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GMINY POWIATU  
KOZIENICKIEGO

Dokończenie na str. 2

Rozmowa z Kazimierzem Pochylskim, wójtem 
Gminy Sieciechów.

Wójt Gminy Sieciechów Kazimierz Pochylski

Ponad rok minął od ostatnich wyborów samorządowych. 
Co udało się w tym czasie zrobić w gminie; jakie plany  

i inwestycje zrealizować?
W roku 2007 sukcesywnie realizowaliśmy kolejne etapy in-

westycji, która ma ogromne znaczenie dla gminy, jest to budowa 
kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w systemie ISEKI. Zakoń-
czyliśmy już pierwszą część II etapu, polegającą na podłączeniu ul. 
Ks. Józefa Sałka, ul. Lotniskowej, Zamrażalni należącej do firmy 
Agrofreeze, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego oraz budynku wie-
lorodzinnego Garczaków w miejscowości Zajezierze. Środki na tę 
budowę pochodzą z dochodów własnych gminy, z budżetu Staro-
stwa Powiatowego, liczymy także na dotację Urzędu Marszałkow-
skiego. Z kanalizacji korzysta około 400 mieszkańców gminy. 

Zmodernizowaliśmy Stację Wodociągową w Sieciechowie. 
Modernizacja polegała na budowie dwóch magazynów wody  
o pojemności 100 m3, montażu nowego zestawu hydroforowe-
go, wymianie pomp głębinowych i automatyki sterowania.

Udało nam się w niewielkim stopniu poprawić infrastrukturę 
drogową w gminie, między innymi poprzez wykonanie podbudowy 
tłuczniowej pod nawierzchnię asfaltową o długości 650 m na ul. Ks. 
Józefa Sałka w Zajezierzu oraz położenie wspólnie z Zarządem Dróg 
Powiatowych nowej nawierzchni asfaltowej o długości 1075 m, na 
ul. 11 Listopada oraz ul. Polnej w Sieciechowie (dofinansowanie  
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych). Mając na uwadze poprawę 
bezpieczeństwa mieszkańców i ułatwienie komunikacji w ubiegłym 
roku rozpoczęliśmy budowę chodnika o długości około 2 km w miej-
scowości Mozolice Duże przy drodze krajowej 48. Inwestycja jest 

OLIMPIADA GEOGRAFICZNA 
I NAUTOLOGICZNA

W dniach od 11 do 13 kwietnia w Zespole Szkół Nr 1 im. Legio-
nów Polskich w Kozienicach odbyły się zawody finałowe XXXIV 
Olimpiady Geograficznej oraz XVII Olimpiady Nautologicznej. 

W poprzednich latach odbywały się one w wielu dużych miastach 
Polski – w Łodzi, Toruniu, Gdyni, Szczecinie czy Legnicy. W tym 
roku zaszczyt organizacji przypadł kozienickiej szkole. – „Każdego 
roku finały obu olimpiad odbywają się w innej miejscowości. Pol-
ska została podzielona na 12 okręgów, w których działają komitety 
okręgowe olimpiady. Za organizację tegorocznych zawodów finało-
wych odpowiedzialny był komitet warszawski i to właśnie on zapro-
ponował kandydaturę Zespołu Szkół Nr 1 z Kozienic.” powiedziała  
w trakcie olimpiady prof. Teresa Madeyska przewodnicząca Komite-
tu Głównego Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Nautologicznej  
i dodała – „Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni wysokim pozio-
mem organizacji i tym, jak zostaliśmy przyjęci”. W trakcie trzy-
dniowego pobytu uczestnicy mieli czas na zwiedzanie miasta  
i okolic. Wzięli udział w wykładach i zajęciach terenowych, podczas 
których mieli możliwość poznania niektórych elementów budowy geo-
logicznej, rzeźby terenu i historii doliny Wisły, jak również zapoznania 
się z gospodarką leśną i problematyką przyrodniczą regionu. Ważnym 
punktem była też wycieczka do Elektrowni „Kozienice” S.A.

W tym roku w zawodach finałowych wzięło udział 117 uczniów, 
wszyscy przystąpili do olimpiady geograficznej, a 98 do olimpiady 
nautologicznej. Byli to uczniowie z gimnazjów oraz szkół średnich, 
głównie liceów ogólnokształcących, wyłonieni spośród 1900 kan-
dydatów, którzy przystąpili do I etapu olimpiad. 

Zmagania finałowe uczniowie rozpoczęli 11 kwietnia. Zanim 
jednak przystąpili do zawodów, zostali przywitani przez organiza-
torów oraz gospodarzy powiatu i miasta, którzy nie kryli zadowo-
lenia z tego, że goszczą na Ziemi Kozienickiej olimpijczyków, jed-

Piotr Żoch – zdobywca I miejsca w Olimpiadzie Geograficznej
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Dokończenie ze str. 1

współfinansowana w 50 % przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Za-
kończenie prac planujemy zgodnie z umową 
na listopad br. Całkowita wartość robót wy-
nosi 1100.000 złotych, w tym udział gminy 
550.000 złotych.

Poprawiliśmy również sytuację ekolo-
giczną gminy poprzez rekultywację skła-
dowiska odpadów oraz zorganizowanie 
regularnego odbioru odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości.

Miniony rok był także pomyślny dla 
pacjentów Ośrodka Zdrowia w Zajezierzu. 
Po wykonanym przez nas remoncie miesz-
kańcy mogą korzystać z opieki medycznej 
w nowocześnie urządzonych gabinetach 
lekarskich oraz gabinecie stomatologicz-
nym. Ośrodek został urządzony według 
standardów europejskich z przystosowa-
niem dla osób niepełnosprawnych. Nato-
miast w Sieciechowie wykonaliśmy gabi-
net dentystyczny ze środków finansowych 
Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy.

Proszę powiedzieć jakie są plany na 
najbliższy rok i lata następne?

Nasze plany związane są przede wszyst-
kim z dalszą budową sieci kanalizacyj-
nej w miejscowości Sieciechów i kolejno  
w poszczególnych sołectwach. Myślimy  
o wykonaniu rurociągu tłocznego z m. Sie-
ciechów do m. Zajezierze oraz o budowie 
przepompowni w Sieciechowie.

Modernizujemy obiekty należące do 
Ochotniczych Straży Pożarnych, chcieli-
byśmy zorganizować w nich dobrze funk-
cjonujące świetlice wiejskie, które swą 
działalnością przyczynią się do wzrostu ak-
tywności społecznej i integracji mieszkań-
ców na rzecz rozwoju gminy. Mogłyby tam 
odbywać się spotkania o charakterze kultu-
ralnym, rozrywkowym i edukacyjnym.

Planujemy utworzyć Gminne Centrum 
Kultury, które będzie miejscem propagują-
cym lokalną kulturę, pozytywny wizerunek 
gminy, szczególnie wśród młodego pokole-
nia poprzez działania kulturalne, jak rów-
nież będzie miejscem współpracy z innymi 

podmiotami, placówkami i organizacjami.
Nadal będziemy pracować nad po-

prawą jakości dróg gminnych, które  
w większości wymagają natychmiasto-
wej przebudowy, szczególnie w zakresie 
wzmocnienia nawierzchni. 
Które z zadań inwestycyjnych są naj-
ważniejsze i na jaką dziedzinę stawia 
się w gminie największy nacisk?

Dziedziną priorytetową dla gminy jest 
budowa sieci kanalizacyjnej, która w znacz-
ny sposób podniesie poziom życia miesz-
kańców, ułatwi codzienne funkcjonowanie, 
znacznie poprawi warunki ochrony środowi-
ska oraz skutecznie przyciągnie inwestorów.

Równie ważny jest remont dróg, dlate-
go też w budżecie na ten cel przeznaczy-
my znaczne środki.
W jakim stopniu gmina korzysta ze 
środków unijnych, jakie są plany  
w tym zakresie?

W związku z tym, że znaczne koszty 
uniemożliwiają nam sfinansowanie in-
westycji wyłącznie ze środków własnych 
budżetu, gmina korzysta z różnych źródeł 
finansowania.

Pod koniec 2005 roku otrzymaliśmy do-
finansowanie z Samorządu Województwa 
Mazowieckiego w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego: „Restrukturyza-
cja i modernizacja sektora żywnościowe-
go oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 
– 2006”. W ramach tego programu zostały 
zrealizowane dwa zadania. Pierwsze pole-
gało na zagospodarowaniu centrum miej-
scowości Zajezierze, poprzez urządzenie 
terenów zieleni, placu zabaw. Natomiast 
zadanie drugie, związane było z urządze-
niem terenów zieleni, miejsc postojowych, 
elementów małej architektury oraz placu 
zabaw w miejscowości Sieciechów.

Dodatkowo corocznie otrzymujemy 

dotację na budowę sieci kanalizacyjnej  
z Powiatowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej.

W ubiegłym roku korzystaliśmy ze 
wsparcia finansowego Samorządu Woje-

wództwa Mazowieckiego. W ramach pro-
gramu: „Samorządowy Instrument Wsparcia 
Rozwoju Mazowsza” na budowę dróg gmin-
nych, kanalizację, modernizację stacji wodo-
ciągowej, remont dachu na gimnazjum.

Z budżetu Samorządu Województwa 
Mazowieckiego również pochodziły środki 
na dofinansowanie zakupu sprzętu specjali-
stycznego dla jednostek Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych Łoje, Głusiec, Sieciechów oraz 
zakupu samochodu ratowniczego dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej Wola Klasztorna.

W tym roku ponownie złożyliśmy 
wnioski dotyczące dofinansowania budo-
wy dróg gminnych, sieci kanalizacyjnej, 
budowy szatni sportowej w Sieciecho-
wie i placu zabaw przy Zespole Szkolno 
– Przedszkolnym w Zajezierzu.

W ubiegłym roku złożyliśmy wnioski 
o dofinansowanie w ramach Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego. Wniosek oce-
niono pozytywnie i obecnie znajduje się 
na liście rekomendowanej do dofinanso-
wania. Przyznane środki przekażemy na 
rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie 
gminy. Mamy nadzieję, że w ciągu kilku 
miesięcy umowa zostanie podpisana.

