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po wspomnieniA Do miżgirii...

Poczucie humoru, gościnność i otwar-
tość na turystów to cechy mieszkańców 
Zakarpacia, jednego z 24 obwodów Ukra-
iny, graniczącego z Polską (z woj. podkar-
packim), Słowacją, Węgrami i Rumunią. 
W Obwodzie tym, w Rejonie Miżgirskim, 
znajduje się poetyckie miasto ukraińskich 
Karpat – Miżgiria o pow. 6,63 km², któ-
rą zamieszkuje 10 tys. osób. Miastecz-
ko to zostało założone 600 lat temu, (od 
1415 do 1953 nosiło nazwę Wołowe) leży 
w górach, w dolinie rzeki Riki dzielącej 
pasmo Połoniny Borżawy i Połoniny Czer-
wonej, niedaleko góry Kamianka (1587 
m n.p.m.). Miżgiria to znane centrum tu-
rystyczne, do którego warto przyjechać 
na odpoczynek. Jest tu jezioro Siniewir, 
nazywane „Morskim Okiem”, wodospad 
Szypod (14 m), wyciągi narciarskie, szla-
ki turystyczne, tory saneczkowe i możli-
wość indywidualnych zajęć z instruktorem, 
a przede wszystkim zdrowe powietrze.

Miżgiria jest już znana wielu miesz-
kańcom naszego regionu, a to za spra-
wą współpracy Powiatu Kozienickiego 
z Radą Rejonową i Radą Miasta Miżgi-
ria trwajacej od 2004 roku. Obejmuje ona 
m.in. takie dziedziny jak kultura, oświata, 
turystyka i służy wspieraniu kontaktów 

gospodarczych między fi rmami, wymia-
nie doświadczeń i informacji we wszyst-
kich dziedzinach życia gospodarczego.

Pierwszy wyjazd służbowy delegacji 
Starosty Powiatu Kozienickiego miał miej-
sce 11 lat temu. Potem w 2005, 2007, 2008 
i 2013 roku na zaproszenie władz Miżgirii 
wyjeżdżali przedstawiciele Rady Gminy 
i Powiatu Kozienickiego, dyrektorzy szkół 
oraz prezesi i pracownicy fi rm i zakładów 
pracy z terenu powiatu kozienickiego. 
Uczestniczyli w obchodach rocznicowych 
Miżgirii, byli gośćmi weselnymi, zwiedzali 
szkołę zawodową, wytwórnię wód, Sine-
wirski Park Narodowy, Rezerwat Niedź-
wiedzi, Kolochowski Skansen „Stara Wieś” 
na Zakarpaciu, Cerkiew Ducha Świętego, 
Szkołę Radziecką, Muzeum Kolei Wą-
skotorowej, podziwiali uroki zakarpackich 
gór, oglądali występy artystyczne zespołów 
ludowych oraz kosztowali regionalnych 
potraw, co pozwoliło bliżej zapoznać się 
z kulturą i zwyczajami naszych ukraińskich 
partnerów. Każdy pobyt w Miżgirii to spot-
kania z władzami okręgu i miasta Miżgi-
ria, dyrektorami: szpitala, oświaty, opieki 
społecznej, gospodarki komunalnej, straży 
pożarnej, prywatnego biznesu, poświęcone 
rozwojowi naszych regionów, wymianie 

doświadczeń. Nie brakuje pytań na temat 
konkretnych rozwiązań dotyczących np. in-
westycji, ochrony środowiska.

Przedstawiciele delegacji Miżgirii pod-
czas pobytów w naszym powiecie brali 
udział w rocznicowych obchodach Bitwy 
pod Studziankami, Rocznicy Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości, Dożynkach 
Wojewódzkich zorganizowanych w Kozie-
nicach w 2012 roku, zwiedzili Elektrownię 
w Świerżach Górnych, Zakłady Mleczar-
skie, Mięsne, Szkoły, Szpital, Mieszka-
nia Socjalne, Powiatową Komendę Stra-
ży i Policji. Byli gośćmi w prywatnych 
domach, korzystali z obiektów KCRiS. 
W lipcu 2007 roku 33-osobowa grupa 
dzieci i młodzieży wraz z opiekunami 
przebywała w Kozienicach na kilkudnio-
wym wypoczynku wakacyjnym. Dziesię-
cioosobowa delegacja z Ukrainy na czele 
z Merem Miżgirii Wasylem Szczurem 
gościła u nas również w tym roku, na prze-
łomie stycznia i lutego. Tym razem zwie-

dzała i zapoznała się z funkcjonowaniem 
Domu Pomocy Społecznej, Kozienickiej 
Gospodarki Komunalnej, w tym oczysz-
czalni ścieków, wysypiska śmieci i stacji 
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dokończenie ze str. 1

wodociągów, Zespołu Szkół Nr 1. Była 
w Muzeum Regionalnym w Kozienicach 
i Skansenie w Mniszewie, a także 
w Stadninie Koni. Spotkała się z samorzą-
dowcami gminy i powiatu kozienickiego 
w celu podsumowania 10-letniej współ-

po wspomnieniA Do miżgirii...

pracy  omówienia dalszych działań wyni-
kających z umowy partnerskiej.

Długoletnia współpraca, wynikająca 
z mojego zakresu obowiązków zaowo-
cowała niezwykłą, wyjątkową sympatią 
do ludzi i miżgirskich krajobrazów, co 

poskutkowało prywatnymi wyjazda-
mi. Wraz z mężem i znajomymi urlop 
w 2011 roku spędziłam wędrując szlaka-
mi górskimi po Kamiance i Gorganach. 
Kolejny wyjazd grupy z Kozienic był już 
ukierunkowany przede wszystkim na wy-
prawę w Karpaty Wschodnie, Czarnohorę 
i zdobycie najwyższego szczytu Howerli 
(2061 m n.p.m.) oraz Beskidy Połoniń-
skie w pasmo Świdowiec, a po nim za 
kilka miesięcy do Bukowelu, wyjątkowe-
go ośrodka narciarskiego na Zachodniej 
Ukrainie, posiadającego 50 km tras nar-
ciarskich o różnym stopniu trudności.

Nie ma znaczenia, że czasem trzeba na 
granicy spędzić kilka godzin. To wszyst-
ko rekompensują wyjątkowe miejsca, mili 
ludzie, przyjazny klimat i niezapomniane 
wspomnienia. 

Zachęcam do wyjazdów na Zakar-
packą Ukrainę, gdzie 80 % powierzchni 
zajmują góry. 

lucynA domAŃskA-stAnkiewicz

Szpitalne laboratorium zlokalizowane 
na terenie placówki SPZZOZ w Kozie-
nicach zapewnia pacjentom hospitalizo-
wanym szybkie wykonanie niezbędnych 
badań diagnostycznych. Laboratorium 
Analityczne Centralne jest kluczowym 
działem SPZZOZ, 70% diagnozy lekar-
skiej stanowi wynik badania laboratoryj-
nego.

Laboratorium od początku istnienia 
szpitala jest jego nieodłączną częścią. Za-
łoga to ludzie pracujący od wielu lat, 2/3 
z nich pracuje od początku istnienia szpi-
tala tj. 30 lat. Laboratorium ma duży po-
tencjał, doskonale wykształconą, fachową 
kadrę z dużym doświadczeniem. Wyposa-
żone jest w najwyższej klasy sprzęt diag-
nostyczny. Posiada krajowe i międzyna-
rodowe certyfi katy jakości. 

Dla pacjentów hospitalizowanych 
i pacjentów z poradni przyszpitalnych 
w 2014 roku laboratorium wykonało ok. 
270 tys. badań, odpłatnie dla pacjentów 
ambulatoryjnych wykonało ok. 30 tys. ba-
dań na kwotę ok. 250 tys. złotych – jest to 
dodatkowy przychód dla szpitala. W sa-
mym Punkcie Pobrań przyjmujemy rocznie 
ok. 15 tys. pacjentów wykonując im bada-
nia ze skierowań i odpłatnie. LAC pracuje 
w systemie 24 – godzinnym dysponując 
szerokim panelem badań. 

Laboratorium wykonuje badania w za-
kresie:
• hematologii
• analityki ogólnej
• biochemii
• immunochemii w tym markery nowo-

tworowe
• koagulologii
• gospodarki wodno-elektrolitowej
• równowagi kwasowo-zasadowej
• serologii transfuzjologicznej
• mikrobiologii

Wyposażenie aparaturowe i przygoto-
wanie personelu umożliwia rozszerzenie 
zakresu wykonywanych badań. 

Nadmieniamy, że dla pacjentów am-
bulatoryjnych, którzy wykonują u nas 
badania ze skierowaniem lub odpłatnie, 

Punkt Pobrań jest czynny: od poniedział-
ku do piątku od godz. 8.00 do 20.00, 
w sobotę, niedzielę i święta od godz. 
8.00 do 10.00. Należy pamiętać, że do 
wielu badań pacjent musi być przygoto-
wany np. być na czczo.

Szczegółowych informacji dotyczą-
cych cen badań i przygotowania pacjen-
tów do badań udzielamy telefonicznie 
pod numerami tel. 48 614 82 34 wew. 
219, 354. Kierownik laboratorium Ali-
cja Lipska tel. 48 614 82 34 wew. 252, 
694 894 518

Zapraszamy wszystkich mieszkań-
ców do naszego laboratorium. Ceny 
badań konkurencyjne!

AlicjA liPskA

DziAłAlnoŚĆ lAborAtorium 
AnAlitycznego w szpitAlu

Informacje 
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(nie)poznAne w wiĘzieniAch
Zakład Karny w Żytkowicach z za-

angażowaniem podjął się uczestnictwa 
w akcji społecznej pn. (Nie)poznane 
w więzieniach. W dniu 8 lutego, gdy 
Służba Więzienna obchodzi swoje święto, 
osoby zainteresowane mogły odwiedzić 
jednostkę i od dotychczas niedostępnej 
strony zapoznać się z jej funkcjonowa-
niem.  Celem kampanii było ukazanie 
Służby Więziennej jako nowoczesnej in-
stytucji, która szanując prawa człowieka, 
nie tylko czynnie angażuje się w proces 
readaptacji osadzonych, lecz również 
działa na rzecz społeczności.

