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Rozmowa z Tadeuszem Molendą, wójtem 
Gminy Garbatka-Letnisko.

Od ostatnich wyborów samorządowych minęły prawie dwa 
lata. Co udało się w tym czasie zrobić w gminie; jakie plany  

i inwestycje zrealizować?
Na terenie Gminy Garbatka-Letnisko główne szlaki komuni-

kacyjne wyznaczają drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. 
Niezadowalający stan infrastruktury drogowej sprawia, iż suk-
cesywnie podejmowane są inwestycje w tym zakresie. W 2007r. 
ze środków własnych i środków pochodzących z terenowego 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz środków Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wybudowa-
no i odnowiono 3 drogi gminne oraz wykonano odcinek kana-
lizacji deszczowej. Na mocy porozumień zawieranych ze Sta-
rostwem Powiatowym w Kozienicach odnowiono nawierzchnię 
na dwóch drogach powiatowych o łącznej długości ok. 2,2 km. 
Gmina stara się również aktywnie uczestniczyć w pracach zwią-
zanych z poprawą stanu dróg wojewódzkich. W 2007 r. Mazo-
wiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie odnowił 1 km 
nawierzchni drogi wojewódzkiej na odcinku Bąkowiec – Wola 
Klasztorna, oraz ok. 1 km nawierzchni głównej ulicy Garbatki 
– ul. J. Kochanowskiego. Remont swym zakresem objął również 
budowę ciągów pieszych, pieszo – rowerowych oraz zjazdów 
indywidualnych na posesje. 

Korzystając ze wsparcia Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego w ramach zadań zgłoszonych do Sa-

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Tadeusz Molenda

Marcin awiżeń – 
złoty Medalista

Marcin Awiżeń – mieszkaniec Świerży Górnych zdobył 16 
września złoty medal na paraolimpiadzie w Pekinie. Po powro-
cie do kraju został uroczyście przywitany przez mieszkańców 
swojej miejscowości i lokalne władze samorządowe.

23-letni Marcin Awiżeń debiutował na tegorocznej olimpiadzie dla 
osób niepełnosprawnych. W biegu na dystansie 1500 metrów zajął 
miejsce tuż za podium, natomiast w biegu na 800 metrów nie miał so-
bie równych. Zdobył złoty medal olimpijski, jednocześnie ustanawia-
jąc nowy rekord świata na tym dystansie. 20 września, po olimpijskich 
zmaganiach wrócił do kraju. Na lotnisku Okęcie entuzjastyczne po-
witanie zorganizowali mu przyjaciele. A już następnego dnia po mszy 
świętej w jego intencji w salce teatralnej przy kościele w Świerżach 
odbyło się spotkanie z olimpijczykiem. Uczestniczyli w nim starosta, 
wicestarosta, przewodniczący Rady Powiatu, wiceburmistrz gminy 

Szanowni Państwo,
11 listopada to wyjątkowa data dla każdego Polaka – ofi-

cjalny dzień odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dzień 
ten ma dla nas wszystkich szczególne znaczenie. Zwracam się, 
zatem z apelem, by każdy mieszkaniec powiatu kozienickiego 
uczcił Święto Niepodległości poprzez wywieszenie na swo-
jej posesji flagi państwowej. Apeluję, by uczyniły to również 
instytucje i firmy, właściciele punktów handlowych i usługo-
wych oraz szkoły znajdujące się na terenie powiatu. Gest ten 
podkreśli znaczenie święta, będzie wyrazem szacunku dla 
walczących o Wolną Polskę oraz hołdem dla tych wszystkich, 
którym zawdzięczamy Wolność i Niepodległość. Jednocześnie 
zapraszam do udziału w uroczystościach rocznicowych, szcze-
gółowy program znajdziecie Państwo na stronie 20.

Janusz Stąpór – Starosta Kozienicki

Marcin Awiżeń – złoty medalista
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morządowego Instrumentu Wsparcia 
Rozwoju Mazowsza doposażono gminne 
placówki oświatowe w sprzęt multime-
dialny, sportowy i geograficzny, zakupiono 
nowości biblioteczne oraz urządzono czte-
ry klasopracownie. Wybudowano również 
wielofunkcyjne boisko sportowe o wymia-
rach 30 m x 24 m z przeznaczeniem do gry 
w koszykówkę i siatkówkę. Lokalizacja 
boiska w centrum miejscowości, w bliskiej 
odległości od szkół sprawia, iż mogą z nie-
go korzystać bez ograniczeń zarówno ucz-
niowie szkół jak również wszyscy, którzy 
chcą aktywnie spędzać czas. 

Ponadto realizując zapisy strategii 
Rozwoju Gminy sukcesywnie rozbudo-
wywana jest sieć wodociągowa (w chwili 
obecnej wskaźnik zwodociągowania wy-
nosi 99%) oraz kanalizacyjna. W 2007 r. 
rozpoczęto kolejny etap rozbudowy kana-
lizacji, który zapewnił osiągniecie 65 % 
wskaźnika skanalizowania gminy.

Wykonano drugi etap dostosowywania 
obiektu SP ZOZ do obowiązujących prze-
pisów. W ramach zadania przeprowadzono 
prace remontowe w gabinecie zabiegowym 
i EKG oraz w pomieszczeniach sanitariatu. 
Całość zadania została sfinansowana z bu-
dżetu Gminy Garbatka-Letnisko. 

Dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Garbatce-Letnisku zakupiono samochód 
gaśniczy średni. Zakup został dofinansowa-
ny ze środków Urzędu Marszałkowskiego  
w ramach programu OSP 2007.

W lipcu 2007 r. Gmina Garbatka-Let-
nisko złożyła wniosek o przystąpienie do 
projektu „Centra kształcenia na odległość 
na wsiach”, do którego zostaliśmy zakwa-
lifikowani. Projekt jest dofinansowywany 
z funduszy Unii Europejskiej. Centrum 
kształcenia na odległość zostało zlokali-
zowane w budynku po byłej Aptece przy 
ul. Spacerowej w Garbatce-Letnisko. Dla 
potrzeb utworzenia Centrum Kształcenia 
na odległość wykonany został podjazd dla 
osób niepełnosprawnych.

Centrum zostało wyposażone w sprzęt 
komputerowy (9 komputerów i 1 laptop 
wraz z oprogramowaniem), biurowy (10 

zestawów meblowych – biurko z krze-
słem), sprzęt specjalistyczny pozwalający 
na korzystanie z komputera przez osobę 
niepełnosprawną, faxtelefon, drukarkę.  
W ramach działalności prowadzone są 
bezpłatne szkolenia e- learningowe m.in. 
z zakresu: informatyki, zarządzania zaso-
bami ludzkimi, szkoleń zawodowych oraz 
przedmiotowych.

Proszę powiedzieć, jakie plany są reali-
zowane w tym roku, a co będzie realizo-
wane w latach następnych?

W 2008 roku zaplanowaliśmy i realizu-
jemy modernizację systemu pompowego 
stacji wodociągowej w Garbatce-Letni-
sko, rozbudowę i modernizację Gminnej 
Oczyszczalni Ścieków typu „LEMNA” w 
Bąkowcu oraz rozbudowę gminnej sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej. Ważnym 
zadaniem jest opracowanie dokumentacji 
i odbudowa mostu wraz z wykonaniem 
budowli upustowo – piętrzącej na rzecz-
ce Policzance w przebiegu drogi gminnej  
Nr 3424006 w miejscowości Garbatka-
Zbyczyn. W tegorocznych planach zna-
lazły się także odnowa nawierzchni dróg 
powiatowych, budowa wiat przystanko-
wych na terenie gminy Garbatka-Letni-
sko oraz odbudowa istniejącego chodnika 
na ulicy Spacerowej (odcinek od ul. Ko-
lejowej do ul. Krasickiego).

W planach wieloletnich mamy rozbu-
dowę systemu kanalizacji sanitarnej we wsi 
Ponikwa, Garbatka-Letnisko, Brzustów, 
Bogucin, Molendy, poprawę jakości dróg 
gminnych, termorenowację budynku OSP 
oraz termomodernizację budynku szkoły 
w Garbatce-Letnisko. Budowa przedszko-
la i budowa hali sportowej w Garbatce-
Letnisko przy ul. H. Lewandowicz to także 
planowane zadania wieloletnie.
Które z zadań inwestycyjnych są naj-
ważniejsze i na jaką dziedzinę stawia 
się w gminie największy nacisk?

Jednym ze strategicznych celów gmi-
ny jest dążenie do zrównoważonego, 
wielofunkcyjnego rozwoju uwzględnia-
jącego aspekty gospodarcze w powiąza-

niu ze społecznymi i środowiskowymi.  
W szczególności wyraża się to podej-
mowaniem inwestycji z zakresu lokalnej  
i ponadlokalnej infrastruktury technicz-
nej i społecznej, które przyczyniają się do 
zachowania cennych walorów przyrodni-
czych jak również służą poprawie życia 
mieszkańców, rozwiązywaniu problemów 
społecznych i tworzeniu możliwie najlep-
szych warunków inwestycyjnych. 

Obecnie priorytetowym dla gminy 
jest opracowanie dokumentacji i budowa 
przedszkola samorządowego, termomo-
dernizacja budynku szkoły w Garbatce-
Letnisko, a także dalsza rozbudowa sy-
stemu kanalizacji sanitarnej oraz poprawa 
standardu dróg. Ważnymi dla nas są rów-
nież działania zmierzające do zwiększenia 
lesistości, a także zwiększenia zasobów 
wodnych gminy poprzez właściwe wy-
korzystanie i zagospodarowanie terenów 
leżących w dolinie rzeki Policzanki.
W jakim stopniu gmina korzysta ze 
środków unijnych, jakie są plany  
w tym zakresie?

Z uwagi na niewystarczające własne 
środki finansowe gmina w celu realiza-
cji inwestycji korzysta z różnych źródeł 
finansowania. Zewnętrzne środki do-
tychczas pochodziły przede wszystkim  
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego, Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie oraz Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kozienicach. W chwili obecnej staramy 
się jak najlepiej przygotować do ubiegania 
o środki unijne w ramach RPO WM oraz 
PROW. Przy ich udziale zamierzamy zrea-
lizować inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej, drogowej i społecznej; ponad-
to planujemy zagospodarować centra po-
szczególnych miejscowości gminnych oraz 
zapewnić atrakcyjną ofertę na spędzanie 
wolnego czasu dla mieszkańców.
Jakie są podejmowane działania pro-
mujące gminę?

Gmina jest członkiem Grupy Partner-
skiej LOKOMOTYWA, działającej na 
rzecz zrównoważonego rozwoju regionu, 
przy wykorzystaniu pełni możliwości, 
zainteresowań i pasji mieszkańców, bo-
gactwa dziedzictwa przyrodniczo-kultu-
rowego. Ponadto jest jednym z założy-
cieli powstałej na początku br. Lokalnej 
Organizacji Turystycznej Południowego 
Mazowsza „W widłach Wisły i Pilicy”. 
Współpracujemy także z Agencją Rozwo-
ju Mazowsza S.A. w Warszawie. W celu 
promocji gminy utworzono również stro-
nę internetową www.garbatkalenisko.pl

GMINY POWIATU KOZIENICKIEGO

Budynek SP ZOZ w Garbatce-Letnisko

Centrum Kształcenia

Informacje 
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Co Pana zdaniem przyczyni się do 
większego zainteresowania turystów 
gminą Garbatka-Letnisko?

Dobrym pomysłem na przyciągnięcie 
turystów będzie współpraca z ościennymi 
gminami. Naszymi atutami są smaczna  
i tania gastronomia oraz historia i wielo-
letnie tradycje naszej miejscowości w or-
ganizacji wypoczynku dla poszukujących 
spokoju i kontaktu z naturą. Od 01 marca 
2008 roku funkcjonuje Gminny Punkt 
Informacji Turystycznej z siedzibą przy  
ul. Kolejowej 22 w Garbatce-Letnisko.

Jakie imprezy kulturalne odbywają się  
w gminie, które z nich są najważniejsze?

Wciągu roku odbywa się wiele sta-
łych imprez i uroczystości tradycyjnie  
w styczniu Koncert Noworoczny i Tur-
niej Tenisa Stołowego, kwiecień to ob-
chody związane z 65 Rocznicą Bitwy 
pod Molendami. W maju koncert z okazji 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Czerwiec to festyn z okazji Dnia Dzie-
cka i Ogólnopolski Rajd Spódnicowy  
z Piosenką Turystyczną. W lipcu Obcho-
dy Rocznicy Pacyfikacji Garbatki i gmin-
ny festyn „Dni Garbatki”.

Sierpień – przegląd piosenki biesiad-
nej, a w listopadzie organizowane są 
wieczornice patriotyczne z okazji Święta 
Niepodległości i obchody Rocznicy Bi-
twy pod Anielinem i Laskami.

Największą imprezą kulturalną jest fe-
styn „Dni Garbatki”, w tym roku odbyła 
się już XXVII edycja. Tradycyjnie w pro-
gramie artystycznym występują zespoły 
amatorskie i zawodowe, soliści, często 
gwiazdą festynu jest znany kabaret. Za-
wsze są dwie zabawy taneczne, towarzy-
szą imprezie galeria – wystawa prac arty-
stycznych miejscowych twórców, wesołe 
miasteczko i loteria fantowa. 

Z wójtem Tadeuszem Molendą roz-
mawiała Danuta Delekta.

25 lat istnienia w służbie 
społecznej readaptacji
Do niedawna mało uczęszczana 

stacja kolejowa Żytkowice odstrasza-
ła podróżnych swoją przeciętnością  
i usytuowanym po sąsiedzku zakładem 

karnym, architektonicznie przypomi-
nającym prowizorycznie zaaranżowany 
plac budowy. Czas zatrzymał się w tym 
miejscu wiele lat temu. Kiedyś ośro-
dek przystosowania społecznego, a od  
1983 roku Zakład Karny w Żytkowi-
cach w listopadzie br. będzie świętował 

okrągłą 25 rocznicę swojego powstania. 
Historia w przypadku tej jednostki za-
toczyła koło od planowanej na począt-
ku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego 

wieku likwidacji do 
rozbudowy i moderni-
zacji. Od wagonów ko-
lejowych i kontenerów, 
w których mieszkali  
i pracowali skazani,  
i w których miała swoją 
siedzibę administracja 
do nowoczesnej infra-
struktury, wpisującej 
się coraz wyraźniej  
w krajobraz okolicy.

Na 19 listopada 
zaplanowano uroczy-
ste oddanie do użytku 
nowego budynku ad-
ministarcji. Z okazji  

25 rocznicy powstania Zakładu Karnego  
w Żytkowicach Zarząd Powiatu Kozie-
nickiego ufundował sztandar będący 
symbolem uznania i szacunku dla wysił-
ku funkcjonariuszy Służby Więziennej  
w realizacji ich społecznej misji. Jego 
uroczyste przekazanie nastąpi podczas 
Mszy Św. celebrowanej przez Księ-
dza Biskupa Zygmunta Zimowskiego  
w Kościele Parafialnym w Bogucinie. 

Druga część uroczystości będzie 
miała miejsce na terenie zakładu 
karnego, gdzie zostanie odsłonięta 
tablica pamiątkowa upamiętniająca  
25 lat istnienia jednostki peniten-
cjarnej. Zaproszeni goście będą mieli 
możliwość obejrzenia wystawy fo-
tograficznej dokumentującej historię  
i dzień dzisiejszy Zakładu Karnego  
w Żytkowicach oraz wernisażu prac 
artystycznych wykonanych przez ska-
zanych w ramach prowadzonych zajęć. 
Zapał i determinacja obecnego Dy-
rektora Roberta Kowalczyka dopro-
wadziły do gruntownej modernizacji  
i rozbudowy Zakładu Karnego w Żyt-
kowicach. 

Z podrzędnej mało znanej jednostki 
Żytkowice przekształciły się w nowo-
czesną placówkę penitencjarną. Uro-
czystość zaplanowana na 19 listopada 
będzie miała niezwykły charakter. Tego 
dnia historia spotka się z nowoczesnoś-
cią a tradycja zostanie uhonorowana  
w geście nadania sztandaru.

