ISSN 1731-3325

Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Kozienicach

Nasz Powiat

Ekologia * Aktualności * Informacje gminne * Zdrowie * Finanse * Działalność placówek * Ochrona środowiska

Nr 2/2009 (luty)

Rada Powiatu
Kozienickiego

Sylwetka artystyczna
ks. Stanisława Drąga

Rozmowa z Krzysztofem Wolskim przewodniczącym Rady
Powiatu Kozienickiego podsumowująca dwa lata kadencji

J

akie stałe komisje pracują w Radzie?
Historia nasza rozpoczęła się 27 listopada 2006 roku
od I sesji Rady Powiatu. W tym czasie zostało powołanych
5 komisji stałych branżowych, na których w głównej mierze
opiera się praca Rady. Są to: Komisja Budżetu, Finansów
Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego; Komisja Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa
Publicznego; Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji; Komisja Oświaty, Kultury Sportu, Turystyki i Promocji oraz Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych. Do
dnia 31 grudnia 2008 roku, miało miejsce już 25 sesji Rady
Powiatu.
Jakimi sprawami zajmowała się w tym czasie rada, ile uchwał
podjęto?
Podczas tych sesji podjęliśmy 199 uchwał. Zajmowaliśmy
się bieżącymi sprawami związanymi z działalnością powiatu
i realizowaliśmy plany pracy Rady Powiatu. Plany długoletnie
jakie Rada Uchwaliła to: Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2006 – 2014. Powiatowy Program na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych na lata 2008 – 2015 i Program Rozwoju Lokalnego Powiatu na lata 2007 – 2011.
Które z zadań były najważniejsze? Jakie problemy pojawiały się najczęściej podczas sesji?
Jednym z zadań priorytetowych, należących do naszych zadań są
drogi powiatowe. W minionym okresie udało nam się wykonać 24 km
dróg powiatowych, jak również 2 km chodnika. Łącznie wydatki na
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Ksiądz Stanisław Drąg
Rysuje ołówkiem i węglem, maluje akwarelami i farbami
olejnymi. Jednak jego największą pasją, której poświęca każdą
wolną chwilę jest pisanie ikon, a ma ich w swoich zbiorach
już około dwóch tysięcy. Jak sam przyznaje, właśnie w taki
sposób – poprzez pisanie ikon modli się i wielbi Pana Boga. O
kim mowa? – O księdzu kanoniku Stanisławie Drągu, który
od blisko pięciu lat jest mieszkańcem powiatu kozienickiego.
Ksiądz od września 2004 roku pełni funkcję proboszcza parafii
p.w. Świętej Trójcy w Grabowie nad Pilicą. Zanim trafił do tej
gminy przez ponad 20 lat związany był z parafią p.w. Królowej
Jadwigi w Radomiu. Jednak w „momencie, gdy mój kościół ze
wszystkich stron został otoczony blokami poprosiłem biskupa,
żeby mnie przeniósł na wieś. Nie chciałem mieszkać w klatce.
Miałem do wyboru trzy parafie – Grabów, Odrzywół i Potworów. Z łezką w oku i bijącym sercem opuszczałem kościół, który
budowałem od podstaw. Kiedy jednak zobaczyłem Grabów, te
piękne okolice, puszczę stromiecką i kozienicką pomyślałem, że
to moje wymarzone miejsce. Zawsze kochałem przyrodę, piękne krajobrazy. Teraz do Radomia bym już nie wrócił” mówi
ksiądz Stanisław.
Ksiądz Stanisław Drąg urodził się w 1941 roku w Kałkowie.
Sztuką interesował się od dzieciństwa. Odkąd pamięta fascynowała go przyroda i to właśnie ona była i nadal jest jednym
z głównych motywów jego prac. Początkowo malował tylko
akwarelą. Z uśmiechem na twarzy i błyskiem w oku wspomina
– „pierwszą wystawę zorganizowałem w III klasie szkoły podstawowej. Podczas dwutygodniowych ferii zimowych namalowałem
około 30 pejzaży, którymi oblepiłem całe ściany w domu” i dodaje od razu, „później cały czas malowałem. Moje wszystkie zeDokończenie na str. 3
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Rada Powiatu Kozienickiego
te inwestycje wyniosły 8,2 miliona złotych.
Jeżeli chodzi o gospodarowanie mieniem
powiatu, udało nam się nabyć nieodpłatnie
od Skarbu Państwa, a następnie sprzedać
nieruchomości w Wilczkowicach za kwotę
378,750 złotych i w Kozienicach były obiekt
po Policji za kwotę 1 miliona złotych.
Na większości sesji Rady Powiatu tematem dyżurnym była sprawa funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Kozienicach. Omawiana była nie tylko bieżąca
sytuacja finansowa, ale również bieżące działania związane z prowadzeniem
szpitala. Chcę nawiązać do początków
i przypomnieć, że nie było łatwo, ponieważ przyjęliśmy szpital z długiem ponad
13 mln, a długi wymagalne wynosiły ponad 4 mln zł. W perspektywie było zagrożenie zajęć komorniczych. Taką sytuację zastaliśmy wtedy w szpitalu. Rada
na początek udzieliła poręczenia kredytu w wysokości 4 mln, zaciągniętego
w celu uregulowania zobowiązań wobec
pracowników szpitala (chodziło o wypłatę zaległych „13” pensji i świadczeń
socjalnych). Powiat kontynuuje spłatę
kredytu inwestycyjnego wynoszącego 3 mln zaciągniętego przez SP ZZOZ
w 2005 roku i teraz miesięczna wynosi
37 tysięcy złotych . W międzyczasie również wyraziliśmy zgodę na zaciągnięcie
pożyczki w wysokości 1 mln z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec
Kozienickiej Gospodarki Komunalnej
i dostawców leków. Utworzony został
również w ramach działań bieżących
w miejscowości Magnuszew zespół wyjazdowy-wypadkowy w Dziale Pomocy
Doraźnej w SP ZZOZ Kozienice. Zabezpieczyliśmy również udział własny
w przebudowę oddziału chirurgicznego.
Pozytywnie zaopiniowany został wniosek
dyrektora SP ZZOZ dotyczący pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2007
– 2013 na realizację projektu z dostosowywaniem Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Kardiologii do wymogów Ministerstwa
Zdrowia. Zabezpieczyliśmy również środki
w wysokości 390 tys. zł (udział własny) na
zakup sprzętu i uruchomienie pracowni tomografii komputerowej. Nadal jednak sytuacja
szpitala jest sytuacją poważną i prawdopodobnie w najbliższym czasie będziemy musieli przystąpić do kolejnych rozmów na temat
jego dalszej przyszłości. Podobna sytuacja jest
w większości szpitali w kraju, a rząd na dzień
dzisiejszy nie jest w stanie tego uregulować.
To na pewno nam jako radnym i zarządowi
spędza sen z oczu.
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Jakimi sprawami zajmowała się jeszcze
Rada? Jakie zadania zaplanowane są
do realizacji w najbliższym czasie?
Co roku Rada przyjmowała informacje na temat sytuacji na rynku pracy, jak
również na temat bezpieczeństwa publicznego i sanitarnego na terenie powiatu.
Chciałbym jeszcze przypomnieć, że staraliśmy się o środki finansowe z zewnątrz
i mamy za sobą pozytywne rozpatrzenie
wniosków zarówno z funduszy EFS jak
i RPO. Z RPO pozytywnie zaopiniowane
są wnioski: dotyczący drogi UrsynówStanisławów, drugi etap objąłby odcinek
ponad 2 km za ponad 2,1 mln zł; na przebudowę drogi Łękowica-Studzianki Pancerne, o długości prawie 3 km na kwotę
1 mln 534 tys. złotych i na drogę Studzianki Pancerne-Basinów o długości ponad 3 km, kwotę prawie 2,2 mln zł. Mamy
jeszcze jeden wniosek, dotyczący zakupu
sprzętu medycznego oraz adaptacji pomieszczeń w celu uruchomienia pracowni tomografii komputerowej i tu kwota
dofinansowania wynosiłaby 2 mln 585
tys. Pozytywnie zostały zaopiniowane
wnioski na prawie 850 tys. zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadania
w dziedzinie oświaty „Nauka i sztuka
Twoją szansą”; „Nauka szansą na lepsza przyszłość”; „Dobre kwalifikacje,
droga do sukcesu”. W dniu 30 grudnia
2008 roku, Rada uchwaliła budżet powiatu na 2009 rok. Zaplanowane dochody
wynoszą 46 mln 594, 699 złotych. Wydatki natomiast 51 mln 394, 699 złotych.
W tym na zadania inwestycyjne 12 mln
641 tys. 469 złotych. Wydatki na programy i projekty zrealizowane z środków
pochodzących z funduszy strukturalnych
i funduszy spójności zaplanowane są
w kwocie 7 mln 665,550 złotych. To są
główne zadania, które staraliśmy się realizować podczas naszej kadencji. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim
paniom radnym, panom radnym za merytoryczną pełną spokoju i rozwagi dyskusje na posiedzeniach komisji, na posiedzeniach rady powiatu. Serdecznie
również dziękuję wszystkim samorządom
gminnym, z którymi współpraca układa nam się bardzo dobrze. Jeżeli chodzi
o płaszczyznę powiat – gminy, myślę że
jest to dobry kierunek i mam nadzieję,
że ta współpraca dalej będzie się rozwijała, a efekty pracy Rady Powiatu będą
widoczne zarówno dla samorządów jak
i mieszkańców powiatu jako bieżących
odbiorców naszych działań.
Z przewodniczącym Krzysztofem Wolskim rozmawiała Danuta Delekta

SZPITAL POWIATOWY
w KOZIENICACH
Szpital powiatowy w Kozienicach ma już
podpisane na 2009 rok umowy na wszystkie
zakresy świadczeń, trwa jeszcze formalizacja
umowy na pomoc pielęgniarską i lekarską
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
Szpital podpisał nieco większy kontrakt na
lecznictwo szpitalne, lecznictwo ambulatoryjne i specjalistyczne oraz ratownictwo
medyczne. Dyrektor szpitala Sławomir Idzikowski – Chciałbym przede wszystkim zdementować pewne niepokojące pogłoski, na
temat kondycji szpitala, jego losów i ewentualnych zagrożeń. Oczywiście nasz szpital
posiada zadłużenie, ale większość tego zadłużenia to są kredyty na 20, 30 lat- spłacane
systematycznie. Natomiast podkreślam, że
na dzień dzisiejszy, nie istnieją żadne zagrożenia, nie brakuje leków, nie brakuje sprzętu
jednorazowego, nie brakuje żywności, nic
niepokojącego się nie dzieje. Szpital pracuje
w normalnych warunkach, udziela wszystkich usług zgodnie z tym co do tej pory było.
Wszelkie pogłoski na temat restrukturyzacji
i prywatyzacji szpitala są na dzień dzisiejszy
absolutnie przedwczesne.
W dniu 13 lutego nie było żadnych niepokojących faktów, jak np. masowe odchodzenie kadry. W okresie ostatnich dwóch
lat ilość lekarzy wzrosła o 6 osób. Personel pielęgniarski, pozostały medyczny jak
i pomocniczy pracuje w normalnym wymiarze. Szpital oczywiście boryka się z problemami, tak jak większość szpitali w Polsce,
ale nie jest w jakiejś dramatycznej sytuacji.
Dyrektor Idzikowski dodaje – nie mamy zajęć komorniczych, nie mamy zajętego konta,
funkcjonujemy normalnie. Myślę że pacjenci, a to jest naszym głównym celem, będą
zadowoleni z naszych usług. Stale staramy
się modernizować nasz szpital, zwiększać
jego wyposażenie w specjalistyczny sprzęt
medyczny. Naprawdę myślę, że pacjenci
i mieszkańcy powiatu kozienickiego i wszyscy inni spoza naszego powiatu , którzy
będą chcieli korzystać z naszych usług będą
zadowoleni i nie będą mieli podstaw do
obaw, że ich zdrowie lub życie w jakikolwiek
sposób będzie narażone. A usług udzielamy
na naprawdę dobrym poziomie. Od 1 marca będzie dodatkowa karetka, która będzie
stacjonować w Magnuszewie, w związku
z tym odciąża się trochę te karetki, które stacjonują w tej chwili i jeżdżą w Kozienicach.
Wzrośnie również poziom zabezpieczenia
mieszkańców powiatu, przede wszystkim
w tym krańcu północnym, bo dzisiaj dojazd tam trwa dwadzieścia kilka minut
– pół godziny.
danuta delekta
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Sylwetka artystyczna
ks. Stanisława Drąga
szyty były ilustrowane tematycznie. Szczególnie te od języka polskiego. Malowałem
portrety pisarzy polskich, ozdobne litery
i kwiatowe wzory. Nie zapomnę też, bo to
ma związek z Grabowem – omawialiśmy
kiedyś bitwę pod Warką. Wtedy na dwóch
stronach w zeszycie powstała scena panoramy bitwy Czarnieckiego ze Szwedami”.
Stanisław Drąg kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im.
J. Kochanowskiego w Radomiu, a po jego
ukończeniu wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu.
Przez cały ten czas był blisko związany
ze sztuką. Już w seminarium wielokrotnie brał udział w plenerach malarskich
i urządzał wystawy swoich prac – głównie pejzaży oraz obrazów przedstawiających architekturę. Studiując teologię
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
równocześnie uczęszczał na wykłady
z historii sztuki oraz zajęcia z rysunku.
Zdobywał również wiedzę z dziedziny
konserwacji zabytków. Na drugim roku
studiów odkrył ikony. – „Po raz pierwszy w życiu odwiedziłem cerkiew prawosławną. Zafascynowała mnie tamtejsza
liturgia, śpiew, szaty i obrzędy. Od tego
czasu wielokrotnie odwiedzałem to miejsce, a z czasem zacząłem się interesować
pisaniem ikon. Pierwsze powstały jeszcze
w czasie studiów. Tak rozpoczął się mój
szlak pisania ikon i trwa to, nie przesadzając 40 lat. Ikona jest moją modlitwą.
Jest znakiem i prowadzi ku czemuś. Ikona
to pisanie obrazu, który ma trafić do duszy człowieka”
W swoim dotychczasowym dorobku artystycznym ksiądz Stanisław