Zakład Karny w Żytkowicach zapro-
ponował odwiedzającym niecodzienną 
wycieczkę, która bez wątpienia stanowi-
ła cenną lekcję zarówno dla przybyłych 
osób, jak i dla samych pracowników. 
Uczestnicy zanim zostali oprowadzeni 
po terenie jednostki, musieli zostać za-
poznani z zasadami poruszania się, ce-
lem zapewnienia bezpieczeństwa i ładu 
w jednostce. Swój niezwykły spacer 
rozpoczęli od biura przepustek, gdzie 
mogli wczuć się w rolę osób ubiegają-
cych się o widzenia ze skazanymi. Ko-
lejno poznawali m. in. salę konferencyj-
ną, budynki gospodarcze, samochody 
operacyjne, punkt przyjęć osadzonych. 
Wiele zainteresowania wzbudziła pre-
zentacja multimedialna poświęcona 
funkcjonowaniu jednostki, historii 
i działaniom penitencjarnym. Dyrektor 
ppłk. Michał Lenard przedstawił Zakład 
Karny w Żytkowicach jako jednostkę 
dość małą, lecz o bogatej historii, stwo-
rzoną przez ludzi pełnych zapału i na-
dziei. Ciekawym elementem wyciecz-
ki była również wystawa  twórczości 
własnej osadzonych. Z bliska można 
było przyjrzeć się wykonanym przez ar-
tystów amatorów dziełom, które często 
nie powstałyby bez motywacji płynącej 
ze strony personelu, a teraz cieszą nie 
tylko oczy, ale stanowią często dar ser-
ca dla osób, które potrzebują pomocy, 
wsparcia lub choćby uśmiechu wywo-
łanego przytuleniem pluszowego misia. 
Obrazy, ręcznie robione maskotki, fi gu-
ry wykonane techniką origami moduło-
wego, elementy dekoracyjne i inne są 
żywym dowodem na to, że każdy czło-
wiek posiada talent, tylko trzeba się nad 
nim pochylić. 

Kolejne kroki zwiedzający skiero-
wali w stronę terenu ścisłego, co za-
pewne dostarczyło najwięcej wrażeń. 
Możliwość przebywania w pawilonie 
mieszkalnym, świetlicy, kaplicy, am-
bulatorium, a wreszcie celi mieszkal-

nej została przyjęta z entuzjazmem. 
Uczestnicy wyrażali zaskoczenie wa-
runkami lokalowymi, podnosili wzrok 
na unoszące się w powietrzu samoloty, 
podziwiali gazetki tematyczne, które 
nie tylko zdobią ściany, ale są również 
dla skazanych źródłem wiedzy o świe-
cie. Spacer ścieżkami wydeptanymi 
przez wielu osadzonych był oczywi-
ście połączony z poznaniem specyfiki 
pracy wychowawczej, pedagogicznej, 
programami readaptacji realizowanymi 
w jednostkach penitencjarnych. Naj-
bardziej cennym doświadczeniem dla 
uczestników była jednak możliwość 
rozmowy z funkcjonariuszami Służby 
Więziennej, którzy każdego dnia przy-
chodzą do jednostki z zamiarem służe-
nia innym, co często stanowi dla nich 

wyjątkową misję, dlatego cieszą każde 
słowa uznania i wsparcia płynące w ich 
kierunku.

Pewne jest, że udział Zakładu Karne-
go w Żytkowicach w kampanii społecznej 
(Nie)poznane w więzieniach pozwolił na 
skonfrontowanie własnych wyobrażeń 
z rzeczywistością penitencjarną, pod-
jął działanie prewencyjne, przyczynił 
się do uświadomienia społeczeństwu, 
że osadzeni w pełni zasługują na nor-
malne traktowanie. Ponadto funkcjona-
riusze tutejszej jednostki mieli okazję,
aby pokazać, że Służbę Więzienną tworzą 
zwykli ludzie, na których być może nie 
zwrócilibyśmy uwagi w tłumie, lecz każ-
dego dnia są oni zaangażowani w życie 
całego społeczeństwa.

zakład karny w Żytkowicach

Wydarzenia 
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z polityką zA pAn brAt
27 stycznia 2015 roku uczniowie Ze-

społu Szkół Ogólnokształcących w Brzó-
zie wraz z Wójtem Gminy Głowaczów 
Józefem Grzegorzem Małaśnickim oraz 
dyrektorem szkoły Dariuszem Pronobi-
sem i nauczycielami zwiedzili ważne dla 

polskiej polityki instytucje w Warszawie.
O 10.00 otworzyły się dla nich drzwi 

Pałacu Prezydenckiego. Przewodnik poka-
zała młodzieży pomieszczenia znane z tele-
wizji. Największy zachwyt wzbudziły: Sala 

Rokokowa, Sala Biała oraz znajdujący się 
w Sali Kolumnowej okrągły stół – sym-
bol porozumienia z 1989 roku. Kolejnym 
etapem wycieczki było zwiedzanie bu-
dynku Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
W czasie wojny znajdowała się tam siedzi-

ba gestapo oraz więzienie, w którym ka-
towano Rudego – znanego gimnazjalistom 
z lektury „Kamienie na szaniec”. W Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów, gdzie gościli 
również we wrześniu 2014 r., wzięli udział 

w dyskusji na temat: Dlaczego warto uczyć 
się języka angielskiego? poprowadzonej 
przez Annę Szapert – coach (trenera), na-
uczyciela j. angielskiego.

Wizyta w Warszawie to czwarty 
etap cyklu zajęć poświęconych edukacji 
obywatelskiej. W poprzednich etapach 
gimnazjaliści z Brzózy gościli w swojej 
szkole pracowników Kancelarii Sejmu 
RP oraz Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów, którzy poprowadzili cykl warszta-
tów obywatelskich i patriotycznych oraz 
w dniu 25 listopada 2014 roku zwiedzi-
li budynek Sejmu RP i siedzibę Biura 
Ochrony Rządu.

To wyjątkowe edukacyjne przedsię-
wzięcie było możliwe dzięki osobistemu 
wsparciu Dyrektora Generalnego Kan-
celarii Premiera i zastępcy Szefa Służby 
Cywilnej Tomasza Bolka – absolwenta 
szkoły w Brzózie oraz Wójta Gminy Gło-
waczów Józefa Grzegorza Małaśnickiego, 
który udostępnił autobusy szkolne. Dla 
gimnazjalistów z ZSO w Brzózie była to 
wspaniała wycieczka, która uatrakcyjniła 
im zimowy wypoczynek.

AnnA PrĄtnickA

W dniach 1 – 4.02.2015 w Zespole 
Szkół Nr 1 odbyła się wizyta przygoto-
wawcza do nowego projektu Erasmus 
Plus, którego realizacja planowana jest na 
lata 2015 – 2017.

Kozienicką szkołę odwiedzili koordyna-
torzy Erasmusa i nauczyciele ze szkół BBS 
Donnersbergkreis Rockenhausen w Niem-
czech, Institute for Art and Design MCAST 
Mosta na Malcie oraz francuskiej szkoły 
Lycée Auguste Béhal z Lens.

Zamierzeniem spotkania było omó-
wienie strategii działania, celów projektu 
i metod jego realizacji, a efektem wizyty 
jest przygotowana robocza wersja formu-
larza aplikacyjnego Erasmusa.

Robocza nazwa przygotowywanego pro-
jektu to „Slow food”. Główne cele to propa-
gowanie wśród młodzieży zdrowego stylu 
życia i zdrowego odżywiania się. W projek-
cie nie zabraknie też odwołań do dziedzictwa 
kulturowego wszystkich krajów biorących 
udział w projekcie. Podczas spotkania nie była 
obecna szkoła z regionu Wenecji, która jednak 
ostatecznie potwierdziła udział w realizacji 
projektu. Swoje uwagi do projektu będzie 
zgłaszać podczas konsultacji on-line.

Jeśli projekt uzyska dofi nansowanie, 
to w kolejnych dwóch latach uczniowie 
Zespołu Szkół będą mogli wziąć udział 
w kilkudziesięciu mobilnościach do 

szkół partnerskich.
Przygotowywany projekt nie jest 

pierwszym projektem Erasmus w Zespo-
le Szkół. Jednym z kilkunastu projektów 
Erasmus Plus akcja 2.01 realizowanych na 
Mazowszu jest kozienicki projekt „Maths 
together”, który uczniowie Zespołu Szkół 
realizują we współpracy ze szkołami z Wę-
gier, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch 
i Francji. Dużym wydarzeniem w projekcie 
będzie międzynarodowe spotkanie projek-
towe, które odbędzie się w Zespole Szkół 
Nr 1 w dniach 20 – 24.04.2015. W impre-
zie tej weźmie udział około 30 uczniów 
z 5 krajów europejskich oraz uczniowie 

z Zespołu. Projekt Erasmus Plus „Maths 
Together” jest skierowany do uczniów, 
którzy interesują się nauką przedmiotów 
ścisłych. W ramach projektu odbył się już 
międzynarodowy matematyczny trening 
on-line ze szkołami z 6 krajów, a w kwietniu 
w Kozienicach odbędą się międzynarodo-
we zawody matematyczne w formule od 
kilku lat stosowanej z dużym powodze-
niem w szkołach włoskich. W kolejnych 
latach uczniowie będą wyjeżdżać na za-
wody matematyczne w kolejnych krajach. 
Pod koniec września będzie to np. Wielka 
Brytania.

zs nr 1 im. legionÓw Polskich

erAsmus plus już w przygotowAniu

Informacje
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by czuĆ siĘ bezpiecznie
Według danych statystycznych 

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 
2014 roku na terenie garnizonu mazo-
wieckiego zaistniało 1105 wypadków 
drogowych z udziałem niechronionych 
uczestników ruchu drogowego – pieszych, 
rowerzystów i motocyklistów. W następ-
stwie tych zdarzeń śmierć poniosło 160 
osób, przy czym aż 105 ofi ar to piesi 
użytkownicy dróg. 

