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Rok 2013 – ROKIEM Nowy budynek Domu Pomocy Społecznej
WITOLDA
w Kozienicach już otwarty
25 stycznia odbyło się uroczyste ot- czenia do terapii i rehabilitacji oraz poLUTOSŁAWSKIEGO
W przekonaniu o szczególnym znaczeniu dorobku dla dziedzictwa narodowego i światowego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2013 Rokiem
Witolda Lutosławskiego, tak uzasadniając tę decyzję: „Jego dzieła obecne
na wszystkich ważnych estradach koncertowych od ponad 60 lat, odkrywają
nowe przestrzenie piękna i odsłaniają
nieznane wcześniej możliwości rozumienia i przeżycia współczesnego
świata. Związany z wielką tradycją europejską, od Bethovena i Chopina po
Debussy’ego i Bartóka był jednocześnie w działalności publicznej patriotą,
w twórczości zaś obywatelem świata.”
Uroczysta inauguracja roku Witolda
Lutosławskiego odbyła się w 100. rocznicę jego urodzin podczas koncertu
w Filharmonii Narodowej w Warszawie
25 stycznia 2013 roku. Koncert swoim występem uświetniła Anne-Sophie
Mutter – światowej sławy niemiecka
skrzypaczka.
Witold Lutosławski urodził się 25
stycznia 1913 roku w Warszawie. Obok
Chopina i Szymanowskiego uważany
jest za jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów. Swoją przygodę
z muzyką rozpoczął już w dzieciństwie,
kiedy to matka zaczęła uczyć 6-letniego wówczas Witolda gry na fortepianie.
Wykazywał dużą wrażliwość muzyczną, dlatego też niedługo potem zaczął
układać własne utwory na fortepian.
Gdy Lutosławski miał 15 lat, Witold
Maliszewski zaczął wprowadzać go
w podstawy kompozycji.
Po dwóch latach od rozpoczęcia studiów matematycznych porzucił je, by
całkowicie poświęcić się muzyce. Pierwsze sukcesy muzyczne zaczął odnosić już
na studiach. Jednak nie przywiązywał
do nich większej wagi. Sam za początek
swojej kariery kompozytorskiej uważał
wykonane po raz pierwszy w 1939 roku
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warcie nowego budynku mieszkalnego
w Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach.
Całkowita wartość budowy nowego pawilonu w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach
wyniosła 2.624.747,94 zł, z czego
1.662.242,-zł pochodziło z dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007–2013, natomiast
wkład własny Powiatu Kozienickiego
to 962.505,94 zł oraz koszty wyposażenia obiektu.
Budynek posiada dwa ogólnodostępne wejścia z wiatrołapami oraz
jedno do pomieszczenia techniczne-

mieszczenia gospodarcze.
Inwestycja ta w sposób znaczący podniesie standard życia i opieki
mieszkańców.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele samorządu Województwa Mazowieckiego, Elżbieta
Czapla dyrektor DPS i Janusz Stąpór
starosta kozienicki. Spotkanie rozpoczęła Elżbieta Czapla, która serdecznie
powitała licznie zgromadzonych gości oraz pokrótce przybliżyła historię
Domu.
Kolejni mówcy m.in. Leszek Ruszczyk Wicemarszałek Województwa
Mazowieckiego, Leszek Przybytniak
Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Wiesława Kacperek-Bie-

go. W części parterowej znajdują się
dwie klatki schodowe, administracja,
recepcja, świetlica, pomieszczenie na
wózki, punkt pielęgniarski, kuchnia
oddziałowa, toalety, siedem dwuosobowych pokoi z łazienkami, przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
a także kuchnia z zapleczem kuchennym i jadalnia. Na poddaszu mieści się
jedenaście pokoi z łazienkami, punkt
pielęgniarski, izolatka, toalety, kuchnia
oddziałowa, pokój dzienny, pomiesz-

gańska – Zastępca Dyrektora Wydziału
Polityki Społecznej Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
oraz Janusz Stąpór Starosta Kozienicki podkreślali ważną rolę Domu
Pomocy dla lokalnej społeczności
i z wielkim uznaniem mówili o rozwoju tej placówki. Zwrócili także uwagę
na kluczowy udział radnych powiatu
kozienickiego w powstaniu nowego
Dokończenie na str. 2

Wydarzenia
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Nowy budynek Domu Pomocy Społecznej
w Kozienicach już otwarty
pawilonu mieszkalnego, w którym zamieszka 36 osób. Po oficjalnej części
uroczystości, ks. kanonik Kazimierz
Chojnacki, proboszcz kozienickiej
parafii Św. Krzyża, poświęcił nowy
budynek oraz odmówił modlitwę
w intencji pensjonariuszy oraz pracowników Domu Pomocy Społecznej.
25 stycznia Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach
świętował także 30. lecie swojej działalności. Podczas obchodów jubileuszowych, DPS został nagrodzony Medalem
Pamiątkowym „Pro Masovia” za nowa-

wała w DPS jako pielęgniarka.
Mimo licznych trudności, z którymi
na przełomie lat musiała borykać się
placówka, wykonywano kolejne inwestycje mające na celu dobro i wygodę
mieszkańców. W 2010 roku DPS uzyskał zezwolenie Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie działalności na
czas nieokreślony.
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach otacza opieką osoby
starsze, niepełnosprawne, a także osoby
z przewlekłymi chorobami psychicznymi.
Obecnie w placówce mieszka 75 osób,