Ikony księdza Stanisława Drąga
www.kozienicepowiat.pl

ma około 2 tysięcy ikon. Większość
z nich znajduje się w prywatnych zbiorach w Radomiu i innych miastach Polski, a także za granicą – w Anglii, Stanach Zjednoczonych czy Watykanie.
Najczęściej na ikonach uwiecznia Matkę
Bożą, która „jest moją ulubioną postacią.
Moje ikony przedstawiają Matkę Świętą
w różnych ujęciach. Często jest na nich
również Chrystus, szczególnie ten zwany Pantokrator – błogosławiący, Trójca
Święta – mój umiłowany motyw, a także
święci: Mikołaj i Jerzy. Oprócz ikon jednopostaciowych piszę też wielopostaciowe – po kilkadziesiąt postaci”. Ksiądz
Stanisław bardzo chętnie wystawia swoje
prace. Miał już ponad trzydzieści indywidualnych wystaw. Wielokrotnie brał też
udział w wystawach zbiorowych.
Jednym z wielkich marzeń księdza
Stanisław Drąga jest, aby doba miała dwie
doby. Jak sam mówi – „wtedy miałby na
wszystko czas”. Jednak mimo rozlicznych zajęć i bardzo napiętego dnia pracy,
codziennie potrafi znaleźć kilka minut
na pisanie ikon. Swojemu ulubionemu
zajęciu poświęca przede wszystkim wieczory, bo jak sam mówi „ikona jest moją
wieczorną modlitwą. To moja radość,
wieczorami siadam do modlitwy moich
desek”. Od kilku lat swoją pasją stara się
zarazić inne osoby. Założył już trzy szkoły pisania ikon. Pierwsza z nich powstała
w 2006 roku w Grabowie nad Pilicą. Kolejne dwie działają w Warce (od 2007 r.)
i w Seminarium Duchownym w Radomiu
(od 2008 r.). Wśród jego uczniów znajdują
się zarówno uczniowie najmłodszych klas
szkoły podstawowej, jak i osoby starsze
i niepełnosprawne.
Poza pisaniem ikon i malowaniem
obrazów, ksiądz Stanisław ma jeszcze
jedną pasję. Z zamiłowaniem zbiera stare
oliwne lampy i różnego rodzaju przedmioty codziennego użytku, a także dzieła
znanych malarzy. W swoich prywatnych
zbiorach ma prace takich polskich artystów jak Władysław Paciak, Ryszard
Kiełtyka czy Julian Fałat.
Więcej informacji na temat twórczości księdza Stanisława Drąga można
znaleźć m.in. w wydanym w 2006 roku
albumie zatytułowanym „Kolorami pisane imię Boga”.
1 lutego w Warce w hotelu Sielanka
nad Pilicą odbył się wernisaż wystawy
księdza Stanisława Drąga „Kolorami pisana modlitwa” .
Magdalena Domagała

Poznajemy
nasze prawa
W I Liceum Ogólnokształcącym
w Kozienicach 16 grudnia 2008 r. odbyły się warsztaty pod tytułem „Poznajmy
nasze prawa”. Prowadzone przez Małgorzatę Kuśmierczyk – Balcerek spotkanie miało na celu zapoznanie młodzieży
z Konwencją o Ochronie Praw Człowieka
i Podstawowych Wolności oraz zwiększenie zrozumienia i społecznej akceptacji dla różnic wśród ludzi w kontekście
praw człowieka. W trakcie zajęć uczestnicy mieli zrozumieć treść zapisów i podjąć próby samodzielnej ich interpretacji
i przełożenia na znane z własnego doświadczenia sytuacje życiowe. W ciągu
30 minut każda grupa przygotowała swój
obraz, plastycznie ilustrując wylosowany
fragment tekstu Konwencji, liderzy omówili prace, a członkowie pozostałych grup
mieli za zadanie odgadnąć treść przedstawionego prawa.
Przedmiotem drugiej części zajęć było
rozpoznanie takich przykładów zachowań, które mogą być kwalifikowane jako
przejaw dyskryminacji jakiejś grupy lub
naruszenie konkretnych obywatelskich
uprawnień. Analizowane przypadki powinny ilustrować występującą w każdym
społeczeństwie zależność pomiędzy strukturą społeczną, a stanowieniem praw. Praca z tekstem i wykorzystanie zawartych
w nim informacji miało zapoznać uczniów
z sytuacją charakterystyczną ze względu
na występujące naruszenia wolności i praw
człowieka oraz treningu umiejętności selekcji i analizy wybranych przypadków.

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych
praw, które są niezbywalne (nie można
się ich zrzec), nienaruszalne (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez
nią regulowane), naturalne i niepodzielne.
Ich poszanowanie jest uznawane za podstawę sprawiedliwości i pokoju na świecie. Niestety, nie każdy ich przestrzega
i nie każdy potrafi z nich korzystać, często
z powodu ich nieznajomości.
Małgorzata Kapusta
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Bal studniówkowy w I Liceum
Ogólnokształcącym im. Stefana
Czarnieckiego w Kozienicach
W dniu 7 lutego 2009
roku uczniowie klas III
z I LO w Kozienicach
przeżywali
wspólnie
z rodzicami i wychowawcami bal studniówkowy. Ten bardzo ważny moment w życiu
każdego młodego człowieka, to tradycyjnie już
ostatnia chwila wielkiej,
wspólnej zabawy, która
za moment wprowadzi naszych uczniów
w prawdziwie dorosłe
życie i obowiązki.
Studniówka to niezwykłe przeżycie – to czas zabawy i radości poprzedzony przygotowaniami nie
tylko samych uczestników balu, ale także
ich rodziców. Tego niezapomnianego wieczora radosny nastrój udzielił się wszystkim uczestnikom uroczystości.
Punktualnie o godzinie 19.00 w sali
balowej Elektrowni „Kozienice”, dyrektor I LO im. Stefana Czarnieckiego
w Kozienicach – Ewa Malec wraz z wychowawcami poprowadziła tradycyjnego poloneza, który rozpoczął wielki
studniówkowy bal. Radosna i podniosła
atmosfera zapanowała wśród zgromadzonych i przejętych uczniów, ich rodziców,
wychowawców i nauczycieli oraz wszystkich zaproszonych gości. Piękne stroje
uczniów podkreślały dostojny charakter
tańca i dodały niezwykłej dystynkcji naszym wychowankom, a para, w strojach
z epoki patrona szkoły, wtopiona wśród
tańczących dodała niezwykłego i szczególnego charakteru tańcowi.
Kiedy ucichły ostatnie takty poloneza przyszła pora na gratulacje i życzenia
skierowane do młodych Pań i Panów –
niezaprzeczalnych bohaterów wieczora.
Jako pierwsza głos zabrała dyrektor
Ewa Malec, kierując serdeczne słowa
i życzenia do wychowanków. Na uroczystości gościli – poseł na sejm RP Czesław
Czechyra, Starosta Powiatu Kozienickiego – Janusz Stapór, przedstawiciele Rady
Rodziców, zaprzyjaźnionych placówek
oświatowych oraz przedstawiciele Zarządu Elektrowni „Kozienice” S.A. Na
zakończenie głos zabrali przedstawiciele
rodziców tegorocznych maturzystów.
Przejęci przedstawiciele maturzystów
w serdecznych słowach podziękowali
Dyrekcji Szkoły – Ewie Malec i Annie
Liwosze, wychowawcom – Elżbiecie
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Zmitrowicz, Kazimierzowi Janeczkowi,
Marzannie Chołuj, Annie Wancerz, Barbarze Pruszczak, Beacie Smykiewicz –
Różyckiej, Joannie Kuźmińskiej, Joannie
Molendzie i innym nauczycielom, a także
rodzicom za trud włożony w ich naukę
i wychowanie, za wspólnie przeżyte
chwile radosne i smutne, a symboliczne
wiązanki kwiatów były skromnym wyrazem ich wdzięczności.
Uczniowie i zaproszeni goście bawili
się wspaniale do białego rana, radosny
nastrój udzielił się wszystkim uczestnikom balu. Życzenia i piosenki dedykowane wychowawcom rozbrzmiewały przez
całą noc, szampański humor dopisywał
wszystkim i dopiero brzask nowego dnia
zakończył studniówkowe szaleństwo.
Naszej młodzieży życzymy, aby nadchodzące 100 dni ciężkiej pracy przyniosło oczekiwane efekty na maturze
i pozwoliło wkroczyć w równie radosnych nastrojach w dorosłe życie już ze
świadectwem dojrzałości w ręku.
Justyna Kwaśnik
A oto jak wspominają studniówkę
sami jej uczestnicy:
Ania z III A:
Na studniówkę szłam z nastawieniem, że
będzie to pierwszy bal, ale raczej nie oczekiwałam fajerwerków. Spotkała mnie miła
niespodzianka, wybawiłam się „po pachy”,
a tańce dosłownie poszły mi w pięty. To trąci sentymentem, ale nie okłamię mówiąc, że
swojej studniówki nie zapomnę nigdy!
Oliwia z III D:
Bal maturalny, który odbył się w sobotę
był dla mnie ogromnym przeżyciem. Ubrana
w strój wieczorowy z niecierpliwością oczekiwałam na pierwsze takty poloneza. Bal był
wspaniały i trwał do białego rana. Myślę, że
dla wszystkich był to niezapomniany wieczór.

San Lo Remo

16.01.2009 r. odbył się XXIII festiwal
piosenki „SanLoRemo”, tradycyjnie pod
patronatem I Liceum Ogólnokształcącego w Kozienicach. Stanowi on okazję, by
liczne „piwniczne” zespoły mogły zaprezentować swoje umiejętności szerszemu
gronu słuchaczy. Koncert otworzyła pani
Beata Różycka, współorganizatorka całej
zabawy. Konkurs dzielił się na dwa etapy:
koncert hip-hopowy i koncert rockowy.
W pierwszej części zaprezentowało się
trzech wykonawców, z czego dwóch poza
konkursem. Drugi, najbardziej wyczekiwany etap stanowił koncert muzyki rockowej.
Jako pierwsi na scenę wyszli chłopcy z zespołu French letters, ale dopiero zeszłoroczna gwiazda – Galactico, pobudziła publiczność do zabawy. Następnie zaprezentował
się zespół z Wrocławia – Crossover, który
podbił serca nie tylko publiczności, ale
także jurorów (szczególną uwagę zwracał
dwunastoletni perkusista – Filip).
Klimat zmienił się, gdy na scenę wyszedł
kozienicki zespół – Gonorrhea. Jako ostatni
zaprezentowali się Necrocanibalistic Womitorium. Nikogo nie zaskoczyło, że pierwsze miejsce i nagrodę publiczności zdobyli
chłopcy z Wrocławia, tuż za nimi znaleźli
się Necrocanibalistic Womitorium, a trzeci
stopień podium przypadł wyróżniającemu
się (nie tylko nazwą) zespołowi Gonorrhea.
Wszyscy rozeszli się do domów w lepszych
nastrojach i bogatsi o nowe doświadczenia.
Anna Cieślak

XXVI Sesja Rady Powiatu
4 lutego 2008 roku odbyła się XXVI
Sesja Rady Powiatu Kozienickiego.
Podjęte zostały uchwały w następujących
sprawach:
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok,
– przekazania Gminie Głowaczów zadań
z zakresu zarządzania drogami powiatowymi,
– wprowadzenia zmian w planie finansowym PFOŚiGW w Kozienicach na
2009 rok,
– przyjęcia sprawozdania z działalności
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za
2008 rok,
– delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
– nieodpłatnego przekazania Zarządowi Dróg Powiatowych w Kozienicach
samochodu osobowego marki Lancia
Kappa 2,0 LS,
– wydzierżawienia w drodze przetargu
części nieruchomości gruntowej położonej w Kozienicach przy Al.Wł. Sikorskiego.
www.kozienicepowiat.pl

