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budżet powiatu 
kozienickiego 

na 2013 rok
Budżet powiatu kozienickiego na rok 

2013 został uchwalony na XXVI Sesji 
Rady Powiatu Kozienickiego. 

Dochody budżetowe na 2013 
rok prognozuje się w wysokości  
56.470.040,89 zł, w tym dochody bieżące 
51.194.330,62 zł, a dochody majątkowe 
5.275.710,27 złotych.

Starosta Powiatu Kozienickiego 
Janusz Stąpór

Budżet na 2013 rok jest podob-
ny do budżetu w roku ubiegłego i lat  
poprzednich.

Obserwujemy tendencję do zmniejsza-
nia dochodów własnych z PIT i CIT.

Wskaźnik zadłużenia powiatu jest niski, 
bo w stosunku do planowanych dochodów 
na koniec roku budżetowego wyniesie 
17,71%, a ustawowo może być do 60%.
W obsłudze zadłużenia wskaźnik wynosi 
5,17% , a ustawowo może być 15%.

Są to wskaźniki pokazujące, że powiat 
ma dobra sytuację mimo zadłużenia.

Inwestujemy głównie w dziedzinach, 
które służą bezpośrednio mieszkańcom: 
służbę zdrowia, oświatę, infrastrukturę 

Dokończenie na str. 2

150. rocznica wybuchu  
Powstania styczniowego

Uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012roku, rok 2013 
ogłoszono Rokiem Powstania Styczniowego. Uchwała Senatu stanowi wyraz najwyż-
szego hołdu poświęceniu i ofierze uczestników tamtych wydarzeń oraz wyraża pie-
lęgnowany do dziś kult odpowiedzialności oraz obowiązku wobec Ojczyzny i Narodu.  
4 stycznia br. również Sejm RP uczcił 150. rocznicę wybuchu powstania stycznio-
wego. W specjalnej uchwale, przyjętej przez aklamację, posłowie oddali hołd żołnie-
rzom powstania i przywódcom Rządu Narodowego.

W jednym z Biuletynów „Nasz Po-
wiat” (Nr 2/2011, luty) opublikowany 
został artykuł pt „Ślady Powstania 
Styczniowego w powiecie kozienickim”. 
W artykule przedstawione zostały miejsca 
pamięci związane z Powstaniem Stycz-
niowym 1863-1864, rozsiane od północ-
nych, aż po południowe granice powiatu 
kozienickiego. Upamiętniają one tereny 
walk, miejsca przebywania, postoju or-
ganizacji powstańczych, a także znanych 
i anonimowych uczestników powstania 
powstaniu – poległych w boju, straconych 
za udział w zrywie narodowościowym, 
zesłanych na katorgę, wreszcie tych nie-
wielu, którym udało się przeżyć i uniknąć 
represji. Chcąc przypomnieć czytelnikom 
te miejsca przedrukowujemy wspomnia-
ny artykuł, zamieszczając go na dalszych 
stronach Biuletynu (str. 7 – 9).

W bieżącym wydaniu Biuletynu dodat-
kowo prezentujemy wybór fragmentów  
z monumentalnego dzieła opracowanego 
przez Stanisława Zielińskiego „Bitwy  
i potyczki 1863-1864” wydanego w Rap-
perswill w 1913 r. w 50. rocznicę wybu-
chu powstania. Na łączną liczbę przeszło 
1220 bitew i potyczek powstańczych 

kilka miało miejsce na terenie obecnego 
powiatu kozienickiego. Poniższe teksty 
źródłowe dotyczą właśnie tych wyda-
rzeń. W tekście zachowano oryginalną 
pisownię. Przy każdej uporządkowanej 
chronologicznie potyczce znajdziemy 
nazwę miejscowości, w razie potrzeby 
ściślejsze określenie położenia poprzez 
podanie w kilometrach odległości miejsca 
od najbliższego miasta. W nawiasie kwa-
dratowym zamieszczono numer strony, 
na której znajduje się w oryginale dzieła 
opis potyczki. 

Niniejszy tekst nie wyczerpuje tema-
tyki Powstania Styczniowego na terenie 
dzisiejszego powiatu kozienickiego. Jak 
sam autor zaznacza, praca jego „(…) nie 
pragnie być niczem innem, jak tylko przy-
czynkiem do historyi i działań wojennych, 
notatnikiem, schematem po prostu, który 
doprasza się uzupełnień i sprostowań”. 
Głównym celem Stanisława Zielińskiego, 
który z benedyktyńską cierpliwością pod-
szedł do tematu, było zebranie i usyste-
matyzowanie istniejącej wówczas wiedzy  
o datach i miejscach poszczególnych bi-

Apel Starosty Kozienickiego Janusza Stąpora
W roku 2013 przypada 150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Sejm  

i Senat RP ogłosił ten rok Rokiem Powstania Styczniowego. W związku  
z tym zwracam się z apelem do wszystkich mieszkańców powiatu kozienickiego, in-
stytucji, organizacji do uczczenia w tym roku pamięci powstania.

22 stycznia odbyła się zaplanowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
akcja zapalania zniczy przy mogiłach powstańczych i miejscach upamiętniających 
Powstanie Styczniowe.

Proszę o pozytywny odzew na ten apel. Jest to powstanie bardzo ważne w naszej 
historii. Tragiczne, ale pełne chwały. Powstanie, które zmieniło nasze społeczeństwo  
i dało początek kształtowania się innej, „nowoczesnej” Polski w przyszłości.  
Zachowajmy szczególną pamięć o tym wydarzeniu przez cały 2013 rok.
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drogową – wskaźnik odtworzenia dróg 
wynosi 60%.

Wybudowany został budynek mieszkal-
ny dla mieszkańców DPS w Kozienicach, 
otwarcie odbędzie 25 stycznia br. 

Planujemy złożenie drugiego wnio-
sku o pozyskanie środków finanso-
wych z funduszy unijnych. Ze środków 
otrzymanych z pierwszego wniosku  
w trakcie realizacji jest projekt „Prze-
ciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  
w powiecie kozienickim”, dzięki któremu 
80 gospodarstw domowych otrzymało  
komputery.

W związku z uchwaloną Wieloletnią 
Prognozą Finansową na lata 2013-2032 
powiat ma ograniczoną możliwość zacią-
gania kredytów. 

Nie da się rozpatrywać budżetu  
w skali danego roku czy nawet kadencji, 
bo aby w sposób sensowny realizować 
inwestycje trzeba patrzeć w przyszłość.

W drugiej kadencji planujemy inwe-
stycje tak, aby miały logiczny ciąg i aby 
zabezpieczone były potrzeby mieszkań-
ców np. drogi, oświata, dofinansowanie 
szpitala. 

Przy różnych zadaniach inwesty-
cyjnych współpracujemy z gminami, 
szczególnie z gminą Kozienice oraz 
miejscowym biznesem, gdzie najwięk-
szy udział ma Enea Wytwarzanie SA  
w Świerżach Górnych, która m.in. 
objęła patronatem Placówkę Socjali-
zacyjną PANDA i Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Opactwie. 
Patronat polega na wsparciu finanso-
wym działalności statutowej placówek 
w latach 2012 – 2016 w kwocie po 
150.000, -zł rocznie.

Na prognozowaną kwotę docho-
dów składają się: subwencja ogólna 
w wysokości 20.712.053,-zł, (97,1% 
subwencji 2011 roku), dotacje celo-
we z budżetu państwa w wysokości 
7.440.883,-zł, dochody własne w wy-
sokości 27.836.004,89 zł oraz pozostałe 
dochody w wysokości 481.100,-zł. 

Subwencja ogólna składa się z trzech 
części: część oświatowa – 16.925.238,-zł 
(wielkość na poziomie 2012 roku), część 
wyrównawcza – 833.415,-zł, część rów-
noważąca – 2.953.400,-zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa 
obejmują: dotacje na zadania bieżą-
ce z zakresu administracji rządowej 
– 6.893.683,- zł, dotacje na realizację 
bieżących zadań własnych – 547.200,-zł 
(w zakresie pomocy społecznej). 

Dochody własne powiatu obejmują 
głównie:
– udział w podatku dochodowym od osób 

fizycznych PIT 8.975.045,-zł, 
– udział w podatku dochodowym od osób 

prawnych CIT – 1.450.000,-zł,
– wpływy z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska (FOŚ) – 3.000.000,-zł, 
– wpływy z usług 3.931.027,-zł 
– dochody z najmu i dzierżawy składni-

ków majątkowych – 331.958,-zł,
– wpływy z opłaty komunikacyjnej 

1.217.236,-zł,
– ze sprzedaży składników majątkowych 

2.600.000,-zł (planowana sprzedaż 
gruntu i budynku),

– dotacje otrzymane od innych j.s.t. 
2.911.000,-zł,

– dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych ze środków funduszy 
europejskich 2.376.633,02 zł.
W skład pozostałych dochodów 

wchodzą: środki z ARiMR na wypłatę 
ekwiwalentów za wyłączenie gruntów 
rolnych z upraw rolnych i prowadzenie 
upraw leśnych 130.000,-zł oraz środki  
z Funduszu Pracy na finansowanie kosz-
tów wynagrodzeń i składek na ubezpie-
czenia społeczne pracowników Powia-
towego Urzędu Pracy – 351.100,-zł,

Wydatki budżetowe na 2013 rok pla-
nuje się w wysokości 59.393.512,89 zł, 
w tym wydatki bieżące 50.112.106,53 zł, 
a wydatki majątkowe 9.281.406,36 zł.

W budżecie powiatu na 2012 rok za-
planowana kwota wydatków wynosiła 
59.652.874,-zł. 

Na podstawie decyzji Ministra Fi-
nansów  powiat kozienicki jest zobo-
wiązany dokonać wpłaty do budże-
tu państwa w 2013 roku w kwocie 
1.009.324,-zł (z przeznaczeniem na 
część równoważącą subwencji ogólnej 
dla powiatów).

W ramach wydatków inwestycyjnych 
na budowę i przebudowę dróg powiato-
wych zaplanowano kwotę 5.135,000,-zł 
oraz kwotę 300.000,-zł na dotację celo-
wą dla gminy Głowaczów z tytułu pomo-
cy finansowej na budowę drogi gminnej. 
Na ukończenie budowy budynku miesz-
kalnego dla mieszkańców DPS wraz  
z wyposażeniem przeznacza się kwo-
tę 673.322,-zł. Na termorenowację 
budynku oddziału zakaźnego Szpita-
la Powiatowego zaplanowano kwotę  
240.000,-zł oraz na zakup sprzętu me-
dycznego – 300.000,-zł.

Na adaptację I piętra Poradni Psycho-
logiczno – Pedagogicznej przeznaczono 

kwotę 80.000,-zł.
Powiat Kozienicki jest jednost-

ką uczestniczącą w realizowanych 
przez Urząd Marszałkowski w ramach 
RPOWM projektach pn. „Przyśpie-
szenie konkurencyjności wojewódz-
twa mazowieckiego przez budowanie 
społeczeństwa informacyjnego i go-
spodarki opartej na wiedzy poprzez 
stworzenie zintegrowanych baz wie-
dzy o Mazowszu” (BW) oraz „Rozwój 
elektronicznej administracji w samo-
rządach województwa mazowieckiego 
wspomagającej niwelowanie dwudziel-
ności potencjału województwa” (EA), 
na które na 2013 rok zostały zaplano-
wane dotacje na wydatki inwestycyjne 
w wysokości 324.784,36 zł.

Ze środków uzyskanych z opłat za 
korzystanie ze środowiska planuje się 
przeznaczyć dla gmin z terenu powiatu 
kozienickiego dotacje celowe na po-
moc finansową udzielaną między j.s.t. 
na dofinansowanie zadań inwestycyj-
nych kwotę 1.800.000,-zł. 

Na programy i projekty współfinanso-
wane ze środków funduszy europejskich 
zaplanowano kwotę 2.452.613,55 zł.

Na 2013 rok planuje się udzielenie 
dotacji z budżetu powiatu w ogólnej 
kwocie 4.868.568,36 zł, z tego pod-
miotom należącym do sektora finansów 
publicznych 3.557.988,36 zł, podmio-
tom nienależącym do sektora finansów 
publicznych 1.310.580,-zł, w tym dla 
szkół niepublicznych 1.270.580,-zł, 
dla Stowarzyszeń (w ramach pożytku 
publicznego) 40.000,- zł.

Na obsługę długu publicznego za-
planowano kwotę 1.916.450,20 zł,  
z tego na odsetki od wyemitowanych 
obligacji samorządowych 475.000,-zł, 
na wydatki z tytułu poręczenia kredytu 
dla Szpitala Powiatowego w Kozieni-
cach 1.441.450,20 zł.

W budżecie powiatu na 2013 
rok utworzono rezerwy w kwocie  
896.000,-zł, w tym: rezerwę ogólną  
w kwocie 196.000,-zł, rezerwy celo-
we: na wydatki oświatowe w kwocie 
600.000,-zł oraz na realizację zadań 
własnych z zakresu zarządzania kryzy-
sowego w kwocie 100.000,-zł. 

Planowany deficyt budżetowy na  
2013 rok wynosi 2.923.472,-zł.

Źródłami pokrycia deficytu będą przy-
chody:
– z emisji obligacji samorządowych 

2.000.000,-zł,

budżet powiatu kozienickiego na 2013 rok
Dokończenie ze str. 1

Dokończenie na str. 3
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podsumowanie projektu
„zapewnienie prawidłowej gospodarki  

wodno – ściekowej na terenie gminy kozienice”
W piątek – 14 grudnia 2012 r. – w pen-

sjonacie Ośrodka Rekreacji KCRiS odbyła 
się konferencja podsumowująca najwięk-
szy projekt realizowany przy współudziale 
środków zewnętrznych czyli „Zapewnie-
nie prawidłowej gospodarki wodno – ście-
kowej na terenie gminy Kozienice”. 