Ponadto w ramach Programu Rozwój 
Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 wystą-
piliśmy z wnioskiem o wsparcie finanso-
we przy modernizacji budynku Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Sieciechowie.
Jak zdaniem Pana powinna wyglądać 
współpraca gminy z innymi samorzą-
dami gminnymi oraz samorządem po-
wiatowym?

Dotychczasową współpracę pomiędzy 
samorządami oceniam bardzo pozytywnie. 
Dużą uwagę przywiązuję do funkcjonowania 
Związku Gmin Ziemi Kozienickiej. Uważam, 
że przyczynia się on do większej integra-
cji gmin i ich wspólnego działania na rzecz 
rozwoju całego powiatu. Koordynację takiej 
współpracy widzę w działaniu Pana Starosty 
oraz Pana Burmistrza gminy Kozienice.
Jakie są podejmowane działania pro-
mujące gminę?

W okresie letnim organizujemy festy-
ny z udziałem gwiazd polskiej estrady,  
a w okresie jesiennym obchody rocznic 
patriotycznych.

Gmina jest członkiem stowarzyszenia 
o nazwie „Lokalna Organizacja Turystycz-
na – Powiśle” z siedzibą w Dęblinie, która 
wspiera rozwój turystyki w regionie nadwi-
ślańskim, poprzez organizowanie imprez 
promocyjnych, warsztatów turystycznych, 
szkoleń, prezentacji, promocję lokalnych 
produktów turystycznych, inicjowanie dzia-
łań agroturystycznych oraz rozpowszech-

GMINY POWIATU KOZIENICKIEGO

Ośrodek Zdrowia w Zajezierzu

Plac zabaw w Sieciechowie
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nianie materiałów promocyjnych.
Ponadto gmina uczestniczy w jednym  

z Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 
o nazwie Leader + z udziałem partnerów 
społecznych, organizacji pozarządowych, 
przedsiębiorców oraz samorządu lokalnego. 
Na bazie tego programu powstało stowarzy-
szenie pod nazwą „Lubelska – Mazowiecka 
Grupa Działania” wspierające rozwój wsi, 
które swym działaniem obejmuje również 
naszą gminę. W ramach środków z Leade-
ra + zrealizowaliśmy wystawę rękodzieła na 
dożynkach powiatowych w Magnuszewie, 
uczestniczyliśmy w wydaniu informatora 
dotyczącego rękodzieła z terenu działania 
LMGD. Pozostało nam jeszcze do wyko-
nania wiele zadań m. in. zorganizowanie 
szkolenia z zakresu działalności gospodar-
czej i poszukiwania pracy, analiza potrzeb  
i możliwości rozszerzenia oferty turystycznej 
i wypoczynku, przygotowanie projektu ście-
żek rowerowych i tras konnych, wsparcie 
doradcze w zakresie korzystania z funduszy 
unijnych. Aby umocnić naszą współpracę 
przygotowujemy folder, który będzie promo-
wał naszą gminę oraz program Leader +.  
Co Pana zdaniem przyczyniłoby się do 
większego zainteresowania turystów 
gminą Sieciechów? Czy ma Pan jakiś 
swój ulubiony zakątek?

Gmina Sieciechów posiada atrakcyjne 
walory turystyczne, kulturowe oraz bogatą 
przeszłość. Zachowane na naszym terenie 
obiekty dziedzictwa kulturowego przyciągają 
turystów, najciekawsze to:  zespół kościelno 
– klasztorny w Opactwie, kościół parafialny  
pw. św. Wawrzyńca, Fort VII we wsi Głusiec 
i ruiny Fortu Wannowskiego 
we wsi Nagórnik Wielki. Dla-
tego uważam, że najlepszym 
sposobem na popularyzację 
gminy jest budowa baz tu-
rystycznych, które zapewnią 
zakwaterowanie oraz będą 
umożliwiały poznawanie lo-
kalnych tradycji, zwyczajów, 
dziedzictwa kultury material-
nej i duchowej. Atrakcją gmi-
ny byłyby ścieżki rowerowe 
umożliwiające aktywną for-
mę wypoczynku i rekreacji.

Nasza gmina posiada 
również atrakcyjne walo-
ry turystyczne sprzyjające 
wypoczynkowi. Mamy przepiękne jezioro 
„Czaple”, które przyciąga wczasowiczów, 
wędkarzy. Gospodarstwa agroturystyczne 
zapewniające kontakt z przyrodą i czystym 
powietrzem. Jednak szczególny sentyment 
czuję do miejsca położonego na pograniczu 
województw mazowieckiego i lubelskiego 

w odległości około 500 m od mojego domu 
– Doliny Środkowej Wisły. Jest to teren 
bardzo malowniczy, charakteryzujący się 
unikalnymi walorami przyrodniczymi. Sze-
rokie, nieregularne koryto rzeki z licznymi 
wyspami stwarza dogodne warunki dla życia 
wielu gatunków flory i fauny.
Jakie imprezy kulturalne odbywają się  
w gminie, które z nich są najważniejsze?

W miarę naszych możliwości staramy 
się podejmować działania, które zmierza-
ją do ożywienia kultury. W okresie letnim 
organizujemy w naszej gminie festyny.  
W lipcu w Sieciechowie, a w sierpniu  
w miejscowości Zajezierze. W ubiegłym 
roku mimo niesprzyjającej pogody, miesz-
kańcy naszej oraz sąsiednich gmin bardzo 
licznie przybyli na imprezę organizowaną  
w Sieciechowie na przyszkolnym placu. 
Podczas sieciechowskiego festynu wystąpili: 
Waldemar Ochnia, Stan Tutaj, zespół Boys 
oraz dzieci i młodzież ze szkół w Słowikach  
i Sieciechowie. Zorganizowanie festynów  
w Sieciechowie oraz w Zajezierzu było moż-
liwe dzięki pomocy finansowej instytucji 
oraz osób prywatnych. Chcąc kontynuować 
tradycję organizowania festynów, w przy-
szłości planujemy rozszerzyć obie imprezy 
przy ścisłej współpracy z Leaderem +.

Corocznie w trzecią niedzielę września 
organizujemy obchody święta 28 Pułku Arty-
lerii Lekkiej w Zajezierzu, który stacjonował  
w tej miejscowości przed II wojną światową.

Z kolei na ostatnią niedzielę paździer-
nika zaplanowaliśmy w miejscowości Kę-
pice obchody Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę.

Organizacja świąt patriotycznych odby-
wa się przy ścisłej współpracy z parafiami 
w Zajezierzu i Opactwie oraz Jednostka-
mi Wojskowymi z Dęblina oraz szkołami  
w Sieciechowie, Zajezierzu i Słowikach. 

Z Wójtem Kazimierzem Pochylskim roz-
mawiała Danuta Delekta

GMINY POWIATU KOZIENICKIEGO
c.d. ze str. 2 INFORMACJE ZE SZPITALA 

POWIATOWEGO 
W KOZIENICACH

Po wielu latach starań szpital otrzy-
mał kontrakt na poradnię onkologiczną, 
która rozpoczęła działalność 16 kwiet-
nia. Przyjmować w niej będzie 2 lekarzy, 
specjalista onkologii klinicznej i specja-
lista chirurgii onkologicznej.Przyjmować 
będą na razie 2 razy w tygodniu w godzi-
nach popołudniowych od 16 – 19, w środy  
i piatki. 

Jak powiedział Sławomir Idzikowski 
dyrektor SP ZZOZ „wiąże się to prze-
de wszystkim z komfortem dla naszych 
pacjentów, którzy do tej pory z wizyty  
u onkologa musieli korzystać w Radomiu  
i oczekiwać w wielomiesięcznych kolej-
kach. Myślę, że tu jesteśmy na tyle ela-
styczni, że jeżeli działalność tej poradni 
się rozwinie jestem w stanie zwiększyć 
kontrakt, tak, aby zrealizować potrzeby 
pacjentów.” Do poradni onkologicznej 
nie jest potrzebne żadne skierowanie. 
Pacjenci mogą zapisywać się telefo-
nicznie lub osobiście cały tydzień z wy-
jątkiem godzin, w których przyjmować 
będzie lekarz. Telefon (048) 614 82 34 
wew. 285.

W ciągu 2 – 3 tygodni rozpocznie pra-
cę poradnia leczenia bólu przewlekłego.
Aktualnie lekarze są w trakcie szkolenia 
w zakresie specjalistki tej poradni. Bę-
dzie ona obsadzona przez anestezjologów  
z naszego szpitala. W tej chwili nie został 
jeszcze ustalony harmonogram pracy, ale 
do końca kwietnia taka informacja zosta-
nie przekazana pacjentom. 

Szpital otrzymał też kontrakt na odręb-
ną poradnię ortopedii dziecięcej, która 
do tej pory funkcjonowała w strukturze po-
radni ortopedycznej. Ale to wiele nie zmie-
nia dla pacjenta, bo dzieci były do tej pory 
przyjmowane w poradni ortopedycznej. 

W ostatnich dniach grudnia, po ponad 
półrocznych staraniach szpital zakupił 
mammograf bardzo dobrej firmy ame-
rykańskiej. Jest to sprzęt tej klasy, który 
pracuje w Instytucie Onkologii, pacjent-
ki kozienickiego szpitala będą badane na 
sprzęcie wysokiej jakości. Została wyko-
nana adaptacja pracowni, personel jest 
przeszkolony w Instytucie Onkologii i po-
siada stosowne certyfikaty. Po 15 kwietnia 
firma będzie montować aparat. Dyrektor 
Sławomir Idzikowski dodaje „jest jeszcze 
do rozwiązania problem kontraktu z fun-
duszem, dlatego, że fundusz niestety po-
stawił warunek, że musi wszystko stać go-
towe, dopiero rozpocznie z nami rozmowy 
o kontrakcie, ale przyrzeczenie kontraktu 
już mamy. Pacjentki będą mogły u nas 
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DZIEŃ OTWARTY W ZESPOLE SZKÓŁ 
Nr 1 IM. LEGIONÓW POLSKICH

Dnia 1 kwietnia 2008 r. 
Zespół Szkół Nr 1 w Kozie-
nicach im. Legionów Pol-
skich zorganizował Dzień 
Otwarty. 

