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Już od kilkunastu lat w dniu 11 listopa-
da Starostwo Powiatowe przy współpracy 
z Gminą Kozienice organizuje uroczyste ob-
chody Narodowego Święta Niepodległości.

Uroczystości rozpoczynają się Mszą 
Świętą w intencji Ojczyzny w kościele pa-
rafi alnym pw. św. Krzyża w Kozienicach. 
Następnie licznie zgromadzeni miesz-
kańcy powiatu w asyście Orkiestry Dętej 
Ochotniczej Straży Pożarnej udają się na 
cmentarz, gdzie odbywa się dalsza część 
obchodów. W programie znajduje się m.in. 
modlitwa w intencji poległych za ojczyznę, 
recytacja wierszy w wykonaniu uczniów 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana 
Czarnieckiego lub Zespołu Szkół Nr 1 im. 
Legionów Polskich w Kozienicach, Apel 
Poległych, okolicznościowe wystąpienia 
Posła na Sejm RP i Starosty Powiatu Ko-
zienickiego oraz składanie kwiatów.

Dzień 11 listopada obchodzony jest 
w Kozienicach niezwykle uroczyście. Miesz-
kańcy wywieszają biało-czerwone fl agi, 
a w kościele i na cmentarzu można zobaczyć 

całe rodziny, często z małymi dziećmi, które 
dopiero uczą się historii. W uroczystościach 
bierze udział około 20 pocztów sztandaro-
wych, a ponad 40 delegacji składa wieńce lub 
wiązanki kwiatów. W tym dniu odbywa się 
również spotkanie samorządowców z kom-
batantami, a w Muzeum Regionalnym im. 
prof. Tomasza Mikockiego w Kozienicach 
można wysłuchać koncertu muzyki polskiej 
w wykonaniu nauczycieli i uczniów Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Kozienicach. Zwykle 

koncertowi towarzyszy otwarcie wystawy. 
W tym roku Muzeum przygotowało wysta-
wę Kozienice 1914 – 1918. Pośród dziejowej 
burzy.

W obchody włączają się organizacje 
kombatantów, weteranów i inwalidów wo-
jennych, harcerze, Komenda Powiatowa 
Policji i Straży Pożarnej, szkoły podsta-
wowe, gimnazjalne i średnie, organizacje 
społeczne i związkowe, partie polityczne, 
zakłady pracy, stowarzyszenia, samorządy 
gminne i powiatu kozienickiego.

W tym roku w organizację uroczystości 
oprócz Starostwa Powiatowego w Kozieni-
cach i Gminy Kozienice włączyli się: Parafi a 
pw. św. Krzyża w Kozienicach, Zespół Szkół 
Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach, 
Muzeum Regionalne im. prof. Tomasza Mi-
kockiego w Kozienicach, Szkoła Muzyczna 
I stopnia w Kozienicach, Towarzystwo Mi-
łośników Ziemi Kozienickiej, Jednostka 
Strzelecka 1442 Kozienice oraz Kozienickie 
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycz-
nych. Dodatkowym punktem uroczystości 

było odsłonięcie tablicy z piaskowca, na 
której wyryte zostało 17 nazwisk legioni-
stów pochowanych w kwaterze Legionów 
Polskich na kozienickim cmentarzu. Nazwi-
ska te były dotąd nieznane, stąd na tablicz-
kach przy krzyżach znajduje się informacja 
„LEGIONISTA BEZIMIENNY”.

Organizatorzy dziękują wszystkim, 
którzy przyczynili się do organizacji 
uroczystości, a uczestnikom za udział.

LUCYNa DoMaŃsKa-sTaNKIEwICz

Rada Powiatu Kozienickiego IV Ka-
dencji w okresie od grudnia 2010 r. do 
chwili obecnej zbierała się na 47 Se-
sjach. W omawianym okresie odbyło się 
5 nieplanowanych posiedzeń – wszystkie 
zostały zwołane na wniosek Zarządu Po-
wiatu. Rada Powiatu zajmowała się bie-
żącymi sprawami oraz realizowała zada-
nia zawarte w planie pracy.

Rada Powiatu Kozienickiego zajmowała 
się realizacją zadań publicznych o charakte-
rze ponadgminnym w zakresie określonym 
w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. (tj. Dz. 
U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). 
Do najważniejszych zadań realizowanych 
w okresie trwania IV kadencji zaliczyć na-
leży między innymi: 
1. ustanowienie aktów prawa miejscowe-

go, w tym statutu powiatu; przyjęcie na 
wniosek Zarządu Powiatu regulaminu 
organizacyjnego urzędu,

2. wybór starosty i zarządu powiatu,
3. uchwalenie statutów poszczególnych po-

wiatowych jednostek organizacyjnych,
4. wyrażenie zgody na sprzedaż nierucho-

mości będących własnością Powiatu 
Kozienickiego,

5. opiniowanie zakupu nowego sprzętu dla 
SPZZOZ w Kozienicach oraz  udziele-
nia poręczenia kredytu dla Samodziel-
nego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Kozienicach,

6. podjęcie uchwał w sprawach majątko-
wych powiatu, jak również podjęcie sze-
regu uchwał w innych sprawach zastrze-
żonych do kompetencji Rady Powiatu. 
W latach 2010 – 2014 Rada Powiatu 

podjęła 331 uchwał. Do najważniejszych 
należy zaliczyć uchwały: 
• w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 

Powiatu Kozienickiego do roku 2020, 
w sprawie zatwierdzenia kontynua-
cji realizacji projektu systemowego 
pn. „Upowszechnianie integracji spo-
łecznej w Powiecie Kozienickim” w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał 
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W ostatnim tygodniu 
października Starosta 
wraz z Wicestarostą Po-
wiatu Kozienickiego 
rozpoczęli fi nalną część 
akcji „Znakujemy zabyt-

ki powiatu kozienickiego”. W ramach tej 
pionierskiej na terenie południowego Ma-
zowsza i jednej z pierwszych na Mazow-
szu akcji, już niebawem zostaną oznaczone 
wszystkie zabytki nieruchome, znajdujące 
się na terenie powiatu kozienickiego, wpi-
sane do rejestru Mazowieckiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Akcja o której mowa, przeprowadzana 
jest w związku z realizacją „Programu Opie-
ki nad Zabytkami w Powiecie Kozienickim 
na lata 2013 – 2016”, a także z zapisami 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 
nr 162 poz. 1568) oraz Gminnymi Progra-
mami Ochrony Zabytków. Zgodnie z art. 12, 
pkt. 1 ustawy o ochronie zabytków i opieki 
nad zabytkami: Starosta, w uzgodnieniu 
z wojewódzkim konserwatorem zabytków, 
może umieszczać na zabytku nieruchomym 
wpisanym do rejestru znak informujący 
o tym, iż zabytek ten podlega ochronie. Sta-
rostwo Powiatowe w Kozienicach, które 
jest koordynatorem przedsięwzięcia, zleciło 
wykonanie odpowiedniej ilości jednako-
wych znaków „ZABYTEK CHRONIONY 
PRAWEM”, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. 
(Dz.U. 2004 r., Nr 30, poz 259). 

Po okresie początkowym, polegają-
cym na przygotowaniu dokumentacji, 
wytypowaniu obiektów, uzgodnieniach 
z właścicielami zabytków i Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków przy-
stąpiono do praktycznej realizacji akcji. 
Pierwszego dnia Starosta Powiatu Ko-
zienickiego Janusz Stąpór i Wicestarosta 
Józef Grzegorz Małaśnicki odwiedzili 
kilka obiektów – cmentarz wojenny z I 
wojny światowej i drewnianą dzwonni-
cę w Świerżach Górnych, kościół para-
fi alny pw. św. Katarzyny z dzwonnicą 
w Ryczywole, kościół parafi alny pw. 
św. Bartłomieja wraz z dzwonnicą i bu-
dynek kaplicy – skarbczyka w Brzózie, 
gdzie na wyznaczonych miejscach za-
wiesili tabliczki. Podczas kolejnych dni 
tabliczki zawieszono przy następują-
cych zabytkach: kościół parafi alny pw. 
Najświętszego Serca Jezusowego i św. 
Leonarda oraz cmentarz przykościelny 
w Brzeźnicy, kościół parafi alny pw. św. 
Wawrzyńca wraz z dzwonnicą i cmen-

tarzem przykościelnym w Sieciecho-
wie, pobenedyktyński zespół klasztorny 
w Opactwie, kościół parafi alny pw. 
św. Stanisława Biskupa i Męczennika 
w Oleksowie, zespół poklasztorny do-
minikanów w Wysokim Kole, budynek 
w stylu dworku mazowieckiego przy al. 
1 Maja oraz kramy kupieckie w Kozie-
nicach. Znakowania na tych obiektach 
dokonywali m.in. członkowie Zespołu 
do Monitorowania Realizacji Programu 
Opieki nad Zabytkami w Powiecie Ko-
zienickim na lata 2013 – 2016 – Lucyna 
Domańska-Stankiewicz, Krzysztof Stal-
mach, Krzysztof Zając. W najbliższym 
czasie zostaną oznaczone również po-
zostałe zabytki znajdujace się na terenie 
Gmin: Garbatka-Letnisko – budynek 

dawnej leśniczówki z 1926 r. przy ul. 
Krasickiego i Mauzoleum Legionistów 
w Żytkowicach; Głowaczów – park pa-
łacowy i spichrz folwarczny w Brzózie, 
najstarsza część cmentarza rzymsko-ka-
tolickiego w Głowaczowie; Grabów nad 
Pilicą – cmentarz wojenny z I wojny 
światowej i strażnica graniczna, obec-
nie urząd gminy w Grabowie nad Pilicą; 
Magnuszew – zespół kościelny w Roz-
niszewie, zespół pałacowo – parkowy 
w Trzebieniu; Kozienice – zespół pałaco-
wo-parkowy, cmentarz rodziny Denów,  
cmentarz żydowski – kirkut w Kozie-
nicach, kościół parafi alny pw. Świętego 
Krzyża, kaplica św. Aleksandra.