MiChAł LENART

Gminny Punkt informacji Turystycznej

GMINY POWIATU  
KOZIENICKIEGO

c.d.ze str. 2

Sztandar Zakładu Karnego w Żytkowi-
cach

Nowy budynek administracji Zakładu Karnego

Informacje 
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90 – lecie i liceuM ogólnokształcącego 
iM. stefana czarnieckiego

W dniach 27 – 28 września 2008 roku 
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ste-
fana Czarnieckiego w Kozienicach odby-
ły się uroczystości jubileuszu 90 – lecia 
istnienia szkoły, a także V Zjazd Absol-
wentów i Wychowanków. Tę niezwykłą 
uroczystość zaszczycili swą obecnością 
licznie zgromadzeni goście. Wśród zebra-
nych znaleźli się: poseł na sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej – Czesław Czechyra, asy-
stentka Piotra Szprendałowicza – członka 
Zarządu Urzędu Marszałkowskiego, Ma-
zowiecki Kurator Oświaty – Karol Semik, 
dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty 
w Radomiu – Dorota Sokołowska, wizyta-
tor – Barbara Kutnowska, a także przedsta-
wiciele lokalnych władz: Starosta Powiatu 
Kozienickiego – Janusz Stąpór i wicestaro-
sta – Józef Grzegorz Małaśnicki, Burmistrz 
Gminy Kozienice – Tomasz Śmietanka, 
i radni powiatu i gminy Kozienice.

Na uroczystościach obecni byli rów-
nież naczelnicy wydziałów oraz dyrek-
torzy jednostek Starostwa Powiatowego  
i Gminy Kozienice. Spośród licznego gro-
na utytułowanych gości, znakomita więk-
szość to absolwenci naszego liceum. Nie 
zabrakło wśród nich księdza infułata – Sta-
nisława Pindery, a także księdza Wiesława 
Lenartowicza, który wspomagał oprawę 
uroczystej Mszy Świętej rozpoczynają-
cej obchody jubileuszu, obecni byli także 
ksiądz profesor Edward Warchoł i ksiądz 
kanonik Władysław Sarwa. Jubileusz 
szkoły zaszczycili swą obecnością – pre-
zes elektrowni Kozienice – Krzysztof Zbo-
rowski, który życzliwie pomagał i wspierał 
finansowo przygotowania do uroczystości, 
a także inni sponsorzy, których wsparcie  
i pomoc były bezcenne. Z wielką i szcze-

gólną serdecznością powitaliśmy w gronie 
gości byłych dyrektorów naszej szkoły:
Kazimierza Rutkowskiego – dyrektora  
w latach 1971 – 1973,
Janinę Starzyk – dyrektora w latach  
1979 – 1984,
Janusza Stąpora – dyrektora w latach 
1995 – 2006.

Na uroczystości obecni byli także na-
uczyciele – emeryci, którzy przez wiele 
lat związani byli emocjonalnie z tą szkołą 
oraz obecnie pracujący nauczyciele, ro-
dzice i uczniowie.

Inauguracją uroczystych obchodów ju-
bileuszu 90 – lecia szkoły była Msza Święta 
w kościele pw. Św. Krzyża w Kozienicach. 
Następnie barwny korowód ze sztandarem 
szkoły, w asyście sztandarów innych za-
proszonych szkół, przemaszerował ulicami 
miasta na plac przed budynkiem liceum, 
gdzie rozpoczęły się główne uroczystości 

obchodów jubile-
uszu. Tu, wyróż-
nieni uczniowie,  
w pięknych strojach 
z epoki, w otoczeniu 
zaproszonych gości, 
odsłonili popiersie 
patrona szkoły – Ste-
fana Czarnieckiego. 
Dalsza część uro-
czystości odbywała 
się na sali gimna-
stycznej. Atmosfera 
radości ze wspól-
nych koleżeńskich 
spotkań przenikała 
się z podniosłymi 
chwilami przemó-
wień, wspomnień 
i gratulacji składa-

nych na ręce Dyrektora I Liceum Ogólno-
kształcącego w Kozienicach – Ewy Malec.

Ciepło i z ogromnym entuzjazmem 
goście i uczestnicy zjazdu przyjęli film 
poświecony szkole – historia placówki  
i współczesne oblicze naszego liceum przy-
wołało wspomnienia o tych, którzy tę histo-
rię tworzyli, przypomniało wspólne przeży-
cia ze szkolnej ławy, a także pozwoliło na 
chwilę refleksji dotyczącą współczesności. 
Liczne spojrzenia zebranych kierowały się 
także w stronę, stanowiących dekorację, sta-
rych zdjęć – tu odnaleźć można było siebie, 
przyjaciół, przypomnieć czasy spędzone  
w murach tej szkoły, a często z perspektywy 
rodzinnych tradycji, z nostalgią powrócić 
do chwil z młodości. Wiązanka piosenek  
w wykonaniu uczniów liceum zakończy-
ła oficjalną część uroczystości. Wszystkim 

znane teksty, melodyjne dźwięki, które przez 
kolejne lata towarzyszyły kolejnym roczni-
kom młodych ludzi, opuszczających mury 
tej szkoły, porwały wszystkich do wspólnej 
zabawy – na twarzach zagościł uśmiech, cza-
sami łza wzruszenia i niekłamana radość, że 
ponownie jesteśmy razem. Wpis w pamiąt-
kową Księgę V Zjazdu Absolwentów utrwa-
lał obecność zaproszonych gości, uczniów  
i sympatyków naszej szkoły na jubileuszu  
90 – lecia, jednocześnie uświadamiał, że je-
steśmy świadkami tworzenia historii.

Jeszcze spotkania, jak niegdyś, w kla-
sach, poczęstunek i już swobodna atmosfera 
koleżeńskich rozmów powoli wprowadzała 
uczestników zjazdu w klimat wieczornego 
balu absolwentów. Wspomnieniom nie było 
końca, odnawiane znajomości, długie roz-
mowy, spotkania z „profesorami”, śmiech 
i gwar jeszcze przez wiele godziny roz-
brzmiewał w murach szkoły. Zapadał póź-
ny wieczór, gdy ostatni, zatopieni w rozmo-
wach absolwenci opuszczali jej budynek. 

Ponad 400 – tu osobowe grono absol-
wentów i gości nadal poddało się atmosfe-
rze wspólnej zabawy. W sali widowiskowej 
elektrowni Kozienice odbył się bal absol-
wentów. Szampańska zabawa trwała do 
białego rana, a i tak trudno się było rozstać. 

28 września, w niedzielę zostały zło-
żone kwiaty na grobach zmarłych na-
uczycieli i pracowników szkoły. Szkoła 
– jubilatka ponownie witała swoich absol-
wentów – jeszcze odbywały się niezakoń-
czone koleżeńskie spotkania, zwiedzanie 
i przypominanie, jak było kiedyś. 

W ramach obchodów jubileuszu szkoły 
opracowana została specjalna publikacja 
okolicznościowa. Zespół redakcyjny w skła-
dzie: Grażyna Ambroziewicz, Małgorzata 
Kuśmierczyk – Balcerek, Justyna Kwaśnik, 
Anna Liwocha, Beata Makaruk, Ewa Ma-
lec, Małgorzata Potent, Janusz Stąpór oraz 
Bogumiła Wojasiewcz przygotował piękną 
pamiątkę dokumentującą 90 lat istnienia 
szkoły. Okładka zaprojektowana przez Ilo-
nę Jasik prezentuje wejście do budynku Li-
ceum, przed którym, na pierwszym planie, 
stoi patron – Stefan Czarniecki. 

Materiały, fotografie, informacje za-
warte w publikacji pochodzą z dokumen-
tów odnalezionych w archiwum I Liceum 
Ogólnokształcącego w Kozienicach, w ar-
chiwach prywatnych oraz ze wspomnień 
ludzi. W książce obok historii szkoły (ka-
lendarium) i wspomnień kolejnych dyrek-
torów odnaleźć można spis nauczycieli  
i 6259 absolwentów związanych ze szko-
łą w kolejnych latach jej funkcjonowania, 

Zaproszeni goście

Dokończenie na str. 5

Wydarzenia
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a także wiele bieżących informacji, zdjęć, 
przedruków z gazet ukazujących aktualne 
życie Liceum. Publikacja – będąca efek-
tem rocznej pracy wielu osób – stanowi 
niezwykłą, wzruszającą pamiątkę.

Ale czas nieubłaganie i szybko mijał, 
pomału przenosiliśmy się ze „wspomnień 
czaru” w rzeczywistość. Ponad 550 – oso-
bowa rzesza uczestników zjazdu powracała 
do swoich obowiązków. Jedni wyjeżdżali 
w odległe rejony kraju, inni za granicę.

Po spotkaniach pozostaną wspomnie-
nia, zdjęcia, może odnowione znajomo-
ści, jakiś wpis w telefonie, a na pewno 
jedyny i niepowtarzalny czarowny klimat 
przeszłości i teraźniejszości.

Powróciliśmy już do codziennych za-
jęć, znowu w „Zielonym” rozbrzmiewa 
gwar młodzieńczych głosów i znowu, na 
naszych oczach tworzy się historia.

Do zobaczenia na jubileuszu 100 – lecia!
Przywołując, jeszcze świeże wspo-

mnienia z historycznego już V Zjazdu 
Absolwentów i Wychowanków Liceum 
Ogólnokształcącego w Kozienicach, nie 
sposób nie wspomnieć o osobie, która od 
samego początku z pełnym przekonaniem 
i determinacją pracowała na ostateczny 
jego kształt. Dziękujemy pani dyrektor 
Ewie Malec za umiejętną organizację 
całego przedsięwzięcia, za wytrwałość, 
dzielne pokonywanie trudności i serce 
włożone w przygotowanie jubileuszu.

Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim osobom, instytucjom i fir-
mom, które pomagały i współpracowały 
przy organizacji uroczystości.

90 – lecie i liceuM ogól-
nokształcącego iM. ste-

fana czarnieckiego

c.d.ze str. 4

Popiersie Stefana Czarnieckiego

Marcin awiżeń – złoty 
Medalista

c.d.ze str. 1

Kozienice, radni, mama Marcina i trener Ja-
cek Szczygieł oraz duża grupa mieszkańców 
Świerży, a także przyjaciele i koledzy. Obecny 
był też Mariusz Tubielewicz uczestnik para-
olimpiady. Zgromadzeni przywitali Marcina 
gromkimi brawami i zaśpiewali 100 lat. 

Marcin Awiżeń urodził się z niespraw-
nością stawu barkowego, rehabilitacja trwała 
ponad 15 lat i dzięki temu udało się osiągnąć 
pewną sprawność ręki. Ukończył Liceum 
Ogólnokształcące w ZS Nr 1 w Kozienicach, 
obecnie studiuje informatykę. Obecny na 
spotkaniu Mirosław Markiewicz, nauczyciel 
wychowania fizycznego z Zespołu Szkól  
Nr 1 w Kozienicach opowiedział o począt-
ku spotkania Marcina ze sportem „Pierw-
szego września 2000 roku Marcin pojawił 
się w Zespole Szkół i na pierwszej lekcji  
w-f przyniósł zwolnienie lekarskie. Zapyta-
łem, jaki jest powód tego zwolnienia, zada-
łem kolejne pytanie czy jest coś co lubisz. 
Powiedział, że lubi biegać. Wystartował na 
pierwszym sprawdzianie wygrał ze wszyst-
kimi pełnosprawnymi. Wtedy powstał po-
mysł skierowania Marcina do Jacka Szczy-
gła, żeby trenował bieganie. Było to 8 lat 
temu. Dziś stajemy dziękując Bogu i tym 
wszystkim, którzy przyczynili się do suk-
cesu, że Marcin jest mistrzem. Zwracam się 
do młodzieży, nie ma takiej rzeczy, której 
by nie można osiągnąć, trzeba tylko ciężko 
pracować i trafić do trenera takiego jak Jacek 
Szczygieł”.

W imieniu samorządu powiatowego gra-
tulacje i życzenia dalszych sukcesów prze-
kazał starosta powiatu kozienickiego Janusz 
Stąpór „Sport to nie tylko walka z przeciw-
nikiem, najczęściej to walka z samym sobą, 
przełamywanie własnych słabości, na takiej 
trudnej drodze do sukcesu, a ty osiągnąłeś 
praktycznie wszystko, bo złoty medal olim-

pijski jest najcenniejszy, a w twoim przy-
padku to też walka z innymi problemami, 
które są dla paraolimpijczyków niezwykle 
istotne. Dlatego twój sukces jest podwójnie 
ważny i cenny. Gratuluję ci tego wyniku, 
myślę, że kolejne medale będą.”

Zdobywca złotego medalu olimpijskie-
go podziękował wszystkim za ciepłe słowa 
i przyjęcie, a szczególne podziękowania 
skierował do Adama Borczucha prezesa Ra-
domskiego Stowarzyszenia Osób Niepełno-
sprawnych START, a także trenera i mamy. 
Nie krył wzruszenia, mówiąc o swoim tacie.

Na zakończenie spotkania Marcin opo-
wiadał o olimpiadzie „Po zdobyciu czwarte-
go miejsca na 1,5 km ogarnęła mnie złość, 
frustracja, że nie dałem rady, że tyle osób na 
mnie liczyło, że została mi ostatnia szansa, 
żeby nie czekać następne 4 lata. To mnie 
zdopingowało, do tego jeszcze brzydkie ko-
mentarze, opisy, które czytałem w internecie, 
to mnie naładowało. W przeddzień biegu 
na 800 metrów, w nocy z 14 na 15 wrześ-
nia nie mogłem spać. Zasnąłem dopiero  
o szóstej rano. Setki razy sobie wyobraża-
łem ten bieg. Chciałem go inaczej rozegrać. 
Okazało się, że kolega dostał drugą szansę, 
poprosiłem go o pomoc w finale. Przez 400 
metrów mnie poprowadził, 90tysiące ludzi, 
doping na stojąco, ostatnia prosta, byłem nie 
do powstrzymania, to było coś wspaniałego, 
nie chcę tego komentować, bo to emocje, ale 
potem samo podium, to było szaleństwo, ja 
nie pamiętam, myślałem, że tam zemdleję, 
fantastyczna sprawa, można to opisywać jak 
miłość w książkach, te uczucia teraz, więk-
sze było na podium, mazurek.”

Złoty medalista otrzymał nagrody rze-
czowe ufundowane przez Starostwo Po-
wiatowe i Urząd Miejski w Kozienicach. 

Wydarzenia/Informacje
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Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicech                                                                                                                                        tel. (048) 614 66 99
Ul. Zdziczów 1                                                                                                                                                                              fax. (048) 614 66 91
26 – 900 Kozienice                                                                                                                                                                       wako@praca.gov.pll

Od 01.01.2008r. Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach rozpoczął realizację projektu systemowego 
„Wspierajmy bezrobotnych”.  

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz 
wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu 
aktywności zawodowej osób bezrobotnych. 

W 2008r. na realizację projektu przeznaczona jest kwota 1 640 016 PLN, z tego kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu 
Społecznego stanowić będzie 1 394 014 PLN (85% wartości projektu), natomiast wkład własny Funduszu Pracy stanowić będzie 
246 002 PLN (15% wartości projektu).

Projekt skierowany jest do osób, które są zarejestrowane jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach, 
w tym przede wszystkim do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienionych w art. 49 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.):
	 bezrobotnych do 25 roku życia,
	 bezrobotnych długotrwale,
	 bezrobotnych kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
	 bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
	 bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych,
	 bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego,
	 bezrobotnych bez wykształcenia średniego,
	 bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
	 bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
	 bezrobotnych niepełnosprawnych.

Grupę docelową projektu stanowić będzie 309 osób bezrobotnych, które skorzystają z następujących form wsparcia przewidzia-
nych w ramach projektu:
	 staży – 86 osób,
	 przygotowania zawodowego w miejscu pracy – 104 osoby,
	 szkoleń grupowych – 64 osoby,
	 szkoleń indywidualnych pod potrzeby bezrobotnych – 32 osoby,
	 przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej – 23 osoby,
	 poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, informacji zawodowej.