Około 700 gimnazja-
listów z Kozienic i okolic 
odwiedziło naszą placów-
kę w celu zapoznania się  
z jej ofertą edukacyjną. 

Mamy nadzieję, że 
bogaty program, przygo-
towany przez uczniów  
i nauczycieli, nie pozwolił 
nudzić się przybyłej mło-
dzieży. 

Na wstępie, w sali konferencyjnej, 
dyrektor Ryszard Zając powitał gimna-
zjalistów i przedstawił ofertę kierunków 
kształcenia, jakie zostały zaplanowane  
w roku szkolnym 2008/2009. 

Po otrzymaniu folderów, zawierają-
cych najważniejsze informacje o funkcjo-
nowaniu Zespołu Szkół Nr 1, nasi goście 
rozpoczęli zwiedzanie budynku. Wszy-
scy mieli możliwość zobaczenia wielu 
sal lekcyjnych, w których przygotowa-
no ciekawe prezentacje, pracowni kom-
puterowych, pomieszczeń związanych  
z edukacją zawodową, w tym pracowni 
gastronomicznej, elektronicznej, me-
chanicznej, ekonomicznej, biologicznej, 
chemicznej, historycznej, polonistycz-
nej, językowej, czytelni, świetlicy, in-
ternatu wraz ze stołówką. Gimnazjaliści 
mogli także skosztować specjałów przy-
gotowanych przez przyszłych kucharzy  
i gastronomów, jak również skorzystać  

z usług dwóch funkcjonujących na terenie 
szkoły sklepików – kawiarenek. Jednym 
słowem, zwiedzający poznali bazę dy-
daktyczną i funkcjonowanie szkoły „od 
podszewki”. Był też czas na rozmowy  
z naszymi uczniami i nauczycielami. Takie 
bezpośrednie kontakty, to ważny czynnik 
przy podejmowaniu decyzji o wyborze 
szkoły średniej. A było co oglądać!
– Prezentację multimedialną programu 
Leonardo da Vinci (zagraniczna praktyka 
zawodowa).
– Pokazy astronomiczne.
– Wystawę fotograficzną z działalności 
Klubu Europejskiego.
– Pokazy udzielania pierwszej pomocy 
medycznej.
– Pokazy doświadczeń z fizyki.
– Prezentację umiejętności kelnerskich  
i kulinarnych.
– Pokaz układów gimnastycznych.
– Pokaz tańca na stepie.
– Prezentację multimedialną dotyczącą 
zawodów: ekonomista i sprzedawca
– Prezentację lektur szkolnych, pomocy 
dydaktycznych z j. polskiego i historii.

Oprócz szeregu informacji, szko-
ła dostarczyła także uczniom rozrywki  
w formie kabaretu i Festiwalu Piosenki 
Obcojęzycznej.

Czy to spotkanie okaże się owocne 
– zobaczymy we wrześniu. Mamy jednak 
nadzieję, że wielu gimnazjalistów podejmie 
decyzję o kontynuowaniu u nas nauki. 

WIOLettA SZtuKA

Zespół Szkół nr I

im. Legionw Polskich w Kozienicach

ul. Warszawska 72

26 – 900 Kozienice

tel./fax (048) 614 67 83

e–mail: zs1.kozienice@wp.pl

www.zslp.edu.pl

nocześnie kierując pod ich adresem słowa 
uznania za to, co już osiągnęli w tak mło-
dym wieku. 

Tuż po oficjalnym rozpoczęciu olim-
piad odbył się pierwszy – pisemny etap. Po 
wylosowaniu numeru ławki oraz numerów 
kodowych uczestnicy przystąpili do rozwią-
zywania testu, który, w przypadku olimpia-
dy geograficznej składał się z tzw. 3 kilku-
nastominutowych podejść, a w przypadku 
olimpiady nautologicznej z 2. „Co powoduje 
eutrofizację wód?”, „Jak nazywa się cieśni-
na łącząca Morze Czarne z Morzem Mar-
mara oddzielająca Półwysep Bałkański od 
Azji Mniejszej?” „Który z admirałów zginął  
w obozie w Kozielsku?”, „Kiedy, po odzy-
skaniu niepodległości utworzono Marynarkę 
Polską?” – to niektóre z łatwiejszych pytań, 
jakie uczestnicy znaleźli w swoich testach. 
– „Zakres zadań był dosyć szeroki. Chodziło 
nam o to, aby sprawdzić ogólną wiedzę, ale 
nie tyle pamięciową, co kwestię rozumienia 
pewnych zjawisk przyrodniczych i różnych 
zależności, a także znajomość mapy. Fina-
liści olimpiady nautologicznej musieli się 
wykazać wiedzą z dziedziny historii Polski 
na morzu, oraz wiadomościami o statkach 
i nawigacji” powiedziała prof. T. Madeyska. 

Po części ustnej ogłoszono wyniki.  
W olimpiadzie geograficznej tytuł laurea-
ta zdobyło 19 uczniów a w nautologicznej  
12. Podczas tego etapu uczestnicy odpo-
wiadali przed publicznością, a tuż po swojej 
wypowiedzi otrzymywali punkty od jury. 

Laureatem I miejsca w Olimpiadzie Geo-
graficznej został uczeń VIII Liceum Ogólno-
kształcącego w Warszawie Piotr Żoch, który 
w nagrodę otrzymał laptopa oraz ciekawe 
wydawnictwa albumowe. Piotr wraz z trzema 
innymi laureatami będzie też reprezentował 
Polskę na olimpiadzie międzynarodowej, któ-
ra w tym roku odbędzie się w Tunezji. Zwy-
cięzcą Olimpiady Nautologicznej został Jan 
Małaszkiewicz z I Liceum Ogólnokształcące-
go w Białymstoku, który w nagrodę popłynie 
w rejs żaglowcem „Dar Młodzieży”.

Laureaci kolejnych miejsc olimpiady geo-
graficznej otrzymali nagrody rzeczowe – wie-
że stereo, drukarki i odtwarzacze mp4, a także 
wycieczki do Belgii, które ufundował obecny 
na podsumowaniu olimpiad poseł do Euro-
parlamentu Zbigniew Kuźmiuk. Natomiast 
rejsy promami Żeglugi Bałtyckiej i statkiem 
badawczym Akademii Morskiej w Szczecinie 
to nagrody dla laureatów Olimpiady Nautolo-
gicznej. Piotr Byrski – gimnazjalista z Bielska 
Białej otrzymał nagrodę dla najmłodszego 
uczestnika ufundowaną przez Janusza Stąpo-
ra – Starostę Powiatu Kozienickiego.

MAGDALenA DOMAGAłA

Olimpiada Geograficzna 
i Nautologiczna

Dokończenie ze str. 1

Informacje
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„DZIEŃ OTWARTY” W I LICEuM OGÓLNOKSZTAŁCąCYM 
IM. ST. CZARNIECKIEGO W KOZIENICACH

Dnia 1 kwietnia 2008r. odbył się  
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana 
Czarnieckiego w Kozienicach „Dzień Ot-
warty”. Jest to doskonała okazja dla uczniów 
kończących gimnazjum na zapoznanie się  
z ofertą edukacyjną proponowaną przez szko-
łę. Gimnazjaliści mieli możliwość obejrzenia 
budynku szkolnego, porozmawiania z na-
uczycielami i uczniami tej placówki, a także 
zapoznania się z osiągnięciami członków kół 
zainteresowań. Naszą szkołę odwiedziło licz-
ne grono gimnazjalistów z kozienickich szkół,  
a także gimnazjaliści ze Świerży, Brzózy, 
Głowaczowa, Magnuszewa.

Wraz ze swoimi opiekunami młodzi 
ludzie mieli szansę obejrzeć pokazy przy-

gotowane przez naszych ko-
legów, osobiście uczestniczyć 
w ciekawych pogadankach  
i prezentacjach.

Dużym zainteresowaniem 
cieszył się pokaz filmowy, 
dotyczący działalności arty-
stycznej w I Liceum Ogól-
nokształcącym, odnoszącej 
sukcesy grupy kabaretowej, 
a także wymiany uczniow-
skiej z wrocławskim XII 
Liceum Ogólnokształcą-
cym, którego przedstawi-
cieli niedawno gościliśmy  
w naszej szkole.

Absolwenci gimnazjów mo-
gli przekonać się, jakie możli-
wości daje szkoła tym, którzy 
chcą zrealizować swoje marzenia 
o karierze scenicznej. Ciekawe 
prezentacje uczniowskie pozwa-
lały, goszczącej u nas młodzie-
ży gimnazjalnej, zapoznać się  
z ofertą nauczania w naszej szkole 
na różnych profilach.

Ponadto na sali gimnastycznej 
można było zobaczyć program ar-

tystyczny przygotowany z myślą o odwie-
dzających szkołę gościach. Przed gimna-
zjalistami zaprezentował się kabaret, 
wyświetlono film przedstawiający życie 
szkolne z każdej strony. Licealiści przy-
gotowali układy choreograficzne, także  
z przyrządami sportowymi.

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcące-
go mają nadzieję, iż był to dla młodszych 
kolegów miło spędzony czas oraz interesu-
jące doświadczenie, które pomoże im wy-
brać właściwą ścieżkę dalszej nauki.