torskie metody pracy, niesienie pomocy
i wsparcia potrzebującym, a także kompleksową opiekę i aktywizację osób
niepełnosprawnych. Medal dyrektor
Elżbiecie Czapli wręczyli Leszek Ruszczyk wicemarszałek i Leszek Przybytniak Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Początki działalności Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach sięgają
roku 1982, jednak budynki, w których
się mieści mają dłuższą historię, kiedyś były tam koszary i stacje carskie.
W 1916 roku w opuszczonych budynkach otwarto szpital miejski, który
w 1918 przekształcono w powiatowy.
W 1981 roku przeniesiono go do nowej
siedziby, a do budynków poszpitalnych
przyjęto pierwszych 25 osób. Następnie
po kolejnym remoncie uruchomiono dodatkowych 35 miejsc.
Pierwszym dyrektorem placówki do
grudnia 1998 roku była Jadwiga Bernacik. Następnie stanowisko to objęła
Elżbieta Czapla, która wcześniej praco-

31 kobiet i 44 mężczyzn.
Personel Domu Pomocy liczy
50 osób, które z oddaniem i sercem pomagają swoim podopiecznym godnie żyć.
Pensjonariusze korzystają z rehabilitacji
na miejscu, w pawilonie, wyposażonym
w nowoczesny sprzęt do prowadzenia
fizjoterapii.
Życie mieszkańców DPS w Kozienicach to nie bierne oczekiwanie na kolejny dzień, to nie tylko wieczory spędzone
przed telewizorem. Dom stara się angażować swoich podopiecznych w lokalne
życie społeczne, organizując imprezy kulturalne, wyjazdy krajoznawcze oraz spotkania z młodzieżą.
Nadrzędnym celem Domu Pomocy
Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach
jest stałe podnoszenie komfortu życia
pensjonariuszy oraz zapewnienie im poczucia własnej wartości i społecznej przydatności. Misją Domu jest godne, aktywne i bezpieczne życie jego mieszkańców.
Sabina Semeniuk
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Rok 2013 – ROKIEM
WITOLDA
LUTOSŁAWSKIEGO
Wariacje symfoniczne. Podczas okupacji
był radiotelegrafistą przy sztabie Armii
„Kraków”. W duecie z Andrzejem Panufnikiem występował w kawiarni „Aria”,
gdzie poznał swoją przyszłą żonę Danutę Bogusławską. Powojenne lata nie
sprzyjały twórczej pracy. Lutosławski
pisał muzykę użytkową, by zarobić na
utrzymanie rodziny. Dopiero w połowie
lat 50. XX w. zaczął swobodnie komponować muzykę najbliższą jego sercu.
W swoich utworach wprowadzał wiele innowacji technicznych, które przyjmowano
z ogromnym zainteresowaniem. Kompozytor spełniał się również w roli dyrygenta. Zawsze jednak dyrygował jedynie
swoimi utworami, starannie dobierając
miejsca koncertów. Lutosławski niejednokrotnie podkreślał ogromne znaczenie sztuki w życiu społecznym, dlatego
też zawsze znajdował czas na spotkania
z młodymi kompozytorami. Uhonorowany został wieloma nagrodami wśród których znalazły się m.in. Polar Music Prize
i Kyoto Prize. Lutosławski odznaczony
został w styczniu 1994 roku Orderem
Orła Białego. Zmarł 7 lutego 1994 roku
w Warszawie.
Mieszkańcy powiatu kozienickiego
również będą mieli możliwość zapoznania się z muzyką cenionego polskiego
kompozytora, a to za sprawą Jubileuszowej X Edycji Festiwalu Mazowsze
w Koronie, w której znajdą się koncerty
pt. WITOLD LUTOSŁAWSKI – TRADYCJE, KOMPOZYCJE, IMPROWIZACJE.
14 kwietnia, po raz ósmy w powiecie
kozienickim odbędzie się koncert zorganizowany przez Starostwo Powiatowe
w Kozienicach z cyklu Mazowsze w Koronie Muzyczne Wieczory w Zabytkach
Architektury Mazowieckiej. Tym razem artyści będą gościli w zabytkowym kościele
pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika
w Oleksowie. Orkiestra Marii Pomianowskiej Arcus Poloniae zagra muzykę inspirowaną utworami znanego i cenionego
polskiego kompozytora i dyrygenta Witolda Lutosławskiego. W programie koncertu
znajdą się utwory ludowe, wykorzystane
w twórczości kompozytora, a także specjalnie opracowane na orkiestrę Arcus Poloniae
kompozycje Mała Suita, Tryptyk Śląski,
Bukoliki, 7 Melodii Ludowych. Koncert ten
wpisuje się doskonale w obchody roku 2013
jako roku Witolda Lutosławskiego.
Monika Wiraszka
www.kozienicepowiat.pl