KrzYszToF zaJĄC
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Ludzki na kolejne lata, w sprawie przy-
jęcia Powiatowego Programu Rozwoju 
Pieczy Zastępczej w Powiecie Kozieni-
ckim na lata 2013 – 2015, 

• w sprawie przyjęcia Powiatowego Pro-
gramu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofi ar Prze-
mocy w Rodzinie w Powiecie Kozieni-
ckim na lata 2012 – 2016,

• w sprawie przyjęcia Powiatowego Pro-
gramu Zapobiegania Przestępczości oraz 
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 
Obywateli na lata 2012 – 2015,

• w sprawie przyjęcia Wieloletniego Pro-
gramu Współpracy Powiatu Kozieni-
ckiego z organizacjami pozarządowymi 
na lata 2013 – 2017,

• w sprawie przyjęcia Programu Aktyw-
ności Lokalnej Powiatu Kozienickiego 
na kolejne lata,

• w sprawie wyrażenia zgody na przystąpie-
nie Powiatu Kozienickiego do aplikowa-
nia i realizacji wniosku o dofi nansowanie 
projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w Powiecie Kozienickim” 
w ramach Programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka, 8 Oś Priorytetowa: 
Społeczeństwo Informacyjne – zwiększe-
nie innowacyjności gospodarki, Działa-
nie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu – eInclusion,  

• w sprawie przyjęcia „Programu Opieki 
nad Zabytkami w Powiecie Kozieni-
ckim na lata 2013 – 2016”. 
Corocznie Rada Powiatu Kozienickie-

go zajmowała się rozpatrywaniem nastę-
pujących kwestii: 
• sprawozdaniem Starosty z działalno-

ści Zarządu Powiatu Kozienickiego 

między sesjami, 
• sprawozdaniem Starosty z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
• uchwalała budżet powiatu na kolejne 

lata, 
• rozpatrywała informacje o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Kozieni-
ckiego za I półrocze danego roku, roz-
patrywała sprawozdanie z wykonania 
budżetu powiatu i podejmowała uchwa-
łę w sprawie udzielenia absolutorium 
dla zarządu z tego tytułu,

• określała zadania i wysokość środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na poszcze-
gólne lata,

• ustalała zasady wynagradzania nauczy-
cieli,

• weryfi kowała informacje o złożonych 
oświadczeniach majątkowych radnych 
powiatu.

Radzie przedkładano:
– sprawozdania z działań służb i inspek-

cji, takich jak Powiatowa Straż Pożarna, 
Komenda Powiatowa Policji, Powiato-
wy Inspektorat Sanitarny, Powiatowy 
Inspektorat Weterynaryjny oraz jedno-
stek organizacyjnych takich jak Powia-
towy Zarząd Dróg, Powiatowy Urząd 
Pracy, Dom Pomocy Społecznej dla 
Dorosłych oraz Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów(od roku 2014 ),

– sprawozdanie z działalności Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kozienicach z realizowanych zadań 
z zakresu pomocy społecznej, z zakre-
su działań na rzecz niepełnosprawnych 
oraz ze zrealizowanych w poprzednim 
roku zadań w ramach projektu ”Upo-

wszechnianie integracji społecznej 
w Powiecie Kozienickim”

– informację na temat funkcjonowania 
placówek oświatowych, dla których or-
ganem założycielskim jest powiat,

– informację na temat działalności sto-
warzyszeń z terenu powiatu kozieni-
ckiego,

– informację na temat realizacji zadań 
przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Kozienicach,

– informacja n/t realizacji zadań związa-
nych z kulturą fi zyczną i promocją po-
wiatu oraz zadań oświatowych

– sprawozdanie z realizacji Programu 
współpracy Powiatu Kozienickiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publiczne-
go i wolontariacie za kolejne lata.
Zgodnie ze statutem Rada powołała ze 

swego grona 5 stałych Komisji:
• Komisję Budżetu, Finansów, Mienia Po-

wiatu i Rozwoju Gospodarczego, 
• Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury, 

Sportu, Turystyki, Promocji i Spraw 
Społecznych, 

• Komisję Rewizyjną,
• Komisję Transportu, Budownictwa, 

Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa 
Publicznego,

• Komisję Rolnictwa, Leśnictwa, Ochro-
ny Środowiska i Geodezji
Podstawą działania każdej z Komisji 

jest plan roczny, uchwalany przez Komisję 
i przedkładany Radzie Powiatu. Odzwier-
ciedleniem prac Komisji są protokoły z po-
siedzeń i coroczne sprawozdania składane 

Dokończenie ze str. 1
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Radzie Powiatu. Głównym przedmiotem 
obrad Komisji było opiniowanie projek-
tów uchwał Rady Powiatu Kozienickiego. 

Komisja Budżetu, Finansów, Mie-
nia Powiatu i Rozwoju Gospodarcze-
go, licząca 9 członków, w omawianym 
okresie odbyła 48 posiedzeń. Komisja 
dokonywała analizy realizacji budżetu za 
poszczególne kwartały i na zakończenie 
roku oraz opiniowała projekty uchwał 
Rady Powiatu Kozienickiego. Głównym 
przedmiotem obrad Komisji były zagad-
nienia z zakresu spraw budżetowo – go-
spodarczych. W trakcie odbytych posie-
dzeń zajmowano się m. in.:
• realizacją przyjętej Powiatowej Strategii 

Rozwoju Pomocy Społecznej w Powie-
cie Kozienickim, 

• stanem i planowaniem inwestycji w go-
spodarce wodno – ściekowej na terenie 
powiatu kozienickiego,

• ochroną środowiska i stanem zabezpie-
czeń przeciwpowodziowych w powie-
cie,

• funkcjonowaniem zasobu geodezyjnego 
i kartografi cznego,

• działalnością medyczną i fi nansową 
SPZZOZ,  

• oceną zasobów pomocy społecznej, go-
spodarowaniem mieniem powiatowym,

• analizą możliwości emisji obligacji po-
wiatowych,

• oceną stanu dróg powiatowych,
• stanem sanitarno-epidemiologicznym 

oraz epizootycznym powiatu,
• przygotowaniem wniosków do budżetu 

powiatu na lata kolejne.
Do najważniejszych zadań Komi-

sji należy zaliczyć formułowanie opinii 
o projekcie budżetu i jego wykonaniu 
oraz opiniowanie wniosków Zarządu 
dotyczących zmian w planie dochodów 
i wydatków budżetu. Podczas posiedzeń 
członkowie Komisji często zgłaszali 
wnioski merytoryczne dotyczące budże-
tu. Wielokroć omawiano problematykę 
subwencji oświatowej. Poruszano tematy 
związane z pozyskiwaniem zewnętrznych 
źródeł fi nansowych. 

Odzwierciedleniem prac Komisji są 
protokoły z posiedzeń oraz sprawozdania 
składane corocznie Radzie Powiatu. 

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultu-
ry, Sportu, Turystyki, Promocji i Spraw 
Społecznych licząca 9 radnych, odbyła 
43 posiedzenia. Do zakresu działania 
Komisji należały w szczególności zagad-
nienia oświaty, kultury, kultury fi zycznej 
i turystyki, ochrony zdrowia, opieki spo-

łecznej i bezpieczeństwa publicznego. 
Komisja, obok stałych zadań tj. opinio-
wania projektów uchwał wnoszonych 
pod obrady Rady Powiatu, realizowała 
zadania wynikające z planu pracy. W ra-
mach posiedzeń wyjazdowych Komisja 
zwizytowała szkoły ponadgimnazjalne, 
placówki szkolnictwa specjalnego oraz 
jednostki organizacyjne. Analizowano 
efekty pracy dydaktycznej i wychowaw-
czej placówek oświatowych, dla których 
organem założycielskim jest powiat. Po-
siedzenia Komisji dotyczyły:
• analizy budżetu powiatu, a w szczegól-

ności budżetu jednostek ochrony zdro-
wia i jednostek oświatowych, 

• bieżącego monitorowania sytuacji fi nan-
sowej SPZZOZ w Kozienicach, 

• działań w zakresie kultury, promocji 
i turystyki,

• zaspokajania potrzeb osób niepełno-
sprawnych przez PCPR,

• regulaminu wynagradzania nauczycieli 
oraz doskonalenia zawodowego na-
uczycieli w podległych placówkach,

• poziomu bezrobocia na terenie powiatu, 
podjętych i planowanych działań łago-
dzących rosnące bezrobocie,

• współpracy powiatu z organizacjami po-
zarządowymi,

• analizy wyników egzaminów matural-
nych i zawodowych w podległych pla-
cówkach.
Odzwierciedleniem prac Komisji są 

protokoły z posiedzeń oraz sprawozdania 
składane corocznie Radzie Powiatu. 

Komisja Rewizyjna, licząca 5 człon-
ków, w omawianym okresie odbyła 40 
posiedzeń. Jednym z najważniejszych 

zadań Komisji jest przygotowywanie, 
na podstawie analizy wykonania budże-
tu i sprawozdań fi nansowych, wniosku 
o udzielenie Zarządowi Powiatu absolu-
torium. W latach 2010 – 2014 Komisja 
Rewizyjna kontrolą objęła:
• system wypłacania stypendiów uczniom 

szkół ponadgimnazjalnych,
• funkcjonowanie posterunków i komisa-

riatów policji na terenie powiatu,
• stan ekonomiczno-organizacyjny 

SPZZOZ w Kozienicach z uwzględ-
nieniem analizy umów zawieranych 
przez SPZZOZ z przedsiębiorcami pro-
wadzącymi działalność gospodarczą 
w pomieszczeniach szpitala,

• SPZZOZ w przedmiocie podejmowa-
nych działań w zakresie obsadzania 
stanowisk kierowniczych oraz skutków 
tych decyzji,

• realizację uchwały Nr XXXV/255/2009 
Rady Powiatu Kozienickiego z dn. 
25 listopada 2009r. w sprawie przyję-
cia Programu Naprawczego SPZZOZ 
w Kozienicach,

• Specjalny Ośrodek Szkolono-Wycho-
waczy w Opactwie, 

• procedurę zamówień publicznych 
w Starostwie Powiatowym, 

• działalność Zarządu Dróg Powiatowych 
w zakresie stanu zatrudnienia, kosztów 
utrzymania jednostki, harmonogramu 
prac i stanu ich realizacji (2011),

• analizę skarg i wniosków wpływających 
do Rady Powiatu oraz sposób ich zała-
twiana:
– postępowanie wyjaśniające w związ-

ku z zarzutami braku odpowiedzi 

Dokończenie ze str. 3

Dokończenie na str. 5

Informacje
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starosty kozienickiego na skargę do-
tycząca OSP w Augustowie gm. Gra-
bów n. Pilicą,

– skargę wspólnoty mieszkaniowej bu-
dynku nr 7 na osiedlu w Świerżach 
Górnych,

– pisma osób prywatnych.
Odzwierciedleniem prac Komisji są 

protokoły z posiedzeń oraz sprawozdania 
składane corocznie Radzie Powiatu. 