MIchALInA BItner

V MiędzypOwiatOwy zespOłOwy  
KONKurs MateMatyczNy

W dniu 4 kwietnia 2008 r. odbył się 
finał V Międzypowiatowego Zespoło-
wego Konkursu Matematycznego. Po-
mysłodawcą konkursu był wieloletni 
nauczyciel matematyki w Zespole Szkół 
Zawodowych nr 1 w Kozienicach, Ma-
rek Stępień. Konkurs kierowany do ucz-
niów szkół ponadgimnazjalnych prze-
prowadzony był w dwóch kategoriach. 
Pierwsza skierowana była do reprezen-
tantów klas realizujących matematykę 
na poziomie rozszerzonym, druga – pod-

stawowym. Po eliminacjach szkolnych,  
w których wzięło udział ponad 1000 ucz-
niów wyłoniono najlepsze drużyny. Finał 
odbył się w Przysusze. Startowały w nim 
34 zespoły z różnych powiatów. Pierw-
szym etapem finału był test, na którego 
rozwiązanie uczniowie mieli 60 min. 
Komisja wyłoniła po 4 wiodące zespoły  
w każdej kategorii, które przeszły do ko-
lejnego etapu. W ścisłym finale znalazł się 
zespół I Liceum Ogólnokształcącego im. 
S. Czarnieckiego w Kozienicach. Przygo-

towywana przez pa-
nią Joannę Piwońską 
– zwycięska drużyna 
w składzie: Anna Bo-
janowicz, Anna Bo-
rowska, Katarzyna 
Drapała – uczennice 
II F, zebrała najwięk-
szą ilość punktów  
w kategorii klas re-
alizujących mate-
matykę na poziomie 
podstawowym, tym 
samym zajęła I miej-
sce.

M.P.

MISTRZOSTWA POWIATU 
W SZACHACH

15 marca w Ognisku Pracy Pozaszkolnej 
„Ogród Jordanowski” w Kozienicach odbyły 
się Mistrzostwa Powiatu w szachach. Uczest-
niczyło w nich 32 zawodniczek i zawodników 
z terenu powiatu kozienickiego. Najliczniej-
szą grupą byli szachiści z Kozienic. 
Wyniki w poszczególnych kategoriach 
przedstawiają się następująco:
DOROŚLI
KOBIETY
1. Wójcik Jadwiga – Kozienice
MĘŻCZYŹNI
1. Pulik Krzysztof – Kozienice
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
1. Rębiś Sławomir – ZS nr 1 Kozienice 
SZKOŁY GIMNAZJALNE - chłopcy
1. Suwała Jakub  – PG nr 2 Kozienice 
SZKOŁY GIMNAZJALNE – dziewczęta
1. Słyk Aleksandra – PG 2 Kozienice
SZKOŁY PODSTAWOWE - chłopcy
1. Szewczyk Adrian – PSP 3 Kozienice 
SZKOŁY PODSTAWOWE – dziewczęta
1. Piotrowska Marta – PSP 3 Kozienice 

Organizatorami i fundatorami nagród 
byli: Starostwo Powiatowe, Ognisko Pra-
cy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski”  
w Kozienicach.

D.D.

Informacje
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pOdsuMOwaNie KONKursu „szKOlNy KarMNiK – ziMa 2007/2008” 
Oraz prOGraMu „pOMóżMy KasztaNOwcOM”

W dniu 03.04.2008 roku w Domu Kul-
tury w Kozienicach odbyło się uroczyste 
rozstrzygnięcie konkursu „Szkolny kar-
mnik-Zima 2007/2008” oraz podsumowa-
nie programu „Pomóżmy kasztanowcom”.

Konkurs „Szkolny karmnik – Zima 
2007/2008” zorganizowany został po raz 
piętnasty przez Kozienicki Park Krajo-
brazowy w Pionkach, Wydział Kultury 
Kozienickiego Centrum Kultury, Rekre-
acji i Sportu w Kozienicach oraz Nad-
leśnictwa: Kozienice, Radom i Zwoleń  
i odbywał się w okresie od 04.12.2007 r. 
do 29.03.2008 r.

Celem konkursu było zainspirowa-
nie młodzieży do prowadzenia aktywnej 
ochrony zwierząt oraz uwrażliwienia na 
piękno przyrody poprzez bezpośredni  
z nią kontakt.

Uczestnicy konkursu mieli za zada-
nie systematyczne dokarmianie ptaków, 
ich obserwację i sporządzanie notatek. 
Efektem ich pracy są ciekawe kroniki za-
wierające wiele fachowych spostrzeżeń. 
W ramach konkursu młodzież przygoto-
wała również gazetki szkolne i apele, aby 
zdobytymi wiadomościami podzielić się  
z całą społecznością szkolną. Dla ułatwie-
nia pracy młodym miłośnikom ptaków 
Kozienicki Park Krajobrazowy i Kronika 
Kozienicka wyprodukowali instruktażowy 
film video dotyczący zasad dokarmiania, 
rodzajów karmy i sposobów jej przygoto-
wania oraz budowy karmników. Film ten 
pt. „Dokarmianie ptaków” został przeka-
zany wszystkim szkołom nagrodzonym  
i wyróżnionym w drugiej edycji konkursu, 
a kasety z tym filmem są wypożyczane. 

W tegorocznej, jubileuszowej edycji 
wzięło udział 25 szkół, wszystkie warun-
ki regulaminu spełniło 14 zespołów (130 

uczniów) z 14 szkół. Powołane przez or-
ganizatorów jury przyznało trzy nagrody 
dla zespołów z następujących szkół: 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Ce-
cylówce-Brzózkiej w składzie:

1. Lidia Sygocka
2. Cezary Kowalski
3. Dariusz Nowakowski
4. Jakub Kapusta
5. Piotr Pastuszek
6. Milena Chmielewska   
opiekun grupy: Marianna Piwarska
Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Bogucinie w składzie:
1. Emilia Morawska
2. Emilia Molenda
3. Anna Kwaśnik
4. Paulina Babańca
5. Adrianna Pasierbiak
6. Paweł Bieńko
7. Natalia Rokita
8. Krystian Mazur
9. Mikołaj Marszula
10. Mateusz Lis   
opiekun grupy: Mariola Gębska
Publicznej Szkoły Podstawowej w Ry-

czywole w składzie:
1. Natalia Flakiewicz
2. Rafał Grzechnik
3. Tomasz Wojtal
4. Dominika Karaś
5. Agnieszka Nakończy
6. Andżelina Pogoda
7. Ewelina Rybarczyk
8. Justyna Słomska
9. Kinga Molendowska
10. Wioletta Bogumił   
opiekun grupy: Elżbieta Nakończy

Przyznano również trzy wyróżnienia dla 
zespołów reprezentujących:
• Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kozienicach 

– 

opiekun grupy: Magdalena Prygiel, Jowi-
ta Madej, Renata Kobylska
• Publiczną Szkołę Podstawową w La-
skach 
– opiekun grupy: Marta Kula
• Zespoł Szkół Ogólnokształcących  
w Natolinie 
– opiekun grupy: Anna Suchowska, Mo-
nika Wilczyńska

Jury konkursu przyznało trzy nagrody 
za zaangażowanie przy organizacji kon-
kursu dla następujących szkół: 
– Publicznej Szkoły Podstawowej w Ce-
cylówce – Brzózkiej, 
– Publicznej Szkoły Podstawowej w Bo-
gucinie 
– Publicznej Szkoły Podstawowej w Ry-
czywole.

Zwycięzcom i wyróżnionym wręczono 
nagrody ufundowane przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie, Nadleśnictwo Kozienice, 
Nadleśnictwo Radom, Nadleśnictwo Zwoleń, 
Wydział Kultury Kozienickiego Centrum 
Kultury, Rekreacji i Sportu w Kozienicach 
oraz Kozienicki Park Krajobrazowy.

„Pomóżmy kasztanowcom” to zai-
nicjowany w 2005 roku przez Fundację 
Nasza Ziemia i Clear Channel Poland pro-
gram ochrony kasztanowców i edukacji 
ekologicznej. Jesienią 2006 roku działania 
na rzecz kasztanowców objęła patronatem 
Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej. W 2007 roku do programu przyłą-
czył się również Kozienicki Park Krajobra-
zowy. Realizacja programu odbywała się  
w okresie od 24.09.2007 r. do 30.11.2007 r. 
Jego celem było rozpowszechnianie infor-
macji na temat zagrożeń spowodowanych 
w populacji kasztanowców przez szrotówka 
kasztanowcowiaczka, propagowanie wiedzy  
o metodach walki ze szkodnikiem oraz in-
spirowanie szkolnych grup do działań na 
rzecz ochrony kasztanowców.

Do udziału w programie na terenie 
Kozienickiego Parku Krajobrazowego  
i jego otuliny zgłosiły się dwie placów-
ki oświatowe, które za zaangażowanie  
w realizację zadań programowych dosta-
ły nagrody książkowe i drobne upomin-
ki. Wyróżniono Publiczne Przedszkole 
nr 1 „Pod Topolą” w Kozienicach, a na-
grodzono Publiczną Szkołę Podstawową  
w Augustowie.

Organizatorzy konkursu „Szkolny kar-
mnik – Zima 2007/2008” oraz programu 
„Pomóżmy kasztanowcom” serdecznie 
dziękują za udział wszystkim uczestni-
kom oraz gratulują nagrodzonym i wy-
różnionym, a także ich opiekunom.

mgr inż. MIecZySłAW KurOWSKIDyrektor Kozienickiego Parku Krajobrazowego wręcza nagrodę

Wydarzenia
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3. ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II
„A przecież nie cały umieram; to, co we mnie niezniszczalne, trwa !”

Uroczystości związane z 3. roczni-
cą śmierci naszego Papieża odbyły się  
w Kozienicach 2 kwietnia w Ogrodzie 
Papieskim. O godz. 19.30. wprowadzo-
no sztandar Publicznego Gimnazjum nr 1  
w Kozienicach. Ksiądz Jarosław Bernacik 
wspólnie z wiernymi modlił się w inten-
cji beatyfikacji Jana Pawła II. Następnie 
starosta powiatu Janusz Stąpór, wicebur-
mistrz Małgorzata Bebelska, przewodni-
czący Rady Miejskiej Mariusz Prawda, 
radni miasta i powiatu, przedstawiciele 
Społecznego Komitetu Budowy Pomnika 
Jana Pawła II oraz delegacja Publicznego 
Gimnazjum nr 1 złożyli wiązanki kwia-
tów pod pomnikiem. –

Trzy lata temu odszedł od nas  Papież  
Jan Paweł II, duchowy przewodnik chrześ-
cijan. „Szukałem Was. Teraz wy przyszli-
ście do mnie” – to jedno z jego ostatnich 
zdań skierowanych do młodzieży. Dzisiaj 
w całej Polsce gromadzimy się w świąty-
niach i przy pomnikach Jana Pawła II, aby 
przypomnieć sobie jego przesłania.