Informacje

PLANOWANE INWESTYCJE W POWIECIE KOZIENICKIM W 2013 ROKU

W uchwalonym budżecie powiatu na
2013 rok na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę ponad 9.281.000,– zł.
Na przebudowę, budowę i modernizację dróg powiatowych zaplanowano
kwotę 5.135.000,– zł, w ramach której
planuje się realizację zadań:
– przebudowa drogi powiatowej 1712W
Ryczywół – Brzóza, odcinek Ryczywół – Wola Chodkowska – budowa
chodnika;
– przebudowa drogi powiatowej nr 1725W
Przewóz – Cudów;
– przebudowa drogi powiatowej nr 1723W
Kozienice – Holendry Piotrkowskie;
– przebudowa drogi powiatowej nr1719W
Nowa Wieś – Kępa Bielańska;
– przebudowa drogi powiatowej nr 1729W
Psary – Samwodzie;
– przebudowa drogi powiatowej
nr 1722W Chinów – Łuczynów – budowa chodnika w m. Łuczynów;
– przebudowa drogi powiatowej
nr 1727W Kozienice – Śmietanki budowa chodnika w m. Janów;
– przebudowa drogi powiatowej nr 1704W
Magnuszew – Moniochy;
– budowa drogi powiatowej nr1714W
Głowaczów – Lipskie Budy;
– budowa drogi powiatowej nr 1701W
Grabów nad Pilicą – Augustów;
– przebudowa drogi powiatowej nr 1710W
Grabów nad Pilicą – Dziecinów;
– przebudowa drogi powiatowej
nr 1740W Molendy – Garbatka-Letnisko ul. Skrzyńskich w m. GarbatkaLetnisko;
– przebudowa drogi powiatowej nr 1744W
Regów Stary – Markowola;
– przebudowa drogi powiatowej nr 1703W
Wola Magnuszewska – Lipinki;
– przebudowa drogi powiatowej nr 1734W
Głusiec – Zbyczyn;
– modernizacja drogi powiatowej
nr 1702W Wyborów Basinów;
– wykonanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej na drogach powiatowych;
– zakup maszyn i urządzeń do prac przy
urządzaniu terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień w pasie dróg powiatowych.
Przyznano dotacje celową dla gminy
Głowaczów z tytułu pomocy finansowej
na budowę drogi gminnej ul. Parcela w m.
Brzóza w kwocie 300.000,– zł (zadanie
realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych).
W tegorocznych planach jest jeszcze
odbudowa drogi powiatowej Nr 1724W
Kozienice – Mozolice Duże, odcinek Molendy Kozienickie – Wólka Tyrzyńska
www.kozienicepowiat.pl

o długości 2913 m i odcinek Kępeczki
– Staszów o długości 1025 m, łącznie
3 938 m, która sfinansowana zostanie ze
środków z funduszu przeznaczonego na
usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Starostwo oczekuje na ostateczne rozstrzygnięcie decyzji o przyznaniu środków.
Zadania inwestycyjne w służbie zdrowia i opiece społecznej
– zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla SP ZZOZ w Kozienicach
– 300.000,– zł;
– termorenowacja budynku oddziału zakaźnego Szpitala Powiatowego
240.000,– zł
– ukończenie budowy budynku mieszkalnego dla mieszkańców DPS wraz
z wyposażeniem 673.322,– zł oraz
265.000,– zł w ramach wydatków bieżących.
W ramach środków byłego Funduszu Ochrony Środowiska przyznano dotacje dla gmin w kwocie 1.800.000,– zł
na dofinansowanie następujących zadań:
– budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami z m. Borek,
Regów Stary, Oleksów – gmina Gniewoszów – 150.000,– zł;
– budowa kanalizacji sanitarnej w m.
Brzozówka – gmina Grabów nad Pilicą
150.000,– zł;
– projekt techniczny i wykonanie kanalizacji w m. Mozolice Małe, Słowiki
Nowe I etap 150.000,– zł;
– budowa sieci wodociągowej w Rogożku
gmina Głowaczów – 150.000,– zł;
– budowa sieci wodociągowej i kanalizacji z przyłączami we wsi Przydworzyce gmina Magnuszew – 150.000,– zł.
– rekultywacja terenu Gminnego Ośrodka
Wypoczynkowego Polanka – 150.000,–
zł, gmina Garbatka-Letnisko.
Gmina Kozienice:
– termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu – 200.000,– zł;
– modernizacja oświetlenia Skweru przy
ul. Warszawskiej na energooszczędne
w technologii LED – 200.000,– zł
– budowa centrum kulturalno – artystycznego w technologii domu pasywnego
w Kozienicach 500.000,– zł.
W ramach współpracy gmina Kozienice przekazuje środki na inwestycje
drogowe i szpital, a pozostałe gminy na
inwestycje drogowe.
Inne zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji na 2013 rok:
– przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego

i gospodarki opartej na wiedzy poprzez
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy
o Mazowszu w ramach RPOWM 2007
– 2013 – 313.144,36 zł
– adaptacja I piętra Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 80.000,– zł;
– ośrodek dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej – FGZGiK – przebudowa sieci 55.100,– zł;
– zakup sprzętu komputerowego, serwera, modernizacja sieci – 302.700,– zł;
– termomodernizacja budynku w Kozienicach przy ul. Kochanowskiego 15
wraz z robotami budowlanymi polegającymi na przystosowaniu budynku na
cele administracyjno – biurowe Starostwa Powiatowego 180.000,– zł.
danuta delekta

