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POWIAT 
KOZIENICKI

Rozmowa z Januszem Stąporem, 
Starostą Powiatu Kozienickiego

Mija połowa obecnej kadencji sa-
morządów, jak Pan ocenia do-

tychczasowe działania starostwa i jed-
nostek ? Jakie z zaplanowanych zadań 
udało się zrealizować?

Na półmetku kadencji dobrze oce-
niam  działania starostwa i jednostek 
organizacyjnych, aczkolwiek syste-
matycznie staramy się usprawniać  
i udoskonalać naszą pracę. Starostwo 
jest przygotowane do wprowadzenia 
elektronicznego obiegu dokumentów. 
System jest już zainstalowany w urzę-
dzie, jednak nie do końca został wdro-
żony ze względu na braki sprzętowe. 
Pozostała jeszcze kwestia przeszkole-
nia kadry kierowniczej – kierowników 
komórek organizacyjnych. System za-
cznie działać od stycznia 2009 roku  
i ma na celu poprawę obsługi peten-
tów, umożliwi składanie podań, roz-
patrywanie spraw i wydawanie decyzji  
w wersji elektronicznej.

W fazie projektów są starania o uzy-

Starosta Powiatu Kozienickiego 
Janusz Stąpór

skanie certyfikatu jakości ISO, pozwoli 
on na usprawnienie przepływu informa-
cji między wydziałami i usprawnienie 
procesu podejmowania decyzji. A prze-
de wszystkim wpłynie na poprawę wi-
zerunku  urzędu na zewnątrz i pozwoli 
na szybsze załatwianie spraw, bardziej 
profesjonalną obsługę petenta.

Od dłuższego czasu działa już w Wy-
dziale Komunikacji system powiadamia-
nia sms–em o gotowych do odebrania 
dokumentach.

Z zaplanowanych zadań inwesty-
cyjnych powodem do zadowolenia  
w 2008 roku jest wybudowanie i wyre-
montowanie dróg i chodników za oko-
ło 4,6 mln zł. Jest to najlepszy wynik  
w czasach 10-letniego funkcjonowa-
nia powiatu, jest to najlepszy rok jeśli 
chodzi o inwestycje drogowe. Lepszy 
był tylko rok 2004, kiedy wydano ok. 
5 mln, ale 75% tej sumy pochodziło  
z funduszu SAPARD. W ostatnich dwóch 
latach wydatki były prawie dwukrotnie 
większe niż w latach poprzednich.

W 2007 i 2008 roku systematycz-
nie prowadzone są remonty, które po-
prawią warunki pracy i nauki w pla-
cówkach oświatowych. Z komponentu  
J (Mazowiecki Instrument Wsparcia 
Potencjału Rozwojowego) wykonana 

została adaptacja pomieszczeń maga-
zynowych pod świetlicę szkolną i dwie 
sale dydaktyczne w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Garbatce-Letni-
sku. Duże środki zostały wykorzysta-
ne przez szkoły na wyrównanie szans 
edukacyjnych młodzieży, powstały 
m.in. nowe pracownie komputerowe. 
Uczniowie z Zespołu Szkół Nr 1 i ZSP 
w Garbatce-Letnisku uczestniczyli  
w praktykach zawodowych na terenie 
Niemiec i Wielkiej Brytanii. 

W ostatnim czasie Poradnia Psycho-
logiczno-Pedagogiczna, która obejmuje 
opieką 62 placówki oświatowe w po-
wiecie kozienickim zmieniła siedzibę, 
dzięki temu poprawiły się warunki dla 
jej funkcjonowania. Będą działać gabi-
nety terapii logopedycznej, psycholo-
gicznej i pedagogicznej. Pomieszczenia 
zwolnione przez poradnię zajmie Biuro 
Powiatowe Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa co także 
wpłynie na poprawę warunków pracy 
oraz obsługi rolników. 
Jakie były największe problemy po-
wiatu?

Działalność samorządów to praktycz-
nie prawie ciągłe zmagania z problema-
mi. Jednak największym problemem był  
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i jest szpital, z racji sytuacji jaka zaist-
niała w tej dziedzinie w całym kraju. 

Udało się w 2007 roku ustabilizować 
zadłużenie powstałe w wyniku ogólnej 
sytuacji w Polsce (strajki). Obecnie sta-
le dążymy do zmniejszania zadłużenia. 
A szczególnie cieszy fakt, że w latach 
2007 i 2008 udało nam się uzyskać spo-
ro zewnętrznych pieniędzy, ponad 3 mln 
zł na zakupy inwestycyjne, informaty-
zację, remont oddziału chirurgiczne-
go i zakup mammografu. Dużą pomoc  
w tym zakresie oferują gminy, a szcze-
gólnie gmina Kozienice.

W szpitalu od lutego funkcjonuje 
po remoncie nowocześnie wyposażony, 
spełniający standardy unijne Oddział 
Anastezjologii i Intensywnej Terapii. 
Całkowity koszt prac modernizacyjno-
budowlanych przekroczył 2 mln zł.

W tym roku szpital otrzymał kon-
trakt na poradnię onkologiczną, która 
działa od połowy kwietnia. Przyjmuje 
w niej dwóch lekarzy, specjalista on-
kologii klinicznej i specjalista chirurgii 
onkologicznej. Od maja funkcjonuje 
pracownia mammograficzna, pacjentki 
mogą korzystać z badań leczniczych 
ze wskazań lekarskich. Ponadto wyko-
nywane są badania przesiewowe czy-
li profilaktyczne, które pozwalają na 
wczesne wykrycie raka sutka. W szpi-
talu działa także poradnia leczenia bólu 
przewleklego. Działalność tych nowych 
poradni znacznie poprawiła sytuację 
pacjentów, nie muszą jeździć do innych 
miast i oczekiwać w wielomiesięcznych 
kolejkach.
Jakie są plany wykorzystania środków 
finansowych ze źródeł zewnętrznych, 
głównie z Unii Europejskiej?

W ramach Programu Operacyjny Ka-
pitał Ludzki po ocenie formalnej i ocze-
kują na ocenę merytoryczną projekty na 
sumę ponad 400 tys. zł na podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa za-
wodowego oraz 2 projekty o wartości 
ponad 600 tys. zł na wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów. W ramach 
RPO Województwa Mazowieckiego na 
kwotę ponad 4 mln zł zostały złożone 
projekty na przebudowę dróg powiato-
wych oraz projekt na ponad 2 mln zł, na 
zakup sprzętu medycznego oraz adap-
tację pomieszczenia w celu uruchomie-
nia pracowni tomografii komputerowej 
Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozie-
nicach.

Jakie są plany na najbliższy rok, w ja-
kich dziedzinach? 

W 2009 roku będziemy kontynuo-
wać modernizację i budowę dróg oraz 
podejmować działania mające na celu 
poprawę warunków w placówkach 
oświatowych i ochrony zdrowia.

Planujemy budowę dwóch boisk spor-
towych wraz z budynkiem sanitarno-
szatniowym „Moje boisko Orlik 2012” 
przy Zespole Szkół Nr 1 w Kozienicach  
i realizację II etapu wielofunkcyjnego boi-
ska sportowego w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Opactwie 
oraz budowę hali sportowej z łącznikiem 
przy I Liceum Ogólnokształcącym w Ko-
zienicach, a także budowę kuchni szkolnej 
z zapleczem technicznym w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letni-
sko. W planach jest także projekt i być 
może budowa budynku mieszkalnego dla 
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 
dla Dorosłych w Kozienicach. Będziemy 
próbowali podejmować działania mające 
na celu rozwój turystyki w powiecie, jako 
że mamy bardzo ciekawe i atrakcyjne wa-
lory przyrodnicze, miejsca i zabytki.
Jak przebiega współpraca z gminami, 
w jakich dziedzinach są największe 
sukcesy?

Współpraca z gminami układa się bardzo 
dobrze, harmonijnie. Prowadzimy wspólne 
działania w zakresie inwestycji drogowych, 
funduszu ochrony środowiska czy służby 
zdrowia. Poszczególne gminy angażują się 
do współpracy w zależności od posiada-
nych możliwości m.in. finansowych. Do-
brze przebiega współpraca w sferze kultury, 
tradycją stało się wspólne organizowanie 
dożynek powiatowych, a każda z gmin ma 
swoje imprezy, które są ważnym elemen-
tem integracji społeczności powiatu.
Czy światowy kryzys wpłynie na sy-
tuację gospodarczą w powiecie kozie-
nickim?

Tak jak w całym kraju, na pewno świato-
wy kryzys wpłynie na sytuację gospodarczą 
w naszym powiecie, ale na dzień dzisiejszy 
trudno przewidzieć w jakim zakresie i na 
jaką skalę. Już teraz małe i średnie firmy za-
czynają odczuwać jego skutki. Jednak do-
brze się składa, że w powiecie kozienickim 
prowadzona jest praktycznie wszechstronna 
działalność gospodarcza od rolnictwa, po-
przez przetwórstwo po wielki przemysł, to 
z pewnością przyczyni się do złagodzenia 
negatywnych skutków kryzysu. 

Ze Starostą Januszem Stąporem roz-
mawiała Danuta Delekta

POWIAT KOZIENICKI
XXII SESjA RAdy 

POWIATu KOZIENICKIEgO

30 października odbyła się XXII sesja 
Rady Powiatu Kozienickiego. Rada pod-
jęła uchwały w następujących sprawach:
– wprowadzenia zmian w budżecie po-

wiatu na 2008 rok;
– wprowadzenia zmian w planie finansowym 

PFOŚiGW w Kozienicach na 2008 rok;
– zmiany do Uchwały Nr XVI/128/2008  

w sprawie określenia zadań i wysokości 
środków Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
do realizacji w Powiecie Kozienickim na 
2008 rok;

– najniższego wynagrodzenia w pierwszej 
kategorii zaszeregowania określonego  
w tabeli miesięcznych stawek wynagro-
dzenia zasadniczego i określenia wartości 
jednego punktu w złotych w punktowym 
systemie wynagradzania dla Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Kozienicach;

– zmiany uchwały Nr XX/160/2008 dot. wy-
rażenia zgody na zbycie lokali w budynku 
Hotelu Pielęgniarek w Kozienicach;

– wyrażenia zgody dla Zespołu Szkół Nr 1 
im. Legionów Polskich w Kozienicach na 
wynajem sal lekcyjnych w budynku szkoły 
przy ul. Warszawskiej 72 w Kozienicach;

– ubiegania się o pomoc finansową dla 
SP ZZOZ w Kozienicach;– utworzenia 
zespołu wyjazdowego wypadkowego  
w Dziale Pomocy Doraźnej SP ZZOZ  
w Kozienicach;

– zmieniającą Uchwałę Nr XV/122/2004 
Rady Powiatu Kozienickiego w sprawie 
określenia zasad dokonywania zakupu, 
leasingu lub przyjmowania darowizn 
aparatury i sprzętu medycznego i innego 
oraz zasad dzierżawy i wynajmu majątku 
trwałego dla SP ZZOZ w Kozienicach;

– przyjęcia programu współpracy Powiatu 
Kozienickiego z organizacjami poza-
rządowymi na 2009 rok.
Podjęte zostały także uchwały w spra-

wie odwołania Zbigniewa Sitkowskiego 
z funkcji Przewodniczącego Komisji Re-
wizyjnej ze składu osobowego Komisji 
Rewizyjnej;
– uzupełnienia składu osobowego Komi-

sji Rewizyjnej - wybrany został Włodzi-
mierz Stysiak;

– wyboru Przewodniczącego Komisji Rewi-
zyjnej – wybrany został Ryszard Łachwa.
Radni zapoznali się ze sprawozdaniem  

z weryfikacji oświadczeń majątkowych Rad-
nych, pracowników Starostwa i kierowników 
jednostek organizacyjnych za 2007 rok.

Danuta DeleKta

Informacje 
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IV KONFERENCjA KOZIENICKIEgO PARTNERSTWA LOKALNEgO
Opracowanie projektów rozwoju go-

spodarczego w celu tworzenia nowych 
miejsc pracy oraz przygotowanie ich do 
oceny, to główne zadanie IV Konferencji 
Kozienickiego Partnerstwa Lokalnego, 
która odbyła się w październiku w Jano-
wie w gminie Kozienice.

Głównym celem Kozienickiego Part-
nerstwa Lokalnego jest budowanie trwa-
łego partnerstwa na rzecz ożywienia go-
spodarczego oraz poprawy sytuacji na 
rynku pracy. W konferencjach uczestni-
czą przedstawiciele firm, przedsiębiorstw, 
instytucji działających na terenie powiatu 
kozienickiego oraz samorządów: powia-
towego i gminnych. W ostatniej wzięli 
udział także specjaliści Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Warszawie, Filii w Ra-
domiu. Wszystkich uczestników powitali: 
wicestarosta powiatu kozienickiego Józef 
Grzegorz Małaśnicki, dyrektor Powiato-

wego Urzędu Pracy w Kozie-
nicach Arkadiusz Nowakowski 
oraz wiceburmistrz Gminy Ko-
zienice Igor Czerwiński. 

Wójt gminy Sieciechów 
Kazimierz Pochylski oraz wójt 
gminy Gniewoszów Stefan 
Marek Banaś przedstawili hi-
storię położenie, walory przy-
rodnicze, atrakcje turystyczne  
i historyczne oraz plany roz-
woju swoich gmin. 

Ekspert Partnerstwa Lokal-
nego Jadwiga Olszowska – Ur-
ban zaprezentowała projekty 
powstałe i przygotowywane do 
realizacji w wyniku Partnerstwa 
Lokalnego w powiecie radomszczańskim.

Uczestnicy IV konferencji pracowali 
w grupach nad szczegółowym opracowa-
niem 4 projektów gospodarczych, które  

w wyniku głosowania na po-
przedniej konferencji zosta-
ły wybrane spośród 16. Po-
szczególne grupy zajęły się 
opracowaniem następujących 
projektów: „Kozienickie Cen-
trum Wspierania Biznesu 
– Kozienicki Raj Biznesu”; 
„Śladami Historii- Wycieczka 
do przeszłości”; „Kozienickie 
Centrum Turystyki Wodnej  
i Rowerowej – Przystań na Wi-
śle” oraz „Lokalna Baza Szko-
leniowo-Konferencyjna”.