Na realizację Projektu udało się pozy-
skać dotację z Unijnego Funduszu Spójno-
ści w rekordowej kwocie: 22.700.364,05 zł. 
Natomiast całkowity koszt realizacji prac 
wodno – kanalizacyjnych wyniósł ponad 
40 milionów złotych. 

Spotkanie otworzył burmistrz Tomasz 
Śmietanka. Po oficjalnym powitaniu gości 
w kilku słowach podsumował przedsię-
wzięcie. Dotarliśmy do finału długoletnie-
go procesu szeroko rozumianej gospodarki 
wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy 
zapoczątkowanej jeszcze przez poprzednie-
go burmistrza, a następnie kontynuowanej 
przez obecne władze przy mocnym wspar-
ciu kolejnych rad miejskich – informował 
zgromadzonych. Inwestycja ta wpisuje się 
w liczne proekologiczne działania realizo-
wane na ziemi kozienickiej. Celem Projektu 
jest odbiór i oczyszczenie ścieków komunal-
nych na terenie gminy zgodnie z dyrekty-
wami unijnymi, zapewnienie mieszkańcom 
odpowiedniej jakości wody do picia oraz 
zachowanie bioróżnorodności przyrodni-
czej terenu o najwyższym statusie ochrony 
przyrody, w tym m.in. w ramach sieci Natu-
ra 2000 oraz w obszarach chronionego kra-
jobrazu – wyliczał burmistrz Śmietanka.

Na zakończenie burmistrz podziękował 
wszystkim osobom zaangażowanym w reali-
zację Projektu za skuteczną i dobrze wykona-
ną pracę, dzięki której praktycznie cały obszar 

miejski i wiejski gminy Kozienice, jako jed-
nej z nielicznych w Polsce, został zwodocią-
gowany i skanalizowany w 100%.

Szczegółowych informacji na temat 
procesu realizacji i ich wynikach udzielił 
koordynator Projektu, a obecnie także pre-
zes Kozienickiej Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. – Robert Wojcieszek: Cała inwe-
stycja trwała 4 lata. Objęła ona swym zasię-
giem modernizację i rozbudowę oczyszczal-
ni ścieków w Kozienicach, budowę stacji 
uzdatniania wody w Janowie, modernizację 
SUW w Łuczynowie i Stanisławicach, a tak-
że budowę  sieci wodociągowej i kanaliza-
cji sanitarnej na Powiślu: w Opatkowicach, 
Majdanach, Holendrach Piotrkowskich 
oraz w Holendrach Kozienickich, Kuź-
mach, Piotrkowicach, Holendrach Kuźmiń-
skich oraz na działkach rekreacyjnych w m. 
Psary. Ogółem wybudowano ponad 42 km 

kanalizacji sanitarnej 
oraz prawie 47 km sieci 
wodociągowej. 

Zastępca burmi-
strza ds. technicz-
nych – Igor Czerwiń-
ski, który z ramienia 
Urzędu Miejskiego 
czuwał nad inwesty-
cjami przypomniał, 
iż równolegle do tego 
dużego projektu re-
alizowane były inne 
– równie ważne, ale 
mniejsze – projekty, 
m.in.: budowa ka-
nalizacji sanitarnej  
w Wólce Tyrzyńskiej, 
Dąbrówkach i Sam-
wodziu oraz w Staszo-

wie. Łączne koszty realizacji wszystkich 
projektów składających się na zapew-
nienie prawidłowej gospodarki wodno 
– ściekowej na terenie gminy Kozienice 
wyniosły ponad 50 mln złotych, z czego 
aż 27 milionów to fundusze europejskie 
– dodał burmistrz Czerwiński. 

Po konferencji wszyscy goście zostali 
zaproszeni do zmodernizowanej i rozbu-
dowanej oczyszczalni ścieków w Kozie-
nicach. Podczas zwiedzania zaprezento-
wano nowoczesną suszarnię słoneczną 
oraz nowy – trzeci – ciąg technologiczny. 

Jednostkami realizującymi Projekt 
była Gmina Kozienice oraz Kozienicka 
Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

JAROSłAW TRAcZyK
Na podst.mat.Kroniki Kozienickiej

budżet powiatu kozienickiego na 2013 rok
– z wolnych środków 923.472,-zł.

Ogółem przychody zaplanowano  
w kwocie 3.923.472,-zł, z tego: z emi-
sji obligacji 3.000.000,-zł, z wolnych 
środków 923.472,-zł, a rozchody na 
wykup obligacji zaplanowano w kwocie 
1.000.000,- zł. 

Przychód z emisji obligacji w kwo-
cie 3.000.000,-zł planuje się przezna-
czyć na: inwestycje (głównie drogowe) 
– 2.000.000,-zł, a na wykup obligacji  
wyemitowanych w latach poprzednich 
1.000.000,-zł.

Zadłużenie powiatu na dzień 1 stycz-
nia 2013 roku z tytułu emisji obligacji 

samorządowych wynosi 8.000.000,-zł, 
a planowane na 31 grudnia 2013 rok 
wyniesie 10.000.000,-zł.

Wskaźnik zadłużenia do planowa-
nych dochodów na koniec roku budże-
towego wyniesie 17,71 %, a planowany 
wskaźnik obciążenia budżetu spłatami 
zadłużenia łącznie z kosztami obsługi  
i spłatami kwot wynikających z udzie-
lonych poręczeń wyniesie 5,17%.

Przy opracowywaniu projektu bu-
dżetu na 2013 rok Zarząd Powiatu 
uwzględnił założenia przyjęte w projek-
cie budżetu państwa na 2013 rok:
– prognozowany średnioroczny wskaźnik 

cen towarów i usług konsumpcyjnych 
w wysokości 102,7%,

– średnioroczny wskaźnik wzrostu wyna-
grodzeń w państwowej sferze budżeto-
wej w wysokości 100,0%,

– wysokość obowiązkowej składki na 
Fundusz Pracy nie ulega zmianie i wy-
nosić będzie 2,45% podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne  
i rentowe. 

DANUTA DeleKTA

Dokończenie ze str. 2
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28 grudnia 2012 roku odbyła się XXVI 
Sesja Rady Powiatu Kozienickiego.

Po otwarciu obrad i stwierdzenia quo-
rum radni podjęli uchwałę w sprawie 
wstąpienia kandydata w miejsce radnego, 
którego mandat wygasł. Radnym został 

XXVi sesja rady powiatu kozienickiego

uroczysta sesja rady powiatu kozienickiego
7 grudnia 2012 roku odbyła się w Og-

nisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jorda-
nowski” XXV Uroczysta Sesja Rady Po-
wiatu Kozienickiego wspólna z Uroczystą 
Sesją Rady Miejskiej w Kozienicach. 
Przewodniczący Rady Powiatu Włodzi-
mierz Stysiak otworzył obrady Sesji Rady 
Powiatu, a Przewodniczący Rady Miej-
skiej obrady Sesji Rady Miejskiej.

W obradach sesji uczestniczył Wojewo-
da Mazowiecki Jacek Kozłowski oraz poseł 
na Sejm RP Czesław Czechyra, lekarz, dłu-
goletni pracownik kozienickiego szpitala. 

Przewodniczący Włodzimierz Stysiak 
stwierdził, iż ta uroczysta, wspólna sesja jest 
formą podziękowania dla budowniczych  
i pracowników szpitala w Kozienicach. Jest 
wyrazem troski i okazją do poinformowania 
o podejmowanych przez obydwa samorzą-
dy działaniach dla utrzymania funkcjono-
wania szpitala w dotychczasowej strukturze 
własności oraz dla jego rozwoju. Przewod-
niczący Mariusz Prawda przedstawił realia 
w jakich funkcjonuje w dzisiejszych cza-
sach służba zdrowia.

Dzieje i rozwój służby zdrowia na ziemi 
kozienickiej przedstawił Krzysztof Zając 
radny Rady Miejskiej w Kozienicach. Były 
dyrektor SP ZZOZ w Kozienicach, emery-
towany lekarz Jacek Żórawski opowiedział 
o historii szpitala od momentu wmurowania 
kamienia węgielnego pod budowę nowego, 
obecnie istniejącego gmachu szpitala przy 
ulicy gen. W. Sikorskiego.

Dyrektor SP ZZOZ Marek Pacyna 
przedstawił ogólny zarys funkcjonowania 
placówki. 

Podczas sesji zasłu-
żeni pracownicy szpitala 
otrzymali odznaczenia 
państwowe i odznaki ho-
norowe. 

Postanowieniem 
Prezydenta RP Broni-
sława Komorowskiego 
z dnia 26.11.2012 r. 
Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odro-
dzenia Polski odzna-
czony został Jacek 
Żórawski;
Złotym Krzyżem Za-
sługi 
Maria Elżbieta Szczy-
piór; 
Srebrnymi Krzyżami 
Zasługi 
Maria Jakubik, Halina Jurkowska,  
Grażyna Mazur; 
Brązowym Krzyżem Zasługi 
Danuta Bilska.
Odznaki honorowe przyznane przez 
Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza 
otrzymali:
Maria Augustyniak, Jolanta Czechyra, 
Halina Bogusława Dziuba, Beata Grasz-
kiewicz, Stanisław Gugała, Marek Kuź-
miński, Ignacy Lipski, Andrzej Krzysz-
tof Mańko, Barbara Michnicka, Lucyna 
Olma, Władysława Paduch, Stanisława 
Skok, Jerzy Śmiech, Marianna Wróbel, 
Maria Halina Urbanek. 

Krzyże i odznaki wręczali Wojewoda 
Mazowiecki Jacek Kozłowski, poseł na 

Sejm Czesław Czechyra oraz wicestaro-
sta powiatu kozienickiego Józef Grzegorz 
Małaśnicki.

Zastępca Dyrektora ds. Pielegniarstwa 
Grażyna Mazur podziękowała w imieniu 
odznaczonych za doceniony trud i zaan-
gażowanie.

Krótkie przemówienia wygłosili: wo-
jewoda Jacek Kozłowski, poseł Czesław 
Czechyra, wicestarosta Józef Grzegorz 
Małaśnicki, burmistrz Tomasz Śmietanka. 

Koncert muzyczny wszystkim pra-
cownikom kozienickiej służby zdrowia 
zadedykowała Szkoła Muzyczna I Stop-
nia w Kozienicach pod dyrekcją Zdzisła-
wa Włodarskiego.

DANUTA DeleKTA

Od prawej: Jacek Żórawski, Maria elżbie-
ta Szczypiór, Maria Jakubik, Halina Jurkowska,  
Grażyna Mazur, Danuta Bilska

Stanisław Orzechowski, który złożył ślu-
bowanie.

Radni wysłuchali informacji o reali-
zacji zadań przez Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego w Kozienicach,  
o funkcjonowaniu Zarządu Dróg Powia-
towych w Kozienicach oraz  ocenie stanu 
dróg powiatowych.

Podjęte zostały uchwały w następują-
cych sprawach:
– zmiany Uchwały Nr II/21/2010 Rady 

Powiatu Kozienickiego z dnia 13 grud-
nia 2010 r. w sprawie wyboru Komisji 
Rewizyjnej,

– ustalenia składów osobowych Stałych 
Komisji Rady Powiatu Kozienickiego,

– zmiany Uchwały Nr II/24/2010 Rady 
Powiatu Kozienickiego z dnia 13 grud-
nia 2010 r. w sprawie powołania Prze-
wodniczących Stałych Komisji Rady 
Powiatu Kozienickiego,

– zatwierdzenia rocznego planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ko-
zienickiego na 2013 rok,

– przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu na 
2013 rok,

– wprowadzenia zmian w budżecie po-
wiatu na 2012 rok,

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej powiatu kozienickiego na lata 
2012-2037,

– zmiany do uchwały Nr XVII/130/2012 
z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie 
określenia zadań i wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych z zakresu re-
habilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
w powiecie kozienickim na 2012 rok,
Radni uchwalili także budżet powiatu 

kozienickiego na 2013 rok oraz Wielolet-
nią Prognozę Finansową powiatu kozieni-
ckiego na lata 2013-2032.

D.D.

Informacje
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Koncert noworoczny „MuzyKa z czterech stron świata”
5 stycznia 2013 roku w kozienickiej 

elektrowni odbył się V Koncert Nowo-
roczny. Organizatorami koncertu „Muzy-
ka z czterech stron świata” byli: Janusz 
Stąpór – Starosta Powiatu Kozienickiego, 
Tomasz Śmietanka – Burmistrz Gminy 
Kozienice, Krzysztof Zborowski – Pre-
zes Zarządu ENEA Wytwarzanie S.A., 
Piotr Walczak – Prezes Zarządu Lactalis 
Polska. Patronat objął Czesław Czechyra 
Poseł na Sejm RP.

W tym roku w Galowym Koncer-
cie wystąpili: Gary Guthman (USA) 

– trąbka solo, Genady Iskhakov (Rosja) 
– tenor, Piotr Rafałko – tenor, Jacek Sil-

ski – wokal oraz zespół Soul City w skła-
dzie: Alicja Kalinowska, Anna Małek, 
Barbara Kurdej-Szatan, Beata Kurda, Łu-
kasz Szuba, Rafał Szatan, Michał Bober  
z towarzyszeniem Królewskiej Orkiestry 
Symfonicznej pod dyrekcją Jacka Paweł-
czaka. Koncert prowadził Andrzej Rosa – 
dyrektor i założyciel orkiestry. W programie 
koncertu znalazły się między innymi pieśni 
neapolitańskie, gruzińskie, rosyjskie oraz 
znane przeboje z filmów i musicali „James 
Bond”, „Noce i dnie”, „Różowa pantera”, 
„Pan Tadeusz”, „Dzwonnik z Notre Dame”. 
Koncertu wysłuchało ponad 300 osób za-
proszonych przez organizatorów. 