Odprawa
roczna w kpp
w kozienicach
30 stycznia 2013 roku w Komendzie
Powiatowej Policji w Kozienicach odbyła się narada roczna z udziałem Zastępcy
Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Rafała Korczaka, Prokuratora Rejonowego w Kozienicach Bogusławy Pererta, Starosty Powiatowego
Janusza Stąpora, wójtów gmin powiatu
kozienickiego. Odprawę rozpoczął witając wszystkich gości i przybyłych policjantów i pracowników policji Komendant Powiatowy Policji w Kozienicach
insp. Stanisław Kondeja.
W pierwszych słowach zwrócił się do
asp. szt. Wacława Postka, który po 41 latach służby odchodzi na emeryturę. Asp.
szt. Wacław Postek do służby wstąpił
01.12.1972 roku i został skierowany do
służby w Posterunku MO w Woli Klasztornej, następnie służbę pełnił w Posterunku MO w Sieciechowie i od 22.03.1982
roku w Posterunku MO w Gniewoszowie na stanowisku komendanta do
15.10.2012 roku .
Wacław Postek nie krył wzruszenie
przyjmując życzenia od wszystkich gości
jak i koleżanek i kolegów. Po tym uroczystym wstępie przystąpiono do zasadniczej
części odprawy, w trakcie której wszystkie piony Komendy Powiatowej Policji
w Kozienicach omawiały osiągnięte
w 2012 roku wyniki. Komendant Wojewódzki podsumował prace kozienickich
policjantów. Zapoznał wszystkich zgromadzonych z priorytetami Komendanta
Głównego na lata 2013 – 2015.
patrycja zaborowska
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Wydarzenia

uroczystości 150. rocznicy powstania styczniowego
w powiecie kozienickim
22 stycznia w 150 r. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego delegacja
Starosty i Rady Powiatu Kozienickiego z Januszem Stąporem i Józefem
Grzegorzem Małaśnickim na czele
odwiedziła miejsca pamięci Powstania Styczniowego w powiecie kozienickim. W tym szczególnym dniu do
reprezentantów powiatu kozienickiego
dołączały się delegacje i poczty sztandarowe gmin, parafii, organizacji kombatanckich, szkół, Lasów Państwowych
z terenu naszego powiatu. W ten sposób
poszczególne delegacje odpowiedziały
na apel Starosty Kozienickiego o zapalenie w ten dzień symbolicznych zniczy
pamięci przy mogiłach, pomnikach,
tablicach związanych z największym
narodowowyzwoleńczym powstaniem
podczas zaborów Polski.
Pierwszym miejscem, gdzie udały się
delegacje żeby złożyć hołd Powstańcom
był Anielin Kępa, a konkretnie miejsce
w którym wiosną 1863 r. pułkownik Władysław Kononowicz założył obóz powstańczy, skąd prowadził zaciąg, szkolenie rekrutów, gromadził broń i materiały
wojenne, wreszcie – z pozytywnym skutkiem – czynił wypady na Moskali. Pod
pomnikiem upamiętniającym przeszłe
wydarzenia powitali delegację Starosty
i również uczestniczyli w uroczystościach
przedstawiciele: Urzędu i Rady Gminy
Magnuszew z wójtem Henrykiem Plakiem, Przewodniczącym Rady Bernardem Wdowiakiem i Sekretarzem Gminy
Barbarą Sobotą, proboszcz parafii Rozniszew ks. Wojciech Celuch, mieszkańcy
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Anielina i Rozniszewa, dzieci
i młodzież szkolna oraz nauczyciele i dyrekcja
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Rozniszewie,
którzy opiekują
się tym miejscem pamięci.
Po przywitaniu
uczestników
i modlitwie za
Powstańców
przybyli złożyli
wiązanki kwiatów i zapalili znicze pod
pomnikiem. Następnie wszyscy udali się
na cmentarz parafialny w Rozniszewie.
Na cmentarzu, pod pomnikiem Orła
Białego upamiętniającym poległych
Polaków w bitwie pod Rozniszewem
14 maja 1863 r., uczestnicy uroczystości
pomodlili się, wysłuchali krótkiego rysu
historycznego na temat powstania i bitwy
pod Rozniszewem, złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem.
Kolejnym miejscem, do którego udała się delegacja był cmentarz parafialny
w Grabowie nad Pilicą gdzie znajduje się
kwatera rodziny Komornickich – byłych
właścicieli Grabowa nad Pilicą. Członkowie tej ziemiańskiej rodziny szlacheckiej
– bracia Władysław, Stanisław i Augustyn,
oraz ich stryjeczny brat Roman – brali
udział w Powstaniu. Przy kwaterze złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicze.
Przy pomniku w Lipie upamiętniającym
bitwę oddziału „Dzieci Warszawskich”
por. Pawła Gąsowskiego z moskalami
14 lutego 1864 r. zgromadzili się: przedstawiciele Urzędu i Rady Gminy Głowaczów z wójtem gminy Stanisławem Bojarskim, proboszcz parafii Głowaczów ks.
dr Zdzisław Kałuziński, młodzież szkolna,
nauczyciele i dyrekcja Publicznego Gimnazjum w Głowaczowie, Jan Chryzostom
Czachowski Nadleśniczy i leśnicy Nadleśnictwa Dobieszyn oraz mieszkańcy Lipy,
Głowaczowa i okolicznych miejscowości.
Wszystkich przybyłych powitał wójt gminy, a proboszcz parafii odmówił modlitwę
za poległych w bitwie, nauczycielka jednej z głowaczowskich szkół przedstawiła
tło historyczne wydarzeń. Okolicznościowe słowa do zgromadzonych wygłosił
Starosta Powiatu Janusz Stąpór, po czym
złożono wiązanki kwiatów oraz znicze
pod pomnikiem. Kolejnym miejscem pa-