Każda z grup musiała 

uwzględnić w swoich pracach schemat, 
według którego powinien zostać opra-
cowany projekt. Należało uwzględnić 
m.in. jego cele i uzasadnienie potrzeby 
realizacji, adresatów – odbiorców pro-
jektu. Grupy musiały także przedstawić 
działania jakie zostaną podjęte w związku  
z realizacją projektu z uwzględnieniem 
zasobów własnych, ale także barier i ogra-
niczeń. Uczestnicy pracujący nad poszcze-
gólnymi tematami planowali także koszty, 
harmonogram, realizację i promocję projek-
tów oraz musieli ocenić ryzyko związane  
z realizację danego projektu oraz jego zgod-
ność ze strategią rozwoju gmin i powiatu. 

Zakończenie prac nad projektami  
i ich ocena nastąpi w grudniu, podczas  
V konferencji. 

Danuta DeleKta

Jadwiga Olszowska – urban z uczestnikami 
konferencji

ZIMA NA DROGACH – PRZYGOTOWANIA 
W powiecie kozienickim zimowym 

utrzymaniem objęte jest 293 km dróg 
powiatowych. Odpowiedzialnym jest Za-
rząd Dróg Powiatowych w Kozienicach  
z siedzibą w Aleksandrówce.

Jak informuje Stanisław Marszałek 
dyrektor ZDP „do akcji zimowego utrzy-
mania dróg przygotowane zostało 2 pia-

skarki, 5 samochodów i 780 ton mieszan-
ki piaskowo-solnej. Drogi powiatowe 
podlegają  pod 6-ty standard zimowego 
utrzymania, tj. na zaśnieżonej jezdni 
prowadzi się interwencyjne odśnieżanie  
w zależności od potrzeb. Jezdnie są posy-
pane po odśnieżeniu w miejscach wyzna-
czonych przez ZDP”.

Drogi wyznaczone  
(6 standard) połączono  
w trasy wg kolejności utrzy-
mania:
I kolejność – trasa – Ko-
zienice (ul. Radomska, ul. 
Maciejowicka) – Łuczy-
nów – Chinów – Nowa 
Wieś – Świerże Górne 
– Ryczywół – Brzóza
II kolejność – trasa – Brzóza 
– Grądy – Brzóza – Przejazd
III kolejność – trasa 
– Gniewoszów – Zajezie-

rze – przejazd kolejowy: Wola Klasztorna 
– Opactwo – Nagórnik
IV kolejność – trasa – Moniochy – Mag-
nuszew – Mniszew – Rozniszew
V kolejność – trasa – Głowaczów – Łu-
kawa – Nowa Wola – Augustów
VI kolejność – trasa – Bogucin – Brzustów 
– Molendy – Garbatka – Garbatka Nowa
VII kolejność – trasa – Ryczywół – Stu-
dzianki Panc. – Łękawica – Grabów n/
Pilicą – Wyborów – stacja PKP Grabów 
– Dziecinów
VIII kolejność – trasa – Stanisławice 
– Kociołki – Śmietanki – Kozienice(ul. 
Dolna) – Wólka Tyrzyńska – Samwodzie 
– Psary – Brzeźnica – Mozolice Duże
IX kolejność – trasa – Opatkowice – Ho-
lendry Kuźmińskie – Nowa Wieś

Poza standardem odśnieżane są po-
zostałe drogi powiatowe o twardej na-
wierzchni.

D.D.

Powitanie uczestników konferencji

Informacje/Wydarzenia
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Realizacja międzynaRodowego pRojektu 
w zespole szkół nR 1 im. legionów  

polskich w kozienicach
W Zespole Szkół 

Nr 1 im. Legionów 
Polskich w latach 
2008 – 2010 będzie 
realizowany między-
narodowy projekt 
współpracy szkół 
Comenius. Tematem 
projektu będzie zasto-
sowanie platformy e-
learningowej Moodle 
w nauczaniu.

W ramach tego 
projektu w dniach 
20 października – 24 
października przed-
stawiciele szkoły 
uczestniczyli w spot-
kaniu projektowym  
w Wiedniu. Zespół Szkół reprezento-
wali uczniowie: Krzysztof Piwowarski  
(kl. 3ALO), Grzegorz Korneta (2ALO) 
oraz nauczyciele: Anna Gołębiowska  
i Paweł Boryczka. Celem spotkania było 
przeprowadzenie szkolenia z zakresu 
obsługi i administracji platformą zdal-
nego nauczania MOODLE, stworzenie 
ankiety związanej z używaniem me-
diów w szkołach partnerskich, zapro-
jektowanie wspólnej witryny projektu:  
www.bleus2010.eu, zaplanowanie zadań 
dla poszczególnych w następnych fazach 
projektu, określenie odpowiedzialno-
ści poszczególnych szkół partnerskich.  
W trakcie spotkania również wstępnie 
ustalono  termin spotkania projektowe-
go w Cittadelli w marcu 2009. Ustalono, 
że do stycznia 2009 mają być przesłane 
dane uczniów korzystających ze wspól-
nej platformy MOODLE oraz zwery-

fikowane pytania stworzonej wspólnej 
ankiety.

Uczestnicy w trakcie spotkania wy-
konali elektroniczny dziennik warszta-
tów opisujący wspólne działania. Bardzo 
napięty harmonogram spotkania projek-
towego spowodował, że nie było zbyt 
dużo czasu na poznanie uroków Wiednia  
(w zasadzie tylko 21 października). W dniu  
21 października odbyło się spotkanie 
grupy polskiej i włoskiej mające na celu 
lepsze poznanie się z nowym partnerem 
projektu, przedstawienie specyfiki szkół 
oraz integracja uczniów i przełamanie ba-
rier językowych.

Oprócz szkoły wiedeńskiej partnerami 
w projekcie są również szkoły z Niemiec 
(Rockenhausen) oraz z Włoch (Cittadella). 

Więcej informacji na temat projektu 
można znaleźć na polskiej stronie projektu:
http://bleus.zslp.edu.pl 

Krzysztof Piwowarski wraz z niemiecką i austriacką uczenni-
cą opracowuje elektroniczną ankietę

Pomoc dla osób NIEWIdomYcH– 
prelekcja w Zespole sZkóŁ  
Nr 1 Im. lEgIoNóW PolskIcH  

W kozIENIcacH

We wtorek 2 grudnia gościem  
w Zespole Szkół nr 1 im. Legionów 
Polskich w Kozienicach był Jan Żu-
chowski – prezes Kozienickiego Koła 
Polskiego Związku Niewidomych. Koło 
istnieje od 10 lat, jest najmłodszym  
w województwie mazowieckim, a jego 
przedstawiciele starają się być aktywni  
w życiu społecznym. Obecnie należy do 
niego około 100 osób. Pan Jan jest oso-
bą całkowicie niewidomą od 8 lat. Na 
spotkaniu z młodzieżą szkolną przed-
stawił problemy osób  niewidomych. 
Wraz z chętnymi uczniami zainsceni-
zował kilka sytuacji, w których pomoc 
przechodnia może okazać się bardzo 
cenna, jak np.: przejście przez ulicę, 
wejście i wyjście z autobusu miejskie-
go. Pokazał także jak należy witać się 
z niewidomym indywidualnie oraz na 
ulicy. Pan Jan chciał nam uświadomić 
jak ważna jest rola przewodnika osoby 
niepełnosprawnej. Istotne jest, aby taka 
osoba szła pół kroku z przodu, ponie-
waż może rozeznać się w terenie oraz 
informować o ewentualnych przeszko-
dach na drodze. Jeżeli chodzi o przejazd 
komunikacją miejską, należy pamiętać 
o tym iż powinno się wejść pierwszymi 
drzwiami, po to aby kierowca widział, 
że do autobusu wchodzi osoba niepeł-
nosprawna. Natomiast przy wyjściu 
przewodnik wychodzi pierwszy, pod-
nosząc rękę do góry, co jest sygnałem 
dla kierowcy, że z autobusu nie wyszła 
jeszcze ta osoba. 

Po prezentacji Jana Żuchowskiego 
nadeszła pora na pytania od uczniów. 
Tutaj dowiedzieliśmy się, że podobne 
prolekcje miały miejsce już 2 lata temu, 
jednak wtedy nie odniosły do końca 

planowanego efektu i zainteresowania. 
Prezes kozienickiego koła PZN osobi-

ście złożył wniosek do 
Związku Niewidomych 
o ich wznowienie. Aby 
doszły one do skutku 
potrzebna jest zgoda 
dyrekcji danej szkoły.  
Z tym zazwyczaj nie ma 
problemu, gdyż szkoły 
są otwarte na taką formę 
wykładów. Następne lata 
pokażą czy przeszkalać 
osoby prowadzące takie 
zajęcia. Jak twierdzi pan 
Żuchowski reakcja ludzi 
młodych na problemy 
osób niewidomych jest 
bardzo pozytywna. Mło-

dzież jest zainteresowana pomocą. Nie-
stety wciąż około 90 % Kozieniczan nie 
wie, że w ich mieście istnieje Związek 
Niewidomych. Na pytanie o otwartość 
ludzi na pomoc, pan Jan przyznaje że  
w Kozienicach nigdy nie miał z tym prob-
lemu. Jedynym miejscem utrudniającym 
poruszanie po mieście jest skrzyżowanie 
ulic: Sportowej i Bohaterów Studzianek 
z ulica Warszawską, gdzie nie ma sygna-
lizacji dźwiękowej. 

Po pytaniach od uczniów Jan Żu-
chowski zaprezentował młodzieży szkol-
nej maszynę stworzoną przez Polaka  
w 1921 roku, która ma pomóc posługiwa-
niem się pismem Braille’a.

Spotkanie skończyło się podziękowa-
niem za spotkanie oraz życzeniami.

MarZena JanKOwSKaJan Żuchowski – prezes kozienickiego koła PZn
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25 – lecie Zakładu karnego w żytkowicach 
Przenikliwy chłód i chmu-

ry zwiastujące deszcz to tło 
sceny, na której rozgrywał się 
spektakl z udziałem funkcjo-
nariuszy Zakładu Karnego  
w Żytkowicach i zaproszo-
nych gości. Ciszę i senną 
atmosferę panującą 19 listo-
pada w miejscowości Bogu-
cin przerwała obecność ludzi  
w mundurach galowych  
i odświętnych strojach. Tego 
dnia Zakład Karny w Żyt-
kowicach, dotychczas mało 
znana jednostka penitencjar-
na zrywała swój wieloletni związek  
z dotychczasowym wizerunkiem pro-
wizorycznie zaaranżowanej placówki. 
W miejsce zabudowy kontenerowej 
pojawił się nowoczesny budynek ad-
ministracyjny, który swoim rozmachem 
zaskoczył każdego, kto pamięta po-
przednią siedzibę. 

Msza święta celebrowana przez 
księdza biskupa Zygmunta Zimow-
skiego w kościele w Bogucinie roz-
poczęła się bardzo uroczyście od po-
święcenia sztandaru ufundowanego 
przez Zarząd Powiatu  Kozienickiego. 
Na ręce Dyrektora Zakładu Karnego 
w Żytkowicach ppłk Roberta Kowal-
czyka Starosta Powiatu Janusz Stąpór 
przekazał sztandar jako symbol uzna-
nia dla społecznej misji realizowanej  
w podległej mu jednostce. W słowach 
wypowiedzianych przez księdza bi-
skupa podczas homilii oprócz wątków 
patriotycznych pojawiło się bardzo wy-
mowne nawiązanie do soli jako przypra-
wy nadającej smak i zabezpieczającej 
przed zepsuciem. Było to bezpośrednie 
przesłanie adresowane do funkcjonariu-
szy Służby Więziennej. Podczas mszy 
Dyrektor ppłk Robert Kowalczyk zło-
żył podziękowania i wręczył pamiąt-
kowe grawertony Księdzu Biskupowi 

Zygmuntowi Zimowskiemu, Zastępcy 
Dyrektora Generalnego Służby Wię-
ziennej płk Arkadiuszowi Dmowskie-
mu i Staroście Powiatu Kozienickiego 
Januszowi Stąporowi. 

Po zakończonym nabożeństwie za-
łoga Zakładu Karnego w Żytkowicach 
przemaszerowała pod dumnie wzniesio-
nym sztandarem przed swoją siedzibę, 
gdzie odbywała się dalsza część zapla-
nowanej uroczystości. Z nowym budyn-
kiem administracji w tle, wyróżniający 
się funkcjonariusze zostali uhonorowani 
awansami na wyższe stanowiska i stop-
nie służbowe oraz otrzymali odznacze-
nia. Po poświęceniu została odsłonięta 
tablica upamiętniająca moment nadania 
sztandaru dla jednostki penitencjarnej 
w 25. rocznicę jej istnienia. Zwieńcze-
niem ceremonii było uroczyste przecię-
cie wstęgi i oficjalne otwarcie nowej 
siedziby administracji Zakładu Karne-
go w Żytkowicach. Zwiedzanie nowo 
otwartego budynku uświetniły dwie 
wystawy: fotograficzna upamiętniają-
ca przeszłość i czas obecny jednostki 
oraz wernisaż prac artystycznych wy-
konanych przez osoby odbywające karę 
pozbawienia wolności. Data 19 listo-
pada z pozoru prozaiczna w pamięci 
wszystkich funkcjonariuszy i pracow-

ników Zakładu Karnego  
w Żytkowicach po-
zostanie z pewnością 
jako moment, w którym 
otrzymali do swojej 
dyspozycji nowoczesne 
miejsce pracy oraz zo-
stali uhonorowani na-
daniem sztandaru, który 
od tego dnia będzie ich 
wspólnym symbolem, 
jednoczącym wszyst-
kich, którzy w nim swo-
ją służbę pełnić będą.