Z ufnością spoglądamy w kierunku 
stolicy Piotrowej, aby usłyszeć tak ocze-
kiwane przez Polaków wieści o beatyfi-
kacji naszego Rodaka. Połączmy nasze 
glosy zgodnym chórem: „Santo Subito!” 
– powiedziała na uroczystości Karolina 
Wach, przewodnicząca Samorządu Ucz-
niowskiego Publicznego Gimnazjum nr 1 
w Kozienicach.

O godz. 20.00 rozpoczęła się msza 
święta w intencji beatyfikacji Jana Pawła 
II celebrowana przez księdza profesora 
Edwarda Warchoła i dziekana Władysła-
wa Sarwę. Oprawę liturgiczną sprawowa-
li gimnazjaliści .

Po mszy świętej młodzież gimnazjalna 
przedstawiła montaż słowno – muzyczny 
„A przecież nie cały umieram, to co we 
mnie niezniszczalne trwa”, który przygo-

towały nauczy-
cielki Wiesła-
wa Kucharska  
i Danuta Sło-
wińska. 

Uczniowie 
przypomnieli 
dzień śmierci 
Papieża oraz 
relacje dzien-
nikarzy, którzy  
w tym dniu 
postawili na 
p i e r w s z y m 
planie spra-
wy Kościoła. 
Krzyż, który 
uformowała młodzież, przypomniał  
o cierpieniu Chrystusa i drodze, którą 
musi przejść każdy człowiek. 

Wiele emocji dostarczyła wypowiedź 
papieża z homilii  na krakowskich Bło-
niach w 1979 r: „Zanim stąd odejdę, pro-
szę Was, abyście całe to duchowe dziedzi-
ctwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze 
przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością.” 
Uczniowie wspominali okna papieskie, 
na Franciszkańskiej w Krakowie i w Wa-
tykanie, a także Światowe Dni Młodzieży. 
Młodzież recytowała wiersze Jana Pawła 
II, które napisał w trudnych chwilach ży-
cia. „Nad Twoja białą mogiłą” – wiersz  
w wykonaniu Łukasza Przychodnia 
przedstawił Jana Pawła II jako człowieka 
przepełnionego bólem, tęsknotą i żalem 
po stracie matki, ale pogodzonego z wolą 
bożą. Młodzież przypomniała również 
ciężką pracę Karola Wojtyły w kamienio-
łomach. Wspomnienia polskiego szewca, 
w którego wcielił się Tomasz Konopka, 
dostarczyły wielu wzruszeń licznie zebra-
nym w kościele kozieniczanom. 

Kiedy o godz. 21.37 zabrzmiały dzwo-
ny i zgasło światło, 
kościół rozświetla-
ły jedynie świece  
i lampiony. Zebrani 
w ciszy oddali hołd 
Papieżowi.

Przesłania Ojca 
Świętego ucznio-
wie z Gimnazjum 
nr 1 przekazali nie 
tylko słowem, ale 
również odpowied-
nim ustawieniem 
grup aktorów mają-
cych symbolizować 
drzewo, rozpacz, 

radość. Poszczególnym scenom towarzy-
szyły obrazy z życia Jana Pawła II. Czar-
no – żółte kostiumy aktorów współgrały  
z mrokiem kościoła i płomieniami świec.

Oprawę muzyczną do programu przy-
gotował chór szkolny pod kierunkiem 
Bożeny Jagiełło. 

Organizatorami kozienickich obcho-
dów 3. rocznicy śmierci naszego Papieża 
były parafia pw. Świętego Krzyża i Pub-
liczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II. 
Po raz kolejny kozieniczanie udowodnili, 
iż Jan Paweł II to wielka postać w dzie-
jach Polski, pokazali jak wielki wpływ 
miał na naszą świadomość religijną i pa-
triotyczną. 
Wanda Karsznia – Czerska, dyrektor Pub-
licznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła 
II w Kozienicach:
– W związku z przyjęciem imienia Jana 
Pawła II pracujemy nad utrwalaniem 
przesłań Wielkiego Papieża i czujemy się 
zobowiązani do przybliżania papieskich 
rocznic wśród młodzieży i środowiska lo-
kalnego.

Impulsem do nadania właśnie takie-
go imienia była śmierć Papieża Polaka.
Żałoba, smutek i poczucie utraty Ojca 
Świętego wyzwoliły u uczniów, nauczycie-
li i rodziców chęć działania. Czasu było 
bardzo mało, jednak duża mobilizacja 
społeczności szkolnej spowodowała, iż  
w październiku 2005 roku byliśmy gotowi 
do uroczystości nadania imienia.

W trakcie całorocznej pracy dydaktycz-
no – wychowawczej pokazujemy naszym 
uczniom sylwetkę tego wybitnego Pola-
ka. Każdego roku w październiku, wyjeż-
dżamy do Częstochowy, aby modlić się  
w intencji Jana Pawła II, spotkać się  
z młodzieżą z Rodziny Szkół Jana Pawła II.

BOGDAn MAZur, PG 1 KOZIenIceuroczystości w Ogrodzie Papieskim

Wiązankę składa delegacja Powiatu Kozienickiego
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Eliminacje powiatowe 
Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy o Bezpieczeństwie 

Ruchu Drogowego
Już od kilku lat Wojewódzki Ośrodek 

Ruchu Drogowego przy współudziale ko-
mend powiatowych policji z terenu woje-
wództwa mazowieckiego organizuje Ogól-
nopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie 
Ruchu Drogowego.

28 marca w Kozienicach przeprowadzo-
ne zostały eliminacje powiatowe na szczeb-
lu szkół podstawowych – klas 4 – 6. Każda  
szkoła wytypowała trzyosobową dru-
żynę. Warunkiem uczestnictwa w tur-
nieju było posiadanie karty rowerowej 
– „Trzeba zaznaczyć, że aby wziąć udział  
w tym konkursie, dziecko musi mieć kartę 
rowerową. Więc bez wcześniejszego przygo-
towania w szkole i bez tego wychowania ko-
munikacyjnego, które w szkołach jest obecnie 
prowadzone dzieciaki nie mogłyby do tego 
konkursu przystąpić” powiedziała podczas 
konkursu Patrycja Adach rzecznik Komen-
danta Powiatowego Policji w Kozienicach.

Eliminacje powiatowe turnieju odbyły się 
na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ko-
zienicach. Składały się z dwóch części – pi-
semnego testu oraz praktycznego sprawdzia-
nu jazdy na rowerze. W pierwszej uczestnicy 
musieli wykazać się wiedzą na temat zasad 
ruchu drogowego, w drugiej umiejętnościa-
mi prawidłowego i bezpiecznego poruszania 
się rowerem po drodze. 

Pierwsze miejsce zdobyła drużyna repre-
zentująca Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3  
z Kozienic. Tuż za nią znaleźli się uczniowie 
z PSP z Piotrkowic. III miejsce zajęli wycho-
wankowie z PSP Nr 1 z Kozienic, IV z PSP  
z Nowej Wsi, a V dzieci z PSP z Brzózy. Zwy-
cięski zespół będzie reprezentował powiat ko-
zienicki w eliminacjach wojewódzkich.

Drużyna, która zajęła I miejsce otrzy-
mała nagrodę ufundowaną przez starostę 
powiatu kozienickiego, a zdobywcy II i III 
przez burmistrza gminy Kozienice. Oprócz 
tego pozostali zawodnicy dostali upominki 
za udział w turnieju.

MAGDALenA DOMAGAłA

Wicestarosta Józef Małaśnicki wręcza 
zwycięzcom nagrody

I Powiatowy Konkurs 
Recytatorski Poezji 
Niemieckojęzycznej

W tym roku po raz pierwszy zorganizo-
wany został Powiatowy Konkurs Recytator-
ski Poezji Niemieckojęzycznej. Odbył się 
on 27 marca w Zespołe Szkół i Placówek 
Oświatowych w Magnuszewie, który był 
jego pomysłodawcą i organizatorem. Hono-
rowy patronat objęli starosta powiatu kozie-
nickiego oraz wójt gminy Magnuszew.

Konkurs recytatorski skierowa-
ny był do młodzieży z gimnazjów  
z terenu powiatu kozienickiego. Wzię-
ło w nim udział 23 osoby – uczenni-
ce z gimnazjum z Grabowa nad Pili-
cą, Magnuszewa oraz gimnazjum nr 1  
z Kozienic. Każda z dziewcząt zapre-
zentowała przed komisją jeden wiersz. 
– „Byli to klasycy, począwszy od Goethe-
go poprzez lżejsze utwory, aż po wiersze 
dla dzieci z końca szkoły podstawowej, 
wśród uczestników byli bowiem ucznio-
wie I klasy gimnazjum, którzy nie mają 
jeszcze takiej wiedzy, aby zaprezentować 
klasykę” – powiedziała Monika Suchecka 
koordynatorka konkursu.

Jury przyznawało punkty przede wszyst-
kim za poprawną dykcję recytujących 
oraz interpretację utworu. Na wyższą oce-
nę miał wpływ odpowiednio dobrany do 
prezentacji kostium i rekwizyty. Komisja 
przyznała 3 wyróżnienia oraz trzy nagrody 
główne. Wyróżnienia otrzymały: Magda-
lena Romanowska, Katarzyna Żurawska 
oraz Katarzyna Strzałkowska. III miejsce 
w konkursie zajęła Joanna Strzałkowska  
z gimnazjum z Grabowa nad Pilicą, II Luiza 
Smolak z gimnazjum z Kozienic, a I trafiło 
do Heleny Tobiasz z gimnazjum z Grabo-
wa nad Pilicą. Zwyciężczyni konkursu uczy 
się języka niemieckiego niecałe dwa lata.  
W konkursie poezji niemieckojęzycznej wzię-
ła udział po raz drugi. Helena nie ma jeszcze 
sprecyzowanych planów odnoście wyboru 
szkoły średniej. Jednak jak sama przyznała I 
miejsce w konkursie może pomóc podjąć jej 
tę decyzję i z pewnością ułatwi jej dostanie się 
do wybranej szkoły średniej, bowiem za wy-
grany na szczeblu powiatowym konkurs gim-
nazjaliści mogą uzyskać dodatkowe punkty 
na świadectwie ukończenia szkoły.