Komisja Transportu, Budownictwa, 
Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa 
Publicznego liczy 5 członków. W trak-
cie IV kadencji Komisja odbyła 35 po-
siedzeń. Głównym celem pracy Komisji 
była poprawa bezpieczeństwa ruchu na 
drogach poprzez efektywne wykorzysta-
nie środków przeznaczonych w budżecie 
na remonty, modernizację i utrzymanie 
dróg. W okresie sprawozdawczym Komi-
sja zajmowała się analizą i oceną: 
• funkcjonowania Powiatowego Zarządu 

Dróg w Kozienicach oraz oceną dróg 
powiatowych,

• kosztów zimowego utrzymania dróg,
• projektów budowy, przebudowy, remon-

tów, odnowy infrastruktury drogowej,
• wykonanych inwestycji oraz prac re-

Dokończenie ze str. 4

montowo-budowlanych,
• omówienie spraw z zakresu budowni-

ctwa i nadzoru budowlanego.
Komisja przeprowadzała wizje w tere-

nie infrastruktury drogowej i przeciwpo-
żarowej oraz opiniowała projekty uchwał 
na Sesje Rady Powiatu. Ponadto Komisja 
przyjmowała informacje służb, inspekcji 
i straży, przyjmowała sprawozdanie z dzia-
łalności Komisji Bezpieczeństwa i Porząd-
ku za kolejne lata oraz składała coroczne 
wnioski do projektu wydatków budżeto-
wych w zakresie inwestycji i remontów. 
Podobnie jak w przypadku pozostałych 
Komisji całokształt pracy przedstawiają 
protokoły z odbytych posiedzeń. 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, 
Ochrony Środowiska i Geodezji liczy 
5 członków. Członkowie Komisji na 31 
posiedzeniach zajmowali się następujący-
mi zagadnieniami: 
• przyjęcie i zaopiniowanie sprawozdania 

z wykonania Powiatowego Programu 
Ochrony Środowiska,

• przyjęcie i zaopiniowanie sprawozdania 
z wykonania Powiatowego Planu Go-
spodarki Odpadami,

• nadzorowanie prac związanych z likwi-

dacją mogilnika w Zajezierzu,
• informacją Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
• informacją Geodety Powiatowego 

o funkcjonowaniu zasobu geodezyjne-
go i kartografi cznego w Starostwie Po-
wiatowym w Kozienicach,

• informacją o stanie realizacji zadań statu-
towych spółek wodnych funkcjonujących 
na terenie powiatu kozienickiego oraz inf. 
WZMiUW Inspektorat Kozienice o pla-
nach inwestycyjnych związanych z urzą-
dzeniami melioracji podstawowych,

• informacją o działalności Kół Polskiego 
Związku Łowieckiego oraz szkodach 
łowieckich,

• informacją dot. pracy leśników.
Komisja odbyła posiedzenie wyjaz-

dowe w celu zapoznania się ze szkodami 
powstałymi w wyniku gradobicia w maju 
2013 r. na terenie Gminy Magnuszew 
w lasach niepaństwowych.

Wszystkim Radnym uczestniczącym 
w pracach Rady Powiatu, pracownikom Biu-
ra Rady i Zarządu, przedstawicielom jedno-
stek powiatowych za trud i pracę w mijającej 
kadencji składam podziękowanie

wŁoDzIMIErz sTYsIaK

29 października odbyła się XLVII 
Sesja Rady Powiatu Kozienickiego. 
Radni zapoznali się z informacjami 
o funkcjonowaniu jednostek oświato-
wych, dla których organem założyciel-
skim jest powiat oraz funkcjonowaniu 
Powiatowego Zasobu Geodezyjnego 
i Kartografi cznego w Starostwie Powia-
towym w Kozienicach. Przedstawione 
zostało także sprawozdanie z weryfi ka-
cji oświadczeń majątkowych radnych 
powiatu kozienickiego za 2013 rok.

Podczas sesji rozpatrzono projekty 
uchwał w sprawach:
– wprowadzenia zmiany w Uchwa-

le XL/290/2014 z dnia 26 marca 
2014 roku, w sprawie określenia za-
dań i wysokości środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych z zakresu reha-
bilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych w Powiecie Kozienickim na 
2014 rok;

– wysokości opłat za usuwanie pojazdu 
z drogi i jego przechowywanie na par-
kingu strzeżonym;

– wyrażenia zgody 
na wynajem po-
mieszczeń w bu-
dynku będącym 
w użytkowaniu Sa-
modzielnego Pub-
licznego Zespołu 
Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Ko-
zienicach;

– wprowadzenia 
zmian w budże-
cie powiatu ko-
zienickiego na 
2014 rok.
Podczas sesji Za-

stępca Komendanta 
Powiatowego Poli-
cji w Kozienicach 
mł. insp. Henryk Kuśmirek wręczył 
Staroście Powiatu Kozienickiego Ja-
nuszowi Stąporowi Srebrny Medal Za 
Zasługi dla Policji. Nadany on został 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
decyzją Nr 7/K/2014 z dn. 21 lipca 
2014 r, na wniosek Komendanta Po-
wiatowego Policji w Kozienicach. Wy-

różnienie to przyznawane jest osobom 
szczególnie zaangażowanym w pra-
cę na rzecz bezpieczeństwa, osobom, 
które organizowały lub też inicjowały 
zadania mające na celu zapobieganie 
przestępstwom, czy wykroczeniom. 

MoNIKa wIraszKa

Informacje
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24 października uczniowie klas II 
i III, realizujący przedmiot wiedza o społe-
czeństwie w zakresie rozszerzonym, bra-
li udział w 4 – godzinnych warsztatach 
prawniczych, zorganizowanych w ramach 
projektu Edukacja szkolna przeciwko wy-
kluczeniu prawnemu, pod patronatem De-
partamentu Współpracy Międzynarodowej 
i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawied-
liwości, współfi nansowanego z Norweskie-
go Mechanizmu Finansowego oraz środków 
krajowych. Cel zajęć to upowszechnienie 
wśród młodzieży wiedzy na temat funkcjo-
nowania instytucji prawa, a także wzrost ich 
świadomości odnośnie praw i obowiązków 
ofi ar i świadków przestępstw.

Przestępstwa, postępowanie przygo-
towawcze, ofi ara przestępstwa, odpowie-
dzialność karna to tylko wybrane pojęcia, 
które omawiane były w trakcie warsztatów. 
Dość szczegółowo przedstawione zostały 
również zagadnienia dotyczące przemocy 
w szkole, w rodzinie i przestępstwa popeł-
niane w Internecie. Uczniowie poznali także 
zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, 
zwłaszcza umieszczania zdjęć i informacji 
o sobie na portalach społecznościowych. 

Zajęcia zakończyły się symulacją pro-
cesu sądowego, podczas którego uczest-
nicy warsztatów mogli w aktywny i twór-
czy sposób wykazać się zdobytą wiedzą, 

wcielając się w role: sędziego, adwokata, 
oskarżyciela, ławników, oskarżonego 
i świadków. W czasie pracy nad rozpra-
wą wśród uczniów objawiło się nie tylko 
wiele talentów aktorskich, ale również 
prawniczych. 

Treści poruszane w trakcie warsztatów 
na pewno głęboko zapadną w świadomo-
ści  uczniów naszego liceum, dzięki czemu 
wykształcą w sobie właściwe, obywatel-
skie postawy wobec prawa i ułatwią po-
ruszanie się w świecie skomplikowanych 
aktów prawnych, jak również uchronią ich 

przed problemami wynikającymi z niezna-
jomości przepisów prawa polskiego.  

Prowadzącemu – Karolowi Patalon, 
z Olsztyńskiej Szkoły Biznesu – bardzo 
podobała się współpraca z naszą mło-
dzieżą , dla samej młodzieży były to nie-
zwykłe i bardzo interesujące zajęcia. Na 
koniec warsztatów wszyscy uczestnicy 
otrzymali specjalnie dla nich przygoto-
wany przewodnik prawny i stosowne ma-
teriały audiowizualne. 

MaŁGorzaTa 
KUŚMIErCzYK-BaLCErEK

Z przyjemnością informujemy, 
że SZLACHETNA PACZKA – pro-
jekt realizowany przez Stowarzysze-
nie WIOSNA, po kilku latach prze-
rwy zawitał do Kozienic. Razem 
z dwunastoma wolontariuszami z na-
szego rejonu pragniemy mądrze po-
magać rodzinom znajdującym się 
w potrzebie.

Siła tej wyjątkowej akcji charyta-
tywnej, jej oryginalność i dynamizm 
polega na łączeniu odwiecznej zasa-
dy niesienia pomocy potrzebującym 
z uwarunkowaniami, jakie stawia przed 
nami zmieniająca się rzeczywistość. 
POMAGAĆ MĄDRZE – taką dewizą 
kierują się zaangażowani w akcję wo-
lontariusze, poświęcający chwile swo-
jego wolnego czasu.

Pomocna dłoń, wyciągnięta przez 
SZLACHETNĄ PACZKĘ do potrzebu-
jących, to zachęta do pracy nad sobą, 
do mądrego korzystania z możliwo-
ści, jakie stwarza współczesny świat, 
a także do zwiększania wymagań wo-
bec siebie. To również wyraz wiary w 

to, że – biedni czy bogaci, słabi czy 
silni – mamy w sobie potencjał szla-
chetnej dobroci, który trzeba tylko uru-
chomić. To wreszcie przykład mądrego 
idealizmu, który w człowieku widzi 
chęć bezinteresownego niesienia po-
mocy innym, bez której nie ma pełnego 
człowieczeństwa. 

Robienie Paczki jest wydarzeniem 
społecznym – angażują się w to grupy 
ludzi, które wspólnie organizują pomoc. 
Coraz częściej Paczkę  wspólnie robią 
całe fi rmy, klasy szkolne, urzędy, szkoły 
i przedszkola – wtedy na paczkę zrzuca 
się większa liczba osób, niż wśród osób 
prywatnych.

Tuż obok nas, czasami dosłownie za 
ścianą, znajdują się rodziny, które bar-
dzo potrzebują naszej pomocy i wspar-
cia. Nasi wolontariusze już do nich do-
tarli, teraz nadszedł czas, aby im pomóc, 
dlatego pragniemy gorąco zaapelować 
do wszystkich o dar serca – o pomoc dla 
nich. Pomoc polegać ma na przekazaniu 
darów w postaci żywności, chemii go-
spodarczej, odzieży, potrzebnych sprzę-

tów gospodarstwa domowego, zakupie 
niezbędnych leków, środków pielęgna-
cyjnych etc.

Jeśli pragniesz pomóc, skontaktuj 
się proszę z naszymi wolontariuszami, 
tel: 500 514 349 lub 531 801 101. Dary 
przyjmowane będą aż do fi nału w dniach 
12 – 13 grudnia, kiedy to ofi cjalnie prze-
kazane zostaną rodzinom.