Brak widoczności pieszych i rowerzy-
stów jest elementem zdecydowanie wpły-
wającym na możliwość zaistnienia wy-
padku drogowego. Nazbyt często można 
obserwować pieszych, którzy bez żadnych 
widocznych elementów odblaskowych 
poruszają się po drogach naszego powia-
tu, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla 
kierujących pojazdami, ale przede wszyst-
kim dla samych siebie. W tym miejscu na-
leży przypomnieć o zmianach w przepisach 
Prawa o Ruchu Drogowym, które nałożyło 
na pieszych poruszających się po zmroku 
poza terenem zabudowanym obowiązek 
noszenia elementów odblaskowych. 

W dalszym ciągu obserwujemy wykro-
czenia popełniane przez pieszych i rowe-
rzystów, gdzie ignorowane są przez nich 
przepisy ruchu drogowego odnoszące się 
do obowiązku używania elementów od-
blaskowych lub oświetlenia zewnętrzne-
go. Znaczący jest także fakt uczestniczenia 
w zdarzeniach drogowych pieszych i rowe-
rzystów znajdujących się w stanie nietrzeź-

wości, a nawet stwierdzone przypadki leże-
nia nietrzeźwych pieszych na jezdni.

Komenda Powiatowa Policji w Kozieni-
cach podejmuje wszelkie działania, aby prze-
ciwdziałać opisywanym wyżej zagrożeniom. 
Od grudnia 2014 podjęto współpracę z Gmi-
ną Kozienice w ramach projektu „Widoczna 
Gmina”, w trakcie którego elementy odbla-
skowe rozdawane są dzieciom, młodzieży, 
ale przede wszystkim dorosłym uczestnikom 
ruchu drogowego, promując jednocześnie 
świadome i bezpieczne korzystanie z dróg.  

Policjanci naszej komendy od października 
rozpoczęli również działania „Bezpieczni 
po zmroku”, w ramach których również 
rozdawane są odblaski pieszym. Trzeba pa-
miętać, że do zadań policjantów należy rów-
nież egzekwowanie obowiązku używania 
elementów odblaskowych przez pieszych 
i obowiązkowego oświetlenia rowerów. 

Działania będą kontynuowane przez 
kolejne miesiące.

asp. PAtrycjA zAborowskA 

bAjkowA zAbAwA choinkowA
Karnawał to czas radości, zabawy 

i rozrywki. Zarówno mali, jak i doro-
śli czekają momentu, aby się zabawić. 
Świetną ku temu okazją jest niewątpli-
wie zabawa choinkowa, która odbyła się 
w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Przydworzycach 17 stycznia 2015 roku.

Spotkanie zaczęło się premierą spekta-
klu teatralnego pt. Kot w butach, wyreży-
serowanego przez Mariannę Wychocką. 
Na premierę przybyli zaproszeni goście: 

Wójt Gminy Magnuszew Marek Drapa-
ła, Sekretarz Gminy Magnuszew Barba-
ra Sobota, ks. kan. Florian Rafałowski, 
emerytowana dyrektor szkoły Elżbieta 
Kapusta, radni Gminy Magnuszew, rodzi-
ce, dziadkowie, absolwenci, nauczyciele 
i cała społeczność szkolna. 

Przygotowania do wystawienia spek-
taklu trwały od listopada. Plan działań był 
oparty o metodę projektu. Najpierw zo-
stał wybrany scenariusz przedstawienia, 

a następnie 
p r z y d z i e -
lono role, 
z b i e r a n o 
i gromadzo-
no rekwizy-
ty, projekto-
wano stroje, 
d o b i e r a n o 
p o d k ł a d y 
m u z y c z n e 
i piosenki. 
Zaprojekto-
wana zosta-

ła i wykonana przez Dorotę Majewską 
bajkowa scenografi a. 

Zaprezentowane przedstawienie tea-
tralne bardzo podobało się licznie zgro-
madzonej publiczności. Młodych artysów 
i opiekuna przedstawienia nagrodzono 
gromkimi brawami.

Po przedstawieniu nadszedł czas na 
karnawałową zabawę taneczną. Dzieci 
wspaniale się bawiły przy rytmach popu-
larnych przebojów muzycznych. Wśród 
rozbieganych maluchów można było zna-
leźć urzekające księżniczki, dobre wróżki, 
królewiczów, czy Czerwonego Kapturka. 
Samorząd Uczniowski, którego opieku-
nem jest Stanisław Gronek zorganizował 
i przeprowadził konkursy z nagrodami. 
Rada Rodziców przygotowała słodki po-
częstunek oraz ufundowała nagrody. 

Bal karnawałowy dostarczył dzieciom 
i zaproszonym gościom wielu wrażeń. Był 
to mile spędzony czas, a zarazem wspa-
niała integracja społeczności szkolnej.

mAriAnnA wychockA 

Informacje
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Ach co to był zA bAl...
17 stycznia w Zespole Szkół Ponad-

gimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego 
w Garbatce-Letnisku odbył się Bal Stu-
dniówkowy uczniów Technikum Drzew-
nego i Technikum Leśnego. W sobotni 
wieczór w Sali Bankietowej Restauracji 
,,Karczma u Chłopa” zjawili się maturzy-
ści wraz z osobami towarzyszącymi, ich 
rodzice oraz zaproszeni goście. Tradycyj-
nie krótkim przemówieniem studniówkę 
rozpoczął Dyrektor Mirosław Dziedzi-
cki. Po nim głos zabrali również Poseł na 
Sejm RP Czesław Czechyra oraz Wice-
starosta Powiatu Kozienickiego Krzysz-
tof Stalmach.

Po przemówieniach gości nadszedł 
czas na niezwykły moment: przedsta-
wiciele klas IV podziękowali swoim 
nauczycielom i wychowawcy za blisko 
cztery lata wspólnej pracy, która –  miej-
my nadzieję –  zaowocuje dobrymi wyni-
kami egzaminu dojrzałości.

Wreszcie nadszedł moment, na który 
wszyscy niecierpliwie czekali – dyrek-
tor słowami ,,Poloneza czas zacząć” dał 
hasło do rozpoczęcia tańca, bez którego 

żadna studniówka nie może się odbyć. 
Dziewczęta w pięknych kreacjach i chłop-
cy w eleganckich garniturach w efektow-
ny sposób zaprezentowali się w układzie 
tanecznym ćwiczonym od kilku tygodni 
pod okiem Tomasza Lewikowskiego.

Po tym wydarzeniu wszyscy zebrani  

lampką szampana wznieśli toast za pomyśl-
ne zdanie zbliżających się ważnych egzami-
nów, po czym bawili się do samego rana.

Jaka studniówka, taka matura. Jeżeli 
w tym powiedzeniu jest choć ziarnko prawdy, 
to uczniowie klas IV mają maturę w kieszeni.

zsP garbatka–letnisko

29 festiwAl zA nAmi
13 lutego w I Liceum Ogólnokształ-

cącym im. Stefana Czarnieckiego 
w Kozienicach już po raz 29 odbył się 
Festiwal Młodych Talentów SanLO-
remo. Imprezę organizowali klasa Ia 
wraz z wychowawczynią Idą Muraw-
ską oraz Samorząd Uczniowski, a, ze 
swadą, poprowadzili  uczniowie klas 
pierwszych: Wiktor Basaj, Jakub Cie-
ślak i Patryk Gryszko. Na scenie po-
jawili się kolejno: Karol Rostkowski, 
uczeń klasy III d z I LO w Kozieni-
cach, reprezentujący rap, Venevicus 
– duet: Szymon Harris Balcerek oraz 
Dawid „Unelith” Nowakowski, grający 
ambient power mystic metal. Obydwaj 
wykonawcy wywodzą się z Kozienic 
i są również uczniami I liceum. Jako 
ostatni pojawili się na scenie muzycy 
z zespołu Colt 44, reprezentujący rock/
punk/metal. Ciekawostką jest to, iż za 
perkusją zasiadła dziewczyna – We-
ronika Grabarczyk, również licealist-
ka, która na scenie czuła się jak ryba 
w wodzie.

Tegoroczny festiwal miał formę pre-
zentacji połączonej z warsztatami mu-
zyczno – wokalnymi, które poprowadził 
absolwent I Liceum, muzyk – Łukasz Ró-
życki. Występom przyglądały się również 
Adrianna Glegoła i Izabela Potent – re-

prezentantki samorządu uczniowskiego. 
Koncert przebiegał w przyjaznej i twór-
czej atmosferze, przy aplauzie chętnej 
do zabawy publiczności, która gromkimi 
owacjami nagradzała młodych artystów 
i ich instruktora. Wszyscy występujący 
zostali nagrodzeni sprzętem nagłaśnia-
jącym oraz upominkami ufundowany-
mi przez Gminę Kozienice, Starostwo 
Powiatowe w Kozienicach, Kozieni-
cką Gospodarkę Komunalną, Esselte, 
a także zaprzyjaźnione fi rmy: Kozieni-
ckie Centrum Rekreacji i Sportu, Kozie-
nicki Dom Kultury, ZUH Optyk D. Osia-

dacz, Piekarnia Oskroba, Galeria Smaku, 
Biuro Techniczno – Handlowe SHILL 
Eksport Sp. z o.o., Bakoma Bis Sp. 
z o.o. Janików. Wszystkim sponsorom 
serdecznie dziękujemy. Patronat nad im-
prezą sprawowała Ewa Malec Dyrektor 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefa-
na Czarnieckiego w Kozienicach.

W przyszłym roku SanLOremo będzie 
obchodziło trzydziestolecie swojego ist-
nienia. Na jubileuszowy koncert organi-
zatorzy zapraszają już dziś.

beAtA smykiewicz-rÓŻyckA

Wydarzenia
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„czArownA noc” liceAlistów
Studniówka to tradycyjny bal mło-

dzieży maturalnej, który odbywa się 
zwyczajowo na sto dni przed maturą 
i jest symbolicznym początkiem nowe-
go etapu w życiu licealistów. Poprze-
dza on już ostateczne przygotowania 
do najważniejszego dla młodego czło-
wieka egzaminu, czyli matury. Jest to 
pierwszy poważny sprawdzian, którego 
pozytywne wyniki pozwolą bezpiecznie 
wejść w dorosłe życie.