Wszystkie uczestniczki otrzymały dy-
plomy za udział w konkursie, natomiast 
laureatki zestawy książek do nauki języka 
niemieckiego, które ufundowane zostały 
przez starostę powiatu kozienickiego oraz 
wójta gminy Magnuszew. Nagrody wrę-
czała dyrektor Zespołu Szkół i Placówek 
Oświatowych w Magnuszewie, a także 
wizytator z Mazowieckiego Kuratorium 
Oświaty Delegatura w Radomiu. 

MAGDALenA DOMAGAłA

korzystać nie tylko z badań leczniczych, 
czyli takich ze wskazań, gdzie u pacjent-
ki dzieje się coś podejrzanego i wymaga 
to zbadania. Ale uruchamiamy i to jest 
nasz główny cel, program profilaktycz-
ny, czyli przesiewowy, żeby kobiety w tym 
wieku, kiedy są narażone na zachorowa-
nie na raka sutka, mogły spokojnie, bez-
płatnie się zbadać. Takie badanie raz na 
2 lata powinny wykonać sobie wszystkie 
kobiety w przedziale wiekowym 40 – 65 
lat. Oczywiście ze wskazań medycznych, 
jeżeli istnieje podejrzenie choroby żaden 
limit wieku nie obowiązuje. Myślę, że  
w ciągu kilku tygodni, pracownia mam-
mograficzna będzie dostępna dla wszyst-
kich kobiet zainteresowanych wykona-
niem badania.” 

Aktualny kontrakt na lecznictwo 
szpitalne kończy się 30 kwietnia. Dy-
rektor SP ZZOZ 11 kwietnia otrzymał 
niezbyt satysfakcjonującą propozy-
cję pisemną z Narodowego Funduszu 
Zdrowia, niestety, o przedłużeniu kon-
traktu na kolejne 2 miesiące na maj  
i czerwiec. Oczekiwania dyrekcji i per-
sonelu szpitala, a także władz powiatu 
na to, że wreszcie będzie możliwe zapla-
nowanie działalności szpitala do końca 
roku się nie spełniły. Niewiadomą na ra-
zie pozostaje sytuacja na II półrocze. 

„Dla uspokojenia, zwłaszcza w kon-
tekście sytuacji, która działa się w Ra-
domiu, chcę powiedzieć, że na dzień 
dzisiejszy nie przewiduję działań typu 
liwidacja czy zamykanie oddziałów. 
Choć nie ukrywam, że brak kontraktu 
na cały rok utrudnia strasznie gospo-
darkę funduszami szpitala, zaplano-
wanie określonych działań również  
w kontekście ewentualnych roszczeń 
pracowniczych, praktycznie je ograni-
cza na poziom dwóch miesięcy i to jest 
kłopot. Ale on wynika tylko i wyłącznie ze 
strony Narodowego Funduszu Zdrowia  
i tu w tej materii jestem bezsilny” doda-
je dyrektor Idzikowski.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Kozienicach 

ul. Sikorskiego 10

26 – 900 Kozienice

tel. (048) 614 82 34 – centrala

fax. (048) 614 81 39

http://www.szpitalkozienice.pl/

DAnutA DeLeKtA

INFORMACJE ZE SZPITALA 
POWIATOWEGO 
W KOZIENICACH

Dokończenie na str. 3
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CZY MOJE DZIECKO 
MA DYSLEKSję?

Termin DYSLEKSJA wydaje się dzi-
siaj pojęciem dobrze znanym. Ale czy 
tak jest rzeczywiście? Doświadczenie 
gromadzone w toku rozmów z rodzicami  
w Poradni wskazuje, że istnieje wiele nie-
jasności w tym względzie. 

Słowo DYSLEKSJA pochodzi z języ-
ka łacińskiego. Przedrostek „dys” oznacza 
brak czegoś, trudność; druga część słowa: 
„lego” – to czasownik „czytam”. 

DYSLEKSJA oznacza więc trudno-
ści w opanowaniu umiejętności czytania. 
Analogicznie słowa DYSORTOGRAFIA  
i DYSGRAFIA oznaczają trudności w opa-
nowaniu poprawnej pisowni oraz trudności 
dotyczące graficznej strony pisma. Często 
– na określenie wszystkich trzech typów 
trudności używa się jednego terminu: DYS-
LEKSJA ROZWOJOWA czyli specyficzne 
trudności w uczeniu się czytania i pisania.

Czy każde dziecko, które ma trudno-
ści z opanowaniem tych umiejętności jest 
uczniem dyslektycznym? Odpowiedź na to 
pytanie jest przecząca. Ze względu na cha-
rakter trudności w czytaniu i pisaniu wyróż-
niamy trudności niespecyficzne, nie mające 
charakteru dyslektycznego i trudności spe-
cyficzne, czyli dysleksję rozwojową. 
Trudności niespecyficzne wynikają z:
– upośledzenia umysłowego lub inteli-
gencji niższej niż przeciętna
– wad zmysłów 
– schorzeń neurologicznych 
– zaniedbania środowiskowego
– nieprawidłowego przebiegu procesu 
edukacyjnego

Trudności w czytaniu i pisaniu wy-
stępujące w przypadkach upośledze-
nia rozwoju umysłowego pojawiają się 
na tle ogólnych i poważnych trudności  
w uczeniu się niemal wszystkich przed-
miotów. Uczniowie z takimi problemami 

wymagają specjalnych metod nauczania 
i specjalnego programu edukacyjnego. 
Podobnie dzieci z inteligencją niższą 
niż przeciętna mają uogólnione problemy  
w nauce, w tym również w opanowaniu 
czytania i pisania. Potrzebują one zawę-
żenia zakresu materiału i dostosowania 
wymagań edukacyjnych.

Trudności w czytaniu i pisaniu mogą 
występować też u dzieci z powodu wad 
zmysłu wzroku i słuchu jak również na 
skutek schorzeń neurologicznych, takich 
jak epilepsja lub mózgowe porażenie 
dziecięce. 

Trudności w opanowaniu czytania  
i pisania mają również dzieci zaniedbane 
środowiskowo, które nie widzą w domu 
rodziców czytających książki, którym nie 
czyta się systematycznie i nie rozwija zain-
teresowania literaturą, z którymi nie ćwiczy 
się codziennie czytania poczynając od klasy 
zerowej aż do uzyskania biegłości technicz-
nej i pełnego rozumienia czytanego tekstu. 
Dzieci zaniedbane środowiskowo nie są za-
chęcane do rysowania, lepienia, wycinania. 
Nikt nie pracuje z nimi nad kaligrafią, nie 
utrwala zasad ortograficznych, nie wdraża 
do sprawdzania prac pisemnych przy pomo-
cy słownika ortograficznego. Dlatego wraz 
ze wzrostem objętości tekstów i komplika-
cją materiału ortograficznego pogłębiają się 
ich trudności w czytaniu i pisaniu. 

Problemy w opanowaniu czytania i pi-
sania mogą się również pojawić wówczas, 
gdy dziecko w okresie nabywania tych 
umiejętności (czyli w klasach I – III) czę-
sto chorowało i opuszczało wiele zajęć, 
co spowodowało opóźnienia i nieprawid-
łowości w procesie edukacyjnym, trudne 
do nadrobienia bez fachowej pomocy. 

DYSLEKSJA ROZWOJOWA ma 
podłoże biologiczne. Może być uwa-

runkowana genetycznie 
(dziedziczona). Jej przy-
czyną mogą być zmiany 
w centralnym układzie 
nerwowym, wywołane 
nieprawidłowym roz-
wojem w okresie ciąży  
i oddziaływaniem szkod-
liwych czynników w cza-
sie porodu i po urodzeniu 
lub na skutek urazów fi-
zycznych wywołujących 
np. wstrząs mózgu. 

Specyficzne trudno-
ści w czytaniu i pisaniu 
stwierdza się gdy roz-
wój umysłowy dziecka 

przebiega prawidłowo, a równocześnie 
towarzyszą mu istotne opóźnienia roz-
woju funkcji warunkujących opanowa-
nie umiejętności czytania i pisania. Są to 
funkcje słuchowo – językowe, wzrokowo 
– przestrzenne oraz ruchowe. Niekiedy 
opóźnienia dotyczą również współdziała-
nia tych funkcji. 

Rozwój funkcji słuchowo – językowych 
przebiega nieprawidłowo, gdy dziecko:
– ma trudności z podziałem słów na sy-
laby i głoski i wskutek tego opuszcza lub 
dodaje litery czy sylaby podczas zapisy-
wania wyrazów
– myli w zapisie głoski zbliżone brzmie-
niowo (np. zamiast miasto pisze mjasto, 
słońce – słonice )
– ma problemy z rozpoznawaniem i two-
rzeniem rymów
– zniekształca  zapis trudniejszych lub 
nieznanych mu wyrazów
– opuszcza lub zamienia słowa podczas 
dyktanda

Nieprawidłowości w rozwoju funkcji 
wzrokowych i orientacji kierunkowo-
przestrzennej objawiają się: 
– trudnościami z zapamiętaniem liter  
i odróżnianiem znaków i cyfr optycznie 
podobnych (m – n, a – o, ł – t, 1 – 7) lub 
różniących się położeniem w przestrzeni 
(np. d – b, d – g, E – 3, 6 – 9), co prowa-
dzi do częstego ich mylenia w czytaniu  
i pisaniu
– problemami z zapamiętaniem popraw-
nego zapisu wyrazów zawierających 
głoski podwójnie oznakowane (u – ó,  
rz – ż, ch – h)

Deficyty rozwoju funkcji ruchowych 
są przyczyną:
– niskiego poziomu graficznego pisma
– wolnego tempa pisania
– szybko narastającego zmęczenia ręki 
piszącej

Zakłócenia lateralizacji manifestują 
się brakiem ustalenia dominacji w za-
kresie oczu i rąk, które powinno nastąpić 
do 7 roku życia. Utrzymuje się wówczas 
dwuoczonść lub oburęczność zamiast 
prawo – lub leworęczności.