Galowe Koncerty Noworoczne  
w Elektrowni „Kozienice” odbywają się od 
pięciu lat. W latach 2009 – 2010 wystąpili 
soliści Polskiej Opery Kameralnej w Łodzi 
pod dyrekcją Kazimierza Kowalskiego.  
W programie oprócz najpopularniejszych 
kolęd polskich znalazły się przeboje m. 
in. z takich dzieł jak: „Straszny Dwór”, 
„Skrzypek na dachu”, „Księżniczka Czar-
dasza”, „Wesoła Wdówka”, „My Fair 
lady”, „Baron Cygański”, „Halka”, „Cyru-
lik Sewilski”, „Hrabina Marica”.

W 2011 roku wystąpiła Radomska Or-
kiestra Kameralna wykonując najsłynniej-
sze arie i uwertury z operetek, dzieł skom-
ponowanych przez Straussów. Z orkiestrą 
gościnnie wystąpili soliści: Anna Kutkow-
ska-Kass z Teatru Wielkiego w Warszawie, 
Margarita Elia z Cypru oraz Marek Szymań-
ski – tenor Teatru Wielkiego w Poznaniu.

28 stycznia 2012 roku odbył się IV koncert 
z cyklu Karnawałowa Gala Gwiazd w wyko-
naniu Królewskiej Orkiestry Symfonicznej 
w Wilanowie pod batutą Michała Czubaszka 
oraz solistów: Julity Mirosławskiej, Krystia-
na Krzeszowiaka, Beaty Wyrąbkiewicz, Mi-
chała Milowicza, Jacka Silskiego. Gwiazdą 
wieczoru był Vadim Brodski – znakomity 
wirtuoz skrzypiec, znany i koncertujący na 
całym świecie. Koncert poprowadził Bog-
dan Kierejsza. Orkiestra oraz jej soliści 
wykonali największe przeboje musicalowe 
oraz znane utwory muzyki filmowej. Były 
to motywy muzyczne z filmów: „Romeo  
i Julia”, „Ojciec Chrzestny”, „Love Story”, 
„Greace”, „Piraci z Karaibów” oraz  melodie 
cygańskie.

lUcyNA DOMAńSKA-STANKieWicZ

Przyrodniczo – Krajobrazowa ścieżKa dydaKtyczna “KręPiec”
Puszcza Kozienicka znajdująca się na 

terenie Powiatu Kozienickiego podlega 
ochronie ze względu na swoje unikal-
ne walory przyrodnicze.Wzrost natęże-
nia ruchu turystycznego na obszarach 
chronionych stwarza potrzebę tworzenia 
ścieżek dydaktycznych, które skutecznie 
zmniejszają ingerencję turystówi w śro-
dowisko naturalne. W dniu 14 grudnia  
w Kozienickim Parku Krajobrazowym 
oddano do użytku przyrodniczo-krajobra-
zową ścieżkę dydaktyczną „Krępiec”.

Trasa nowej ścieżki edukacyjnej o dłu-
gości ok. 6 km zaczyna się przy leśnym 
parkingu na terenie rezerwatu Krępiec  
w pobliżu drogi krajowej nr 79 i wiedzie 
wzdłuż isniejących szlaków turystycz-
nych. Na wędrówkę przez malownicze 
drzewostany rezerwatu oraz wydmy po-
rośnięte lasem należy zarezerwować ok. 
2 godzin. Po drodze szczególną uwagę 
należy zwrócić na 300. i 200. letnie dęby, 
160. letnie sosny, 100. letnie klony. Moż-
na tu również odkryć wiele miejsc, któ-

re w symboliczny sposób przypominają  
o historycznych wydarzeniach. Wiedzę na 
temat lokalnego ekosystemu można uzu-
pełnić dzięki siedmiu tablicom tematycz-
nym, które ustawiono przy trasie ścieżki.

Dużą atrakcją tego miejsca jest ma-
lowniczy wąwóz, na dnie którego płynie 
strumyk Krępiec. Wyjątkowe walory este-
tyczne uroczego źródliska doceniane są 
zarówno przez turystów jak i okolicznych 
mieszkańców, którzy często pozyskują  
z niego krystalicznie czystą wodę. 

Ścieżka powstała dzięki pracy Zespołu 
ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowe-
go, który zaangażował się w przygotowa-
nie projektu „Rewitalizacja infrastruktury 
turystycznej służącej edukacji ekologicz-
nej na ścieżce dydaktycznej w rezerwacie 
Krępiec”, w ramach którego przeprowa-
dzono prace remontowe oraz wytyczono 
nową trasę ścieżki dydaktycznej. Projekt 
został zrealizowany dzięki wsparciu fi-
nansowemu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie oraz współpracy Tech-
nikum Drzewnego i Technikum Leśnego  
w Garbatce–Letnisku, Starostwa Powiato-
wego w Kozienicach, Nadleśnictwa Zwo-
leń, Urzędu Gminy w Garbatce–Letnisku 
oraz Zakładu Karnego w Żytkowicach.

eWA cicHecKA-KRUSZel
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kozienickie koło polskiego związku niewidomych
4 stycznia tego roku zostało zorgani-

zowane spotkanie świąteczno – nowo-
roczne, podczas którego w dowód uzna-
nia za współpracę z Kozienickim Kołem 
Polskiego Związku Niewidomych od-
znaką „Przyjaciel Niewidomych” uho-
norowani zostali:

Józef Grzegorz Małaśnicki – wi-

cestarosta powiatu kozienickiego; Ur-
szula Kowalik dyrektor PCPR, Małgo-
rzata Bebelska wiceburmistrz Gminy 
Kozienice; Barbara Sobota radna Rady 
Powiatu Kozienickiego; Anna Borucka 
była długoletnia przewodnicząca Klubu 
Seniora „Złota jesień”; Halina Długosz 
przedstawicielka Zarządu Ogrodów 
Działkowych.

Brązową Odznakę Związku Niewi-
domych otrzymały Krystyna Iwańczyk 
członek Zarządu Koła i Elżbieta Kopeć 
długoletni Członek Koła.

Warto przypomnieć, że Koło Pol-
skiego Związku Niewidomych w Kozie-
nicach zostało założone 20 maja 1999 
roku i jest najmłodszym w wojewódz-
twie mazowieckim. Jego założycielem 
oraz pierwszym przewodniczącym był 
obecny prezes Jan Żuchowski.

Realizując cele statutowe PZN zrze-
sza osoby niewidome i słabowidzące  
w celu ich społecznej integracji, rehabi-

litacji, wyrównywania szans w dostępie 
do informacji, edukacji, zatrudnienia  
i szeroko pojętej aktywności społecz-
nej, a także w celu ochrony ich praw 
obywatelskich. 

Członkowie związku dzielą się na 
zwyczajnych, podopiecznych, nadzwy-
czajnych i honorowych. Członkiem 

zwyczajnym może być 
osoba fizyczna, która 
ukończyła 16 lat oraz 
ze względu na stan 
wzroku została uznana 
przez właściwy zespół 
orzekający za niezdol-
ną do pracy czy innej 
działalności w zakre-
sie odpowiadającym 
n iepe łnosp rawnośc i  
w stopniu znacznym 
lub umiarkowanym. Do 
członkostwa w związku 
uprawniają także waż-
ne  orzeczenia o zali-
czeniu do I lub II grupy 
inwalidów z powodu 
stanu wzroku, wydane 
na podstawie przepi-
sów obowiązujących 
przed dniem 1 września  
1997 roku.

Członkiem pod-
opiecznym może być 
natomiast osoba fizycz-
na spełniające te kryte-
ria, ale ze względu na 
stan zdrowia nie mogąca 
wypełniać obowiązków 
członka zwyczajnego 

wynikających z postanowień statutu. 
Członkiem podopiecznym może być 
również osoba fizyczna w wieku do lat 
16, która ze względu na stan wzroku zo-
stała uznana przez właściwy zespół orze-
kający za niepełnosprawną. Członko-
wie nadzwyczajni zaś to osoby fizyczne 
działające społecznie na rzecz związku. 
Członków zwyczajnych, podopiecznych  
i nadzwyczajnych przyjmuje Prezydium 
Zarządu Okręgu Związku właściwe ze 
względu zamieszkania kandydata.

Kozienickie Koło Polskiego Związ-
ku Niewidomych zrzesza obecnie 
90 osób z dysfunkcją narządu wzro-
ku mieszkających na terenie powiatu 
kozienickiego. Wśród tych osób jest  
4 dzieci. Koło prowadzi działalność re-
habilitacyjną  poprzez organizowanie 
turnusów rehabilitacyjnych, spotkań 
integracyjnych  oraz szkoleń z zakresu 
posługiwania się białą laską, nauki ży-
cia codziennego, a także nauki obsługi 

komputera. Spotkania integracyjne or-
ganizowane są np. z okazji świąt czy 
nowego roku, ale nierzadkie są spotka-
nia Koła w Kozienicach z członkami 
Kół z terenu całej Polski. Te spotkania 
sprzyjają zawieraniu znajomości, na-
wiązywaniu przyjaźni, wymianie in-
formacji, odpoczynkowi w przyjaznej 
atmosferze.

Zarząd Koła w Kozienicach duży 
nacisk kładzie na rehabilitację społecz-
ną. Składają się na nią turnusy rehabi-
litacyjne oraz wyjazdy poglądowe do 
ośrodków zajmujących się rehabilitacją 
osób niewidomych. Członkowie Zarzą-
du dbają o zaopatrywanie zrzeszonych 
w Kole Kozienice w białe laski, zegar-
ki mówione, igły brajlowskie, papier 
brajlowski oraz w tabliczki. Bibliote-
ka Publiczna im. ks. Franciszka Siar-
czyńskiego w Kozienicach ma, z myślą  
o tej grupie mieszkańców powiatu ma 
w swoich zbiorach 594 tytuły w postaci 
książki mówionej. Jest to nie tylko kla-
syka literatury polskiej, lecz również 
współczesna literatura polska, literatu-
ra zagraniczna, biografie, historia, lite-
ratura podróżnicza i religijna. Do dys-
pozycji członków Koła w Kozienicach 
są zarówno kasety jak i audiobooki. 
Kozienickie Koło PZN może również 
liczyć na wsparcie Urzędu Skarbowe-
go w Kozienicach, który organizuje 
pomoc przy wypełnianiu deklaracji 
rozliczeniowych.

Jednak członkowie Koła w Kozie-
nicach także dzielą się informacjami. 
Chętnie organizują lekcje poglądowe na 
temat „Jak możesz pomóc niewidome-
mu”, które pogłębiają wśród młodzieży 
świadomość problemów osób niewido-
mych i słabowidzących.

Świadomość tych problemów ma 
również Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kozienicach, które poprzez 
różne formy działania stara się pomóc 
tym osobom oraz ich rodzinom.

PZN posiada swój majątek, na któ-
ry składają się nieruchomości, rucho-
mości oraz fundusze. Te ostatnie Koło  
w Kozienicach gromadzi bazując 
głównie na dotacjach z powiatu i gmi-
ny, środkach pozyskanych z PCPR  
w Kozienicach oraz z Wydziału Polity-
ki Społecznej Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie. W po-
wiecie kozienickim nie brakuje także 
ludzi dobrej woli oraz indywidualnych 
sponsorów. 

AGNieSZKA GAJDA
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Ślady powstania styczniowego w powiecie 
kozienickim

Wystarczy tylko pobieżne spojrze-
nie na mapę powiatu kozienickiego, aby 
przekonać się, że jego teren był areną 
przemarszów, bitew i potyczek każdego 
większego konfliktu zbrojnego. Położo-
ne w widłach Pilicy i Wisły, lasy Puszczy 
Kozienickiej i Stromieckiej z licznymi, 
niedostępnymi ostępami i kryjówkami 
czyniły ten obszar znakomitym miejscem 
dla działań obronnych oraz partyzan-
ckich. Do dziś po historycznych wydarze-
niach pozostały zachowane liczne miejsca 
pamięci narodowej – głównie mogiły po-
rozrzucane w terenie, na wiejskich cmen-
tarzach, wśród pól, łąk i lasów. Oprócz 
mogił i grobów ważnym świadectwem 
po zapomnianych często bohaterach są 
pamiątkowe tablice, krzyże i pomniki 
ustawione w miejscu walk przez lokalną 
społeczność z namaszczeniem pielęgnu-
jącą pamięć i tradycję.

W niniejszym artykule chciałbym przed-
stawić miejsca pamięci związane z Powsta-
niem Styczniowym 1863-1864, które roz-
rzucone są od północnych, aż po południowe 
granice powiatu kozienickiego. Upamiętnia-
ją one tereny walk, miejsca przebywania, po-
stoju organizacji powstańczych, a także zna-
nych i anonimowych uczestników powstania 
poległych w boju, straconych za udział  
w zrywie narodowościowym, zesłanych na 
katorgę, wreszcie tych niewielu, którym uda-
ło się przeżyć i uniknąć represji. 