Aby tradycji stało się zadość, sło-
wami „Poloneza czas zacząć” – przed-
stawiciele rodziców Wioletta Budny 
i Jerzy Koprowski rozpoczęli uroczysty 
bal studniówkowy młodzieży z I Lice-
um Ogólnokształcącego im. Stefana 
Czarnieckiego w Kozienicach, który 
odbył się w sobotni wieczór 7 lutego 
2015  r. w sali balowej ENEA Wytwarzanie 
w Świerżach Górnych.

Odświętne i szykowne stroje mło-
dzieży, podekscytowani rodzice i wzru-
szeni nauczyciele w przepięknie udeko-
rowanej sali najlepiej oddawały nastrój 
tego wydarzenia. Wśród grona zapro-
szonych gości znaleźli się: Poseł na 
Sejm RP – Czesław Czechyra, Starosta 
Powiatu Kozienickiego – Janusz Stą-
pór, Przewodniczący Rady Powiatu – 
Włodzimierz Stysiak, Proboszcz Parafi i 
św. Krzyża – ksiądz kanonik Kazimierz 
Chojnacki, a także nauczyciele, rodzi-
ce i przyjaciele tegorocznych maturzy-
stów. Gdy przebrzmiały ostatnie takty 
poloneza z elegancją odtańczonego 
przez młodzież, a przygotowanego pod 
czujnym okiem Elżbiety Rosołowskiej 
– Zmitrowicz, głos zabrali zaproszeni 
goście. Skierowane do licealistów ży-
czenia i gratulacje podkreślały niezwy-
kłość chwili, przypominając jednocześ-

nie, że ta noc to przełom i symboliczne 
wprowadzenie w nowy etap dorosłego 
życia.

Dyrektor Ewa Malec, zwracając się do 
tegorocznych maturzystów, podkreśliła 
szczególną więź, jaka połączyła boha-
terów tego wieczoru z wychowawcami, 
nauczycielami i całą społecznością szkol-
ną, zapewniła, iż wypracowane sukcesy 
i osiągnięcia będą zapamiętane, wyniki 
egzaminu maturalnego otworzą wiele 
drzwi, pozwolą studiować na wybranych 
uczelniach i realizować zaplanowaną 
drogę życiową. Mówiąc: ważne jest, aby 
każdy z Was dążył do szczęścia, pamię-
tając przy tym , by nigdy nie tracić siły 
ducha i wiary we własne możliwości, pod-
kreśliła, że szacunek, serdeczność oraz 
życzliwość wobec otaczających nas ludzi 
jest równie istotny, jak nieustanny rozwój 
umysłu młodego człowieka. Dyrektor za 
zaangażowanie i wspieranie młodzieży, 

za trud pracy wychowawczej i dydaktycz-
nej, poświęcenie i oddanie podziękowa-
ła także wychowawcom i całemu Gronu 
Pedagogicznemu pamiętając również 
o rodzicach i ich wspaniałej współpracy 
ze szkołą. Na zakończenie swojego prze-
mówienia, podtrzymując wesołą tradycję, 
dyrektor dedykowała każdej klasie za-
bawny wierszowany tekst, podkreślający 
charakter i wyjątkowość uczniów oraz ich 
opiekunów. 

Przedstawicielki Rady Rodziców 
– przewodnicząca Aldona Bernaś i Iza 
Łuczyńska życzyły maturzystom pomyśl-
ności oraz wspaniałej zabawy. Następnie 
głos zabrały przedstawicielki Samorządu 
Uczniowskiego, które również wierszo-
wanym tekstem zwróciły się do koleżanek 
i kolegów, wymieniając atuty uczniów 
z poszczególnych profi lów. Na zakoń-
czenie swoją wdzięczność za trzyletni 
trud wychowawczy wyrazili wzruszeni 
i dumni rodzice, a przedstawiciele klas 
trzecich wręczyli paniom dyrektor – Ewie 
Malec i Annie Liwosze oraz wychowaw-
com – Marzannie Chołuj, Annie Przerwie 
– Bieniek, Sylwii Milczarczyk oraz Bo-
żenie Stępień piękne bukiety róż, okazu-
jąc w ten sposób wdzięczność za opiekę 
i wsparcie w trzyletnim etapie kształcenia 
licealnego. 

Szampańska zabawa trwała do bia-
łego rana, uświetniana pokazami walca 
i tańca nowoczesnego przygotowanymi 
przez maturzystów. Życzymy naszym 
uczniom, aby w podobnych, radosnych 
nastrojach, doskonale przygotowani 
przystąpili do zbliżających się egzami-
nów maturalnych, a ich efekty były do-
skonałe. Powodzenia! 

justynA kwAŚnik

Wydarzenia
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kolejna „ziemia kozienicka”
31 stycznia w Bibliotece Publicznej 

Gminy Kozienice im. ks. F. Siarczyń-
skiego w Kozienicach odbyła się pre-
zentacja najnowszego wydania XXIX 
zeszytu Ziemia Kozienicka – periodyku 
kulturalno-historycznego wydawanego 
przez Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Kozienickiej i kozienicką Bibliotekę. 

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni 
goście, w tym poseł na sejm RP Czesław 
Czechyra, miłośnicy historii i regionu 
oraz autorzy niektórych artykułów. Na 
początku wszystkich powitała Dyrektor 
Biblioteki Elżbieta Stąpór, Przewodni-
czący TMZK Lech Wiśniewski pokrót-
ce przedstawił zawartość i formę wy-
dawnictwa, po czym Sekretarz TMZK 
przy pomocy prezentacji multimedialnej 
szczegółowo przybliżył zgromadzonym 
tematykę poszczególnych tekstów oraz 
ich autorów. Obecni podczas prezentacji 
autorzy tekstów m.in.: Inka Rawiczówna-
Leśnikowska, Janina Kuśmierczyk, Ma-
ciej Kordas opowiedzieli o swoich teks-
tach oraz chętnie odpowiadali na pytania 
uczestników. Pod koniec spotkania poseł 
Czesław Czechyra podziękował autorom 
i pogratulował Towarzystwu Miłośni-
ków Ziemi Kozienickiej szerokiej dzia-
łalności i promowania lokalnej historii, 
m.in. dzięki kolejnym zeszytom Ziemii 
Kozienickiej. 

Bieżący numer zeszytu otwiera cykl 
czterech opracowań będących pokłosiem 
konferencji popularno-naukowej „Wiel-
ka Wojna na Ziemi Kozienickiej”, którą 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Ko-
zienickiej zorganizowało 18 październi-
ka w Kozienicach w ramach obchodów 
100. lecia wybuchu I wojny światowej. 
Dr Grażyna i mgr inż. Łukasz Michal-
scy przedstawiają postać generała Iwa-
na Dehna przez pryzmat jego służby 
inżynieryjnej, budowniczego twierdz 
w Królestwie Polskim: Modlin, Cytadela 
Warszawska, Dęblin, Brześć Litewski, za 
czasów caratu. Mjr rez. Jerzy Trzaskow-
ski prezentuje różne rodzaje fortyfi kacji 
i umocnień polowych (oraz pozostałości 
po nich) powstałych na ziemi kozieni-
ckiej podczas działań wojennych w latach 
1914-1915. Płk dr inż. Andrzej Rypulak 
przestudiował jeden z epizodów Wiel-
kiej Wojny rozgrywający się sto lat temu 
pod Kozienicami. W kolejnym artykule 
Krzysztofa Zająca zawarte są informacje 
i materiały na temat oddziałów Legionów 
Polskich przebywających w Kozienicach 
w latach 1915-1916. 

Doktor Maciej Kordas dokonuje ana-

lizy stosunków demografi cznych naszego 
miasta u zarania jego lokacji. Postulator-
ka procesu beatyfi kacyjnego Kazimiery 
Gruszczyńskiej – siostra Lucyna Czer-
mińska przedstawia życiową drogę ko-
zieniczanki, założycielki Zgromadzenia 
Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. 
Irena Leśnikowska w artykule „Dziecię-
cymi oczami. Wspomnienia Inki – Ko-
zienice 1933-1939”, zawarła swoje wspo-
mnienia, spostrzeżenia z młodzieńczych 
czasów swojego życia, które spędziła 
w Kozienicach. Artykuł Mariusza Zimne-
go przedstawia udział I batalionu czołgów 
lekkich w działaniach wojennych w okoli-
cach Kozienic i Głowaczowa we wrześniu 
1939 r. Dwa następne teksty to artykuły 
wspomnieniowe o Marianie Grzybowskim 
i Tadeuszu Kulawiku, wieloletnich dzia-

łaczach animatorach kozienickiego życia 
kulturalnego. Na końcu zawarto kronikę 
wydarzeń kulturalnych organizowanych 
przez TMZK w 2014 r. 

Początki wydawnia Zeszytów Ziemia 
Kozienicka datuje się na 1974 r., kiedy  
ukazały się 2 numery. Niestety cenzura 
nie dopuściła do wydania kolejnych. Wy-
dawanie Zeszytów wznowiono w 1992 r. 
i od tego czasu do dziś, nieprzerwanie uka-
zało się ich już XXIX. Początkowo były 
to kilkunastronicowe opracowania z kil-
koma artykułami. Obecnie Zeszyty liczą 
niemalże 150 stron,  zawierają kilkanaście 
artykułów autorów z naszego regionu oraz 
z krajowych ośrodków naukowych o cha-
rakterze typowo naukowym, popularno-
naukowym bądź sprawozdawczym. 

krzysztoF zAjĄc

Wydarzenia
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ZATRZYMAĆ CZAS I PAMIĘĆ. DAWNE KOZIENICE W FOTOGRAFII, 
CZYLI PODRÓŻ SENTYMENTALNA

23 stycznia w Muzeum Regionalnym 
im. prof. Tomasza Mikockiego w Kozieni-
cach odbyło się otwarcie wystawy zatytu-
łowanej Zatrzymać czas i pamięć. Dawne 
Kozienice w fotografi i, której autorami są 
Ewa Jaźwińska oraz Sławomir Zawadzki. 