Na dzień 31.07.2008r. wsparciem w ramach projektu zostało objętych 126 osób bezrobotnych. 
W dalszej fazie realizacji projektu tj. w drugiej połowie 2008 roku (od sierpnia) zaplanowane zostały następujące działania:

	 realizacja staży dla kolejnych 40 osób,
	 realizacja przygotowania zawodowego w miejscu pracy dla kolejnych 37 osób,
	 realizacja szkolenia „Magazynier – sprzedawca z obsługą komputera i wózka jezdniowego + HACCP” dla 14 osób,
	 realizacja szkol. „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera i modułem nauki języka angielskiego” dla 15 os., 
	 realizacja szkolenia „Spawanie metodą MAG/135 i TIG/141” dla 20 osób,
	 realizacja szkolenia „Kosmetyka, wizaż, stylizacja paznokci” dla 15 osób,
	 realizacja szkoleń indywidualnych wg potrzeb uczestników projektu dla kolejnych 27 osób,
	 przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla kolejnych 15 osób.

Dane te mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczestników projektu oraz  od oszczędności pojawiają-
cych się w budżecie projektu.

Osoby bezrobotne z terenu powiatu kozienickiego zainteresowane udziałem w projekcie systemowym „Wspierajmy bezrobot-
nych” proszone są o zgłaszanie się do PUP w Kozienicach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:30, pokój nr 6.
Zachęcamy również do sięgania po środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Zapraszamy również lokalnych pracodawców do współpracy przy realizacji projektu poprzez organizację staży oraz przygotowa-
nia zawodowego w miejscu pracy. Wnioski o zorganizowanie tych form dostępne są w siedzibie PUP w Kozienicach /pok. nr 7/. 

Informacje na temat projektu dostępne są także na plakatach i ulotkach informacyjnych udostępnionych we wszystkich urzę-
dach gmin, a także innych instytucjach powiatu kozienickiego, na stronie internetowej www.pupkozienice.pl, pod numerem tele-
fonu 048 614 66 81, a także w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice pokój nr 6.

Informacje
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VI konkurs czytamy i piszemy
Konkurs Czytamy i piszemy został zor-

ganizowany już po raz szósty w Domu Kul-
tury w Kozienicach, tym razem o zasięgu 
ogólnopolskim pod patronatem Starostwa 
Powiatowego w Kozienicach, Urzędu Miej-
skiego w Kozienicach, Urzędu Marszał-
kowskiego w Warszawie. Nadesłano ponad 
100 prac w dwóch kategoriach – prozy  
i poezji. Jury w składzie Andrzej Zaniewski 
– przewodniczący – wiceprezes Związku 
Literatów Polskich w Warszawie, Elżbieta 
Olszewska-Schilling – członkini Związku 
Literatów Polskich w Warszawie, Magdale-
na Krakowiak – dziennikarka – pracownik 
KCKRiS, Adolf Krzemiński – prezes Sto-
warzyszenia Grupy Literackiej „Łuczywo” 
w Radomiu, oraz Krzysztof Kaim – poloni-
sta, pracownik Wydziału Promocji i Kultu-
ry Starostwa Powiatowego w Kozienicach 
wyłoniło zwycięzców w kategorii gimnazja 
i szkoły średnie, a także w kategorii doro-

śli. Przyznało również wiele wyróżnień 
ze względu na bardzo wysoki poziom na-
desłanych prac. Gro tychże trafiło do osób  
z Kozienic, Świerży Górnych i okolic. 

Lista nagrodzonych w dniu 10 paź-
dziernika 2008 roku na gali wręczenia na-
gród VI konkursu „Czytamy i piszemy”:
KATEGORIA POEZJA 
GIMNAZJA I SZKOŁY ŚREDNIE 
I miejsce – Aleksandra Malinowska – god-
ło „A co jeżeli kocham inaczej?” – Namy-
słów – Społeczne Liceum STO Kluczbork 
II miejsce – Maciek Bartosz – godło 
„Vanaheim” – IV LO Kraków – opiekun 
Katarzyna Bocian 
III miejsce – Dominika Majchrzak 
– godło „Nika Et Caetera” – LO im. T. 
Kościuszki Gostynin – opiekun Aldona 
Kikolska 
DOROŚLI 
I miejsce – Adrian Szary – godło „Anto-

ni the Polak” – Radom 
II miejsce – Joanna Irmi-
na Kacik – godło „Kudła-
ty Żmudzin” – Łęczna 
III miejsce (ex aequo) 
– Czesław Markiewicz 
– godło „Szeroki szum 
szala” – Zielona Góra 
– Grażyna Tatarska – 
godło „Zagraj w lotka” 
– Pruszków 
KATEGORIA PROZA
GIMNAZJA I SZKO-
ŁY ŚREDNIE 
I miejsce – Jagoda 
Wróbel – godło „Cze-
koladowa Jagoda” 

– tytuł „Kasiodrak” – Rumia, PG nr 23 
Gdynia 
II miejsce – Edyta Bus – godło „Nasto-
latka” – tytuł „Za bramą” – ZS nr 1 Kozie-
nice II LOF – opiekun Hanna Boryczka 
III miejsce – Anna Koralewska – godło 
„Mimezis” – tytuł „Najpiękniejsze chwile 
życia, tobie ojczyzno oddałem” – Glińsk, 
I LO im. H. Sienkiewicza Świebodzin 
DOROŚLI 
I miejsce – Anna Piliszewska – godło „Ab-
synt” – tytuł „Blaszany dach” – Wieliczka 
II miejsce – Mieszko Hajkowski – godło 
„Tworzywo sztuczne” – tytuł „Punkt Gie” 
– Tychy 
III miejsce – Arkadiusz Moneta – godło 
„Malemute Kid” – tytuł „Chłopcy są lepsi 
od dziewcząt” – Jarosław 

Poziom i tematyka prac literackich, na-
desłanych na konkurs zaskoczyła jurorów. 
Proza cechowała się świetnym stylem, lek-
kością i czystością języka, a także tema-
tyką zaczerpniętą z naszego codziennego 
życia, opisaną z pomysłem i w finezyjny 
sposób. Poezję cechowała dojrzałość twór-
ców, staranność w doborze środków wyra-
zu, ważność podejmowanych tematów.

Po wręczeniu nagród zaproszeni goście 
mieli przyjemność uczestniczyć w wystę-
pie aktorki Teatru Wielkiego w Warsza-
wie Anny Seniuk, która po mistrzowsku 
recytowała utwory Zbigniewa Herberta  
w spektaklu pt. „Coraz bliżej”.  

Więcej o konkursie na stronie www.
kckris.pl gdzie zostały zamieszczone 
teksty nagrodzone.

KRZySZTOf KAiMJury podczas pracy

dzień edukacji narodowej
14 października obchodzony jest  

w Polsce Dzień Nauczyciela, a właściwie 
Dzień Edukacji Narodowej. Święto to zo-
stało ustanowione 26 stycznia 1982 roku, 
na mocy artykułu 74 ustawy zwanej Kartą 
Nauczyciela.

Historia święta sięga 14 października 
1773 roku, kiedy to została utworzona 
Komisja Edukacji Narodowej. Było to 
pierwsze na świecie ministerstwo po-
wstałe na mocy uchwały sejmu.

W Polsce tradycyjnie tego dnia we 
wszystkich szkołach i placówkach 
oświatowych odbywają się okolicznoś-
ciowe spotkania i akademie. Dzień ten 
jest okazją do podziękowań nauczycie-
lom i pracownikom oświaty. W szkołach 
powiatu kozienickiego wyróżniający się 
nauczyciele otrzymali nagrody starosty 
kozienickiego Janusza Stąpora:

ZESPÓł SZKÓł NR 1 w Kozienicach
ZAJĄC   Ryszard                     
BORYCZKA  Paweł                
MAZUR Mirosław                   
SZCZYGIEŁ Jacek                  

i LiCEUM OGÓLNOKSZTAłCĄCE  
w Kozienicach

MALEC Ewa                                    
MAKARUK Beata                            - 
WOJASIEWICZ Bogumiła              -

ZESPÓł SZKÓł PONADGiMNA-
ZJALNyCh w Garbatce-Letnisko

DZIEDZICKI Mirosław                   - 
SPECJALNy OŚRODEK SZKOLNO-
WyChOWAWCZy w Opactwie

SKORUPA Renata                           
SZKODA Jacek                                

PORADNiA PSyChOLOGiCZNO-
PEDAGOGiCZNA w Kozienicach

JAROSZ Ewa                                    
16 października w I Liceum Ogólno-

kształcącym im. Stefana Czarnieckiego 
w Kozienicach odbyły się powiatowe 
obchody Dnia Edukacji Narodowej. Ich 
organizatorem był kozienicki oddział 
Związku Nauczycielstwa Polskiego. 
W okolicznościowym spotkaniu udział 
wzięli obecni i emerytowani nauczyciele 
ze szkół wszystkich szczebli z powiatu 
kozienickiego należący do ZNP, jak rów-
nież zaproszeni goście: starosta powiatu 
kozienickiego Janusz Stąpór, dyrektor 
Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego  
w Kozienicach Robert Boryczka oraz 
przewodniczący Komisji Oświaty, Kul-
tury, Sportu i Promocji Rady Powiatu 
Marek Przedniczek. Uczestnicy spotka-
nia uczcili minutą ciszy swoich zmarłych 
kolegów, a następnie odbyło się uroczy-
ste wręczenie dyplomów emerytowanym 
i zasłużonym członkom ZNP.

Wydarzenia
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Wizyta delegacji Powiatu  
Kozienickiego na Ukrainie

W dniach 11-13 października delegacja 
z powiatu kozienickiego na zaproszenie 
gościła w zaprzyjaźnionym Rejonie Miżgi-
ria na Ukrainie. Pobyt zbiegł się z uroczy-
stymi obchodami 593 rocznicy powstania 
miasta Miżgiria. Obchody te miały szcze-
gólny charakter dla władz i mieszkańców 
całego miasta ze względu na spustoszenie, 
jakie wyrządziła lokalna powódź latem 
tego roku. Były one manifestacją jedności 
mieszkańców oraz wysiłków władz w od-
budowie i rewitalizacji miasta. 

Delegacja z powiatu kozienickiego na 
czele ze Starostą Kozienickim – Januszem 

Stąporem, Wicestarostą – Józefem Grzego-
rzem Małaśnickim oraz Wiceburmistrzem 
Gminy Kozienice – Igorem Czerwińskim 
została serdecznie i w przyjaznej atmosfe-
rze przyjęta przez przedstawicieli władz 
lokalnych: Mera Miżgirii – Wasyla Szczu-
ra i Przewodniczącego Rejonu Miżgirskie-
go – Iwana Jaremę. Wszyscy wzięli udział 
w uroczystym otwarciu deptaka w centrum 
miasta, następnie przedstawiciele naszych 
władz wygłosili okolicznościowe przemó-
wienia do licznie zgromadzonych uczest-
ników uroczystości. 

Ostatniego dnia wizyty polska de-
legacja przyjmowana była  
w miżgirskich urzędach, gdzie 
obie strony zadeklarowały 
dalszą owocną współpracę  
w postaci wymiany młodzie-
ży, środowisk artystycznych, 
a także pomocy w razie na-
głej potrzeby. Prowadzone 
były rozmowy na temat sytu-
acji politycznej, gospodarczej  
i społecznej na Ukrainie oraz 
w Polsce. Starosta Kozienicki  
w imieniu Zarządu Powiatu 
Kozienickiego zaprosił delega-
cję ukraińską do złożenia rewi-
zyty w najbliższym czasie. 

KRZySZTOf ZAJĄC

Starosta Kozienicki Janusz Stąpór dokonuje przecięcia 
wstęgi z przedstawicielami władz lokalnych Miżgirii

nowy plac zabaw w pla-
cówce socjalizacyjnej 

panda
W dniach od 22 do 26 września na 

terenie Placówki Socjalizacyjnej PAN-
DA w Kozienicach prowadzone były 
prace związane z budową nowego pla-
cu zabaw dla dzieci. Jego wykonania 
podjęło się czterdziestu młodych ludzi  
w wieku od 19 do 21 lat, działających 
na co dzień w trzech europejskich sto-
warzyszeniach – polskim Stowarzysze-
niu Uczestników Wolontariatu Europej-
skiego Trampolina, niemieckim Aktion 
West-Ost i białoruskim Sfera.

Na nowym placu zabaw znajdują się 
huśtawki, drewniany domek, park linowy, 
ślizgawka i duża piaskownica. Wszystkie 
elementy wykonane zostały z naturalnych 
materiałów – drewna, kamieni i piachu. 
Dzieci z PANDY po raz pierwszy miały 
okazję pobawić się na tym placu w sobotę 
27 września, kiedy to na terenie placówki 
odbył się okazjonalny festyn, w trakcie 
którego wolontariusze w symboliczny 
sposób przekazali maluchom władanie 
nad placem zabaw. – „Samo otwarcie 
wyglądało tak, że plac otoczony został 
taśmą. Każde dziecko miało nożyczki  
i na sygnał wszyscy razem przecięli wstę-
gę. Później szaleństwom nie było końca” 
– tak wspomina tę chwilę Zofia Karaś dy-
rektor PANDY. 

MAGDALENA DOMAGAłA

Konferencja Kozienickie Partnerstwo Lokalne
We wrześniu w Grabowie nad Pilicą 

odbyła się trzecia z cyklu pięciu konfe-
rencji Lokalnego Ożywienia Gospodar-
czego Powiatu Kozienickiego „Tworzenie 
projektów rozwoju gospodarczego w celu 
tworzenia nowych miejsc pracy na terenie 
powiatu kozienickiego”.

Uczestników konferencji powitali Józef 
Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta Powia-
tu Kozienickiego, Arkadiusz Nowakow-
ski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  
w Kozienicach oraz Euzebiusz Strzelczyk 

Wójt Gminy Grabów nad Pilicą. W konfe-
rencji wzięli udział także poseł RP Czesław 
Czechyra, przedstawiciele Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy z Warszawy.

O historii położeniu, potencjale, osiąg-
nięciach, planach rozwoju i problemach 
gminy opowiedział wójt gminy Euzebiusz 

Strzelczyk. Informację o po-
datkach jako źródle docho-
dów budżetowych przed-
stawił Roman Frąckiewicz 
Naczelnik Urzędu Skarbo-
wego w Kozienicach.

Uczestnicy konferencji 
pracowali w 4 grupach tema-
tycznych nad przygotowa-
niem propozycji projektów 
gospodarczych: „Uszczel-
nianie lokalnych przecieków 
w powiecie kozienickim”; 
„Wsparcie istniejących firm 
w powiecie kozienickim”; 

„Zachęcaniem do tworzenia nowych firm  
w powiecie kozienickim”; „Przyciąganie po-
trzebnych firm z zewnątrz w powiecie kozie-
nickim”. Tematy te, jak mówi ekspert Jadwiga 
Olszowska –Urban „to cztery podstawowe za-

sady ożywienia gospodarczego. Uszczelnianie 
przecieków oznacza wydawanie pieniędzy na 
rynku lokalnym zamiast poza nim i powstrzy-
manie niepotrzebnego wypływu pieniędzy  
i środków ze społeczności. Wspierać istnie-
jące przedsiębiorstwa można m.in. poprzez 
programy pomocy i programy służące ekspor-
towi lokalnych produktów, rozwój turystyki 
oraz nowe formy przedsiębiorczości gospo-
darczej. Tworzenie nowych przedsiębiorstw 
powinno opierać się na wykorzystaniu istnie-
jącej infrastruktury i lokalnego rynku pracy. 
Nowe firmy z zewnątrz powinny mieć profil 
uzupełniający przedsiębiorstwa już działające 
na danym obszarze”.

