujących gimnazjów: PG
w Chlewiskach, PG w Gniewoszowie, PG
Nr 2 w Kozienicach, PG Nr 1 w Ostrowii Mazowieckiej, PG Nr 1 w Mławie.
W przesłuchaniach w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych udział wzięli uczniowie z następujących szkół: ZS nr 1
w Kozienicach, I LO w Ciechanowie, II
LO w Ciechanowie, LO w Pionkach, LO
w Białobrzegach, ZS w Szydłowcu, ZS
w Przasnyszu, ZS Nr 3 w Mławie, ZS
Nr 4 w Mławie.
Jury w składzie: przewodniczący – Marek Ditrych, Katarzyna Rybaniec, Paweł
Stawiński oraz Marcin Mizak przyznało
następujące miejsca w kategorii Gimnazja:
I miejsce: Zespół instrumentalno – wokalny z PG2 Kozienice; II – Olga Gajewska
PG nr 1 w Ostrowii Mazowieckiej; III
Aleksandra Radomska PG nr1 w Ostrowii
Mazowieckiej;wyróżniona została Agata
Gregorczyk PG nr 1 w Mławie.
W kategorii Szkoły Ponadgimnazjalne jury przyznało następujące miejsca:
I miejsce: Sylwia Burdyńska ZS nr 4
w Mławie; II – Natalia Walędziak ZS
w Przasnyszu; III Paulina Mróz LO
w Pionkach; wyróżnieni zostali: Agata
Pośnik LO w Białobrzegach, Alicja Stępka ZS nr 4 w Mławie, Elżbieta Domżalska ZS nr 3 w Mławie.
Tegoroczny festiwal poprzedzony był

6 czerwca odbyły się XXIII Prezentacje Dorobku Artystycznego Przedszkoli
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dwudniowymi warsztatami muzyczno
– językowymi zorganizowanymi w Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach. W dniu
3 czerwca zorganizowane zostały następujące zajęcia:
• Fonetyka języka angielskiego – wykład
z ćwiczeniami poprowadzony przez
Ewę Krześniak,
• Słownictwo i terminologia muzyczna
w języku angielskim-ćwiczenia wprowadzające nazewnictwo muzyczne prowadzone przez Krzysztofa Boryczkę,
• Praca nad prawidłową wymową anglojęzycznych tekstów piosenek – zajęcia
prowadzone przez Agatę Słyk, Magdalenę Bieniek, Agnieszkę Kaim,
• Ćwiczenia przed koncertem – zajęcia
prowadzone przez Marcina Mizaka
Kolejny dzień warsztatów muzycznojęzykowych, które odbyły się 4 czerwca,
przedstawiał się następująco:
• Zajęcia z choreografii – prowadzone

przez Beatę Krześniak oraz Annę Łapińską,
• Konsultacje i ćwiczenia indywidualne,
wskazówki merytoryczne dla wokalistów prowadzone przez Oktawię Kawęcką,
• Konsultacje specjalisty i ćwiczenia indywidualne dla instrumentalistów i gitarzystów prowadzone przez Sebastiana Iwanowicza,
• Ognisko integracyjne prowadzone przez
Benedykta Janaszka,
• Konsultacje muzyczne specjalisty prowadzone przez Pawła Stawińskiego
Patronat honorowy nad tegorocznym festiwalem sprawowali Czesław
Czechyra poseł na sejm RP, Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Janusz Stąpór Starosta Powiatu
Kozienickiego,Tomasz Śmietanka Burmistrz Gminy Kozienice
Zespół Szkół nr 1 w Kozienicach

„Z uśmiechem na buzi”. Organizatorem
tegorocznych prezentacji było Publiczne
Przedszkole nr
3 z Oddziałami
Integracyjnymi
oraz
Publiczne Przedszkole
nr 4 w Kozienicach. Impreza
odbyła się na
terenie
Ogrodu Jordanowskiego. Wzięło
w niej udział
9
placówek:
sześć
przedszkoli z terenu
gminy Kozienice, PSP Nr 1,

PSP Nr 3 oraz Niepubliczne Przedszkole „Krasnoludek”. Każda grupa zaprezentowała bogaty program artystyczny,
w którym znalazły się wiersze, piosenki
i improwizacje taneczne. Na uwagę zasługuje wysoki poziom poszczególnych prezentacji oraz stroje idealnie dopasowane
do rodzaju występu.
Należy podkreslić, że tego typu przedsięwzięciu są wspaniałą okazją do prezentacji zróżnicowanych talentów najmłodszych artystów, jak również do integracji
dzieci, rodziców i ich opiekunów z różnych placówek oświatowych Gminy Kozienice.
PrZedSZKole nr 3
www.kozienicepowiat.pl

Folder

1. KOZIENICE – START
Spotykamy się na parkingu przy
ul. Kochanowskiego, pomiędzy placem
Kozienickiego Domu Kultury a Prokuraturą, vis-a-vis Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Stąd wyruszamy
w trasę. Zachowując szczególną ostrożność wyjeżdżamy z parkingu w lewo
i ul. Kochanowskiego przejeżdżamy
przez skrzyżowanie z ul. Głowaczowską, skręcamy w prawo w ul. Piłsudskiego, następnie w lewo w ul. Cmentarną,
prowadzącą do Cmentarza parafialnego
w Kozienicach, na którym znajduje się
Kwatera Legionistów.
2. CMANTARZ PARAFIALNY
W KOZIENICACH – KWATERA
LEGIONÓW POLSKICH
Pamiętajmy, by w tym miejscu zachować należytą powagę. Kwatera pochodzi z okresu I wojny światowej i jest
miejscem pochówku żołnierzy polskich
oddziałów zbrojnych walczących za
niepodległość Polski. W jej centralnej
części znajduje się betonowa brama
z krzyżem i napisem „CZEŚĆ BOJOWNIKOM WOLNOŚCI”. W kwaterze
znajduje się 28 jednakowych krzyży,
z których tylko 4 opatrzone są nazwiskami poległych, ponadto na większości z nich widnieje napis LEGIONISTA
BEZIMIENNY. Jednak w ostatnim czasie udało się ustalić większość nazwisk
pochowanych legionistów. Podczas
uroczystości upamiętniającej wybuch
I wojny światowej planowane jest odsłonięcie tablicy z nazwiskami poległych żołnierzy.
Z cmentarza jedziemy ulicą Piłsudskiego, skręcamy w prawo w Al. 11-go
Listopada i czarnym szlakiem rowerowym kierujemy się w stronę Aleksandrówki, gdzie zatrzymamy się w lesie przy Cholernej Górze, oddalonej od
startu o około 4 km. Rowery zostawiamy
przy drodze na dole, a sami wspinamy
się na wzniesienie, na którym znajduje
się cmentarz wojenny.
3. „CHOLERNA GÓRA” CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ
W ALEKSANDRÓWCE
W centralnej części ulokowany jest
drewniany krzyż z tabliczką, na której zamieszczony jest tekst modlitwy.
Tablica ulokowana przy ogrodzeniu
cmentarza informuje nas o austriackim
i rosyjskim pochodzeniu pochowanych
tu żołnierzy.
Wsiadamy na rowery i leśnymi drowww.kozienicepowiat.pl

5. BÓBEK – CMENTARZ WOJENNY
Na cmentarzu pochowani są żołnierze polegli w operacji dęblińskiej 22-26
X 1914 r. Przed cmentarzem z czasów
I wojny światowej znajduje się ufundowana
w 2010 r. figura św. Franciszka z Asyżu.
Na jego terenie zaś ulokowany jest również kamień z inskrypcją „Z WDZIĘCZNOŚCIĄ BOGU ZA WSZYSTKIE ŁASKI POLUJĄCY W TYCH LASACH
PIOTR, ANDRZEJ I MIROSŁAW PIOTROWSCY Z KOŁA ŁOW. ŚW. HUBERT W RADOMIU”. W pobliżu cmentarza znajduje się leśniczówka.

gami kierujemy się w stronę Kociołek.
Dalej ul. Podgórną dojeżdżamy do drogi
wojewódzkiej 737, skręcamy w prawo.
Ze względu na wysokie natężenie ruchu zachowując szczególną ostrożność
przechodzimy na drugą stronę drogi,
a po 100 m skręcamy w lewo. Jedziemy
wzdłuż granicy powiatu, leśnymi duktami docieramy do cmentarza I-wojennego
w Kociołkach.
4. CMENTARZ WOJENNY W KOCIOŁKACH
Cmentarz ma powierzchnię około
7 arów i ogrodzony jest solidnym drewnianym ogrodzeniem. Wzdłuż całej
długości usypana jest zbiorowa mogiła, na której ustawione są dwa duże, ale
różnej wielkości krzyże łacińskie oraz
jeden krzyż prawosławny. Pogrzebani
są tu żołnierze armii rosyjskiej i austrowęgierskiej wśród nich około 73 Polaków. Łącznie spoczywa tu 402 żołnierzy
w tym 24 oficerów. Między krzyżami
łacińskimi postawiony jest symboliczny pomnik-mogiła ppor. Michała Gumińskiego „Cezara”, poległego 24 lutego 1944 r. w nieodległej leśniczówce
Kobyli Las.
Po chwili refleksji jedziemy dalej.
Czeka nas 2 kilometry trudnej leśnej
trasy, z wieloma podjazdami i piaszczystymi etapami. Docieramy do szerokiego duktu tzw. „leśnej autostrady”
i jedziemy nią aż do Bóbka. Skręcamy
w lewo i po przejechaniu około 100 m
po prawej stronie znajdziemy cmentarz wojenny, na którym pochowani są
żołnierze polegli w operacji dęblińskiej.