Wystawa obejmuje skany ponad 300 
fotografi i – często amatorskich, małych, 
które trzeba było powiększyć. Dzięki nim 
wystawa zadedykowana Kozieniczanom 
– zarówno tym, których już nie ma, jak 
i tym, którzy współtworzą obecne Kozieni-
ce – pokazuje, jak miasto zmieniało się na 
przestrzeni dekad i zmienia się nadal. Naj-
młodsze fotografi e pochodzą z 1994 roku. 
Najstarsza natomiast z roku 1910 i przedsta-
wia rosyjskiego ofi cera z 25 Pułku Smoleń-
skiego, stacjonującego w Kozienicach, ze 
swoją rodziną na posesji pana Mlastka. Jed-
nak ułożone nie chronologicznie a ulicami 
zdjęcia nie tworzą całości zamkniętej – au-
torzy wystawy zostawili miejsce na kolejne 
fotografi e, które być może mieszkańcy Ko-
zienic mają w zbiorach rodzinnych i które 
zechcą dołączyć do już prezentowanych.

Do stworzenia wystawy wykorzystano 
fotografi e ze zbiorów nie tylko Muzeum 
Regionalnego w Kozienicach, ale także 
Bogusława Górniaka, Tomasza Lottko, 
Michała Woźnego.

Prawie 90 % prezentowanych zdjęć to fo-
tografi e należące do muzeum, co oznacza, że 
muzeum jest w posiadaniu oryginałów oraz 
części negatywów. Każde zdjęcie ma kartę 
inwentarzową, która zawiera nie tylko format 
zdjęcia i stan zachowania, ale również opis 
widocznych na nich budynków oraz postaci.

Jak mówi Ewa Jaźwińska, która jest 
komisarzem wystawy: Zostały one zeska-
nowane i powiększone. Pierwsze założe-
nie wystawy było takie,  że będzie zdjęcie 
oryginalne w ramce i obok niego duży 
skan, ale w ten sposób ograniczylibyśmy 
ilość prezentowanych zdjęć.

Na zdjęciach dawnych Kozienic widać 
także ich mieszkańców, którzy tworzyli to 
miasto, żyli w nim, o nim decydowali. Moż-
na zobaczyć starostę Kowalskiego, a także 
radnych miasta z okresu międzywojennego. 
Są również Kozieniczanie z lat 50, czyli tak 
zwana inteligencja kozienicka, która była 
zaangażowana chociażby w teatr kozienicki 
przedstawiający sztuki na bardzo wysokim 
poziomie. Na zdjęciach widoczny jest też 
znany mieszkańcom miasta mgr Janeczek, 
kierownik ówczesnej apteki.

To wszystko sprawia, że do wystawy 
trudno podejść bez emocji i sentymentu. 
Również jej autorka ma swoje ulubione fo-
tografi e i widoczne na nich zakątki miasta, 
podobnie jak zapewne każdy, kto zacznie 
się tym fotografi om uważnie przyglądać.

Jednak wystawa nie należy do łatwych. 
Trzeba kojarzyć miejsca, wychwytywać 
szczegóły krajobrazu i architektury, posiadać 
wiele informacji dotyczących miasta, aby 
zrekonstruować dawne Kozienice, ale wy-
stawa stanowi także niemałą lekcję historii. 
Praktycznie każde zdjęcie jest opowieścią 
samą w sobie, przy każdym z nich można 
by stać i opowiadać. Dzięki prezentowanym 
fotografi om widać, jak błyskawicznie miasto 

się rozrasta, ale można dostrzec również za-
kątki, które oparły się upływowi czasu i są 
prawie niezmienione od czasów wojny.

Ponadto wystawa została uzupełnio-
na obiektami, które pochodzą ze zbiorów 
muzeum oraz prywatnej kolekcji Sławo-
mira Zawadzkiego. Przy zdjęciach pałacu 
umieszczone zostały fragmenty elementów 
wystroju architektonicznego elewacji pała-
cowej, przy pozostałych można zobaczyć 
np. pompę gaśniczą, maszynę do szycia, 
pralkę z okresu międzywojennego.

W dniu otwarcia wystawy licznie przy-
byłych gości powitał dyrektor muzeum 
Krzysztof Reczek, który zauważył, że na 
wystawę przyszli Kozieniczanie w różnym 
wieku i starsi i młodsi, i dzieci – wszyscy, 
którym to miasto jest bliskie, a jego sprawy 
leżą im na sercu. Widziałem zainteresowa-
nie na Państwa twarzach, kiedy właściwie 
byliście sami sobie przewodnikami, oglą-
dając wystawę przed jej otwarciem. Myślę, 
że była to bardzo potrzebna wystawa i że 
będziecie tutaj wracać.

Wernisażowi towarzyszyły dźwięki 
szlagierów sprzed lat w wykonaniu To-
masza Gieronia nauczyciela Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Kozienicach.

Zatrzymać czas i pamięć. Dawne Kozie-
nice w fotografi i to wystawa stała, zawiera-
jąca fotografi e przedstawiające miasto od 
czasów dwudziestolecia międzywojennego, 
poprzez okres okupacji, wczesne lata po-
wojenne do czasów współczesnych, które 
zatrzymując czas w kadrze, próbują ocalić 
dawny wygląd miasta i jego mieszkańców 
od zapomnienia. Zapraszają do cofnięcia się 
w czasie i odbycia sentymentalnego czy tyl-
ko wspomnieniowego spaceru po Kozieni-
cach sprzed lat. Można ją oglądać codzien-
nie w godzinach od 9 do 16 z wyjątkiem 
poniedziałków i dni ustawowo wolnych.

AgnieszkA gAjdA

Wydarzenia
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Ale to już było... i wróci zA rok
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu ferie zimo-
we w roku szkolnym 2014/2015 przypadły  
w województwie mazowieckim na dni od  
19 stycznia do 1 lutego. Ponieważ nie wszy-
scy wyjechali na odpoczynek zorganizowa-
ny, bądź nie objął on wszystkich dni ferii, 
dzieci i młodzież mogły skorzystać z oferty 
przygotowanej dla nich na miejscu. Zajęcia 
feryjne czekały na nich w szkołach, ale i poza 
nimi również nie brakowało atrakcji.

W Gminnym Centrum Rekreacji, Spor-
tu i Promocji w Garbatce – Letnisku 
odbywały się zajęcia zarówno dla dzieci 
z zerówki oraz klas I – III, jak i dzieci star-
szych oraz młodzieży. W ofercie znalazły 
się m.in. projekcje filmów, gry planszowe, 
czy zajęcia plastyczne. 

W szkołach gminy Głowaczów ucz-
niowie mieli dostęp do bibliotek, sal kom-
puterowych, otwarte było dla nich również 
zaplecze sportowe, zaś w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Brzózie odbywały się 
warsztaty z przedsiębiorczości realizowane 
w ramach projektu „Na własne konto”. 

W Gniewoszowie ofertę na ferie przy-
gotowały szkoły. Znalazły się w niej zajęcia 

tematyczne, komputerowe oraz sportowe.
Ofertę dla uczniów z terenu gminy 

Grabów nad Pilicą przygotowała rów-
nież Cyberia. Tutaj wśród atrakcji znala-
zły się m.in. spotkanie z aktorem Andrze-
jem Jurczyńskim, a także quizy i zabawy 
z nagrodami.

Gminna Biblioteka Publiczna – Cen-
trum Kultury w Magnuszewie miała  
w ofercie projekcje filmowe, poranki dla 
dzieci, zajęcia plastyczne, kostiumowy bal 
karnawałowy, jak również wyjazdy do kina 
i zwiedzanie wystawy budowli z klocków 
lego, a także zajęcia sportowe.

W gminie Sieciechów poza dyżurami  
w szkołach dzieci mogły korzystać z kom-
puterów oraz internetu w Gminnej Bibliote-
ce Publicznej w Sieciechowie, a także w jej 
filii w Zajezierzu.

Najwięcej atrakcji zapewniła gmina 
Kozienice, gdzie zarówno w Ognisku Pra-
cy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski”, 
jak i w Kozienickim Domu Kultury dzieci  
i młodzież mogły korzystać z przygotowa-
nej specjalnie dla nich oferty programowej, 
w której były warsztaty tematyczne poświę-
cone m.in. kaligrafii, fotografii, zajęciom 

plastycznym, wokalnym, tanecznym, war-
sztaty multimedialne, iluzjonistyczne, kurs 
makijażu, a także wyjazdy do kina i teatru, 
konkursy i turnieje sprawnościowe.

Kozienickie Centrum Rekreacji i Spor-
tu poza basenem oraz grami i zabawami 
na lodowisku zaproponowało bezpłatną 
naukę pływania dla dzieci oraz bezpłatną 
naukę jazdy na łyżwach dla dzieci, a tak-
że feryjny turniej piłki nożnej TRAMPEK 
2015 i zajęcia fitness. 

Również w Muzeum Regionalnym 
im. prof. Tomasza Mikockiego w Ko-
zienicach podczas ferii dzieci, młodzież 
i dorośli mogli wziąć bezpłatny udział 
w zajęciach ceramicznych w pracowni 
„Opłotki” połączonych z nauką toczenia 
na kole garncarskim.

Podczas ferii można było również 
korzystać z bogatego księgozbioru i au-
diobooków Biblioteki Publicznej im. ks. 
Franciszka Siarczyńskiego i jej filii.

Dzieci i młodzież mogą zatem czas fe-
rii wykorzystać w sposób czynny, twórczy  
i aktywny, a przede wszystkim bezpieczny.

AgnieszkA gAjdA

Kwalifikacja wojskowa obejmuje 
całokształt przedsięwzięć mających na 
celu ustalenie zdolności do czynnej służ-
by wojskowej i wstępne przeznaczenie 
do poszczególnych form powszechnego 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Przeprowadzają ją wojewodowie 
– każdy na terenie przez siebie admini-
strowanym – przy współudziale szefów 
wojewódzkich sztabów wojskowych oraz 
starostów, wójtów, burmistrzów i prezy-
dentów miast.