W wyniku głosowania powstał ranking 
16 projektów, wybrano 4 do dalszego opraco-
wywania. Najwięcej głosów uzyskał projekt 
Kozienickie Centrum Wspierania Biznesu 
– Kozienicki Raj Biznesu; na drugim miejscu 
znalazł się projekt Śladami Historii – Wyciecz-
ka do przeszłości; III miejsce przypadło pro-
pozycji utworzenia Kozienickiego Centrum 
Turystyki Wodnej Rowerowej – Przystań na 
Wiśle; projekt Lokalna Baza Szkoleniowo 
– Konferencyjna zajął IV miejsce. 

DANUTA DELEKTA

Informacje/Wydarzenia
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Mieszkańcy gminy Sieciechów zdali na 
piątkę egzamin z polskości. Wychowani w du-
chu patriotyzmu przez rodziców oraz – prze-
de wszystkim – przez lokalną siedmioklaso-
wą szkołę podstawową w Sieciechowie, gdzie 
uczono ich miłości do Ojczyzny. W tym miejscu 
należy zaznaczyć, że w Sieciechowie działała 
również lokalna komórka organizacji „Strzelec”, 
gdzie wstępowali miejscowi nastoletni chłopcy 
i dziewczęta. Komendantem sieciechowskie-
go Strzelca był nauczyciel miejscowej szko-
ły – Franciszek Łuczywo. Zajęcia teoretyczne  
i musztra odbywały się na miejscu w Sieciecho-
wie, strzelanie na pobliskiej strzelnicy 15 puł-
ku piechoty w Dęblinie. Poza wieloma innymi 
czynnikami wychowanie w duchu Marszałka 
Piłsudskiego, przynależność do Strzelca, na 
pewno wywarły pozytywną rolę w utrzymaniu 
podczas okupacji ducha patriotycznego.

W kampanii wrześniowej brało udział wielu 
żołnierzy z gminy Sieciechów. Wielu z nich słu-
żyło w 15 pp „Wilków” z Dęblina, większość zaś 
w 28 pułku artylerii lekkiej z Zajezierza. Wraz 
z towarzyszami broni przeszli chlubny szlak 
bojowy od Wielunia do Warszawy. W walkach  
o obronę stolicy wzięli udział z tych stron m.in. 
Stanisław Karsznia, Jan Pachucy z Sieciechowa. 
Z kolei w ostatniej bitwie polskiego września  
w walkach pod Kockiem pod dowództwem gen. 
Kleberga brał udział Franciszek Siek.

Pierwsze sygnały o wojnie do gminy zaczęły 
docierać przez radio już 1 września, kolejnego 
dnia nad Dęblinem przeleciały niemieckie samo-
loty. Do Sieciechowa Niemcy wtargnęli prawdo-
podobnie 8 września. Wjechali uporządkowaną 
kolumną zmotoryzowaną, nikt nie stawiał oporu. 
Przez jakiś czas, jak to mieli w zwyczaju, przed 
remizą strażacką trzymali pod bronią około 200 
żołnierzy Wojska Polskiego, najprawdopodob-
niej z toczącej w okolicach boje Odwodowej Ar-
mii „Prusy”. 

Sieciechowianie dosyć szybko otrząsnęli się 
z ciosu, jakim była przegrana wojna obronna  
z Niemcami. Wielu z rodowitych mieszkańców 
Sieciechowa i okolic, którzy po wojennej za-
wierusze powrócili do rodzinnej miejscowości –  
z dala od wielkich ośrodków miejskich – ocze-
kiwało względnej stabilizacji i bezpieczeństwa.  
W tym czasie grupka doświadczonych wojsko-
wych przystąpiła do organizowania pierwszej 
lokalnej organizacji konspiracyjnej. Za począ-
tek działania patriotycznego podziemia anty-
hitlerowskiego w Sieciechowie przyjmuje się 

gMina sieciecHów podczas okupacji  
– przyczynek do historii

26 października b.r. w Sieciechowie odbędą się uroczystości upamiętniające działalność Polskiego Państwa Podziemnego na 
terenie gminy Sieciechów w czasie ii wojny światowej. Nastąpi m.in. przekazanie sztandaru i odsłonięcie płyt pamiątkowych 
w Zespole Placówek Oświatowych w Sieciechowie. Z tej okazji prezentujemy na łamach Biuletynu część opracowania histo-
rycznego na temat tamtych niespokojnych dni w Gminie Sieciechów, które powstaje z inicjatywy Komitetu Organizacyjnego 
uroczystości i w niedługim czasie będzie wydane. 

ogólnie, podobnie jak na większości terenów 
polskich, jesień 1939 r. W celu szczegółowego 
ustalenia momentu zawiązania konspiracji na 
tym terenie powołać się można na relacje spi-
sane po latach, bądź na przekazy ustne. Więk-
szość z nich mówi, że założycielem pierwszej 
komórki konspiracyjnej na terenie Sieciechowa 
w listopadzie 1939 r. był Aleksander Niedziel-
ski „Topór”. 

Aleksander Niedzielski rocznik 1901, ro-
dowity Sieciechowianin brał udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej. W okresie międzywojen-
nym służył w WP jako podoficer zawodowy. Do  
1934 r. służył w 28 pułku artylerii lekkiej  
w Zajezierzu. W 1934 r. został przeniesiony do 
służby w 32 Dywizjonie Artylerii Lekkiej. Na 
początku 1931 r. przydzielony do nowoutwo-
rzonego 16 dyonu artylerii ciężkiej w Grudzią-
dzu i jako podoficer tego zgrupowania bierze 
udział w kampanii wrześniowej. Zostaje ranny, 
trafia do szpitala w Kutnie gdzie postanawia 
powrócić w rodzinne strony w przeświadcze-
niu, że okupacja nie potrwa długo. Po powrocie 
do Sieciechowa zaczyna pozyskiwać dla celów 
konspiracyjnych coraz to nowych członków. Za-
wiązuje w tym celu w listopadzie 1939 r. pierw-
szą poważną organizację podziemną na terenie 
Sieciechowa Polską Organizację Zbrojną.

Co ciekawe niektórzy za początek konspi-
racji sieciechowskiej przyjmują jeszcze wcześ-
niejszy termin, mianowicie wrzesień 1939 r. Jak 
podaje Kazimierz Furgo: „już w końcu wrześ-
nia powstała w Sieciechowie pierwsza „trójka 
konspiracyjna”. Stefan Strzelecki (z dzielnicy 
Paryż) przyszedł do mnie poradzić się, co ma 
zrobić ze znalezionym karabinem (…). Poradzi-
łem Stefanowi, aby schował broń, bo może się 
przydać, a ponadto skaptowałem Kazimierza 
Niedzielskiego i Tadeusza Gnysia do spenetro-
wania okolicy i ukrycia broni pozostawionej na 
polach i w chłopskich zabudowaniach”. Furgo 
nie tracąc ducha i nadziei dalej poszukiwał kon-
taktów i możliwości działania. 11 listopada po 
mszy św. z okazji polskiego święta narodowe-
go do Kazimierza Furgo, który w kościele za-
intonował polską pieśń patriotyczną, podszedł 
znajomy ze szkolnych lat – Marian Kowalczyk, 
który na stałe przebywał w Warszawie. Kowal-
czyk zaproponował Furdze przystąpienie do 
konspiracyjnej organizacji Służba Zwycięstwu 
Polski, na co ten przystał i złożył przysięgę, 
jednocześnie obiecał zorganizować kolejne ko-
mórki konspiracyjne. Po kilku dniach Kazimierz 

Stanisław Pułka

Jan Stachurski

Stanisław Waga

Stefan Witkowski

c.d. na str. 10

Historia
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Dokończenie ze str. 9

Furgo odebrał przysięgę od członków swojej 
„trójki”. Jest całkiem możliwe, że w tym cza-
sie działała również inna konspiracyjna „trój-
ka” na czele z technikiem kolejowym, pchor. 
rezerwy Stanisławem Pułką, jednak składu tej 
trójki nie udało się ustalić. Działalność tych 
trójek polegała na pracy bieżącej: zbieraniu  
i ukrywaniu broni i amunicji, podtrzymywa-
niu młodzieży na duchu, pielęgnowaniu uczuć 
patriotycznych, organizowaniu wolnego czasu 
m. in. rozgrywek szachowych, i zastępowaniu 
starszych wiekiem mieszkańców w dyżurach 
przy kablu telefonicznym na odcinku Zaje-
zierze-Bąkowiec-Słowiki. Dyżury te nakazali 
organizować Niemcy po tym jak rozstrzelali 
dwie osoby w odwecie za przecięcie kabla.

Działalność podziemna stawiała pierwsze 
kroki. Wspomniany Aleksander Niedzielski  
w listopadzie założył w Sieciechowie pierwszą 
piątkę zaprzysiężona na rząd gen. Sikorskiego, 
w jej skład wchodzili: Jan Niedzielski – brat 
„Topora”, Stanisław Karsznia „Sosna”, Jan 
Pułka – „Młot” (kapral zawodowy), Walerian 
Świtka „Jastrząb” (kapral zawodowy) oraz 
żona Jana Niedzielskiego „Bronka”, która od-
grywała ważna role w punkcie kontaktowym. 
Wszyscy członkowie tej piątki mieli za zada-
nie rozszerzać działania poprzez werbowanie 
nowych osób i formowanie kolejnych piątek. 
Niestety ze względu na podstawowe zasady 
bezpieczeństwa obowiązujące w konspiracji, 
członkowie jednej piątki nie znali składu ko-
lejnych piątek, wiadomo jest jednak, że były 
one tworzone z zaufanych ludzi, którzy po we-
ryfikacji przechodzili podstawowe szkolenie 
wojskowe. Wywodzili się głównie z Sieciecho-
wa, Kępic, Łojów i Bąkowca. Ich działalność 
polegała na gromadzeniu i konserwacji broni  
i amunicji, czytaniu prasy konspiracyjnej, wy-
dawaniu komunikatów radiowych w wersji pi-
semnej oraz podtrzymywaniu patriotycznego 
ducha wśród ludności – często przewijającym 
się motywem w rozmowach zimą i wiosną 
1940 r. był tekst: „Im słoneczko wyżej, tym 
Sikorski bliżej”. Starano się otrząsnąć z szoku 
jakim była wojna, wypracować odpowiednie 
formy działania przystosowane do narzuconej 
przez wroga sytuacji, powoli i rozważnie roz-
wijać działalność konspiracyjną skierowaną 
przeciwko Niemcom. Tego rodzaju działalność 
utrzymująca w ludziach odpowiednie morale 
była szczególnie pożądana w dłuższym okre-
sie czasu – tym bardziej, że szansa na przegra-
ną Niemiec i oswobodzenie kraju oddalała się 
zamiast przybliżać. 

Według schematu organizacyjnego teren 
gminy Sieciechów wchodził w skład obszaru 
konspiracyjnej Placówki Nr 7, Podobwodu 
(Rejonu) II „Wschód”, Obwodu Kozienice, 

Okręgu Radomsko-Kieleckiego ZWZ-AK „Jod-
ła”. Działające to tej pory grupki konspiratorów 
zostały włączone do ogólnopolskiej organizacji 
Związek Walki Zbrojnej (powołana 13 listopada 
1939 r.), która w lutym 1942 r. przemianowana 
została w Armię Krajową.

Ze względu na zadania oraz doświadczenie 
wojskowe w skład każdej placówki wchodzili 
doświadczeni wojskowi będący zawodowymi 
żołnierzami przed wojną – stanowili oni trzon 
placówki, oraz osoby cywilne, które pełniły role 
pomocnicze, tj. łącznicy, kolporterzy, wywia-
dowcy, właściciele „melin” i punktów kontakto-
wych, osoby wspierające konspiratorów finanso-
wo i rzeczowo. Biorąc pod uwagę stan liczbowy 
w skład placówki wchodziło zazwyczaj około 
50 żołnierzy, kilkanaście osób cywilnych oboj-
ga płci oraz lokalna młodzież, która żywiołowo  
i z odpowiednim sobie zapałem wykonywała 
zadania. Na terenie sieciechowskiej Placówki  
Nr 7 na ogólną liczbę około 1200-1500 miesz-
kańców, od 60 do 100 osób – głównie młodzieży 
– działało w konspiracji. Podane wielkości kon-
spiratorów wynikają z rozbieżności źródłowych. 
Marian Jaskulski „Mars” podaje liczbę około 
60 osób, Antoni Świtka zaś pisze o ponad 100. 
Komendantami Podobwodu II „Wschód” byli 
kolejno: od stycznia 1940 r. do 20 lipca 1942 r. 
kpt. Franciszek Polkowski „Jastrząb” oraz ppor. 
Franciszek Rechowicz „Styr” od lipca 1942 r. do 
stycznia 1945 r., który pełnił jednocześnie funk-
cję Komendanta Placówki Nr 7.

W początkowym okresie działalności, w la-
tach 1940-1941, działania Placówki koncentro-
wały się głównie na konspiracyjnym oczekiwa-
niu, udawało się unikać pacyfikacji i wsyp – jak 
wspominają ówcześni mieszkańcy Sieciechów 
był „spokojną wyspą”. Kolportowano konspira-
cyjną prasę. Biuletyn Informacyjny, konspira-
cyjne pismo ZWZ-AK odbierał z Zajezierza od 
podoficera 28 pal – znajomego „Topora” – dla 
Sieciechowian Kazimierz Furgo. Biuletyn krą-
żył z rąk do rąk na terenie Placówki, wśród za-
ufanych ludzi. Dzięki temu zajęciu do Furgi do-
cierali również ludzie z Pionek, Więckowa, co 
bezpośrednio świadczyło o rozwoju konspiracji 
na innych pobliskich terenach. Czytanie wiado-
mości ze świata oraz z terenów okupowanych 
pozwalało odetchnąć od wszechogarniającej 
propagandy sukcesu Wehrmachtu i nazizmu.

W 1941 r. w marcu komendant Placówki 
Aleksander Niedzielski otrzymał rozkaz wy-
jazdu do miejscowości Piaski Luterskie w celu 
„zdjęcia” konfidenta niemieckiego. Niestety, 
po jakimś czasie do rodziny przyszedł „gryps”  
z Oświęcimia z umówionym hasłem – „nie wchodzić 
do buraków”, co oznaczało postawienie bliskich 

Bronisław Wójcik

Marian Strzelecki

Antoni Świtka

Jan Gogacz

c.d. na str. 11
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w stan pogotowia. Niedzielski został aresztowany  
5 marca wraz z Szczepanem Lenarcikiem z Zaje-
zierza byłym podoficerem 28 pal. Inna wersja głosi, 
że obaj udali się za granicę jako kurierzy, areszto-
wani w lubelskim Zamku i wywiezieni do Oświę-
cimia. Niedzielski oznaczony numerem 14073 zgi-
nął w obozie zagłady 18 sierpnia 1941r. Wielkim 
ciosem dla rodziny i całej Placówki była depesza  
z hitlerowskiego obozu zagłady w Oświęcimiu,  
w której stwierdzano śmierć Aleksandra Pułki  
(z takimi papierami „Topór” wyruszył na akcję)  
w wyniku kataru kiszek. W ten sposób Placówka 
straciła Komendanta, którego tymczasowo zastąpił 
por. Stanisław Deska. 

Okupacyjna rzeczywistość. W Sieciechowie 
w większości domów zadomowili się żołnierze 
niemieccy. Zazwyczaj mieszkali po 3-4 zajmu-
jąc jedną izbę. W domu Aleksandra Pachucego  
mieszkał oficer niemiecki, który dowo-
dził jednostką kwaterującą w okolicach.  
W budynku urzędu gminy zainstalowała się żan-
darmeria niemiecka, policja (tzw. granatowa),  
w której służyli Polacy lub volksdeutsche. Do-
datkowo urzędowała tam grupka dziesięciu mło-
dych, bezwzględnych Niemców spod znaku tru-
piej czaszki, czyli SS. Codziennie próbowali się 
oni w strzelaniu do kotów i psów, poniżali Żydów. 
Niemcy wprowadzali ostre zarządzenia, które 
podporządkowywały całość życia pod dyktando 
nazistów. Na wsi przejawiało się to m.in. w kol-
czykowaniu krów i świń, które podlegały kontro-
li uboju. Zdarzali się nadgorliwi w dokonywaniu 
takich kontroli. Taki przypadek miał miejsce, 
kiedy do jednej ze wsi gminy Sieciechów przy-
jechał kontroler z Gniewoszowa, po stwierdzeniu 
naruszenia kolczyków przez miejscowych właści-
cieli bydła doniósł o tym do władz okupacyjnych. 
Dziesięciu rolników z terenu gminy Sieciechów 
(Antoni Jasiewicz, Stanisław Kalbarczyk, Franci-
szek Siek, Antoni Wałęka z Sieciechowa, Jan Kon-
dej i Antoni Grzebalski z Wólki Wojciechowskiej, 
Stanisław Miturski i Konstanty Miturski z Zalesia, 
Władysław Krokera, Antoni Kołdej i Józef Sadura  
z Zajezierza) zabrano i wywieziono w nieznanym 
kierunku. Prawdopodobnie do obozu zagłady skąd 
już nigdy nie wrócili. Nadgorliwi urzędnicy wy-
sługujący się Niemcom byli karani. W nocy z 8-9 
maja 1943 r. zakolczykowano mu uszy, połamano 
żebra i pobito. Jego następca wziął sobie tą lekcje 
do serca i nie nękał już mieszkańców gminy.