Michał lenart

uczestnicy uroczystości podczas oficjalnego otwar-
cia nowego budynku administracyjnego

Msza święta celebrowana przez księdza biskupa 
Zygmunta Zimowskiego

Nowa siedziba PoradNi 
PsychologiczNo-Pedago-

giczNej
5 grudnia w Kozienicach odbyło się 

symboliczne otwarcie nowej siedzi-
by Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej. Do niedawna mieściła się ona  
w budynku internatu Zespołu Szkół  
Nr 1 przy ulicy Warszawskiej 72. 
– „Zajmowaliśmy tam siedem pomiesz-
czeń, nie było bazy sanitarnej, łazienki, 
co w znacznym stopniu utrudniało nam 
pracę i właściwie eliminowało ten lokal. 
Dlatego podjęłam starania, aby dostać 
nowy lokal, co też udało się zrealizować 
dzięki zrozumieniu i zaangażowaniu sta-
rostów oraz pracowników starostwa” 
powiedziała podczas otwarcia dyrektor 
poradni Ewa Jarosz, dodając jednocześ-
nie, że – „w tej chwili znajdujemy się 
w budynku przy Alei Sikorskiego 8a, 
który dzielimy z administracją szpita-
la. Mamy dwa razy tyle pomieszczeń. 
Wszystko jest nowe; mamy nowe pod-
łogi, drzwi, oświetlenie, zupełnie nową 
łazienkę przystosowaną do potrzeb na-
szych klientów, tak, że lokal w każdym 
względzie spełnia nasze oczekiwania”.

Na uroczyste otwarcie nowej siedzi-
by poradni przybyli starostowie i prze-
wodniczący rady powiatu kozienickie-
go oraz dyrektorzy współpracujących 
z poradnią placówek oświatowych.  
W gronie gości nie zabrakło także eme-
rytowanych pracowników oraz dyrek-
torek kierujących wcześniej placówką. 
Wszyscy obecni na uroczystości mieli 
okazję zwiedzić nową siedzibę poradni 
oraz złożyć jej dyrekcji i pracownikom 
życzenia. Otwarcie nowego lokalu zbie-
gło się, bowiem w czasie, z przypada-
jącym właśnie w tym roku jubileuszem 
35-lecia istnienia placówki.

Poradnia obejmuje opieką psycho-
logiczno-pedagogiczną wszystkie pla-
cówki oświatowe z całego powiatu ko-
zienickiego Jest to łącznie 62 placówki, 
w tym 4 szkoły ponadgimnazjalne,  
12 gimnazjów, 34 szkoły podstawowe, 
11 przedszkoli oraz 1 Specjalny Ośro-
dek Szkolno Wychowawczy. – „Porad-
nia zatrudnia 9 pracowników meryto-
rycznych: 5 psychologów, 3 pedagogów 
i 1 logopedę. Tak wygląda nasza kadra” 
mówi dyrektorka poradni i dodaje, że 
„jesteśmy placówką powiatową. Swo-
ją opieką obejmujemy wszystkie gminy 
powiatu. W tym roku jest to 11 tysięcy 
dzieci, na tychże właśnie 9 pracowni-
ków merytorycznych”.

MagDalena DOMagała
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KOZIENICE RADOM

INFORMACJA O PROJEKCIE

Nazwa programu Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa Priorytetu Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Nazwa Działania Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 
wiejskich.

Instytucja 
Wdrażająca

Województwo Mazowieckie – Mazowiecka 
Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Tytuł projektu Edukacja ustawiczna szansą na lepsze 
jutro

Okres realizacji od 01.10.2008 do 28.02.2009r.

Obszar realizacji Powiat Kozienicki

Projektodawca Stowarzyszenie „Porozumienie dla 
Rozwoju”

Partner Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu
CEL PROJEKTU

1.Podniesienie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich 
powiatu kozienickiego w zakresie korzyści płynących  
z kształcenia ustawicznego i szkolenia się przez całe życie.

a) Promocja idei kształcenia ustawicznego wśród liderów 
społeczności lokalnej,

b) Dostarczenie lokalnym społecznościom informacji  
o możliwościach kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji  
w podregionie radomskim;

– z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych  
i Internetu,

– bezpłatnie w ramach projektów współfinansowanych z EFS,

REALIZOWANE DZIAŁANIA

1. Gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie 
informacji w zakresie potrzeb i możliwości kształcenia 
ustawicznego.

2. Konferencje i seminaria z udziałem liderów społeczności 
lokalnych gmin powiatu kozienickiego.

3. Wykonanie i prowadzenie strony internetowej.
4. Kampania informacyjna.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki.

PROJEKT REALIZUJE, STOWARZYSZENIE 
„POROZUMIENIE DLA ROZWOJU”

Rodzaj zadania Zadanie publiczne

Nazwa zadania

Konkurs LEADER – wsparcie 
dla Lokalnych Grup Działania na 
opracowanie Lokalnych Strategii 
Rozwoju

Zleceniodawca Województwo Mazowieckie

Wykonawca Stowarzyszenie „Porozumienie dla 
Rozwoju”

CEL ZADANIA

Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Gmin: 
Garbatka Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów 
nad Pilicą, Kozienice, Magnuszew i Sieciechów. 
Opracowanie będzie zgodne z wymogami określonymi 
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Dokument jest opracowywany na potrzeby tworzącej 
się Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”

REALIZOWANE DZIAŁANIA

1. Gromadzenie i analizowanie dokumentów 
planistycznych wytworzonych przez jednostki 
samorządu terytorialnego (województwo, 
powiat i gminy).

2. Sporządzenie opisu obszaru objętego LSR.
3. Analiza materiałów wypracowanych  

w ramach Konferencji Lokalnego Ożywienia 
Gospodarczego Powiatu Kozienickiego.

4. Sondaże i wywiady z mieszkańcami obszaru 
objętego LSR.

5. Spotkania z mieszkańcami powiatu.
6. Utworzenie Punktu Informacyjno-

Konsultacyjnego.
7. Opracowanie analizy SWOT.
8. Określenie celów ogólnych i szczegółowych 

LSR.
9. Określenie misji Lokalnej Grupy Działania.
10.Zgodne z wymogami PROW, opracowanie LSR.

ZADANIE REALIZUJE,
STOWARZYSZENIE „POROZUMIENIE DLA 

ROZWOJU”

REALIZACJA ZADANIA JEST 
DOFINANSOWYWANA PRZEZ

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Informacje
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POWIATOWY INSPEKTOR SZKOLNY
ADAM STEFANIAK

Prezentujemy sylwetkę adama Stefaniaka – inspektora Szkolnego w powiecie kozienickim w latach 1945-1950. Opis ten jest ko-
lejną – po Pawle Klimczuku – relacją o postaci, która w i poł. XX w. wywarła znaczący ślad na dziejach oświaty kozienickiej.

Adam Stefaniak urodził się 13 paździer-
nika 1894 r. w Nieświeżu powiat Turek. 
Ojciec Wojciech Stefaniak był w dobrach 
Radziwiłłów leśniczym, a żona Maria zaj-
mowała się domem i wychowywaniem 
trzech synów. Była to rodzina o dużych tra-
dycjach niepodległościowych. Dziadek brał 
czynny udział w powstaniu styczniowym na 
ziemiach białoruskich wcielonych do cesar-
stwa rosyjskiego. Szkołę podstawową tzw. 
wydziałową ukończył w Nieświeżu. Jako 
uczeń szkoły średniej zetknął się z ideą or-
ganizacji strzeleckiej w następstwie czego  
w 1917 r. zaciągnął się do Legionów Józe-
fa Piłsudskiego. W latach 1919–1921 brał 
udział w wojnie polsko–bolszewickiej. 
Po zakończeniu wojny i zawarciu pokoju  
z Rosją w Rydze w 1921 r. opuszcza woj-
sko w stopniu porucznika. Następnie roz-
począł studia pedagogiczne w Państwo-
wym Kursie Nauczycielskim o dwuletnim 
cyklu kształcenia. Po ukończeniu kursu  
w 1924 r. rozpoczął pracę w Solcu Kujawskim, 
gdzie pracował do 1926 r. W 1926 r. ożenił 
się z nauczycielką Danielą Pająk pochodzącą  
z powiatu kozienickiego ze wsi Dąbrówki. Za 
zasługi legionowe, w wojnie obronnej z bol-
szewikami uzyskał propozycję zakupu dworku  
w Dubnie powiat wołyński, który nabył  
w 1926 r., a następnie podjął pracę jako In-
spektor Szkolny. Obok pracy zawodowej był 
czynnym działaczem politycznym i społecz-
nym. Z listy BBWR został wybrany na posła 
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1927 
– 1934. Po skończonej kadencji Sejmu w 1934 
r. powołany został na Inspektora Szkolnego 
w Nowym Sączu gdzie urzędował do wybu-
chu wojny w 1939 r. Jako Inspektor Szkolny 
w powiecie Dubno organizował od podstaw 
sieć szkół podstawowych dla ludności pol-
skiej i ruskiej oraz tzw. szkolnictwo miesza-
ne z językiem polskim, ruskim i ukraińskim. 
Natomiast jako Inspektor Szkolny w Nowym 
Sączu – ze względu na ciężkie warunki na dro-
gach do szkół utworzył na okres późnej jesieni  
i zimy szkoły zbiorcze z internatem. Zaini-
cjował również na szeroką skalę nadawanie                                                                                           
szkołom patronów. Jako działacz społeczny 
organizował placówki ochotniczej straży po-
żarnej i organizacji spółdzielczych na terenie 
wsi. Duże zasługi położył w tworzeniu bi-
bliotek publicznych w gminach i większych 
gromadach. W 1939 r. brał udział w walkach  
z najeźdźcą bolszewickim po raz drugi.  
W czasie działań wojennych dostał się do 
niewoli. Dzięki szczęśliwemu zbiegowi 
okoliczności uciekł z wagonu wiozącego go 

w głąb Związku Radzieckiego. Przez cały 
okres wojny ukrywał się w rodzinnej wsi 
żony, Dąbrówkach w powiecie kozienickim. 
Prowadził z żoną tzw. dzikie komplety tajne-
go nauczania w zakresie szkoły podstawo-
wej we wsi Dąbrówki, Wólce Tyrzyńskiej  
i Samwodziu. W czasie działań wojennych  
w 1944 r. Dąbrówki zostały wysiedlone. Okres 
wysiedlenia spędziła rodzina Stefaniaków  
w Pionkach. Po wyzwoleniu Pionek przez 
Armię Czerwoną od kwietnia 1945 r. do 
końca sierpnia 1950 r. za sprawą działaczy 
PPS, starosty powiatowego – Konstante-
go Bullego i Jana Marka kierownika szkoły  
nr 1 został Inspektorem Szkolnym na Powiat 
Kozienice. O jego nominacji zadecydowało 
doświadczenie, jakie zdobył pełniąc tę funk-
cję w Dubnie i Nowym Sączu. 

Obejmując funkcję Inspektora Szkol-
nego, Stefaniak zastał powiat zniszczony 
w 95% w stanie budynków szkolnych,  
z brakiem sprzętu szkolnego – tablic, ławek  
i pomocy szkolnych. Palącym proble-
mem stała się sprawa uruchomienia szkół 
i rozpoczęcia zajęć szkolnych. Pracę na 
stanowisku Inspektora Szkolnego rozpo-
czął od zorganizowania biura przy ulicy 
Radomskiej i ewidencji zniszczeń w bu-
dynkach szkolnych i wystosowania apelu 
do nauczycieli o zgłaszanie się do pracy 
oraz opracowania prowizorycznego projek-
tu organizacji szkół opartego na projekcie 
organizacyjnym z 1939 r. Pracę w lutym  
1945 r. rozpoczęły szkoły na terenach nie 
objętych działaniami frontowymi tj. Pion-
kach, Jedlni, Zwoleniu, Policznie, Sar-
nowie. Natomiast w szkołach leżących 
na terenie gmin w bezpośrednich działa-
niach frontowych i przyczółku warecko-
magnuszewskim zajęcia rozpoczęły się 
1 września 1945 r. bądź nawet dopiero  
w 1946 r. np. w gminie Rozniszew. Dla te-
renów szczególnie zniszczonych wojną, 
aby móc rozpocząć zajęcia szkolne spro-
wadził około 60 baraków. Braki w zakresie 
kadry nauczycielskiej uzupełnił nauczy-
cielami niewykwalifikowanymi. Starał się 
jednak, aby każda szkoła posiadała kadrę  
z kwalifikacjami.

Trzecim ważnym problemem przed 
szkolnictwem podstawowym była spra-
wa wyżywienia i leczenia dzieci z różnymi 
schorzeniami nabytymi w czasie wojny.  
W tym celu sprowadzona została na teren 
powiatu anglo-amerykańska misja Kwa-
krów, której głównym celem było leczenie, 
dożywianie i pomoc w zakresie odzieży. 

Palącym problemem przed oświatą powiatu 
kozienickiego była nadal sprawa kwalifika-
cji kadry dla szkolnictwa podstawowego, 
dlatego też Adam Stefaniak jako Inspektor 
Szkolny składający sprawozdania Staroście 
Kozienickiemu za 1946 r. ze swej działal-
ności wystąpił z wnioskiem o powołanie 
Państwowego Liceum Pedagogicznego  
w gmachu Szkoły Podstawowej Nr 2  
w Kozienicach. Inicjatywę tę zgodnie po-
parły władze miasta i powiatu oraz ludzie 
związani z kozienickim szkolnictwem. Pań-
stwowe Liceum Pedagogiczne rozpoczęło 
swą działalność 1 września 1947 r. w gma-
chu Szkoły Podstawowej Nr 2 Kozienicach. 
Jednocześnie powołano przy PLP Rejonową 
Komisję Kształcenia Nauczycieli dla na-
uczycieli niewykwalifikowanych, którzy  
w trybie zaocznym uzyskiwali kwalifikacje do 
nauczania w szkołach podstawowych. Cechą 
charakterystyczną pracy Adama Stefaniaka 
jako Inspektora Szkolnego było częste wizy-
towanie szkół i placówek wychowania przed-
szkolnego. Czynione uwagi i spostrzeżenia 
były przemyślane, życzliwe i zachęcające 
do dalszej pracy. Wśród nauczycieli powiatu 
cieszył się dużym zaufaniem i szacunkiem.  
W roku 1950 zmuszony został do opusz-
czenia Kozienic z powodu prześladowań  
o podłożu politycznym. Pracował jako Kie-
rownik Domu Dziecka w Piasecznie, a na-
stępnie Michalinie koło Warszawy. Zmarł 
w szpitalu w Otwocku w 1957 r. Wcześniej  
w 1956 r. zrehabilitowany przez Radę Pań-
stwową z zarzutów, jakie mu postawiły wła-
dze powiatu o charakterze ideologicznym  
i działanie na szkodę powiatu.