Naszą podróż zaczynamy od położonego 
na północy powiatu Rozniszewa. Na cmen-

tarzu znajduje się mogiła polskich powstań-
ców poległych 14 maja 1863 r. w bitwie pod 
Rozniszewem. W bitwie tej starły się oddzia-
ły powstańcze Władysława Kononowicza, 
Józefa Jankowskiego i Adama Zielińskiego 
– razem w sile 1100 ludzi z kolumną wojsk 
rosyjskich ścigających powstańców w sile  
4 kompanii piechoty i saperów pod dowódz-
twem płka Ernrotha. Ze źródeł dowiadujemy 
się więc, że „(…) w lesie pod Rozniszewem 
po krótkiej utarczce Jankowski cofnął się, 
a Ernroth, nie spodziewając się ponownej 
walki, rozłożył się obozem w lesie. Wtedy 
powstańcy powtórnie i z taką siłą uderzyli 
na moskali, że część wojska w strasznej pa-
nice natychmiast się rozbiegła, a małą tyl-
ko część zdołał Ernroth skupić koło siebie  
i gnany przez Rozniszew, uchodził co tchu do 
Radomia. Przeszło 70 moskali zginęło, po 
stronie polskiej zaś straty 
były mniejsze: 22 zabitych 
i około 40 rannych, wśród 
nich Nałęcz [Edmund Na-
łęcz-Sadowski], dowodzą-
cy oddziałem Kononowi-
cza”. (Stanisław Zieliński, 
Bitwy i potyczki, 1863-
1864, Raperswil 1913).  
W kronice kościelnej za-
chował się natomiast na-
stępujący wpis: „W 1863 r.  
w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 
była bójka pod Rozniszewem, w której legło 
13 zabitych pochowano ich obok cmenta-
rza. W plebanii i kościele uwięzło moc kul”. 
Dziś – podobnie jak przed laty trudno osza-
cować całkowitą liczbę rannych i poległych 
w bitwie. Faktem jest, że była to największa 
bitwa powstańcza stoczona w Puszczy Ko-
zienickiej. 

Pomnik w kształcie kolumny ogrodzony 
jest czterema słupkami z cegły, zbudowany 
został na mogile powstańców około 1926-
1928 r., odnowiony w 140. rocznicę bitwy,  
w 2003 r. Na szczycie góruje wykonany  
w kamieniu biały orzeł – symbol niepodle-
głej Polski, z tego też powodu nazywany jest 
Pomnikiem Orła Białego. Na tablicy zamo-
cowanej na kolumnie widnieje napis: PO-
LEGŁYM POWSTAŃCOM NA POLACH 
GMINY ROZNISZEW W 1863 R. CZEŚĆ 
ICH PAMIĘCI. 

Niedaleko Rozniszewa, w kierunku War-
ki, znajduje się miejsce, w którym pułkownik 
Władysław Kononowicz – były oficer armii 
carskiej, dowódca oddziału powstańczego 
– założył obóz partyzancki, skąd wiosną  
1863 r. czynił śmiałe wypady na Moskali. Do 
dziś jest to trudno dostępny teren otoczony 
trzęsawiskami i oszańcowany, nazywany rów-

nież jest Orlą Kępą. Po miesiącach udanych 
wypadów i potyczek z Rosjanami, 1 czerwca 
1863 r. Kononowicz musiał w końcu opuścić  
obozowisko, rozpuścić oddział i przedzierać 
się przez szeregi nieprzyjaciela, którego kar-
na ekspedycja pod dowództwem gen. Mel-
ler-Zakomelskiego w ilości 10 rot piechoty,  
4 szwadronów jazdy i 4 armat otoczyła sza-
niec i skutecznie atakowała. 

W 1928 r. staraniem jednego z miesz-
kańców Anielina wystawiono na Kępie 
pomnik-kapliczkę. Został on zniszczony 
w 1944 r. w czasie walk o przyczółek wa-
recko-magnuszewski. W 1985 r. staraniem 
mieszkańców okolicznych wsi wzniesiono 
nowy pomnik na skarpie leśnej w formie 
monumentalnego miecza-krzyża, symbolu 
niedokończonej walki powstańczej. Pomnik 
NARODU MEGO KRWIĄ PISANE CZY-

NY 1863 zaprojektował student Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie Piotr Banasik, 
nadzór artystyczny sprawował prof. Stani-
sław Słonina. Oficjalne odsłonięcie nastąpiło 
dopiero 21 stycznia 1990 r. Na terenie Kępy 
przy pomniku znajduje się również tablica 
informacyjna. Opiekę nad terenem sprawuje 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. S. Czar-
nieckiego w Rozniszewie. 

Jadąc szosą wzdłuż Pilicy, przed mostem 
kierujemy się do nieodległego Grabowa nad 
Pilicą. W tej gminnej miejscowości, która  
w XIX w. była w posiadaniu rodziny Komor-
nickich znajduje się kościół pw. Świętej Trój-
cy, w którym jest pamiątkowa tablica ufundo-
wana w 2004 r. z okazji II Rajdu „Szlakiem 
pułkownika Władysława Kononowicza”. 
Odsłonięcia tablicy 6 czerwca dokonał tra-
gicznie zmarły w katastrofie smoleńskiej ge-
nerał Stanisław Nałęcz-Komornicki – wnuk 
powstańca styczniowego. 

Natomiast na cmentarzu parafialnym 
znajduje się grób rodzinny Komornickich 
w którym pochowani są: Augustyn Komor-
nicki (1838-1895) i Władysław Komorni-
cki (1842-1863) – adiutant Kononowicza 
poległy podczas ucieczki w Zawadach koło 
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Jedlińska. Młody konspirator przedostał się 
razem z Kononowiczem z terenu otoczonego 
przez nieprzyjaciela. Rosyjskie oddziały zło-
żone z dragonów 2 czerwca nakryły Komor-
nickiego i bestialsko rozniosły go szablami. 
Według podań ciało Władysława Komorni-
ckiego powłóczono za końmi do Grabowa 
i zezwolono na pochówek na cmentarzu.  
W aktach kościoła parafialnego pod nr 
15/1863 zachował się akt zgonu Komorni-
ckiego. 

W powstaniu styczniowym brali również 
udział starsi bracia Władysława Komorni-
ckiego – Stanisław i Augustyn. Stanisław 
Komornicki po śmierci brata i upadku po-
wstania emigrował, zmarł w 1905 r. Augustyn 
Komornicki pełnił funkcję kwatermistrza 
oddziału Kononowicza. Po śmierci brata  
i dekonspiracji został aresztowany i osadzo-
ny w cytadeli warszawskiej. Dzięki odpo-
wiednio dawkowanym łapówkom został 
zwolniony z więzienia. Osiadł w majątku  
w Grabowie, zmarł w 1895 r.  

W Lipie znajdziemy kolejny pomnik po-
wstańców styczniowych poległych podczas 
bitwy z wojskami carskimi 15 lutego 1864 r., 
żołnierzy z oddziału powstańczego „Dzieci 
Warszawy”. Oddział por. Pawła Gąsowskie-
go, uporczywie ścigany przez kolumnę carską 
Zenkisowa, został rano zaskoczony nagłym 
atakiem Rosjan. Wojsko odcięło powstańców 
od lasu, który dawał schronienie. Wyczerpani 
odwrotem powstańcy ponieśli klęskę: 40 po-

legło, 87 było rannych. Ocalała jedynie grupa 
76 kawalerzystów z dowódcą na czele.  

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. 
grupa mieszkańców wsi Lipa postanowiła 
uczcić powstańców i miejsce bitwy. Pozy-
skali oni od właściciela majatku Brzóza Zdzi-
sława Heydla drewno dębowe, z którego po-
stawili krzyż. Ta „figura powstańcza” została  
w 1944 r. obalona przez niemieckich żoł-
nierzy do przydrożnego rowu. W 1945 r. z 
powrotem, pod osłoną nocy postawiono 

krzyż, który z upły-
wem lat coraz bar-
dziej marniał. W 
1971 r. za sprawą 
ofiarnego społeczni-
ka, Antoniego Lipca 
wybudowano nowy 
pomnik złożony z 
dwóch głazów, lancy 
i dwóch kos posta-
wionych na sztorc.  
W jednym  

z głazów znajduje się wmurowana pa-
miątkowa tablica żeliwna z napisem: 
MIEJSCE UŚWIĘCONE WALKĄ OD-
DZIAŁU POWSTAŃCZEGO „DZIECI 
WARSZAWSKICH” STOCZONEJ POD 
DOWÓDZTWEM POR. PAWŁA GĄ-
SOWSKIEGO 15.II.1864 R. Z WOJSKA-
MI CARSKIMI SPOŁECZEŃSTWO 
WSI LIPA I OKOLIC WRZESIEŃ 1971 
R. Powyżej umieszczono tablicz-
kę z liczbą 123 – przypominająca  
o latach zniewolenia narodowego. 
W 2009 r. teren obiektu odremonto-
wano i uporządkowano. 

Poległych w bitwie pod 
Lipą zebrano na furmanki  
i przewieziono do pobliskiego Gło-
waczowa. Zwłoki młodych męż-
czyzn w większości odarte były z 
odzieży i bielizny, poszarpane od 
ciosów bagnetów, kozackich szabli i 
kul karabinów. Pochówku dokonał 17 lute-

go proboszcz parafii Głowaczów 
ks. Henryk Mroczkowski. Przed 
pochówkiem udało mu się ziden-
tyfikować 2 powstańców: Mi-
chała Nasiorowskiego i Juliana 
Korzonka, pozostali pochowani 
zostali dokładnie opisani z poda-
niem przypuszczalnego wieku.  
W materiałach archiwalnych księ-
gi cywilnej parafii Głowaczów  
z 1864 r. znajdujących się w Ar-
chiwum Państwowym w Rado-
miu, znajdziemy dosyć dokład-
ne akty zgonów poległych pod 

Lipą. W sumie na cmentarzu w Głowaczo-
wie pochowano 37 „Dzieci Warszawskich”, 
w większości mężczyzn przed 30. rokiem 
życia.  

Stylizowana ziemna mogiła na cmenta-
rzu parafialnym w Głowaczowie powstała 
w 1993 r. dzięki Antoniemu Lipcowi. Na 
wezgłowiu mogiły ustawiony jest betono-
wy blok, na nim osadzony jest krzyż, od 
którego podstawy biegną kosy postawione 
na sztorc, stykające się z ramionami krzy-
ża. Wmurowana tablica z inskrypcją głosi: 
POWSTAŃCOM POLEGŁYM W LIPIE 
15-II-1864 r. W BITWIE Z WOJSKA-
MI CARA O WOLNOŚĆ OJCZYZNY  
W HOŁDZIE ANTONI LIPIEC 1993 r.  

Kierując się na południe powiatu kolejne 
ślady po powstańcach znajdziemy w koście-
le parafialnym pw. Św. Bartłomieja w Brzó-
zie. W kruchcie kościoła wśród wielu tablic 
pamiątkowych znajdziemy również tablicę 
przywołującą pamięć oddziału chłopskiego 
Michała Piwnickiego z Ursynowa. Ten rzutki 
gospodarz zorganizował już na początku po-
wstania 50-cio osobowy oddziałek partyzan-
tów. Pod koniec 1863 r. udało mu się zorga-
nizować ośrodek powstańczy, w którym kuto 
kosy, groty i bagnety, warsztaty naprawiały 
broń, szyły ubrania i buty, zgromadzono po-
kaźny arsenał broni: ponad 250 sztuk broni 
palnej 60 karabinków kawaleryjskich, ponad 
450 kos. W ośrodku ćwiczył i wyprawiał 

chłopów-ochotników. W lutym 1864 r. Piw-
nicki ruszył z ochotnikami w teren i rozłożył 
w lesie pod Cecylówką obóz. Tam został za-
skoczony przez lotny oddział por. Assiejewa, 
który rozbił powstańców. W krótkiej walce 
poległo ich 17, a 6 zostało ciężko rannych,  
w tym Piwnicki. Tablicę w kościele o treści 
widocznej na powyższym zdjęciu ufundowa-
ło w 1983 r. Koło ZBOWiD w Głowaczowie.

Kolejnym miejscem, związanym z po-
stacią Michała Piwnickiego – powstańcze-
go naczelnika parafii Brzóza – jest pomnik 
znajdujący się na terenie szkoły w Ursyno-
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wie, rodzinnej miejscowości Piwnickiego. 
Wmurowana w postument tablica głosi: 
CHŁOPOM URSYNOWA I OKOLICZ-
NYCH WSI KTÓRZY Z MICHAŁEM 
PIWNICKIM NA CZELE WALCZYLI  
O WOLNOŚĆ OJCZYZNY W POWSTA-
NIU STYCZNIOWYM W HOŁDZIE 
1993 R. DOWÓDCA BCH.

Pomnik ustawiony w 130. rocznicę wy-
buchu Powstania Styczniowego, ukazuje 
nam jak wielką rolę do kultywowania pa-
mięci o powstaniu przywiązuje lokalna spo-
łeczność. To właśnie stąd pochodził Michał 
Piwnicki, w bezpośrednim sąsiedztwie wsi 
w Uroczysku Leniwe nad rzeczką Leniwa 
zorganizował on obóz powstańczy w którym 
szkolił ochotników, przekuwano kosy, kuto 
groty i bagnety, gromadzono zapasy broni, 
szyto powstańcza odzież i buty.

We wsi Molendy, położonej w Puszczy 

Kozienickiej, okoliczna ludność postawiła 
kapliczkę w miejscu egzekucji ściganych 
powstańców. Podania ustne okolicznej lud-
ności i leśników przekazuja, że na dębie 
przy którym znajduje się kapliczka Moskale  
w 1864 r. powiesili powstańców. W. Dąb-
kowski w książce „Powstanie styczniowe 
w Puszczy Kozienickiej” podaje: „(...) Kul-
gaczew, po zniszczeniu powstańczego obozu 
ruszył za uchodzącymi w pościg i tropiąc ich 
po puszczy niby dzikiego zwierza, dopadł 
powtórnie dnia następnego w lasach koło 
wsi Molendy. Wywiązała się walka, o której 
wiemy tyle, że 6 powstańców, przeważnie 
chłopów z Podlasia, dostało się do niewoli,  
a 2 poległo. Obdarte zwłoki ich znaleźli po 

starciu miejscowi chłopi”. Polegli pocho-
dzili z oddziału, ostatniego dowódcy po-
wstańczego w Puszczy Kozienickiej, bliżej 
nieznanego Malinowskiego. W ogrodzonej 
drewnianym płotkiem mogile znajduje się 
duży, drewniany krzyż z wyryta inskrypcją: 
POWSTAŃCOM MARZEC 1864.