Podobny, jeśli nie gorszy los spotkał ludność 
żydowską z gminy Sieciechów. W samym Sie-
ciechowie w okresie międzywojennym miesz-
kało około 150 Żydów, co stanowiło 10% cało-
ści populacji. Większość z nich w latach 1939 
– 1942 r. zmuszona była pracować przy budowie 
Kanału Gniewoszowsko-Kozienickiego. Przy 
pracach byli poniżani i bici przez żandarmów 

i esesmanów z Sieciechowa. Eksterminacyjna 
polityka nazistowskich Niemiec były przyczy-
ną utworzenia w Sieciechowie małego getta 
żydowskiego, w którym w szczytowym mo-
mencie przebywało około 300 osób pochodze-
nia żydowskiego. W sierpniu i wrześniu 1942 r. 
zostały one upakowane do getta w Kozienicach, 
gdzie znaleźli się również Żydzi z Kozienic 
oraz innych mniejszych gett z powiatu kozie-
nickiego. W końcowym okresie istnienia w get-
cie kozienickim umieszczono ogromną, jak na 
jego wielkość liczbę Żydów – ok. 13 000 osób. 
Trudno wyobrazić sobie warunki tam panujące. 
Większość wywieziono wkrótce do Treblinki.

W maju 1942 r. (inna relacja mówi o 5 czerw-
ca 1942 r.) na terenie Placówki sieciechowskiej 
miały miejsce również aresztowania lokalnej 
inteligencji. Aresztowani zostali nauczyciele, 
oficerowie rezerwy WP – Franciszek Łuczywo 
z Sieciechowa, Julian Świtka były nauczyciel  
szkoły w Sieciechowie, Pietrzyk z Sarnowa oraz 
wielu innych, których do tej pory nie udało się 
ustalić. Żaden z tych ludzi nie powrócił. 

Przejęcie zrzutu. Jedną z bardziej spektakular-
nych akcji, którą przeprowadzili członkowie konspi-
racyjnej Placówki Nr 7 było przyjęcie alianckiego 
zrzutu broni i materiałów na potrzeby planowanego 
przez Komendę Główną AK powstania powszech-
nego. W lecie 1943r. do komendanta placówki 
sieciechowskiej – Franciszka Jaskulskiego „Sty-
ra”, zwrócił się bezpośrednio komendant Obwodu 
Kozienice Józef Pawlak „Brzoza” celem wyzna-
czenia odpowiedniego miejsca na „kosz” w swojej 
placówce. „Styr” – pomimo bliskiego sąsiedztwa 
niemieckiego lotniska w Dęblinie – postanowił, że 
zrzutowisko może znajdować się na okolicznych łą-
kach w trójkącie wsi: Sieciechów, Łoje, Mozolice. 
Człowiekiem odpowiedzialnym za przejęcie zrzutu 
był  por. Ignacy Pisarski „Maria”. Do tego zadania 
wybierano zawsze najbardziej zaufanych. Ludzi na-
leżało odpowiednio przeszkolić, wyposażyć w broń 
i niezbędne środki, przygotować teren. I najważniej-
sze – miejscowa placówka musiała być zaopatrzona 
w radiostację i odpowiednio przeszkolonego radio-
telegrafistę, który codzienne w pełnym napięciu na-
słuchiwał komunikatów. W Sieciechowie funkcję tę 
pełnił Marian Furgo „Jastrząb”.

16 kwietnia 1943 r. placówka otrzymała 
umówiony sygnał. Całą akcję wspomina ko-
mendant placówki Franciszek Rechowicz: Na 
łąkach pod Łojami zjawiliśmy się koło godz.  
23, w komplecie z furmankami i latarkami elek-
trycznymi, którymi miałem wyznaczać kierunek 
wiatru. (…) Koło godz. 1-ej od strony południo-
wej nadleciał dość dobrze widoczny z ziemi czte-
romotorowy samolot(…). Samolot zatoczył mały 
łuk i zrzucił pierwszą partię i za chwilę znikł  
z horyzontu. (…)Okazało się, że znaleźliśmy tylko 

Piotr Siek

Józef Banaszek

henryk Stępkowski

Marian Gawełek

c.d. na str. 12
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4 skrzynki amunicji do karabinów maszynowych  
i 4 spadochrony. Załadowaliśmy wszystko na 
jedną furmankę, a mieliśmy ich 3 i udaliśmy się  
w drogę powrotną. Kiedy niemal dochodziliśmy do 
Sieciechowa powiedziałem do Mariana Furgo, ze 
nie wyobrażam sobie aby mógł samolot przylecieć 
z 4 skrzynkami amunicji (…). Razem ze Stefanem 
Strzeleckim udali się w drogę powrotną. Ja i de-
legat Obwodu [„Maria” – K.Z.] położyliśmy się 
spać. Po pewnym czasie przybiegł zdyszany i prze-
jęty ogromnie Marian i mówi:
– Wstawaj bo ile tam tego jest!

Okazało się, że za drugim okrążeniem samolot 
zrzucił drugą partię nie na łąki, lecz na pola wsi Łoje, 
jakieś 800 m od naszego pierwotnego stanowiska. 
Dochodząc do tego miejsca z daleka widzieliśmy róż-
nokolorowe spadochrony, które unoszone wiatrem 
widoczne były z bardzo dużej odległości. Szczęściem 
przy każdym kontenerze była przyczepiona duża ło-
pata. Natychmiast wzięliśmy się do zasypywania zie-
mią spadochronów. Kiedy skończyliśmy tę czynność 
jeden z mieszkańców Łojów wyszedł już do pracy  
w polu (…) wysłałem do niego z pistoletem delegata Ob-
wodu, aby porozmawiał z rolnikiem. Kiedy podszedł do 
niego zapytał: „panie widział pan co?” – w odpowie-
dzi usłyszał „nie – nic nie widziałem”. Przewieźliśmy 
wszystko na pole Jana Niedzielskiego, gdzie cały sprzęt 
oprócz spadochronów, złożyliśmy do dużego dołu, na-
stępnie zasypaliśmy ziemią i ziemię zabronowaliśmy.

Postanowiono przenieść cały transport w ustronne 
miejsce. Odpowiednią kryjówkę przygotowano na po-
lach Stanisława Pułki „Sokoła”, konkretnie w skarpie je-
ziora sieciechowskiego, w której wykonano odpowied-
nią wnękę. Część materiałów umieszczono również  
w stodole Stefana Strzeleckiego oraz w wykopa-
nym dole pod stodołą Wacława Niedzielskiego.  
W ten sposób zgromadzono znaczne ilości broni na 
potrzeby przyszłego powstania. W akcji brali udział: 
Jan Niedzielski, Kazimierz Niedzielski, Wacław Nie-
dzielski, Stanisław Karsznia, Stanisław Pułka „Sokół”, 
Jan Pułka, Henryk Jaskólski „Cygan”, Julian Bernatek, 
Stefan Witkowski „Wilk”, Kazimierz Witkowski „Ty-
grys”, Walerian Świtka oraz kilku ludzi z Bąkowca.

Ze względu na ograniczone ramy niniejszego 
Biuletynu na tym kończy się narracja historii. 
Poszerzona wersja, opatrzona bibliografią, licz-
nymi fotografiami, ciekawymi wspomnieniami, 
opisami i dokumentami najprawdopodobniej 
ukaże się niebawem. Zawarte tam będą m.in. 
dzieje oddziału BCh-AK „Tomasza”-„Biloffa”, 
działania tzw. Plutonu Sieciechowskiego

Autor serdecznie dziękuje Panu Stefanowi 
Siekowi za konsultacje i udostępnienie mate-
riałów pomocnych w odtwarzaniu opisanych 
dziejów. Jednocześnie w imieniu organizato-
rów zaprasza na uroczystości 26 października 
do Sieciechowa.

KRZySZTOf ZAJĄC

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 
Okręg w Radomiu, Władze Samorządowe Gminy 
Sieciechów, Dyrektor ZPO oraz Komitet Społecz-
ny Sieciechowa organizują w dniu 26 październi-
ka 2008 r. uroczystość z okazji Odzyskania Nie-
podległości połączoną z przekazaniem sztandaru 
„AK” ZPO w Sieciechowie i odsłonięcie płyt pa-
miątkowych.

Program uroczystości:
• godz. 10³º – zbiórka pocztów sztandarowych, 

kompanii wojska, orkiestry zaproszonych gości, 
mieszkańców w parku przed Urzędem Gminy

• wystąpienie Wójta Gminy Sieciechów
• przemarsz do Kościoła w Sieciechowie
• uroczysta Msza św. i poświęcenie sztandaru
• przemarsz pod szkołę w Sieciechowie
• manifestacja patriotyczna:
odsłonięcie i poświęcenie płyt pamiątkowych, apel 
poległych i salwa honorowa
• przejście do szkoły, przemówienia gości
• część artystyczna
• poczęstunek

Uroczystość odbędzie się pod honorowym patro-
natem Marszałka Województwa Mazowieckiego, 
Starosty Powiatu Kozienickiego, Wójta i Przewod-
niczącego Rady Gminy Sieciechów, Światowego 
Związku Armii Krajowej Okręg w Radomiu.

ORGANiZATORZy

Stanisław Abramczyk

Jan Stępkowski

Jan Karsznia

Święto 28 pułku  
artylerii lekkiej

W niedzielę 21 września 2008 roku, w Zajezierzu 
odbyły się doroczne uroczystości święta 28 Pułku 
Artylerii Lekkiej. Organizatorem uroczystości pa-
triotycznych i religijnych był proboszcz parafii pw. 
BM Nieustającej Pomocy ks. kan. Piotr Firlej i Wójt 
Gminy Sieciechów Kazimierz Pochylski. 

28 PAL stacjonował w Zajezierzu k/Dęblina od 1921 
roku do wybuchu II wojny światowej. W trzecią niedzielę 
września jego pamięć uczcili mieszkańcy całego regionu, 
przedstawiciele kół kombatanckich z Pionek, Kozienic, 
Garbatki, władz samorządowych powiatu kozienickiego, 
gminy Kozienice oraz gminy Sieciechów. Tegoroczne 
uroczystości odbyły się z udziałem kompanii wojskowej 
z Batalionu Drogowo-Mostowego w Dęblinie oraz or-
kiestry garnizonowej z Lublina. Obecny był również pan 
Bronisław Cieśla – żołnierz 28 PAL.

Najpierw goście złożyli kwiaty pod pomnikiem 
krzyżem upamiętniającym pobyt Józefa Piłsudskie-
go w Zajezierzu, a potem przeszli pod pomnik po-
ległych żołnierzy 28 Pułku Artylerii Lekkiej gdzie 
odbyła się manifestacja patriotyczna. Salwą honoro-
wą uczczono pamięć wszystkich, którzy oddali życie  
w obronie Ojczyzny, a zwłaszcza żołnierzy 28 PAL-
u. Na koniec odprawiona została uroczysta Msza św. 
w intencji Ojczyzny i poległych żołnierzy.

ELŻBiETA KALBARCZyK

Na zamieszczonych 
zdjęciach zaprezen-
towano mieszkańców 
Sieciechowa, którzy 
wzięli udział w wy-
marszu na koncentra-
cję Okręgu „Jodła” 
podczas akcji „Bu-
rza” tzw. pluton sie-
ciechowski.

Historia
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szkolenie „zaplanuj swoją przyszłoŚć”
Wychodząc naprzeciw potrzebom lo-

kalnej społeczności Urząd Gminy w Gra-
bowie nad Pilicą i Stowarzyszenie Ko-
biet Ziemi Kozienickiej zorganizowało  
w dniach 09-17.09.2008r. dla grupy 
mieszkańców szkolenie z edukacji finan-
sowej „Zaplanuj swoją przyszłość”. Part-
nerami lokalnymi było Stowarzyszenie 
Grabo i Ochotnicza Straż Pożarna w Gra-
bowie nad Pilicą. Uczestnikami projektu 
były osoby zamieszkałe na terenie gmi-
ny Grabów nad Pilicą zakwalifikowane 
przez GOPS w Grabowie nad Pilicą i Sto-
warzyszenie Grabo. Lokal na szkolenie 
udostępniła OSP w Grabowie nad Pilica. 
Patronat honorowy nad szkoleniem objął 
Wójt Gminy Euzebiusz Strzelczyk. Szko-
lenie przeprowadziła prezes SKZK Bar-
bara Gontarek, asystentem była stażystka 
UG Marta Podsiadło.

Szkolenie oparte było na materiałach 
Fundacja Wspomagania Wsi (FWW), 
Microfinance Centre (MFC), Fundacja 
Edukacja dla Demokracji (FED), Funda-
cja Komunikacji Społecznej (FKS)

Edukacja finansowa to sposób na roz-
wiązanie problemów finansowych grupy 
najuboższych i ubogich w Polsce. Jej celem 
jest dostarczenie ludziom o niskich docho-
dach wiedzy oraz kompetencji, związanych 
z zarządzaniem własnymi, nawet niewiel-
kimi pieniędzmi, poprzez oszczędzanie, 
racjonalizację wydatków i przewidywanie. 
Edukacja finansowa zmienia postawy wo-
bec możliwości zarządzania własnymi pie-
niędzmi i uczy przedsiębiorczości.
Główne cele zrealizowanego projektu to: 
1. Szerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętno-

ści i wykształcenia pozytywnych nawy-
ków potrzebnych do umiejętnego zarzą-
dzania pieniądzem przy uwzględnieniu 
celów wyznaczonych na przyszłość.

2. Łączenie elementów edukacji ekono-
micznej i krzewienie przedsiębiorczych 
postaw życiowych.

Zakładane rezultaty:
1. Większa stabilizacja sytuacji finanso-

wej osób o niskich dochodach .
2. Przepustka do dobrego zarządzania 

posiadanymi środkami finansowymi,  
a także korzystanie z usług bankowych 
(z głową) przez dorosłych i młodzież.

3. Stabilizacja sytuacji makroekonomicz-
nej poprzez podnoszenie niskiego po-
ziomu oszczędzania w społeczeństwie.
Na pierwszym spotkaniu utworzono 

typowe rodziny, które wspólnie praco-
wały przez cały cykl szkolenia. Były to 
rodziny o dochodach maksimum 2500 zł 
dla czteroosobowej rodziny. Jednym z ce-
lów szkolenia było przygotowanie planu 
finansowego dla poszczególnych rodzin, 

który w przyszłości ma im pomóc reali-
zować własne cele finansowe. Podczas 
pierwszego spotkania ustalono, na co ro-
dziny mogą oszczędzać, jakie cele finan-
sowe może postawić sobie rodzina np: 
na edukację dzieci, remont mieszkania, 
kupno samochodu, komunię, ślub dzie-
cka, meble, sprzęt AGD, kupno działki  
i drobne przyjemności – wakacje, im-
prezy okolicznościowe, imieniny, kino 
domowe. Uczestnicy szkolenia dokonali 
analizy przepływów pieniężnych w ich 
budżecie domowym – wpływów i wydat-
ków – stworzyli „rodzinną beczkę”

Omówiono sezonowość wpływów  
i wydatków i jak sobie z nią radzić. Usta-
lono, że przeważnie „dobre miesiące”, 
kiedy zarabia się więcej niż zwykle (np. 
dzięki dodatkowej, sezonowej pracy), nie 
pokrywają się z miesiącami, kiedy wydat-
ki są większe niż zwykle.