Stwierdzenie  występowania u dziecka 
dysleksji może nastąpić jedynie w oparciu 
o specjalistyczne badania diagnostyczne 
przeprowadzane w poradniach psycholo-
giczno – pedagogicznych.

(dokończenie w nastepnym numerze)
ALeKSAnDrA BIeLAcZyc

Ćwiczenia w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
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HISTORIA SIECIECHOWA
Nazwę swą bierze od znanego Pala-

tyna z czasów Księcia Władysława Her-
mana (1075) – Sieciecha. Ród Sieciecha 
wywodził się z książęcego rodu Stażów 
Toporów (herb Topór z gwiazdą), który 
rządził państwem Wiślan. Do chwili połą-
czenia się z Polanami, rejon Sieciechowa 
był więc siedzibą książąt.

Gród Sieciechowski
Gród był położony na jednej z wysoczyzn 

niecki Wiślano – Sieciechowskiej (dzisiejsza 
nazwa Wójtowa Góra, leżąca w odległości  
1 km od Sieciechowa) na wysokości 114,6 m 
n.p.m. zaznaczonej na mapie topograficznej 
w kwadracie 125,33 jako Garbatka – Letni-
sko. Spełniał on rolę obronno – kontrolują-
cą dwóch dużych szlaków wodnych Wisły  
i Wieprza. Jak stwierdza kronikarz Gall Ano-
nim: „między Sandomierzem a Płockiem nie 
było znaczniejszego grodu jak sieciechow-
ski”. Bronił państwo polskie przed napadem 
Litwinów, Jadźwingów, Tatarów. Wisła tutaj 
płynęła kilkoma korytami. Wszystkie były 
kontrolowane przez pomniejsze grody po-
mocnicze. Główne koryto Wisły płynęło 
obok grodu i opływało go od południa i pół-
nocy. Gród istniał od niepamiętnych czasów. 
Sieciech go tylko rozbudował. Był własnoś-
cią jego rodu, jak i ziemia leżąca w niecce 
sieciechowskiej. Własnością rodu Sieciecha 
pozostawał do 1132 r. do chwili wygubienia 
jego członków przez Bolesława Krzywou-
stego. Wówczas gród przeszedł na własność 
księcia i stał się siedzibą kasztelanii. Jako 
kasztelania funkcjonował do połowy XIII 
wieku. Z chwilą, gdy Wisła zmieniła swe 
główne koryto o 2 km na wschód, gród stra-
cił znaczenie. Na miejscu Grodu Sieciecha 
można znaleźć ceramikę średniowieczną,  
a nawet starszą oraz odłupki kamieni. Z Sie-
ciechowem od niepamiętnych czasów zwią-
zane są wsie leżące wzdłuż Wisły: Święcica 
– dziś Wola Klasztorna, Mozolice, Brzeźni-
ca, Psary i Janików. 
Sieciechów – targ, osada, miasto, parafia. 

Sieciechów położony jest na jednej wy-
soczyzn (124,2) m n. p. m. nad jeziorem 
polodowcowym – Czaple, a zarazem jedną 
z pomniejszych odnóg Wisły, która była 
kontrolowana przez pomniejszą strażnicę. 
Ta wysoczyzna będąca rozleglejszą od gro-
dowej została wykorzystana jako miejsce 
targowe. Przy targu powstaje osada, a od 
1232 r. miasto na prawie magdeburskim. 
W mieście powstaje parafia pod wezwa-
niem św. Wawrzyńca. Pierwsze wzmianki 
pisane o parafii pochodzą z 1191 roku.

Parafia jest rozległa, obejmuje swym za-
sięgiem okolice dzisiejszego Kazimierza Dol-
nego, Zwolenia, Kozienic, Stężycy i Dęblina. 
W dokumentach historycznych znajduje się 
zapis, iż na prośbę opata Stanisława, Wła-

dysław Jagieło w 1432 r. ustanowił, a może 
potwierdził targ w środę i jarmark na święto 
Dziesięciu Tysięcy Rycerzy oraz w uroczy-
stość świętego Wawrzyńca, które to dni są od-
pustami w tutejszej parafii. Na obrzeżach tak 
dużej parafii powstają nowe. W XIII w. – Olek-
sów, w XIV w. – Regów, Stężyca, Kozienice,  
w XV w. – Policzna. Pierwszym znanym 
proboszczem jest w 1473 r. Mikołaj pleban. 
Bractwo św. Anny istnieje od 26 lipca 1602 r. 
Do 1707 r. kościoły były z drewna, na pod-
murówce kamiennej. W tymże roku kościół 
drewniany spalił się. Murowany, stojący do 
dzisiaj zaczyna stawiać opat Józef Ligęza Kur-
dwanowski, a kończy opat Wawrzyniec Buł-
chorowicz. Kościół zostaje konsekrowany 22 
października 1780 r. przez J. Lenczewskiego 
biskupa lubelskiego. W tym czasie sąsiednie 
parafie to Oleksów, Gródek Brzeźnica – filia 
sieciechowska i Stężyca. Do kościoła parafial-
nego Sieciechowskiego na prawie farnym na-
leżały miasto Sieciechów, wsie – Bąkowiec, 
Wola Klasztorna, Zalesie, Nagórnik, Kępice  
i Łoje. Dusz w parafii jest 1737, do spowie-
dzi 1353. Obce narodowości oprócz żydów 
na dwóch karczmach: sieciechowskiej miej-
skiej i łojowskiej, razem 12 osób. Parafia Sie-
ciechowska przejmuje od parafii Stężyckiej  
w 1821 r. wsie znajdujące się na lewym brze-
gu Wisły: Przewóz, Głusiec, Łęg, Zajezierze  
i Wólkę Wojcieszkowską. 

W 1827 r. nabożeństwa przeniesiono  
z miasta do klasztoru, a w 1835 r. z powro-
tem wrócono do kościoła farnego. Kościół 
poklasztorny został bez opieki. Proboszczo-
wie zawsze mieszkali przy kościele farnym. 
Po śmierci ks. Stanisława Posobkiewicza  
w 1901 r. ostatniego księdza dużej parafii 
sieciechowskiej (został pochowany i ma po-
mnik, który stoi na cmentarzu tzw. Starym), 
ksiądz Jan Kosiński przenosi probostwo do 
kościoła poklasztornego i przy nim zamiesz-
kuje, zaś kościół w Sieciechowie staje się fi-
lią. Dzięki usilnym staraniom mieszkańców 
Sieciechowa, którzy nie chcieli pogodzić się 
z utratą 900 – letniej parafii następuje w 1907 
r. podział na parafię Sieciechów Miasto i Sie-
ciechów Opactwo. W tymże roku parafię 
św. Wawrzyńca obejmuje ks. Jan Buciarski. 
Parafia została podzielona niesprawiedli-
wie: Sieciechów Miasto liczył 913 dusz, zaś 
Sieciechów Opactwo 3897 dusz. W czasie 
pierwszej wojny światowej kościół niewie-
le ucierpiał, nie licząc tynku pokaleczonego 
szrapnelami. Podczas drugiej wojny świa-
towej Niemcy wywieźli z kościoła najwięk-
szy dzwon, który pochodził z 1459 roku.  
W tradycji ustnej miasteczko miało przywilej 
lokacyjny, który opat Wereszczyński spalił  
i nadał nowy. Uszczuplił on bardzo granice 
miasta i obarczył mieszczan większymi cię-
żarami. Przywilej opata Wereszczyńskiego 

potwierdzili królowie Zygmunt III dnia 24 
lutego 1590r i Władysław IV dnia 20 sierp-
nia 1634 roku. Za Długosza miasto Siecie-
chów posiadało łanów 18 (300 ha). Na proś-
bę rzemieślników opat Rogowski w 1555 r. 
kazał spisać ustawy i zwyczaje jakie obowią-
zywały rzemieślników w innych miastach. 
Od 1505 roku istnieje w Sieciechowie przy 
kościele farnym szkoła początkowa. W albu-
mie studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego 
znajdują się mieszkańcy Sieciechowa:
– Piotr, syn Stanisława 1512 r.
– Jan, syn Jakuba 1513 r.
– Klemens, syn Mariana 1514 r.

Synod Łęczycki z 1523 r. postanowił, aby 
w każdym mieście udzielano nauki. Jak długo 
szkoła początkowa funkcjonowała nie wia-
domo. W późniejszym okresie funkcjonowa-
ły szkoły przy klasztorze. Przywileje miasta 
były nagminnie ograniczane przez opatów 
benedyktyńskich, a to dlatego by miasto nie 
konkurowało z folwarkiem benedyktyńskim,  
w którym był browar i różni rzemieślnicy. Sądy 
odbywały się co piątek. Sądził wójt lub jego 
zastępca – landwójt. Kancelaria była w miesz-
kaniu wójta. Tam też odbywały się wszystkie 
zebrania i wybory urzędników administracyj-
nych jak i sądowych, którzy byli wybierani 
spośród mieszczan. Za kradzież karano chłostą 
i wypędzeniem z miasta. Za zabójstwo śmier-
cią przez powieszenie. Były dwie szubienice : 
w rynku i poza miastem. Na pieczęciach mia-
sta Sieciechów widniała drukowana litera „S” 
w koronie i trzy gwiazdy. Pieczęć burmistrza 
była owalna, zaś wójtostwa  – kwadratowa. 
Sieciechów utrzymywał się z rolnictwa, rybo-
łówstwa i rzemiosła. W XVII wieku na skutek 
kilku pożarów miasta, morowego powietrza, 
napadów kozaków oraz wylewów Wisły mia-
sto zubożało. W 1785 r. znajdowało się w nim 
53 place osiadłe i 28 pustych. W 1819 r. było 
86 zamieszkałych domów. Ludność składała 
się 251 mężczyzn i 244 kobiet wyznania ka-
tolickiego. Za udział i pomoc w powstaniu 
styczniowym mieszkańców Sieciechowa, 
miasto ukazem carskim traci swe przywileje 
staje się osadą. Od 1866 r. funkcjonuje znów 
w Sieciechowie szkoła początkowa. Zaczyna 
się rusyfikacja, wszystkie przedmioty są wy-
kładane w języku rosyjskim, religia również. 
Nawet księgi metrykalne prowadzone przez 
parafie musiały być spisane po rosyjsku.  
W 1837 r car buduje pobliskim Dęblinie sy-
stem umocnień zwany twierdzą. Twierdza 
była rozbudowywana aż do I wojny świato-
wej. Mieszkańcy Sieciechowa zatrudniając 
się przy budowie umocnień i dróg, nauczyli 
się brukarstwa, z którego Sieciechowiacy sły-
nęli w całej Polsce przez następnych 100 lat. 
Rozumiejąc potrzebę kształcenia swych dzieci  
w 1907 r. budują z własnych funduszy nowy 
budynek szkolny. Jest to pierwszy budynek 