Informacje

SZKOLENIE ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności wiejskiej w dobie nadciągającego kryzysu Fundacja Wspomagania Wsi
wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim
na terenie całej Polski organizuje szkolenia
z Edukacji Finansowej. Celem tych szkoleń
jest rozwijanie i wykształcenie pozytywnych
nawyków potrzebnych do umiejętnego zarządzania pieniądzem przy uwzględnieniu celów
finansowych wyznaczanych na przyszłość.
Szkolenia mają nauczyć lepszego zarządzania
niewielkimi zasobami finansowymi poprzez
celowe i przemyślane wydawanie, oszczędzanie i pożyczanie „z głową.”
Zakładane rezultaty tego szkolenia to
większa stabilizacja sytuacji finansowej
osób o niskich dochodach, a także rozważne korzystanie z usług bankowych.
Takie właśnie szkolenie odbyło się
w dniach 9 – 13 lutego 2009 r. w gminie
Głowaczów
Projekt był realizowany w partnerstwie
z Urzędem Gminy Głowaczów, który
udostępnił salę konferencyjną, Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej – dokonał
rekrutacji beneficjentów, Stowarzyszeniem
GRABO – złożyło wniosek do FWW i zapewniło obsługę finansową. Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kozienickiej zorganizowało całe szkolenie, które poprowadziły
Barbara Gontarek i Mirosława Wójcicka.
Szkolenie składało się z 4 spotkań, podczas których odbyło się 8 sesji, uczestniczyło w nich 26 kobiet w różnym wieku i jeden
młody mężczyzna. Utworzono 4 „typowe
rodziny”, wyznaczono cele finansowe,
a następnie uczestnicy dokonali analizy
przepływów pieniężnych w ich budżecie
domowym – „rodzinna beczka”. Omówiono sezonowość wpływów i wydatków
i możliwości oszczędzania poprzez dorabianie i ograniczanie wydatków.
Oszczędności mogą powstać poprzez identyfikację „złodziei pieniędzy” takich jak np.
używki – papierosy, piwo, słodycze, zachcianki – hazard, firmowa odzież. Istotne znaczenie
w życiu rodziny mają cykliczne wydarzenia
i to jak sobie ona radzi z tymi wydatkami.
Ustalono, co kryje się pod hasłem „nagłe
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wydatki” i stworzono ich listę, określono na
nie fundusz tzw. „poduszkę bezpieczeństwa”.
Omówiono narzędzia oszczędnościowe i zasady racjonalnego pożyczania. Stworzono
ostateczną wersje „planu finansowego” i podsumowano całe szkolenie.
Podczas szkolenia uczestnicy zdobyli
praktyczne umiejętności, pozyskali nową
wiedzę i narzędzia, dzięki którym będą mogli osiągnąć znacznie więcej niż dotychczas.
To dzięki systematycznej i planowej gospodarce własnymi zasobami finansowymi
każdy może osiągnąć swój mały sukces.
Myślę, że to pierwsze szkolenie było
początkiem długofalowej współpracy
z Urzędem Gminy i lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Opartej na satysfakcji współorganizatorów szkolenia jak
i beneficjentów, jak również na naszym
profesjonalizmie.
Podczas szkolenia grupa była motywowana do aktywnego uczestnictwa
w zajęciach, warsztaty były prowadzone
metodami aktywizującymi realizowane
zadania były ciekawe i wciągające uczestników 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
i dostosowywany do potrzeb i możliwości beneficjentów, tak by osiągnąć ostateczny cel.
Szkolenie „Zaplanuj swoją przyszłość” osiągnęło sukces, jego uczestnicy
nauczyli się jak należy zachowywać się
i reagować w konkretnych sytuacjach.
Udział w szkoleniu to nie tylko wiedza
to możliwość wyjścia z domu – spotkania
innych osób.
Ponadto kobiety, a szczególnie matki
uznały, że taki program powinien być realizowany w gimnazjum, by młodzi ludzie
zobaczyli, jakie dochody i wydatki ma
przeciętna rodzina. By nauczyli się oszczędzać i wydawać otrzymane od rodziców
pieniądze „z głową”.
Po analizie ankiet ewaluacyjnych stwierdzam, że zasób wiedzy i umiejętności zdobyty
przez uczestników szkolenia jest imponujący.
Najważniejsza jest tzw. „Beczka
rodzinna” wpływów i wydatków jak również konsekwencja
i systematyczność nadzoru własnych zasobów finansowych.
W jednej z ankiet uczestniczka
szkolenia uznała, że zdobyta
przez nią wiedza jest bardzo potrzebna, ale w tej chwili dla niej
największym problemem jest
znalezienie pracy tak by mogła
mieć stały dochód i nie musiała
liczyć na pomoc GOPS.

Zrealizowany program przynajmniej
w części pozwolił uczestnikom szkolenia
w aktywny sposób zdobyć potrzebną im
wiedzę, dostrzegli, że są osobami zaradnymi
i przedsiębiorczymi, że życie należy brać we
własne ręce, że należy mieć własne zdanie,
a rodzina to partnerstwo. Wspólnie pracujemy, zarabiamy i wspólne wytyczamy cele
finansowe i wspólne je realizujemy.
Rezultatem zdobytej nowej wiedzy i nabytych umiejętności na szkoleniu „Zaplanuj
swoją przyszłość” jest przesłanie – „Każdego
dnia systematycznie pomagaj sobie i Twojej
rodzinie budować nową lepszą przyszłość”.
PRAKTYCZNE ZASADY ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWAMI PIENIĘŻNYMI:
Siedem kroków zarządzania środkami
pieniężnymi:
• Po pierwsze zapłać sam sobie (oszczędności) – najlepiej byłoby, gdybyś starał
się odłożyć co najmniej 10% twoich
zarobków, choć żadna kwota nie będzie
za mała. Nawet jedna złotówka dziennie urośnie do 365 zł rocznie.
• Kontroluj wydatki (budżet) – nie myl
„potrzeb” z „pragnieniami”. Opracuj
budżet, a następnie nad nim pracuj, aż
do osiągnięcia pożądanego wyniku.
• Niech twoje pieniądze zarabiają (bank/
oprocentowanie) – zacznij od rachunku
oszczędnościowego, na którym twoje pieniądze będą przynosiły dochody z odsetek. W przyszłości możesz zainwestować
dodatkowe oszczędności w nieco bardziej
ryzykowne instrumenty finansowe.
• Chroń pieniądze przed złymi inwestycjami (loteria/znajomi) – uważaj, gdzie
wydajesz i komu pożyczasz pieniądze.
Co dostajesz w zamian? Czy znajomi są
w stanie zwrócić pożyczone pieniądze?
• Twórz majątek (zasoby) – majątek
to rzeczy, które zyskują na wartości.
Zwiększając majątek, stajesz się zamożniejszym człowiekiem.
• Zabezpiecz przyszłość twojej rodziny
(emerytura/ubezpieczenie) – pomyśl
o finansowym zabezpieczeniu przyszłości twojej i twojej rodziny. Co się stanie,
gdy nie będziesz w stanie dłużej pracować? Co się stanie z twoją rodziną, gdy
nie będziesz mógł się o nią troszczyć?
• Nieprzerwanie rozwijaj się (ucz się
i zarabiaj) – poszerzając swoją wiedzę
i kwalifikacje, staniesz się pożądanym
pracownikiem. To z kolei spowoduje
zwiększenie twojej zdolności do osiągania wyższych zarobków.
Serdecznie dziękuję wszystkim osobom i instytucjom, które okazały pomoc
w organizacji szkolenia.
Barbara Gontarek
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KRYTERIA ORAZ WARUNKI NABORU DO UCZELNI I SZKÓŁ
WOJSKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2009/2010
Kandydaci do uczelni i szkół wojskowych
muszą spełnić określone wymagania: mieć
ukończone co najmniej 18 lat, obywatelstwo
polskie, nie być karani sądownie, posiadać
zdolność psychiczną i fizyczną do służby zawodowej oraz świadectwo dojrzałości, a także zdać egzamin wstępny. Maturzyści zainteresowani karierą w wojsku składają wniosek
o przyjęcie do akademii wojskowej, szkoły
oficerskiej lub szkoły podoficerskiej bezpośrednio do komendanta uczelni, dołączając
następujące dokumenty oryginalne:
• życiorys (CV),
• świadectwo dojrzałości (w dniu stawienia się na egzamin)
• odpis skrócony aktu urodzenia,
• zaświadczenia o niekaralności z Krajowego
Rejestru Karnego (ważne jest pół roku),
• cztery zdjęcia legitymacyjne oraz kserokopie innych poświadczonych dokumentów
mogących mieć wpływ na przyjęcie do
szkoły wojskowej (np. prawo jazdy, świadectwa znajomości języków obcych, itp.).
Akademie i szkoły oficerskie
Nabór do uczelni wojskowych będzie
prowadzony na:
1) studia stacjonarne:
a) dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych posiadających świadectwo
dojrzałości – na pierwszy rok studiów,
b) dla studentów cywilnych uczelni medycznych po odbytym przeszkoleniu
wojskowym po trzecim roku studiówna kolejne lata studiów;
2) do studium oficerskiego dla cywilnych absolwentów uczelni wyższych posiadających
tytuł zawodowy magistra (równorzędny).
Osoby ubiegające się o przyjęcie do
uczelni wojskowych składają wnioski do
komendantów uczelni i szkół w terminie:
1) do dnia 31 marca 2009 r. – na studia
stacjonarne i do 12-miesięcznego studium oficerskiego;
2) do dnia 30 września 2009 r. – do 20-

miesięcznego studium oficerskiego
(WSOSP);
3) do dnia 1 października 2009 r. – na
studia stacjonarne dla kandydatów na
żołnierzy zawodowych, rekrutowanych
spośród studentów cywilnych uczelni
medycznych; (liczy się data zarejestrowania wniosku w kancelarii uczelni).
Egzamin dla posiadaczy świadectwa
dojrzałości, którzy zdawali nową maturę
z takich przedmiotów jak: matematyka i język angielski, polega na tym, że uwzględnia się wpis ilości uzyskanych punktów
i zwalnia się ich z egzaminu. Zaliczają
oni jedynie test ze sprawności fizycznej.
Natomiast absolwenci szkół średnich bez
nowej matury zdają egzamin z matematyki oraz test z języka angielskiego.
Szczegółowe warunki rekrutacji znajdują się na stronach internetowych, w poszczególnych akademiach wojskowych
i szkołach oficerskich.
Wykaz uczelni wojskowych:
Akademia Obrony Narodowej
http://www.aon.edu.pl
Wojskowa Akademia Techniczna
http://www.wat.edu.pl
Akademia Marynarki Wojennej
http://www.amw.gdynia.pl
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych http://www.wso.wroc.pl
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych http://www.wsosp.deblin.pl
Szkoły podoficerskie
Podoficerowie są bezpośrednimi dowódcami i wychowawcami podporządkowanych im żołnierzy. Odpowiadają oni
bezpośrednio za szkolenie żołnierzy oraz są
dowódcami drużyn, zespołów (załóg). Wymaga się od nich szczególnych kwalifikacji
etyczno-moralnych. Droga do tego korpusu
w resorcie Obrony Narodowej prowadzi na
ogół przez szkołę podoficerską.
Osoba ze środowiska cywilnego ubie-

gająca się o powołanie do służby kandydackiej składa w terminie do 31 marca
2009 roku wniosek bezpośrednio do Komendanta Szkoły Podoficerskiej.
Po skompletowaniu teczki akt personalnych kandydaci na podoficerów są
kierowani przez WKU lub dowódcę jednostki (w przypadku żołnierzy nadterminowych i żołnierzy służby zasadniczej)
na badania lekarskie i psychologiczne.
Sprawdzian obejmuje:
• test sprawności fizycznej,
• test z języka angielskiego na poziomie
podstawowym,
• rozmowę kwalifikacyjną.
Szkolenie w szkołach podoficerskich
trwa 11 miesięcy – dla kandydatów ze środowiska cywilnego, 10 miesięcy – dla żołnierzy
służby zasadniczej i rezerwy oraz 7 miesięcy
z okresem unitarnym w SPSMed.
Wykaz szkół podoficerskich:
1) Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych we
Wrocławiu (www.wso.wroc.pl/SPWL)
2) Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
w Poznaniu (www.spwl.mil.pl.)
3) Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
w Zegrzu (www.spwlzegrze.wp.mil.pl).
4) Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
w Toruniu (www.spwl.wp.mil.pl)
5) Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych
w Dęblinie (www.wsosp.deblin.pl/spsp)
6) Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych
w Koszalinie (www.spsp.gwl.koszalin.pl)
7) Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce (www.sp.mw.mil.pl)
8) Szkoła Podoficerska Służb Medycznych w Łodzi (www.cswsmed.pl )
Szczegółowe informacje uzyskać
można osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kozienicach lub telefonicznie pod numerem 048-614 24 40
wew. 736
mjr Marek Molenda
Szef Wydziału Poboru i Uzupełnień

Spektakl teatralny w ZSiPO w Magnuszewie

14 lutego w Zespole Szkół i Placówek
Oświatowych w Magnuszewie odbyła się
uroczysta premiera nowego spektaklu teatralnego połączona z tradycyjną doroczną
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zabawą choinkową. Sobotnie spotkanie zainaugurowała dyrektor szkoły Lidia Ciża,
która przywitała wszystkich gości i zaprosiła zebranych na przedstawienie. W tym
roku aktorzy ze szkolnego teatru Guliwer
wystawili sztukę pt. „Kot w butach”. Spektakl został przygotowany pod kierunkiem
Agnieszki Kreczmańskiej i Renaty Maciejowskiej-Zych, a scenografię opracowała
Bożena Oziembło. W role głównych bohaterów, tej dobrze wszystkim znanej bajki Jana Brzechwy wcieliło się dwudziestu
czterech uczniów z klas III-VI. Ich popisy
obserwowali licznie zgromadzenie kole-

dzy, rodzice, dyrekcja i grono pedagogiczne
szkoły oraz przedstawiciele Urzędu Gminy
– sekretarz Barbara Sobota oraz przewodniczący Rady Gminy Bernard Wdowiak. Po
zakończeniu przedstawienia głos zabrała
przewodnicząca Rady Rodziców Marianna
Frączek. W imieniu wszystkich zebranych
złożyła aktorom i ich opiekunom serdeczne
podziękowania oraz gratulacje z powodu
świetnie przygotowanego występu, a z okazji Dnia Świętego Walentego wręczyła im
słodkie serduszka. Tuż po tym, uczniowie
rozpoczęli zabawę choinkową.
magdalena domagała
www.kozienicepowiat.pl