W br. obowiązkowej kwalifikacji 
wojskowej podlegają mężczyźni uro-

dzeni w 1996 roku, mężczyźni urodzeni 
przed 1996, którzy jeszcze nie posiadają 
określonej kategorii zdolności do służ-
by wojskowej, osoby urodzone w 1991, 
1992, 1993, 1994 i 1995 roku, które  
z różnych powodów nie mogły stawić się 
w poprzednich latach do kwalifikacji. Do 
kwalifikacji wojskowej stawiają się rów-
nież osoby, które w latach poprzednich 
zostały uznane przez komisje lekarskie 
za czasowo niezdolne do czynnej służby 
wojskowej, kobiety posiadające kwalifi-
kacje do czynnej służby wojskowej lub 
pobierające naukę w celu ich uzyskania 
oraz osoby, które ukończyły 18 rok życia  
i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia 
służby wojskowej. Do kwalifikacji woj-
skowej również zobowiązane są stawić 
się kobiety z wykształceniem medycz-
nym, stomatologicznym oraz panie, które 
kończą psychologię.

Kwalifikacja polega na badaniu le-
karskim i uzyskaniu książeczki wojsko-
wej. Od 2 do 26 lutego komisja lekarska  
w Kozienicach przyjmie 5 kobiet oraz 
422 mężczyzn objętych obowiązkiem 
kwalifikacji wojskowej, w ramach któ-
rej ustalone zostały zdolność do czynnej 
służby wojskowej i wstępne przeznacze-

nie do poszczególnych form powszechne-
go obowiązku obrony. Dokonane będzie 
również założenie lub aktualizacja ewi-
dencji wojskowej, wydanie wojskowych 
dokumentów osobistych, przeniesienia 
osób podlegających stawieniu się do 
kwalifikacji wojskowej do rezerwy oraz 
przygotowanie rekrutacji wojskowej do 
ochotniczych form służby wojskowej.

Podczas badania lekarskiego każ-
dy poborowy ma badany wzrok, słuch, 
mierzone ciśnienie, przeprowadzany jest 
wywiad chorobowy, aby sprawdzić, czy 
przebyte choroby rzutują na obecny stan 
zdrowia. Jeżeli zachodzi konieczność ba-
dań specjalistycznych, poborowy dostaje 
skierowanie na wykonanie konkretnych 
badań.

Po 14 dniach objęci obowiązkiem 
kwalifikacji wojskowej są automatycznie 
przenoszeni do rezerwy.

W przypadku niestawienia się do 
kwalifikacji wojskowej bez uzasadnio-
nej przyczyny na osobę podlegającą owej 
kwalifikacji może zostać nałożona grzyw-
na lub zarządza się jej przymusowe do-
prowadzenie przez policję.

AgnieszkA gAjdA

kwAlifikAcjA wojskowA w powiecie kozienickim
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rozmowy o rolnictwie
27 stycznia w sali konferecyjnej Ośrod-

ka Rekreacji i Turystyki KCRiS odbyło 
się spotkanie producentów rolnych z tere-
nu powiatu kozienickiego z Kazimierzem 
Plocke Sekretarzem Stanu w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Spotkanie dotyczyło sytuacji ekonomicz-
nej w rolnictwie. Oprócz wiceministra wzię-
li w nim udział również Czesław Czechyra 
Poseł na Sejm RP, Dariusz Wiraszka Podse-
kretarz Stanu Zastępca Głównego Inspektora 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Leszek Świę-
tochowski Prezes Agencji Nieruchomości 
Rolnych, Roman Bąk Przewodniczący Rady 
Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej 
w Kozienicach, Krzysztof Stalmach Wicesta-
rosta Powiatu Kozienickiego, radni powiatu 
kozienickiego, przedstawiciele rad i samorzą-
dów gmin oraz wszyscy zainteresowani spot-
kaniem. Organizatorem spotkania był Zwią-
zek Producentów Rolnych w Kozienicach, 
którego prezes scharakteryzował rolnictwo 
z terenu powiatu kozienickiego, problemy, 
z jakimi borykają się rolnicy, a także produkcję 
trzody chlewnej i warzyw oraz wpływ sytua-
cji międzynarodowej na te sektory rolnictwa. 
Natomiast Roman Bąk przewodniczący Rady 
Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej 
w Kozienicach odniósł się do problemu pro-
dukcji i przetwórstwa mlecznego.

Kazimierz Plocke wiceminister poruszył 
temat melioracji podstawowych i szczegó-
łowych, a także gospodarki wodnej, temat 

krajowych list instrumentów wsparcia dla 
wspólnej polityki rolnej i wiążących się 
z tym dopłat do paliwa rolniczego, dopłat 
do kredytów inwestycyjnych i klęskowych, 
dofi nansowania materiału siewnego, do-
fi nansowania kosztów postępu biologicz-
nego w produkcji roślinnej i zwierzęcej. 
Poruszył kwestie rozwiązań ustawowych 
fi nansowania z budżetu UE w ramach płat-
ności bezpośrednich oraz programu rozwo-
ju obszarów wiejskich i ich zróżnicowania. 
Podsumował również kondycję naszego 
kraju jako eksportera.

Podczas spotkania poruszone zostały 

także tematy wiążące się z ubojem rytu-
alnym, prawem łowieckim oraz embargo. 
Głos zabrał również Dariusz Wiraszka 
odnosząc się do producentów materiału 
roślinnego – producentów owoców oraz 
warzyw i ich sytuacji na rynku.

Patronat honorowy nad spotkaniem 
producentów rolnych z terenu powiatu 
kozienickiego z Kazimierzem Plocke Wi-
ceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
sprawowali Janusz Stąpór Starosta Po-
wiatu Kozienickiego oraz Tomasz Śmie-
tanka Burmistrz Gminy Kozienice.

AgnieszkA gAjdA

Kozienicki Park Krajobrazowy chroni 
jeden z najcenniejszych pod względem przy-
rodniczym kompleksów leśnych w Polsce. 
Występuje tu szereg siedlisk przyrodniczych 
oraz gatunków chronionych i zagrożonych 
wymarciem. Teren ten odznacza się znacz-
ną rozmaitością zbiorowisk leśnych, od bo-
rów suchych i świeżych począwszy, poprzez 
bory i lasy mieszane, lasy liściaste do pod-
mokłych olsów i łęgów. Wizytówką Kozie-
nickiego Parku są endemiczne, wyżynne, 
jodłowe bory mieszane, natomiast jednym 
z najważniejszych i zajmującym tu największą 
powierzchnię siedliskiem przyrodniczym są 
grądy subkontynentalne. Roślinność nieleśna, 
pomimo że zajmuje niewielką powierzchnię 
jest różnorodna i prezentuje bardzo odmienne 
względem siebie grupy ekologiczne. Do naj-
ciekawszych należy roślinność torfowisko-
wa, skupiona w południowej części obszaru. 
Zbiorowiska leśne i nieleśne tworzą piękną 
mozaikę krajobrazową, której towarzyszy bo-
gactwo świata roślin i zwierząt.

11 lutego 2015 r. w Centrum Aktywno-
ści Lokalnej w Pionkach odbyła się uroczy-

sta premiera fi lmu „Kozienicki 
Park Krajobrazowy – zielone 
serce Mazowsza”.

Dwudziestominutowy fi lm 
w reżyserii Sławomira Wąsika 
przedstawia bogactwo przy-
rodnicze Kozienickiego Par-
ku, najciekawsze i najcenniej-
sze siedliska oraz zwierzęta 
uchwycone w ich naturalnym 
środowisku. Autor zdjęć spę-
dził wiele godzin w terenie, 
aby uchwycić najpiękniejsze 
momenty ze świata przyrody.

Udział w uroczystości wzię-
li m.in.: przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego, przedstawi-
ciele samorządów powiatowych 
i gminnych, dyrektorzy szkół z terenu Ko-
zienickiego Parku Krajobrazowego, Nadleś-
niczowie Nadleśnictw Kozienice, Zwoleń, 
Radom, przedstawiciele Lokalnych Grup 
Działania, instytucji i stowarzyszeń działają-
cych w regionie, lokalni przedsiębiorcy.

Film powstał na zlecenie Mazowie-

ckiego Zespołu Parków Krajobrazowych 
dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie w ramach zadania pn. 
„Zielone serca Mazowsza – kampania 
edukacyjno-informacyjna o mazowieckich 
parkach krajobrazowych” 

kozienicki Park krajobrazowy

premierA filmu 
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Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął ogólnopolską kampanię społeczną realizowaną w ramach Profi laktycznego programu 
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Kampania potrwa do końca 2016 roku, w trakcie jej trwania pojawią się spoty telewizyjne i radiowe, broszury, ulotki edukacyjne 
i plakaty, billboardy oraz spoty na nośnikach LCD w tramwajach i autobusach. Wzmocnieniem dla działań w mediach będą imprezy 
w środowiskach lokalnych realizowane przez wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, a także poradnictwo 
prowadzone przez przeszkolony personel medyczny.

Celem kampanii Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu! jest zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania 
substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania. Główną grupą docelową kampanii są kobiety w wieku prokrea-
cyjnym, ciężarne oraz ich rodziny i bliscy.

Według badań GIS z 2012 roku 2,2% polskich kobiet w ciąży przyjmuje środki uspokajające lub nasenne, 7% pali papierosy, a aż 
10,1% spożywa alkohol. Dodatkowo 22,5% ciężarnych jest codziennie narażonych na wdychanie dymu tytoniowego w domu.

O ile 90,2% kobiet, jako wysoki czynnik ryzyka dla rozwijającego się płodu, uznaje aktywne palenie tytoniu, świadomość na 
temat szkodliwości picia alkoholu jest dużo niższa. Nadal wiele Polek uważa, że picie niewielkich ilości alkoholu w trakcie ciąży 
nie jest szkodliwe dla płodu (2,5%). Niektóre z nich są zdania, że picie dużych ilości alkoholu nie jest w ogóle ryzykowne. 

Niepokojącym jest również fakt, że aż 56,5% kobiet ciężarnych nie uzyskało od lekarza informacji na temat skutków spożycia 
alkoholu w ciąży. Co gorsza, 1,4% Polek dowiadywało się w gabinecie lekarskim, że picie małej ilości alkoholu w ciąży jest do-
puszczalne lub nawet zalecane. W konsekwencji w 2012 roku u 0,5% badanych dzieci z wadami wrodzonymi stwierdzano cechy 
alkoholowego zespołu płodowego (FAS) w postaci m.in. niedorozwoju płytek paznokciowych, krótkich szpar powiekowych, braku 
rynienki nosowo-wargowej, zeza, cienkiej górnej wargi i krótkiej szyi.