Istotne znaczenie w życiu rodziny 
mają wydarzenia z cyklu życia i to jak 
sobie rodzina radzi z tymi wydatkami 
– rodziny muszą sobie uświadomić, że 
cykl życia związany jest ściśle z cyklem 
finansowym rodziny.

Uczestniczki szkolenia zrozumia-
ły, czym jest oszczędzanie i uznały, że 
należy oszczędzać. Każda rodzina jest  
w stanie zaoszczędzić jakąś kwotę pie-
niędzy. Nawet, jeśli dochody są niewiel-
kie. Oszczędności mogą powstać po-
przez identyfikację „złodziei pieniędzy” 
takich jak np. używki – papierosy, piwo, 
słodycze, zachcianki, hazard, okazja tzw. 
– promocja, telefon, zachcianki dzie-
ci-lalki, słodycze zazdrość inne mają to 
i ja, automaty do gry, samochód, moda 
– firmowe ciuchy, światło świeci się we 
wszystkich pomieszczeniach, odkręca-
my kran i zapominamy o jego zakręce-
niu, zamiast kupować gotowe posiłki 
powinnyśmy same gotować.

Panie ustaliły, co rozumieją pod po-
jęciem „nagłe wydatki” – stworzyły ich 
listę:choroba, awaria sprzętu AGD, samo-
chodu, śmierć członka rodziny. Ponadto 
zwróciły uwagę na to, że nie zawsze po-
trafimy sobie poradzić, a nasze działania 
nie są skuteczne, co powoduje, że nagłe 
wydatki nie pozwalają na realizację za-
planowanych celów finansowych.

Na podstawie własnych doświadczeń 
określono fundusz na nagłe wydatki tzw. 
„poduszkę bezpieczeństwa”. Poduszka 
bezpieczeństwa służy do radzenia sobie  
z mniejszymi nagłymi wydatkami (np. na-
prawa pralki, wykupienie leków w czasie 
krótkiej choroby). Poduszka bezpieczeń-
stwa jest niezbędna do realizacji celów fi-
nansowych rodzin – jeżeli rodzina posia-

da „poduszkę”, to śmielej i bezpieczniej 
może realizować swoje cele. Często rodzi-
na zakładając „poduszkę” musi zweryfi-
kować swoje cele finansowe. Ale bez niej 
realizacja celów byłaby bardzo zagrożona 
i najpewniej by się nie powiodła. Należy 
odróżnić „poduszkę bezpieczeństwa” od 
ubezpieczeń. Ten drugi sposób ma służyć 
radzeniu sobie z większymi nagłymi wy-
padkami np. śmierć, pożar. Oczywiście 
rodzina musi najpierw sprawdzić, czy po-
siada w swoim budżecie rodzinnym pie-
niądze na pokrycie kosztów ubezpiecze-
nia (tzn. czy ta usługa jest dostosowana 
do naszych potrzeb i możliwości).

Uczestniczki szkolenia ustaliły, jakie 
sposoby oszczędzania są w ich zasięgu 
- zarówno sposoby nieformalne (rodzina, 
sąsiedzi), jak i formalne (usługi bankowe) 
zapoznały się z terminologią bankową. 
Podobnie jak do oszczędzania ustosun-
kowano się do pożyczania zarówno for-
malnego jak i nieformalnego. Rodzina 
myśląc o pożyczaniu powinna zadać so-
bie pytanie Czy stać ją na kredyt?, jest 
to bardzo ważne pytanie. Czy prawdopo-
dobna zmiana w przyszłości – np. utrata 
pracy, ciężka choroba nie uniemożliwi 
spłaty kredytu?

Czy naprawdę rodzina potrzebuje 
kredytu? Czy rodzina nie może w inny 
sposób zrealizować swoich celów albo 
czy nie można znaleźć innego wyjścia  
z trudnej sytuacji finansowej? A może 
postawione cele finansowe wykraczają 
poza możliwości rodziny. Podczas szko-
lenia jego uczestniczki zdobyły prak-
tyczne umiejętności, pozyskały nową 
wiedzę i narzędzia, dzięki którym będą 
mogły osiągnąć znacznie więcej niż do-
tychczas. To dzięki systematycznej i pla-
nowej gospodarce własnymi zasobami 
finansowymi każdy może osiągnąć swój 
mały sukces. 

To szkolenie ma być zyskowną in-
westycją władz lokalnych i sprawić, że 
jakość, a zarazem efektywność działania 
osób po szkoleniu będzie większa, z ko-
rzyścią dla ich rodzin i lokalnej społecz-
ności. 

Pragnę by to pierwsze szkolenie  
w przyszłości było początkiem długofalo-
wej współpracy z Urzędem Gminy i lo-
kalnymi organizacjami pozarządowymi. 
Oparte na satysfakcji współorganizatorów 
szkolenia jak i beneficjentów, jak również 
na naszym profesjonalizmie.

Podczas szkolenia grupa była mo-
tywowana do aktywnego uczestnictwa  
w zajęciach, warsztaty były prowadzone 

Dokończenie na str. 14
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klub sportowy „kozienice-janików”
KS „Kozienice-Janików” beniaminek 

radomskiej ligi okręgowej po 11 kolej-
kach zajmuje pierwsze miejsce i ma duże 
szanse awansu do IV ligi piłki nożnej.

Cieszy tak dobra postawa młodych piłka-
rzy, bo oczekiwania kibiców są bardzo duże.

Wielu kibiców pamięta o sukcesach 
kozienickiej piłki nożnej i chce jej po-
wrotu do Kozienic na wysokim poziomie. 
Klub ten ma szansę zrealizować te ocze-
kiwania pod pewnymi warunkami.

Podstawowym warunkiem jest zbu-
dowanie mocnego zaplecza finansowego. 
Klub ma szansę takie zbudować. Po wyco-
faniu z rozgrywek piłkarskich, z powodów 
finansowych MGMZKS i nieudanych pró-
bach utworzenia w Kozienicach klubu pił-
karskiego, w lipcu 2007 część działaczy pił-
karskich z Kozienic nawiązała współpracę 
z KS „Janików” i pod nazwą KS „Janików-
Kozienice” klub przystąpił do rozgrywek  
w klasie A okręgu radomskiego.

D z i ę k i 
w s p ó ł p r a c y  
z UKS „Junior-
Energetyk” do 
gry pozyskano 
u t a l e n t o w a -
nych piłkarzy 
tego klubu. Do 
w s p ó ł p r a c y 
udało się namó-
wić także p. Ja-
cka Prockiego, 
który jest grają-
cym trenerem. 
Jego doświad-
czenie i autory-
tet są solidnym 
fundamentem 
tej drużyny.

K l u b 
w sezonie 
2 0 0 7 / 2 0 0 8 
zajął pierw-
sze miejsce  
w klasie A 
s e n i o r ó w 
i juniorów  

i awansował do 
ligi okręgowej.

W sierpniu 
2008 r. zmie-
nił nazwę na 
Klub Sporto-
wy „Kozieni-
ce-Janików” 
z siedzibą  
w Kozieni-
cach, ul. Sportowa 3. Jako barwy klubo-
we przyjął barwy gminy i powiatu ko-
zienickiego żółto-niebieski i herb w tych 
barwach z symbolem Kozienic złotym 
jeleniem.

Mecze ligi okręgowej rozgrywane są na 
pięknym stadionie miejskim w Kozienicach.

Od tego sezonu w klubie jest druga dru-
żyna seniorów, która występuje w klasie B, 
a mecze rozgrywane są na boisku w Jani-
kowie. Klub rozwija się dzięki współpracy  
z samorządami Gminy Kozienice i Po-
wiatu Kozienickiego, stara się również 
o pozyskanie dodatkowych sponsorów. 
Szczególną rolę może odegrać Elektro-
wnia „Kozienice”, która w dużej mierze 
dotychczas finansowała kozienicką piłkę 
nożną. Mamy nadzieję, że pomoc i współ-
praca będą nadal kontynuowane.

Osoby i firmy zainteresowane współ-
pracą z klubem prosimy o kontakt
Prezes Zarządu –Szczepański Mariusz
V-ce Prezes Zarządu –Wasiński Grzegorz
Biuro Klubu ul. Sportowa 3
Tel./Fax.48 614 42 47
Tel.  691046190

WłODZiMiERZ KOWALSKi

KS Kozienice Janików. Górny rząd, od lewej: Jerzy Niciński (kie-
rownik drużyny), Marcin Kosiński, łukasz Krupa, łukasz Ząbek, 
Maciej Wejner, Sebastian Ogonek, Damian Mazurkiewicz, Bartło-
miej Molenda, Piotr łapiński, Jacek Procki (trener), Mariusz Szcze-
pański (prezes). Dolny rząd, od lewej: Stanisław Bartosiewicz (kie-
rownik drużyny), Michał Chmielewski, Marcin fusiek, łukasz Żak, 
Piotr Zaborowski, Szymon Smolarczyk, Marcin Wasiłek, Sebastian 
Kocon, Rafał Bartosieiwcz. 
Ponadto grają: Edward Minda, Piotr Jańczyk, Grzegorz Jasek, 

szkolenie „zaplanuj swoją przyszłoŚć”
Dokończenie ze str. 13

metodami aktywizującymi, realizowane 
zadania były ciekawe i wciągające uczest-
niczki do pracy. Program „Zaplanuj swoją 
przyszłość” jest tak skonstruowany, aby 
wszystkie działania były nastawione na 
cel i wskazywały drogę jego osiągnięcia. 
Program był na bieżąco modyfikowany 
dostosowany do potrzeb i możliwości 
beneficjentów tak by osiągnąć ostateczny 
cel.

Szkolenie to nie tylko zdobywanie 
wiedzy, to także możliwość spotkania in-
nych osób, wyjścia z domu oto kilka wy-
powiedzi uczestniczek szkolenia:

Zuzanna M. „Szkolenie dało mi 
dużo do myślenia, pozwoliło wyrwać się  
z domu, wspólnie porozmawiać, poznać 
się nawzajem”.

Renata U. „Szkolenie bardzo mi się 
przyda. Nauczyłam się jak należy żyć ła-

twiej, lepiej. Takie szkolenia powinny być 
częściej by człowiek umiał się sprawdzić, 
otworzyć przed ludźmi, umieć podejść do 
drugiego człowieka z sercem, miłością.”

Renata W. „Uważałam, że tak do-
kładnie znam swoje dochody i wydatki  
i wiem jak je wykorzystuję. Po tym szkole-
niu uważam, że wiele mogę zmienić. Dwa 
razy obejrzę każdą złotówkę by wykorzy-
stać ją jak najlepiej.”

iwona M. „Ja uważam, że takie szko-
lenia są potrzebne, ponieważ można się 
czegoś pożytecznego nauczyć, czegoś co 
jest potrzebne młodej gospodyni. To szko-
lenie to także możliwość wyjścia z domu 
oraz poznanie nowych ludzi.”

Tereska i. „Jestem bardzo dumna, że 
mogłam być na szkoleniu, moje wypowie-
dzi i pomysły zostały docenione. Uważam, 
że bardzo ważna jest „poduszka”. Bardzo 

dużo się nauczyłam. Dziewczyny wyjdźcie 
z domu – chodźcie na wszystkie szkolenia 
i spotkania.”

Zrealizowany program przynaj-
mniej w części pozwolił uczestniczącym 
w nim paniom w aktywny sposób zdobyć 
potrzebną im wiedzę, dostrzegły, że są 
osobami zaradnymi i przedsiębiorczymi, 
że życie należy brać we własne ręce, że 
należy mieć własne zdanie, a rodzina to 
partnerstwo. Wspólnie pracujemy, zara-
biamy i wspólne wytyczamy cele finanso-
we i wspólne je realizujemy.

Rezultatem zdobytej nowej wiedzy  
i nabytych umiejętności na szkoleniu 
„Zaplanuj swoją przyszłość” jest przesła-
nie – „Każdego dnia systematycznie po-
magaj sobie i Twojej rodzinie budować 
nową lepszą przyszłość”.

BARBARA GONTAREK

Informacje
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WystaWa rękodzieła  
W MagnuszeWie

10 października, w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej-
Centrum Kultury w Magnu-
szewie odbyło się uroczyste 
otwarcie wystawy rękodzieła 
Barbary Władysławy Drachal. 
Wystawę, na której artystka 
zaprezentowała wykonane 
przez siebie obrusy, serwety 
i inne tego typu ozdoby zaty-
tułowano „Między dawnymi, 
a nowymi laty”. Na wernisaż 
przybyli uczniowie ze szkoły 
podstawowej z Magnuszewa, 
mieszkańcy i władze tej gmi-
ny, przyjaciele artystki, twór-
cy działający w kozienickim 
oddziale Stowarzyszenia Twórców Ludo-
wych, jak również dyrektorzy Biblioteki 
Gminnej i Muzeum Regionalnego z Ko-
zienic. Wszystkich zebranych przywitała 
Elżbieta Wachnik – kierownik biblioteki 
w Magnuszewie i przedstawiła gościom 
kilka informacji na temat autorki wysta-
wy rękodzieła.

Barbara Drachal należy do Grupy Twór-
czej Wena działającej przy Domu Kultury 
w Kozienicach oraz do Grupy Twórczej 
Galeria, która funkcjonuje przy Stowa-
rzyszeniu Twórców Ludowych. W ciągu 
ostatnich kilku lat brała udział w różnych 
imprezach, jarmarkach i plenerach. Swoje 
prace prezentowała też na organizowanych 
w Kozienicach wystawach. 

Barbara Drachal urodziła się i wycho-
wała w miejscowości Chromin w okoli-
cach Garwolina. Od 1974 roku mieszka 
w Kozienicach. Tu pracowała, założyła 
rodzinę i właśnie z tym miastem związała 
całe swoje życie. Tu również urodziły się 
jej dzieci i wnuki. Po przejściu na eme-
ryturę pani Barbara zaczęła zajmować się 
hafciarstwem i koronkarstwem, kontynu-
ując jednocześnie stare, rodzinne tradycje, 
które zaszczepiła w artystce jej mama. 
Jak przyznaje sama zainteresowana, to 
właśnie dzięki mamie koronkarstwo sta-
ło się jej wielką pasją. Podczas spotkania 
w Magnuszewie pani Barbara z wielkim 
sentymentem i rozrzewnieniem wspomi-
nała chwile, kiedy – „mama bardzo daw-
no temu siadała przy piecu, i robiła serwe-
ty na szydełku. Robiła tego bardzo dużo,  
a po całym tygodniu pracy jeździła na 
targ do Garwolina i sprzedawała wszyst-
kie swoje dzieła” dodając jednocześnie 
– „tak to się właśnie zaczęło. Przez całe 
lata coś robiłam, na szydełku, na drutach 
– swetry i bluzki, a kiedy przestałam pra-
cować zawodowo to koronkarstwo stało 

się moją pasją i sposobem na życie”
Barbara Drachal dzierga koronki od 

przeszło dziesięciu lat. Podczas spotkania 
w Magnuszewie zdradziła, w jaki sposób 
wykonuje swoje prace. Okazało się, że 
przy robieniu pięknych serwet i obrusów 
posługuje się nie tylko szydełkiem, jak 
przypuszczała większość zgromadzonych 
w bibliotece osób, ale i drutami.

Poza koronkami Barbara Drachal zaj-
muje się również haftem i tkactwem. Jeśli 
chodzi o koronki to najczęściej wykonuje 
tradycyjne obrusy, serwety i różnego ro-
dzaju ozdoby. Bardzo często wzoruje się 
na starych motywach, niektóre wymyśla 
też sama. W ostatnim czasie ulubionym 
motywem, jaki wykonuje są koronkowe 
aniołki i diabełki.