Historia

KOMORNICCY W GRABOWIE NAD PILICĄ
Grabów nad Pilicą jest starą osadą stanowiącą ośrodek kolonizacji tej
części Zapilicza we wczesnym średniowieczu. Był najprawdopodobniej
osadą leśną biorąc swą nazwę od drzew
grabów. Nazwa Grabów pojawia się
w 1569 roku, a określenie Grabów „nad
Pilicą” pochodzi z połowy XIX wieku.
Mieszkańcy tych terenów zajmowali
się eksploatacją lasów wypalając węgiel
drzewny, wyrabiając smołę i dzięgieć.
Po trzecim rozbiorze Polski (1795 r.)
granicą między Austrią i Prusami była rzeka Pilica. Grabów znalazł się w granicach
Austrii w tak zwanej Galicji Zachodniej.
Świadectwem tamtych czasów jest zabytkowy obiekt strażnicy austriackiej, będący
dziś siedzibą Urzędu Gminy.
W XVIII wieku osada Grabów stanowiła własność Józefa Pułaskiego, starosty
wareckiego, ojca Kazimierza. Następnie,
po kądzieli, przeszła do rodziny Walewskich. Józefa Walewska wyszła za mąż
za szambelana Brochockiego, a powtórnie, za prezesa trybunału województwa
sandomierskiego – Augustyna – Nowinę
Witkowskiego. Po śmierci Witkowskiego dobra grabowskie przeszły w drodze
podziału na własność Ludwiki Dzwonkowskiej – siostry Witkowskiego. Po niej
odziedziczyła je córka Józefa z Dzwonkowskich zamężna z Florianem Stanisławem Komornickim.
Florian i Józefa Komorniccy mieli pięcioro dzieci: córkę Franciszkę i czterech
synów: Piotra, Władysława, Stanisława
i Augustyna.
Władysław Komornicki (1842 –
1863). W okresie przedpowstaniowym
był studentem Szkoły Głównej w Warszawie. Mieszkał na stancji u swojej
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stryjecznej siostry Eufemii z Komornickich Składkowskiej, która była zaangażowana w ruch patriotyczny, m.in. była
jedną z organizatorek pogrzebu Pięciu
Poległych w 1861 roku, później stała
się emisariuszką i kurierką Rządu Narodowego. Dzięki niej poznał środowisko
warszawskich konspiratorów i przystąpił do środowiska czerwonych.
Gdy nastąpił okres gorączkowych przygotowań terenu przyszłej walki zbrojnej
otrzymał zadanie wyjazdu w rejon Grabowa, aby przygotować bazę operacyjną dla
działań powstańczych oddziałów. Zorganizował sieć zaopatrzenia, przygotował miejsca kwater dla oddziałów powstańczych
oraz spotkania z miejscową ludnością, aby
przedstawić cele powstania oraz głoszone
zasady uwłaszczenia chłopów. Do konspiracji wprowadził swych starszych braci:
Stanisława i Augustyna.
Kiedy wybuchło powstanie pod Warką pojawił się oddział płk. Kononowicza. Władysław Komornicki był jego adiutantem. A ponieważ znał ludzi i teren
działania oddziału, był wielce przydatny
dla utrzymania łączności z cywilnymi
władzami powstania w rejonie puszczy
kozienickiej.
Po udanej i zwycięskiej bitwie pod
Rozniszewem w dniu 14 maja 1863 r. Rosjanie przeprowadzili koncentrację swoich wojsk. Zgrupowali ok. 3000 żołnierzy
i próbowali otoczyć i zniszczyć 600-osobowy oddział Kononowicza. 1 czerwca Kononowicz odparł pierwszy atak, przeprowadził
oddział do Grabowskiej Woli, ale sytuacja
wymusiła podjęcie decyzji o rozwiązaniu
oddziału. Powstańcy w małych grupach
podejmują próby ucieczki przed zamykającym się pierścieniem Moskali. Kononowicz
wraz z Komornickim, Sadowskim i Łabędzkim dotarli
pod Radom do Zawady/koło
Jedlińska.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa Władysław Komornicki zatrzymał się samotnie
pod lasem w smolarni. Jednak został wytropiony i zaskoczony przez Kozaków.
2 czerwca 1863 r. został rozniesiony w nierównej walce
na kozackich pikach. (Kononowicz i pozostali adiutanci
zostali również schwytani
i w dniu 4 czerwca straceni
w Warce). Zwłoki Władysława Komornickiego powłóczono za końmi do Grabowa
i zezwolono na pochówek na

cmentarzu parafialnym. Pokłutą i skrwawioną kurtkę wojskową w której zginął
Władysław przechowywano w Grabowie
jako rodzinnaąrelikwię.
W rodzinnych przekazach przedstawiany był jako: „... bardzo przystojny.
Miał niezależny charakter i umysł żywy.
Kobiety za nim szalały, a on nie omieszkał
poprawiać rasę naszych włościan.....”
Stanisław
Komornicki
(1835
– 1904), starszy brat Władysława. Nauki pobierał w Krakowie gdzie mieszkał
u babki Ludwiki Dzwonkowskiej. Jeszcze przed wybuchem powstania został
ściągnięty do Grabowa, gdzie dzierżawił
dwa majątki: Cychry i Grabowską Wolę.
Aniela Komornicka tak charakteryzowała swojego stryja: „Zawsze na mnie robił
wrażenie pięknego, opanowanego drapieżnika gotowego do skoku tygrysa...”

Umiejętnie prowadził majątki i powodziło mu się dostatnio. Poprzez działania brata
Władysława włączył się czynnie do powstania. Przystąpił do partii Kononowicza.
Brał udział w powstańczych potyczkach. Po
śmierci brata i upadku powstania, w obawie
przed represjami, emigrował. Początkowo
przebywał w Londynie, później w Galicji.
Za swoją ojcowiznę, należną z części Grabowa, kupił majątek Zawadka w pobliżu
Chocimia. Ożenił się z Heleną z Sołeskich,
z którą miał 10-cioro dzieci. Szybko zyskał
zaufanie sąsiadów, został wieloletnim marszałkiem miejscowej szlachty. Zmarł w Zawadce w 1904 roku.
Augustyn Komornicki (1838 – 1895).
Jego córka Aniela tak go charakteryzowała:
„był człowiekiem zdolnym, energicznym,
ambitnym o temperamencie gwałtownym,
naturze despotycznej i uczuciowej. Ma-
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jąc głębsze zainteresowania intelektualne
pragnął kształcić się na wydziale prawnym
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po zdaniu
matury w 1858 r. został zmuszony do gospodarowania w Grabowie...”
Podobnie jak bracia związał się
z organizacją narodową. Nie podjął
jednak bezpośredniej walki zbrojnej
w oddziale. Dalej prowadził majątek
Grabów pełniąc równocześnie funkcję
kwatermistrza oddziału Kononowicza
– zabezpieczał żywność, paszę dla koni,
podwody, noclegi itp. Pomimo dekonspiracji po śmierci brata Władysława,
pozostał w Grabowie próbując ratować
rodzinny majątek. Został aresztowany
i osadzony w warszawskiej Cytadeli mając w perspektywie zesłanie na
Sybir. Uratował go obrotny Wojciech
Piskorz, kiedyś lokaj rodziny Dzwonkowskich, przyjaciel rodziny, który
sprzedał część majątku w Grabowie
i uzyskane środki finansowe umiejętnie przeznaczył na łapówki dla
carskich urzędników. Najpierw Augustyn został wykreślony z listy na
zsyłkę, następnie uzyskał zwolnienie
z Cytadeli.

Powrócił do Grabowa i umiejętnie
prowadził majątek. 26 lipca1867 r. ożenił się z Anną Dunin-Wąsowicz ze Smogorzewa, z którą miał sześcioro dzieci:
córki – Marię (1876 – 1949), Elżbietę
(1877 – 1954), Anielę (1882 – 1976)
oraz synów: Leona (1879 – 1880), Franciszka (1881 – 1941) i Adama (1883
– 1942). Franciszek ożenił się w Grabo-
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wie i mieszkał tu aż do końca
życia.
Ród Anny wywodził się
z duńskich wikingów osiedlonych w Polsce już za czasów
Bolesława
Krzywoustego.
Protoplastą rodu był legendarny Piotr Włast – wielkorządca
wrocławski, który za pokutę
miał wybudować siedem kościołów. Postawił ich podobno
siedemdziesiąt siedem. Postać
Piotra Własta jest ważna w historii rodziny Komornickich.
Jego imię przybrała potem Maria jako pseudonim literacki.
W 1895r. nieuleczalnie chory Augustyn umiera na atak
serca. W ostatnich miesiącach
ciężkiej choroby towarzyszyły
mu żona i córka Maria. W 1928
r. umiera Anna Dunin – Wąsowicz, żona Augustyna. Ich ciała
spoczywają na cmentarzu w Grabowie.
Maria Jakubina Komornicka (1876
– 1949) to najbardziej znana postać rodziny Komornickich. Urodziła się w Grabowie nad Pilicą 25 lipca 1876 r.
Dojrzewała szybko, była żądna wiedzy i świata, pełna polotu, wiary w siebie. Już jako siedmiolatka prowadziła
literacką kronikę życia rodziny. W 1889
r. apodyktyczny ojciec pozwolił matce
na przeprowadzkę z dziećmi do Warszawy. Nie skąpił na kształcenie dzieci lecz
kontrolował, wymagał, zabraniał.
W 1892 r., w wieku zaledwie szesnastu lat, opublikowała w „Gazecie Warszawskiej” pierwsze opowiadania, a dwa
lata później wydała tomik opowiadań
„Szkice”.
We wrześniu 1894 r. wyjechała na
studia do Cambridge, jednak już w lutym
1895 r. powróciła do Warszawy.
Okres pobytu w Anglii odebrała
jak najgorzej, czemu – po powrocie
do kraju – dała wyraz w cyklu artykułów zatytułowanych „Raj młodzieży”.
Wspomniała w nim między innymi
o „szalonej trudności istnienia dla istoty
rozwiniętej naszych czasów, gdy ma nieszczęście bycia kobietą”. W tym czasie
zaprzyjaźniła się z Wacławem Nałkowskim i Cezarym Jellentą – przywódcami
antyfilisterskiego ruchu umysłowego.
Spotkania tej trójki („grupy Laokoona”
jak ich nazywała Komornicka) zaowocowały wydaniem w 1895 r. zbiorowej
książki pt. „Forpoczty”.
Jedno ze wspomnień daje nam taki oto
obraz pisarki z tego okresu:

„Pamiętam Marię jeszcze z mych
lat dziecinnych czy młodzieńczych: niską, szczupłą, filigranową, wciąż żywą
i w ruchu, a jak dziś rozumiem, infantylną z budowy i temperamentu. Wiał od
niej nietypowy, niesamowity niepokój,
ale i wdzięk i – naprawdę – miękkość
czy dobroć. Bardzo podówczas młoda,
czarno ubrana, z tą tajemnicą zawsze
nader skromnego, cichego ubrania, ale
– dla niewtajemniczonych – w nieosiągalnie dobrym guście”.
W 1898 r. wyszła za mąż za Jana
Lemańskiego – poetę, bajkopisarza i satyryka, z którym przez dwa lata podróżowała po Włoszech, Austrii i Francji.
Zbyt duża różnica charakterów, poglądów i upodobań była przyczyną rozluźnienia się węzła małżeńskiego. Chorobliwa zazdrość Jana Lemańskiego o żonę
spowodowała dramatyczny czyn, jakiego dokonał w 1898 r. w czasie podróży
poślubnej. Na krakowskich Plantach
ranił z pistoletu swą żonę i jej kuzyna,
podejrzewając ich o romans, a potem
usiłował popełnić samobójstwo. Czyn
ten stał się powodem separacji małżeństwa w 1900 r. i początkiem choroby
psychicznej Marii.
W 1900 roku Komornicka wydała
tomik „Baśnie. Psalmodie”, a w roku
następnym rozpoczęła współpracę
z „Chimerą”. Ogłaszała tam poezję, prozę, tłumaczenia oraz pod pseudonimem
Włast, recenzje. W 1902 r. powstały
„Biesy” – niezwykła autoanalityczna proza rozpoczynająca się słowami:
Dokończenie na str. 9
www.kozienicepowiat.pl
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Dwór Komornickich
„Było to za czasów mej manii samoprześladowczej”.
W latach 1903 – 1904 podróżowała
po Niemczech, Belgii i Francji, gdzie
w Paryżu w 1904 r. uległa przejściowemu atakowi choroby psychicznej
i przebywała w sanatorium Arcueil pod
Paryżem. Latem 1905 r. powróciła do
Grabowa, a dwa lata później, ze względu
na poważny nawrót choroby rozpoczęła
kurację w zakładach psychiatrycznych.
W roku 1907, w wieku 31 lat Maria
Komornicka przechodzi metamorfozę – pali damskie stroje, przywdziewa
spodnie, wyrywa sobie nawet zęby by
uzyskać nowy kształt twarzy. Ogłasza, że jest mężczyzną. Twierdzi, że
jej prawdziwe imię i nazwisko brzmi
Piotr Odmieniec Włast. W ten sposób
nawiązywała do legendarnego protoplasty rodu Dunin-Wąsowiczów, z którego
pochodziła jej matka.
Jan Lorentowicz tak wspomina Komornicką/Własta: „Urody była miernej.
Drobna, ubrana skromnie, wywierała
raczej wrażenie młodego chłopca, co
jeszcze bardziej podkreślały krótkie, po
męsku ostrzyżone włosy”.
Gdy tylko Komornicka/Włast zauważyła, że jej inność nigdy nie będzie zaakceptowana, wpadła w pułapkę
i weszła w rolę, którą społeczeństwo narzuca wszystkim tym, którzy do niego
nie pasują – a mianowicie rolę wariatki, chorej, zdziwaczałej, skrzywdzonej
przez los nieszczęśliwej istoty. Odmienność poetki usunęła ją poza nawias
życia społecznego. Doprowadziła Komornicką, a właściwie Piotra Odmieńca Własta, do totalnego wyobcowania
i postępującego obłędu. Niepożądany lokator mieszkał w pokoiku na pierwszym
piętrze w części domu dobudowanej do
starego, grabowskiego dworu. Stamtąd
www.kozienicepowiat.pl