Na cmentarzu parafialnym w Oleksowie 
znajdują się kwatery powstańców stycznio-
wych i listopadowych. Na terenie uporządko-
wanych w 2005 r. kwater znajdują się trzy pły-
ty nagrobne. Dwie dziedziców wsi Chechły, 
uczestników powstania styczniowego Bru-
nona i Szymona Mireckich. Jedna Antonie-
go Słończyńskiego – oficera wojsk polskich 
powstania listopadowego. Na tablicach, przy 
których ustawiono brzozowe krzyże widnie-
ją epitafia, z lewej: D.O.M. BRUNO MIRE-
CKI Z CHECHEL. UR. 6 PAŹDZIERNIKA 
1841 R. UMARŁ 16 WRZEŚNIA 1864 R.;  
w środku: D.O.M. SZYMON MARE-
CKI KAPITAN GWARDII D. WOJSK 
POLSKICH DZIEDZIC WSI CHECHEL 
URODZ. 28 GRUDNIA 1805 R. UMARŁ 
13 LIPCA 1863 R. 

W Wysokim Kole, na terenie przykoś-
cielnego parku znajduje się odnowiony  
i poświęcony w 2005 r. pomnik nagrobny ks. 
Józefa Szczepańskiego. Ks. Szczepański od 
1860 r. był proboszczem parafii w Regowie 
Starym. Za swoją patriotyczną postawę, wal-
kę o prawo używania podczas liturgii języka 
polskiego, obronę chłopów pańszczyźnia-
nych w sporach z władzą i udział w powsta-
niu w oddziale Mariana Langiewicza został 
zesłany na Sybir. Zmarł w kwietniu 1882 r. 
w Spasku na terenie guberni tambowskiej. 
Wierni parafii regowskiej, chcąc upamiętnić 
swego proboszcza i zesłańców-sybiraków 
ustawili symboliczny krzyż przy kościele. 
W 140. rocznicę zesłania ks. Szczepańskiego 
uroczyście przeniesiono krzyż na teren sank-
tuarium wysokokolskiego. 

Na cmentarzu parafialnym znajduje się 
kolejny pomnik, nagrobek powstańca stycz-
niowego – Władysława Boguskiego. Urodził 
się w Gniewoszowie w 1832 r. w szlache-
ckiej rodzinie herbu Topór. Był powstańcem 
u Dionizego Czachowskiego. Uniknął re-
presji i osiadł w majątku Zwola. Szwagrem 
Boguskiego był Władysław Skłodowski 
– ojciec Marii, polskiej noblistki. Te konota-
cje rodzinne sprawiły, że Maria Skłodowska 
była częstym gościem w dobrach zwolskich. 
W jednym z wierszy młodej Marii słychać 
jeszcze echa walk powstańczych wuja: 

Pan Boguski dziedzic Zwoli 
powstaniec Styczniowy…(1863)(!)
a w czasie którego odniósł wielkie 

Dokończenie ze str. 8

150. rocznica 
wybuchu  

Powstania 
styczniowego
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tew i potyczek, nie wdając się w szersze 
opisy i analizę wydarzeń. Każdy zainte-
resowany szerszym poznaniem tematyki 
czytelnik, większą ilość wiedzy znajdzie 
w książce Witolda Dąbkowskiego „Po-
wstanie Styczniowe w Puszczy Kozieni-
ckiej”. 

KRZySZTOf ZAJąc 

25. 3. 63. Świerże, 9 km. płn. zchd. od 
Kozienic. [s. 129]

Dłuższą przerwę w działaniach wo-
jennych, od czasu opuszczenia Sando-
mierskiego przez langiewicza, przerwa-
ło wystąpienie nowozorganizowanego 
w okolicy Chinowa oddziału Turkiet-
tego, liczącego kilkuset ludzi. Przeciw 
oddziałowi temu wyruszyły 3 kolumny 
moskiewskie, mianowicie: 2 kompanie 
piechoty z 3-ma armatami z Dęblina,  
2 kompanie piechoty z Radomia, oraz  
1 kompania piechoty, 1 szwadron huza-
rów i 150 kozaków ze Zwolenia. Oddział 
powstańczy, silną zajmując pozycyę, tak 

Dokończenie na str. 10

zwycięstwo…
Za co dowódca Czachowski nadał mu 
Podwójne szlachectwo…
W rodzinnym grobowcu Boguskich znaj-

duje się nagrobek Władysława z płytą, na 
której widnieje napis: Ś.P. WŁADYSŁAW 
BOGUSKI SĘDZIA GMINNY UCZEST-
NIK POWSTANIA STYCZNIOWEGO 
ŻYŁ LAT 80 ZMARŁ 28 III 1913. 

Opisane powyżej miejsca poświęcone 
polskiej walce niepodległościowej podczas 
Powstania Styczniowego z pewnością nie 
wyczerpują tematu. Szczególnie na cmenta-
rzach parafialnych znajduje się co najmniej 
kilka-kilkanaście grobów uczestników po-
wstańczej konspiracji cywilnej lub zbrojnej. 
Co ważne – wiele miejsc pamięci, mogił, 
przez lata zostało zaniedbanych lub całkiem 
zapomnianych. Warto te miejsca odkrywać, 
dbać o nie i kultywować pamięć o tych, któ-
rzy swoją postawą dali przykład kolejnym 
pokoleniom walczących Polaków. 

KRZySZTOf ZAJąc
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150. rocznica wybuchu Powstania styczniowego
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dzielnie przyjął pierwsze natarcie, że 
nieprzyjaciel, dawszy tylko 9 strzałów  
z dział, zaprzestać musiał dalszego ognia 
armatniego, gdyż stracił dwóch oficerów 
i większą część obsługi dział z powodu 
celnego ognia strzelców polskich. Na-
stąpił bój zacięty, który trwał przez 3 go-
dziny, wskutek którego moskale uciekli 
w nieładzie, to przerzedzani skutecznym 
ogniem strzelców, to nacierani przez nie-
ustraszonych kosynierów, chłopów z pod 
Wilanowa i Piaseczna. Moskale stracili 
w tej potyczce blisko 50 ludzi, których 
zdążywszy tylko zebrać na jednem miej-
scu, zostawili na pobojowisku. Rannych 
na 8 furgonach zawieźli do Kazimierza. 
Po stronie powstańców poległo 6 ludzi, 
między nimi jeden z najdzielniejszych 
strzelców Babski, obywatel miasta War-
szawy, który sam obu oficerów artyleryi 
strzałami z koni pozsadzał. Rannych mie-
li powstańcy 3, z tych 1 zmarł.
4. 5. 63. Magnuszew, miasto. [s. 132]

Oddział pułkownika Kononowicza, 
wysłany przez czachowskiego na pół-
noc, pod Magnuszewem w Kozienickiem 
atakował dwie roty piechoty, szwadron 
dragonów i 1 secinę kozaków, a przy 
dzielnem natarciu rozpędził moskali, za-
brawszy pewną ilość broni.
14. 5. 63. Rozniszew, 6 km. płn.-zchd. 
od Magnuszewa. [s. 134]

Przebywając w gęstych lasach po-
między Pilicą a Wisłą w okolicach Mag-
nuszewa, zwiększając swój oddział, 
major Kononowicz połączył się z dą-
żącymi znowu na Podlasie Zielińskim  
i Jankowskim. Przeciw nim wysłano  
z Radomia pułkownika sztabu generała 
Ernrotha z 4 kompaniami piechoty i sa-
perów. Dnia 14. maja w lesie pod Rozni-
szewem po krótkiej utarczce, Jankowski 
cofnął się, a Ernroth, nie spodziewając 
się ponownej walki, rozłożył się obozem  
w lesie. Wtedy powstańcy powtórnie  
i z taką siłą uderzyli na moskali, że część 
wojska w strasznej panice natychmiast 
się rozbiegła, a małą tylko część zdołał 
Ernroth skupić koło siebie i gnany przez 
Rozniszew, uchodził co tchu do Rado-
mia. Przeszło 70 moskali zginęło, po 
stronie polskiej zaś straty były mniejsze: 
22 zabitych i około 40 rannych, wśród 
nich Nałęcz, dowodzący oddziałem Ko-
nonowicza.

Zaopatrzone w broń po poległych od-
działy powstańcze, rozdzieliły się nieba-
wem. Pod Rozniszewem liczba powstań-
ców wynosiła około 1000 ludzi, w tem 
400 Jankowskiego.

1.6. 63. Grabowska Wola, 8 km. płn. 
wsch.-płd. od Warki. [s. 136]

W okolicy Warki, w lasach pod Roz-
niszewem, Kononowicz na czele oddziału  
z 300 ludzi złożonego, otoczony został 
przez majora Meller-Zakomelskiego, 
dowodzącego 10 rotami piechoty i 4-ma 
szwadronami jazdy z 4-ma armatami. Po-
robiwszy zasieki, przez pół godziny bronił 
się Kononowicz przeciw przeważającym 
siłom. Ostatecznie jednak, widząc nie-
możliwość przedarcia się całą siłą przez 
szeregi nieprzyjaciela, rozdzielił od-
dział, a naznaczając punkt zborny, ruszył  
z garstką ludzi w stronę Jedlińska.
2. 11. 63. Magnuszew, miasto. [s. 144]

Rozbity pod Młochowem Krasnow, 
otrzymawszy z Warszawy posiłki w sile se-
ciny kozaków i 2 szwadronów huzarów pod 
dowództwem podpułkownika Leonowa, 
puścił się przez Prażmów, Pieczyska, Choj-
nowską Wolę, Żelazną i Ostrołękę za jaz-
dą Żychlińskiego. Gąsowski mając awans 
przed moskalami, przeprawił się przez Pi-
licę i ruszył ku Wiśle, aby się przeprawić  
w Lubelskie. Atoli zaledwie awangarda we-
szła do Magnuszewa, już moskale byli za 
nią i rozwijając się w tyraliery rozpoczęli 
ogień mimo dalekiej odległości. Nie było 
już czasu myśleć o przeprawie przez Wi-
słę. Pawełek polecił więc Sokołowskiemu 
z 2-ma plutonami pozostać przed miastem 
i powstrzymywać nieprzyjaciela wolną rej-
teradą, a sam z resztą oddziału kłusem prze-
biegłszy przez miasto, zajął prawe wzgórza 
pod lasem, oczekując Sokołowskiego, który 
strzelając, zwolna cofał się ku niemu. Wi-
dząc to moskale wysłali część jazdy do lasu, 
chcąc powstańcom zająć tyły, lecz Pawełek 
uderzył na nich i po krótkiej utarczce zmu-
sił do odwrotu, poczem połączywszy się ze 
Sokołowskim, wszedł w las, mając tylko 
2 zabitych i 4 rannych. Moskale nie będąc 
dokładnie powiadomieni o siłach oddziału, 
nie ścigali go już i dopiero po 4 godzinach, 
wzmocnieni świeżemi siłami piechoty i ko-
zaków, postanowili dążyć za Pawełkiem. 
Otaczany z trzech stron w trójkącie, któ-
ry tworzy Wisła z uchodzącą tutaj do niej 
Pilicą, o 11 w nocy puścił się Pawełek ku 
Pilicy, którą przebyto wpław, a nad ranem 
pod Konarami przeprawił się oddział przez 
Wisłę, moskale zaś dopiero o 3 z rana spo-
strzegłszy zniknięcie oddziału, zaniechali 
pościgu, dowiedziawszy się, że Gąsowski 
przeszedł w Lubelskie.

Po kilkutygodniowem krążeniu po 
województwie zszedł się Gąsowski na 
krótki czas z Jankowskim (cofającym się 
właśnie po walce pod Zastawiem).

27. 1. 64. Kozienice, miasto. [s. 151]
Oddziałek powstańców wpadł do mia-

sta, uwolnił pozostających we więzieniu  
i zabrał kasę.
10. 2. 64. Cencelów, Sand.... [s. 151 – 
opis niniejszy dotyczy z pewnością roz-
bicia oddziału powstańczego Michała 
Piwnickiego z Ursynowa, który w oko-
licy Brzózy utworzył i wyposażył ochot-
ników chłopskich, wspomniany Cen-
celów to wieś Cecylówka, przy której 
Piwnicki rozłożył obóz powstańców]

Porucznik Assjew napadł na oddziałek 
Piwnickiego(?) w lesie niedaleko Cence-
lowa (?) rozbił go i miał zabrać 6 do nie-
woli, a 17 położyć trupem.
15. 2. 64. Lipa, 21 km. wsch. od Biało-
brzegów. [s. 151] 

Gdy starania Ślepowicza sformowania 
na nowo oddziału Dzieci warszawskich 
nie odniosły skutku, zdał dowództwo Gą-
sowskiemu i opuścił Królestwo. Pawełek, 
zorganizowawszy jazdę, rzucał się, tropio-
ny wciąż przez nieprzyjaciela, to w Radom-
skie, to w Lubelskie, to w Warszawskie. 
Dnia 9 lutego wreszcie wyruszył z okolic 
Piaseczna, mając około 220 ludzi, w tern 
nieco jazdy, w Radomskie, w celu połącze-
nia się z Malinowskim, który z dosyć sil-
nym oddziałem po Michalskim, operując 
w lasach kozienickich, kilka razy niepo-
koił załogę Zwolenia. Wysłany za Paweł-
kiem Zankisow po kikudniowym pościgu, 
dopędził go w Lipie pod Głowaczewem  
i nad ranem 15 lutego zaatakował zmęczo-
ny oddział w 140 kozaków i pluton strzel-
ców, który sprowadził sobie na pomoc ze 
Zwolenia i odciął od lasu. Atak kozaków 
zrazu odparto, lecz nie wytrzymano naporu 
piechoty. Mimo, że piechota powstańcza, 
rozwinąwszy łańcuch tyralierski, broniła się 
zażarcie, Zankisow rozbił ją zupełnie. Jaz-
da, ścigana na przestrzeni 25 wiorst, uległa 
temuż losowi. Zaledwie 76 zdołało się oca-
lić. Zabitych było przeszło 40, w tern po-
rucznik Ślepowicz Józef, brat majora, ran-
nych 87, a wziętych do niewoli 14, wśród 
nich niejaki Wilkoszewski, uważany przez 
moskali za jednego z dowódzców. Po stro-
nie moskiewskiej poległ uriadnik Okołów, 
rannych miało być tylko 10, między nimi 
Zankisow. — Resztki oddziału zaczęły po-
jedynczo przedzierać się za kordon.
29. 2. 64. Sieciechów, miasto. [s. 154]

Pod Sieciechowem starli się powstań-
cy w drobnem spotkaniu z moskalami  
i stracili 3 zabitych oraz 4 rannych.