Całkowity budżet Projektu wynosi 4 045 519 CHF (12 456 154 PLN), z czego wartość dofi nansowania Projektu przez stronę szwaj-
carską wynosi 85% i obejmuje kwotę 3 438 691 CHF (10 587 730 PLN), pozostałe 15% w kwocie 606 828 CHF (1 868 424 PLN) 
stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.

Więcej informacji na stronach: www.zdrowiewciazy.pl oraz www.e-stawiamnazdrowie.pl 

nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!
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Dr Jarosław Szarek to historyk IPN, 
publicysta i autor książek Wojna z na-
rodem oraz Czarne juwenalia. Jest tak-
że współautorem m.in.takich tytułów 
jak: Czy ktoś przebije ten mur? Spra-
wa Stanisława Pyjasa, Stan wojenny 
w Małopolsce…, Komunizm w Polsce, 
Królowo Polski, Przyrzekamy! Jasno-
górskie Śluby Narodu Polskiego, Za-
kopiańska „Solidarność” 1980-1989, 
Po dwóch stronach barykady, Zaczę-
ło się w Polsce 1939-1989, W cieniu 
czerwonej gwiazdy. Zbrodnie sowie-
ckie na Polakach (1917-1956), a także 
serii książek historycznych dla dzieci 
Kocham Polskę.

W swojej najnowszej książce „Po-
wstanie styczniowe. Zryw wolnych 
Polaków” Jarosław Szarek, opisując 

genezę wybuchu powstania stycznio-
wego, przypomina, że członkowie 
Rządu Narodowego, który wezwał 
narody Polski, Litwy i Rusi do walk 
o wolność, zdawali sobie sprawę 
z tego, że są one przedwczesne. Tłu-
maczy, iż decyzja o rozpoczęciu po-
wstania wynikała z rosyjskich prób 
rozbicia struktur konspiracyjnych po-
przez zarządzenie branki. Nie zdążono 
przygotować broni, dowódców, planów, 
w niektórych regionach silne były 
wpływy białych, niechętnych wybucho-
wi powstania” – pisze autor publikacji. 
Dodaje, że przynajmniej początkowo 
powstańcy nie zamierzali wywołać po-
wszechnego zrywu. Zakładano – cytuje 
słowa członka Rządu Narodowego Jó-
zefa Janowskiego – że “przynajmniej 

w wielu miejscach zwyciężymy, że 
z bronią w ręku, prowadząc partyzant-
kę (...) doczekamy się potrzebnej broni 
i zdołamy poruszyć masy do ogólnego 
powstania.

W takich okolicznościach, bez na-
leżytego przygotowania, z 22 na 23 
stycznia 1863 r. wybuchł najdłuższy, 
bo trwający do jesieni 1864 r., polski 
zryw narodowy. Otwarta walka słabo 
uzbrojonych powstańców ze znacznie 
przewyższającymi ich pod względem 
liczebności i wyszkolenia żołnierzami 
rosyjskimi z góry skazana była na nie-
powodzenie. Dlatego też boje przybra-
ły charakter walki nieregularnej, party-
zanckiej. 

Jak przypomina Szarek, po wybu-
chu walk polskie społeczeństwo z na-
dzieją wyczekiwało interwencji zbroj-
nej zachodnich mocarstw; poczucie 
rychłego zwycięstwa wzmacniały po-
nadto nieprawdziwe informacje o mar-
szu kilkudziesięciotysięcznych wojsk 
powstańczych w kierunku Warszawy. 
Podawano nawet daty, a niektórzy 
widzieli już barykady i tłumy zebrane 
na obrzeżach miasta... Wieści te, obok 
meldunków o napadach na garnizony, 
o przerwanej łączności, zerwanych to-
rach kolejowych, docierały również do 
władz. Upojeni sukcesem branki Ro-
sjanie również byli zaskoczeni – pisze 
autor książki. 

Choć pogłoski o zbliżającej się do 
stolicy silnej armii powstańczej oka-
zały się nieprawdziwe, walki objęły 
swym zasięgiem całe terytorium za-
boru rosyjskiego. Powstańcy silnie 
dali się Rosjanom we znaki m.in. na 
Podlasiu. Szczególnym bohaterstwem 
odznaczyli się 3 lutego 1863 r. obroń-
cy Węgrowa, o których wielki książę 
Konstanty Mikołajewicz pisał: Bun-
townicy poszli do ataku z nieoczekiwa-
ną zuchwałością i podeszli do dział na 
30 kroków tak, że równocześnie armaty 
strzelały kartaczami, a oficerowie arty-
lerii z rewolwerów. Brat cara Aleksan-
dra II miał na myśli natarcie polskich 
kosynierów na rosyjskie armaty, które 
ostrzeliwały oblężone miasto. Atak ten 
– pisze Szarek – wskrzesił kościusz-
kowską legendę triumfu spod Racławic 
zmuszając Rosjan do odwrotu spod 
miasta. Symbolem antyrosyjskiego 
oporu na Podlasiu jest działalność ks. 

Stanisława Brzóski, dowódcy niewiel-
kiego oddziału powstańczego. Walczył 
od pierwszej powstańczej nocy 1863 
roku, kiedy zdobywał Łuków, przez 
27 miesięcy. Niemal dwa lata później 
– w grudniu 1864 r. – wraz z czterema 
innymi ostatnimi powstańcami został 
otoczony przez Moskali. Jeszcze udało 
im się wymknąć. Dopadli go w kwietniu 
1865 roku w Krasnodębach-Sypytkach, 
dwadzieścia kilometrów od Węgrowa, 
i powiesili miesiąc później w pobliskim 
Sokołowie – przybliżył losy bohater-
skiego księdza Szarek. 

Według słów prof. dr hab. Andrzeja 
Nowaka, autora wstępu do książki: Ta 
porywająca opowieść rzetelnego histo-
ryka i znakomitego publicysty przy po-
mocy słowa podejmuje walkę o pamięć 
Powstania Styczniowego. W barwnych 
obrazach tym słowem wyczarowanych 
przypomina historie 1863, 1864, 1865 
roku. Broni znaczenia słowa „patrio-
tyzm” i nazywa po imieniu tchórzostwo 
i zdradę. Z kolei Stanisław Markowski 
(fotograf i dokumentalista) dzieli się 
z czytelnikami refleksją: Co to jest 
historia, skoro czytając książkę Ja-
rosława Szarka, co kilkanaście stron 
zamykam oczy, nabieram oddechu, by 
celując do biegnącego na mnie sołdata 
nie spudłować!? Tę książkę się chło-
nie jak opowieści, jak wiersze, czytane 
w dzieciństwie przez mamę, jak śpie-
wane pieśni o ułanie, co „stał na wide-
cie”, o żołnierzu tułaczu, o Orlętach. 
Jak coś, co było i jest jednocześnie. 
Bo to wszystko jest saga rodzinna, bli-
ska, nasza. Natomiast Joanna Lichocka 
publicystka, również we wstępie do 
książki próbuje w sposób skonden-
sowany podsumować książkę jako: 
Opowieść o tym, co robili, jak działali, 
z czym się mierzyli, czy i jak byli he-
roiczni Polacy sprzed stu pięćdziesię-
ciu lat. Jak radziliśmy sobie w sytua-
cji tej straszliwej opresji moskiewskiej 
przemocy i upokorzenia – My, naród, 
150 lat wcześniej. To dzieło, które nie 
tylko przypomina dziejowe wydarze-
nie, mające dla kształtu duszy polskiej 
znaczenie kluczowe. Nadaje ono także 
sens i znaczenie temu, co wydarza się 
nam współcześnie – nam, nieodległym 
następcom Polaków, którzy w 1863 
roku wyruszyli walczyć o wolność.

AgnieszkA gAjdA

powstAnie styczniowe. 
zryw wolnych polAków
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Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

Człowiek – najlepsza inwestycja

Podsumowanie projektu „Wspierajmy bezrobotnych”
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach 31.12.2014r. zakończył realizację projektu „Wspierajmy bezrobotnych”, który był 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten realizowano od roku 
2008 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 6.1.3).

Dzięki realizacji projektu udało się objąć wsparciem 2633 osoby (1596 kobiet i 1037 mężczyzn), a łączne wydatki wyniosły 
ponad 21,7 miliona zł. Warto podkreślić, że projekt został zrealizowany przy zastosowaniu wymagających wytycznych kładących 
nacisk nie tylko na przejrzystość realizowanych działań, ale także obligujących do osiągnięcia wielu wskaźników. Wskaźniki te 
udało się osiągnąć przeważnie w stopniu większym od pierwotnie zakładanego. 

W ramach projektu sfinansowano różne formy wsparcia dla osób bezrobotnych:
• na staże wydatkowano ponad 14 mln zł (w ramach tej formy wsparciem objęto 1845 osób)
• przygotowanie zawodowe w miejscu pracy kosztowało ponad 600 tys. zł (104 osoby);
• szkolenia to wydatek prawie 1,3 mln zł (408 osób);
• ponad 5,6 mln złotych wydatkowano na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (301 osób założyło firmy).
Zaledwie 48 tys. zł wydatkowano na promocję i obsługę projektu a także na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego. Jak wi-

dać, wydatki projektu „Wspierajmy bezrobotnych” praktycznie w całości koncentrowały się na jego uczestnikach. Koszty związane 
z promocją oraz obsługą projektu PUP finansował w znacznej części ze środków własnych. 

Od roku 2015 Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach będzie dalej wspomagał osoby bezrobotne realizując projekty współfinan-
sowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Będzie to realizowane już w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój, a także w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. O szczegółach będzie-
my informować w najbliższych miesiącach.

Skuteczny Urząd Pracy II
Do 30 czerwca 2015 r. PUP w Kozienicach kontynuuje realizację projektu „Skuteczny Urząd Pracy II”. Ten projekt realizowany 

jest w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL i również jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Dzięki jego realizacji finansowane jest zatrudnienie 4 pracowników (3 kobiety i 1 mężczyzna) pracujących na stanowiskach 
doradców zawodowych i pośredników pracy. 