Stąd przez Krasną Dąbrowę, Żytkowice dojeżdżamy do Brzustowa, gdzie krótki odcinek trasy pokonujemy niebieskim
szlakiem rowerowym.
6. BRZUSTÓW
W Brzustowie zatrzymujemy się przy
jednym z miejsc pochówku żołnierzy
poległych pod Anielinem-Żytkowicami
w 1914 r. Na drewnianym krzyżu znajdziemy tabliczkę z inskrypcją: „MIEJSCE UŚWIĘCONE KRWIĄ BOHATERÓW NARODOWYCH/ W TYM
MIEJSCU NA CMENTARZU POLOWYM ZŁOŻONE BYŁY CIAŁA ŻOŁNIERZY I BRYGADY LEGIONÓW
POLSKICH, KTÓRZY W DNIACH
22.X – 26.X.1914 R. POLEGLI W BITWIE POD LASKAMI-ANIELINEM/
EKSHUMOWANE CIAŁA PRZENIESIONO W 1933 R. DO MAUZOLEUM
I BRYGADY W ŻYTKOWICACH/ TOWARZYSTWO PAMIĘCI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO KOŁO W PIONKACH/
SPOŁECZEŃSTWO GMINY GARBATKA/ BRZUSTÓW 3 V 1994 R.”
dokończenie na str. 10
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Wsiadamy na rowery i dalej leśnymi duktami jedziemy do Policznej. Tu
naszym pierwszym przystankiem przed
wyjazdem z lasu będzie cmentarz I-wojenny.
7. POLICZNA – CMENTARZ
Z I WOJNY ŚWIATOWEJ
Leżą tu żołnierze I Armii Austro-Węgierskiej, w tym „Krakowskie Dzieci
– Staszki” z 13 Galicyjskiego Pułku Piechoty polegli podczas I wojny w trakcie bitwy 23/24 października 1914 r. Jak
informuje nas tablica złożono tu ciała
1200 żołnierzy austro-węgierskich oraz
150 polskich.
Z cmentarza drogą lokalną dojeżdżamy do drogi krajowej nr 79. Zachowując
szczególną ostrożność przeprowadzamy
rowery na drugą stronę drogi i kierujemy
się w prawo. Jedziemy wzdłuż ceglanego
muru, za którym znajduje się XIX-wieczny park i pałac Przeździeckich.
8. POLICZNA – PAŁAC PRZEŹDZIECKICH
Pałac jest własnością prywatną, nie
jest udostępniony dla zwiedzających, więc
możemy go jedynie podziwiać z ulicy.
Neorenesansowy Pałac Przeździeckich
wybudowany został w latach 1889-1894
według projektu Jerzego Wernera. W majątku dworskim w czasach II wojny mieścił
się niemiecki jeniecki obóz pracy, później
także szkoła podstawowa oraz Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Po dotarciu do końca ceglanego muru skręcamy
w lewo, a po przejechaniu 500 m w prawo
w drogę szlakową, by dojechać do kościoła pw. św. Stefana w Policznej.
9. POLICZNA – KOŚCIÓŁ PW. ŚW.
STEFANA
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Pierwotny drewniany kościół pw.
św. Anny i św. Stanisława w Policznej
istniał już w XV wieku i należał do parafii sieciechowskiej. Kolejny pw św.
Jana Nepomucena i św. Antoniego Padewskiego rozebrano w 1894 r., obecny
Kościół zaprojektowany podobnie jak
pałac przez Jerzego Wernera wybudowany został w latach 1889-1894 staraniem ks. Antoniego Grudzińskiego.
W tym pięknym neogotyckim trzynawowym kościele, zbudowanym na
planie krzyża łacińskiego w 1892 roku
Stefan Żeromski poślubił Oktawię
z Radziwiłowiczów Rodkiewiczówną.
Ślubu udzielał im przyjaciel pisarza,
ówczesny proboszcz parafii w Policznej
ks. Antoni Grudziński Świadkiem zaś
był Bolesław Prus. Po zwiedzeniu kościoła wsiadamy na rowery i tą samą drogą, którą dotarliśmy do kościoła zmierzamy z Policznej do Gródka. Skręcamy
w prawo i jedziemy przez Wólkę Policką, wzdłuż rzeki Policzanki. Dojeżdżamy do Gródka. Po naszej prawej stronie
rozciąga się zalew na rzece Policzance. Jadąc dalej prosto dojeżdżamy do
czerwonego szlaku rowerowego, skręcamy w lewo, by dotrzeć do kościoła
w Gródku.
10. GRÓDEK – KOŚCIÓŁ PW. ŚW.
TRÓJCY
Obecny kościół w Gródku wybudowano w latach 1593-1598 z fundacji
Andrzeja Kochanowskiego i jego żony
Anny. W latach 1903-1910 dobudowano
część nawy, nowe prezbiterium i zakrystię. Kościół uległ jednak zniszczeniu
w 1914 roku podczas działań wojennych, odnowiony został w latach
1950-51. W kościele znajdują się fragmenty późnorenesansowej polichromii
z końca XVI wieku, krucyfiks z XVII
wieku, stara chrzcielnica z oktogonalną
czaszą i główkami aniołów, a także krzyż
relikwiarzowy z 1633 roku z relikwiami
św. Klemencji.
Spod kościoła w Gródku wyruszamy
w lewo i szosą, którą prowadzi czerwony szlak rowerowy przez CzarnolasKolonię docieramy do Czarnolasu. Po
przejechaniu 40 km czeka nas zasłużony
odpoczynek na terenie Muzeum Jana Kochanowskiego.
11. CZARNOLAS
W miejscowości, w której żył i tworzył europejskiej sławy polski renesansowy poeta, twórca fraszek, pieśni