Podczas otwarcia wystawy w Mag-
nuszewie, dzieci, które wzięły udział  
w spotkaniu same mogły się przekonać czy 
tkanie i wykonywanie koronek to trudne  
i pracochłonne zajęcie. Pod okiem pani Bar-
bary próbowały utkać fragment obrazka.

Tuż po tym uczniowie zaprezentowa-
li, przygotowane specjalnie na wernisaż 
krótkie wiersze. Pomiędzy ich występa-
mi zebrani mogli usłyszeć kilka piosenek 
biesiadnych, które na akordeonie wygry-
wał Roman Krześniak – członek Chóru 
Seniora Złota Jesień z Kozienic.

W podziękowaniu za zorganizowanie 
wystawy i promowanie sztuki ludowej 
Barbara Drachal otrzymała od zebranych 
kwiaty i drobne upominki. Kilkoro gości 
skierowało pod jej adresem wiele cie-
płych słów uznania i gratulacje.

Na zakończenie spotkania wszyscy 
zebrani mieli okazję skosztować, przygo-
towanych przez panią Barbarę tradycyj-
nych potraw – w tym bigosu i chleba ze 
smalcem i kiszonym ogórkiem. 

MAGDALENA DOMAGAłA

Rękodzieła Barbary Władysław Drachal

Festyn rodzinny  
w Gminie Gniewoszów

Festyn Rodzinny odbył się w Wysokim 
Kole w dniu 28.09.2008r. zainicjowany pro-
gramem – Poakcesyjny Program Wsparcia 
Obszarów Wiejskich. Został dofinansowa-
ny przez Wójta Gminy Gniewoszów i Sta-
rostwo Powiatowe w Kozienicach.

Festyn rozpoczął się występem dzieci  
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim 
Kole – Mini Playback. Następnie był program 
dla dzieci pt.: „Mysz i Kot w cyrku”.

Dalszą zabawę uświetniła swoim 
wokalem laureatka „Szansy na sukces” 
– Agnieszka Dyk zaś Kabaret „Masztal-
scy” rozbawił publiczność dowcipem. 

Po dowcipie przyszła pora na zabawę 
taneczną, którą poprowadził zespół wokal-
no – instrumentalny „CDM” oraz gwiazda 
wieczoru – zespół „BAYER FULL”.

Oprócz występów artystycznych na sce-
nie odbył się pokaz strażacki – akcja gasze-
nia palącego się samochodu, a także dostęp-
ny był plac zabaw dzieci i ogródek grillowy. 

Zabawa była przednia i widać było za-
dowolenie uczestników festynu z zapro-
ponowanych atrakcji. Dlatego też Urząd 
Gminy będzie kontynuował organizacje 
festynów rodzinnych ze względu na ich 
rodzinny i integracyjny charakter. 

XXi sesja rady  
POWIATU KOZIENICKIEGO

24 września 2008r. odbyła się XXI Se-
sja Rady Powiatu Kozienickiego. 

Radni przyjęli protokół z ostatniej 
sesji, wysłuchali sprawozdania starosty  
z prac Zarządu oraz informacji o przebiegu 
wykonania budżetu powiatu za I półrocze 
2008r. i opinii Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w sprawie wykonania budżetu. 

Podjęte zostały uchwały w następują-
cych sprawach:
– wprowadzenia zmian w budżecie po-

wiatu na 2008 rok,
– wprowadzenia zmian w planie finan-

sowym PFOŚiGW w Kozienicach na 
2008 rok,

– wyrażenia zgody na wynajem po-
wierzchni użytkowej w budynku Sta-
rostwa przy ul. J. Kochanowskiego 28  
w Kozienicach(dotyczącą bankomatu),

– wyrażenia zgody na wynajem pomieszcze-
nia piwnicznego w budynku Starostwa przy 
ul. J. Kochanowskiego 28 w Kozienicach, 

– zatwierdzenia do realizacji Projektu 
systemowego nr KL/01437/08/7.1.2 
„Upowszechnianie integracji społecz-
nej w Powiecie Kozienickim” w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013.

D.D.

Wydarzenia/Informacje
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zawodowa służba wojskowa
Profesjonalizacja Sił Zbrojnych RP – to 

proces transformacji zasadniczych dzie-
dzin funkcjonalnych Sił Zbrojnych RP, 
gwarantujący gotowość do wykonywania 
konstytucyjnych funkcji oraz wypełnia-
nia misji wynikających z zobowiązań so-
juszniczych i umów międzynarodowych, 
na terenie kraju i poza jego granicami,  
w tym zastąpienie obowiązkowej służby 
zasadniczej, ochotniczą służbą zawodową 
i kontraktową – obejmujący dostosowanie 
stanu faktycznego do nowych wyzwań  
i zagrożeń oraz oczekiwań społecznych.
OGÓLNE ZASADY POWOŁANIA 
DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJ-
SKOWEJ

Kadrę zawodową Sił Zbrojnych RP 
podzielono na trzy korpusy osobowe:
– szeregowych zawodowych
– podoficerów zawodowych
– oficerów zawodowych

Żołnierzem zawodowym w odpowiednim 
korpusie można zostać po spełnieniu odpo-
wiednich kryteriów, które są zróżnicowane 
dla poszczególnych korpusów osobowych.
Do korpusu: 
• może być powołany oficer rezerwy posia-

dający tytuł zawodowy magistra (równo-
rzędny) i stopień wojskowy równy lub 
bezpośrednio niższy od stopnia etatowego 
stanowiska służbowego, na jakie ma być 
wyznaczony po powołaniu do służby;

• może być powołany podoficer rezerwy 
posiadający świadectwo dojrzałości  
i stopień wojskowy równy lub bezpo-
średnio niższy od stopnia etatowego 
stanowiska służbowego, na jakie ma być 
wyznaczony po powołaniu do służby;

• szeregowych zawodowych może być po-
wołany żołnierz rezerwy, który ukończył 
co najmniej gimnazjum i posiada przygo-
towanie zawodowe oraz odbył w pełnym 
wymiarze zasadniczą służbę wojskową. 

Ponadto: 
Jeżeli przemawiają za tym uzasadnio-

ne potrzeby Sił Zbrojnych, do zawodowej 
służby wojskowej można powołać, w kor-
pusie szeregowych zawodowych, pomi-
mo niespełniania warunków określonych 
w art. 10 pkt. 3, osobę, która ukończyła co 
najmniej gimnazjum i posiada przygoto-
wanie zawodowe oraz szczególne kwali-
fikacje lub umiejętności, po mianowaniu 
na stopień wojskowy starszego szerego-
wego (starszego marynarza).
Żołnierzem zawodowym może być osoba:
1. niekarana sądownie
2. posiadająca wyłącznie obywatelstwo 

polskie
3. zdolność fizyczną i psychiczną do za-

wodowej służby wojskowej 

4. posiadająca wykształcenie conajmniej 
gimnazjalne

5. ukończone 18 lat
PROCEDURA POWOŁYWANIA 
ŻOŁNIERZY REZERWY DO ZAWO-
DOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 
1. Wojskowy komendant uzupełnień za-

mieszcza w widocznych miejscach wy-
kazy jednostek wojskowych i stanowisk 
służbowych (specjalności wojskowych), 
przewidzianych dla żołnierzy rezerwy 
wraz z określeniem niezbędnych wyma-
gań kwalifikacyjnych (zawodowych) na 
poszczególnych stanowiskach;

2. Żołnierz rezerwy zainteresowany pełnie-
niem zawodowej służby wojskowej zgła-
sza się do wojskowego komendanta uzu-
pełnień właściwego ze względu na adres 
jego zamieszkania, który umożliwia mu 
zapoznanie się z przepisami normującymi 
przebieg zawodowej służby wojskowej;

3. Wojskowy komendant uzupełnień 
ustala, czy żołnierz rezerwy spełnia 
warunki do powołania do zawodowej 
służby wojskowej zgodnie z wymo-
gami określonymi w art. 10 ustawy 
pragmatycznej. Następnie zapoznaje  
z ofertą wolnych stanowisk. Po wstęp-
nej rezerwacji wybranego stanowiska 
kieruje zainteresowanego do Jednostki 
Wojskowej. na rozmowę kwalifika-
cyjną. Dowódca jednostki wydaje za-
świadczenie o możliwości wyznaczenia 
na zarezerwowane stanowisko;

4. Żołnierz rezerwy składa pisemny wnio-
sek o powołanie do zawodowej służby 
wojskowej w kancelarii Wojskowej Ko-
mendy Uzupełnień (za potwierdzeniem) 
wraz z następującymi dokumentami: 

• życiorysem, 
• odpisem skróconym aktu urodzenia, 
• odpisem lub kopią uwierzytelnioną do-

kumentu stwierdzającego uzyskanie 
wymaganego wykształcenia, 

• odpisem lub kopią uwierzytelnioną 
świadectwa pracy, 

• informacją o osobie z Krajowego Reje-
stru Karnego, 

• zaświadczeniem organu wojskowego 
posiadającego kompetencje do wyzna-
czenia na stanowisko 

• kopię uwierzytelnioną dowodu osobistego
5. Wojskowy komendant uzupełnień 

ustala, czy żołnierz rezerwy spełnia 
podstawowe warunki do powołania do 
zawodowej służby wojskowej.

6. Dowódcy jednostek wojskowych in-
formują żołnierzy rezerwy, zaintereso-
wanych pełnieniem zawodowej służby 
wojskowej o wynikach przeprowadzo-
nych kwalifikacji i przesyłają do wojsko-

wych komendantów uzupełnień wyciągi 
z protokołu egzaminu wraz z wynikami 
przeprowadzonej kwalifikacji. Pozytyw-
ny wynik egzaminu kwalifikacyjnego 
stanowi akceptację do powołania do 
zawodowej służby wojskowej. W sto-
sunku do zaakceptowanych żołnierzy re-
zerwy, dowódcy jednostek wojskowych 
w przesyłanych informacjach do wojsko-
wych komendantów uzupełnień dodatko-
wo podają dane dotyczącą proponowane-
go stanowiska służbowego, specjalności 
wojskowej oraz potrzeby posiadania po-
świadczenia bezpieczeństwa.

7. Wojskowy komendant uzupełnień 
niezwłocznie kieruje żołnierza rezer-
wy do właściwej wojskowej komisji 
lekarskiej w celu ustalenia zdolności 
fizycznej i psychicznej do pełnienia za-
wodowej służby wojskowej. W zależ-
ności od potrzeb podejmuje działania 
w celu uzyskania dla żołnierza rezerwy 
poświadczenia bezpieczeństwa;

8. Po skompletowaniu TAP, wojskowy 
komendant uzupełnień przesyła ją do 
uprawnionego do powołania do służby 
zawodowej organu kadrowego.

9. Uprawniony organ kadrowy wydaje 
rozkaz personalny o powołaniu żołnierza 
rezerwy do zawodowej służby wojskowej 
oraz rozkaz o wyznaczeniu na stanowisko; 

10. Organ właściwy do wyznaczenia na 
stanowisko służbowe powiadamia woj-
skowego komendanta uzupełnień o po-
wołaniu żołnierza rezerwy do zawodowej 
służby wojskowej, wskazując jednocześ-
nie termin i miejsce skierowania żołnierza 
rezerwy celem podpisania kontraktu;

11. Wojskowy komendant uzupełnień 
powiadamia żołnierza rezerwy o termi-
nie i miejscu podpisania kontraktu. 

12. Po podpisaniu przez żołnierza rezer-
wy kontraktu, organ przygotowujący 
kontrakt powiadamia o tym wojskowe-
go komendanta uzupełnień, wskazując 
termin w którym wojskowy komendant 
uzupełnień kieruje żołnierza do pełnie-
nia zawodowej służby wojskowej;

13. Wojskowy komendant uzupełnień dorę-
cza żołnierzowi, co najmniej 30 dni przed 
datą rozpoczęcia służby wojskowej okre-
śloną w kontrakcie, kartę powołania i kieru-
je go do jednostki wojskowej, jednocześnie 
powiadamiając pracodawcą zatrudniające-
go żołnierza rezerwy o jego powołaniu do 
zawodowej służby wojskowej;

14. Żołnierz rezerwy rozpoczyna pełnienie 
zawodowej służby z dniem stawienia się  
w jednostce wojskowej, stwierdzonym w 
rozkazie dziennym dowódcy tej jednostki.

MARTA PARSZEWSKA
WKU KOZiENiCE

Informacje
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„kiedy dziecko nie chce 
chodzić do szkoły”

Szkoła dla wielu dzieci bywa źródłem niepokoju i stresu. Co robić, kiedy 
nasze dziecko kategorycznie odmawia pójścia do szkoły, kiedy lęk przed nią 
staje się tak silny, że zakłóca rozwój dziecka i przebieg jego edukacji?

Każde dziecko przeżywa lęk i niepo-
kój, idąc pierwszy raz do szkoły. Przy-
czyną doświadczanych emocji jest oba-
wa przed rozstaniem z rodzicem oraz lęk 
przed nieznanym, czyli szkołą. Większość 
uczniów oswaja się z tymi uczuciami, ale 
niektóre dzieci nie potrafią radzić sobie  
z odczuwanym lękiem, co może prowa-
dzić do fobii szkolnej.

Fobia szkolna to nazwa postaci nerwicy, 
zaburzenia nerwicowego, związanego ze 
środowiskiem szkolnym i stawianym przez 
nie wymaganiami. Do wystąpienia objawów 
dochodzi przeważnie w przełomowych mo-
mentach życia naszego dziecka. Pierwszym 
z nich jest niewątpliwie rozpoczęcie przez 
nie nauki szkolnej. Istotą fobii szkolnej jest 
całkowita odmowa dziecka pójścia do szko-
ły spowodowana silnym lękiem, niosącym 
ze sobą „bogactwo” objawów psychoso-
matycznych jak: bóle głowy, bóle brzucha, 
odmowa jedzenia, nudności. Większość do-
legliwości zdrowotnych ustępuje zwykle po 
kilku godzinach, jeżeli oczywiście rodzice 
pozwolą zostać dziecku w domu. Sytuacja 
taka może budzić wątpliwości i podejrzenie 

dziecka o symulowanie choroby i manipula-
cję. Fobia szkolna często bywa mylnie utoż-
samiana z „wagarami”, których także nie 
należy lekceważyć. Obie sytuacje powinny 
być traktowane przez rodziców jako sygnały 
doświadczanych kłopotów przez dziecko. 

Do czynników wpływających na roz-
wój fobii szkolnej zalicza się indywidu-
alne cechy psychofizyczne ucznia. Dzieci 
z fobią szkolną na ogół lubią szkołę, są 
przeważnie inteligentnymi uczniami, 
mają dobre oceny. Często doświadczają 
trudności emocjonalnych, są nieśmia-
łe, zamknięte w sobie, łatwo reagują na 
dezaprobatę. Mają wysokie poczucie od-
powiedzialności, mogą mieć tendencje 
perfekcjonistyczne, np. obsesyjnie prag-
ną być prymusami, a myśl o pogorszeniu 
swoich ocen wywołuje w nich panikę. 

Podłoża fobii szkolnej należy także upa-
trywać w czynnikach leżących po stronie 
domu rodzinnego i szkoły. W obszarze śro-
dowiska rodzinnego i relacji dziecko-rodzic 
rozwinięciu zaburzenia sprzyjają rozmaite-
go typu zakłócenia życia rodzinnego, wrogi 
klimat rodzinny, konflikty między rodzica-

mi, lękowa postawa matki i jej chwiejność 
uczuciowa w stosunku do dziecka. W środo-
wisku szkolnym natomiast na rozwój fobii 
może wpływać wroga postawa i negatywny 
stosunek nauczyciela wobec konkretnego 
ucznia, problemy w relacjach i brak akcep-
tacji ze strony rówieśników, zmiana szkoły, 
zmiana poziomu edukacji. 