mięci na trasie był cmentarz parafialny
w Głowaczowie gdzie pochowano poległych pod Lipą powstańców. Tam także
delegacje złożyły hołd poległym „Dzieciom Warszawskim”.
Następnie pojechano do Molend
w gminie Garbatka–Letnisko, gdzie wraz
z przedstawicielami wójta gminy, mieszkańcami Molend i Garbatki, delegacja
starosty oddała hołd powstańcom zgładzonym w Molendach w marcu 1864 r.
Jednocześnie należy wspomnieć, że
tego samego dnia, przed delegacją władz
powiatowych i gminnych, młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce–Letnisku oddała cześć poległym
w Molendach powstańcom. Na uroczystym
apelu, obecni byli również przedstawiciele
Nadleśnictwa Zwoleń, Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach, pracownicy
Kozienickiego Parku Krajobrazowego,
dyrektor i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce–Letnisku,
przedstawiciele Urzędu Gminy GarbatkaLetnisko oraz Sołectwa Molendy. Zgromadzeni zapalili znicze i minutą ciszy oddali
cześć Powstańcom Styczniowym.
Do kwatery wojennej Powstańców
Styczniowych na cmentarzu parafialnym
w Oleksowie gm. Gniewoszów przybyły
delegacje Urzędu i Rady Gminy Gniewoszów, szkół z Gniewoszowa i Wysokiego
Koła oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. Tam również złożono kwiaty
i znicze przy mogiłach powstańców – Szymona i Brunona Mireckich poległych
w 1863 i 1864 r. Tak jak we wszystkich
miejscach, tak i na kwaterze przypomniano wydarzenia sprzed 150 lat, wspomniano
o ogólnopolskiej akcji upamiętnienia
miejsc pamięci Powstania Styczniowego,
której pomysłodawcą jest Prezydent RP.
Dokończenie na str. 5
www.kozienicepowiat.pl
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uroczystości 150. rocznicy powstania styczniowego
w powiecie kozienickim

Na zakończenie, wraz z przedstawicielami Burmistrza Kozienic i Rady
Miejskiej w Kozienicach, Wiceburmistrz
Małgorzatą Bebelską i Przewodniczącym
Rady Miejskiej Mariuszem Prawdą, delegacja Starosty Powiatu Kozienickiego odwiedziła na kozienickim cmentarzu groby
osób związanych z Powstaniem.
Z okazji obchodów Roku Powstania
Styczniowego Starosta Janusz Stąpór,
podczas Sesji Rady Miejskiej 24 stycznia
br. w Kozienicach, kolejny raz zaapelował
o godne upamiętnienie rocznicy powstania. W ramach obchodów 150. rocznicy
wybuchu Powstania Styczniowego większość szkół z terenu gminy Kozienice
dotychczas przygotowała liczne przedsięwzięcia, m.in.: okolicznościowe gazetki,
quizy wiedzy, tablice okolicznościowe.
Odbywały się pogadanki oraz uroczyste
apele i lekcje połączone z projekcją filmu
o Powstaniu Styczniowym. Poszczególne
szkoły zaplanowały również wycieczki uczniów do Muzeum Regionalnego
w Kozienicach na wystawę o powstaniu
pt. „Poszli nasi w bój bez broni”.
W ciągu roku planowane są również
spotkania młodzieży z kozienickimi rekonstruktorami w historycznych strojach, jak również konkursy i wystawy
nawiązujące tematyką do powstania, jak
np.: 25 lutego konkurs historyczny „Bohaterowie Powstania Styczniowego: gen.

Marian Langiewicz i Romuald Traugutt”
i wystawa 18 marca w Publicznej Szkole
Podstawowej w Stanisławicach, wystawa
prac plastycznych nawiązujących do powstania i malarstwa Artura Grottgera pn.

„Z teki ucznia” we wrześniu w Publicznej
Szkole Nr 3 w Kozienicach, koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu dzieci
z udziałem uczniów szkoły muzycznej

im. Oskara Kolberga w Radomiu 5 marca w Publicznym Przedszkolu Nr 1 i Nr 2
w Kozienicach.
Ciekawą inicjatywą zorganizowaną
w ramach obchodów była zorganizowana
27 stycznia w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Magnuszewie, Wieczornica
upamiętniająca 150. rocznicę wybuchu
Powstania Styczniowego pt: „Ojczyzno
ma (...)”. Podczas uroczystości zgromadzeni wysłuchali prelekcji historycznej
Marka Kozłowskiego, który przedstawił
tło historyczne i przebieg działań powstańczych na terenie gminy Magnuszew.
Licznie zgromadzeni uczestnicy spotkania wysłuchali także koncertu muzyki
patriotycznej w wykonaniu dzieci z koła
muzycznego „Nutka” działającego przy
Gminnej Bibliotece Publicznej – Centrum
Kultury w Magnuszewie.
Również w gminie Magnuszew,
5 maja br. przy pomniku w Anielinie–Kępie zaplanowano uroczystości w rocznicę
największej bitwy powstańczej na terenie
powiatu kozienickiego – bitwy pod Rozniszewem 14 maja 1863 r. W programie
przewidziano mszę św. polową, koncert
Orkiestry Victoria Parafii M.B. Zwycięskiej z Rembertowa, a także udział Wojska Polskiego, jednostek strzeleckich oraz
rekonstruktorów historycznych.
Krzysztof Zając