Opracował dr StaniSław KOwalSKi

adam Stefaniak
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pieRwsze dni niepodległoŚci w kozienicach-
anno domini 1918

Przypadająca w tym roku 90-ta rocznica odzyskania niepodległości i uroczystości jakie się odbyły w małym stopniu oddają 
atmosferę jaka panowała w tamtych dniach. chcąc zapoznać się z klimatem i wydarzeniami toczącymi się wówczas w Kozie-
nicach sięgnąć możemy do artykułu naocznego świadka listopadowych dni 1918 roku, znanego i zasłużonego kozieniczanina 
Pawła Klimczuka. ten wprawny obserwator życia małego miasteczka jakim były Kozienice opublikował w 15-tą rocznicę odzy-
skania niepodległości, na łamach Życia radomskiego artykuł pt. „republika Kozienicka” (wspomnienia z dni listopadowych). 
Jest to jedyne poznane źródło drukowane, ukazujące pełne niecodziennych wydarzeń chwile w Kozienicach u progu niepodle-
głości. ta unikatowa narracja zasługuje dziś na rozpowszechnienie wśród współczesnych ze względu na przystępne i obrazowe, 
a jednocześnie osobiste, emocjonalne przedstawienie dotąd mało znanych faktu z życia naszej małej ojczyzny.

Już z końcem czerwca 1918 r. zauważyć 
można było, że z Austrją źle, bo okupanci 
austrjaccy ściągają z tyłów etapowych ofi-
cerów i żołnierzy narodowości ukraińskiej 
i wysyłają ich na Wołyń w okolicy Wło-
dzimierza i Krzemieńca, gdzie przygoto-
wywano kadry dla wojska ukraińskiego 
pod dowództwem jednego z Habsburgów 
żywieckich pospolicie Wasylem Wyszywa-
nym, zwanym, chcąc się odbić na wszelki 
wypadek po przegranej i utrzymać Habs-
burga na froncie ukraińskim.

Po załamaniu się ofensywy nad Piawą 
front austriacki we Włoszech począł trzesz-
czeć już na dobre. Wiedziano doskonale, że 
wrześniowe wysiłki tych wojsk były raczej 
zamaskowaniem tego, co działo się w głębi 
kraju, a mianowicie, że monarchja Habs-
burgów rozlatuje się na drobne kawałki. 

Najlepiej o tem poinformowani byli 
żołnierze czescy, którzy opanowawszy sta-
nowiska cenzorów na tyłach, przesyłali do 
swoich wiadomości „ocenzurowane”, że nie-
bawem Czechy ogłoszą swoją niepodległość.  
W połowie października 1918 r. mówiono już  
o tem całkiem głośno w batalionie etapo-
wym, jaki strzegł porządku okupacyjnego  
w mieście Kozienice i powiecie kozienickim.

Lekarz powiatowy dr Rzicha, wyraź-
nie dawał mi do zrozumienia, że już naj-
wyższy czas aby wyjechać do Pragi i klął 
siarczyście po każdym raporcie, że mu 
nie dano urlopu, choć już od tygodnia był 
spakowany, bo obawiał się że w ostatniej 
chwili mogą stanąć pociągi, a on, chcąc 
nie chcąc musi pozostać w Kozienicach.

Z końcem października zaczęli żołnie-
rze czescy wyjeżdżać prawie gremialnie 
na urlop, kart urlopowych namnożyło się 
co niemiara a, że opatrzone były pieczę-
ciami i podpisami, przepuszczano dziel-
nych Szweików, mimo, że na stacjach 
kontrolnych żandarmi kręcili głową. 
Ponieważ w przeważnej liczbie byli oni 
również Czechami, przy oddawaniu kart 
urlopowych po cichu dodawali „na zdar”  
– i życzyli rodakom szczęśliwej podróży.

Z początkiem listopada widoczne już 
było, że c. i k. Komenda powiatowa z trudem 
utrzymuje dyscyplinę w pozostałych a bar-
dzo przerzedzonych szeregach okupacyjnej 

załogi. Kilku nauczycieli, którzy po ucieczce 
z Szczypiorna, pod zmyślonemi nazwiskami 
pełnili w powiecie obowiązki służbowe, ode-
tchnęli szerzej i już zupełnie jawnie zaczęli 
prowadzić robotę w POW [Polskiej Orga-
nizacji Wojskowej], tem więcej, że po uda-
nym zamachu na kasę okupacyjną pomiędzy 
Bąkowcem a Słowikami, materialnie wzro-
śli na siłach. Należy z całą obiektywnością 
stwierdzić, że sprawa poszukiwania winnych 
zabrania kasy, była prowadzona tak chao-
tycznie i opieszale, oczywiście rozmyślnie, 
że Czesi zazdrościli nam, a najbardziej po-
kaźnej sumy pieniężnej.

O ile w samych Kozienicach było 
pozornie cicho, o tyle w powiecie wrza-
ło. Coraz częściej musiałem udzielać 
urlopów nauczycielom: Maślińskiemu, 
Wilczyńskiemu, Fiale, Pietrzakowi „na 
wyjazdy organizacyjne POW” w końcu 
dałem pierwszym dwóm „permanentną 
przepustkę” na czas nieograniczony.

Około 6 listopada 1918 r. posterunki 
służbowe żołnierzy przy magazynach zma-
lały do minimum i nie należało do wyjąt-
ków, że biednego „trepaka” nie było komu 
zmieniać przez całe 24 godziny. Tako to  
i była już„warta” – oczywiście mało warta.

Komisarz Magistratu miasta p. Ty-
tus Zbyszewski (obecny konsul Rzplitej  
w Chicago) rozdawał karty na cukier, naf-
tę, tłuszcze na prawo i na lewo nie kryjąc 
zadowolenia na swojej okrągłej twarzy 
z tego co robi. Komendant powiatowy  
p. Tintz, zaniechał swojej rannej prze-
jażdżki na koniu, a totumfacki jego, wach-
mistrz Syrotiuk, chodził bocznemi ulicami 
i z żydkami prowadził jakieś konszachty. 
Podniecenie rosło z godziny na godzinę.

Z władz polskich ustanowionych jeszcze 
przez Radę Regencyjną byli: sędzia pokoju, 
inspektor szkolny i sędzia śledczy. Złożyło 
się tak, że biura ich mieściły się obok siebie 
w dzisiejszej Alei Piłsudskiego [obecnie Aleja 
1 Maja]. Zbieraliśmy się codziennie na krót-
ki dyskurs dla omówienia sytuacji dnia i na 
wszelki wypadek w biurach swoich za sza-
fami postawiliśmy karabiny, które nowiutkie, 
systemu włoskiego, razem z nabojami otrzy-
maliśmy dzięki dłuższej perswazji, od poczci-
wego „pepizzka”, a który zaraz tej nocy znikł 

z Kozienic z trochę przyciężkim plecakiem  
i innemi jeszcze drobniejszymi węzełkami. 

8 listopada, nad wieczorem, wpadł do 
Kozienic jakiś niesamowity kometa, który 
kłębiąc się pośród ludności, na lewo i pra-
wo, zgarniał warkoczami swoich promieni 
wszystkich mieszkańców, ze wylegli na uli-
ce grupami i mimo, że mistrza ceremonii nie 
było, złączyli się razem i płynąć zaczęli róż-
nobarwna wstęgą rzeki przez główne ulice. 
Było w tym tłumie jakieś żywiołowe parcie 
naprzód, piersi prężyły się same aż buchnął 
ponad tłum krzyk, od pokoleń nie słyszalny 
w Kozienicach: „Niech żyje Polska…”

A potem pieśń jedna, druga, trzecia, 
na przemian rewolucyjna to sielankowa 
z powtarzającym się w nieskończoność 
Mazurkiem Dąbrowskiego.

Tłum rósł wypełnił dokładnie ulicę.  
W tłumie tym nie brakowało i komendanta 
p. Tintza, ani p. Zbyszewskiego ani porucz-
nika Stringla, wychowanka uniwersytetu 
krakowskiego, który niewątpliwie również 
przyczynił się do sukcesu zabrania kasy au-
striackiej pod Bąkowcem. Brakło tylko braci 
Czechów, którzy wykorzystali ten moment, 
aby nie spóźnić się na pociąg. Po prostu 
ciury obozowe opuszczały swój obronny 
tabor, naturalnie nie bez uciułanych więcej 
„lewem niż prawem” zdobyczy. Ano niech 
wyjdzie im to na zdrowie. 

Przed Magistratem do tłumów przemó-
wił sędzia Drobniewicz, a że był wysoki  
i widny z dala, a głos miał silny – słyszało 
go każde dziecko. Niektórzy mówili, ze 
nawet miał łzy w oczach, chociaż sami do 
tego przyznac się nie chcieli, niby dlate-
go, że „łza nie przystoi oku męskiemu”.

Przemawiał także i niejaki Westwale-
wicz, który gdy głośno zaczął wychwalać 
sąsiadów ze wschodu, został z zaimprowizo-
wanej mównicy ściągnięty i nieco poturbo-
wany. Dzis ten pan skorzystawszy z urlopu 
zdrowotnego z więzienia na Św. Krzyżu, 
uciekł do tych, których tak ongiś zachwalał. 
Kiedy pochód obszedł wszystkie ulice  
a p. Berman dokonał zdjęć fotograficz-
nych, wykorzystując niezwykłą chwilę, 
fala ludzi zaczęła zwolna wnikać do do-
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mostw, po reymontowsku poredzając na 
progach to przekładając dokumentnie rę-
koma i czem się dało, niewierzącym, że 
jest już wolna Polska w Kozienicach. (...)

Następne dni, były snem, śnionym na 
jawie. Życie Kozienic nabrało barwy cie-
płej. Zazwyczaj senni i wiecznie ślamazarni 
mieszkańcy zaczęli się ruszać. Wiadomości 
radosne jak race świetlne krzyżowały się 
nad miastem. P. p. Maśliński  i Pokrzewiń-
ski mieli zawsze wiadomości najświeższe. 

Rano, 9 listopada – zebrał się pierwszy 
„mityng” przed szopą strażacką. Słowo to 
nieznane w Kozienicach zaczynało się przyj-
mować, a ojcami chrzestnymi „mityngów” 
byli ci, którzy przedostali się w tym czasie  
z Rosji. Najbardziej na tych zebraniach do-
kazywali towarzysze Dębiec i Rębiś. Tow. 
Dębiec wylazł na wieżę pożarniczą i stamtąd 
głosił słowa ewangelii ze wschodu, prawił 
zresztą bardzo chaotycznie, o niedoli chłopa i 
robotnika – a na poparcie swoich wywodów 
sypał różowemi kartkami na cukier i chleb, 
które zabrał dla całych Piasków, dzielnicy 
najuboższej Kozienic, z Magistratu. Był 
strasznie bojowy, podobnie jak tow. Rębiś, 
którego dotychczas znano jako mniej zdol-
nego mistrza kunsztu krawieckiego. 

Powołano w Kozienicach Radę Ko-
misaryczną, alias sowiety z komisarzem  
p. Rębisiem. Wezwano obywateli do stwo-
rzenia milicji obywatelskiej; mnie przy-
padł zaszczyt komendanta warty nocnej. 

Powiało nad Kozienicami trochę zapa-
chem dziegciu. Nocą nadeszły wieści  z Lub-
lina o nowym rządzie „lubelskim”. Ale rząd 
„lubelski” dobry dla Lublina a w Kozienicach 
– kozienicki. Cóż to czy mężów stanu u nas 
nie ma? Przecież w owym czasie po prostu 
chorowaliśmy na przerost talentów organiza-
cyjnych. Zaczęliśmy tedy pełnić swą służbę 
w milicji obywatelskiej. Że tam czasem pas 
z ładownicą nie mógł dopiąć się na brzuchu 
niejednego milicjanta – nic to nie znaczyło. 
Służbę pełniono trochę ze strachem a trochę 
z humorem. Najbardziej tych „najodważ-
niejszych”, straszył naładowany karabin. Dla 
roztropności tedy wyładowano go po kryjo-
mu i spieszono na posterunki wartownicze. 

Sprawiedliwość każe mi przyznać, że 
ochotników do tej służby obywatelskiej nie 
brakło, zwłaszcza o ile chodziło o pilnowa-
nie magazynów z cukrem, mąką i słoniną.

Ostatecznie każda rzecz się kończy, skoń-
czyły się magazyny i służba milicyjna, bo na 
drugi dzień nadeszła z Radomia t. zw. „gwar-
dia czerwona”, porządnie ubrana i choć nie 
bardzo jeszcze była zdyscyplinowana zajęła 
posterunki milicji obywatelskiej w Kozieni-
cach. Radomiacy przyszli niespodziewanie, 
tylko p. Maśliński uśmiechał się jakoś dziw-
nie, kiedy na nieustającej radzie komisarycz-
nej, interpelowano go w tej sprawie.

Tymczasem kiedy w dawnym budynku 
rządowym, t. zw. „kazionnej pałacie” na 
piętrze obradowano zawzięcie i dzielono 
lasy pomiędzy ludność okoliczną (auten-
tycznie) na parterze tego domu zaczynała 
się zbierać brać peowiacka z powiatu. Zjeż-
dżali się młode chłopaki, których z północy 
sprowadził Wilczyński, a z południa Fiala, 
a od Jedlni pan Runge. Ostatni jako Szczy-
piorniak znany był pod nazwiskiem Mare-
cki. Byli to wszyscy nauczyciele rozsiani 
celowo w różnych punktach powiatu. 