słał list do
matki:
„O, jakże
smutno mieć
rodzinę
i być od niej
izolowanym! Jakże
smutno tkwić
w samotności
wśród
podwójnej
wrzawy i nie
mieć
spokoju. Jakże
smutno sąsiadować
z wszelkimi
ordynarnymi zakamarkami domu, który nie jest naszym domem… Oto długa
litania, którą ciężko odmawiać. Wydaje
mi się, że te rzeczy czynią niebo ponurym i zimnym. Mówię Ci o tym dlatego,
że jeśli naprawdę pragniesz pięknej
pogody, to spraw, droga Mamo, bym
był mniej nieszczęśliwym”.
To życzenie chyba się nie spełniło. Od 1914 do 1945 r. mieszkała w Grabowie nad Pilicą, zaś
później w zakładzie leczniczym
w Izabelinie pod Warszawą. Zmarła
w mroźny dzień 8 marca 1949 r.,
w Dniu Kobiet, a za skromnym konduktem żałobnym szły dwie zakonnice oraz
siostra Marii – Aniela.
Zostały po niej dwa zdjęcia, trzy
niewielkie książki, rozproszone po
czasopismach wiersze, opowiadania,
dramaty, teksty krytyczne oraz gruby,
zapisany w „czasach obłędu” zeszyt
wierszy, które nazwała „Xięga poezji
idyllicznej”, o której profesor Stanisław
Pigoń napisał: „Z rzadka tylko zapełgał
tam promyk dawnego talentu. Na ogół:
smutne świadectwo ruiny”.
Dwór Komornickich znajdował się
w miejscu, gdzie dziś stoi Szkoła Podstawowa. Zbudowany był z czerwonej cegły
i otynkowany. Dwa boczne ryzality budynku były piętrowe, a część środkowa
parterowa. W swojej formie przypominał
pałac w Winiarach. Dwór otaczał rozległy
park i wysoki parkan. Od strony południowej do majątku przylegały drewniane
czworaki.
Dwór został zrównany z ziemią podczas II wojny światowej. Gruzowiska
czerwonych cegieł leżały tu jeszcze do
końca lat pięćdziesiątych. Wycięto także
resztki starego parku pozostawiając kilka
drzew. Pozostała aleja kasztanowa pro-

wadząca do cmentarza, gdzie spoczywają
prochy rodziny. Zachował się tu XIXwieczny grobowiec Komornickich, który
jest świadectwem istnienia tej zamożnej
rodziny w Grabowie.
Joanna Strzelczyk
Komitet Organizacyjny
Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą
Proboszcz Parafii p.w. Św. Trójcy
w Grabowie nad Pilicą
Zespół Szkół w Grabowie nad Pilicą
Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce
zapraszają
na uroczystości obchodów

60. rocznicy śmierci
Marii Komornickiej

w dniach 7 – 8 marca 2009 r.
Program uroczystości:
7 marca (sobota)
07.00-11.00 – Wyjazd delegacji z Grabowa nad Pilicą na Powązki na grób Marii
Komornickiej
12.00-15.00 – Zwiedzanie wystawy „Jawa
i Sen. Maria Komornicka – w 60. rocznicę śmierci” Sesja popularno-naukowa
w Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce
17.00-19.00 – Kawiarnia Marii Komornickiej w Zespole Szkół w Grabowie nad
Pilicą
8 marca (niedziela)
10.00-11.30 – Msza św. W intencji Marii Komornickiej w kościele p.w. Świętej
Trójcy w Grabowie nad Pilicą
11.30-12.00 – Odsłonięcie pomnika Marii Komornickiej w centrum Grabowa
nad Pilicą
12.00-13.00 – Złożenie kwiatów na grobie Rodziny Komornickich na cmentarzu
w Grabowie nad Pilicą
13.30-14.00 – Nadanie imienia poetki
Sali lekcyjnej w Zespole Szkół w Grabowie nad Pilicą
14.00-15.00 – Obiad w Zespole Szkół
w Grabowie nad Pilicą
15.00-16.30 – Rozstrzygnięcie konkursów i prezentacja laureatów Projekcja
filmu „Nadmiar Życia. Maria Komornicka”
Komitet Organizacyjny:
Tadeusz Mieczysław Czerkawski, Lucyna Domańska, Ks. Stanisław Drąg,
Edyta Porczyńska, Iwona Stefaniak,
Urszula Strzałkowska, Anna Wąsik,
Grażyna E. Wnuk
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Powojenne przesiedlenia ludności powiatu kozienickiego
Powojenne dzieje Kozienic i powiatu
kozienickiego do tej pory nie doczekały
się, spójnego i zwartego opracowania.
Temat ten, niezmiernie ciekawy, kryje
w sobie wielowątkowe, zawiłe historie
pojedynczych ludzi i całych społeczności lokalnych.
Znaczącą rolę w przeobrażeniach społecznych na terenie powiatu kozienickiego
po II wojnie światowej wywołała rozpoczęta wiosną 1945 r. akcja przesiedleńcza na
ziemie zachodnie i północne. Genezy tego
przedsięwzięcia doszukiwać się można
w kilku czynnikach. Po pierwsze – niezaspokojony przez reformę rolną „głód ziemi”, po drugie – emigrowali głównie ludzie
z terenów najbardziej zniszczonych, bez
większych widoków na godne życie. Na
pewno jednym z czynników wpływających
na opuszczenie rodzinnych stron była również obawa przed aresztowaniem i szykanami ze strony bezpieki. Tzw. „akcja przesiedleńcza” mieszkańców środkowej Polski
na „Ziemie Odzyskane” zainicjowana była
przez centralne czynniki partyjno-państwowe. Podane powyżej bodźce, jakimi kierowali się wyjeżdżający, dodatkowo potęgowane były przez szeroką propagandę.
Na konferencji poczdamskiej (od 17 lipca do 2 sierpnia 1945 r.) zapadła ostateczna
decyzja o oddaniu pod administrację polską
byłych terenów niemieckich leżących na
wschód od linii Odra-Nysa Łużycka, części Prus Wschodnich oraz obszaru Wolnego Miasta Gdańska, a także o całkowitym
przesiedleniu do Niemiec ludności niemieckiej pozostałej w Polsce. Dla powojennych władz polskich zagospodarowanie
tych terenów miało olbrzymie znaczenie.
Jeszcze przed ostateczną decyzją wielkiej
trójki podjęto działania, mające na celu zaludnienie ziem zachodnich ludnością polską. Datowany na kwiecień 1945 r. okólnik
KC PPR kierowany do wojewódzkich, powiatowych i miejskich komitetów PPR za
główne zadanie stawiał: (…) objęcie tych
ziem [tj. Ziem Odzyskanych – przyp. K.Z]
w posiadanie, odniemczenie ich, najszybsze
zagospodarowanie.
Już 11 kwietnia 1945 r. w Kozienicach
utworzony został Powiatowy Komitet dla
Spraw Przesiedlenia na Zachód, na jego
czele stanął wicestarosta Bolesław Piórkowski. Ze względu na panujące warunki,
najszybciej przesiedleni mieli być ludzie
bez jakichkolwiek zasobów materialnych,
bez dachu nad głową, często mieszkający w bunkrach i szałasach. Propaganda
komunistyczna zapewniała umęczoną
ludność cywilną, że wyzwolone prastare
ziemie piastowskie zdolne będą pomieścić wiele milionów ludzi, potwierdzała
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słuszność przyłączenia tych ziem do Polski, jednocześnie wynosząc pod niebiosa
wspaniałomyślność „chorążego pokoju”
Stalina, dzięki któremu postulowane ziemie wróciły do macierzy. Gwoli wyjaśnienia – powierzchnia Polski po wojnie,
nawet po uzyskaniu terenów na Zachodzie pomniejszyła się o 22%, podczas
gdy terytorium Niemiec zmniejszyło się
o 18% powierzchni.
Całe przedsięwzięcie przesiedlenia
ludności z powiatu kozienickiego miało
przebiegać w kilku etapach. W pierwszej
kolejności wysyłane były grupy operacyjne, których zadaniem było rozpoznanie przydatności do zagospodarowania
terenów poniemieckich oraz praktyczna
strona procesu przesiedlenia. Następnie
Dyrekcja Kolei w Lublinie zobowiązana
była, na wniosek kierownika komitetu,
dostarczyć pewną liczbę taboru w celu
zapewnienia transportu przesiedlanym.
Oczywiście ze względu na panujące warunki, kolej nie wywiązywała się z zapewnień dostarczenia odpowiedniej ilości
wagonów. Utrudniało to akcję i przesiedleńcy nierzadko musieli być gotowi
do zorganizowania kolumn pieszych. Ze
względów na konieczność niezwłocznego
zorganizowania nowych władz partyjnopaństwowych na terenach osiedleńczych,
ważne było zapewnienie odpowiedniej
nadbudowy partyjnej grupom przesiedleńczym. Dlatego też zalecano, żeby
w ich składzie znalazła się połowa lokalnej instancji partyjnej PPR. Początkowo
możliwość wyjechania na polski „Dziki
Zachód” skierowana była przede wszystkim dla chętnych i miała się odbywać
dobrowolnie. W wewnętrznych zarządzeniach władze następująco charakteryzowały optymalny profil wyjeżdżającego:
(…) każdy przesiedlony i jego rodzina
powinny posiadać wielkie walory dobrego obywatela (…) ludność przesiedlona
na zachód musi dać pełną gwarancję, że
będzie stać wiernie na straży interesów
Narodu i Państwa Polskiego.
Zgodnie z przyjętą praktyką, celem
rozpoznania terenów osiedleńczych, które przyjąć miały dotychczasowych mieszkańców powiatu kozienickiego, najpierw
wysyłano na zachód odpowiedniego delegata. Na taki wyjazd, trwający ok. 7 dni
miał on zabrać jedzenie i koc oraz najniezbędniejsze rzeczy. Po powrocie taki
nacechowany dobrą wolą obywatel powinien zebrać dane dotyczące ilości chętnych do wyjazdu rodzin z określonej gromady i „zaprowadzić” je na Zachód. Ze
względu na panujące warunki sanitarne,
osoby zakwalifikowane do przesiedlenia

poddawane były oględzinom lekarskim,
w celu stwierdzenia stanu zdrowia, szczególną uwagę zwracano na choroby zakaźne. Procedura taka była konieczna, gdyż
na obszarze powiatu kozienickiego panował chociażby świerzb. Chorzy poddawani byli kwarantannie i leczeniu następnie
mogli być wysłani w trasę. Planowane
grupy powinny liczyć ok. 200 osób (czyli
według wyliczeń władz – 5 wagonów jednorazowo, co w prostej kalkulacji dawało
40 osób na wagon).
Według planów do przesiedlenia
z powiatu kozienickiego łącznie zakwalifikowano łącznie 53800 ludzi, czyli prawie połowę ludności zamieszkującej ten
teren po wojnie. Z poszczególnych gmin
miało wyjechać: Brzóza – 2300, Bobrowniki – 3600, Brzeźnica – 1500, Góra Puławska – 6000, Grabów n/Pilicą – 6000,
Grabów n/Wisłą – 3000, Jedlnia – 1300,
Kozienice – 1700, Mariampol – 3200,
Oblasy – 1230, Policzna – 1500, Pionki – 2200, Rozniszew – 3500, Sarnów
– 4000, Sieciechów – 1700, Suskowola
– 3000, Świerże Górne – 3400, Tczów
– 1000, Trzebień – 4000, z miasta Kozienice – 100, ze Zwolenia – 450 osób. Te
bardzo ambitne zamiary w praktyce zostały znacznie pomniejszone. Ostateczna,
liczba przesiedlonych z powiatu kozienickiego – według badacza tego zagadnienia prof. Stefana Iwaniaka – wyniosła
18783 osoby.
Władze państwowe, które do akcji
przesiedleńczej przywiązywały ogromną wagę i zaangażowały do tego procesu
ogromną machinę administracyjno-państwową nie mogły poradzić sobie z wieloma problemami. Dotyczyło to szczególnie
problemów w tzw. „okresie pionierskim”,
czyli w miesiącach kwiecień-czerwiec
1945 r. Część z nich jasno przedstawił
delegat z powiatu kozienickiego. Odbył
on podróż na trasie: Prochów, Wrocław,
Legnica, Jelenia Góra, Jawor, Kamienna
Góra, Wałbrzych, Kłodzko, Lądek, Nysa,
Koźle. W swoim sprawozdaniu uczulał
przede wszystkim na obecność Niemców,
którzy jeszcze gospodarowali na wielu terenach Dolnego Śląska np. w Legnicy i Jeleniej Górze. Dlatego dał do zrozumienia,
że: Wyjeżdżać ludzie mogą jedynie pojedynczo, ale na własną odpowiedzialność.
Stwierdzał również, że na Dolnym Śląsku
panował zamęt, a warunki życia były poważnie utrudnione ze względu na słabość
lokalnej administracji wynikającą z braku
jednego ośrodka decyzyjnego. Na terenach osiedleńczych, oprócz PełnomocniDokończenie na str. 15
www.kozienicepowiat.pl
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Miejsko – Gminny Klub Sportów Obronnych
„HAMER” w Kozienicach