i trenów zwiedzamy bardzo ciekawe
obiekty muzealne poświęcone Janowi
Kochanowskiemu i jego rodzinie. Zobaczymy tu m.in. kaplicę z kryptą grobową, pomnik poety, symboliczny obelisk
Urszulki-córki poety, park – ogród dendrologiczny z poł. XIX w., dworek Kochanowskich, w którym od 1961 r. mieści się muzeum z wystawami stałymi
i czasowymi. Na tym terenie znajdziemy
również kameralny amfiteatr, w którym
mogą się odbywać różnego rodzaju wydarzenia kulturalne. Mamy szczęście,
w sobotę wstęp do wszystkich obiektów
muzealnych jest bezpłatny!
Po zwiedzaniu i odpoczynku czas ruszyć dalej w drogę została nam bowiem
do pokonania jeszcze połowa trasy. Wyjeżdżając z parku kierujemy się w prawą stronę, jedziemy szosą – czarnym
szlakiem rowerowym. Przy skrzyżowaniu w Piątkowie, obok uroczej kapliczki Maryjnej z 1911 r. znajduje się
pomnik upamiętniający 19 mieszkańców
wsi zamordowanych przez hitlerowców
w 1943 r. Po około 1 km skręcamy
w lewo, przejeżdżamy przez Bierdzież, kierujemy się na północ do
Zawady
Starej.
Niedługo
potem
z szosy wjeżdżamy na polną drogę, początkowo ubitą, dalej jednak będziemy
musieli zmierzyć się z piaszczystymi podjazdami. Ten ciężki etap trasy liczy około
2 km i zakończy się przy wjeździe do Zawady Starej. Dalej przez Zawadę Nową
dojeżdżamy do „bąkowieckich” stawów
dokończenie na str. 12
www.kozienicepowiat.pl
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rybnych, z powrotem jesteśmy na terenie
powiatu kozienickiego. Przy odrobinie
szczęścia wśród stawów dojrzeć możemy
różne gatunki ptactwa i roślinność typową dla wodnego ekosystemu. Na skraju
stawów dojeżdżamy do drogi wojewódzkiej nr 738, gdzie zatrzymujemy się, by
– zgodnie z przepisami ruchu drogowego
– sformować kolumny rowerowe. Zachowując szczególną ostrożność jedziemy
drogą wojewódzką w kierunku przejazdu
kolejowego. Za drugim przejazdem kolejowym zatrzymujemy się po prawej stronie przy wydmie, na której znajduje się
cmentarz z I wojny światowej.
12. BĄKOWIEC – CMENTARZ
WOJENNY
Cmentarz ten jest miejscem spoczynku żołnierzy armii toczących boje
o Twierdzę Dęblin w latach 1914-1915.
U podnóża góry stoi murek z tablicą informacyjną z napisem: MIEJSCE PRAWEM
CHRONIONE/ CMENTARZ WOJENNY 1914-1915/ BĄKOWIEC/MIEJSCE
WIECZNEGO SPOCZYNKU/ ŻOŁNIERZY ARMII AUSTRO-WĘGIERSKIEJ/ NIEMIECKIEJ I ROSYJSKIEJ/
WŚRÓD NICH BYLI RÓWNIEŻ POLACY CZEŚĆ ICH PAMIĘCI
Cmentarz na górce zajmuje powierzchnię ok. 0,04 ha. Miejsca pochówku wydzielone są betonowymi krawężnikami po obu stronach alejki prowadzącej
do najwyższego, metalowego krzyża. Na
cmentarzu, oprócz tego krzyża, znajduje
się 8 drewnianych krzyży i dwa małe metalowe, nie zawierają one jednak tabliczek
informacyjnych o poległych.
Spod cmentarza zachowując szczególną ostrożność wyjeżdżamy w prawo
i kierujemy się drogą wojewódzką w stronę Kozienic. Po przejechaniu około 2 km
skręcamy w lewo i jadąc leśnym duktem
przy zielonym pieszym szlaku turystycznym postaramy się odnaleźć „złoty kamień” .
13. ZŁOTY KAMIEŃ
Kamień w lesie w Słowikach, jak mówią okoliczni mieszkańcy może być pozostałością po upadku meteorytu. Jego
struktura niegdyś pięknie odbijała światło słoneczne, co sprawiało, że jego blask
było widać z dużej odległości. Kamień
miał ponad 3 metry średnicy i wejście
na niego sprawiało nie lada trudność.
Z biegiem czasu, kamień obłupywany
przez mieszkańców okolicznych wsi,
którym służył, jako materiał do budowy
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domostw, stawał się coraz mniejszy i dziś
porośnięty mchem jest ledwie dostrzegalny z leśnej ścieżki. Jego pochodzenie
jednak nie jest do końca wyjaśnione, najprawdopodobniej jest to głaz narzutowy,
przyniesiony przez lodowiec. Jest to interesujący obiekt przyrodniczy, niespotykany na naszych terenach.
Gdy już nacieszymy się jego widokiem, podążamy w głąb lasu. Po kilkuset
metrach skręcamy w prawo, kierując się
na północ. Wkrótce docieramy do torów
kolejowych, po przekroczeniu których
zatrzymamy się przy cmentarzu wojennym Słowiki, zlokalizowanym przy drodze wojewódzkiej nr 738.
14. NOWE SŁOWIKI – CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ
Cmentarz ten założony został dla poległych w operacji dęblińskiej. Otoczony
on jest kamiennym murkiem, na kamiennych słupkach po obu stronach wejścia
przymocowane są tablice z inskrypcjami
w języku polskim i niemieckim. Po lewej
stronie z napisem niemieckim, po prawej
zaś z polskim: KU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY ARMII AUSTRO-WĘGIERSKIEJ
I NIEMIECKIEJ ORAZ ŻOŁNIERZY
LEGIONU POLSKIEGO, KTÓRZY POLEGLI TUTAJ W LATACH I WOJNY
ŚWIATOWEJ 1914-1918.
Po krótkim postoju ruszamy dalej znaną już nam szosą wojewódzką nr 738. Po
przejechaniu około 1 km jest ostry zakręt
w prawo, my kierujemy się w lewo na
Leśną Rzekę. Przejeżdżamy przez miej-

scowość, następnie duktem leśnym docieramy na skraj wsi Ruda, gdzie wjeżdżamy
na żółty szlak rowerowy. Poprowadzi on
nas do Śmietanek, za którymi na rozstaju
dróg opuszczamy żółty szlak, który prowadzi do Kozienic, skręcamy w lewo na
Janów. Kierując się na Kociołki przekraczamy malowniczo usytuowany mostek
na Zagożdżonce, położony na skraju zabudowań wsi. Stąd już niedaleko do miejsca odpoczynku – Publicznej Szkoły Podstawowej w Kociołkach.
15. KOCIOŁKI – SZKOŁA PODSTAWOWA – ODPOCZYNEK
Czas odpocząć i nabrać sił na powrót
do Kozienic. To była długa i trudna trasa,
niestety dobiega już końca. Pełni nowych
sił po odpoczynku wracamy z powrotem
na żółty szlak rowerowy biegnący przez
Śmietanki, który to poprowadzi nas przez
Janów i Starą Wieś aż do naszej mety
w Kozienicach!
16. KOZIENICE – META
Trasa tegorocznej edycji Rajdu wyznaczona została przez Lucynę Domańską – Stankiewicz Naczelnik Wydziału
Promocji i Kultury, Wojciecha Stankiewicza, Krzysztofa Zająca oraz Monikę
Wiraszkę.
Mapę tegorocznej trasy wraz z jej opisem oraz mapy i opisy tras poprzednich
trzech edycji rajdu można znaleźć na stronie internetowej Powiatu Kozienickiego
www.kozienicepowiat.pl w zakładce Powiat → Turystyka → Aktywnie w Powiecie Kozienickim.
www.kozienicepowiat.pl

Informacje/Wydarzenia

W dniach 10-11 maja w Płocku dobyły
się eliminacje wojewódzkie XLII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju
Turystyczno-Krajoznawczego. Wzięły
w nich udział 2 drużyny z Zespołu Szkół
Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach. Oprócz nich w konkursie stratowali zwycięzcy eliminacji rejonowych
z Radomia, Płocka, Siedlec, Mińska Mazowieckiego i Warszawy. Kozienice, ze
względu na zwycięstwo w ubiegłym roku,
mogły wystawić po dwa zespoły w każdej
kategorii, podobnie jak gospodarze.
Na konkurencje turniejowe składał się
test obejmujący zagadnienia krajoznawcze,
turystyczne i topograficzne, wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy i zasad ruchu drogowego. Wśród zadań praktycznych
był turystyczny marsz na orientację, rowerowy tor przeszkód, praktyczne udzielanie
pierwszej pomocy, gra azymutowa, pomiar
odległości w terenie, rozpoznawanie liści
drzew i krzewów oraz atrakcji turystycznych województwa mazowieckiego.
Dwudniowa rywalizacja zakończyła się
dominacją naszych zespołów. Rywalizację
szkół ponadgimnazjalnych wygrał zespół
w składzie Agata Lutek, Justyna Kowalska i Mateusz Kurek z SKKT „Protektory”
przy Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach. Po zaciętej walce, na
drugim miejscu znalazła się reprezentacja
VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, a na trzecim stopniu podium stanęła druga drużyna z SKKT „Protektory”
w składzie Wojciech Maciejewski, Krzysz-

tof Kutyła i Patryk Woźniak. Opiekunem obu
zespołów był Mirosław
Mazur.
Warto dodać, że
pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych zajął zespół SKKT
„Powsinoga” z Publicznej Szkoły Podstawowej
w Janikowie w składzie:
Grzegorz Maciejewski,
Julia Kultys, Bartosz
Siembor.
Opiekunem
był Piotr Maciejewski.
W tej samej kategorii 5. miejsce zajął zespół
w składzie Tomasz Mikutel, Jacek Mikutel
i Filip Kusio z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach
pod opieką Joanny Kusio. W kategorii szkół
gimnazjalnych na drugim miejscu uplasowała się drużyna w składzie Kamila Gogacz,
Aleksandra Krawczyk i Piotr Szczypior
z Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach, pod opieką Bożenny
Szumlak.
W klasyfikacjach indywidualnych również nasi reprezentanci zgarnęli większość
nagród. Najwięcej odznak turystycznych
w szkołach podstawowych zdobył Grzegorz
Maciejewski, w gimnazjach Piotr Szczypior,
a w szkołach ponadgimnazjalnych Wojciech
Maciejewski. Grzegorz Maciejewski otrzymał też nagrodę za najlepszy wynik testu
krajoznawczego w szkołach podstawowych.