Z chwilą przybycia ich do Kozienic 
zaszły zmiany osobowe w ustroju republi-
kańskim Kozienic. Rozszerzono nową rade 
komisaryczną, dodając przemyślnie do jej 
składu więcej umiarkowanych obywateli. 
Komisarzem naczelnym został p. Chruś-
ciński, technik budowlany. Nowy komisarz 
zahamował trochę zapędy wywłaszczania 
lasów państwowych i nadał polityce swej 
kurs nieco łagodniejszy. 

Okupanci wyjeżdżali sobie grupkami, 
nie razem. Wyjeżdżających oczekiwały 
na nędznej naszej stacyjce zawsze tłumy 
ciekawych i tych, którzy w „imię dobra 
ogólnego” starali się przyjrzeć dokładnie 
wyładowanym plecakom i skrzyniom, ja-
kie przezorni administratorzy powiatem 
ze sobą chcieli wywieźć. Broni im nie 
odbierano, bowiem zostawili im na od-
chodnym, niemal w całości, na co otrzy-
mali pokwitowanie i z podpisem niekiedy 
i trzech osób, bo żądali tego specjalnie 
pobratymcy Czesi.

Uchodzącym tłumaczono wcale wy-
raźnie, że wystarczy im po jednej parze 
butów i skromne zaprowiantowanie na 
dwie doby, a resztę należy oddać. Od-
dawali z widoczną niechęcią. Tylko le-
karzowi Rziha ściągnięto buty z nóg, 
bo okazało się, że w plecaku miał dwie 
pary nowych. Było przy tej okazji tro-
chę nieporozumień słownych i niekiedy 
nawet dochodziło i do szturchańców ale 
łagodzono je momentalnie, skoro warta 
na dworcu zaczynała repetować karabiny 
(ładunków nie było za co ręczę). Pociąg 
sapał i ruszał, a odjeżdżający żołnierze 
odpruwali guziki z orłem austrjackim  
i wyrzucali je na pożegnanie przez okna; 
na czapkach „bączków” już nikt nie miał 
od kilku dni. 

Coś się zaczynało psuć w terenie, bo 
„gwardia czerwona” nagle opuściła Kozie-
nice i wyjechała z powrotem do Radomia. 

Zostaliśmy w Kozienicach dosłownie na 
opiece Boskiej, bo nie było żywej duszy, która 
by pilnowała porządku w mieście. Toteż ra-
zem z kurami poszliśmy spać, a nad miastem 
była ciemna noc. Komisarjat radził i nie ura-
dził niczego. Peowiaccy uzbroili się i zaczęli 
pełnić służbę w mieście i w powiecie. Komen-

dę nad niemi objął p. Fiala, nauczyciel z Kępic 
w gminie sieciechowskiej. Dokonał tego, że 
wreszcie w dniu 12 listopada na nabożeństwie 
dziękczynnem w tutejszym kościele parafial-
nym ujrzeliśmy własnemi oczyma młodych 
chłopaków, wprawdzie po cywilnemu, ale już 
uzbrojonych. – Bo i do nas doszła już wiado-
mość, ze Komendant Piłsudski powrócił do 
Warszawy z więzienia magdeburskiego. 

13 listopada, nad wieczorem, nadeszła 
z Dęblina kompanija „wehrmacht” aby 
zaprowadzić jakiś ład w tygodniowej już 
„republice kozienickiej”. Ludność wyle-
gła, aby zobaczyć żołnierza polskiego, 
którego wprawdzie zdemoralizowano 
służbą na żołdzie niemieckim, ale zawsze 
był to żołnierz swój. Wyekwipowani 
świetnie, doskonale wyćwiczeni, robili 
wrażenie nader dodatnie. Nie domyślano 
się, co kryje się poza przybyciem tych 
żołnierzy bowiem przeciętnego obywa-
tela kozienickiego nie obchodziły nic,  
a nic konszachty pozakulisowe ambit-
nych przywódców. Wiedziano tylko, że 
z rządem lubelskim jest niewyraźnie i że 
słuchać należy Warszawy, gdzie również 
ambicyj w pozostałych członkach Rady 
Regencyjnej było dużo. Oddział miał „za-
jąć” komisariat.

Naprzeciw przybyłych żołnierzy sta-
nął w dwuszeregu z bronią oddział pe-
owiaków. Pada komenda „gotuj broń”  
z jednej i z drugiej strony. 

Był moment straszny. Zamarły nam 
serca, bo oto dzieci jednej Polski stanę-
li przeciw sobie, jako wrogowie gotowi 
do walki. Jakieś koszmary upiory z szy-
derczym chichotem latały między temi 
szeregami i drwiły w żywe i wylęknione 
oczy stojących. Posypały się perswazje  
i nakłanianie do zgody i targiem krakow-
skim „zajęcie komisariatu” odłożono do 
jutra rana. Tymczasem zmęczonych żoł-
nierzy „wehrmachtu” rozlokowano na 
noc w opuszczonym browarze, gdzie na-
karmiono ich i napojono. Peowięta poszli 
na swoja kwaterę.

W nocy przyszli „czerwoni” Radomiacy 
i mówiono na drugi dzień, że rozbrojenie 
„wehrmachtowców” było bardzo trudne, 
że o mało nie doszło do rozlewu krwi, ale 
wtajemniczeni wiedzieli, że skończyło się 
na staropolskim „daj pyska bracie”. Już nie 
długo broniliśmy w naszej republice, bo nie 
obejrzeliśmy się, kiedy Warszawa delikatnie 
„miejscowe czynniki porządku społecznego” 
ujęła za rączki i wnet je uspokoiła zupełnie.

Weszliśmy tedy w skład państwa 
Polskiego.

Wiadomo że Pan Bóg czuwa nad pi-
janym, przeto i czuwał nad Kozienicami, 
które pijane były wolnością.

Opracował KrZySZtOf ZaJąc
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ImIę ArmII KrAjowej I sztAndAr dlA zespołu 
plAcóweK ośwIAtowych w sIecIechowIe
26 października w Sie-

ciechowie odbyły się uro-
czystości oficjalnego nadania 
imienia Armii Krajowej oraz 
sztandaru Zespołowi Placówek 
Oświatowych w Sieciechowie. 
Równocześnie dokonano uro-
czystego odsłonięcia tablic upa-
miętniających żołnierzy AK-BCh  
z oddziału „Biloffa”-„Tomasza” 
i Plutonu Sieciechowskiego. 

Już od wczesnych godzin 
porannych na rynku w Sie-
ciechowie zaczęły zbierać się 
delegacje zaproszonych gości. 
Wśród zebranych byli m.in.: or-
ganizacje kombatanckie, Poseł Czesław 
Czechyra, Starosta Kozienicki Janusz 
Stąpór, przedstawiciele gmin powiatu 
kozienickiego, przedstawiciele Kurato-
rium Oświaty w Warszawie, reprezen-
tanci okolicznych szkół, organizacje spo-
łeczne, Kompania Reprezentacyjna Sił 
Powietrznych z Dęblina i Orkiestra Re-
prezentacyjna Sił Powietrznych, rodziny 
partyzantów z gminy Sieciechów. Uro-
czystość uświetnili również swoją obec-
nością członkowie Kozienickiej Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej. 

Po przywitaniu uczestników i wygło-
szeniu okolicznościowych przemówień, 
odczytaniu listu od Prezydenta RP goście  
i mieszkańcy udali się do kościoła p.w. Św. 

Wawrzyńca gdzie odprawiono Mszę św.  
i dokonano poświęcenia sztandaru szkoły. 
Po mszy wszyscy przemaszerowali pod 
szkołę w Sieciechowie. Odbyła się tam ma-
nifestacja patriotyczna: odsłonięcie tablic 
pamiątkowych, apel poległych, salwa ho-
norowa oraz złożenie kwiatów. Na sali gim-
nastycznej nauczyciele i uczniowie szkoły 
zaprezentowali program artystyczny. 

Uroczystość odbyła się pod honoro-
wym patronatem Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego, Starosty Powiatu 
Kozienickiego, Wójta i Przewodniczące-
go Rady Gminy Sieciechów, Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
Okręg w Radomiu.

KrZySZtOf ZaJąc

uczestnicy uroczystości

nArodowe śwIęto 
nIepodległoścI 
11 listopada w Kozienicach zostały zor-

ganizowane powiatowe obchody Narodo-
wego Święta Niepodległości. Jak co roku 
w uroczystości tej wzięły udział delegacje 
i poczty sztandarowe związków komba-
tanckich, instytucji, służb mundurowych 
i szkół. Swój udział zaznaczyła również 
orkiestra dęta OSP oraz członkowie Kozie-
nickiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej  
i Szwadronu Ziemi Kozienickiej w bar-
wach 22 Pułku Ułanów Podkarpackich.  
W obchodach uczestniczyła również delega-
cja z ukraińskiego miasta i okręgu Miżgiria, 
która przebywała w Kozienicach z wizytą.

Obchody Święta Niepodległości rozpo-
częła msza święta w intencji Ojczyzny, którą 
odprawili proboszczowie obu kozienickich 
parafii. W tym roku przypadała 90. roczni-
ca odzyskania przez Polskę niepodległości, 
po ponad 123 latach niewoli. O tym, jak 
długo Polacy walczyli o wolność kraju i jak 
wielkie za to ofiary ponosili mówił podczas 
kazania ksiądz Sebastian Paul. Po nabożeń-
stwie uczestnicy uroczystości w asyście ko-
zienickiej orkiestry dętej i umundurowanych  
członków Kozienickiej Grupy Rekonstrukcji 
Historycznej oraz ułanów udali się na cmen-
tarz komunalny. Dalsza część obchodów 
kontynuowana była przed mogiłami legioni-
stów i żołnierzy poległych za Ojczyznę. Po 
odegraniu hymnu państwowego ksiądz dzie-
kan Władysław Sarwa odmówił modlitwę 
za tych, którzy zginęli w walkach o wolność 
Polski. Starosta Kozienicki Janusz Stąpór 
wygłosił krótkie okolicznościowe przemó-
wienie, a uczniowie z Zespołu Szkół Nr 1 
im. Legionów Polskich w Kozienicach recy-
towali wiersze. Następnie chorąży Damian 
Zgódka z Wojskowej Komendy Uzupełnień 
odczytał apel poległych. Na zakończenie 
obchodów, uczestniczące w uroczystościach 

delegacje złożyły pod pomnikami wieńce  
i wiązanki kwiatów, a orkiestra dęta OSP 
odegrała Rotę.

MagDalena DOMagała

UROCZYSTOŚCI W JANIKOWIE
9 listopada w Janikowie gm. Kozie-

nice, w 65. rocznicę masowej egzekucji 
mieszkańców Janikowa przez Niemców, 
odbyły się uroczystości patriotyczno-reli-
gijne. Obchody rozpoczęto Mszą Świętą 
w kościele p.w. Św. Maksymiliana Kolbe. 
Podczas mszy odprawianej w intencji pole-
głych i pomordowanych podczas II wojny 
światowej, nauczyciele i uczniowie z PSP 

w Janikowie zaprezentowali montaż słow-
no-muzyczny z wątkami patriotycznymi. 
Po mszy wszyscy uczestnicy uroczystości 
przemaszerowali pod pomnik w Janiko-
wie, gdzie kombatanci, przedstawiciele 
władz i lokalnego społeczeństwa wygłosi-
li okolicznościowe przemówienia i apele. 
Pomnik w Janikowie upamiętnia miejsce 
w którym 3 listopada 1943 r. Niemcy za-

mordowali kilkunastu mieszkańców 
wsi, ponadto – 24 wywiezionych  
5 kwietnia 1944 r. do obozów kon-
centracyjnych oraz poległych w la-
tach II wojny światowej. Na znak 
pamięci i hołdu mieszkańcom Jani-
kowa  złożono kwiaty pod pomni-
kiem. Na zakończenie odbyło się 
spotkanie kombatanckie. 

Organizatorami  obchodów byli: 
Stowarzyszenie Polskich Komba-
tantów w Kraju Federacja Świato-
wa O/Kozienice, Starostwo Powia-
towe w Kozienicach oraz Samorząd 
Gminy Kozienice

K. Z.Pomnik Pomordowanych w Janikowie

Wydarzenia
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AKCJE EKOLOGICZNE W SZKOŁACH POWIATU 
KOZIENICKIEGO

Starostwo Powiatowe w Kozienicach 
zorganizowało w tym roku już VI edycję 
konkursu na wyłonienie najlepszego or-
ganizatora akcji ekologicznej. W związku 
z tym większość placówek oświatowych 
działających na terenie powiatu kozie-
nickiego podjęła różne działania mające 
na celu ochronę środowiska naturalnego. 
Tradycyjnie już listopad i grudzień to mie-
siące, w których szkoły te podsumowu-
ją efekty podjętych akcji ekologicznych.  
18 listopada  takie podsumowanie odby-
ło się w Publicznym Gimnazjum im. J.P 
II w Głowaczowie. Tu akcja ekologiczna 
przebiegała pod hasłem „Woda źródłem 
życia”, a jej organizacji podjęło się kilka 
szkół z terenu gminy Głowaczów – szko-
ła podstawowa z Miejskiej Dąbrowy oraz 
przedszkole, szkoła podstawowa i gim-
nazjum z Głowaczowa. Podczas spotka-
nia podsumowującego akcję, dyrektor 
gimnazjum Krzysztof Wolski przedstawił 
obecnym kilka informacji na temat zna-
czenia wody w organiźmie człowieka  
i wszystkich organizmów żyjących. Wspo-
mniał m.in. o tym, że „wszystkie organi-
zmy na ziemi posiadają w swoim składzie 
od 10 do 98% wody. Ciało człowieka skła-
da się głównie z płynów i zaledwie 20% 
spadek wody w organizmie ludzkim może 
doprowadzić do śmierci. Bez jedzenia moż-
na wytrzymać miesiąc, bez wody zaledwie 
kilka dni” i dodał jednocześnie, że „woda, 
którą na co dzień piejmy niejednokrotnie 
jest bardzo niskiej jakości, a każdego roku 
ilość wody pitnej znacznie się zmniejsza, 
w związku z czym w przyszłości może nam 
grozić racjonowanie wody, dlatego też już 
dziś musimy pomyśleć o jej oszczędzaniu”. 
W trakcie podsumowania akcji młodzież 
z gimnazjum  w Głowaczowie przepro-
wadziła konferencję prasową pod hasłem 
„Wodo, jaka jesteś i co z tobą będzie?”. Jej 
głównym bohaterem była woda, a także 
przedstawiciele rodziny metali ciężkich, 
lekarz, eksperci od ochrony środowiska  
i sprawozdawca z jednego z województw. 
W dyskusji poruszony został temat za-
nieczyszczania wody oraz jej wpływu na 
ludzkie zdrowie. Uczniowie omawiali też 
kwestię oszczędzania wody, sposobów jej 
oczyszczania i uzdatniania. W trakcie kon-
ferencji na pytania gimnazjalistów zwią-
zane z zasobami wodnymi występującymi 
na terenie gminy Głowaczów odpowiadał 
Stanisław Rotuski – Kierownik Warsztatu 
Wodociągów i Kanalizacji Gminy Gło-
waczów. Po zakończeniu konferencji pra-
sowej organizatorzy ogłosili wyniki kon-
kursów, jakie przeprowadzono w ramach 

tegorocznej edycji akcji 
ekologicznej. 