STANiSłAW ZielińSKi 
„Bitwy i potyczki 1863-1864”

Rapperswill, 1913

Historia
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„siema!” wielka orkiestra świątecznej pomocy 
w powiecie kozienickim!

13 stycznia  odbył się XXI Finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym 
roku Orkiestra zagrała „dla ratowania życia 
dzieci i godnej opieki medycznej seniorów”. 
Połowa zebranych pieniędzy  przeznaczona 
zostanie na wsparcie terapii noworodka  
i niemowlaka. Druga połowa zaś pomoże 
wyposażyć w sprzęt szpitale geriatryczne 
oraz zakłady opiekuńczo-lecznicze.

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy jest podstawową formą działal-
ności Fundacji, a organizowane w całym 
kraju koncerty muzyczne i imprezy oko-
licznościowe, czyli granie „wielkiej or-
kiestry” są jej podstawowym elementem, 
gdyż dochód z nich przeznaczony jest na 
cele Fundacji.

Kozienicki sztab – odpowiedzialny za 
wstępne zliczenie pieniędzy zebranych 
przez swoich wolontariuszy, jak co roku, 
tak i w tym mieścił się w Ognisku Pracy 
Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski”. Co 
roku do kozienickiego sztabu zgłasza się 
coraz więcej ludzi dobrej woli angażują-
cych się zarówno bezpośrednio w zbiórkę 
pieniędzy, jak i organizujących imprezy 
towarzyszące temu wydarzeniu. W bieżą-
cym roku do współpracy zgłosiło się 53 
wolontariuszy, którzy zbierali pieniądze 
do puszek w Kozienicach, Magnuszewie 
Sieciechowie, Nowej Wsi, Świerżach 
Górnych i Grabowie nad Pilicą. W tym 
roku kozienicki sztab przekazał na rzecz 
Fundacji kwotę 36.754,72 zł. 

W powiecie kozienickim znajdował 
się również drugi sztab Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy, mieszczący się 
w Gminnej Świetlicy w Garbatce-Letni-
sku. W akcję tego sztabu włączył się rów-
nież Zespół Szkół w Ursynowie. O godz. 
15:00 rozpoczął się koncert charytatywny, 
podczas którego przeprowadzona została 
licytacja gadżetów na rzecz Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. Programy 
wokalne i taneczne przygotowali ucz-
niowie Zespołu Szkół Samorządowych  
w Garbatce Letnisku, Zespołu Szkół  
w Ursynowie oraz artyści z Gminnej 
Świetlicy (m.in. zespół wokalny seniorów 
„Wrzos”). Na zakończenie koncertu za-
grał zespół MŁOT NA CZAROWNICE. 
Na ulicach Garbatki-Letnisko kwestowali 
wolontariusze, którym udało się uzbierać  
8.554,77 zł.

Zbiórkę pieniędzy przeprowadziła 
również Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Wysokim Kole (gmina Gniewoszów). 
O godz. 13:00 rozpoczęła się wysoko-
kolska edycja finału. Oprócz programu 
artystycznego uczniów szkoły, którzy za-

prezentowali montaż teatralno-muzyczny 
pt. „Witajcie w naszej bajce...” zobaczyć 
mogliśmy również recital Ady Woźniak 
oraz Pawła Fila. Swoją twórczość  zapre-
zentowała Krystyna Szafranek. Chętni 
mogli wziąć udział w licytacji. Szkoła 
Podstawowa w Wysokim Kole zebrała 
łącznie 3.874,51 zł.

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusła-
wa Klimczuka przygotował w tym roku 
wiele atrakcji towarzyszących zbiórce 
pieniędzy zarówno dla dzieci i młodzieży, 
jak i dorosłych. Zobaczyć mogliśmy m.in. 
występ iluzjonistyczny, pokaz baletowy, 
pokaz break dance, pokaz samoobrony 
oraz Tai Chi, czy też pokaz mody. Chęt-
ni mogli wziąć udział w loterii fantowej. 
Fanty przekazało również Starostwo Po-

wiatowe w Kozienicach. Koncert chary-
tatywny rozpoczęła Młodzieżowa Estra-
da Piosenki z KDK. Wystąpili również 
Kwartet Saksofonowy pod kierunkiem 
Tomasza Strzelczyka, Zespół „Relaks”  
z Kozienic oraz Sławomir Tom-
czyk i Łukasz Różycki. Na zakoń-
czenie koncertu wystąpił Teatr Tańca  
z Ogniem a cały kozienicki Finał Wielkiej 
Orkiestry  Świątecznej Pomocy tradycyj-
nie zwieńczony został „światełkiem do 
nieba”.

Mieszkańcy powiatu kozienickie-
go czynnie włączają się w akcję zbiórki 
pieniędzy na rzecz Fundacji Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy już od wie-
lu lat.  W każdym roku kozieniczanie są 
coraz bardziej hojni. Świadczą o tym ko-
lejne rekordy sumy zebranych środków.  
W 2010 roku łączna kwota zebra-
na w powiecie kozienickim wyniosła  
44.303,30 zł. Rok później zebrano aż 
o ponad 10 tys. zł więcej i 55.954,48 zł 
mogło zasilić konto Fundacji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas 
XX Finału w 2012 roku wolontariusze 
w powiecie kozienickim również zebrali 

ponad 50 tysięcy zł (jest to łączna kwo-
ta pieniędzy zebranych w puszkach oraz 
podczas licytacji).

Dzięki Fundacji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy Samodzielny Pub-
liczny Zespół Zakładów Opieki Zdro-
wotnej w Kozienicach otrzymał niemało 
specjalistycznego sprzętu, w który zo-
stały wyposażone trzy oddziały: Oddział 
Neonatologiczny, Oddział Pediatryczny 
oraz Oddział Otolaryngologiczny. Wśród 
tego sprzętu znalazły się m.in. inkubato-
ry, pulsoksymetry, resuscytator noworod-
kowy, aparat EKG AsCARD A4, Kardio-
monitor, czy też waga dla niemowląt oraz 
łóżeczko niemowlęce.

Pierwszy sprzęt kozienicki szpital 
otrzymał po I Finale Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, która grała wów-
czas dla dzieci z chorobami serca. Fun-
dacja przekazała wtedy do kozienickiej 
placówki inkubator podstawowy, infuzyj-
ną pompę strzykawkową oraz pulsoksy-
metr. Sprzęty te znalazły się w posiadaniu 
Oddziału Neonatologicznego. Podczas IV 
Finału ratowaliśmy dzieci poszkodowane 
w wypadkach. Do kozienickiego szpitala 
trafił wówczas inkubator zamknięty. Ko-
lejną aparaturą szpital powiatowy mógł 
cieszyć się po VII Finale Wielkiej Orkie-
stry, podczas którego zbierano pieniądze 
na ratowanie życia noworodków. Kolejny 
pulsoksymetr, a także inkubator zamknię-
ty do opieki podstawowej wspomógł Od-
dział Neonatologiczny szpitala w Kozie-
nicach. Również VIII i IX edycja Finału 
wspomogła naszą placówkę. Celem zbiór-
ki pieniędzy podczas XI finału był zakup 
sprzętu medycznego dla oddziałów nie-
mowlęcych i dzieci młodszych. Fundacja 
Jurka Owsiaka doposażyła wtedy Oddział 
Pediatryczny SPZZOZ w Kozienicach 
m.in. w aparat EKG, glukometr, moni-
tor nieinwazyjny i łóżeczko niemowlęce.  
W 2008 roku podczas XVI Fina-
łu Fundacja Jurka Owsiaka zebrała  
32.147.538,63 zł na pomoc dzieciom ze 
schorzeniami laryngologicznymi. Pulso-
ksymetr, kardiomonitor, zestaw endosko-
powy oraz ssak elektryczny trafiły na Od-
dział Otolaryngologiczny SPZZOZ.

I tym razem, jak co roku w akcję zbiór-
ki pieniędzy na rzecz Fundacji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy włączyło 
się Starostwo Powiatowe w Kozienicach, 
które przekazało materiały promocyjne 
na licytację w Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Wysokim Kole oraz loterię  
w Kozienickim Domu Kultury.

MONiKA WiRASZKA

Wydarzenia
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Studniówka to potoczna nazwa balu or-
ganizowanego dla uczniów klas maturalnych 
na 100 dni przed maturą, czyli egzaminem 
dojrzałości, który został ustanowiony dzięki 
niemieckiemu ministrowi ds. wychowania 
i religii Wilhelmowi von Humboldtowi. To 
właśnie ten oświeceniowy filozof, języko-
znawca i mąż stanu zreformował szkolnictwo 
w Prusach. Pierwsze matury w szkołach de-
partamentalnych Księstwa Warszawskie-
go odbyły się około 1812 r. Ich celem było 
sprawdzenie wiedzy, jednak były również wa-
runkiem dostania się na uniwersytet i dlatego 
zaczęły cieszyć się ogromnym uznaniem.

Nie wiadomo natomiast, kiedy po raz 
pierwszy została zorganizowana studniówka. 
Nie jest również znany powód, dla którego 
jest ona organizowana na 100 dni przed matu-
rą. Istnieją jednak hipotezy wiążące symbolikę 
100 dni z postacią Napoleona Bonaparte, któ-
ry właśnie tyle czasu miał (na wzór Cesarstwa 
Rzymskiego) na przywrócenie swoich ziem 
do dawnej świetności. 100 dni oznaczać może 
zatem czas wyjątkowy, będący jednocześnie 
okresem wytężonej pracy, która ma zaowoco-
wać nowymi możliwościami.

Dawniej studniówki odbywały się  
w szkołach, bez osób towarzyszących, obo-
wiązywały na nich stroje szkolne, ale od po-
czątku do dziś stałym elementem studniów-
ki jest polonez. To on rozpoczyna wieczór,  
a jednocześnie przypomina o naszej tradycji 
–  balach szlacheckich. 

I Liceum Ogólnokształcące im. S. 
Czarnieckiego w Kozienicach istnieje od  
1918 roku i jest najstarszą szkołą ponadgim-
nazjalną na terenie powiatu kozienickiego. 
Nie zachowały się wspomnienia dokumen-
tujące pierwsze studniówki w tej szkole. 
Udokumentowano jednak te późniejsze, 
dzięki czemu wiadomo, iż latach 80 – tych 
już można było bawić się na balu studniów-
kowym z osobą towarzyszącą, ale nadal, 
pomimo rewolucyjnych sugestii uczniów, 
obowiązywały stroje szkolne. W szkole do 
dzisiaj nie zmienił się zwyczaj dotyczący 
poloneza, którego mogą wykonywać tylko 
uczniowie szkoły wraz z wychowawcami  
i dyrekcją. Młodzież już dużo wcześniej 
uczy się po lekcjach układu i figur tego tańca. 
Do dzisiaj uczniowie samodzielnie dekorują 
salę, ale obecne dekoracje nie pozwalają im 
już wykazać się pomysłowością, ponieważ 
wynajmowana sala dyktuje warunki i limit 
czasowy w przeciwieństwie do dawnych 
własnych pomieszczeń. Tradycją szkoły sta-
ła się również organizowana zawsze w piątek 
przed studniówką próba generalna. 

Młodszą od I Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Stefana Czarnieckiego szkołą po-
nadgimnazjalną jest Zespół Szkół Nr 1 im. 

Legionów Polskich w Kozienicach, który 
istnieje od 1974 roku. Już 21 stycznia 1978 
uczniowie szkoły bawili się na balu stu-
dniówkowym w szkolnych strojach, które 
obowiązywały do 1996 roku. Od pierw-
szej studniówki uczniowie mogli bawić się 
z osobami towarzyszącymi, początkowo 
w pięknie udekorowanej tematycznie sali 
gimnastycznej, obecnie zamienionej na 
wynajmowaną specjalnie na tę okoliczność 
salę. Przez pierwsze lata poloneza mogli 
tańczyć tylko uczniowie szkoły. Dziś nadal 
taniec pozostał  tradycją, chociaż wyjątko-
wo mogą go wykonywać osoby towarzy-
szące. Jego figury i układy są ćwiczone po 
lekcjach i sprawdzane na tradycyjnie już 
praktykowanej próbie generalnej.  

Najmłodszą szkołą ponadgimnazjal-
ną na terenie powiatu kozienickiego jest 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
J.Kochanowskiego w Garbatce – Letni-
sku. Pierwsza studniówka w tej szkole 
odbyła się w 1996 roku. Wraz z utworze-
niem w szkole Technikum Leśnego, poja-
wił się nowy zwyczaj – jego uczniów na 
studniówce obowiązują wyłącznie mun-
dury, podczas gdy pozostali mogą być  
w garniturach. Uczniowie tej szkoły mogą 
bawić się na studniówkach z osobami to-
warzyszacymi i wspólnie z nimi tańczyć 
poloneza. 

Tradycyjnym tańcem na rozpoczęcie 
balu obok poloneza stał się w szkołach 
również walc. Jest to pierwszy, po polo-
nezie, taniec wykonywany tego wieczo-
ru, dedykowany wychowawcom i z nimi  
tańczony. 