Z góry dziękujemy za każdy przejaw 
bezinteresownej pomocy

woLoNTarIUszE
szLaCHETNEJ PaCzKI 

z rejonu Kozienic e

Wydarzenia/Informacje
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Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego jest instytucją działającą na rzecz 
mieszkańców obszarów wiejskich na tere-
nie województwa mazowieckiego. Zada-
nia i kierunki działania Ośrodka wynikają 
ze strategii rozwoju województwa mazo-
wieckiego, programów rozwoju rolnictwa 
i obszarów wiejskich oraz potrzeb i ocze-
kiwań mieszkańców polskiej wsi. Zadania 
MODR są wypracowywane przy udziale 
Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego, 
w skład której wchodzą przedstawiciele 
wojewody, marszałka województwa mazo-
wieckiego, związków zawodowych, rolni-
ków, jak również przedstawiciele jednostek 
naukowo – badawczych.

Działalność MODR, czyli doradztwo 
i szkolenia ukierunkowane są na poprawę 
warunków pracy i życia na polskiej wsi, 
podnoszenie kwalifi kacji mieszkańców 
obszarów wiejskich oraz wszelkie działa-
nia wspierające procesy restrukturyzacji 
i modernizacji rolnictwa.

Organizujemy szkolenia i świadczymy 
doradztwo z zakresu: ekonomiki i rachun-
kowości gospodarstw rolnych, wymogów 
wzajemnej zgodności, organizacji grup pro-
ducenckich, ekologii i ochrony środowiska 
w tym programów rolnośrodowiskowych, 
pozyskiwania Funduszy Unijnych, wdraża-
nia nowych technologii w produkcji rolnej, 
promocji produktu regionalnego i tradycyj-
nego oraz agroturystyki.

Z myślą o naszych benefi cjentach or-
ganizujemy bezpłatne szkolenia tzw. sta-
cjonarne, w okresie jesiennym, zimowym 
i wiosennym, gdy rolnicy mają mniej prac 
polowych i mogą spokojnie i w pełni w nich 
uczestniczyć. Tematyka szkoleń dotyczy 
aktualności wynikających z nowych ustaw 
i rozporządzeń, które odnoszą się do rolników. 
Szkolenia prowadzone są przez doradców 
terenowych pracujących w poszczególnych 
gminach. Terminy i tematykę szkoleń moż-
na znaleźć na stronie internetowej MODR 
www.modr.mazowsze.pl, gdzie w zakładce 
Szkolenia znajduje się Harmonogram działal-
ności szkoleniowej i doradczej dla producen-
tów rolnych, organizowanej przez Mazowie-
cki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Organizujemy również konferencje, 
seminaria, sympozja na szczeblu Oddzia-
łu Radom. Rolnicy mogą też wziąć udział 
w szkoleniach wyjazdowych do innych 
Ośrodków Doradztwa na tzw. „Dni Otwar-
te”, do jednostek naukowo–badawczych, na 
pola wdrożeń czy do innych gospodarstw, 
które wprowadziły nowe technologie pro-
dukcji rolnej. Dzięki takiej formie szkole-

nia, rolnicy to co zobaczą i usłyszą mogą 
zastosować w swoich gospodarstwach. 

Sprawdzoną formą szkoleń, w których 
rolnicy chętnie biorą udział są pokazy m.in.: 
zaprawiania nasion, pobierania prób glebo-
wych, pomiary mikroklimatu w budynkach 
inwentarskich. Organizujemy również po-
kazy skierowane do kobiet, są to pokazy 
przygotowywania potraw, dekoracji potraw, 
dekoracji stołów, a w okresach świątecz-
nych pokazy sporządzania stroików świą-
tecznych. Prowadzimy w gospodarstwach 
rolników demonstracje, testując nowe tech-
nologie produkcji rolnej, nowe odmiany, 
nowe środki ochrony roślin.

Doradcy MODR organizują również 
odpłatnie szkolenia chemizacyjne oraz z za-
kresu, agroturystyki, integrowanej produk-
cji rolniczej. Szkolenia chemizacyjne dają 
rolnikom 5 – letnie uprawnienia na zakup 
i stosowanie środków ochrony roślin. Obecnie 
w ramach realizacji projektu FAPA, na terenie 
powiatu kozienickiego zaplanowanych jest 
9 szkoleń nieodpłatnych, nt. „Stosowania 
środków ochrony roślin z uwzględnieniem 
zasad integrowanej ochrony w wojewódz-
twie mazowieckim”, na które zapraszamy 
chętnych rolników. Zgodnie z podpisaną 
umową z Fundacją Programów Pomocy 
dla Rolnictwa projekt będzie realizowany 
do 30.06.2015 r. w formie dwudniowych 
szkoleń podstawowych oraz jednodniowego 
szkolenia uzupełniającego.

Każda osoba zainteresowana Fundu-
szami Unijnymi może liczyć na doradztwo 
i praktyczną pomoc, z jakiego działania 
mogą skorzystać, w jakiej wysokości i na 
jakich warunkach. Rolnicy, którzy zgłoszą 
się do TZD uzyskają pomoc w wypełnianiu 
wniosków, innych dokumentów niezbęd-
nych do ubiegania się o przyznanie pomo-
cy fi nansowanej lub współfi nansowanej ze 
środków pochodzących z funduszy UE, czy 
innych instytucji krajowych i zagranicz-
nych, według obowiązującego cennika.

6 czerwca br. MODR zawarł porozumie-
nie z ARiMR, na mocy którego pracownicy 
MODR będą świadczyć nieodpłatne do-
radztwo wnioskodawcom i benefi cjentom 
działań PROW 2007-2013 w zakresie:
a. prawidłowości dokumentowania i roz-

liczania poniesionych przez benefi cjen-
tów kosztów,

b. prawidłowości dokumentowania reali-
zacji operacji,

c. wniosków w sprawie zmian umów 
o przyznanie pomocy,

d. przygotowywania odpowiedzi na pisma 
otrzymywane przez wnioskodawców 
lub benefi cjentów z Agencji w ramach 

postępowania w sprawie przyznania 
pomocy oraz postępowania o wypłatę 
pomocy, w tym przygotowywania środ-
ków zaskarżenia,

e. przygotowywania odpowiedzi lub za-
strzeżeń do protokołów (raportów) z kon-
troli u wnioskodawców i benefi cjentów,

f. spraw dotyczących zwrotu pomocy fi -
nansowej oraz zwrotu nienależnie lub 
nadmiernie pobranych środków.
Wspieramy również pozarolnicze formy 

działalności gospodarczej rolników służąc 
doradztwem i pomocą w wypełnianiu do-
kumentacji np. tworzenie miejsc pracy na 
obszarach wiejskich – mikroprzedsiębior-
stwa, agroturystyka. Rolnicy, którzy chcą 
prowadzić gospodarstwo agroturystyczne, 
mogą liczyć na kompleksowe doradztwo do-
tyczące tego, jakie muszą spełniać warunki 
i z jakich funduszy mogą skorzystać. Mogą 
też liczyć na promocje, ponieważ nasz Ośro-
dek Doradztwa publikuje folder z gospodar-
stwami agroturystycznymi i prezentuje go na 
targach i szkoleniach na terenie kraju. Obec-
nie współpracujemy na terenie powiatu z 12 
gospodarstwami agroturystycznymi.

Pracownicy Mazowieckiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego wchodzą również 
w skład komisji klęskowych powoływa-
nych przez Wojewodę na wniosek Wójta 
lub Burmistrza Gminy w celu szacowania 
strat w uprawach i środkach trwałych. Na 
terenie powiatu kozienickiego powołano 
w ostatnim czasie trzy takie komisje. Poma-
gamy uzupełnić dokumentacje potrzebną 
w celu pozyskania środków fi nansowych, 
pochodzących z Działania 126 „Przywraca-
nie potencjału produkcji rolnej zniszczone-
go w wyniku wystąpienia klęsk”.

Na terenie powiatu kozienickiego w 39 
gospodarstwach prowadzimy zintegrowany 
system rachunkowości rolnej FADN PL.

MODR publikuje fachową wiedzę 
rolniczą w postaci miesięcznika „Wieś 
Mazowiecka” wraz z dodatkiem ekono-
micznym „Agrobiznes”, który można 
zaprenumerować lub nabyć w siedzibie 
Terenowego Zespołu Doradczego. Po-
siadamy również stronę internetową, na 
którą zapraszamy zainteresowanych rol-
ników: www.modr.mazowsze.pl 

MaŁGorzaTa MazUr

Informacje
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Już po raz dziewiąty Specjalny Ośro-
dek Szkolno – Wychowawczy w Opa-
ctwie organizował akcję ekologiczną pod 
hasłem: Żyj ekologicznie na co dzień! 
Coroczna organizacja  akcji stała się tra-
dycją naszej placówki. Każdy z nas musi 
zdawać sobie sprawę z tego, jak ważna 
jest ochrona środowiska. Jesteśmy częś-
cią przyrody i niszcząc ją, lekceważąc jej 
prawa – niszczymy samych siebie. Dlate-
go już od najmłodszych lat powinniśmy 
wpajać, utrwalać, rozwijać i kształtować 
u dzieci i młodzieży proekologiczne 
działania. Nasi uczniowie to dzieci i mło-
dzież upośledzona umysłowo w stopniu 
umiarkowanym i znacznym. Są jedyni 
w swoim rodzaju, ale niejednokrotnie 
wymagają więcej uwagi, cierpliwości 
i ciepła. Większość z nich nie wie, co 
oznacza słowo ,,ekologia”, ale najważ-
niejsze jest to, aby potrafi ły kojarzyć je 
z czymś dobrym i pożytecznym. Być 
może niektórym z nich ,,ekologia” ko-
jarzy się ze sprzątaniem pomieszczenia, 
obejścia, terenu, z podniesieniem śmie-
cia i wrzuceniem do kosza, innym zaś 
może kojarzyć się z zakręceniem ciek-
nącego kranu, zgaszeniem niepotrzebnie 
palącego się światła, potrzebą opieki nad 
zwierzętami,  być może też z pracami 
plastycznymi, rysunkami, na których jest 
las, zwierzęta, słońce, rzeka. Przykładów 
może być dużo, dlatego tak ważne jest dla 
nich, aby to cały czas utrwalać i rozwijać, 
by jak najlepiej według swoich predyspo-
zycji intelektualnych zdawali sobie spra-
wę, jak ważna jest ochrona przyrody.