Jako pierwszy roz-
strzygnięty został kon-
kurs plastyczny „Woda 
wokół nas”, który zor-
ganizowała PSP w Miej-
skiej Dąbrowie. I miej-
sca w tym konkursie 
otrzymali:
W kategorii: przed-
szkola i oddział „0”:
Kamil Sapiński – oddział 
„0” z PSP z Miejskiej 
Dąbrowy
W kategorii klas I–III:
Izabela Starzyńska – klasa III PSP Miej-
ska Dąbrowa
W kategorii klas IV – VI:
Karolina Grotek – klasa Va PSP Głowa-
czów
W najstarszej kategorii wiekowej – ucz-
niów gimnazjum:
Karolina Kłos – klasa Ia PG Głowaczów
Drugi z konkursów zorganizowała PSP  
z Głowaczowa. Był to konkurs literacki  
na wiersz związany z hasłem akcji. Zwy-
cięzcami w tym konkursie zostali:
W kategorii klas I – III:
Jakub Bolek – kl. II PSP w Głowaczowie
W kategorii klas IV – VI:
Sebastian Glegoła – kl.VI PSP w Głowa-
czowie
W grupie gimnazjalistów:
Małgorzata Szczepańska – kl. IIIc
Ostatni z konkursów ekologicznych – pla-
styczny, na transparent i hasło reklamują-
ce wodę przeprowadziło PG z Głowaczo-
wa. Tu zdobywcami pierwszych miejsc 
byli:
W kategorii przedszkola i oddział „0”:
oddział „0” z PSP z Głowaczowa
W kategorii klas I–III:
Hanna Wiśniewska – PSP Głowaczów
W kategorii klas IV–VI:
uczniowie klasy Va z PSP z Głowaczów
W kategorii gimnazja:
uczniowie klasy I i IIc – klasa specjalna

Na zakończenie imprezy ekologicznej 
pod hasłem „Woda źródłem życia” odby-
ła się prezentacja nagrodzonych wierszy  
i zwiedzanie wystawy plakatów. 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 
w Kozienicach już po raz VI zorganizo-
wała akcję ekologiczną pod hasłem „SOS 
dla Ziemi”. Wzorem ubiegłych lat do 
uczestnictwa w akcji zaproszone zostały 
szkoły podstawowe i gimnazja z całe-
go powiatu kozienickiego. Tym razem,  
w podjęte działania ekologiczne zaanga-

żowało się dziewięć placówek. Wśród 
nich były szkoły m.in. z Grabowa nad 
Pilicą, Rozniszewa, Ryczywołu, Świer-
ży Górnych, Wólki Tyrzyńskiej, Boguci-
na czy Studzianek Pancernych. Tak, jak  
w zeszłym roku uczestnicy akcji ekolo-
gicznej zbierali zużyty i niepotrzebny 
sprzęt elektryczny i elektroniczny. Efekty 
swojej pracy podsumowali 21 listopada, 
podczas uroczystego spotkania. – „Celem 
naszego konkursu jest wyrobienie nawyku 
wśród naszego lokalnego społeczeństwa, 
aby te zepsute elektroniczne sprzęty nie 
zostały wywożone na wysypisko czy do 
lasu, a znalazły się w odpowiednim miej-
scu, gdzie zostaną zutylizowane. Myślę, że 
dzięki takim działaniom, będziemy chro-
nić  naszą ziemię” – powiedział podczas 
podsumowania dyrektor PSP nr 3 Krzysz-
tof Ludwiczak. 

Mimo, że akcję zbiórki ZSEE prowa-
dziła szkoła podstawowa, niepotrzebny 
sprzęt elektryczny i elektroniczny mógł 
dostarczyć do tej placówki każdy zainte-
resowany mieszkaniec miasta i powiatu 
kozienickiego. Jak się okazało na podsu-
mowaniu, odzew akcji był duży, a jej or-
ganizatorom udało się zgromadzić pokaź-
ną ilość, zalegających często w garażach  
i piwnicach przedmiotów. Wśród nich 
przeważały telewizory oraz żelazka, te-
lefony, komputery, tostery, radia, a nawet 
większe sprzęty AGD jak pralki. – „O ak-
cji poinformowaliśmy Starostwo i Urząd 
Gminy w Kozienicach, sprzęt był zwożony 
z całych Kozienic, przywoziły różne insty-
tucje i firmy oraz osoby prywatne, nie tyl-
ko uczniowie i ich rodzice. Jeżeli chodzi  
o ilość zebranych ZSEE to jesteśmy zasko-
czeni. Tego sprzętu jest bardzo dużo. Cie-
szymy się, że jest takie zainteresowanie 
naszą akcją. W ostatnich dniach zbiórki 
bardzo wiele osób dzwoniło i pytało, kie-

Przedstawiciele samorządów: powiatowego i gminnego 
oraz nauczyciele – opiekunowie

Dokończenie na str. 12

Wydarzenia
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dy i gdzie można dostarczyć. Przyjmowa-
liśmy każdy sprzęt i w każdej ilości” – do-
dał dyrektor szkoły.

Podczas podsumowania tegorocznej 
akcji ekologicznej, uczniowie z PSP 
nr 3 zaprezentowali kolegom przed-
stawienie o królu surowców wtórnych.  
W odegranej sztuce poruszyli temat 
segregacji odpadów i znaczenia recy-
klingu dla otaczającego nas środowi-
ska. Swoim rówieśnikom przypomnieli 
kilka sposobów oszczędzania wody, 
energii świetlnej i lasów oraz zapre-
zentowali pięć zasad postępowania ze 
zużytym sprzętem elektrycznym i elek-
tronicznym. 

Na zakończenie podsumowane zosta-
ły wyniki konkursu przyrodniczego pod 
tytułem „My o środowisko dbamy i elek-
trośmieci zbieramy”. Konkurs ten prze-
prowadzony został w dwóch dziedzi-
nach twórczości: reklama oraz literatura,  
a prace oceniano w trzech kategoriach 
wiekowych. Łącznie przyznano osiem-
naście nagród i dwanaście wyróżnień.
W dziedzinie reklamy:
• W kategorii szkoły podstawowe klasy 
I–III 
Lena Miżejewska – z PSP Nr 3 z Kozie-
nic
• W kategorii szkoły podstawowe klasy 
IV–VI:
Damian Jędrzejczyk z PSP ze Studzianek 
Pancernych oraz Patryk Misiek z PSP  
z Rozniszewa
• W kategorii gimnazja:
Weronika Ukleja – PG w Świerżach Gór-
nych
W dziedzinie literatury zwycięzcami zo-
stali:
• W kategorii klas I–III szkół podsta-
wowych:
Jakub Bohater z PSP Nr 3 z Kozienic
• W kategorii klas IV–VI szkół podsta-
wowych:
Natalia Kwaśnik z PSP Nr 3 z Kozienic
• W kategorii gimnazja:
Martyna Łepecka z PG ze Świerży Gór-
nych

Laureaci konkursu oraz ich opiekuno-
wie dostali dyplomy i nagrody. Wyróż-
nienie i podziękowanie za uczestnictwo  
w akcji otrzymał też Marek Pyjos – właś-
ciciel firmy MAT, która zajmuje się od-
biorem i utylizacją niepotrzebnych odpa-
dów, w tym również zużytych sprzętów 
elektrycznych i elektronicznych.

MagDalena DOMagała

AKCJE EKOLOGICZNE  
W SZKOŁACH POWIATU 

KOZIENICKIEGO

Podsumowanie Akcji 
‘’Łowcy baterii’’

W dniu 28. XI. 2008 r. w Publicznym 
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Kozie-
nicach odbyło się podsumowanie IV edycji 
konkursu ekologicznego „Łowcy baterii’’.

W akcji wzięły udział 23 placówki 
oświatowe z terenu powiatu kozienickie-
go oraz 3 placówki z Pionek: przedszko-
la, szkoły podstawowe, gimnazja i szko-
ły ponadgimnazjalne. Zebrano 2117 kg 
baterii. Baterie są zaliczane do odpadów 
niebezpiecznych. Zawierają najbardziej 
toksyczne metale ciężkie takie jak: ołów, 
kadm, rtęć, cynk, lit, nikiel oraz mangan. 
Używane są między innymi w zegarkach, 
aparatach fotograficznych, laptopach, 
kalkulatorach, telefonach komórkowych,  
w sprzęcie RTV i w zabawkach. Wyrzuca-
ne bezmyślnie do kosza zanieczyszczają 
środowisko i wpływają niekorzystnie na 
nasze zdrowie. Substancje w nich zawarte 
mogą powodować zaburzenia czynności 
nerek, zmiany nowotworowe, uszkodze-
nia błon śluzowych, reakcje alergiczne. 
Podczas podsumowania wręczano nagro-
dy, które zostały ufundowane przez Staro-
stwo Powiatowe w Kozienicach. Nagrody 
wręczali: Starosta Janusz Stąpór, członek 
Zarządu REBA Organizacji Odzysku 
S.A. Zenon Telman, Prezes Zarządu LOP 
w Radomiu Elżbieta Molenda i dyrektor 
Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kozieni-
cach Wanda Karsznia-Czerska. 

W kategorii ilość zebranych baterii 
przez placówkę :
I–miejsce zdobyło Publiczne Gimnazjum 
nr 1 w Pionkach 
II–miejsce Publiczna Szkoła Podstawo-
wa nr 3 w Kozienicach
III–miejsce Publiczne Przedszkole nr 2  
w Kozienicach
W kategorii ilość baterii w przeliczeniu 
na jednego uczestnika akcji :
I–miejsce Publiczne Przedszkole nr 2  
w Kozienicach 
II–miejsce Publiczne Gimnazjum nr 1  
w Pionkach 
III–miejsce Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w Borku

W tym roku rolnicy niby nie powinni 
narzekać, ponieważ na polu, w sadzie był 
urodzaj. Na początku sezonu zakłady prze-
twórcze, które zajmują się przetwórstwem 
owoców i warzyw zaproponowały bardzo ni-
skie ceny skupu. I to wystarczyło, aby rolnicy 
zaczęli protestować. Związek Sadowników 
Polskich zorganizował blokady zakładów  
i po długich pertraktacjach została ustalona 
cena 28 groszy za kilogram jabłek w skupie. 
Jak się później okazało cena szybko zaczę-
ła spadać mimo, iż było podpisane porozu-
mienie z rolnikami. Jak się później okazało 
to zakłady przetwórcze zadrwiły nie tylko 
ze związkowców, ale i samych rolników. 
Przetwórcy pokazali, że to oni się liczą i ich 
zysk, który następnie dzielony jest pomiędzy 
akcjonariuszy w postaci dywidendy. Należy 
się zatem zastanowić jak zatem organizować 
protest, aby był skuteczny. Może tegorocz-
na akcja protestacyjna była zorganizowana 
zbyt wcześnie, może trzeba było zablokować 
lub nie dostarczać jabłek na punkty skupu  
w trakcie kampanii, lub też prowadzić roz-
mowy znacznie wcześniej, to są pytania, na 
które trzeba znaleźć odpowiedź w trakcie 
zimy. Należy zatem wypracować takie po-
rozumienie, aby była gwarantowana opłacal-
ność produkcji. Cena gwarantowana była by 
bazą wyjściową do ustalania ceny opłacalno-
ści danej produkcji, ale w obecnej sytuacji, 
jak się okazuje to tylko mgliste marzenia 
rolników, którym nikt nie chce pomóc. Oka-
zuje się bowiem, że tak naprawdę jak mówią 
sami rolnicy, to nikt nie pilnuje tematu jabłek. 
Unia niby pomaga rolnikom oferując tanie 
kredyty, różnego rodzaju dopłaty na zakup 
maszyn rolniczych, które mimo atrakcyjnych 
rabatów przy obecnej mizernej koniunkturze 
na produkty rolnicze są kulą u nogi. Gdy 
zaczniemy przeliczać ile to rolnik zarabia, 
to łatwo możemy przeliczyć zbiór jabłek. 
Za pracę przy zbiorze jabłek trzeba zapłacić 
pracownikowi około 80-100 zł dniówki plus 
wyżywienie. Dobry pracownik zbierze oko-
ło 1–1,5 tony jabłek co przy cenie 10 gr/kg 
daje 100 – 150 zł za tonę. Z tego prostego 
przykładu wynika, że dla rolnika pozostaje 
połowa. Gdy do tego wszystkiego dołoży-
my prace pielęgnacyjne w sadach to okazuje 
się, iż niewiele zostaje rolnikom za ciężką 
pracę jaką muszą włożyć w produkcję rolni-
czą. Powstaje zatem pytanie jak sobie radzić  
w zaistniałej dekoniunkturze. Kryzys odci-
ska swoje piętno również na polskiej wsi, ale 
czy wszyscy to wytrzymają, czy nie dojdzie 
do bankructw? Musimy się wszyscy zastano-
wić jak sobie nawzajem pomóc, aby w miarę 
spokojnie przeżyć ten trudny również i dla 
rolnictwa czas.

MareK DraPała

Co dalej z Polskim 
RolniCtwem?