Na przestrzeni lat ewoluowało wiele 
zwyczajów związanych ze studniówką. 
Od poloneza Ogińskiego po Vangelisa 
i Kilara zmieniały się upodobania mu-
zyczne uczniów oraz dyrekcji szkół.  
Z dawnych przesądów  czerwona bielizna 
zminimalizowała się do dumnie noszą-
cej czerwonej podwiązki. Biało – czarne 
stroje szkolne zostały wyparte przez róż-
nobarwne stroje wieczorowe. Jeszcze nie 
tak dawno przesąd zakazywał obcinania 
włosów od studniówki aż do matury. De-
koracje zostały uszczuplone i uwarunko-
wane wynajmowanymi salami. Pozostało 
jednak magiczne 100 dni dzielące od eg-
zaminu dojrzałości.

W 2013 roku dla 150 uczniów I LO  
i 293 uczniów ZS Nr 1 w Kozienicach 
oraz 37 uczniów ZSP w Garbatce – Let-
nisku studniówka jest balem poprzedzają-
cym okres intensywnej, wytężonej nauki, 
która zostanie skrupulatnie zweryfikowa-
na podczas zawsze nieuchronnie zbliżają-
cej się matury.

AGNieSZKA GAJDA

Studniówki Reorganizacja  
w komendzie  

Powiatowej Policji  
w kozienicach

Analiza dotychczasowych struktur 
organizacyjnych Komendy Powiatowej 
Policji w Kozienicach oraz efektywności 
ich działania, stale zmieniająca się geogra-
fia zaistniałych przestępstw, potrzeba za-
pewnienia mieszkańcom naszego powia-
tu stałego dostępu do Policji jak również 
zapewnienie jak najwyższych standardów 
bezpieczeństwa publicznego, zdetermi-
nowała Komendant Powiatowego Policji  
w Kozienicach do przeprowadzenia reor-
ganizacji naszej jednostki. Podjęto decy-
zję o przekształceniu dwóch podległych 
KPP Kozienice jednostek tj. Posterunku 
Policji w Garbatce-Letnisku i Posterunku 
Policji w Gniewoszowie w jedną silną jed-
nostkę Policji. Jeszcze w 2011 roku Ko-
mendanta Powiatowy Policji podjął roz-
mowy z zainteresowanymi wójtami gmin  
i starostą powiatu kozienickiego uzyskując 
akceptację takiego właśnie rozwiązania. 

Opierając się na uzyskanej zgodzie 
samorządu oraz na potrzebie daleko 
idącego usprawnienia funkcjonowania 
służby Komendant Powiatowy Policji  
w Kozienicach Rozkazem Nr 2/12  
z dnia 12 września 2012 roku zreorgani-
zował podlegającą mu jednostkę, tworząc 
z dniem 15 października Komisariat Poli-
cji w Gniewoszowie obsługujący gminy 
Garbatka-Letnisko, Sieciechów i Gnie-
woszów w miejsce dotychczas istnieją-
cych posterunków Policji w Garbatce-
Letnisku i Gniewoszowie.

Z dniem 16 grudnia 2012 roku sta-
nowisko Komendanta nowoutworzonej 
jednostki objął nadkom. Jarosław Szczy-
piór. 

Chcąc zapewnić jak najlepszy kontak-
ty mieszkańców gmin Garbatka Letnisko 
i Sieciechów w tych właśnie miejscowoś-
ciach zostaną utworzone punkty przyjęć 
interesantów funkcjonujące na takich 
samych zasadach co dotychczasowe po-
sterunki Policji. Ważnym jest, że w punk-
tach przyjęć pracujący policjanci będą 
wyłączanie do dyspozycji mieszkańców. 
Nie będą oni kierowani do innych zadań. 
Tak więc należy stwierdzić, że takie roz-
wiązanie w znacznym stopniu poprawi 
dostępność dzielnicowego – policjanta 
pierwszego kontaktu ze społeczeństwem. 

Kolejną istotną zmianą zdecydowanie 
wpływającą na podniesienie jakość obsłu-
gi mieszkańców jest fakt, że Komisariat 
Policji w Gniewoszowie jest jednostką 
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PRZEMOC W RODZINIE I JEJ 
KONSEKWENCJE – CZ. 2

Ofiarami przemocy w rodzinie są 
najczęściej kobiety (aktualne statystyki 
podają, że aż 60%) oraz dzieci do lat 13 
(19%). Natomiast sprawcami przemocy 
są głównie mężczyźni (95%), będący czę-
sto pod wpływem alkoholu.

Badania wykazały, że związki w któ-
rych kobiety doznają przemocy fizycznej 
ze strony swoich partnerów, przechodzą 
przez trzy fazy powtarzającego się cyklu. 
1. Faza narastania napięcia. W tej fazie 
partner jest napięty i poirytowany. Każdy 
drobiazg wywołuje jego złość, często robi 
awanturę, zaczyna więcej pić. Może po-
niżać partnerkę, poprawiając swoje samo-
poczucie. Prowokuje kłótnie. Kobieta sta-
ra się jakoś opanować sytuację – uspokaja 
go, spełnia zachcianki, wywiązuje się ze 
wszystkich obowiązków, często przepra-
sza sprawcę. Niektóre kobiety w tej fazie 
mają różne dolegliwości fizyczne, wpada-
ją w apatię, tracą energię do życia lub sta-
ją się niespokojne i pobudliwe nerwowo. 
Jest to wynik narastania napięcia, które po 
pewnym czasie staje się nie do zniesienia. 
Zdarza się, że kobieta wywołuje w koń-
cu awanturę, żeby „mieć to już za sobą”.  
2. Faza gwałtownej przemocy. W tej 
fazie partner wpada w szał i wyładowu-
je się. Eksplozję wywołuje zazwyczaj 
jakiś drobiazg, np. lekkie opóźnienie 
posiłku. Skutki użytej przemocy mogą 
być różne – podbite oko, połamane ko-
ści, obrażenia wewnętrzne, poronienie, 
śmierć. Kobieta stara się zrobić wszystko, 
żeby go uspokoić i ochronić siebie. Za-
zwyczaj, niezależnie od tego jak bardzo 
się stara, wściekłość partnera narasta co-
raz bardziej. Czuje się bezradna, bo ani 
przekonywanie sprawcy, ani bycie miłą, 
ani unikanie, ani bierne poddawanie się 
mu nie łagodzi jego gniewu. Po zakoń-
czeniu wybuchu przemocy, kobieta jest 
w stanie szoku. Odczuwa wstyd i prze-
rażenie, staje się apatyczna, traci ochotę 
do życia, odczuwa złość i bezradność.  
3. Faza miodowego miesiąca. Gdy 
sprawca wyładował już swoją złość i wie, 
że posunął się za daleko nagle staje się 
inną osobą. Szczerze żałuje tego co zrobił, 
okazuje skruchę i obiecuje poprawę. Prze-
konuje ofiarę, że to był jednorazowy incy-
dent, który już się nie powtórzy. Sprawca 
okazuje ciepło i miłość, przynosi kwiaty, 
prezenty. Ofiara zaczyna wierzyć w to, 
że partner się zmienił i że przemoc była 
jedynie incydentem. Ale faza miodowego 
miesiąca przemija i znowu rozpoczyna 

się faza narastania napięcia. Zatrzymuje 
ona ofiarę w cyklu przemocy, bo łatwo 
pod jej wpływem zapomnieć o koszmarze 
pozostałych dwóch faz. Prawdziwe za-
grożenie, jakie niesie ze sobą ta faza jest 
związane z tym, że przemoc w następnym 
cyklu jest zazwyczaj gwałtowniejsza.

Jest kilka koncepcji psycholo-
gicznych wyjaśniających zjawi-
sko przemocy i zachowanie ofiar.  
Syndrom wyuczonej bezradności. 
To zaprzestanie działania, które wyni-
ka z przekonania, że cokolwiek się zro-
bi, nie będzie to miało żadnego znacze-
nia, gdyż zawsze znajdzie się powód 
do zachowań agresywnych. Wyuczona 
bezradność jest najczęstszym objawem  
u osób doznających przemocy. Prowadzi do 
wielu negatywnych skutków, które mogą 
przejawiać się w trzech sferach: 1) defi-
cyty poznawcze – polegające na ogólnym 
przekonaniu, iż nie ma sytuacji, w których 
możliwa jest zmiana oraz nikt nie jest w sta-
nie pomóc; 2) deficyty motywacyjne – po-
legające na tym, że osoba zachowuje się 
biernie, jest zrezygnowana, nie podejmuje 
żadnych działań, aby zmienić swoją sytua-
cję; 3) deficyty emocjonalne – objawiające 
się stanami apatii, lęku, depresji, uczuciem 
zmęczenia, niekompetencji i wrogości.  
Zjawisko „prania mózgu”. Badania nad 
przemocą w rodzinie pozwoliły wyod-
rębnić najbardziej typowe zachowania 
sprawców przemocy, stosujących technikę 
„prania mózgu”, do których zalicza się: 
izolację, monopolizację uwagi, doprowa-
dzenie do wyczerpania, wywoływanie lęku 
i depresji, naprzemienność kary i nagrody, 
demonstrowanie wszechmocy i wszech-
władzy. Procesy „prania mózgu” powodują 
całkowite podporządkowanie, utratę po-
czucia własnej wartości i własnych prze-
konań oraz bezkrytyczne przyjmowanie 
rzeczywistości, wykreowanej przez spraw-
cę. Konsekwencjami „prania mózgu” są: 
1) degradacja obrazu siebie; 2) przeży-
wanie silnego poczucia lęku i zagrożenia  
3) wyzwalanie silnych stanów regresji 
jako mechanizmu obronnego polegające-
go na nawrotach do zachowań i sposobów 
działania z wcześniejszych okresów życia.  
Zespół Stresu Pourazowego. Jest to zespół 
charakterystycznych objawów, pojawiają-
cych się wskutek znalezienia się w sytuacji 
traumatycznej, dostarczającej silnych nega-
tywnych emocji. Mogą to być wydarzenia 
jednorazowe albo szereg powtarzających 
się sytuacji trudnych o mniejszej sile, lecz 

dużej regularności i dłuższym czasie trwa-
nia. Takie doświadczenie sprawia, że za-
równo osoba dorosła, jak i dziecko czuje się 
zalęknione i wykazuje wysokie poczucie 
bezradności. 

Warto zastanowić się, dlaczego oso-
by, w tym głównie kobiety, doznające 
przemocy w rodzinie, nie szukają pomo-
cy. Odpowiedzi dotyczą wielu aspektów, 
m.in.: Nie, bo odczuwają lęk przed ze-
mstą ze strony sprawcy przemocy. Nie, 
bo odczuwają wstyd i upokorzenie. Nie, 
bo są zależne finansowo od partnera. 
Nie, bo posiadają błędne przekonania, że  
w każdym małżeństwie istnieje przemoc. 
Nie, bo utraciły wiarę w pomoc. Nie, bo nie 
chcą złamać tradycji kulturowo-religijnych.

Z uwagi na to, że osoby dopuszczają-
ce się przemocy zwykle zachowują się na 
zewnątrz inaczej, niż na osobności, więk-
szość ludzi najczęściej nie zdaje sobie  
z niej sprawy. Czasem trudno jest uwie-
rzyć, że ktoś, kto zachowuje się publicz-
nie przyzwoicie, może nieludzko trakto-
wać swoją rodzinę. Obawa, że inni nie 
uwierzą, może dodatkowo utrudnić decy-
zję o zwróceniu się o pomoc.

ANNA ZyNeK 
psycholog

pracującą całodobowo w przeciwieństwie 
do posterunku, który z racji charakteru tej 
jednostki działał jedynie przez parę go-
dzin na dobę.

Najprostszym sposobem przekaza-
nia informacji o zdarzeniu bądź potrze-
bie podjęcia przez Policję interwencji 
jest zatelefonowanie pod nr alarmowy  
112 i 997 lub bezpośrednio do Ko-
misariatu pod nr 48-614-97-70,71,72  
i 48-614-97-73 fax. Można również za-
dzwonić pod czynny całą dobę telefon 
komórkowy 797017419. W przypadku 
braku możliwości skontaktowania się 
pod wskazane numery telefonów można 
zadzwonić pod nr 48-614-97-00 obsługi-
wany przez dyżurnego Komendy Powia-
towej Policji w Kozienicach. 

PATRycJA ZABOROWSKA
rzecznik KPP w Kozienicach

Reorganizacja  
w komendzie  

Powiatowej Policji  
w kozienicach
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W Roku Janusza Korczaka Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Ko-
morowski nadał odznaczenia nauczycie-
lom z całej Polski za działalność eduka-
cyjną i wychowawczą, za kształtowanie 
postaw obywatelskich dzieci i młodzie-
ży. Uroczystość odbyła się 4 grudnia  
2012 roku w Pałacu Prezydenckim  
w Warszawie. 

W gronie trzydziestu jeden wyróżnio-
nych, znalazła się Beata Smykiewicz-Ró-

życka, nauczycielka I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Stefana Czarnieckiego 
w Kozienicach, która została odznaczona 
Złotym Krzyżem Zasługi. W imieniu Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu de-
koracji dokonał Szef Kancelarii Prezydenta, 
Jacek Michałowski. Gratulacje uhonorowa-

nym wychowawcom złożyli Małżonka Pre-
zydenta RP, Przewodnicząca Honorowego 
Komitetu Roku Janusza Korczaka, Anna 
Komorowska oraz Rzecznik Praw Dziecka, 
Marek Michalak. 

Krzyż Zasługi to polskie cywilne od-
znaczenie państwowe, nadawane za zasługi 
dla Państwa lub obywateli, ustanowione na 
mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku  
i nadawane do chwili obecnej. Krzyż Zasługi 
dzieli się na trzy stopnie:

• Złoty Krzyż Zasługi
• Srebrny Krzyż Zasługi
• Brązowy Krzyż Zasługi.