7-8 czerwca na boiskach przy Krytej
Pływalni Delfin w Kozienicach odbył się

II Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej Kobiet — Eliminacje do Mistrzostw

Nagrodę specjalną Prezesa Oddziału PTTK
w Płocku dla najmłodszego uczestnika otrzymał Tomasz Mikutel z PSP Nr 3.
Oprócz rywalizacji w turnieju organizatorzy zapewnili uczestnikom ciekawy
program krajoznawczy. W sobotę wieczorem odbyło się zwiedzanie Płocka
z przewodnikiem, a w niedzielę po marszu
na orientację wszyscy chętni mogli skorzystać ze bezpłatnego wstępu do Ogrodu
Zoologicznego w Płocku. Oddział PTTK
w Płocku znakomicie wywiązał się z roli
organizatora turnieju, dzięki czemu z wyjazd przywieźliśmy nie tylko dobre wyniki, ale również przyjemne wspomnienia.
Zwycięskie będą reprezentować województwo mazowieckie w Finale Centralnym Turnieju, który odbędzie się w dniach
od 29 maja do 01 czerwca w Barlinku
w województwie zachodniopomorskim.

PttK

Polski – Kozienice 2014 r.
O punkty do rankingu walczyło 12 par
siatkarskich. Trzy najlepsze zespoły siatkarskie awansowały do turnieju finałowego. Grano systemem brazylijskim charakteryzującym się tym, że dopiero druga
porażka eliminuje z rywalizacji. Najlepszymi zawodniczkami turnieju okazała
się para: Karolina Suwińska i Agnieszka
Wołoszyn, drugie miejsce zajęły Sylwia
Pilarek i Małgorzata Zaciek a trzecie Aneta Gancarczyk i Izabela Kożoń. Puchary
trzem najlepszym parom wręczyli: poseł
na Sejm RP Czesław Czechyra, zastępca burmistrza Małgorzata Bebelska, Dyrektor Kozienickiego Centrum Rekreacji
i Sportu Marcin Zmitrowicz oraz kierownik Wydziału Sportu KCRiS Sławomir
Wach.
KCriS
Zdjęcie z archiwum KCriS

www.kozienicepowiat.pl
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Informacje

„Blondynka w zaginionych światach”
o opis podróży Beaty Pawlikowskiej do czterech krajów, w cztery niesamowite miejsca:
Meksyku i azteckiego Teotihuacán, Peru
i inkaskiego miasta Machu Picchu, Kambodży
i świątyni Angkor Wat oraz na Wyspę Wielkanocną i do znajdujących się na niej posągów
moai. Na wstępie jednak należy zauważyć, że
w tej książce Pawlikowska odbywa podróż nie
tyle w przestrzeni, ile w czasie, odwiedzając
imponujące i tajemnicze centra dawno upadłych i zaginionych cywilizacji. Zaginionych,
ponieważ Europa, która przez długie lata uważała się za centrum świata i takie postrzeganie
siebie narzuciła innym ludom naszej planety,
większość uwagi skupiła na swojej kulturze.
To sprawiło, że dopiero niedawno zaczęliśmy
doceniać kultury obce, powstałe w czasach,
gdy nasz kontynent pokrywały puszcze, kryjące zaledwie niewielkie osady, które dopiero
z czasem stały się centrami „cywilizowanego” (w europejskim rozumieniu) świata.
Celem podróży opisanej w książce są
cywilizacje starsze niż współczesny Meksyk
– Toltekowie i Aztekowie. Pawlikowska udaje się do Miasta Bogów – Teotihuacán, aby
spróbować odtworzyć sposób życia ludzi, po
których zostały już tylko monumenty: Piramida Słońca, Piramida Księżyca, Świątynia
Quetzalcoatla. Z Meksyku podróżniczka
wyrusza do Peru na spotkanie z wielką cywilizacją Ameryki Południowej – Inkami. Jednak najważniejszym celem jej wyprawy jest
Machu Picchu – niezwykłe miasto, położone
prawie 2,5 tys. m nad poziomem morza, relikt
jeszcze niezwyklejszej kultury, która w jeden
państwowy organizm zjednoczyła ziemie od
Ekwadoru po środkową część Chile.
Następnie autorka książki nagle burzy
logiczny tok podróży i zabiera czytelnika do
Kambodży, aby w ostatniej części powrócić na należącą do Chile Rapa Nui – Wyspę
Wielkanocną, gdzie stara się rozwikłać zagadkę moai. Na podstawie domysłów, wielu
przypuszczeń, hipotez oraz w oparciu o dostępne źródła Beata Pawlikowska przybliża
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czytelnikom codzienne życie mieszkańców
opisywanych przez siebie miejsc. Podaje, jak
wyglądały ówczesne domy, stroje, zwyczaje,
tradycje, rytuały. Przytacza również mity i legendy, związane z ich wierzeniami. Stara się
także dociec, co mogło być przyczyną tego,
że tak potężne cywilizacje przestały istnieć.
Nie poprzestaje jednak tylko na opowieściach
o dawnych czasach. Opowiada również
o obecnych mieszkańcach opisywanych obszarów, a swoje obserwacje podsumowuje
słowami: „Kiedy docieram na jeden z końców świata, czyli trudno dostępne i odległe
od naszej cywilizacji miejsce, zawsze mam
wrażenie, że ludzie, których tam spotykam, posiadają rzadką i niezwykle cenną umiejętność
cieszenia się życiem”.
Autorka opowiada barwnym językiem,
w sposób niezwykle sugestywny, dzięki
czemu czytelnik może przenieść się w wyobraźni wiele wieków wstecz do prawdziwie
magicznych miejsc. W książce przeszłość
stale przeplata się z teraźniejszością, tworząc
niesamowitą opowieść o wspaniałych miejscach, ciekawych czasach i niezwykłych
ludziach. Opisy miejsc, które odwiedziła
Pawlikowska pobudzają wyobraźnię – można niemalże zobaczyć pełne kwiatów ogrody
i bogato zdobione pałace, usłyszeć gwar targowisk, poczuć smak potraw. A to wszystko
staje się jeszcze bardziej namacalne dzięki
charakterystycznym rysunkom autorki oraz
pięknym i ciekawym fotografiom również
jej autorstwa, którymi książka jest bogato
ilustrowana. W opowieściach o zaginionych
światach wyczuwa się zapał i fascynację podróżniczą, które mogą inspirować do poznawania świata poprzez własne podróże, bądź
za pośrednictwem książek, które o nim opowiadają z taką pasją.
Autorka przy okazji zwraca także uwagę
na fakt, iż mimo tak odległych dla nas czasowo i kulturowo światów „w gruncie rzeczy różnice między nami są mniej istotne niż
to wszystko, co nas łączy. Tak samo ludzie
cieszą się i śmieją z dowcipów, płaczą, kiedy
jest im smutno, szukają pomocy, kiedy mają
problem, kochają, tęsknią, marzą”.
„Blondynka w zaginionych światach”
to inspirująca lektura, doskonała dla lubiących zagadki i tajemnice, ciekawych świata
i pragnących go poznawać. Pisarka potrafi
zawładnąć wyobraźnią czytelnika, m.in.
dzięki swojej wierze w magię, za sprawą
której potrafi dostrzec więcej niż inni oraz
optymizmowi i wrażliwości, które stają się
kluczem do współczesnych mieszkańców
noszących w sobie legendy i historie przodków, tym bardziej, że Beata Pawlikowska pisze o miejscach i ludziach schodząc
z utartych, turystycznych szlaków.
aGnieSZKa GaJda