Należy wiedzieć, że wszelkie pró-
by zmuszania dziecka do uczestnictwa  
w lekcjach i chodzenia do szkoły nie przy-
noszą efektu. Powodują jedynie nasilenie 
objawów nerwicy, a także zaburzenia nor-
malnego toku edukacji i społecznego roz-
woju dziecka. W takiej sytuacji rodzice 
nie powinni zwlekać z szukaniem pomo-
cy specjalisty, najlepiej psychologa lub 
psychiatry dziecięcego celem podjęcia 
odpowiedniej formy terapii. Proces lecze-
nia fobii szkolnej polega przede wszyst-
kim na długotrwałej terapii dziecka i całej 
rodziny przy współpracy z wychowawcą 
lub pedagogiem szkolnym.

DOROTA MARUT
PSyChOLOG

Informacja Poradni Psycho-
logiczno-pedagogicznej
Od 15 października 2008 roku Porad-

nia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ko-
zienicach pracuje w nowej siedzibie przy 
Al. Wł. Sikorskiego 8a (obok szpitala 
powiatowego, dawna siedziba Wydziału 
Geodezji Starostwa Powiatowego).
Godziny pracy poradni:
7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku
sekretariat – telefon (048) 614-89-36
e-mail: poradnia_psych_ped@poczta.
onet.pl

35 lat publicznej szkoły podstawowej nr 3 
iM. jana kocHanowskiego w kozienicacH

10 października 2008r. w Publicznej 
Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Kozienicach odbyły się 
uroczyste obchody 35-lecia istnienia szko-
ły. Uroczystość rozpoczęła się na placu 
szkolnym od odśpiewania hymnu i wciąg-
nięcia flagi państwowej na maszt. Zebrani 

goście, poczty sztandarowe, nauczyciele  
i uczniowie pomaszerowali do kościoła 
p.w. Św. Rodziny w Kozienicach, gdzie 
odbyła się uroczysta msza św. celebrowa-
naprzez biskupa Stefana Siczka. Następ-
nie wszyscy powrócili do szkoły. Odbyło 
się poświęcenie przez biskupa miejsca 

upamiętniające-
go patrona naszej 
szkoły Jana Kocha-
nowskiego. Dalsza 
część uroczystości 
odbyła się na sali 
g i m n a s t y c z n e j . 
Zebranych gości 
przywitał dyrektor 
szkoły Krzysztof 
Ludwiczak.

Następnie głos 
zabrali zaproszeni 
goście oraz odczy-
tane zostały listy 
okolicznościowe 
posła RP Czesława 
Czechyry i byłej 
dyrektor szkoły 

Janiny Wierzbickiej. Wręczono również 
nauczycielom nagrody Burmistrza Kozie-
nice oraz Dyrektora Szkoły. Uroczystość 
uświetniła akademia przygotowana przez 
uczniów i nauczycieli szkoły. Zebrani 
mieli także możliwość obejrzenia prezen-
tacji multimedialnej ukazującej szkołę na 
przestrzeni 35 lat jej istnienia.

Po uroczystości goście zwiedzali szko-
łę i oglądali okolicznościowe wystawy. 

Poczty sztandarowe

Informacje/Wydarzenia
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Finał powiatowy konkursu „bezpieczna droGa do szkoły”
10 października w Publicznym Gimna-

zjum im. Jana Pawła II w Głowaczowie od-
był się finał powiatowy VII edycji konkursu 
„Bezpieczna droga do szkoły”. W finale tym 
o nagrody walczyło dwustu czterdziestu ucz-
niów ze szkół podstawowych i gimnazjów  
z powiatu kozienickiego, którzy zostali wy-
łonieni w eliminacjach szkolnych, jakie prze-
prowadzone zostały we wrześniu.

Konkurs „Bezpieczna droga do szko-
ły” zorganizowany został przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowie-
ckiego we współpracy z Wojewódzkim 
Ośrodkiem Ruchu Drogowego oraz Ko-
mendą Powiatową Policji w Kozienicach. 

Finał powiatowy składał się z dwóch czę-
ści. Każda z nich podzielona była na dwie ka-
tegorie – uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjów. Najpierw finaliści musieli zmierzyć 
się z pisemnym testem z wiedzy ogólnej o ru-
chu pieszym, rowerowym i motorowerowym 
połączonym z pytaniami dotyczącymi udzie-
lania pierwszej pomocy przedmedycznej. Test 
przygotowany został przez Wojewódzki Ośro-
dek Ruchu Drogowego, a ci, którzy uzyskali 
odpowiednią liczbę punktów przechodzili 
do drugiego etapu, który polegał na popraw-
nym pokonaniu rowerem wyznaczonego toru 
przeszkód. Do części praktycznej konkursu 
awansowało dwudziestu dziewięciu uczniów 
z podstawówek oraz osiemnastu z gimnazjów. 
Po jej przeprowadzeniu odbyło się podsumo-
wanie konkursu i uroczyste wręczenie nagród. 
Na podsumowaniu tym obecni byli, m.in. wójt 
gminy Głowaczów Stanisław Bojarski oraz 
członek zarządu województwa mazowieckie-
go Piotr Szprendałowicz, którzy pogratulowa-

li finalistom osiągniętych 
wyników i przypomnieli 
zebranym, w jakim celu 
ten konkurs został zorgani-
zowany. – „Wszyscy wie-
my, jak wielkim skarbem 
dla rodziców i dla całego 
społeczeństwa jest dziecko.  
W związku z tym musimy 
dbać o nasze dzieci, za-
pewnić im odpowiednie 
warunki do nauki i bez-
pieczną drogę do i ze szkoły. 
Wszyscy chcielibyśmy, aby  
w naszym kraju żadne dzie-
cko nie uległo wypadkowi. 
Myślę, że dzisiejszy konkurs dużo pomoże na-
szym pociechom i wiele ich w tym zakresie na-
uczy” – powiedział podczas podsumowania 
wójt gminy Głowaczów Stanisław Bojarski, 
a obecny na rozdaniu nagród Piotr Szprenda-
łowicz członek Zarządu Województwa Ma-
zowieckiego dodał, „ja mam dwóch synów. 
Jak wychodzą pojeździć na rowerze, albo idą 
do szkoły to zawsze odczuwam niepokój czy 
wrócą cali i zdrowi. Dlatego tak ważne jest, 
aby zwracać uwagę na przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Gdy po-
ruszacie się rowerem, idziecie chodnikiem, 
proszę was bądźcie ostrożni i starajcie się być 
widoczni na drodze, korzystajcie z elementów 
odblaskowych”.

W kategorii szkół podstawowych, 
wśród dziewcząt pierwsze miejsce za-
jęła Paulina Adamczyk z PSP w Gło-
waczowie, drugie Agata Korczak z PSP  
w Rozniszewie, a trzecie Kinga Miśkiewicz  

z PSP w Piotrkowicach. Wśród chłop-
ców najlepszy wynik uzyskał Mateusz 
Stańczyk z PSP w Przydworzycach, dru-
gie miejsce zajął Łukasz Janowski z PSP  
w Rozniszewie, a trzecie Wojciech Ma-
ciejewski z PSP w Janikowie. W kategorii 
Gimnazja, wśród dziewcząt najlepszy wy-
nik uzyskała Monika Talaga z gimnazjum 
w Magnuszewie, drugie miejsce zajęła 
Justyna Zygmunt z gimnazjum w Gar-
batce-Letnisko, a trzecie Anna Molen-
da z gimnazjum w Świerżach Górnych.  
W grupie chłopców pierwsze dwa miej-
sca zajęli wychowankowie gimnazjum  
w Głowaczowie - Aleksander Glegoła i Mi-
chał Mańturzyk, a trzecie Kamil Strzelczyk  
z gimnazjum w Świerżach Górnych. Zwy-
cięzcy otrzymali rowery górskie, aparaty 
cyfrowe i odtwarzacze mp4, a wszyscy fi-
naliści konkursu drobne upominki.

MAGDALENA DOMAGAłA

koncert andrzeja jagodzińskiego
3 pażdziernika w Kozienicach odbył się  

zorganizowany przez Starostwo Powiatowe 
w Kozienicach koncert Andrzeja Jagodziń-
skiego – wybitnego polskiego pianisty jazzo-
wego, który pochodzi z Garbatki-Letnisko. 
Trwający blisko dwie godziny recital był 

pierwszym tego rodzaju występem artysty 
w powiecie kozienickim. Dotychczas artysta 
gościnnie występował jedynie podczas ob-
chodów Dni Garbatki.

W piątkowy wieczór, w sali konferen-
cyjnej Urzędu Skarbowego, w której odbył 

się koncert zgromadziła się liczna 
grupa miłośników jazzu. Wszyst-
kich zgromadzonych przywitał 
wicestarosta powiatu kozienickie-
go Józef Grzegorz Małaśnicki. 
Następnie Mirosław Dziedzicki 
przyjaciel muzyka przedstawił ze-
branym sylwetkę artystyczną An-
drzeja Jagodzińskiego. Po krótkim 
wprowadzeniu pianista rozpoczął 
swój występ. Ci, którzy przybyli 
na jego koncert usłyszeli kilka zna-
nych utworów w aranżacji muzy-
ka – m.in. „Polskie drogi”, a także 
kompozycje Fryderyka Chopina.

MAGDALENA DOMAGAłAAndrzej Jagodziński – pianista jazzowy

platForma dla osób 
niepełnosprawnych

2 października, przy schodach przed 
budynkiem Starostwa Powiatowego  
w Kozienicach została zamontowana 
specjalna platforma schodowa, która 
ma ułatwić osobom starszym i niepełno-
sprawnych wejście do urzędu. Decyzję  
o jej zainstalowaniu podjęła Rada Powiatu 
Kozienickiego. Koszt inwestycji to kwota 
43 310 złotych z budżetu powiatu.

Pierwsze prace związane z instalacją 
platformy dla osób niepełnosprawnych 
podjęte zostały 19 września, kiedy to pra-
cownicy Zarządu Dróg Powiatowych  
w Kozienicach wykonali fundament pod 
platformę. Platforma schodowa sterowana 
jest za pomocą pilota. Osoba niepełno-
sprawna lub starsza, która będzie chcia-
ła się dostać do budynku będzie musiała 
nacisnąć specjalny przycisk wzywający 
windę, a następnie pracownik starostwa 
uruchomi maszynę za pomocą pilota.

MAGDALENA DOMAGAłA

Wydarzenia
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poświęcenie pomnika-naGrobka 
w czerwonce

28 września, w lesie  
w miejscowości Czerwon-
ka w gminie Grabów nad 
Pilicą odbyła się uroczysta 
msza święta celebrowa-
na przez księdza biskupa 
Adam Odzimka w intencji 
osób rozstrzelonych przez 
hitlerowców w Czerwonce  
i w tartaku-Wymysłów  
w maju i lipcu 1943 roku, 
połączona z poświęceniem 
symbolicznego pomnika-
nagrobka. Jej inicjatorem 
był wójt oraz rada gminy 
Grabów nad Pilicą. – „Ta-
kiej uroczystości jeszcze  
u nas nie było. Chcieliśmy w ten sposób upa-
miętnić miejsce, w którym przed laty roze-
grały się tak tragiczne wydarzenia. Miejsce 
to powoli stawało się zapomniane. W lesie  
w Czerwonce stał tylko krzyż, który nic ni-
komu nie mówił. Dzięki zrozumieniu rady 
gminy postawiliśmy tu pomnik-nagrobek, na 
którym wyryte zostały 44 nazwiska rozstrze-
lanych w 1943 roku mieszkańców gminy 
Grabów nad Pilicą i okolic. Teraz wiadomo, 
kto tu zginął” – powiedział podczas uroczy-
stości wójt gminy Euzebiusz Strzelczyk. 

W uroczystej mszy świętej, która odbyła 
się 28 września wzięły udział rodziny roz-
strzelanych, uczniowie ze szkół w gminie 
Grabów nad Pilicą oraz zaproszeni goście, 
w tym wicestarosta powiatu Józef Grzegorz 
Małaśnicki oraz członek Zarządu Powiatu 
Dariusz Zawodnik, a także mieszkańcy War-
ki. Nie zabrakło również pocztów sztanda-
rowych – Ochotniczych Straży Pożarnych  

i związków kombatanckich. Msza święta  
w intencji rozstrzelanych odprawiona została 
w lesie, na ołtarzu wybudowanym specjalnie 
w tym celu przez pracowników Nadleśni-
ctwa Dobieszyn. Celebrował ją ksiądz bisku-
pa Adam Odzimek. Niedzielną uroczystość 
zainaugurował proboszcz parafii w Grabo-
wie nad Pilicą ksiądz Stanisław Drąg. Na-
stępnie nauczyciel historii z Zespołu Szkół  
z Grabowa przedstawił krótki rys historycz-
ny opisujący wydarzenia, jakie miały miej-
sce przed 65 laty.Uczniowie z Zespołu Szkół 
z Grabowa nad Pilicą odczytali apel pole-
głych. Tuż po tym odbył się symboliczny 
pochówek rozstrzelanych osób. Uczestnicy 
mszy świętej zaśpiewali pieśń pogrzebową 
„Anielski orszak”, a następnie biskup Adam 
Odzimek poświęcił pomnik-nagrobek. 

Na zakończenie uroczystości delegacje 
złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów, 
a orkiestra dęta OSP odegrała ROTĘ.

MAGDALENA DOMAGAłA

dwubój  
pożarniczy

9 października na stadionie Kozie-
nickiego Centrum Kultury Rekreacji  
i Sportu odbyły się zawody strażackie  
w dwuboju pożarniczym. Wzięło w nich 
udział trzydziestu sześciu strażaków  
z dziewięciu jednostek Państwowej Stra-
ży Pożarnej z Województwa Mazowie-
ckiego - ze Zwolenia, Siedlec, Sokołowa 
Podlaskiego, Węgrowa, Garwolina, War-
szawy, Łosic, Płońska oraz Kozienic. Za-
wodnicy rywalizowali ze sobą w dwóch 
konkurencjach – w biegu po mierzącym 
100 metrów torze przeszkód oraz we 
wspinaniu na trzecie piętro wspinalni 
po drabinie hakowej. W obu rozegra-
nych dyscyplinach odbyły się dwie serie,  
a w każdej z nich strażacy musieli poprawnie  
i w jak najszybszym czasie pokonać wy-
znaczone zadania. Zmagania najlepszych 
strażaków z Mazowsza obserwowali: wi-
cestarosta powiatu kozienickiego Józefa 
Grzegorz Małaśnicki, zastępca burmistrza 
gminy Kozienice Małgorzata Bebelska, 
komendant kozienickiej jednostki PSP 
Zbigniew Szczygieł oraz zastępca mazo-
wieckiego Komendanta Wojewódzkiego 
PSP w Warszawie Jan Osiej. 

Po zakończeniu zawodów odbyło 
się uroczyste wręczenie nagród zwy-
cięzcom. Najlepszy wynik w czwartej 
edycji dwuboju pożarniczego uzyskał 
reprezentant Komendy Powiatowej PSP 
z Garwolina Krzysztof Wardal. Jego 
łączny czas po dwóch konkurencjach 
to 33,33 sekundy. Drugie miejsce za-
jął Daniel Jastrzębski z jednostki PSP  
z Kozienic, a trzecie Dawid Kacperski 
z komendy PSP ze Zwolenia. Zwycięz-
cy dwuboju pożarniczego otrzymali 
pamiątkowe puchary i symboliczne pre-
zenty.

MAGDALENA DOMAGAłA

Starostwo Powiatowe w Kozienicach
zawiadamia,

że w dniach 23.10.2008 do 31.10.2008 r. w budynku Starostwa Powiatowego 
w Kozienicach przy ul.Jana Kochanowskiego 28, pok. nr 37 (Sala Konferen-
cyjna), zostanie wyłożona do wglądu zainteresowanych osób mapa klasyfika-
cyjna dla obrębów: Dąbrówki, Holendry, Holendry Piotrkowskie, Kozienice 
Powiśle I, Kolonia Kozienice, Kuźmy, Opatkowice, Piotrkowice, Przewóz, 
Stara Wieś, PSK Kozienice, Kozienice Powiśle II

Osoby zainteresowane mogą w tym czasie zgłaszać do protokołu swoje 
zastrzeżenia dotyczące klasyfikacji gruntów.

Szczegółowe informacje w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nie-
ruchomości oraz na stronie internetowej wwwkozienicepowiat.pl. 
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