Krzyż Zasługi początkowo był najwyż-
szym odznaczeniem dla osób cywilnych, 
które po odzyskaniu przez Polskę niepod-
ległości w 1918 roku wyróżniły się w pracy 
dla kraju i społeczeństwa, spełniając czyny 
wychodzące poza zakres ich codziennych 
obowiązków. Krzyż Zasługi został przejęty 
dekretem PKWN z dnia 22 grudnia 1944 
roku do systemu odznaczeń Polski Ludo-
wej, następnie potwierdzony w ustawie  
z dnia 17 lutego 1960 o orderach i odzna-
czeniach jako odznaczenie, które nadawa-
ne jest osobie zasłużonej w pracy zawodo-
wej lub w działalności społecznej. Krzyż 
Zasługi przyznawał również w latach 
1940–1989 Rząd Polski na Uchodźstwie, 
w formie przedwojennej. Do aktualnego 

systemu odznaczeniowego III Rzeczypospo-
litej, Krzyż Zasługi wszedł na mocy ustawy  
z dnia 16 października 1992 roku, zastępującej 
poprzednią ustawę z 1960 roku. Obecne zasa-
dy nadawania: Według ustawy z 1992, Krzyż 
Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły 
zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając 

Pod koniec roku 2012, 7 grudnia od-
była się już trzecia z kolei wystawa po-
plenerowa V Powiatowego Pleneru Ma-
larsko-Fotograficznego „Miejsca Jakich 
Nie Znamy – Uroki Północnej Części 
Powiatu Kozienickiego” Magnuszew 
2012. Tym razem prace wykonane pod-
czas pleneru organizowanego przez Sta-

czyny przekraczające zakres ich zwykłych 
obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść 
Państwu lub obywatelom. Może być nadany 
także za ofiarną działalność publiczną, ofiarne 
niesienie pomocy oraz działalność charyta-
tywną. Nadawany jest przez Prezydenta RP.

Ewa Malec – dyr. I LO o Beacie Smy-
kiewicz-Różyckiej: jest to polonistka, rzecz-
nik praw ucznia oraz wieloletni opiekun 
Samorządu Uczniowskiego I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Stefana Czarnieckiego 
w Kozienicach. Od kilku lat współpracuje  
z Centrum Edukacji Obywatelskiej – funda-
cją zarejestrowaną w Polsce w 1994, będącą 
instytucją oświatową i organizacją pozarzą-
dową posiadającą status organizacji pożytku 
publicznego, której głównym celem jest po-
prawa jakości systemu oświaty, upowszech-
nianie wiedzy obywatelskiej oraz promowanie 
praktycznych umiejętności i postaw niezbęd-
nych do budowania demokratycznego pań-
stwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. 
Działania prowadzone przez Fundację mają 
zasięg ogólnopolski, corocznie bierze w nich 
udział kilka tysięcy szkół oraz kilkanaście 
tysięcy nauczycieli i uczniów. W gronie tym 
znajdują się uczniowie Czarnieckiego, któ-
rzy godnie reprezentują Ziemię Kozienicką  
w Sejmie Dzieci i Młodzieży oraz w Ogólnopol-
skim Przeglądzie Projektów Młodzieżowych  
w Arkadach Kubickiego w Warszawie. Szcze-
gólnie wyróżniającą się postawę uczniów i ich 
opiekunki doceniła Kancelaria Prezydenta 
RP, na zaproszenie której gościli oni w Pałacu 
Prezydenckim 6 czerwca 2012 roku. 

odznaczenie dla nauczycielki  
i liceum ogólnokształcącego w kozienicach

rostwo Powiatowe w Kozienicach oraz 
Radomskie Towarzystwo Fotograficzne 
gościły w progach Galerii Kina Helios 
w Radomiu. Prezentowane prace były 
efektem 10-cio dniowych działań osiem-
nastoosobowej grupy artystów malarzy  
i fotografów. Tematyką prac w głów-
nej mierze były rzeki, pola lasy łąki 

oraz nasza polska wieś.  
W pracach pojawiają się 
też elementy sakralne, nie-
odzownie związane z naszą 
kulturą i obyczajowością. 
Często używanym przez 
artystów motywem są róż-
nego rodzaju słupy, które 
poprzez bliskość elektro-
wni kojarzone są z ziemią  
kozienicką.

Prace są efektem poszu-
kiwań wspólnego tematu 

przy użyciu różnorodnych środków wyra-
zu i technik malarskich oraz fotograficz-
nych. Dla malarzy jest to płótno i farby, 
papier, ołówek, flamaster czy pastele,  
a u fotografów cyfrowy zapis obrazu, 
światła i nastroju. 

Podczas pleneru powstało ponad 1000 
fotografii. Kilka z nich zostało zamiesz-
czonych w kalendarzu na rok 2013, który 
powstał w Wydziale Promocji i Kultury 
Starostwa Powiatowego w Kozienicach. 
Staranny, nieprzypadkowy dobór zdjęć to 
przekrój przez gminę Grabów nad Pilicą 
i Magnuszew. Miejsc atrakcyjnych krajo-
brazowo i historycznie, bogatych w róż-
norodną przyrodę i zakątki.

Plener i wystawy poplenerowe cieszy-
ły się dużym zainteresowaniem, w związ-
ku z tym organizatorzy planują kolejne 
wspólne przedsięwzięcia.

eDyTA MARcZAK

wystawa poplenerowa w galerii helios

Wydarzenia



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 1�

„upowszechnianie integracji społecznej  
w powiecie kozienickim”

projekt systemowy realizowany przez
powiatowe centrum pomocy rodzinie w kozienicach

Celem zorganizowanego w 2012 roku 
wsparcia było podniesienie kompetencji 
społeczno-zawodowych osób niepełno-
sprawnych, rodzin zastępczych i ich wy-
chowanków poprzez aktywizację zawodo-
wą, edukacyjną, społeczną i zdrowotną. 

W projekcie udział wzięło 43 osoby. 
Projekt w szczególności był skierowany 

do osób niepełnosprawnych z problemami 
słuchu w związku z tym w ramach usług 
wspierających na umowę zlecenie zatrud-
niono tłumacza języka migowego, który 
służył pomocą i wsparciem osobom głu-
choniemym.

Uczestnicy projektu w ramach aktyw-
nej integracji skorzystali z wyjazdów ak-
tywizacyjnych, turnusów szkoleniowo-re-
habilitacyjnych jak i szkoleń na miejscu. 

Osoby niepełnosprawne w terminie od 
16.09.2012 r. do 29.09.2012 r. podczas 
dwutygodniowego turnusu szkoleniowo-
rehabilitacyjnego w Pogorzelicy nad mo-
rzem uczestniczyły w:
• szkoleniu komputerowym z zakresu: 

podstaw obsługi komputera (pakiet Of-
fice), poruszanie się po stronach www, 
korzystania z portali i komunikatorów 
społecznościowych;

• szkoleniu „Przedsiębiorczość krok po kro-
ku z elementami wiedzy na temat pozy-
skiwania środków z Unii Europejskiej”;

• kursie  z zakresu „Pierwszej pomocy”;
• warsztacie kompetencji społecznych  

z elementami doradztwa zawodowego;
• zajęciach rehabilitacyjnych.

Natomiast rodziny zastępcze wraz wy-
chowankami w terminie od 19.10.2012 r. 
do 21.10.2012 r. wzięły udział w wyjeździe 
aktywizacyjnym do Rembowa, podczas któ-
rego rodziny uczestniczyły w treningu kom-
petencji rodzicielskich, a wychowankowie 
skorzystali z zajęć psychologiczno-eduka-
cyjnych. Dodatkowo dla wszystkich zostały 
zorganizowane grupowe warsztaty integra-
cyjne. Na miejscu w Kozienicach rodziny  

w terminie 06.11. – 07.11.2012 wzięły udział 
w podstawowym kursie pierwszej pomocy.

W wyniku prowadzonych postępowań  
o udzielenie zamówień publicznych po-
wstały oszczędności, które wykorzystano na 
wzmocnienie wsparcia osób niepełnospraw-
nych organizując w terminie 08.11.2012 r. 
– 12.11.2012 r. pięciodniowy wyjazd ak-
tywizacyjno-poznawczy do Zakopanego. 
W trakcie pobytu uczestnicy skorzystali  
z indywidualnego doradztwa zawodowe-
go (3 godz. na uczestnika), którego celem 
było wskazanie predyspozycji zawodowych,  
a podczas wizyty w podmiocie ekonomii 
społecznej tj. Spółdzielni Socjalnej „Smak  
i styl” w Krakowie zapoznali się z zasadami 
jej organizacji i funkcjnowania.

Wszyscy uczestnicy oraz ich opiekuno-
wie w ramach wyjazdowych form wspar-
cia mieli zapewnione wyżywienie, nocleg, 
transport na miejsce pobytu i z powrotem,  
a także ubezpieczenie od następstw nieszczę-
śliwych wypadków. Wśród uczestników pro-
jektu powstały grupy samopomocy. 

Uczestnicy i osoby z ich otoczenia od 
września do grudnia mieli możliwość sko-
rzystania z bezpłatnych porad prawnika  
i psychologa w ramach zorganizowanego 
poradnictwa specjalistycznego. Poradni-
ctwo cieszyło się dużym powodzeniem, 
dlatego jego realizację zaplanowano rów-
nież na kolejne lata kontynuacji projektu.

W ramach działań o charakterze środo-
wiskowym zostało zorganizowane otwar-
te spotkanie obywatelskie, skierowane do 
mieszkańców powiatu kozienickiego, na 
które zaproszono także niepełnosprawnych 
dotychczasowych uczestników projektu, 
przedstawicieli Gminnych Ośrodków Pomo-
cy Społecznych i innych jednostek. Podczas 
spotkania przedstawiciele Urzędu Skarbowe-
go, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie przekaza-
li najważniejsze informacje o przysługujących 
uprawnieniach i ulgach oraz zadaniach reali-

zowanych na rzecz osób niepełnosprawnych.
Natomiast 12 grudnia został zorgani-

zowany wyjazd do Warszawy na Wielką 
Galę Integracji oraz Multikina, w którym 
udział wzięli dotychczasowi uczestnicy 
projektu wraz z opiekunami oraz tłumacz 
języka migowego.

W kolejnych latach realizacji projektu 
planujemy objąć wsparciem rodziny za-
stępcze i ich wychowanków, a także osoby 
niepełnosprawne z różnymi schorzeniami ze 
szczególnym uwzględnieniem w 2013 roku 
kobiet po mastektomii, w 2014 diabetyków. 

O wsparcie w ramach realizowanego 
projektu mogą ubiegać się osoby, które 
m.in. spełniają trzy warunki:
• korzystają ze świadczeń pomocy społecz-

nej w rozumieniu przepisów o pomocy 
społecznej, a także świadczeń PCPR na 
podstawie przepisów o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych;

• znajdują się w wieku aktywności zawo-
dowej;

• są niezatrudnione lub zatrudnio-
ne, zagrożone wykluczeniem spo-
łecznym z co najmniej jedne-
go powodu z pośród wskazanych  
w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.
Projekt współfinansowany jest ze środ-

ków europejskich – 84,5 %, budżetu po-
wiatu kozienickiego – 10.5 % oraz ze środ-
ków krajowych – 4,5%.

Udział w projekcie jest bezpłatny! 
Osoby zainteresowane w 2013 roku 

prosimy o kontakt z Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Kozienicach, 
ul. Świerczewskiego 20, tel. 48/ 611-02-26. 
Informacja o projekcie jak również an-
kieta rekrutacyjna są dostępne na stronie 
www.pcpr.kozienice.pl

URSZUlA KOWAliK
Dyrektor Powiatowego centrum 

Pomocy Rodzinie

W związku z reorganizacją sądów 
rejonowych wskutek wejścia w życie  
z dniem 1 stycznia 2013 roku rozporzą-
dzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia  
5 października 2012 roku uprzejmie infor-
mujemy, że Sąd Rejonowy w Kozienicach 
jest Sądem przejmującym Sąd Rejonowy  
w Zwoleniu oraz Sąd Rejonowy w Lipsku.

Dodatkowo w Sądzie Rejonowym  
w Kozienicach zostały utworzone nastę-
pujące Wydziały:

VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z sie-
dzibą w Lipsku,

VII Zamiejscowy Wydział Karny z sie-
dzibą w Lipsku,

VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny  
i Nieletnich z siedzibą w Lipsku,

IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczy-
stych z siedzibą w Lipsku,

X Zamiejscowy Wydział Cywilny z sie-
dzibą w Zwoleniu,

XI Zamiejscowy Wydział Karny z sie-

dzibą w Zwoleniu,
XII Zamiejscowy Wydział Rodzinny  

i Nieletnich z siedzibą w Zwoleniu,
XIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wie-

czystych z siedzibą w Lipsku, 
oraz

XIV Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wie-
czystych z siedzibą w Pionkach.

BeATA KRAWcZyK

Prezes Sądu

inFormacja o reorganizacji sądów rejonowych

Informacje
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w Kozienicach

150. rocznica powstania styczniowego
miejsca upamiętniające bohaterów i walki powstania 

styczniowego na terenie powiatu kozienickiego

1. 2. 3.

4.

5.

1. Wysokie Koło, cmentarz parafialny – nagrobek  
powstańca styczniowego Władysława Boguskiego;

2. Głowaczów, cmentarz parafialny – mogiła powstań-
ców poległych w bitwie pod lipą 14 ii 1864 r.

3. Ursynów – pomnik upamiętniający oddział powstań-
czy Michała Piwnickiego

4. Kępa Anielin – pomnik upamiętniający obozowisko 
powstańców pułkownika Władysława Kononowicza

5. Oleksów, cmentarz parafialny – kwatera wojenna po-
wstańców styczniowych