23 maja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słowikach odbył się I Festiwal
Piosenki Biesiadnej. Celem festiwalu było
kultywowanie tradycji ludowej, popularyzowanie tego gatunku piosenki oraz integracja środowiska szkolnego i lokalnego.
Festiwal odbył się w pięciu kategoriach
wiekowych: przedszkole i klasy 0, klasy I
– III, klasy IV – VI, gimnazja oraz dorośli.
Uczestnicy mogli zaprezentować się w trzech
kategoriach konkursowych: śpiew solo, śpiew

w duetach oraz w zespołach. Do konkursu
zgłosiło się 197 uczestników, co było dużym
i miłym zaskoczeniem dla organizatorów.
Jury w składzie Mirosława Wójcicka,
Jacek Papieski oraz Tomasz Popis wyłoniło
najlepszych spośród wszystkich uczestników
i nagrodziło złotymi statuetkami 20 pierwszych miejsc we wszystkich kategoriach
konkursowych. Każdy z uczestników otrzymał dyplom i pamiątkowy kubek. Świetnie
w roli konferansjerów spisali się Angelika
Buks, Dominika Kudła i Karol Wroński.
Dla wszystkich uczestników oraz gości
festiwalu był przygotowany przez rodziców i pracowników obsługi ZSP w Słowikach smaczny, biesiadny poczęstunek.
Festiwal bardzo się podobał zgromadzonej publiczności, która gromkimi brawami nagradzała występujących, wspólnie
śpiewała i bawiła się z „artystami”.
Swoją obecnością zaszczycili nas
przedstawiciele władz gminy Sieciechów,
gminy Kozienice oraz Wydziału Oświaty
Urzędu Miejskiego w Kozienicach.
W przygotowanie festiwalu zaangażowani byli wszyscy nauczyciele. Nad oprawą
artystyczną i graficzną czuwali: Małgorzata
Pachucy, Piotr Grzeszczyk, Małgorzata Boryczka, Halina Pedrycz i Barbara Sałek.
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowikach Bożena Wójcicka
składa gorące podziękowania nauczycielom, pracownikom obsługi i rodzicom
za pomoc w przygotowaniu festiwalu.
Wyrazy podziękowania kieruje także do
wszystkich sponsorów festiwalu.

MałGorZata PaCHuCY
MałGorZata BorYCZKa
www.kozienicepowiat.pl

Historia

W kwietniu 2013 r. miało miejsce
wyjątkowe wydarzenie dla mieszkańców
Kozienic, powiatu kozienickiego i całego regionu. Własnie wtedy – 6 kwietnia
– odbyła się uroczysta sesja otwierająca proces beatyfikacyjny kozieniczanki,
Matki Kazimiery Gruszczyńskiej – założycielki (razem z bł. Honoratem Koźmińskim) bezhabitowego Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek od Cierpiących,
które powstało w 1882 r.
Kazimiera Gruszczyńska urodziła sie
31 grudnia 1848 r. w Kozienicach, jako drugie
dziecko Andrzeja i Józefy (z Chrzanowskich)
Gruszczyńskich – inteligenckiej rodziny
o szlacheckim rodowodzie herbu PorajRóża. Wychowana w duchu tradycyjnych
i patriotycznych wartości od najmłodszych
lat wykazywała szczególne predyspozycje
do życia misyjnego, życia zakonnego. Mając
9 lat przystąpiła do sakramentu spowiedzi
i pierwszej Komuni Świętej. W wieku 10 lat
złożyła prywatny ślub czystości. Przez trzy
lata – do 1861 r. – uczyła się w Instytucie
Maryjskim w Puławach, gdzie była stawiana
jako wzór dla innych uczennic. W tym roku
jednak została wydalona z Instytutu, który niedługo zamknięto, na polecenie władz
carskich. Spowodowane to było patriotyczną postawą Kazimiery i uczennic Instytutu,
które solidaryzując się m.in. z uczennicami
z Warszawy zorganizowały nabożeństwo żałobne za poległych podczas wystąpień antycarskich Polaków, a także zerwały w jednej
z sal mapę w języku rosyjskim. Po wydaleniu Kazimiera przez 3 lata przebywała
w Kozienicach, a od 1864 r. podjęła naukę
na pensji żeńskiej w Skierniewicach. Po
ukończeniu szkoły w 1864 r. wróciła do rodzinnych Kozienic. Jej spowiednikiem, powiernikiem oraz duchowym doradcą i przewodnikiem został miejscowy proboszcz ks.
Józef Khaun. Wydarzenia osobiste, rodzinne
oraz porady spowiednika, w których dopatruje się opatrzności bożej, spowodowały, że
Kazimiera Gruszczyńska dotarła do ojca Honorata Koźmińskiego, dzięki któremu wstąpiła do pierwszego zgromadzenia bezhabitowego – Posłanniczek Serca Jezusowego.
W 1879 r. złożyła pierwsze śluby zakonne.
Kazimiera Gruszczyńska swoje posłannictwo pełniła do 1927 r. W 1882 r.
objęła funkcję przełożonej w warszawskim zakładzie dobroczynnym „Przytulisko”. Przyjmuje się, że data ta jest również datą powstania Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek od Cierpiących (pierwotna
nazwa zgromadzenia brzmiała: „Siostry
Cierpiące”). Współzałożycielką i przełożoną zgromadzenia była Kazimiera
www.kozienicepowiat.pl

Gruszczyńska. Przez następne lata swoją działalnością doprowadziła do otwarcia liczych placówek dobroczynnych
i opiekuńczych: w Zawierciu, Odessie,
Krasławiu, Warszawie, Lublinie, Zelcu.
W 1909 r. Stolica Apostolska wydała dekret pochwalny i zatwierdziała Konstytucję Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek
od Cierpiących. Ostatecznie Zgromadzenie otrzymało zatwierdzenie w 1924 r.
Działając nie tylko na terenach ziem
polskich Kazimiera Gruszczyńska nie zapomniała o swoich rodzinnych Kozienicach.
W latach 1912-1914 r. na rodzinnej posesji
wybudowała dom Sióstr Franciszkanek od
Cierpiących, a w latach 1922-1924 kościół
św. Józefa, które do dziś stanowią o charakterze architektonicznym tej cześci miasta,
jak również są miejscem, gdzie potrzebujący znajdują pomoc. W ostatnich dniach
życia przełożona generalna zgromadzenia
przyjechała do Kozienic, gdzie 17 września 1927 r. zmarła. Jej ciało przewieziono
do Warszawy i pochowano na Powązkach,
serce pozostało w Kozienicach.
Izba Pamięci Kazimiery Gruszczyńskiej mieści się w domu Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek od Cierpiących przy
ul. Konstytucji 3 Maja 37 w Kozienicach.
Została utworzona i poświęcona 9 czerwca

niami słońca udało się zebrać pokaźną
kolekcję pamiątek rodzinnych, rzeczy osobistych przydatnych podczas codziennych
obowiązków służbowych oraz podczas
modlitwy. Znajdują się tu równiez elementy garderoby, meble, wyposażenie liturgiczne, dokumenty, zdjęcia i obrazy.
Wchodząc do Izby Pamięci szczególną uwagę zwraca jej umeblowanie: szafa
z sukniami K. Gruszczyńskiej; biurko
przy którym pracowała; stolik oraz stylowe krzesła, klęcznik, serwantka, przeszkolone szafki i komody. Na ścianach
znajduja się m.in.: duży obraz św. Kazimierza Królewicza z 1924 r., malowane
obrazy z portretami Kazimiery Gruszczyńskiej i bł. Honorata Koźmińskiego,
wiszą również – relikwiarz z relikwiami
świętych, relikwiarz z relikwiami św.
Kazimierza Królewicza, obrazek św. Rodziny; płaskorzeźba w drewnie – Święta
Litania – podarowana Matce Kazimierze
jako Dobrodziejce i Opiekunce przez sieroty z Antonina. Na biurku, przy którym
pracowała założycielka zgromadzenia
podziwiać można: drewniany futeralik do
zegarka; symboliczny, patriotyczny przycisk do papieru, pieczęć herbową rodziny
Gruszczyńskich herbu Poraj-Róża, rodzinną fotografię z połowy XIX w., kała-