Akcja ekologiczna rozpoczęła się 
18 września i trwała do 23 października, 
kiedy to odbyło się jej uroczyste pod-
sumowanie, nie oznacza to jednak, że 
w tym roku szkolnym Ośrodek już defi -
nitywnie zakończył  działania związane 
z ekologią,  będą one podejmowane przez 
cały czas. Podczas trwania akcji nauczy-
ciele starali się jak najczęściej na swoich 
zajęciach realizować tematy związane 
z ekologią. Odbywały się konkursy, qui-
zy, pokazy fi lmów edukacyjnych, w tym 
fi lmów o przyrodzie i ochronie środowi-
ska pokazywanych przez nasze kółko fi l-
mowe, zajęcia kulinarne promujące zdro-
wą ekologiczną żywność. Jak co roku, 
wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji 
,,Sprzątanie Świata”, w tym roku wyjąt-
kowo, sprzątaliśmy również budynek na-
szego Ośrodka. Niektóre pomieszczenia 
zostały pomalowane, oczywiście farbami 
ekologicznymi! Przez cały rok szkolny 
zbieramy makulaturę, zużyte baterie, kor-
ki i stawiamy na recykling. 

Podczas trwania akcji zostały ogło-

szone konkursy ekologiczne: wykonanie 
albumu o tematyce ekologicznej, udział 
w konkursie  zorganizowanym przez Sa-
morząd Województwa Mazowieckiego 
w trzech kategoriach wiekowych – klasa 
I – III, klasa IV – VI i gimnazjum oraz 
konkurs na prace z darów natury np. żołę-
dzi, kasztanów, szyszek, liści, gałęzi, itp. 
oraz warzyw i owoców. 

Na zajęciach kulinarnych uczniowie 
pod opieką nauczycieli przygotowywali 
i sporządzali potrawy zdrowe i ekolo-
giczne. Ich podstawowymi i głównymi 
produktami były owoce i warzywa, m.in. 
dynie, które zostały wyhodowane w  na-
szym szkolnym ogródku.

Na uroczyste podsumowanie akcji 
ekologicznej zaproszeni zostali goście 
z Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochro-
ny Środowiska Starostwa Powiatowego 
w Kozienicach oraz rodzice uczniów. Pod-
czas imprezy odbyły się  konkursy i zaba-

wy, wystąpił mini teatrzyk szkolny, który 
zaprezentował przedstawienie o tematyce 
ekologicznej, uczniom zostały wręczone 
dyplomy za udział w konkursach. Nasi go-
ście mieli możliwość degustacji wcześniej 
przygotowanych zdrowych, ekologicznych 
potraw W ten sposób chcieliśmy pokazać, 
że ,,dziecko upośledzone też potrafi ”! 
Akcja ta zaktywizowała i zintegrowała 
całą społeczność szkolną – uczniów i na-
uczycieli. Pozwoliła na zaprezentowanie 
się w środowisku lokalnym, dając naszym 
wychowankom dużo samozadowolenia 
i przyjemności, łączyła dobre z pożytecz-
nym. Dzięki takim przedsięwzięciom nasi 
uczniowie mają możliwość wyzbycia się 
zahamowań i kompleksów, nawiązania 
bliższego kontaktu ze światem i kształto-
wania do niego stosunku: poznawczego, 
emocjonalnego, kreacyjnego.

MarzaNNa NowaK
sosw w opactwie

Wydarzenia
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Drodzy słuchacze, przyjaciele – niewidzialni, nieznani, dalecy – wy wszyscy, do których głos mój dociera 
od Bałtyku po Tatry, od Odry do Bugu i hen dalej na wschód. Nie policzę was, ale wiem, że nie jestem sam 

w pustce radiowego studia. Oczyma wyobraźni widzę was, sercem czuję waszą bliskość, jestem ogniwem 
złączonym z wami w wielkim łańcuchu dusz, któremu na imię Polska.

12 grudnia 2013 r. Senat Rzeczypo-
spolitej Polskiej przyjął uchwałę w spra-
wie ustanowienia roku 2014 Rokiem Jana 
Nowaka – Jeziorańskiego, ważnej postaci 
najnowszej historii Polski. 3 października 
br. minęło bowiem 100 lat od urodzin le-
gendarnego Kuriera z Warszawy – uczest-
nika wojennej konspiracji, emisariusza 
dowództwa Armii Krajowej do Londy-
nu, uczestnika Powstania Warszawskie-
go, odważnego, niezłomnego żołnierza, 
szczerze oddanego sprawie wolności 
i niepodległości ojczyzny.

Ten bohater wojenny odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Virtuti 
Militari, który z okupowanej stolicy wy-
wiózł m.in. mikrofi lmy dokumentujące 
Powstanie Warszawskie, po wojnie był 
współtwórcą i dyrektorem Rozgłośni 
Polskiej Radia Wolna Europa. Zawsze 
walczył o prawdę i wolność Polski. Jako 
jeden z dyrektorów Kongresu Polonii 
Amerykańskiej aktywnie wspierał pol-
ską drogę do NATO. Jan Nowak – Je-
ziorański, Kawaler Orderu Orła Białego, 
odebrał z rąk Prezydenta USA również 
najwyższe amerykańskie odznaczenie cy-
wilne Prezydencki Medal Wolności.

Publicysta, polityk, działacz niepodle-
głościowy był koneserem i zamiłowanym 
kolekcjonerem dzieł sztuki. Obcowanie ze 
sztuką traktował jako chwile relaksu i od-
poczynek od polityki. Przez ponad 50 lat 

odwiedzał galerie i antykwariaty, uczest-
niczył w aukcjach. Kupował obrazy i gra-
fi ki wyłącznie polskich artystów. Chciał 
mieć dzieło każdego wybitnego polskie-
go malarza, a każdy nabytek był dla niego 
wielkim przeżyciem. Szczególnie bliski 
był mu obraz Antoniego Piotrowskie-
go „Scena z powstania styczniowego”
z 1871 r. , ponieważ w powstaniu tym bra-
li udział jego przodkowie. Wysoko cenił 
sobie malarstwo Aleksandra Orłowskiego 
i Piotra Michałowskiego, ale niezaprze-
czalną dumą jego zbiorów była „Utopio-
na w Bosforze” Jana Matejki.

W kolekcji Jana Nowaka – Jeziorań-
skiego dominują poważne tematy pomimo 
obecności w niej pogodnej sceny Artura 
Grottgera, martwej natury Leona Wyczół-
kowskiego, czy pastelowego pejzażu Stani-
sława Wyspiańskiego. W swoich zbiorach 
zgromadził także największą zagraniczną 
kolekcję varsavianów oraz grafi k z pano-
ramami Warszawy. W kolekcji znalazły się 
również stara porcelana i polskie szable.

Swoją pasję Jan Nowak – Jeziorański 
długo ukrywał przed światem. Dopiero gdy 
wrócił do Warszawy na krótko przed śmier-
cią o swoim hobby zgodził się porozma-
wiać ze znanym fotografi kiem Czesławem 
Czaplińskim i wystąpić w realizowanym 
przez niego wraz z Krzysztofem Strykierem 
dokumencie. Rozmowa oraz fi lm są częścią 
multimedialnego wydawnictwa „Kolekcjo-

ner”, które zostało zaprezentowane podczas 
otwarcia wystawy zatytułowanej „Jan No-
wak – Jeziorański w 100 rocznicę urodzin” 
w Muzeum Regionalnym im. prof. To-
masza Mikockiego w Kozienicach. Film 
stanowi integralną część wystawy, która 
jest własnością Mazowieckiego Instytutu 
Kultury w Warszawie, zaś wystawa pre-
zentowana w Kozienicach stanowi jedno 
z zaplanowanej serii wydarzeń, mających na 
celu przypomnienie mieszkańcom Mazow-
sza sylwetki tego wybitnego Polaka oraz 
pokazanie jego mniej znanego oblicza.

Uroczyste spotkanie oraz prezenta-
cja wystawy odbyły się 5 listopada br., 
a w programie nie zabrakło także koncer-
tu muzyki kameralnej – pieśni i melodii 
patriotycznych w wykonaniu uczniów 
Szkoły Muzycznej I stopnia, które wzbo-
gaciły kontemplację życia, pracy i zami-
łowania jednego z wielkich wychowaw-
ców polskiego społeczeństwa.

aGNIEszKa GaJDa

Od 2001 roku na pamiątkę wyboru Po-
laka Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, 
16 października w Polsce obchodzony 
jest jako Dzień Papieski. W Kozienicach 
uroczystości związane z obchodami Dnia 
Papieskiego odbyły się 22 października 
i tradycyjnie już uczestniczyli w nich ucz-
niowie z Publicznego Gimnazjum nr 1, 
którego patronem jest właśnie święty Jan 
Paweł II.

Obchody rozpoczęła msza święta 
w kościele parafi alnym pw. Święte-
go Krzyża w Kozienicach, po której 
przed zgromadzonymi, wśród któ-
rych oprócz grona pedagogicznego 
i dyrekcji gimnazjum, uczniów oraz 
rodziców, znaleźli się także przed-
stawiciele władz samorządowych powia-
towych i gminnych, wystąpili uczniowie 
z Publicznego Gimnazjum Nr 1. Zapre-
zentowali montaż słowno-muzyczny od-
noszący się do hasła XIV Dnia Papieskie-

go „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie”, 
mówiący o tym, iż świętość jest dla dzi-
siejszego świata tematem z jednej strony 
wstydliwym i wręcz niechcianym, jednak 
z drugiej strony, co prawda nie wprost, 
niemała rzesza ludzi poszukuje świętości, 

łaknie jej i za nią tęskni. 
Po programie artystycznym uczestni-

cy uroczystości udali się pod pomnik Jana 
Pawła II, gdzie po odmówieniu modlitwy 
złożono kwiaty.

saBINa sEMENIUK

Informacje/Wydarzenia
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25 października w Stadninie Koni Ko-
zienice odbyło się coroczne święto jeźdź-
ców i myśliwych zwane Hubertusem, po-
łączone z obchodami 90-lecia stadniny.

Stadnina Koni Kozienice założona zo-
stała 24 września 1924 roku. Jej pierwszym 
dyrektorem był Ryszard Aleksander Zoppi, 
który zarządzał stadniną aż do 1951 roku. 
W tym czasie stadnina należała do najwięk-
szych stadnin koni pełnej krwi angielskiej 
w Polsce. Między innymi dzięki staraniom 
dyrektora przetrwała wojnę i odrodziła się 
w 1946 roku. W 1951 roku funkcję dy-
rektora Stadniny powierzono Jerzemu Sas 
Jaworskiemu. Funkcję tę piastował aż do 
1991 roku. W tym okresie osiągała liczne 
sukcesy hodowlane, wyścigowe i sportowe. 
Kolejnymi dyrektorami byli Józef Kem-
pa, Andrzej Zych i Filip Sondij. Od roku 
2012  jest własnością prywatną. Właści-
ciel kontynuuje jednak wieloletnią tradycję 
i działalność Państwowej Stadniny Koni.