Obowiązkowa kwalifikacja wojskowa

W terminie od 4 do 28 lutego w powiecie kozienickim odbywa się kwalifikacja
wojskowa. W br. obowiązkowej kwalifikacji
wojskowej podlegają mężczyźni urodzeni
w 1994 roku, mężczyźni urodzeni przed
1994, którzy jeszcze nie posiadają określonej kategorii zdolności do służby wojskowej,
osoby urodzone w 1992 i 1993 roku, które
zostały uznane przez komisje lekarskie za
czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, kobiety posiadające kwalifikacje 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.
Komisja lekarska w Kozienicach przyjmie około 360 mężczyzn objętych obowiązkiem kwalifikacji wojskowej, w ramach
której wykonuje się następujące czynności:
sprawdzenie tożsamości osób, ustalenie
zdolności do czynnej służby wojskowej,
ustalenie wstępnego przeznaczenia do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony, założenie lub aktualizację

www.kozienicepowiat.pl

ewidencji wojskowej, wydanie wojskowych
dokumentów osobistych, przeniesienie osób
podlegających stawieniu się do kwalifikacji
wojskowej do rezerwy oraz przygotowanie
rekrutacji wojskowej do ochotniczych form
służby wojskowej.
Stający do kwalifikacji wojskowej mogą
zostać przydzieleni do 4 kategorii zdolności
do służby wojskowej. Kategoria A oznacza
zdolność do czynnej służby wojskowej, kategoria B czasową niezdolność. Kategorię
D otrzymują osoby niezdolne do czynnej
służby wojskowej w czasie pokoju, a kategorię E osoby trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie
pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji
i w czasie wojny. Po uprawomocnieniu się
orzeczenia po 14 dniach osoba przenoszona
jest do rezerwy i ma już uregulowany stosunek do służby wojskowej.
W przypadku niestawienia się do
kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny na osobę podlegającą owej
kwalifikacji może zostać nałożona grzyw-

na lub zarządza się jej przymusowe doprowadzenie przez policję.
Na osoby, które chcą ochotniczo pełnić służbę wojskową czeka wiele możliwości. Żołnierz rezerwy, zainteresowany pełnieniem służby wojskowej musi
zgłosić się do wojskowego komendanta
uzupełnień, który ustala, czy dana osoba
spełnia warunki do powołania do służby
w danym korpusie zawodowym.
Dla osób chcących podjąć dalszą naukę po uzyskaniu świadectwa dojrzałości
wojskowe uczelnie wyższe przygotowały
odpowiednie kierunki na rok akademicki
2013/2014 dla studentów-kandydatów na
żołnierzy zawodowych. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie oferuje 240
miejsc, Akademia Marynarki Wojennej
w Gdyni 20 miejsc, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu czeka
na 158 studentów, z kolei Wyższa Szkoła
Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
przeprowadzi rekrutację na 62 miejsca.
Monika Wiraszka
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Szkoła w Rozniszewie przystąpiła do
międzynarodowego programu SAS
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie jako
jedna z 10 szkół w Polsce została zakwalifikowana do udziału w międzynarodowym
Programie „Szkoła Aktywna w Społeczności”. Program realizuje Federacja Inicjatyw Oświatowych w Warszawie w ramach
międzynarodowego programu „Szkoła
jako centrum rozwoju społeczności lokalnej” realizowanego od 2003 r. przez ukraińską fundację „Step by Step” oraz wiele
organizacji i instytucji z 12 krajów Europy i Azji, finansowanego przez Fundację
Charlesa Stewarta Motta.
Grupy docelowe programu to szkoły,
a w nich: pracownicy i uczniowie, rodzice, organizacje pozarządowe i władze
lokalne.
Celem programu, który będzie realizowany od grudnia 2012 r. do października 2013 r., jest upowszechnianie idei
i rozwój szkół aktywnych w społeczności,
promujących rozwój partnerstwa między
szkołą a społecznością lokalną, aktywizujących obywateli, realizujących koncepcję uczenia się przez całe życie.
Szkoły uczestniczące w programie
przygotowują się do wdrażania Międzynarodowych Standardów Szkół Aktywnych w Społeczności (ang. community
schools).
Standardy dotyczą następujących
obszarów pracy szkoły: przywództwo,
partnerstwo, integracja społeczna, usługi,
wolontariat, uczenie się przez całe życie,
rozwój społeczności, angażowanie rodziców, kultura szkoły.
Korzyści dla szkół uczestniczących

w programie to m.in.: podnoszenie jakości pracy szkoły, szczególnie w obszarze
oceny pracy szkół „współpraca ze środowiskiem”, przeprowadzenie samooceny
– ewaluacji wewnętrznej według przygotowanej procedury i narzędzi, wzmocnienie roli szkoły w środowisku lokalnym,
udział w międzynarodowym i prestiżowym przedsięwzięciu, możliwość współpracy ze szkołami aktywnymi lokalnie
z wielu krajów, dostęp do materiałów
i narzędzi wypracowanych na podstawie międzynarodowych doświadczeń
– profesjonalny rozwój uczestników,
promocja szkół przez FIO w środowisku
oświatowym.
W programie bierze udział 10 małych szkół z ośmiu województw. Dyrektor szkoły Agnieszka Suska oraz dwie
nauczycielki: Mariola Cholewa i Iwona Dymek uczestniczyły w 18-godzinnym szkoleniu początkowym „Standardy Szkół Aktywnych w Społeczności”
prowadzonym przez Chris Jones trenerkę

i ekspertkę SAS z Wielkiej Brytanii, wspierającą od lat wdrażanie na całym świecie
idei Szkół Aktywnych w Społeczności.
Obowiązkiem szkoły, która przystąpi
do programu jest przeprowadzenie w ciągu 6 tygodni po szkoleniu wstępnej samooceny szkoły z użyciem międzynarodowych standardów, wg międzynarodowej
procedury i narzędzi, zaprojektowanie
działań zmierzających do rozwoju cech
ważnych dla SAS. Następnie przeprowadzenie 8 miesięcy później drugiej samooceny i ocena postępów, jakie zrobiła
szkoła, udział w ewaluacji i monitoringu
programu, prowadzonych przez Federację Inicjatyw Oświatowych oraz utrzymywanie kontaktu z pozostałymi szkołami
i FIO za pomocą narzędzi internetowych.
Czujemy się wyróżnieni i zaszczyceni
możliwością wdrażania w naszej społeczności Międzynarodowych Standardów
Szkół Aktywnych w Społeczności (ang.
community schools).
Agnieszka Suska