W listopadzie 1987 r decyzją Zarządu
Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Radomiu z inicjatywy kozienickich działaczy
LOK, powołany został Miejsko-Gminny
Klub Sportów Obronnych LOK Kozienice. Przez 5 lat do roku 1992, funkcjonował
jako klub jednosekcyjny LOK i specjalizował się w sportach obronnych, a w roku
1993 powołano sekcję letniego biathlonu.
Największym osiągnięciem w tamtym czasie był udział zawodnika naszego klubu w Mistrzostwach Europy
w letnim biathlonie, który wystartował w reprezentacji Polski B osiągając
3 wynik wśród zawodników polskich.
W tej formule klub przetrwał do roku
1995. W lutym tegoż roku młodzież zrezygnowała z uprawiania letniego biathlonu, głównie z powodu braku profesjonalnego sprzętu, a w kręgu jej zainteresowań
znalazło się strzelectwo sportowe. Uchwałą
Walnego Zebrania Klub został przemianowany na Miejsko-Gminny Klub Sportów
Obronnych „HAMER” Kozienice i młodzież w kilku sekcjach szkolnych zaczęła
uprawiać strzelectwo. Pierwsze sekcje jakie powstały to sekcje w szkołach:
– Zespół Szkół Zawodowych w Kozienicach /opiekun Grzegorz Piątkowski/,
– Szkoła Podstawowa Nr 2 Kozienice
/opiekun Mirosław Jakubiec/
– Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach
/opiekun dyr. Roman Janowski/
– Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozienicach /opiekun Robert Strzałkowski/
– Szkoła Podstawowa w Janikowie
/opiekun Grzegorz Łuczywo/
– Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kozienicach /opiekun Remigiusz Żak/
Treningi w tych szkołach odbywały się
na organizowanych na czas zajęć stanowiskach strzeleckich z prowizorycznymi „ku-
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lochwytami”, głównie na korytarzach, holach
i salach gimnastycznych. Najlepsze warunki stworzyła dyrekcja Szkoły Podstawowej
Nr 4, gdzie w roku 1997 dzięki Dyrektor
Wandzie Karszni – Czerskiej i pomocy Firmy „Beton-Stal” w podpiwniczeniu szkoły
została wydzielona część szatni i z pomocą
finansową Burmistrza Henryka Madejskiego, wybudowana strzelnica pneumatyczna na
6 stanowisk oraz zaadaptowane pomieszczenia na magazyn broni i biuro klubu. Wszystkie prace wraz z projektowymi, które wykonał
Stanisław Świerczewski, zostały wykonane
w rekordowym czasie dwóch tygodni /podczas ferii zimowych w szkole/, a nakłady wyniosły niewiele ponad 50 tys. zł. W pracach
zorganizowanych przez Remigiusza Żaka
brali udział rodzice zawodników, zawodnicy oraz junacy OHP z Kozienic i Świerży
Górnych /głównie przy pracach murarskich/.
W roku 2001 klub jako MG KSO „Hamer”,
z inicjatywy grupy założycielskiej: Remigiusz
Żak, Leszek Olejnik i Radosław Sadurek został zarejestrowany w Sądzie Gospodarczym
w Warszawie, uzyskał osobowość prawną
i status stowarzyszenia kultury fizycznej.
Funkcję prezesa klubu przez kolejne kadencje
powierzano Remigiuszowi Żakowi – pomysłodawcy i założycielowi Klubu. Pracującemu zawodowo z młodzieżą ponad 25 lat.
Głównym zadaniem klubu zawartym
w Postanowieniu Sądu Gospodarczego
w Warszawie, jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, na rzecz młodzieży naszego
miasta i gminy. Średnio w roku klub przeprowadza ok. 1000 godzin zajęć, w których
bierze udział kilkuset uczestników. Zajęcia
odbywają się codziennie od poniedziałku
do piątku w godzinach popołudniowych
i prowadzone są przez zatrudnionego na
umowę-zlecenie instruktora.
Ponadto klub corocznie organizuje kilka imprez o charakterze masowym, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne.
Klub aktualnie zrzesza 97 członków
z czego 50 uczniów systematycznie uczęszcza na zajęcia, a 35 ma licencję i patent strzelecki. Klasę sportową w klubie posiada ponad
60 zawodników. Zawodnicy klubu średnio
w roku (w zależności od posiadanych środków), startują w 30 zawodach z czego w 20
ogólnokrajowych w tym: Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, w/g Kalendarza Imprez
PZSS oraz opracowanego kalendarza startowego i planu indywidualnych startów. Klub
od roku 1995 uczestniczy w Ogólnopolskim
Współzawodnictwie Sportowym Dzieci
i Młodzieży zdobywając corocznie punkty dla Gminy i Powiatu Kozienice. Klub

w latach 1999 – 2001 posiadał w kadrze
narodowej 2 zawodników, a w najlepszym
roku 2003 w kadrze wojewódzkiej było już
14 zawodników i 2 w kadrze narodowej.
Największymi osiągnięciami wychowanków klubu Hamer, przez ponad 20 lat są tytuły i medale w Mistrzostwach Polski, medale
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
oraz zwycięstwa w zawodach Międzynarodowych, jak również reprezentowanie barw
Polski na Mistrzostwach Europy. Wśród
wielu utalentowanych strzelców medalistami w konkurencjach karabinowych byli:
Leszek Olejnik – 3 medale MP (1 srebrny i dwa brązowe)
Magdalena Marchewka – 3 brązowe
medale MP
Magdalena Wesołowska – 2 medale Olimpiady Młodzieży (1 złoty i 1 brązowy)
Karol Wasiński – 1 brązowy Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
Aneta Chołuj – 1 brązowy Olimpiady
Młodzieży
Bardzo spektakularne zwycięstwa
odnieśli na Zawodach Nadziei Olimpijskich w Pilźnie w latach 2001 – 2007
Karol Wasiński i Magdalena Wesołowska. Zawodniczka ta poprawiła na tych
zawodach rekord Polski w strzelaniu
z karabinka pneumatycznego juniorek
oraz reprezentowała barwy Polski na Mistrzostwach Europy we Francji w 2007
roku. Dużą indywidualnością od szeregu
lat jest Krzysztof Kozłowski, startujący
w konkurencjach pistoletowych i należący do krajowej czołówki strzelców.
Od ponad 3 lat trenerem najmłodszych
strzelców i prowadzącym zajęcia na
strzelnicy jest Ewelina Żak. Z jej wychowanków przyszłością klubu będą zapewne zawodnicy:
Szymon Wielgomas – zwycięzca
m.in. Zawodów o Puchar Prezesa PZSS
(2008 r.), Olga Nowak – olimpijka, coraz
częściej stająca na podium w zawodach
ogólnopolskich, Małgorzata Szewczyk –
6 miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży (2008 r.) i Dominik Wróblewski – zwycięzca i medalista zawodów
w kat. młodzików oraz Paulina Nowak
– medalistka i zwyciężczyni wielu zawodów w najmłodszej kategorii. Z setek
wychowanków klubu Hamer, nie sposób
wymienić wszystkich zwycięzców bądź
medalistów, było ich tak wielu. Wśród
nich ponad 50 olimpijczyków startujących
w Finałach Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży od roku 1995.
Remigiusz Żak
Prezes MG KSO „Hamer”

Nasz Powiat * 11

Wydarzenia/Informacje

Ochotnicza Straż Pożarna – Magnuszew
W ostatnią sobotę
stycznia odbyło się zebranie sprawozdawcze
w OSP Magnuszew. Jak
co roku dokonano bilansu roku poprzedniego.
Nim jednak druhowie
wysłuchali sprawozdań,
najpierw wybrali sekretarza zebrania druha Jana
Pracza, którego zadaniem
było skrupulatne notowanie wszystkich wypowiedzi podczas zebrania,
tak jak na protokolanta
przystało. Na prowadzącego zebranie wybrano druha Marka
Drapałę, który prowadził całe spotkanie
w świetlicy remizy strażackiej w Magnuszewie. W zebraniu sprawozdawczym
udział wzięli: brygadier Zbigniew Szczygieł – Komendant Państwowej Straży
Pożarnej w Kozienicach oraz druh Andrzej Nadzorek z ramienia Urzędu Gminy
w Magnuszewie. Sprawozdanie z działalności OSP Magnuszew wygłosił prezes
druh Krzysztof Kacaliński. Ze sprawozdania wynikało, że strażacy w minionym
roku wyjeżdżali do akcji 41 razy, w tym
do pożaru 14 razy, 17 razy do wypadków
drogowych oraz 10 razy do innych zdarzeń losowych. Pod koniec ubiegłego roku
jednostka w Magnuszewie wzbogaciła
się o nowy wóz ratownictwa drogowego
GAZELLA, na który środki finansowe
uzyskano z trzech źródeł tj. z WFOŚiGW,
ze ZG OSP oraz z Urzędu Gminy
w Magnuszewie. Ponadto w ubiegłym roku
zakupiono drobny sprzęt w tym między
innymi: lampy sygnalizacyjne oraz deskę
ortopedyczną. W strażnicy z inicjatywy
druhów Grzegorza Oziembłego i Leszka
Kacalińskiego zamontowano wieszaki na
mundury bojowe, hełmy wraz z oznakowaniem do kogo należą. Na zakończenie
swojego wystąpienia druh K. Kacaliński
zaapelował o rzeczową aktywną dyskusję.
W dalszej kolejności sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik druh Sławomir
Krześniak, z którego wynikało, że strażacy są dobrymi gospodarzami i konto bankowe nie świeci pustkami. Druh Andrzej
Witkowski przedstawił zaś sprawozdanie
z prac komisji rewizyjnej z wnioskiem
o udzielenie absolutorium zarządowi, które zostało przyjęte jednogłośnie. Podczas
dyskusji strażacy odnieśli się do potrzeby dokonania szkolenia i zapoznania się
z nowym wyposażeniem, które w ostatnim czasie zostało wprowadzone do
użytku w OSP Magnuszew. Zgłoszono
również potrzebę zorganizowania dnia ot-
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Ćwiczenia straży
pożarnej

wartego w OSP w celu zaprezentowania
sprzętu i umiejętności strażaków mające
na celu pozyskanie młodzieży do służby
w szeregach OSP. Ponadto mówiono
o konieczności zorganizowania gminnych
zawodów strażackich, które nie były organizowane od dwóch lat, a tym samym
nasza gmina nie bierze udziału w zawodach powiatowych itd. W dalszej części
spotkania głos zabrał bryg. Zbigniew
Szczygieł, który mówił o konieczności
profesjonalnego przygotowania strażaków wyjeżdżających do akcji ratowniczych, w tym również zwrócił uwagę na
regulaminowe umundurowanie w jakim
powinni występować druhowie. Zwrócił
się przy tym do przedstawiciela urzędu gminy, aby co roku urząd pamiętał
o zakupach nowego umundurowania bojowego typu NOMEX. Ponadto będąc
w Krajowym Systemie Ratownictwa,
strażacy z OSP Magnuszew częściej niż
inni ochotnicy wyjeżdżają do wypadków
i muszą być przeszkoleni z zakresu ratownictwa medycznego. Komendant odniósł
się również do pytań, które dotyczyły
konieczności zatrudniania przez zakłady
pracy strażaków, do których obowiązków
należy ochrona ppoż. oraz czy możliwe
jest powołanie na bazie OSP Magnuszew
podstacji PSP. Sprawę inspektorów ppoż.
w zakładach pracy precyzuje ustawa, która jednocześnie nakłada obowiązek na
pracodawców, aby to pracodawcy dokonali szkolenia pracowników pod kątem
ochrony przeciwpożarowej we własnym
zakresie. Co do podstacji straży pożarnej,
można by na podstawie istniejącej bazy
w Magnuszewie coś takiego zrobić, ale
takie rozwiązanie wymaga ustaleń z lokalnym samorządem, na którego barkach
spoczywałaby część zobowiązań finansowych. Na dzień dzisiejszy jednak takiego
rozwiązania nie bierze się pod uwagę.