Wydarzenia/Informacje
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„CybERPRZEmOC”
Dziś internet jest tak powszechny, jak ja-

kiś czas temu popularna była telewizja czy 
radio, zaś telefon komórkowy to niemal pod-
stawa naszych kontaktów z ludźmi. Z założe-
nia miały ułatwić (uatrakcyjnić) życie współ-
czesnego człowieka, okazuje się jednak, że 
stanowić mogą ogromne zagrożenie. Wśród 
dzieci i młodzieży obserwuje się wzrastającą 
skalę tzw. cyberprzemocy (cyberbullying). 
Zjawisko to najkrócej definiuje się jako prze-
moc z użyciem technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych. Dotyczy głównie inter-
netu i telefonów komórkowych, przemocy 
rówieśniczej. Wysoką skalę i wagę proble-
mu potwierdzają coraz częstsze doniesienia 
medialne o tego typu sytuacjach. Często zda-
rza się, że uczniowie podejmujący działania 
określane, jako cyberprzemoc nie zdają so-
bie sprawy z ich konsekwencji. Tymczasem 
specyfika mediów elektronicznych sprawia, 
że intensywność i zasięg doznawanej przez 
ofiary krzywdy może doprowadzić do praw-
dziwej tragedii.

Podstawowe formy to szantażowanie, 
straszenie, nękanie, publikowanie ośmie-
szających informacji, kompromitujących 
filmów, zdjęć, podszywanie się w Sieci 
pod kogoś wbrew jego woli. Wykorzy-
stuje się tu głównie pocztę elektroniczną, 
czaty, komunikatory, strony internetowe, 
blogi, serwisy społecznościowe, grupy 
dyskusyjne oraz SMS i MMS. Oczywi-
ście są osoby, które potrafią zignorować 
tego rodzaju zachowania wymierzone  
w ich stronę. Są jednak też tacy, ci bar-
dziej wrażliwi, u których może to prowa-
dzić do poważnych następstw typu zabu-
rzenia depresyjne, poczucie odrzucenia,  
a nawet dezintegracja osobowości.  
W młodym człowieku poczucie takiej 
krzywdy tkwi bardzo długo. Warto podkre-
ślić, że nastoletni internauci rzadko infor-
mują najbliższe otoczenie o doświadczaniu 
cyberprzemocy. W trudnej sytuacji dzieci  
i młodzież w pierwszej kolejności szukają 
wsparcia u rówieśników. 

Cyberprzemoc, w odróżnieniu od „tra-
dycyjnej” przemocy (ang. bullying), cha-
rakteryzuje wysoki poziom anonimowości 
sprawcy, jego atutem staje się tu umiejętność 
wykorzystywania możliwości, jakie dają 
nowe technologie informacyjne i komunika-
cyjne. Charakterystyczna dla cyberbullingu 
szybkość rozpowszechniania materiałów 
kierowanych przeciwko ofierze oraz ich po-
wszechna dostępność w Sieci sprawiają, że 
jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne. 
Kompromitujące zdjęcia, filmy czy infor-
macje potrafią zrobić w Internecie bardzo 
szybką „karierę”, a ich usunięcie jest często 

praktycznie niemożliwe. Istotną cechą cy-
berprzemocy jest również szeroki repertuar 
form krzywdzenia, poszerzający się z dnia 
na dzień wraz z rozwojem oferty serwisów 
internetowych i telefonii komórkowej. 

W styczniu 2007 roku w ramach kam-
panii „Dziecko w Sieci” przeprowadzone 
zostały pierwsze w Polsce badania po-
święcone problemowi cyberbullyingu. 
Miały one na celu ustalenie skali i spe-
cyfiki problemu wśród dzieci i młodzieży 
w Polsce. Okazało się, że ponad połowa 
nastoletnich internautów (12 – 17 lat) 
przyznała, że byli przynajmniej raz foto-
grafowani lub filmowani wbrew ich woli, 
a co drugi młody człowiek miał do czy-
nienia z przemocą werbalną w internecie 
lub przez telefon komórkowy! Helpline 
(helpline.org.pl) to wspólny projekt Fun-
dacji Dzieci Niczyje, współfinansowa-
ny przez Komisję Europejską w ramach 
programu Safer Internet Plus. Jego cel, to 
pomoc internautom w sytuacjach zagro-
żenia bezpieczeństwa w sieci. Na stronie 
można znaleźć porady na temat zapobie-
gania niebezpiecznym sytuacjom, a także 
sposoby walki z cyberprzemocą. 

Z helpline można kontaktować się za 
pomocą maila: helpline@helpline.org.pl, 
telefonicznie: 0800 100 100 (połączenie 
bezpłatne, również dostępne przez Sky-
pe), oraz poprzez Live chat.

Inne ważne i przydatne miejsca  
w internecie
www.fdn.pl – strona Fundacji Dzieci Ni-
czyje, organizatora projektu helpline.org.pl
www.dzieckowsieci.pl – portal kampa-
nii „Dziecko w Sieci” promującej zasady 
bezpiecznego korzystania z Internetu; 
www.sieciaki.pl – portal dla dzieci pro-
wadzony przez FDN, promujący zasady 
bezpiecznego Internetu
www.dzienbezpiecznegointernetu.pl 
– strona Dnia Bezpiecznego Internetu
www.saferinternet.pl – strona progra-
mu Komisji Europejskiej: Safer Internet,  
w ramach którego działa helpline.org.pl
www.dzieckokrzywdzone.pl – portal 
wiedzy o problemie krzywdzenia dzieci
www.nask.pl – strona Naukowej i Aka-
demickiej Sieci Komputerowej
www.cert.pl strona CERT Polska (Com-
puter Emergency Response Team) – ze-
społu reagującego na zagrożenia i incy-
denty w sieciach komputerowych; serwis 
oferuje m.in. statystyki przyjmowanych 
zgłoszeń i podejmowanych interwencji, 
informacje techniczne dotyczące bezpie-
czeństwa w Internecie.
www.fundacjagrupytp.pl – Fundacja 

Grupy TP, organizator programu „Eduka-
cja z Internetem TP”, który służy zwięk-
szeniu wykorzystania Internetu w pol-
skich szkołach.
www.nai.edu.pl – Nauczycielska Aka-
demia Internetowa, wspólne przedsię-
wzięcie Fundacji Grupy Tp i Centrum 
Edukacji Obywatelskiej mające na celu 
wprowadzenie technik informatycznych 
do projektów uczniowskich realizowa-
nych w ramach różnych lekcji.
www.dyzurnet.pl – trafiłeś na nielegalne 
treści w Internecie? Zgłoś anonimowo!
www.kidprotect.pl- portal Fundacji Kid-
protect, cenne źródło wiedzy o zagroże-
niach w Internecie

Materiał przygotowany w oparciu  
o informacje dostępne w Sieci

agnieSZKa MiSiaK – SaDOwSKa
PSychOlOg

30 października w Resursie Obywa-
telskiej w Radomiu odbyła się ceremo-
nia wręczenia stypendiów Prezesa Rady 
Ministrów. Wśród 61 stypendystów  
z liceów i techników okręgu radomskiego 
znalazły się uczennice kozienickich szkół 
ponadgimnazjalnych – Sylwia Jaworska 
– uczennica klasy II I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Stefana Czarnieckiego 
w Kozienicach ze średnią 5,3 oraz dwie 
uczennice Zespołu Szkół im. Legionów 
Polskich w Kozienicach: Katarzyna Gru-
dzień z klasy IV Technikum Ekonomicz-
nego ze średnia 5,13 oraz  Kinga Witek  
z klasy III – Liceum Ogólnokształcącego, 
średnia 5,3.

Warunki, jakie należało spełnić, to 
przede wszystkim najwyższa średnia 
ocen w całej szkole, powyżej 4,75 lub 
sukcesy w olimpiadach przedmiotowych 
oraz oceny dobre, bardzo dobre i celujące 
z pozostałych przedmiotów. Stypendium 
nieprzerwalnie od 1997 roku w formie 
pieniężnej przyznawane jest na okres  
10 miesięcy, (po 250 zł. miesięcznie). 
Uroczystość wręczenia stypendiów 
uświetniona została występem młodzie-
żowego chóru mieszanego.

Stypendystkom serdecznie gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukcesów  
w nauce.

uzdolnIenI ucznIowIe 
KozIenIcKIch szKół

Informacje
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bIbLIOTEKA PubLICZNA W gNIEWOSZOWIE
Biblioteka Publiczna Gminy Gniewo-

szów jest instytucją niewielkich rozmiarów. 
Zgromadzone jest tu około 13,5 tysiąca wo-
luminów, zatrudniona jest tylko jedna oso-
ba. Zlokalizowana jest w skrzydle budynku 
szkoły, co w znacznym stopniu wyznacza 
jej profil i wpływa na strukturę czytelni-
ctwa. Biblioteka istnieje od 1947 roku. Od 
czterech lat posiada status samodzielnej 
instytucji kultury. Od kilku lat funkcjonuje 
jako jedyna biblioteka publiczna w gminie, 
nie posiada podporządkowanych sobie fi-
lii bądź punktów bibliotecznych. Dlatego 
też należy się jej szczególna troska, wśród 
mieszkańców istnieje bowiem zapotrzebo-
wanie na świadczone przez nią usługi.

W ciągu ostatnich lat rejestruje się 
przeciętnie około pięciuset czytelników 
rocznie. Większość z nich stanowią dzieci 
i młodzież w wieku szkolnym. Przykła-
dowo w ubiegłym roku korzystało czte-
rysta dziewięćdziesiąt sześć osób, z czego 
trzysta osiemdziesiąt dwie to uczniowie,  
w znacznej części liczący nie więcej niż  
15 lat. Wynika to z lokalizacji biblioteki. 
Uczniowie chętnie pojawiają się w biblio-
tece w trakcie przerw, w poszukiwaniu od-
powiedzi na pytania zadane przez nauczy-
cieli bądź lektury zapewniającej rozrywkę.

Gusta czytelnicze są zróżnicowane, 
choć można wskazać pewne podstawowe 
tendencje. Wśród młodzieży więcej czytają 
dziewczęta, choć nie da się ukryć, że rynek 
wydawniczy jest dla nich bardziej łaskawy 
niż dla chłopców. Największą popular-
nością cieszą się serie wydawnicze, takie 
jak „Bezsennik, czyli o czym dziewczyny 
rozmawiają nocą”, „Nie dla mamy, nie dla 
taty, lecz dla każdej małolaty”, zaś wśród 
młodszych dziewcząt cykl o czarodziejach 
„Witch”. Nie sposób nie zauważyć również 
rosnącego zainteresowania szeroko pojmo-
waną fantastyką, będącego odzwierciedle-
niem nurtów ogólnopolskich.

Dorośli sięgają najchętniej po litera-
turę popularną. Zazwyczaj przy wyborze 
kierują się oni kryterium gatunkowym, 
najczęściej pytając o romanse bądź sensa-
cje. Jest też wielu czytelników, którzy się-
gają po nowości, nie stawiając ograniczeń 
dotyczących tematyki i gatunku.

Zakupy książek realizowane są, podob-
nie jak w innych bibliotekach publicznych, 
z dotacji jednostki samorządu terytorialne-
go – w tym wypadku gminy. Od kilku lat 
otrzymujemy również pieniądze przezna-
czone na zakup nowości wydawniczych  
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w ramach Programu Operacyjnego 
„Promocja Czytelnictwa”. Jest to dla bi-
blioteki bardzo cenna pomoc, pozwalająca  
w widoczny sposób wzbogacić nasze zbiory 

o nowe pozycje, bardzo wyczekiwane przez 
ludzi korzystających z oferty biblioteki.

Przy zakupach kierujemy się wnio-
skami zgłaszanymi przez czytelników 
oraz zaobserwowanymi w trakcie pracy 
potrzebami. Nabywa się przede wszyst-
kim literaturę popularną dla dorosłych, 
młodzieży oraz książeczki dziecięce, jak 
również lektury szkolne oraz słowniki. 
Leksykony i repetytoria potrzebne ucz-
niom. Co prawda nie wszystkie potrzeby 
da się zaspokoić. Głównym problemem 
biblioteki są – i prawdopodobnie ów stan 
rzeczy utrzyma się jakiś czas – podręczni-
ki akademickie. Co prawda każdego roku 
kupuje się kilka dostępnych na rynku, jed-
nak przy obecnych nakładach oraz profi-
lu biblioteki niemożliwe jest stworzenie  
w miarę kompletnego zbioru, zapewnia-
jąc zaplecze dla studentów mieszkających 
na terenie gminy. Podobnie jest z literatu-
rą techniczną.

Biblioteka prenumeruje również kilka 
czasopism: „Newsweek”; „Dziewczynę”; 
„Cogito”; „Życie szkoły” i „Kronikę Mazo-
wiecką”. Największym zainteresowaniem 
cieszy się prasa młodzieżowa, zwłaszcza 
dziewczęca. Co dziwne prasa dla dorosłych 
cieszy się umiarkowanym powodzeniem.

Obecnie w dalszym ciągu trwają prace 
nad stworzeniem katalogu komputerowe-
go. W bazie danych znajdują się wszyst-
kie nowości zakupione od początku roku 
2007, poza tym katalog uzupełniany jest 
konsekwentnie o starsze książki w opar-
ciu o katalog alfabetyczny. Wprowadzo-
ne do systemu jest obecnie około połowy 
zbiorów, toteż na ostateczny rezultat trze-
ba będzie jeszcze poczekać.

W tym roku bibliotece udało się otrzy-
mać w ramach programu „Ikonka cd.” or-
ganizowanego przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i  Administracji trzy kom-
putery przeznaczone do użytkowania 
przez czytelników. Z dotacji gminy po-
kryte zostaną pozostałe koszty urządze-
nia pracowni i wkrótce otwarty zostanie 
punkt, w którym mieszkańcy gminy będą 
mogli skorzystać z internetu.