2012 r. – po trwającym trzy lata remoncie
zabudowań Zgromadzenia. Izba znajduje
się w tzw. „pokoju Matki” – czyli pokoju
w którym przełożona zgromadzenia mieszkała podczas pobytu w Kozienicach, a także w którym zmarła. Po jej smierci siostry
zakonne zebrały i zabezpieczyły wszelkie
pamiątki, jakie pozostały po Kazimierze
Gruszczyńskiej. W przestronnym, oświetlonym wpadającymi przez okna promie-

marz – pamiątkę uchwalenia Konstytucji
3 Maja, kryształową figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa, rękopis Kazimiery Gruszczyńskiej – fragment „Historii
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od
Cierpiących”. W przeszklonej szafce,
na której znajduje się drewniany zegar
znajdziemy: modlitewniki przekazywane
z pokolenia na pokolenie w rodzinie
dokończenie na str. 16
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Historia/Wydarzenia
dokończenie ze str. 15

miu Boleści, łańcuszek z trzema medalikami. Na drugim biurku, które znajduje
się w Izbie Pamięci oprócz księgi pamiątkowej, do której mogą się wpisać zwiedzajacy są również: pozłacany krzyż-relikwiarz z relikwiami św. Kazimierza
Królewicza, płaskorzeźba Matki Bożej
z Dzieciątkiem, dwa mniejsze krzyże oraz
koszyczek do robótek ręcznych Matki
Kazimiery. W jednej z szafek są wykonane przez nią haftowane robótki: szlak
do obrusa, szlak do alby, korporał. Obok
tego biurka znajduje się szafka nocna, na
której ustawiona jest płaskorzeźba „Ecce
Homo” ofiarowana Matce z okazji imienin. W jednej z szafek znajdziemy również porcelanowe naczynia oraz elementy
stroju Kazimiery Gruszczyńskiej – skórzany pas, chustka na głowę, szal i czepki,
skórzane rękawiczki i trzewiki, w których
chodziła. Jedną z ciekawostek są szwajcarskie czekoladki od papieża Piusa XI

przesłane dla Matki Kazimiery z Rzymu.
W Izbie Pamięci da się wyczuć atmosferę
wyciszenia i zadumy, a jednocześnie bliskość i obcowanie z tą, której poświecony
jest obiekt – Kazimierze Gruszczyńskiej.
Izba dostępna jest dla wszystkich chętnych do zwiedzania, w przypadku większych grup konieczny jest wcześniejszy
kontakt ze zgromadzeniem i umówienie
wizyty. Warto wybrać się do tego miejsca,
by pokontemplować przeszłe czasy, zapoznać się z postacią kozieniczanki, która
swoim życiem, posłannictwem i działaniem dała świadectwo ofiarności oraz
pomocy wielu potrzebującym i opuszczonym. Jeszcze za życia była uważana przez
wielu za świętą. Przekonanie to przez lata
utrzymało się i utrwaliło, co potwierdza
toczący sie od 2013 r. proces beatyfikacyjny Kazimiery Gruszczyńskiej.

30 maja na terenie Placówki Socjalizacyjnej „PANDA” w Kozienicach odbyło się spotkanie integracyjno-edukacyjne
dla rodzin zastępczych i ich wychowanków, a także dla wychowanków Placówki
i rodzin biologicznych w ramach projektu
systemowego „Upowszechnianie integracji społecznej w Powiecie kozienickim”
realizowanego przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Kozienicach.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu powiatowego, jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu,

Spotkanie opiekunów i wychowanków rodzin zastępczych i placówki opiekuńczo-wychowawczej było okazją do
wspólnych rozmów oraz wymiany informacji i doświadczeń.
Starosta Janusz Stąpór i Wicestarosta
Józef Grzegorz Małaśnicki wręczyli rodzinom zastępczym podziękowania za dobro,
wyrozumiałość, zaangażowanie w wychowanie dzieci oraz stworzenie im spokojnego i bezpiecznego domu, a także przekazali książki o problemach wychowawczych.
Spotkanie uświetniły występami dzie-

a także innych podmiotów, które w jakikolwiek sposób wspierają rodziny i dzieci.
Uroczystość ta miała przede wszystkim na
celu podniesienie rangi instytucji rodzinnych form opieki nad dzieckiem oraz promowanie rodzicielstwa zastępczego.

ci ze Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kozienicach oraz dzieci z Placówki Socjalizacyjnej „PANDA” i wychowankowie
rodzin zastępczych.
Pracownicy Wydziału Promocji i Kultury starostwa powiatowego i PCPR pro-

wadzili konkursy i zabawy, które uprzyjemniły dzieciom wspólnie spędzony
czas. Wszystkie dzieci otrzymały słodycze oraz drobne upominki.
Rodziny zastępcze uczestniczyły
w prelekcji na temat „Jak mówić żeby
dzieci nas słuchały jak słuchać żeby dzieci
mówiły” przedstawionej przez Ewę Jarosz
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach. Prelekcja odbyła się na terenie Poradni co było okazją
do zapoznania z ofertą wsparcia dla rodzin
zastępczych oraz poznania Placówki.
Dla wszystkich uczestników spotkania
przewidziany był słodki poczęstunek, napoje oraz kiełbaski i kaszanka z grilla.
Dyrektor PCPR Urszula Kowalik podziękowała wszystkim za przybycie, występy artystyczne i zwróciła się z apelem
o zgłaszanie się osób na szkolenia dla
kandydatów do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej zawodowej, niezawodowej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
Bliższe informacje można uzyskać
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach ul. Kochanowskiego
15, w godzinach pracy:
poniedziałek 7.30-17.30
wtorek – czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-13.30
lub telefonicznie 48 382-05-65, 382-05-62.
danuta FiGlewiCZ
PCPr w Kozienicach

Gruszczyńskich, różnego rodzaju krzyże
pamiątkowe podarowane K. Gruszczyńskiej oraz jej różaniec, Koronkę do Sied-
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Historia

W niedzielę 1 czerwca odbyły się
w Kozienicach uroczystości upamiętniające 71. rocznicę egzekucji
żołnierzy z Oddziału Dywersyjnego
Batalionów Chłopskich Bolesława
Krakowiaka „Bilofa” zamordowanych
28 maja 1943 roku.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą
Świętą w kościele pw. Świętego Krzyża
w Kozienicach koncelebrowaną przez
proboszcza Kazimierza Chojnackiego. Podczas nabożeństwa proboszcz
parafii uwypuklił znaczenie walk
i męczeństwa mieszkańców gminy Kozienice podczas II wojny światowej,
a także zaakcentował potrzebę i konieczność upamiętniania tych, którzy
oddali życie w ofierze za niepodległość
Ojczyzny.
W uroczystościach wzięły udział
poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, strażaków, Związku Strzeleckiego „Beliniak” z Radomia oraz
mieszkańcy ziemi kozienickiej. Obecni
byli także przedstawiciele władz parlamentarnych, samorządowych powiatowych i gminnych, szkół i placówek
oświatowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń i partii politycznych z terenu powiatu, a także orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej
z kapelmistrzem Zygmuntem Juśkiewiczem. Po mszy wszyscy uczestnicy
przemaszerowali do parku miejskiego
w Kozienicach pod pomnik-mogiłę
upamiętniający poległych żołnierzy.
To szczególne miejsce zachowuje dla
potomnych pamięć o ofiarach hitlerowskiego bestialstwa. Na tablicy przy
pomniku widnieje inskrypcja z nazwiskami poległych: „ODDALI ŻYCIE
W WALCE O NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ MOGIŁA ŻOŁNIERZY „BCH”
Z ODDZIAŁU DYWERSYJNEGO
„BILOFA”
BOLESŁAWA
KRAKOWIAKA
ZAMORDOWANYCH
PRZEZ NIEMCÓW 28.V.1943 R.
Henryk Kowalczyk – Psary, Stefan
Kowalczyk – Psary, Aniela Krakowiak
– Psary, Jan Nowak – Samwodzie,
Piotr Nowak – Samwodzie, Stanisław
Amerek – Samwodzie, Władysław Piskor – Samwodzie, Bolesław Szewc
– Samwodzie, Bronisław Szymański
– Samwodzie, Antoni Bąk, przewodniczący „Roch” w Kępicach/ MOGIŁA
SYMBOLICZNA
POZOSTAŁYCH
ŻOŁNIERZY „BCH”
POWIATU
KOZIENICE SPOCZYWAJĄCYCH
W INNYCH MIEJSCACH WALKI
I MĘCZĘCZEŃSTWA CZEŚĆ ICH
www.kozienicepowiat.pl