30 stycznia w Kozienicach odbyły
się ćwiczenia zastępów Państwowej
i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Kozienice, włączonych do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ćwiczenia te pozorowały pożar w budynku użyteczności publicznej. Zadaniem uczestniczących w nich
strażaków było odpowiednie zabezpieczenie miejsce zdarzenia i ugaszenie
pożaru, a także ewakuacja nieprzytomnej osoby, która znajdowała się
w środku. W ćwiczeniach wzięło udział
20 strażaków.
W pozorowanej akcji wykorzystane zostały dwa samochody gaśnicze
i jeden samochód specjalny z podnośnikiem hydraulicznym SH 25. Użycie
samochodu wyposażonego w podnośnik było konieczne ze względu na fakt,
iż ćwiczenia przeprowadzone zostały
w budynku piętrowym. Jak powiedział
nadzorujący akcję mł. bryg. Krzysztof
Zyzek – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kozienicach – „Są takie specjalne procedury, które nakazują
nam, aby w pożarach powyżej drugiego
piętra automatycznie zastosować podnośnik z koszem, który umożliwi ewentualną ewakuację osób znajdujących
się wewnątrz budynku, a które są odcięte od wyjścia przez dym czy ogień.
W okresie zimowym często dochodzi
do zdarzeń w budynkach mieszkalnych.
Ludzie dogrzewają mieszkania, niejednokrotnie w bardzo nieostrożny i nieumiejętny sposób, co staje się przyczyną
licznych pożarów. Stąd też konieczność
przeprowadzania ćwiczeń straży w budynkach użyteczności publicznej”.
Ćwiczenia straży odbyły się w pustostanie znajdującym się przy ulicy Konstytucji 3 Maja. Do niedawna
w budynku tym mieściła się siedziba
policji. Jednak obecnie jest on w trakcie rozbiórki – pierwsze prace związane z rozbiórką rozpoczęły się 3 lutego.
Zgodnie z planami obecnego właściciela działki w miejsce starej kamienicy
w niedługim czasie ma powstać nowoczesny biurowiec, w którym będą mieścić się: centrum prawnicze i medyczne,
dwa banki oraz apteka. Prace związane
z budową nowego biurowca mają zakończyć się wiosną przyszłego roku.
Inwestycja opiewać będzie na kwotę
około 5mln. zł.

marek drapała

magdalena domagała
www.kozienicepowiat.pl
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Jak pomóc
dziecku wybrać
szkołę/zawód?
Zainteresowanie zawodami i przyszłością zawodową pojawia się już
u dzieci kilkuletnich. Spowodowane jest
pytaniami dorosłych typu: „Kim chciałbyś zostać, gdy dorośniesz?”, których
stawianie już we wczesnym okresie życia
wskazuje na duże znaczenie tej decyzji.
Początkowe wybory dzieci są głównie
chwilowymi fantazjami, a nie rzeczywistymi zainteresowaniami. W miarę rozwoju dziecka i poszerzania jego wiedzy
o otaczającym świecie, zmieniają się jego
preferencje zawodowe. Deklarowane
wówczas wybory mają szansę na większą
stabilność i głębszą motywację, jeśli będą
oparte na aktywnie zdobytej wiedzy o wymaganiach zawodowych, jak i o własnych
zdolnościach i ograniczeniach.
Dorośli, którzy w znaczący sposób
wpływają na kształtowanie się poglądów
i postaw młodzieży wiedzą, że do podjęcia ważnych decyzji mających istotny
wpływ na dalsze życie wymagane jest
dobre przygotowanie. Wynika stąd koniczność umiejętnego współtowarzyszenia młodzieży w procesie podejmowania
decyzji zawodowej.
Pomoc, jaką dorośli mogą zaoferować
dzieciom, dotyczy umiejętności gromadzenia i systematyzowania informacji
o zawodach, rynku pracy, możliwościach kształcenia, a także wprowadzenia
w dziedzinę poznawania samego siebie
i tworzenia realistycznej samooceny.
Przygotowaniem uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia
w resorcie edukacji zajmują się m.in.
Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne. Głównym celem Poradni jest dotrzeć
do młodzieży i rodziców z informacją
zawodową. Zwiększa to szanse na podjęcie przez młodzież świadomych decyzji zawodowych. Świadczenie tego
typu usług ma charakter bezpłatny
i jest możliwe dzięki wyposażeniu Poradni we wszelkiego rodzaju materiały,
narzędzia diagnostyczne, sprzęt multimedialny oraz informatory, testy, programy komputerowe, które umożliwiają
realizację zadań w zakresie doradztwa
zawodowego dla młodzieży. Osobą odpowiedzialną za realizację zadań związanych z poradnictwem i orientacją zawodową jest doradca zawodowy. Trafia
on z konkretną informacją przeznaczoną
www.kozienicepowiat.pl

dla: uczniów, rodziców i nauczycieli.
Uczniowie mają możliwość poznania
siebie, swoich możliwości, umiejętności
oraz predyspozycji zawodowych. Zapoznają się z klasyfikacją zawodów i specjalności, a następnie konfrontują uzyskaną wiedzę ze swoimi możliwościami
zawodowymi, jak również stanem zdrowia. Najważniejszą kwestią jest, bowiem
dopasować jak najbardziej odpowiedni
zawód przede wszystkim do swoich możliwości, ale też i marzeń. Poznając siebie
uczeń określa swoje umiejętności w zakresie (wyobraźni przestrzennej, sprawności językowej, fizycznej, zdolności artystycznych, plastycznych, technicznych
oraz zdolności matematycznych). Dowolny zawód wymaga, bowiem od człowieka, aby występowały w nim tak zwane
„zawodowo ważne” cechy, np. korektor
powinien posiadać uwagę, malarz – obrazowe myślenie itd., Dlatego wybierając
określony zawód, istotne jest, aby zbadać,
czy posiadamy właściwe zdolności odpowiadające ważnym zawodowo cechom.
Ogromną rolę w wspieraniu i pomaganiu młodemu człowiekowi odgrywa
rodzic. To właśnie rodzic zna swoje
dziecko najlepiej. Zwykła obserwacja,
a także szczera rozmowa sprzyjają poznaniu, określeniu zdolności, umiejętności oraz aspiracji naszej pociechy.
Nie wystarczy, bowiem ocena postępów
szkolnych. Uzdolnienia przejawiają się
właściwie nie tylko w ocenach (stopniach szkolnych), ale przede wszystkim
w czynnościach. Uzdolnienia wzrokowo
– przestrzenne ujawniają się na lekcjach
geografii, plastyki; uzdolnienia językowe widoczne są podczas wykonywania
czynności związanych z pisaniem wszelkiego rodzaju wypracowań, opowiadań,
podczas omawiania lektur szkolnych;
uzdolnienia plastyczne widoczne poprzez
umiejętność dekorowania wnętrz (własnego pokoju), dobierania pod względem
odpowiedniej kolorystyki ubioru, jak
również staranność wykonywania rysunków, wykresów, schematów oraz ciekawych prac plastycznych na przedmiocie
sztuka. Ponieważ rozpoznanie uzdolnień
nie jest sprawą łatwą, dlatego warto skorzystać z pomocy doradcy zawodowego,
który dysponuje odpowiednimi testami
badania uzdolnień.

W określaniu dalszej kariery, edukacji zawodowej ważne jest ustalenie
gdzie i jak długo nasze dziecko pragnie się jeszcze uczyć. Na terenie miasta
Kozienic, jak również w jego okolicach
funkcjonują szkoły z bardzo bogatą
ofertą edukacji szczebla ponadgimnazjalnego. Dysponują odpowiednią bazą
i zapleczem spełniającym oczekiwania
przede wszystkim młodzieży. Dobrym
sposobem na zapoznanie się z ofertami i propozycjami jest uczestniczenie
młodzieży w Dniach Otwartych, które
organizują owe szkoły w celu przedstawienia przyszłym uczniom swojej
oferty edukacyjnej. Źródłem informacji
na temat szkół średnich oprócz nauczycieli, starszych koleżanek i kolegów jest
także Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kozienicach. Uczniowie
mogą w niej uzyskać informacje o szkołach średnich, wyższych, jak również
dowiedzieć się o warunkach przyjęć do
poszczególnych szkół. Co za tym idzie,
pozyskać wiedzę o zawodach, kwalifikacjach zawodowych, które mogą
uzyskać kończąc dany profil, w efekcie
skonfrontować z własnymi możliwościami i aspiracjami zawodowymi.
Przy zawodowym określeniu ważne
jest również określenie miejsca wybieranego zawodu w warunkach współczesnego rynku pracy (zapotrzebowanie na
zawód) czyli „potrzeba” i porównanie
z „chcę” (zainteresowaniami, pragnieniami) oraz „mogę” (wiedzą, predyspozycjami, zdolnościami, stanem zdrowia). Przy
wybieraniu zawodu przydatne będą także
testy na orientację zawodową. Należy
jednak pamiętać, że to nie test decyduje
o wyborze zawodu przez dziecko ani psycholog, pedagog lub wy sami. Ostateczny
wybór to decyzja Waszego dziecka.
Rodzic, który chce pomóc dziecku
i pragnie towarzyszyć w jego drodze zawodowej może wspólnie z nim podjąć
właściwe decyzje. Najgorsze, bowiem, co
możemy zrobić, to powiedzieć naszemu
dziecku „rób, co chcesz, to twój wybór,
to twoja przyszłość”. Jeśli nam dorosłym
trudno odnaleźć się w tej sytuacji, to tym
bardziej trudno naszym, nieletnim przecież jeszcze, dzieciom.
Katarzyna Olechowska
pedagog, doradca zawodowy
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Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicech
Ul. Zdziczów 1
26 – 900 Kozienice

Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

tel. (048) 614 66 99
fax. (048) 614 66 91
wako@praca.gov.pll
www.pupkozienice.pl

Podsumowanie realizacji projektu systemowego „Wspierajmy Bezrobotnych” za 2008 r. realizowanego przez
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach

Projekt „Wspierajmy Bezrobotnych” 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.
Umowa o dofinansowanie realizacji projektu systemowego została zawarta na okres od 01.01.2008 r. do 31.12. 2013 r.
Wartość projektu w 2008r. wyniosła 1 640 016 PLN, z tego kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiła 1 394 014
PLN (85% wartości projektu), natomiast wkład własny Funduszu Pracy stanowił 246 002 PLN (15% wartości projektu).
Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych z powiatu kozienickiego poprzez zastosowanie kompleksowych działań aktywizacyjnych w ramach usług i instrumentów rynku pracy.
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 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.), w tym w szczególności:
• 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.
W okresie od stycznia do grudnia 2008r. wsparciem w ramach projektu systemowego „Wspierajmy bezrobotnych” zostało objęte 325
osób bezrobotnych, w tym w ramach:
– staży – 87 osób,
– przygotowania zawodowego w miejscu pracy – 104 osoby,
– szkoleń grupowych – 102 osoby, w tym:
• „Spawanie metodą MAG/135 i TIG/141 – 18 osób,
• „Kosmetyka, wizaż, stylizacja paznokci” – 15 osób,
• „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera i modułem nauki języka angielskiego” – 15 osób,
• „Magazynier – sprzedawca z obsługą komputera i wózka jezdniowego + HACCP” – 14 osób,
• „Masaż klasyczny i leczniczy” – 16 osób,
• „Dekorator wnętrz z florystyką” – 12 osób,
• „Fryzjer – stylista” – 12 osób.
– szkoleń indywidualnych pod potrzeby bezrobotnych – 20 osób,
– przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej – 25 osób,
– informacji zawodowej – 104 osoby,
– poradnictwa zawodowego – 86 osób,
– pośrednictwa pracy – 92 osoby.
Udział w projekcie systemowym przyczynił się również do osiągnięcia założonych w projekcie rezultatów miękkich wśród uczestników projektu, takich jak:
• zwiększenia wiary i zaufania we własne umiejętności,
• wzrost pewności siebie,
• wzrost mobilności zawodowej,
• wzrost motywacji do aktywnego poszukiwania pracy,
• wzrost samooceny,
• zdobycie umiejętności korzystania z technologii informacyjnych,
• wzrost aspiracji zawodowych i osobistych,
• zdobycie umiejętności komunikacyjnych.
Do dnia 31.12.2008 r. – 196 osób bezrobotnych zakończyło udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia, natomiast 13 osób
przerwało udział w projekcie, w tym 7 osób przerwało udział w projekcie z powodu podjęcia pracy.
Spośród ogółu osób bezrobotnych, które zakończyły udział w projekcie systemowym w 2008 r. – 39 osób bezrobotnych podjęło zatrudnienie
w ciągu 1 miesiąca od dnia zakończenia udziału w projekcie, natomiast po upływie 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie wyrejestrowanych z powodu podjęcia pracy było 10 uczestników projektu.
116 osób bezrobotnych, które rozpoczęły udział w projekcie systemowym w 2008 r. kontynuować będzie swój udział również w 2009 r.
w ramach następujących form wsparcia:
– staż – 80 osób,
– przygotowanie zawodowe – 36 osób.
W 2008r. poniesiono w projekcie systemowym wydatki na łączną kwotę 1 625 055,82 zł. Stanowiły one 99,09% całego budżetu projektu.
Na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych typu staże, przygotowanie zawodowe, szkolenia oraz jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej wydatkowano w ramach projektu systemowego w 2008 r. kwotę 1.610.643,53 zł, stanowiła ona 99% ogólnej
kwoty wydatków poniesionych w projekcie.
W 2009 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach ponownie przystąpi do naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektu systemowego, którego ogłoszenie zaplanowane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w lutym 2009 r.
arkadiusz nowakowski
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„Upowszechnianie integracji społecznej w powiecie kozienickim”
Od 1 lipca 2008r. Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Kozienicach realizuje Projekt systemowy „Upowszechnianie integracji społecznej
w powiecie kozienickim”. Projekt realizowany jest
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej
integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra
pomocy rodzinie.
W 2008 roku wartość projektu wyniosła prawie 206 tysięcy złotych. W minionym roku
w ramach projektu systemowego wypłacana była
pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla
7 osób „usamodzielnianych”. W ramach Aneksów
do Indywidualnych Programów Usamodzielniania
osoby te uczestniczyły w wyjazdowych zajęciach
aktywizacyjnych obejmujących: szkolenie „ABC
przedsiębiorczości z kursem komputerowym”, terapię psychologiczną oraz treningi kompetencji
i umiejętności społecznych.
Zorganizowano imprezę integracyjną, dzięki
której problemy osób niepełnosprawnych mogli poznać mieszkańcy powiatu kozienickiego.
Osiem osób niepełnosprawnych objętych Indywidualnymi umowami skorzystało z wyjazdowych
zajęć rehabilitacyjnych połączonych ze szkoleniem
komputerowym oraz z treningiem kompetencji
i umiejętności społecznych zawierającym elementy
wsparcia psychologicznego.
10 osobowa grupa uczestników Warsztatów
Terapii Zajęciowej została objęta wyjazdowymi
zajęciami rehabilitacyjnymi oraz treningiem kompetencji i umiejętności społecznych zawierającym
elementy wsparcia psychologicznego.
W ramach projektu systemowego w roku 2008
dokonano zakupów sprzętu i wyposażenia dla PCPR
w Kozienicach, stworzono także stronę internetową
projektu – www.pcprkozienice.pl.
W 2009 roku projekt będzie kontynuowany. Wartość przyznanej dotacji rozwojowej wynosi 389.164,00
złotych, w tym wkład własny Powiatu 10,5%.
W bieżącym roku planujemy zaktywizować:
• osoby niepełnosprawne, w tym niewidome i słabowidzące,
• osoby usamodzielniane z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.
Jednocześnie warunkiem zakwalifikowania osób do
udziału w projekcie jest spełnienie przez osoby m.in.
wymagań takich jak
• złożenie oświadczenia o dotychczasowym
nieskorzystaniu z tej samej formy wsparcia
w ramach projektów realizowanych w Działaniu 1.3 PO KL,
• ponadto musi to być osoba
a /bezrobotna i/lub
b /nieaktywna zawodowo /lub
c /zatrudniona
zagrożona wykluczeniem społecznym będąca w wieku
aktywności zawodowej, korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach ul.
Gen. Świerczewskiego 20, 26-900 Kozienice, tel. (048) 611 02 26, fax. (048) 611 02 25,
e-mail: pcpr@kozienicepowiat.pl