Rozpoczęty został zatem proces kom-
puteryzacji biblioteki, który ma unowo-
cześnić naszą instytucję i podnieść jej 
standardy. Również księgozbiór rozbu-
dowany jest co prawda powoli, ale sy-
stematycznie dzięki dofinansowaniom 
MKiDN oraz dotacji gminy. Liczymy, że 
jest to wstęp do dalszego rozwoju naszej 
placówki oraz poszerzenia naszej oferty  
o nowe usługi, dzięki czemu będzie się 
ona stawała coraz bardziej przyjazna 
współczesnemu czytelnikowi.

iwOna lentaS

INFORmACjA
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Kozienicach informuje o nowych for-
mach wsparcia osób niepełnosprawnych.

Rada Nadzorcza Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przyjęła do realizacji program „TELEPRA-
CA”, dzięki któremu osoby niepełnospraw-
ne będą mogły się ubiegać o uzyskanie do-
finansowania na zakup sprzętu niezbędnego 
do świadczenia pracy zdalnej, telepracy  
a organizacje pozarządowe otrzymają pre-
mię za przeszkolenie i znalezienie stałego 
zatrudnienia dla osoby niepełnosprawnej.

Program „Telepraca i inne elastyczne 
formy zatrudnienia” będzie realizowany od  
01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2013 r. 
Jego głównym celem będzie wspieracie ak-
tywizacji zawodowej osób niepełnospraw-
nych poprzez umożliwienie im pracy zdal-
nej, bez konieczności opuszczania domów.

Adresatami programu są organizacje 
działające na rzecz osób niepełnospraw-
nych oraz osoby niepełnosprawne.

Jednocześnie przypominamy o konty-
nuacji programu celowego PFRON PART-
NER III (dotyczącego wsparcia zadań  
i projektów realizowanych na rzecz osób nie-
pełnosprawnych przez organizacje pozarzą-
dowe) realizowanego do 31.12.2013 roku.

Formularze wniosków oraz bliższe in-
formacje na temat w/w programów oraz 
ogólnodostępnych programów PFRON 
można znaleźć na stronie internetowej: 
http://www.pfron.org.pl, w zakładce „pro-
gramy i zadania PFRON” lub telefonicz-
nie pod numerem telefonu 0-800-53-33-35 
– Infolinia funkcjonuje od poniedziałku do 
piątku w godzinach 10.00 – 18.00.

Marcin StyŚ

Dokończenie na str. 15

WYSTAWA POPLENEROWA W MUZEUM
W Muzeum Regionalnym w Kozieni-

cach do końca roku trwać będzie wystawa, 
na której można oglądać prace powstałe 
podczas pleneru rzeźbiarsko–malarskiego 
„Inspiracje Garbatka-Letnisko”. W plenerze 
wzięli udział artyści z Konina, Kielc, Kraś-
nika, Radomia, Skaryszewa, Garbatki-Letni-
sko, Pionek i Kozienic. Wśród nich znaleźli 
się absolwenci Akademii Sztuk Pięknych  
z Warszawy i Krakowa oraz innych szkół 
plastycznych, m.in. z Łodzi, Torunia i Gdań-
ska, jak również wykładowcy akademiccy. 

W plenerze uczestniczyli także lokalni 
twórcy. Na wystawie znalazły się zarów-
no rzeźby, jak i obrazy malowane farbami 
olejnymi, pastelami, a także rysunki ołów-
kiem. Artyści wykorzystali wiele moty-
wów. Prace przedstawiają, m.in. Garbat-
kę-Letnisko i ciekawe zakątki okolicy oraz 
postaci związane z tą miejscowością. 

Informacje
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OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 6. usta-

wy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu  
w księgach wieczystych prawa własności 
nieruchomości Skarbu Państwa oraz jedno-
stek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2007 
r. Nr 191, poz. 1365 z póżn. zm.), oraz roz-
porządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu informa-
cji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg 
wieczystych z rzeczywistym stanem praw-
nym (Dz. U. z 2007 r. Nr 241, poz. 1770) 
S T A R O S T A   K O Z I E N I C K I  

informuje mieszkańców powiatu o po-
trzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wie-
czystych z rzeczywistym stanem prawnym 
nieruchomości. W celu zapewnienia pra-
widłowej ochrony prawa własności każdy 
właściciel powinien sprawdzić, czy dla jego 
nieruchomości prowadzona jest księga wie-
czysta oraz czy dane w niej zawarte są zgod-
ne z rzeczywistym stanem prawnym. 
1.Właściwym Sądem Rejonowym prowa-

dzącym księgi wieczyste dla nierucho-
mości położonych na terenie Powiatu 
Kozienickiego jest: 

Sąd Rejonowy w Kozienicach 
V Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Konstytucji 3-go Maja 22
26-900 Kozienice
czynny:
– poniedziałek – 8.00– 18.00
– wtorek - piątek – 7.30 – 15.30
tel. (0 48 ) 614 29 13 wew. 255
Dla nieruchomości położonych na terenie 
Powiatu Kozienickiego nie ma Centralnej 
Informacji Ksiąg Wieczystych.
2. Punkt informacyjno-konsultacyjny dostęp-

ny dla mieszkańców Powiatu Kozienickie-
go w godzinach pracy Starostwa Powiato-
wego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 
28, 26-900 Kozienice, pok. 13, tj.:

– poniedziałek w godzinach 8.00 – 16.00, 
– wtorek – piątek w godzinach 7.30 – 15.30. 
3. Stan prawny nieruchomości jest to stan 

ujawniony w księdze wieczystej. Nie za-
wsze stan prawny nieruchomości jest zgod-
ny z rzeczywistym stanem prawnym. 

4. Rodzaj dokumentów potwierdzających 
rzeczywisty stan prawny nieruchomości:

– akta nadania, 
– akt notarialny,
– akt własności ziemi, 
– postanowienie spadkowe, 
– postanowienie o uwłaszczeniu, 
– postanowienie o zasiedzeniu, 
– orzeczenie sądu, 
– testament – ogłoszony w sądzie, 
– ostateczna decyzja administracyjna. 
5. Księga wieczysta składa się z czterech 

działów: 
Dział I – opis nieruchomości: rodzaj, 
położenie, powierzchnia, numer obrębu  
ewidencyjnego i działki ewidencyjnej, 
określenie czy działka jest zabudowana 
czy nie zabudowana; 
Dział II – informacje o właścicielu nierucho-
mości: (imię, nazwisko, imiona rodziców). 
Jeśli działka jest własnością kilku osób, wid-
nieć tam będzie określenie jaką część udzia-
łów posiada każdy ze współwłaścicieli; 
Dział III – wpisy tzw. ograniczonych praw 
rzeczowych oraz ograniczeń w rozporządza-
niu nieruchomością, a także wpisy rozmaitych 
roszczeń tzw. praw osobistych osób trzecich; 
Dział IV – wpisy hipotek zabezpiecza-
jących dług zaciągany przez właściciela 
nieruchomości. 
6. Sprawdzenie zgodności należy dokonać 

w odniesieniu do Działu I i II księgi. Prze-
glądanie ksiąg jest jawne i bezpłatne. 

7. W przypadku, gdy zapisy w Dziale I i II 
księgi wieczystej są niezgodne rzeczywistym 
stanem prawnym, należy złożyć w Sądzie 
Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych, 
właściwym ze względu na położenie nieru-
chomości, wniosek wraz z odpowiednimi 
załącznikami. Jeśli chodzi o Dział II księgi 
wieczystej, należy dołączyć odpowiedni ory-
ginał dokumentu, o którym mowa w pkt. 4 
niniejszej informacji, a przypadku Działu I –  
w zależności od rodzaju rozbieżności – wypis 
lub wyrys z ewidencji gruntów i budynków. 

8. Wnioski do sądów składa się na odpo-
wiednich formularzach (drukach), które 
można uzyskać w każdym Sądzie Rejo-
nowym Wydział Ksiąg Wieczystych lub  
pobrać ze strony internetowej Minister-
stwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl.

Pierwszego grudnia 2008r. w Kozienicach 
odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane 
w ramach Projektu systemowego „Upowszech-
nianie integracji społecznej w Powiecie Kozie-
nickim”. Projekt realizowany jest przez Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie ak-
tywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  
i upowszechnianie aktywnej integracji przez po-
wiatowe centra pomocy rodzinie.

Celem spotkania była integracja społeczna 
niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kozie-
nickiego z lokalnym środowiskiem. W spotkaniu 
tym wzięli udział nie tylko uczestnicy projektu, 
zespół osób realizujących projekt, ale także przed-
stawiciele władz lokalnych i wojewódzkich, sa-
morządów, instytucji pomocy społecznej a także 
innych środowisk działających na co dzień w ob-
rębie problematyki osób niepełnosprawnych. 

Na wstępie zgromadzonych gości powitał Sta-
rosta Kozienicki Janusz Stąpór oraz Urszula Ko-
walik – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kozienicach. Starosta podkreślał jak 
ważne jest realizowanie projektów dla grup defa-
woryzowanych. Dyrektor przedstawiła działalność 
PCPR, oferowane usługi oraz pomoc. Następnie 
przedstawiciel Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych, Katarzyna Pastuszka-Chro-
botowicz, przedstawiła główne założenia Priory-
tetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
w części dotyczącej Projektów systemowych re-
alizowanych przez Powiatowe Centra Pomocy 
Rodzinie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej. 

W dalszej części podstawowe założenia  
i osiągnięcia Projektu, realizowanego przez 
Kozienicki PCPR w 2008r., przedstawiła Wio-
letta Więsyk – Koordynator Projektu.

Bardzo ważnym elementem spotkania było 
przedstawienie osobom obecnym na spotkaniu do-
brych praktyk z zakresu projektów skierowanych 
do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Swoje osiągnięcia w tym zakresie zaprezentował 
Antoni Rudnik, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Rodzinie w Lublinie, a także osoby zarządza-
jące Projektami Unijnymi w MOPR Lublin.

Bardzo ciekawe doświadczenia z zakresu 
realizacji projektów współfinansowanych z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego przedstawił 
Marek Stępniak, Prezes znanej w całej Polsce 
Fundacji Fuga Mundi, która działa bardzo pręż-
nie na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie 
całego kraju.

Miłym podsumowaniem dnia poświęcone-
go przybliżaniu problematyki dotyczącej osób 
niepełnosprawnych były występy artystyczne 
młodzieży ze specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Opactwie oraz z Publicz-
nego Gimnazjum numer 1 w Kozienicach.

anDrZeJ SPyteK
asystent Koordynatora Projektu

Projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach              tel. (048) 611 02 26
Ul. Gen. Świerczewskiego 20                                                     fax. (048) 611 02 25
26–900 Kozienice                                                               pcpr@kozienicepowiat.pl

WYSTAWA POPLENEROWA W MUZEUM
Plener rzeźbiarsko-malarski „Inspiracje 

Garbatka-Letnisko odbył się po raz pierwszy. 
Organizatorzy Starostwo Powiatowe w Ko-
zienicach oraz Zespól Szkól Ponadgimnazjal-
nych w Garbatce-Letnisku zapewniają jednak, 
iż nie ostatni. Ich założeniem jest, aby impreza 
była kontynuowana w kolejnych latach.

Patronat honorowy nad plenerem spra-
wowali: Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego, Starosta Powiatu Kozienickiego, 

Prezes Radomskiego Oddziału Związku 
Polskich Artystów Plastyków oraz Dyrektor 
Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  
w Radomiu. Impreza została współfinansowa-
na przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego oraz Starostwo Powiatowe 
w Kozienicach. Drewno do wykonania prac 
zapewniły: Zarząd Dróg Powiatowych w Ko-
zienicach oraz Nadleśnictwo Zwoleń.

Informacje 
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OKUPACJA NIEMIECKA NA ZIEMI KOZIENICKIEJ

Zdjęcia pochodzące z 1942 r. ukazują Żydów z kozienickiego getta przy przymusowych pracach w okolicy wsi Wólka. Z chwilą wtargnięcia 
Niemców na ziemie polskie ludność żydowska z Kozienic i okolic została zmuszona do prac fizycznych m.in. przy budowie Kanału Gniewoszowsko-
Kozienickiego. Budową kanału kierowało przedsiębiorstwo Gorczyczki. We wrześniu 1942 r. Niemcy zlikwidowali kozienickie getto wysyłając do 
obozu zagłady w Treblince kilkanaście tysięcy ludności żydowskiej.

Zdjęcie przedstawia widok centrum Głowaczowa po działaniach wo-
jennych we wrześniu 1939 r. Z łatwością zauważamy zniszczone budyn-
ki po których zostały kikuty z cegieł, w tle po prawej stronie wrak nie-
mieckiego czołgu typu Panzerkampfwagen IV (Panzer IV) który został 
zniszczony podczas polskiego kontrataku na Głowaczów 10 września.  
W tle widoczny piękny kościół wysadzony przez Niemców w 1944 r.

Zdjęcie na którym ujęto scenę z września 1939 r. w Brzózie. 
Dokładnie widać niemiecką ciężarówkę, żołnierzy którzy pilnowali 
polskich jeńców zgromadzonych na placu kościelnym. Charakte-
rystyczna scena z początków agresji niemieckiej. Widoczna figurka 
Matki Boskiej, brama i ogrodzenie kościoła p.w. Św. Bartłomieja oraz 
plebania. 

Zajezierze przed wojną było miejscem stacjonowania 28 pułku artylerii lekkiej 
i ważnym punktem komunikacji kolejowej. Zdjęcie przedstawia dworzec w Zaje-
zierzu. Pociąg, oddział niemieckiej piechoty i tłum cywili czekających na transport. 
W budynkach koszarowych po 28 pal-u stacjonowały liczne oddziały niemieckie, 
które m.in. pilnowały bezpieczeństwa przeprawy na drugą stronę Wisły.

Na zdjęciu widoczne leje po niemieckich bombach zrzucanych na 
bezbronne Kozienice 6 września 1939 r. Pierwsze bombardowania Ko-
zienic nie wyrządziły większych krzywd, ponieważ bomby spadały na 
mało zaludnione tereny miasta. Jednak, w następnych dniach września 
bombardowania powtarzały się zbierając śmiertelne żniwo.

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej: www.ushmm.org oraz zbiorów prywatnych. Zachęcamy do prezentowania na naszych łamach zdjęć historycznych  
z terenu powiatu kozienickiego.                  KrZySZtOf ZaJąc
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