PAMIĘCI 2005 TOWARZYSZE BRONI I SPOŁECZEŃSTWO”
Po odegraniu Hymnu przez orkiestrę
OSP, prowadzący uroczystości powitał
wszystkich i przedstawił tło historyczne wydarzeń sprzed 71 lat. Następnie
głos zabrali: poseł na sejm RP Czesław Czechyra, Starosta Powiatu Kozienickiego Janusz Stąpór, Jan Pawlik
prezes kozienickiego koła Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
Edward Małachowski przedstawiciel
radomskiego okręgu ŚZŻAK oraz Henryk Wiśnicki prezes Związku Więźniów
Politycznych Okresu Stalinowskiego
z Radomia. Wszyscy oni w swoich
wystąpieniach uwypuklali bohaterską
i niezłomną postawę członków Polskiego Państwa Podziemnego, którzy często ponosili największą ofiarę – krwi
i życia. Mowa była również o odpowiedzialności spoczywającej na obecnych i przyszłych pokoleniach – obowiązku pielęgnowania pamięci, jak
również szacunku i hołdzie, które jesteśmy winni oddającym życie za Ojczyznę. Podkreślali jednocześnie zaangażowanie środowisk kombatanckich
i społecznych w organizację tego typu
przedsięwzięć. Minutą ciszy uczczono poległych, po czym Andrzej Zwolski zaprezentował pamiątkowy wiersz
„Ostatni nabój”.
W podniosłej i patriotycznej atmosferze zgromadzeni złożyłyli kwiaty
pod pomnikiem-mogiłą. Wśród składających byli: poseł na sejm RP Czesław
Czechyra, Starosta Kozienicki Janusz
Stąpór, delegacje: Burmistrza Gminy i Rady Miejskiej w Kozienicach
z Igorem Czerwińskim i Małgorza-

tą Bebelską – zastępcami burmistrza,
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z Pionek i Radomia,
Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej koło Kozienice wraz z córką dowódcy kozienickiego oddziału
partyzanckiego Batalionów Chłopskich – Lucyną Abramczyk, Związku
Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego z Radomia, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oddział Radom i Kozienice,
Związku Kombatantów, Osób Represjonowanych i Byłych Więźniów Politycznych z Garbatki-Letnisko, Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska
Polskiego koło Kozienice, Publicznej
Szkoły Podstawowej w Wólce Tyrzyńskiej, Zarządu Powiatowego Prawa
i Sprawiedliwości, mieszkańców Samwodzia i Wólki Tyrzyńskiej „B”, a także Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych.
Na zakończenie prowadzący w imieniu organizatorów podziękował wszystkim licznie przybyłym pocztom sztandarowym, poszczególnym delegacjom
i wszystkim zgromadzonym na uroczystości oraz zaprosił na przyszłoroczne
obchody. Uroczystości patriotyczne zakończono wiązanką melodii patriotycznych zagraną przez orkiestrę dętą OSP.
Przedsięwzięcie zrealizowano dzięki
dotacji Gminy Kozienice. Organizatorami byli: Światowy Związek Żołnierzy
Armii Krajowej koło Kozienice, Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji
Historycznych, Gmina Kozienice i Starostwo Powiatowe w Kozienicach.
KrZYSZtoF ZaJąC
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Rozpoczął się sezon na prace remontowe i budowlane. O czym należy wiedzieć,
aby zakończyły się one sukcesem, a w razie problemów z wadliwym wykonaniem
uzyskać zaspokojenie swoich roszczeń
z tym związanych od wykonawcy.
Krok podstawowy niezbędny
Jeszcze przed poszukiwaniem wykonawcy musimy pójść do Wydziału Budownictwa i Architektury w Starostwie
Powiatowym i dowiedzieć się czy na nasze zaplanowane roboty musimy posiadać projekt wykonany przez uprawnioną
osobę czy musimy uzyskać pozwolenie
na budowę, czy też wystarczy tylko
zgłoszenie robót a może nie musimy nic
zgłaszać. Szczegółowy zakres obowiązków inwestora zawiera ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 243, poz. 1623
z 2010 r. z późniejszymi zmianami). Inwestorem w tym przypadku jest konsument. Jest to ważny krok, który w razie
kłopotów z wykonawcą ułatwi dochodzenie roszczeń.
Krok następny
Mając potrzebne dokumenty rozpoczynamy
poszukiwanie
wykonawcy. Metody mogą być różne,
ale zawsze warto poszukać opinii
o wybranym przedsiębiorcy, potem
sprawdzić, jeżeli jest to osoba fizyczna w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
WWW.ceidg.gov.pl czy dany przedsiębiorca prowadzi działalność czy
też jest ona zawieszona czy też już
ją zlikwidował. Ponadto w tej ewidencji są istotne dane teleadresowe.
W przypadku spółek (jawna, z ograniczoną odpowiedzialnością czy też
inne) w Krajowym Rejestrze Sądowym
https://ems.ms.gov.pl/krs/start.
Dopiero teraz możemy podpisać umowę
z wykonawcą. Powinna to być umowa
w formie pisemnej, ponieważ ułatwia
rozstrzygniecie sporu między stronami umowy. Musimy pamiętać, że
jedyną instancją, która rozstrzyga
takie spory jest sąd. Musimy uważać,
gdy umowę podpisujemy nie z właścicielem, ale z jego przedstawicielem.
Przedstawiciel powinien mieć pisemne upoważnienie do zawierania umów
w imieniu przedsiębiorcy. Często wykonawcy mają swoje wzory umów,
ale bez względu na to kto pisał treść
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umowy muszą znaleźć się w niej
następujące elementy:
– oznaczenie stron tzn. dokładne dane
przedsiębiorcy, a w przypadku spółki cywilnej dane jej wspólników, tj.
w przypadku osoby fizycznej: imię,
nazwisko, PESEL, REGON i NIP,
adres zamieszkania, w przypadku spółek nr w KRS, REGON, NIP
i adres siedziby,
– dokładne opisanie przedmiotu umowy
(zakres prac, kto dostarcza materiałów niezbędnych do wykonania prac,
termin rozpoczęcia i zakończenia
prac),
– cena usługi i sposób w jaki została
ustalona i sposób płatności – częściowe po zakończeniu etapów prac
czy po zakończeniu robót i w jakim
terminie, mogą być zapisy o karach
umownych, gdy przedsiębiorca nie
dotrzyma terminu; należy pilnować,
aby cena do zapłacenia była podana
jako cena brutto tj. ze wszystkimi
podatkami. Podawanie ceny netto
w umowach z konsumentami jest
sprzeczne z prawem,
– może być, ale nie musi być zapis
o tym czy wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace. Jeżeli
wykonawca udziela gwarancji musi
to być wyraźnie opisane w umowie lub w postaci oddzielnej karty
gwarancyjnej, w której jest podane,
kto jest gwarantem, jaki jest zakres
gwarancji i jaki okres ona obejmuje. Należy pamiętać, że ewentualne
karty gwarancyjne producenta na
materiały dotyczą tylko tych materiałów, a nie robót,
– w przypadku, gdy wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu,
projekt ten powinien stać się załącznikiem do umowy. Powinniśmy egzekwować wykonanie tego elementu umowy i nie powinniśmy dać się
zbyć danymi nam np. kartami katalogowymi producenta i zawartymi
w nich przykładowymi schematami
instalacji np. podgrzewania wody do
celów użytkowych i ogrzewania domku. Skoro zapłaciliśmy za projekt
musimy go dostać indywidualnie
wykonany na potrzeby tej umowy.
Zakończenie prac
Jeżeli prace zostały wykonane zgodnie z umową to możemy podpisać odbiór