Jak co roku w karnawale urządzamy w szkole ...bale
Rym trochę „częstochowski”, ale zabawa choinkowa w Publicznej Szkole
Podstawowej w Rozniszewie bardzo się
udała. Każdego roku w styczniu jest okazja by spotkać się w znacznie liczniejszym
niż na co dzień towarzystwie. Bawią się
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nie tylko uczniowie, ale również ich rodziny i znajomi. Jest bardzo dużo małych,
nie uczęszczających jeszcze do szkoły czy
przedszkola, dzieci. Wszyscy odświętnie
ubrani, a niektórzy karnawałowo przebrani. Imprezę poprowadzili w tym roku
aktorzy teatru objazdowego „Forma” z Białegostoku.
Uczestnicy zabawy tańczyli
w rytm najpopularniejszych
przebojów i piosenek dla dzieci. Taneczne korowody i rozpędzone pociągi prowadzone
przez klauna czy tygryska co
chwilę pędziły przez salę balową... znaczy gimnastyczną.
Prowadzący zaproponowali
wiele konkursów i zabaw: taniec z balonami, przeciąganie

liny, konkurs na najpiękniejsze przebranie i wiele, wiele innych. Dużo wrażeń,
szczególnie najmłodszym uczestnikom,
dostarczyła wizyta Świętego Mikołaja
z ogromnym workiem pełnym prezentów.
Paczki dla każdego dziecka ufundowała
i przygotowała Rada Rodziców. Po pożegnaniu szacownego gościa klasy zaprezentowały swoje taneczne układy
aerobiku. Kompozycje były tak ciekawe
i brawurowo wykonane, że jury konkursu nie mogło się zdecydować na wybór
najlepszego układu tanecznego – nagrody
otrzymali wszyscy.
Niestety jak zawsze – dobra zabawa
szybko się kończy. Na balowej sali spotkamy się dopiero w przyszłym roku.
Tomasz Dymek
Nauczyciel w PSP w Rozniszewie
www.kozienicepowiat.pl
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Znaki identyfikacyjne dla pacjentów szpitali
Z dniem 1 stycznia 2013 roku weszło
w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia wydane 20 września 2012 roku,
które dotyczy warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala
w znaki identyfikacyjne oraz sposobu
postępowania w razie stwierdzenia ich
braku.
W świetle rozporządzenia identyfikacja polega na zaopatrzeniu każdego pacjenta, po przyjęciu do szpitala
oraz ustaleniu jego tożsamości w znak
identyfikacyjny umieszczony w postaci
kodu, na opasce. Każda placówka przyjmuje swój system kodowania.
W Szpitalu Powiatowym w Kozienicach kodem jest numer księgi głównej
historii choroby oraz symbol oddziału,
na którym pacjent przebywa.
Każdy chory jest zobowiązany nosić
taką opaskę aż do wypisu ze szpitala.
Opaska jest zakładana na nadgarstek

pacjenta. W przypadku, gdy jest to niemożliwe albo nie wskazane ze względu
na przebieg procesu leczenia, opaska
zakładana jest na kostkę nogi.
Pacjenci, którzy potrzebują natychmiastowego udzielenia świadczenia
zdrowotnego ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, zaopatrywani są
w znak identyfikacyjny niezwłocznie
po udzieleniu takiego świadczenia. Natomiast pacjent, którego tożsamości nie
można ustalić w chwili przyjęcia do
szpitala, zostaje zaopatrzony w znak
identyfikacyjny zawierający oznaczenie: „NN” oraz dodatkowe oznaczenie
numeryczne, umożliwiające identyfikację pacjenta do czasu ustalenia jego
tożsamości.
Noworodki urodzone w szpitalu
otrzymują znak identyfikacyjny niezwłocznie po urodzeniu w obecności
matki lub osoby bliskiej (w rozumie-

niu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta) obecnej przy porodzie, chyba
że przebieg porodu na to nie pozwala. Adnotacji o nadaniu noworodkowi
znaku identyfikacyjnego dokonuje się
w indywidualnej dokumentacji medycznej noworodka oraz indywidualnej dokumentacji medycznej matki.
Gdy założenie opaski dziecku, które nie ukończyło szóstego roku życia,
nie jest możliwe, na inkubatorze lub
łóżeczku umieszcza się zdjęcie dziecka
i znak identyfikacyjny. Jeśli rodzice
bądź opiekunowie prawni nie wyrażają
zgody na zdjęcie, na łóżeczku lub inkubatorze umieszcza się opaskę ze znakiem identyfikacyjnym.
Identyfikacja pacjentów za pomocą
kodów wiąże się z ustawą o ochronie danych osobowych.
Agnieszka Gajda