Historia
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OSOBISTOŚCI ZIEMI KOZIENICKIEj
ANTONI LIPIEC część II

Wyzwolenie spod okupacji niemie-
ckiej i powojenny ład stwarzały w opi-
nii Lipca duże możliwości działania 
społecznego. Z miejsca zaangażował się  
w organizację życia w najbliższej okolicy, 
bierze udział w organizowaniu Związku 
Samopomocy Chłopskiej, Gminnej Spół-
dzielni „Samopomoc Chłopska” w Lipie, 
reaktywuje Kasę Stefczyka w Głowaczo-
wie, razem z innymi aktywistami dopro-
wadza do działania urząd gminy, przez 
krótki czas w 1946 r. piastuje urząd prze-
wodniczącego Gminnej Rady Narodowej  
w Głowaczowie. Dodatkowo znajduje 
czas na zoorganizowanie miejsc i ma-
teriałów do funkcjonowania sieci szkół  
w swojej gminie, sprowadza kadrę do 
prowadzenia zajęć. jednocześnie angażu-
je się w ruch ludowy: wspomaga Związek 
Młodzieży Wiejskiej „Wici” w Głowa-
czowie, należy do Polskiego Stronnictwa 
Ludowego – partii, w której upatrywano 
jedyną deskę ratunku przed komunistami. 

Przynależność do PSL oraz niezależ-
na postawa ściągnęła na niego „zaintere-
sowanie” bezpieki i lokalnych kacyków.  
W pierwszych powojennych latach Antoni 
Lipiec trzy razy był bezprawnie areszto-
wany i przetrzymywany przez Powiato-
wy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego  
w Kozienicach, dotknęły go szykany  
i oszczerstwa za jego „wywrotową” i „an-
typaństwową” działalność. Dotychczasowe 
jego osiągnięcia i pozycja zostały przekre-
ślone – napiętnowany mianem „kułaka” 
utracił zajmowane stanowiska. Czując na so-
bie cień UB salwował się wyjazdem w rejon 
Warszawy, najpierw do Piaseczna, następ-
nie do Michalina gdzie znalazł zatrudnienie 
w domu dziecka – prowadził księgowość. 
Z dala od rodzinnych stron pozostawał do 
końca 1957 r., w tym czasie był pod stałą 
i dobrze zauważalną „kuratelą” UB. Wraz  
z nadejściem tzw. „odwilży” Lipiec mógł 
dość swobodnie powrócić na teren powia-
tu kozienickiego gdzie zaproponowano mu 
posadę prezesa głowaczowskiej GS „Samo-
pomoc Chłopska”, wznowić mógł również 
działalność społeczną jako radny Gromadz-
kiej RN w Głowaczowie. Od tego czasu 
rozpoczyna wytężoną pracę, która przyczy-
niła się do wyraźnego poprawienia świado-
mości historycznej mieszkańców powiatu 
kozienickiego.

Swoje dzieło rozpoczął od akcji za-
lesiania zdewastowanych terenów w Li-
pie i Głowaczowie. Przez trzy lata dzię-
ki wydatnej pomocy nadleśniczego  
z Dobieszyna oraz dziatwy szkolnej z Lipy  

i Głowaczowa udało się zasadzić 30 ha lasu. 
W latach 1960-1962 miał przerwę w pracy 
spółdzielczej, zajął się pracą we własnym 
gospodarstwie. Powraca do pracy w GS jako 
wiceprezes i po 6 latach pracy na tym stano-
wisku dochodzi wieku emerytalnego. Nie 
składa jednak swoich doświadczeń i werwy 
do lamusa, wręcz przeciwnie. Zbiera chęt-
nych ludzi, pozyskuje fundusze i materiały 
– buduje pomniki. Pierwszą oznakę pamięci 
wybudował jeszcze w 1964 r., uhonorował 
w ten sposób 54 ofiary bestialstwa niemie-
ckiego spalone w stodole w Cecylówce gm. 
Głowaczów, pomnik przypomina komin 
krematorium. Kolejne ślady po Antonim 
znajdziemy w Lipie – pomnik powstańców 
styczniowych wybudowany w latach 1971 
– 1972; Czerwonce gm. Grabów nad Pili-
cą (1973) – obelisk pomordowanych przez 
okupanta niemieckiego; Brzeźnicy koło Ko-
zienic i Kępicach koło Sieciechowa (1974) 
– ku pamięci: żołnierzy Armii Krajowej  
i Batalionów Chłopskich oraz pacyfikacji 
Kępic. W 1976 r. rozpoczął stawianie po-
mnika upamiętniającego pobyt mjr. Henry-
ka Dobrzańskiego „Hubala” w Chodkowie 
i potyczkę jaką stoczył w Woli Chodkow-
skiej z Niemcami, odsłonięto go 30 kwietnia 
1977 r. w rocznicę śmierci „Hubala”. Nie 
bez problemów, w 1984 r. powstał pomnik 
upamiętniający ponad 2 tys. ofiar wojen-
nych z gminy Głowaczów. Następny, odsło-
nięty 15 sierpnia 1993 r. w rocznicę Bitwy 
Warszawskiej powstał na Trawce niedaleko 
Głowaczowa. „Chłopom Ursynowa i oko-
licznych wsi w hołdzie – dowódca BCH” 
taka inskrypcja widniej na kolejnym pomni-
ku pamięci w Ursynowie. Ostatni powstał  
w Głowaczowie, ku czci powstańców stycz-
niowych poległych w Lipie. 

Przez kilkadziesiąt lat Antoni Lipiec 
bezinteresownie działał na rzecz lokalnej 
społeczności, przywracał cześć i pamięć 
poległym w walce o Polskę. Oczywiście 
efekty jego pomysłów w postaci pomni-
ków to wytężona praca zastępu ludzi, 
którzy pomagali i wspierali go, należy pa-
miętać i o nich. Dodatkowo Antoni Lipiec 
dokumentował dzieje najbliższej okolicy 
i swego życia, zachowało się kilkanaście 
niepublikowanych prac, kilka zostało wy-
danych, korespondował z regionalną pra-
są. Można z pewnością napisać, że pozo-
stawił po sobie pomnik trwalszy od spiżu. 
Zmarł w 1995 r. 

KrZySZtOf ZAJąc
Autor dziękuje euzebiuszowi  

Małaśnickiemu za pomoc w dotarciu do 
materiałów źródłowych.

murowany szkolny w powiecie kozienickim. 
Aktywnie uczestniczą przy narodzinach 
państwa polskiego. Kilkunastu na ochotnika 
zgłasza się do nowo tworzonej armii polskiej. 
W okresie międzywojennym czynnie uczest-
niczą w odbudowie i rozbudowie państwa 
polskiego. W Sieciechowie z własnych fun-
duszy budują nowoczesny budynek szkolny 
o 8 salach lekcyjnych, który został oddany do 
użytku 1936 roku. W wojnie obronnej 1939 r. 
wielu bierze bohaterski czynny udział. Kilku 
z nich ginie za ojczyznę. Już w październiku 
1939r. tworzona jest organizacja zbrojna POZ 
– ZWZ, która w 1942 r wchodzi w skład AK. 
Placówka jest bardzo liczna. Na pomoc War-
szawie wyrusza pluton, około 38 żołnierzy. 
Gdy rozkaz odwołuje marsz na Warszawę 
16 wraca do miejsca zamieszkania by ubez-
pieczać ludność cywilną. Reszta wchodzi  
w skład 1 batalionu 172 pp AK, który wyrusza 
w Góry Świętokrzyskie by walczyć z Niem-
cami. Linia frontu niemiecko – rosyjskiego 
stanęła na Wiśle (sierpień 1944 – styczeń 
1945r). Pas szerokości 5 km wzdłuż Wisły 
stał się pasem przyfrontowym. Ludność z tego 
obszaru nie zebrawszy płodów rolnych zosta-
ła wysiedlona. Front rusza 15 stycznia 1945 r. 
Ludność powraca do obrabowanych pustych 
domostw. Przez cały okres okupacji ludność 
była obciążona kontyngentami. Były to nało-
żone na gospodarstwa podatki w naturze, za 
które nie dostawały zapłaty (w minimalnym 
procencie wartości dostawy otrzymywało się 
alkohol). Okupant starał się rozpić Polaków. 
Po wyzwoleniu nowa władza ustanowiona 
przez Sowietów i z ich pomocą zaczęła prze-
śladować patriotów (AK; NSZ; WIN; BCH  
i inne organizacje). Sieciechowscy akowcy 
wyjechali z Sieciechowa na ziemie zachodnie 
by uniknąć aresztowań. Nastały mroczne cza-
sy systemu komunistycznego. Ludową Polską 
rządzili Sowieci przy pomocy Polskiej Zjed-
noczonej Partii Robotniczej i jej zbrojnego ra-
mienia UB, w późniejszym okresie SB. Czas 
zniewolenia trwał 45 lat.

Z historycznych zabytków w Siecie-
chowie zachował kościół ze swym wy-
posażeniem, ulica Paryż, gdzie na głębo-
kości 70 cm znajduje się unikatowa ulica 
lub chodnik z bali drewnianych, a także 
rynek, który swój kształt przybrał około 
300 lat temu. A także figurki pochodzące 
z XIX i XX wieku.
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