www.kozienicepowiat.pl

Powojenne przesiedlenia ludności
powiatu kozienickiego
ka Rządu decyzje podejmowali sowieccy
komendanci wojenni oraz dowódcy ludowego WP. Osadnictwem zajmowały się
w praktyce aż cztery ośrodki decyzyjne:
powiatowi referenci osadnictwa, którzy
zajmowali się rozdzielnictwem drobnych
i średnich gospodarstw rolnych do 5 ha
i małych warsztatów; urzędy ziemskie,
najczęściej administrowane przez władze
sowieckie, przyznawały gospodarstwa ponad 50 ha; referaty osadnictwa: przydzielały ziemie osadnikom wojskowym, nie
więcej niż 20 ha; Państwowy Urząd Repatriacyjny, jedynie tylko ten urząd miał
ustawowe uprawnienia do przeprowadzania akcji osadnictwa. Jednak większość
PUR-ów była dopiero w stadium organizacji i nie mogły fizycznie zapewnić bezpieczeństwa przesiedleńcom. Dodatkowo
problemy wiązały się z osadnictwem
w 25 kilometrowym pasie granicznym.
Na tym terenie akcja odbywać mogła się
za zgodą dowództwa WP, które właściwie
jej nie udzielało. Wobec tego następowały
samowolne próby osiedlenia, które kończyły się brutalnym kontrdziałaniem ze
strony władz wojskowych. Takie praktyki
rodziły w obserwatorach skrajnie negatywne odczucia, co potwierdził delegat
z powiatu: Wola Wojska Radzieckiego
(…) nie opiera się na przepisach ani na
instrukcjach. Jest jedynie wyżyciem się
jednostki, często nieuznającej Polski jako
państwa suwerennego.
Również sam kierownik kozienickiego komitetu do spraw przesiedleń podczas delegacji dojrzał wiele niedogodności
w trasie na Zachód. Informował on, że przesiedlani oczekiwali po kilka, kilkanaście
dni na pociąg w punkcie etapowym PUR
w Pionkach, narzekali na długą podróż,
która trwała od 6 do 10 dni, często skazani byli na dobrą lub złą wolę kolejarzy,
niekiedy musieli ich opłacić, aby pociąg
mógł pojechać dalej (szczególnie takie
praktyki stosowali kolejarze ze SkarżyskaKamiennej). W punktach wyładunkowych
PUR znów czekali nawet do 2 tygodni.
Z drugiej strony pracownicy PUR, aby zapobiec tego typu zdarzeniom wysyłali ludzi
prosto do określonych wsi często bezpośrednio z wagonów i bez żadnych wskazówek, aby tylko rozładować punkty etapowe.
W miejscach docelowych lokalne władze
wobec narosłych problemów były obojętne i lekceważąco odnosiły się do potrzebujących. Panowała tam drożyzna i mimo
zapewnień władz często brak było jakich-

kolwiek środków produkcji, inwentarza,
sprzętów do zagospodarowania. Jednym
z najbardziej niewygodnych problemów dla
osadników było nadawanie ziemi bez odpowiednich zaświadczeń pisemnych, tylko
na słowo. Praktyka taka w konsekwencji
prowadziła w różnych sytuacjach konfliktowych do usuwania siłą zdezorientowanych i zastraszonych prostych ludzi. Dziś
prowadzi zaś do konkretnych roszczeń
niemieckich. Początkową radość z posiadania gospodarstwa i możliwości ułożenia sobie życia, zastępowało zniechęcenie
spotęgowane ciągłymi groźbami, a nawet
napadami ze strony Niemców. Mimo przegranej wojny Polacy traktowani byli przez
ludność niemiecką jako element przejściowy i tania siła robocza. Jak zauważa prof.
Leszek Olejnik stan taki wynikał głównie
z powodu braku spójnego planu oddzielenia
od siebie ludności niemieckiej i polskiej.
Przytoczone relacje państwowych
urzędników jasno wskazują zaniedbania
nowych, niedoświadczonych władz jako
przyczynę problemów z akcją przesiedleńczą. Dziwią zatem w tym miejscu
zarzuty niektórych historyków, którzy
przed 1989 r. pisali: Destrukcyjną rolę
w tych wielkich przemieszczeniach ludności odegrało konspiracyjne podziemie.
Prawdą jest jednak fakt, że możliwość
wyjazdu na Ziemie zachodnie dała wielu
członkom polskiego państwa podziemnego możliwość ucieczki od powojennych
szykan ze strony policji politycznej, która
po 1946 r. siała trwogę i dopuszczała się
aktów przemocy wobec ludzi związanych
z legalną i nielegalną opozycją rządu komunistycznego.
Pierwsze wyjazdy z powiatu Kozienice
nastąpiły w kwietniu 1945 r. ostatni zorganizowany transport wyjechał 16 marca
1946 r. W latach następnych ekspansja na
Ziemie Zachodnie, choć popierana przez
lokalne władze, odbywała się głównie
staraniem samych wyjeżdżających. Największa dynamika w akcji przesiedleńczej
w powiecie występowała w połowie
1945 r. Do 24 lipca 1945 r. z powiatu wyjechało ok. 12 tysięcy osób. Znaczna ilość
powróciła jednak nie mogąc się odnaleźć
na terenach z daleka od ojcowizny, często
padali ofiarą opisanych powyżej zjawisk.
Kilkadziesiąt rodzin wprost oświadczyło,
że: zostali wyrzuceni przez Niemców [sic]
oraz że brak zapewnień bezpieczeństwa
przez czynnik polski.
Krzysztof zając
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Informacje

1% Podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego
Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w rozliczeniach rocznych za 2008 r. podatnicy mogą podzielić się 1 proc. swojego
podatku należnego z wybraną organizacją .
W zeznaniu należy podać numer KRS, nazwę organizacji
oraz kwotę, którą chcemy przekazać. Należy przy tym zwrócić
szczególną uwagę, aby nie popełnić błędu w numerze KRS czy
nazwie. Pomyłki w tym zakresie organ podatkowy może potraktować na równi z niezłożeniem wniosku. Może jednak także wezwać podatnika do usunięcia błędów.
1% podatku na rzecz wskazanej organizacji urząd skarbowy
przekaże, w terminie do 3 miesięcy. Organizację podatnik może
wybrać z wykazu opublikowanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2008 roku (MP Nr 96, poz. 827)
lub na stronie www.pozytek.gov.pl
1. Fundacja „Zdrowe Dziecko” Numer KRS 0000146712
Fundacja „Zdrowe Dziecko” działa od 27 grudnia 1993 roku.
Cele Fundacji:
• Dążenie do systematycznej poprawy warunków leczenia dzieci
przebywających we wszystkich oddziałach Szpitala Rejonowego w Kozienicach – stworzenie „Szpitala przyjaznego dziecku”;
poprawa warunków leczenia dzieci z astmą oraz z przewlekłymi
schorzeniami dróg oddechowych; udzielanie możliwej w ramach
Fundacji pomocy dzieciom niepełnosprawnym; kontynuowanie
szczepień przeciwko WZW – B wśród dzieci w wieku przedszkolnym; udzielanie pomocy oddziałom dziecięcym z terenu
całego województwa radomskiego
2. Ludowy Klub Sportowy „Megawat” Świerże Górne Numer KRS 0000229573
Klub realizuje swoje cele przez:
• Prowadzenie działalności szkoleniowej i zajęć sportowych;
organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych;
uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych; sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami
Klubu; zapewnienie odpowiednich obiektów urządzeń i sprzętu
dla prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu; współdziałanie z władzami samorządowymi i szkolnictwem
na wszystkich szczeblach; organizację i prowadzenie wszelkiej
działalności zmierzającej do stałego rozwoju kultury fizycznej
i sportu; propagowanie kultury fizycznej i sportu w różnych
dyscyplinach i formach na rzecz lokalnej społeczności dzieci
i młodzieży; kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych
Klubu. LKS Megawat zrzesza około stu zawodników. W tej
chwili w klubie grają dwie drużyny – zespół juniorów i seniorów. Młodzież wchodząca w skład tych drużyn to uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjów. Pochodzą z takich miejscowości jak Piotrkowice, Świerże Górne, Nowa Wieś, Ryczywół
i Wola Chodkowska.
3. Klub Jeździecki „SKARB” przy Stadninie Koni w Kozienicach Numer KRS 0000234855
Działalność Klubu:
• Uprawianie sportów konnych w różnej formie, szkolenie
i doskonalenie kwalifikacji członków zrzeszonych w Klubie,
opieka nad młodzieżą zrzeszoną w Klubie, przygotowywanie

zawodów konnych i pokazów szkoleniowych, sprawowanie
opieki weterynaryjnej, utrzymanie i żywienie koni. Klub Jeździecki „SKARB”, co roku w lipcu organizuje letnie zwody,
a na zakończenie sezonu jeździeckiego odbywa się Bieg Myśliwski Św. Huberta. Zawodnikami klubu jest młodzież szkolna z terenu Miasta i Gminy Kozienice. Każdy, kto jest zainteresowany jazdą konną i chce należeć do klubu ma możliwość
nauki jazdy konnej od podstaw pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Dla zaawansowanych członków klub proponuje dalsze treningi służące podnoszeniu umiejętności jeździeckich, w ofercie są również: wyjazdy do innych klubów
i ośrodków jeździeckich, imprezy typu ogniska, kuligi, biegi Św.
Huberta. Członkowie klubu mają możliwość łączenia przyjemności obcowania z końmi, poznawania historii jeździectwa oraz
tradycji z nim związanych. Choć Klub Jeździecki „SKARB” nie
prowadzi działalności zarobkowej organizuje, coroczne zawody,
w ten sposób promuje nie tylko swoich najlepszych jeźdźców,
ale i swój region.
4. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich
Rodzin „Sami Sobie” Numer KRS 0000216086
Cele statutowe Stowarzyszenia „ Sami Sobie”
• profilaktyka niepełnosprawności u dzieci, młodzieży i dorosłych,
• działalność charytatywna na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin przyczyniająca się do pokonywania ich
trudności życiowych,
• pogłębianie wrażliwości i świadomości społecznej odnośnie
funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
• pobudzanie społeczeństwa do działań na rzecz poprawy sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych,
• działania na rzecz likwidacji barier i ograniczeń uniemożliwiających niepełnosprawnym udział w życiu społecznym i gospodarczym,
• informowanie środowiska osób niepełnosprawnych o przysługujących im prawach i możliwościach mających na celu poprawę funkcjonowania społecznego,
• integrowanie osób niepełnosprawnych z różnymi środowiskami.
5. Polski Związek Niewidomych koło w Kozienicach
KRS 0000163347
Koło funkcjonuje od 1999 roku. Obecnie zrzesza około
100 osób niewidomych i słabowidzących. Organizuje szkolenia, wyjazdy integracyjne, turnusy rehabilitacyjne i spotkania
okolicznościowe.
Nowi członkowie związku przechodzą szkolenia z rehabilitacji podstawowej, która obejmuje między innymi chodzenie
z białą laską i czynności dnia codziennego.
W kozienickim kole jest instruktor posiadający uprawnienia do prowadzenia obu rodzajów szkoleń . Koło pomaga nie
tylko osobom niewidomym i słabowidzącym, ale także ich rodzinom i opiekunom.
6. PCK Zarząd Rejonowy w Kozienicach
KRS 0000225587
magdalena domagała
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