Dla upamiętnienia 90. rocznicy powsta-
nia stadniny oraz uhonorowania dwóch wy-
bitnych hodowców i wieloletnich jej dyrek-
torów, którzy całe życie poświęcili hodowli 
koni odsłonięto kamień z tablicą pamiątko-
wą. Odsłonięcia dokonali Anna Sas Jawor-
ska żona Jerzego Sas Jaworskiego, Alek-
sander Kiljańczyk Prezes Stadniny Koni 

Kozienice w towarzystwie Janusza Stąpora 
Starosty Powiatu Kozienickiego, Jarosława 
Traczyka Dyrektora Wydziału Promocji, 
Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Ko-
zienicach oraz zaproszonych gości. 

Kolejną częścią uroczystości był wyjazd 
w teren, czyli tradycyjne obchody Hubertu-
sa. Wśród jeźdźców znaleźli się  zawodni-
cy KJ „Skarb”, KJ Ciepielów oraz 22 Puł-
ku Ułanów Podkarpackich. Wystartowało 
20 koni oraz dwa zaprzęgi. Po powrocie od-
była się gonitwa za lisem na terenach przy-

klubowych. „Uciekającym lisem” był w br. 
Jarosław Tomczykiewicz z Klubu Jeździe-
ckiego Ciepielów, a zwycięzcą została Kinga 
Rabijewska na koniu Spes z Klubu Jeździe-
ckiego Skarb Kozienice. Organizatorzy przy-
gotowali także gonitwę dla najmłodszych. Tu 
zwyciężczyni poprzedniej gonitwy uciekała 
na kucyku, a dzieci ją goniły. W tej kategorii 
zwyciężyła Maja Smolarczyk. Uroczystość 
zakończyła wspólna zabawa przy ognisku.

MoNIKa wIraszKa

26 października w Opactwie i Kępi-
cach odbyły się obchody Narodowego 
Święta Niepodległości w 71. Rocznicę 
Pacyfi kacji Kępic. Corocznie organizo-
wana uroczystość jest wyrazem pamię-
ci o bohaterach, którzy oddali życie za 
nasz wspólny dom Ojczyznę.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta 
w kościele parafi alnym pw. Wniebowzięcia 
NMP w Opactwie koncelebrowana przez 
proboszcza ks. Henryka Kowalczyka, który 
w homilii przypomniał Gromadzi nas nasza 

miłość do Ojczyzny, nasza miłość do naszej 
Matki. Stąd też nasza tutaj obecność.

Bezpośrednio po Mszy Świętej ucz-
niowie Zespołu Placówek Oświatowych 
im. Armii Krajowej w Sieciechowie 
przedstawili montaż słowno-muzyczny. 
Następnie zebrani udali się na cmentarz 
parafi alny w Kępicach, gdzie przy mogi-
le pomordowanych żołnierzy Batalionów 
Chłopskich i Armii Krajowej odmówiona 
została modlitwa, a poszczególne delega-
cje złożyły wiązanki kwiatów. 

Główną częścią uroczystości było spotka-
nie przy pomniku upamiętniającym pacyfi ko-
wanych mieszkańców Kępic. Po odegraniu 
hymnu państwowego przez Orkiestrę Woj-
skową z Dęblina na czele z kapelmistrzem 
kpt. Andrzejem Gresztą, Wójt Gminy Sie-
ciechów powitał zebranych na uroczystości. 
Lokalny patriota Andrzej Zwolski przybliżył 
krwawą historię miejscowości, po czym od-
czytany został Apel Pamięci, a Kompania 
Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Dęblina 
oddała salwę honorową.

Zebrane delegacje dla upamiętnienia 
bohaterskiej postawy pacyfi kowanych 
mieszkańców złożyły kwiaty pod pomni-
kiem. Uroczystość zakończyła Orkiestra 
Wojskowa z Dęblina odgrywając wiązan-
kę pieśni żołnierskich.

Uroczystość zgromadziła kombatantów 
oraz rodziny pacyfi kowanych mieszkań-
ców, przedstawicieli władz państwowych 
i samorządowych, organizacji i stowarzy-
szeń, placówek oświatowych oraz miesz-
kańców okolicznych miejscowości.

Organizatorami obchodów byli Gmina 
Sieciechów oraz Zespół Placówek Oświato-
wych im. Armii Krajowej w Sieciechowie.

MoNIKa wIraszKa

Wydarzenia
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Otoczenie ucznia w szkole musi być przy-
jazne, bezpieczne i zdrowe. Musi stwarzać 
warunki do rozwoju potencjału i zaintereso-
wań dziecka w zgodzie z samym sobą i ze 
światem. W szkole uczniowie spędzają więk-
szość swojego czasu i to właśnie w niej kształ-
towane są postawy, nawyki oraz styl życia.

Niestety, w tak dużej zbiorowości dzieci 
nie sposób uniknąć trudnych sytuacji, które 
przeszkadzają w osiąganiu celów edukacyj-
nych i wychowawczych. Rodzaj i nasilenie 
sytuacji trudnych uzależnione są od wieku 
dziecka, etapu edukacyjnego, warunków lo-
kalowych szkoły, wykształcenia kadry peda-
gogicznej itp. Te same zachowania będące 
normalnymi w młodszym wieku szkolnym, 
mogą być traktowane jako zachowania zabu-
rzone w wieku starszym. Jeżeli dane zacho-
wanie występuje sporadycznie, to traktowane 
być może jako normalny przejaw uczenia się 
różnych wzorców zachowań. Jeżeli jednak 
występować będzie zbyt często i wzrastać bę-
dzie jego nasilenie, to będzie ono traktowane 
jako zaburzone. U dzieci młodszych przewa-
żają zaburzenia jednoobjawowe, u starszych 
obejmują one kilka sfer funkcjonowania.

Rozważając problem trudnych sytuacji 
w szkole należy także zwrócić uwagę na 
warunki lokalowe, wyposażenie w system 
monitoringu, atrakcyjność pomocy nauko-
wych. Przebywanie w przestronnych, jas-
nych pomieszczeniach dużej grupy dzie-
ci jest zdecydowanie mniej obciążające, 
zwłaszcza dla dzieci nadwrażliwych.

System monitorowania to nowoczesny, 
dodatkowy sposób kontrolowania życia 
szkoły. Wykorzystywanie atrakcyjnych 
pomocy naukowych rozwija ciekawość 
poznawczą ucznia i zachęca go do skon-
centrowania się na rozwijaniu umiejętno-
ści, nie pozostawiając czasu na nudę.

Wykształcenie kadry pedagogicznej to 
bardzo ważny, jeżeli nie najważniejszy, czyn-
nik radzenia sobie z trudnymi sytuacjami  
w szkole. Od pedagoga wymaga się nie tyl-
ko wiedzy merytorycznej i umiejętności dy-
daktycznych. Ważne są jego cechy osobiste 
i postawa wobec uczniów, umiejętność eg-
zekwowania wiedzy, dostrzegania nie tylko 
efektów jego pracy, ale przede wszystkim 
wysiłku w nią wkładanego i czynionych po-
stępów. Nauczyciel pragnący zrozumieć trud-
ności dziecka, ustalić ich przyczyny i udzielić 
mu adekwatnej pomocy powinien posiadać 
znajomość technik postępowania pożądanych  
w jego pracy, m. in. technik komunikowania 
się z grupą, umiejętność wczucia się i zrozu-
mienia przeżyć dziecka, umiejętność dostrze-
gania pojedynczych uczniów, nie tylko grupy. 
I, co bardzo ważne, umiejętność kontrolowa-
nia własnych reakcji emocjonalnych.

Mówiąc o sytuacjach trudnych akcent 
położyć należy tak na ich aspekt norma-
tywny jak i rozwojowy.

Rodzaje zachowań, z którymi możemy 
spotkać się w szkole dzielą się na zachowania 
trudne i zachowania zaburzone.Pierwsze  
z nich to te, które naruszają zasady regulaminu 
szkolnego lub, ogólnie, normy ogólnospołecz-
ne. Zachowania te w różnym stopniu szkodzą 
tak otoczeniu jak i samemu dziecku. Cechuje 
je różny stopień nasilenia i częstotliwości.

Wśród zachowań trudnych najczęściej 
wymienia się:
• niesystematyczne uczęszczanie do szkoły
• wagary
• zaniedbywanie nauki
• niestosowne zachowanie na terenie 

szkoły i poza nią
• przebywanie dłuższy czas poza domem 

bez kontroli, wałęsanie się w towarzystwie 
zdemoralizowanych kolegów i łączenie się 
w grupy o charakterze przestępczym

• wandalizm
• ucieczki z domu
• używanie narkotyków lub innych środ-

ków odurzających
• przedwczesne podejmowanie życia sek-

sualnego
• popełnianie wykroczeń i drobnych kra-

dzieży
• porzucenie szkoły.

Zachowania te w istotny sposób roz-
szerzają zjawisko społecznego nieprzysto-
sowania, a jako pierwsi stykają się z nimi 
pracownicy oświaty, głównie szkół.

Drugie natomiast wskazują na trudności 
o charakterze głębszym i bardziej utrwalo-
nym. Szkodzą one dziecku przeszkadzając 
w jego rozwoju. Do zaburzeń zachowania, 
oprócz zachowań trudnych, dodać należy 
te, które wiążą się z przeżywaniem przez 
dziecko poważnych trudności emocjonal-
nych manifestujących się w formie zabu-
rzeń nerwicowych, lęków nocnych, tików 
nerwowych, fobii szkolnych i społecznych, 
zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia), 
obniżenia nastroju, samookaleczeń itp.

Placówką w pierwszym rzędzie zobo-
wiązaną do wczesnej diagnozy, profilaktyki 
oraz oddziaływań opiekuńczo – wychowaw-
czych czy socjoterapeutycznych jest szkoła. 
Celem pomocy, obok innych oddziaływań, 
jest „eliminowanie przyczyn i przejawów 
zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania”.

Rozpoczynając pracę z uczniem, u którego 
diagnozujemy zaburzenia zachowania należy 
zadać sobie pytanie jak z nim  postąpić, aby nie 
nasilić zaburzeń, ale wpłynąć na zmianę jego 
zachowania. Nie ma recepty, złotego środka, 
które zagwarantowałyby całkowity sukces  
w pracy wychowawczej. Można jednak sko-

rzystać z kilku wskazó-
wek, a przede wszystkim 
pamiętać o tym, że każdy przypadek ucznia 
należy traktować indywidualnie.

Wśród zasad, które warto przestrze-
gać, najistotniejsze to:
• prawidłowy kontakt – wykorzystanie ta-

kich umiejętności komunikacyjnych, 
jak: zainteresowanie, okazywanie ciepła, 
troskliwości i uwagi, akceptacji, zrozu-
mienia. Ważne, by umiejętności te połą-
czyć ze stanowczością i konsekwencją,

• akceptacja osoby, a nie zachowania
• nie podejmowanie rozmów wychowaw-

czych w stanie emocjonalnego wzbu-
rzenia ucznia

• nie stosowanie wzmocnień negatywnych 
(kara w postaci informacji o dezaproba-
cie zachowania, upomnienie itp.) jeżeli 
nie są one połączone z akceptacją oraz 
wzmocnieniami pozytywnymi (po-
chwała, wyróżnienie itp.)