Projekt „Skuteczny Urząd Pracy II” umożliwia zapewnienie odpowiedniej dostępności usług PUP bezrobotnym mieszkańcom 
Powiatu Kozienickiego. 

Szczegóły działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach można śledzić za pomocą strony internetowej www.pupko-
zienice.pl.

mgr ArkAdiusz nowAkowski
dyrektor Powiatowego urzędu Pracy

informAcjA o obowiązku uiszczAniA opłAt rocznych zA 2015 r.

Starosta Kozienicki przypomina, że opłaty roczne za 2015 r. z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczy-
stego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu kozienickiego należy uiszczać  
w terminie do 31 marca 2015 r. na rzecz Skarbu Państwa na konto Powiatu Kozienickiego w Banku PEKAO SA 
O/ Kozienice 95 1240 5703 1111 0000 4906 9004 lub w kasie tutejszego Starostwa.

Przypomina się również, że opłaty roczne wnosi się przez cały okres trwałego zarządu, użytkowania wieczystego bez 
wezwania w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

Jeżeli z uwagi na zmianę wartości nieruchomości gruntowej organ będzie zamierzał zaktualizować wysokość opłaty rocz-
nej, zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. 2013.267  
z dnia 27 lutego 2013 r.) z a w i a d o m i na piśmie stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie 
aktualizacji opłaty rocznej.

                  Janusz Stąpór
             Starosta Kozienicki
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ArteterApiA  
Twórczość wspomagająca rozwój dziecka

Termin „arteterapia” (art therapy) po-
chodzi od wyrazów: ars („sztuka”), thera-
py (leczenie) i należy go definiować jako 
zespół działań o charakterze edukacyjnym 
lub terapeutycznym, opartych na kreacji 
wizualnej, ukierunkowanych na wspoma-
ganie rozwoju osobowego i zdrowia. Ar-
teterapia jest pojęciem bardzo wieloznacz-
nym i niesprecyzowanym. 

Obecnie arteterapia realizuje rolę eduka-
cyjną, wychowawczą, psychoprofilaktycz-
ną, diagnostyczną oraz terapeutyczną. Jako 
forma terapii jest wykorzystywana zarówno 
przez psychologię, jak i medycynę czy pe-
dagogikę. Opiera się przy tym na założeniu, 
że proces twórczy, dzięki któremu następuje 
autoekspresja, ma pomagać osobie rozwią-
zywać problemy i konflikty, rozwijać umie-
jętności interpersonalne, a także kierować 
swoim własnym zachowaniem, redukować 
stres, podnosić samoocenę. Warto również 
dodać, że arteterapia swoje szerokie zastoso-
wanie zawdzięcza m.in. licznym funkcjom 
sztuki. Szczególnie cenne jest to, że sztuka 
stwarza możliwość poznania przeżyć dru-
giego człowieka, ułatwia współodczuwanie 
i pozwala wyrazić emocje czy też doświad-
czenia trudne lub niemożliwie do wyrażenia 
w inny sposób. Ponadto do istotnych funkcji 
sztuki należy dodać, iż pobudza ona do roz-
wijania własnych zainteresowań i wpływa na 
poszerzenie pojemności umysłowej. 

Uczestnicy sesji arteterapii nie muszą 
posiadać zdolności artystycznych ani wcześ-

niejszych doświadczeń. Terapeuta nie kon-
centruje się bowiem w pierwszym rzędzie 
ani na wartościach estetycznych wytworzo-
nych obiektów, ani na ich aspekcie diagno-
stycznym. Kontekst psychoterapeutyczny, 
z właściwymi mu czynnikami leczącymi, 
stanowi podstawową różnicę pomiędzy arte-
terapią a zajęciami plastycznymi czy terapią 
zajęciową. Głównym celem arteterapii jest 
umożliwienie klientowi dokonania zmiany, 
wzrostu, rozwoju osobistego poprzez sto-
sowanie materiałów artystycznych w bez-
piecznych i sprzyjających temu warunkach. 
Kluczową rolę w arteterapii odgrywa relacja 
terapeutyczna, która różni się od relacji w tra-
dycyjnych formach psychoterapii, ponieważ 
zachodzi między pacjentem, osobą uczestni-
czącą (klientem/pacjentem) i dziełem. Ta for-
ma terapii może być szczególnie użyteczna 
dla osób, które mają trudności z wyrażeniem 
swoich myśli i uczuć drogą werbalną.

Istotą działań o charakterze arteterapeu-
tycznym jest wspomaganie rozwoju emo-
cjonalno – społecznego oraz rozwijanie 
myślenia twórczego. Bycie twórczym i krea-
tywnym pojmuje się tutaj jako określony ze-
spół cech umiejętności, które w określonym 
stopniu może opanować każdy, ucząc się 
pewnych reguł i działań związanych z twór-
czym rozwiązywaniem problemów. Wycho-
dząc z przekonania, że działanie twórcze 
ma charakter umiejętności, polegającej na 
przekształcaniu myśli, emocji, energii i rze-
czy proponuje się praktyczne doskonalenie 

tej cechy. Uważa się 
trenowanie myślenia 
twórczego, umiejętności twórczych, za moż-
liwe, celowe a nawet konieczne. Możliwe 
również poprzez zastosowanie technik i me-
tod arteterapeutycznych. Głównym założe-
niem są działania arteterapeutyczne ukierun-
kowane m.in. na: samopoznanie, swobodny 
rozwój twórczości, komunikację interper-
sonalną, wyrażanie emocji i relaks. Zważa-
jąc na specjalne potrzeby naszych uczniów 
(m.in. zrozumienie samego siebie, uczestni-
czenie w tym świecie, wymiany myśli, uczuć  
i dzielenia się z innymi swoimi doświadcze-
niami oraz możliwością wyrażania własnych 
przeżyć) często wykorzystuje się w pracy  
z dzieckiem wybrane techniki arteterapeu-
tyczne. Metody i techniki szeroko rozumia-
nej arteterapii (terapii przez sztukę) uwzględ-
niają: rysunek, malarstwo, grafikę, rzeźbę, 
papiero-plastykę, sztuki użytkowe, collage, 
zdobnictwo i dekoratorstwo, muzykoterapię, 
biblioterapię, filmoterapię, choreoterapię. 

Arteterapia wpływa przede wszystkim 
na rozwój twórczości dziecka. Ma właś-
ciwości terapeutyczne, usprawnia proce-
sy emocjonalno – społeczne oraz rozwija 
koncentrację uwagi i podnosi samoocenę. 
Zastosowanie wymienionych form i me-
tod arteterapii może wspomóc ogólny 
rozwój poznaczy, intelektualny oraz emo-
cjonalno – społeczny dziecka. 

kAtArzynA olechowskA – olmA

Od listopada na terenie powiatu kozie-
nickiego, w Garbatce-Letnisku rozpoczę-
ło swoją działalność kameralne „Kino za 
Rogiem”. Pomysłodawczynią i główną 
inicjatorką przystąpienia do projektu była 
Magdalena Sobieniecka dyrektor Gmin-
nego Centrum Rekreacji, Sportu i Promo-
cji w Garbatce-Letnisku.

„Kina za Rogiem” to przede wszystkim 
sale multimedialne adaptowane do funkcji 
małego kina, tworzone w ramach istnieją-
cej infrastruktury publicznej i prywatnej 
w domach kultury, bibliotekach, szkołach, 
ośrodkach edukacyjnych i sportowych, re-
mizach strażackich, sanatoriach, klubach 
czy kawiarniach. W Garbatce do tego celu 
adaptowano budynek „byłej apteki” przy 
ul. Spacerowej 2A. Ideą projektu „Kino za 

Rogiem” jest stworzenie nowej filozofii kina 
odwołującego się do tęsknoty za kameralną 
wspólnotą, do pomysłu na kino dla przyja-
ciół. „Kina za Rogiem” to sieć małych kin, 
tanich w obsłudze i utrzymaniu, ale również 
takich, które zachowują najważniejsze zalety 
współczesnych kin sieciowych, w szczegól-
ności cyfrową jakość obrazu i dźwięku. 

Wszystkie „Kina za Rogiem” mają do-
stęp do stale poszerzanej biblioteki filmów 
fabularnych, dokumentalnych i animowa-
nych, adresowanej do widza w każdym 
wieku i o zróżnicowanych aspiracjach – od 
polskiej i światowej klasyki po przeboje 
bieżącego repertuaru, od bajek dziecięcych 
poprzez popularne komedie po ambitne 
kino problemowe.

„Kino za Rogiem” to inicjatywa Grze-
gorza Molewskiego – twórcy Telewizji 
Kino Polska oraz nowatorskiego projektu 
KinoRP, w ramach którego jest dokonywa-
na cyfrowa rekonstrukcja kanonu polskiego 

kina. Pomysł ten cieszy się poparciem m.in. 
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich. 

Na wszystkie seanse wyświetlane w każdą 
sobotę w „Kinie za Rogiem” w Garbatce Let-
nisku obowiązuje rezerwacja, której można 
dokonać pod nr tel. 48 621 01 54 lub osobiście 
w Gminnym Centrum Rekreacji, Sportu i Pro-
mocji przy ul. Kochanowskiego 135. 

Przedsięwzięcie „Kino za Rogiem” reali-
zowane jest w ramach projektu: Stworzenie 
powiązania kooperacyjnego „Mazowiecki 
Klaster-Małych Kin Społecznościowych” 
współfinansowanego przez Unię Europej-
ską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz 
ze środków budżetu państwa. Koordynato-
rem projektu jest Krajowa Izba Gospodar-
cza Elektroniki i Telekomunikacji.

sAbinA semeniuk

pierwsze „kino zA rogiem”  
w powiecie kozienickim
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Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury
Przygotowanie i opracowanie tekstów: Monika Wiraszka
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy
Uwagi prosimy kierować do: Lucyny Domańskiej-Stankiewicz 
– Naczelnika Wydziału, tel. 48 382 05 66

Adres wydawcy:
ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
tel./fax. 48 382 05 67
e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl
Fotografia: Archiwum Wydziału Promocji  

i Kultury Starostwa Powiatowego 
w KozienicachNakład: 1500 egz.

Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat”  nr 2 luty 2015