i żądamy faktury/rachunku i jeżeli kwota
jest zgodna z umową to płacimy najlepiej
przelewem podając w tytule wpłaty numer faktury i numer umowy. Nie dajmy
się zwieść obietnicą, że faktura będzie dostarczona później. Przy płatności gotówką
żądajmy potwierdzenia zapłaty.
A co jeżeli prace zostały wykonane
z wadami?
1. Jeżeli wykonawca już w trakcie
prac wykonywał dzieło w sposób
wadliwy albo sprzeczny z umową
konsument może wezwać go do
zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Gdy wykonawca w wyznaczonym terminie tego nie zrobi,
konsument może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawianie
czy wykonanie dzieła innej osobie
na koszt i niebezpieczeństwo tego,
kto miał dzieło wykonać. Należy
pamiętać, aby robić to na piśmie,
które wysyłamy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru.
2. W przypadku gdy oddawane dzieło
ma wady, konsument może żądać ich
usunięcia wyznaczając zleceniobiorcy odpowiedni termin z zagrożeniem,
że po jego upływie nie przyjmie naprawy. Musimy to zrobić na piśmie
dla celów dowodowych. Jednocześnie powinniśmy pamiętać, że nie zawsze możemy wstrzymać zapłatę za
wykonanie dzieła, mimo że ma ono
wady.
Musimy wiedzieć, że umowy
o prace remontowe, roboty budowlane
regulowane są przepisami Kodeksu cywilnego i do roszczeń stosuje się przepisy o rękojmi, a nie przepisy ustawy
o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej, którą stosuje się do
części umów o dzieło,ale tylko w przypadku gdy dotyczą one rzeczy ruchomych.
Pomocy konsumentom w sprawach
konsumenckich udziela Powiatowy
Rzecznik Konsumentów w Kozienicach.
Stanisław Gąsior
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
w Kozienicach
www.kozienicepowiat.pl
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Rywalizacji między rodzeństwem
nie ma tylko w tych rodzinach, które…
mają jedno dziecko. We wszystkich pozostałych walka, zazdrość i wyścig pomiędzy pociechami są codziennością.
I o ile nie przybierają chorobliwie nasilonej formy, nie ma sensu nadmiernie
się nimi przejmować.
Warto za to pamiętać o jednej zasadzie: niezależnie czy kłótnie toczone są
o zabawki, przywileje czy umiejętności, ich rzeczywisty powód jest całkiem
inny. Dzieci zawsze walczą między
sobą o miłość rodziców, ich uwagę,
czas, zachwyt w oczach. Kiedy malec
jest jeden – ma to wszystko dla siebie.
Gdy rodzi się rodzeństwo, pojawia się
konkurencja, a dziecku wydaje się, że
musi zawalczyć o swoją pozycję. To,
jak bardzo nasilona jest rywalizacja, zależy od wielu czynników – wieku (silniejsza przy małej różnicy lat), płci (ta
sama płeć nasila rywalizację) i osobowości maluchów. Wiadomo jednak, że
rodzice mają w ręku sporo narzędzi, by
złagodzić te dziecięce zatargi. Oto kilka
podpowiedzi.

z doroślejącymi pociechami. Wydaje im
się, że to, któremu rodzice na więcej pozwalają, jest bardziej przez nich kochane. Warto powiedzieć wprost, że przywileje, np. godzina powrotu do domu,
przychodzą z wiekiem i są niezależne
od uczuć rodziców.
Kiedy dzieci walczą o to, kto ma lepiej – trzeba im dać to, o co się ścigają. Swoją uwagę. Warto znaleźć czas
dla dzieci indywidualnie, by czuły, że
mama lub tata skupieni są tylko na nich.
Dobrze sprawdzają się spotkania poza
domem, na neutralnym gruncie, gdzie
dzieci mogą pokazać rodzicom, kim są
teraz, co je interesuje, jak się zmieniają.
Ważne, by szukać okazji do rozmowy
i bliskości z każdym z nich z osobna.
On mi zepsuł

Jeśli nie podoba ci się zachowanie
syna, powiedz o tym wprost, nie mieszając w to drugiego z rodzeństwa. Stawianie brata czy siostry za przykład,
wychwalanie jego umiejętności i zalet to
prosta droga do tego, by dzieci szczerze
się nie lubiły.

Jeśli rodzeństwo jest w wieku przedszkolnym, często rywalizuje ze sobą
podczas zabawy. Maluchy mogą niszczyć sobie wieże z klocków, wyrywać
zabawki, drzeć zrobione przed chwilą
rysunki. Każda zabawa może kończyć się kłótnią lub bijatyką. Takie
sytuacje są codziennością, gdy między
dziećmi jest mała różnica wieku, np. 4
i 6 lat. Maluchy często bawią się razem,
ale równie często kłócą się i walczą.
W ten sposób próbują ustalić hierarchię – starsze udowadnia, że nadal jest
tym „ważniejszym” dzieckiem, młodsze, że nie da się zepchnąć na dalszą
pozycję.

Zachowuj się autentycznie

Co może zrobić w tej sytuacji rodzic?

Dzieciom zależy na tym, by być
w żywym, prawdziwym kontakcie
z rodzicami. Chcą ich poznać jako ludzi, a nie aktorów, którzy grają. Dlatego
zamiast wygłaszać to, co powinno się
mówić w konkretnej sytuacji, wyznaj
szczerze, co naprawdę myślisz i czego
chcesz. To pozwoli ci się lepiej odnaleźć w tych trudnych chwilach, gdy
twoje pociechy skaczą sobie do oczu.

Przede wszystkim nie wbiegać zaraz po pierwszym wypowiedzianym
głośniej zdaniu – dzieci muszą mieć
przestrzeń i czas, by nauczyć się współpracować. Jeśli kłótnia się nasila,
a z pewnością będzie, i gdy dochodzi do rękoczynów, trzeba interweniować. Najpierw warto opowiedzieć
dzieciom, co zauważamy: „Widzę
podłogę usłaną podartymi rysunkami,
Zosia płacze, a ty Jasiu chyba się zdenerwowałeś. Opowiecie, co się stało?”.
Potem należy wysłuchać obu stron
i powtórzyć dzieciom ich wypowiedź
własnymi słowami: „Nie lubisz, gdy
on rysuje to samo, co ty?”, „Zabrałeś
mu rysunek, bo pomazał twoją kartkę?”. Następnie warto zaproponować
pociechom, by wymyśliły, jak mogą
rozwiązać swój konflikt. Dzieci muszą mieć chwilę, by ochłonąć, przemyśleć sprawę i znaleźć kompromis. Być

Nie porównuj dzieci

Chcę tyle samo
W wielu domach słychać: „A on to
może, a ja nie....”, „Jej pozwoliłaś....”.
Dzieci walczą o to, kto ma lepiej. Np.
brat zazdrości starszej siostrze przywilejów nastolatka, a ona jemu czasu spędzanego z rodzicami. Jak ich pogodzić?
Zasady, które sprawdzają się w przypadku kilkulatków, mogą nie działać,
gdy w grę wchodzi wiek dorastania.
Pora przeprogramować się na rozmowy
www.kozienicepowiat.pl

może interwencja
rodzica na tym się
zakończy, jeśli jednak dzieciom będzie
trudno samodzielnie opracować rozwiązanie tej sytuacji, można podsunąć
im pomysł i poczekać, aż obie strony
go zaakceptują.
Wojny między rodzeństwem były,
są i będą. Nikt nie walczy ze sobą tak
zaciekle jak rodzeństwo. Spory, kłótnie i zażarte dyskusje na tematy zarówno poważne, jak i banalne to codzienność. W dzieciństwie z łatwością
wypowiadamy słowa „Nie chcę mieć
brata!!!”, „Nie lubię swojej siostry!!!,
a później przekonujemy się, że gdyby
nie oni, gdyby nie nasze rodzeństwo,
nasze życie byłoby strasznie nudne,
a my strasznie samotni.
Aleksandra Strąg
Pedagog

28 maja odbyła się XLII Sesja Rady
Powiatu Kozienickiego. Radni zapoznali
się z prezentacją modelu nieodpłatnego
poradnictwa prawnego i obywatelskiego
w ramach projektu systemowego „Opracowanie kompleksowych i trwałych
mechanizmów wsparcia poradnictwa
prawnego i obywatelskiego w Polsce”
realizowanego w partnerstwie przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz organizacje pozarządowe. Wysłuchali także
informacji na temat przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku
pracy.
Podjęte zostały uchwały w następujących sprawach:
– zatwierdzenia kontynuacji realizacji
w 2015 roku projektu systemowego pn. „Upowszechnianie integracji
społecznej w Powiecie kozienickim”
w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego (nr umowy ramowej:
UDA_POKL.07.01.02-14-020/08-00),
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata
2014-2028,
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2014 rok.
danuta delekta
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Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat”
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury
Przygotowanie i opracowanie tekstów: Danuta Delekta
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy
Uwagi prosimy kierować do: Lucyny Domańskiej-Stankiewicz
– Naczelnika Wydziału, tel. 48 382 05 66
Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu
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nr 6 czerwiec 2014
Adres wydawcy:
ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
tel./fax. 48 382 05 67
e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl
Fotograﬁa: Archiwum Wydziału Promocji
i Kultury Starostwa Powiatowego
w Kozienicach

www.kozienicepowiat.pl