• poznanie ucznia – rozmowa, słuchanie tego, 
co ma nam do powiedzenia, nawiązanie 
kontaktu z rodzicami, wizyta w domu itp.

• zapewnienie możliwości odreagowania 
negatywnych emocji – rozmowa, wy-
żalenie się, płacz, wyrażenie złości, ale 
także śmiech, zabawa, humor, które do-
starczają uczuć pozytywnych
W pracy wychowawczej nauczyciel wspie-

rany jest przez wykwalifikowanych  pedago-
gów i psychologów szkolnych. Współpracują 
oni z poradniami psychologiczno – pedago-
gicznymi lub specjalistycznymi, jeżeli działa-
nia szkoły okazują się niewystarczające.

Poradnia, na podstawie przeprowadzo-
nych badań diagnostycznych wskazuje na: 
indywidualne metody pracy z uczniem, ko-
nieczność określonej terapii w środowisku 
lub placówkach opiekuńczo – wychowaw-
czych, prowadzi różnorodne formy terapii, 
zajęć profilaktycznych, orzeka o konieczno-
ści umieszczenia w placówkach opiekuńczo 
– wychowawczych lub resocjalizacyjnych. 
Inne instytucje wspomagające wysiłki pra-
cowników oświaty, wychowawców i dy-
rektorów szkół to: policja, sądy, rodzinne 
ośrodki diagnostyczno – konsultacyjne.

Pamiętać należy, że każdy człowiek popeł-
nia błędy, zwłaszcza człowiek młody. Bywa, 
że dokonuje niewłaściwej oceny i nieadekwat-
nie reaguje w sytuacjach, w których uczy się 
nowych zachowań. O zaburzeniu zachowania 
można mówić jednak dopiero wtedy, kiedy 
normą staje się zachowanie nieadekwatne. Za-
daniem szkoły i wszystkich jej pracowników 
jest korygowanie tych zachowań w trosce  
o wszechstronny rozwój osobowy ucznia.

Ewa Jarosz
Psycholog

Informacje
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Wspaniała ceremonia otwarcia przy-
witała zawodników Olimpiad Specjal-
nych, a igrzyska za otwarte ofi cjalnie 
uznała Królowa Belgów Matylda. Naj-
większa sportowa impreza roku w Euro-
pie odbyła się w dniach 9 – 20 września 
w Antwerpii. Wzięło w niej udział pra-
wie 2000 zawodników z niepełnospraw-
nością intelektualną z 58 krajów.

Tysiące gości zebrało się w brukselskiej 
hali EXPO, ‘Palais 12, żeby podziwiać Cere-
monię Otwarcia Europejskich Letnich Igrzysk 
Olimpiad Specjalnych. Oprócz bohaterów, 
czyli sportowców Olimpiad Specjalnych, 
swoją obecnością imprezę zaszczycili m.in. 
były przewodniczący MKOl Jacques Rogge 
i szef Special Olympics Timothy Shriver. 
Kilka dni wcześniej do Belgii przybył ogień 
olimpijski, który zapłonął 4 września w gre-
ckiej miejscowości Alexandroupolis. 

Zawodnicy startowali w 10 olimpij-
skich dyscyplinach (pływanie, gimnastyka, 
lekkoatletyka, badminton, tenis stołowy, 
bocce, piłka nożna, koszykówka zunifi -
kowana, judo i kolarstwo). Do Antwerpii 
pojechała również złożona z 63 zawodni-
ków i 22 trenerów reprezentacja Olimpiad 
Specjalnych Polska, w której znaleźli się 
Damian Cieśla uczeń Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno – Wychowawczego w Opa-
ctwie i jego trener Jacek Szkoda. Tuż przed 
wyjazdem sukcesów życzyła im Pierwsza 
Dama RP Anna Komorowska.

Damian rywalizował na tych igrzyskach 
w grupie najlepszych badmintonistów. Po-
jedynki, które stoczył z zawodnikami Grecji 

i Węgier stały się ozdobą całego turnie-
ju badmintonowego Igrzysk w Antwerpii. 
Brązowy medal zdobyty przez Damiana 
w grze singlowej cieszy tak, jakby był ko-
loru złotego. Wywalczony został bowiem 
w cudownych pojedynkach, podczas których 
nieraz musieliśmy uznać wyższość naszych 
przeciwników, po pocie jaki został wylany 
podczas przygotowań do igrzysk. Do Pol-
ski przywieźliśmy także srebrny medal 
w grze podwójnej, który Damian wywalczył 
wspólnie z kolegą z reprezentacji. Jednak 
ten medal, mimo że z cenniejszego kruszcu, 
smakuje zupełnie inaczej. Mamy nadzieję, 
że jeszcze nie raz Damian swoją grą sprawi 
nam wiele radości i przysporzy powodów 
do wzruszeń. Przed Igrzyskami w Antwerpii 

Damian wywalczył złoty medal na X Ogól-
nopolskich Igrzyskach Olimpiad Specjal-
nych w Bydgoszczy.

Ceremonię zakończenia igrzysk obej-
rzało czternaście tysięcy osób. Wystąpi-
ły belgijskie gwiazdy, m.in. Kate Ryan. 
Organizatorom i kibicom podziękowała 
szefowa Olimpiad Specjalnych w Europie 
i Eurazji Mary Davis.

Zdjęcia oraz relacje z Igrzysk Olim-
pijskich dostępne są na facebookowym 
fanpage’u Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Opactwie.

JaCEK szKoDa
sosw w opactwie

„Sześćdziesięciu, i więcej, milionom” 
– tak Toni Morrison dedykuje „Umiło-
waną” – książkę, za którą autorka dostała 

w 1988 r. nagrodę Pulitzera. Dziesięć lat 
później na podstawie powieści powstał fi lm 
o tym samym tytule. W 2006 r. The New 
York Times Book Review określił „Umiło-
waną” jako najlepszą amerykańską powieść 
opublikowaną w przeciągu minionych 25 lat, 
a w 1993 roku Toni Morrison (jako pierwsza 
Afroamerykanka) została laureatką Nagrody 
Nobla. 

Akcja powieści, stanowiącej jedno wiel-
kie upamiętnienie ofi ar niewolnictwa w Sta-
nach Zjednoczonych, rozgrywa się w kilka 
lat po zakończeniu wojny secesyjnej, kiedy 
wciąż żywa jest pamięć niewolnictwa, a bę-
dące jego pokłosiem tragedie nadal kształtu-
ją ludzkie losy. I chociaż powieść może być 
traktowana jako swego rodzaju traktat prze-
ciwko niewolnictwu, nie jest tylko suchym 
moralitetem. Losy bohaterów są tak wstrzą-
sające i opisane z tak bolesną szczerością, 
że zdają się przerażająco autentyczne .

Historia amerykańskich niewolników 

staje się w książce osnową dla losów zbiegłej 
z plantacji Murzynki, Sethe, której dzieje, 
opowiedziane z brutalną szczerością, stają 
się dla czytelnika szkiełkiem, odbijającym 
wszelkie aspekty tragicznych losów niewol-
ników na przestrzeni lat. Poznajemy je ka-
wałek po kawałku, stopniowo rozwiązując 
kolejne supełki skomplikowanej opowieści. 

Toni Morrison opowiada historię lu-
dzi, których wartość została sprowadzona 
jedynie do ceny, którym odmówiono nie 
tylko prawa do wolności – odmówiono im 
również prawa do bycia człowiekiem, a ich 
życie stało się ciągiem przerażenia, upoko-
rzenia, cierpienia, poniżenia i rozpaczy. Od 
tłumaczki dowiadujemy się, że: Dom zbie-
głej z Kentucky niewolnicy jest nawiedzony. 
Prześladuje go duch dziecka, które zostało 
zamordowane przez matkę, pragnącą je 
w ten sposób ocalić od jeszcze gorszego, 

Dokończenie na str. 13
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W dniach 1 – 2 listopada na kozieni-
ckim cmentarzu parafi alnym przeprowa-
dzona została siódma kwesta na rzecz 
ratowania zabytkowych nagrobków. Po-
mysłodawcą i organizatorem kwesty jest 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozieni-
ckiej, które przy wsparciu grona społecz-
nie zaangażowanych samorządowców 
miejskich i powiatowych, wśród których 
byli Janusz Stąpór – Starosta Kozieni-
cki, Mariusz Prawda, Edward Pułkowski 
– Przewodniczacy i Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej w Kozienicach, wolonta-
riuszy z Klubu Młodzieżowego Wolonta-
riatu „Skrzydła” przy Kozienickim Domu 
Kultury, 24 Kozienickiej Drużyny Harce-
rek DOBA, Kozienickiego Stowarzysze-
nia Rekonstrukcji Historycznych, realizu-
je tę szczytną akcję. Łącznie w tym roku 
kwestowało ponad 15 osób. 

Tegoroczna kwesta okazała się bardzo 
udana, o czym świadczyć może jej bardzo 
pozytywny odbiór przez osoby przekazu-
jące datki. Pierwszego dnia ofi arodawcy 
przekazali w sumie 10 250 zł, w Dzień 
Zaduszny wszyscy odwiedzający bliskich 
na cmentarzu wsparli akcję o kolejne 
3970 zł. Podczas dwóch dni kwestowa-
nia udało się zebrać rekordową kwotę – 
14 220 zł. 

Do tej pory, dzięki zebranym podczas 
kwesty funduszom udało się odnowić 
19 pomników na cmentarzu. Odnawiane 
pomniki to głównie nagrobki zapomnia-
ne, pozbawione rodzinnej opieki, w tym 
nagrobki osób, które wywarły znaczący 

wpływ na rozwój miasta, a także pomni-
ki zasługujące na uwagę ze względu na 
szczególne walory artystyczne, historycz-
ne czy estetyczne.

W 2014 r. dzięki społecznej akcji od-
nowiono pochodzące z XIX i z początku 
XX w. nagrobki z piaskowca oraz żeliw-
ne: Wandy Emilii Flachównej, Michai-
ła Gerasimowicza, Piotra Sokólskiego. 
Dzięki pomocy Urzędu Miejskiego w Ko-
zienicach TMZK odrestaurowało również 
nagrobek ks. Józefa Khauna – zasłużone-
go dla miasta – kozienickiego długolet-
niego proboszcza, który m.in. wybudował 
kościół parafi alny pw. św. Krzyża. Kolej-
ne, przeznaczone do renowacji pomniki 
zostaną wytypowane wiosną 2015 r., po 

czym rozpocznie się ich restauracja. 
Warto przypomnieć, że w 2013 r. pod-

czas kwesty zebrano prawie 10 550 zł, 
łącznie w latach 2008-2014 ponad 66 300 
zł. Wydatki poniesione przez organizatora 
kwesty na renowację pomników wyniosły 
łącznie ponad 82 400 zł. 

Towarzystwo Miłosników Ziemi Ko-
zienickiej składa serdeczne podzięko-
wania wszystkim ludziom dobrej woli, 
którzy w tym roku i w latach przeszłych 
wspierali fi nansowo kwestę, a także 
wszystkim wolontariuszom, osobom 
i instytucjom zaangażowanym w sprawne 
przygotowanie i przeprowadzenie akcji.

KrzYszToF zaJĄC

w jej mniemaniu, losu: niewolnictwa do 
końca życia. Zjawa wraca z zaświatów pod 
postacią młodej dziewczyny, ale z umysło-
wością dziecka. I tragedia powtarza się... 
Realizm miesza się tu z magią, bohaterowie 
obcują z duchami zmarłych i zmagają się 
z ziemskimi przeciwnościami, przepełnio-
na bólem i strachem powieść, jest krzykiem 
rozpaczy, wezwaniem do rozważenia po-
wieściowych wydarzeń w kontekście tak 
pięknie brzmiących haseł, jak „człowie-
czeństwo”, „godność”, „miłosierdzie”, „to-
lerancja”. Autorka pokazuje błędne koło zła, 
w które są wplątani i biali, i czarni, ponieważ 
niewolnictwo stworzyło w sercach dżunglę. 
Ale nie była to dżungla, jaką czarni przy-
wieźli tutaj ze sobą z innego (nadającego 
się do życia) miejsca. To biali ją w nich za-
sadzili. I rosła ta dżungla. Rozprzestrzeniała 
się. Rozrastała się w nich przez całe życie, 
a nawet po śmierci, aż w końcu zaatakowała 

białych, którzy ją stworzyli. Tknęła każdego 
z nich. Zmieniła ich i przeobraziła. Sprawi-
ła, że stali się krwiożerczy, głupi, gorsi, niż 
chcieli być. Tak ich przeobraziła ta dżun-
gla, którą sami stworzyli. Koszmar jednak 
często nie kończy się z chwilą uwolnienia 
- zostają bowiem wspomnienia i strach, zo-
staje skaza. Okazuje się, że niewolnictwo na 
zawsze coś niszczy w człowieku, odbiera 
mu jego samego, poczucie własnej wartości 
i tożsamości. 

Ale „Umiłowana”, poza głęboką war-
stwą psychologiczną i znaczeniową, ma 
też wspaniałą formę, poprzez którą autorka 
stopniowo odkrywa przeszłość bohaterów, 
umiejętnie przeplatając mroczne opowieści 
z obrazami spokojnego życia już po zdoby-
ciu wolności. Tragedia, która rozgrywa się 
w domu 124, jest odsłaniana powoli, czy-
telnik może dzięki temu w pełni dostrzec 
dramat dotyczący wszystkich bohaterów, 

skazę i szaleństwo. Toni Morrison posłu-
guje się pięknym, oryginalnym językiem, 
dzięki któremu udaje jej się nie tylko od-
dać wstrząsające losy niewolników, ale też 
ukryć w nich bogatą symbolikę. To gęsta od 
emocji, wypełniona znaczeniami, powieść 
o ogromnej sile, dotykająca najgłębszych 
uczuć, najistotniejszych dla człowieka war-
tości i prawd. Poruszająca, pomimo wątków 
zdawałoby się fantastycznych, swym reali-
zmem, jak rzadko która powieść. Niezapo-
mniana. O pewnych rzeczach zapominasz. 
O innych nigdy nie zapomnisz. Ale to nie to. 
Miejsca, miejsca pozostają na zawsze. [...]. 
To, co pamiętam, jest obrazkiem unoszącym 
się gdzieś ponad moją głową. To znaczy, na-
wet jeśli o tym nie myślę, nawet kiedy umrę, 
obraz tego, co robiłam, co wiedziałam albo 
widziałam, będzie tam na stałe. Dokładnie 
w tym miejscu, gdzie się to zdarzyło.

aGNIEszKa GaJDa

Dokończenie ze str. 12
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Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach jest corocz-
ną europejską inicjatywą w zakresie zdrowia publicznego, 
która odbywa się w dniu 18 listopada w celu podniesienia 
świadomości na temat zagrożenia dla zdrowia publiczne-
go, jakim jest oporność na antybiotyki oraz racjonalnego 
stosowania antybiotyków. Najnowsze dane potwierdzają, 
że w całej Unii Europejskiej wzrasta liczba pacjentów za-
każonych bakteriami opornymi i że antybiotykooporność 
jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego. 

Racjonalne stosowanie antybiotyków może przyczynić 
się do zahamowania rozwoju bakterii opornych i zachowa-
nia skuteczności stosowania antybiotyków dla przyszłych 
pokoleń.

Celem tego dnia jest promowanie wiedzy na temat od-
powiedzialnego stosowania antybiotyków oraz zwiększe-
nie świadomości, jakim zagrożeniem dla zdrowia każdego 
z nas jest zjawisko antybiotykooporności. Narastanie tego 
zjawiska to w dużej mierze skutek niewłaściwego stosowa-
nia i nadużywania antybiotyków.
Nadużywanie i niewłaściwe stosowanie antybiotyków 

prowadzi do zmniejszenia ich skuteczności! Bierz 
antybiotyki odpowiedzialnie!

W Polsce organizacją Europejskiego Dnia Wiedzy o An-
tybiotykach i propagowaniem jego celów zajmuje się Na-
rodowy Instytut Leków, który realizuje program zdrowot-
ny Ministerstwa Zdrowia „Narodowy Program Ochrony 
Antybiotyków na lata 2011-2015”. Szczegółowe informa-
cje o tegorocznych obchodach Europejskiego Dnia Wiedzy 
o Antybiotykach w Polsce, znajdują się na stronie inter-
netowej „Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków” 
www.antybiotyki.edu.pl.

KrYsTYNa wILKowsKa
Państwowy Powiatowy

Inspektor sanitarny w Kozienicach

Informacje
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30 października w Gniewoszowie 
miała miejsce ceremonia rededyka-
cji cmentarza żydowskiego przy ulicy 
Oleksowskiej.

Przed II wojną światową gmina ży-
dowska w Gniewoszowie liczyła 1580 
wyznawców, którzy stanowili więcej 
niż 60 % mieszkańców Gniewoszowa 
i dysponowała dwoma cmentarzami, 
murowaną synagogą, łaźnią i chederem. 
Znajdujący się przy ulicy Oleksowskiej 
cmentarz, który służył Żydom ze sta-
rej wsi Gniewoszów, został założony 
w XIX wieku. Ostatni pochówek na nim 
miał miejsce w roku 1942, ponieważ 
w tym właśnie roku Niemcy wywieź-
li wszystkich Żydów z tego terenu do 
ośrodka zagłady w Treblince, a cmen-
tarz całkowicie zniszczyli. Dopiero 
w roku 2014 Fundacja Ochrony Dzie-
dzictwa Żydowskiego wybudowała 
ogrodzenie i bramę cmentarza oraz tab-
licę upamiętniającą gniewoszowskich 
Żydów. W odbudowie tego miejsca 
dużą rolę odegrały również pomoc oraz 
przywództwo i życzliwość Anity Fried-
man, której ojciec pochodził z gminy 
żydowskiej w Gniewoszowie.

W uroczystości, przygotowanej przez 
Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydow-
skiego we współpracy z Urzędem Gminy 
w Gniewoszowie, wzięli udział goście 
z kraju i z zagranicy, w tym liczna dele-
gacja Żydów, dyplomaci z USA i Izraela, 
przedstawiciele władz samorządowych 
i mieszkańcy Gniewoszowa.

Wiele wieków wspólnej historii, bo-
gata kultura, piękna tradycja, wzajem-
ne relacje – to wszystko zostało znisz-
czone przez II wojnę światową – starte 
z powierzchni. Okupant z wielką sta-
rannością zacierał ślady po ludności 
żydowskiej mieszkającej na naszej zie-
mi. – powiedział Janusz Stąpór starosta 
powiatu kozienickiego – Dobrze, że ta-

kie miejsca, jak to, są odnawiane. 
Anna Azari Ambasador Izraela za-

uważyła, że cały tydzień jest niezwy-
kły i bardzo ważny w relacjach polsko 
– izraelskich. Wczoraj wieczorem pre-
zydent Izraela zakończył swoją pierw-
szą ofi cjalną wizytę i odleciał do Izrae-
la. I również w tym tygodniu otworzono 
niesamowite Muzeum Historii Żydów 
Polskich, które celebruje to żydowskie 
życie w Polsce. Nie toczyło się ono tyl-
ko i wyłącznie w Warszawie. Toczyło 
się, było rozproszone po całej Polsce, 
w miastach i miasteczkach takich jak 
to. To jest bardzo ważne, że takie rze-
czy jak dzisiaj dzieją się tutaj. Są waż-
ne dla nas (...) i bardzo się cieszę, że 
możemy zachowywać tę pamięć w taki 
sposób, najlepiej jak potrafi my. Tylko 
i wyłącznie wtedy, kiedy zachowujemy 
tę pamięć, możemy żyć dniem dzisiej-
szym i budować dobre relacje pomiędzy 
naszymi narodami.

Za pamięć podziękował także repre-
zentujący ambasadora USA Daniel Hall 

dyplomata Sekcji Polityczno – Ekono-
micznej Ambasady USA. Sebastian Rejak 
pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicz-
nych ds. kontaktów z diasporą żydowską 
zauważył, że pamięć i pamiątki to nie tyl-
ko wielkie przedsięwzięcia i monumental-
ne muzea, bowiem można znaleźć je rów-
nież w małych miejscowościach, gdzie 
w szkołach nauczyciele uczą otwartości 
i tolerancji. Do słowa „pamięć” nawiązał 
również ks. Stanisław Grzmil proboszcz 
parafi i p.w. Niepokalanego Serca NMP 
w Gniewoszowie, który przypomniał, że 
człowiekowi przede wszystkim należy 
się szacunek, zaś Michael Joseph Schu-
drich Naczelny Rabin Polski zwrócił 
uwagę obecnych na to, że każdy człowiek 
w swoim życiu ma wybór – może robić 
coś dobrze, może także być obojętnym.

Wiele emocji wzbudziła wspólna 
modlitwa za zmarłych kadisz, zapalanie 
zniczy i kontemplacja przy dwóch odzy-
skanych macewach pochodzących z daw-
nego cmentarza.

aGNIEszKa GaJDa
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