Polska Cyfrowa Równych Szans
Problem wykluczenia cyfrowego
i konieczności podnoszenia kompetencji cyfrowych dorosłych Polek
i Polaków został dostrzeżony przez Ministerstwo Infrastruktury (obecnie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji),
które realizując projekt systemowy pt.
„Działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu”, we
wrześniu 2011 r., postanowiło wesprzeć edukację cyfrową pokolenia 50+.
W tym celu ogłosiło konkurs na partnera projektu, którego zwycięzcą zostało
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”,
proponując model działań wypracowany w ramach inicjatywy POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS.
10 milionów spośród 13 milionów
Polaków z generacji 50+ nie korzysta
z Internetu! Latarnicy mogą to zmienić!
Na rzecz włączenia dorosłych w cyfrowy świat, działają lokalni animatorzy działań na rzecz edukacji cyfrowej
pokolenia 50+ tzw. Latarnicy Polski
Cyfrowej. Przyjęta została tu metafora latarni morskich i opiekujących
się nimi latarników. Latarnia morska
wskazuje drogę tym, którzy potrafią
odczytywać wysyłane przez nią sygnały. Tak jak każdy żeglarz powinien
korzystać z tych sygnałów, tak każdy Polak powinien potrafić korzystać
z Internetu, sprzętu komputerowego,
telefonów komórkowych i różnych
urządzeń teleinformatycznych. Latarwww.kozienicepowiat.pl

nicy to wolontariusze, którzy mogą stać
się motorem napędowym niezbędnej
przemiany cywilizacyjnej w polskich
gminach. Ich działania realizowane są
z wykorzystaniem publicznych punktów dostępu do Internetu – w bibliotekach, remizach OSP, telecentrach
i innych. Rolą Latarnika jest stworzenie nowej jakości we własnym środowisku: inspirowanie, uczenie i pomoc
w korzystaniu z narzędzi cyfrowych,
ale przede wszystkim przekonywanie
dotąd nieprzekonanych do samodzielnych poszukiwań w sieci.
Obecnie w Polsce działa 2614 certyfikowanych Latarników Polski Cyfrowej. W wyniku przeszkolenia powstała
zintegrowana wokół wspólnego celu
grupa lokalnych liderów upowszechniania kompetencji cyfrowych.
Latarnicy w powiecie kozienickim!
W naszym powiecie mamy łącznie 8 latarników: 4 w Kozienicach, 2
w Garbatce–Letnisku, 1 w Rudzie (gmina Kozienice) i 1 w Studziankach Pancernych (gmina Głowaczów).
Barbara Gontarek realizuje lokalny
plan działania Latarnika „Mieszkańcy
Zapilcza 50+ za PAN BRAT z Internetem” obejmujący swym działaniem
gminy Głowaczów, Grabów nad Pilicą,
Magnuszew i Północną część gminy
Kozienice. Pierwsze zajęcia Latarniczka Barbara poprowadziła dla mieszkańców swojej rodzinnej miejscowości

Studzianek Pancernych.
Związku z tym, że w Studziankach
nie ma świetlicy spotkania odbywają
się w jej domu. Na pierwsze spotkanie
przyszło 7 osób Spotkanie było bardzo
ciekawe, uczestnicy aktywni – poruszono kilka tematów nurtujących lokalną społeczność – brak świetlicy, co
z funduszem sołeckim i jak wykorzystać markę Studzianki Pancerne.
Celem spotkań jest zachęcenie osób
powyżej pięćdziesiątego roku życia,
które dotychczas niewiele lub nigdy
nie korzystały z nowoczesnych technologii, nie znających cyfrowych narzędzi, do zrobienia pierwszego kroku
w Internecie. Zachęcenie do przełamania obaw i przekonania, że świat
cyfrowy jest tu i teraz, jest światem
w którym wszyscy żyjemy, pracujemy, bawimy się i realizujemy swoje marzenia. Komputer może pomóc
w wielu dziedzinach życia, np.:
w pracy zawodowej, rozwijaniu hobby,
rozrywce, zakupach czy kontaktach ze
znajomymi.
Realizacja projektu PCRS przyczyni się do ogromnej i wyjątkowej zmiany
w naszym społeczeństwie. Stoimy przed
wielką szansą wprowadzenia w cyfrowy
świat milionów Polaków. Wspólnie możemy podjąć działania, które pobudzą
rozwój społeczeństwa lokalnego i przyczynią się do zneutralizowania różnic
międzypokoleniowych.
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PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI
W POWIECIE KOZIENICKIM 2013 – 2016

Szanowni Państwo,

W dniu 14 stycznia 2013 r. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie opracowania projektu Programu Opieki nad
Zabytkami w Powiecie Kozienickim na lata 2013-2016. Jego opracowanie wynika z realizacji zapisów Ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, które nakładają na zarządy powiatów obowiązek sporządzenia tego dokumentu na poziomie powiatu na okres czterech lat. Następnie program przyjmuje rada powiatu po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Dokument ten jest ogłaszany w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Z realizacji tegoż programu zarząd powiatu sporządza co dwa lata sprawozdanie, które składa radzie powiatu.
Przedmiotem programu będzie natomiast dziedzictwo kulturowe znajdujące się w granicach administracyjnych powiatu kozienickiego, które stanowi o indywidualności krajobrazu, tożsamości kulturalnej oraz atrakcyjności ekonomicznej
regionu. Dlatego też celem programu będzie stworzenie strategii ochrony zabytków optymalnymi środkami prawnymi
i finansowymi dostępnymi dla powiatu. Zabytki mogą generować rozwój ekonomiczny, społeczny oraz przyczyniać się do
podnoszenia walorów turystycznych. Jako znaki tożsamości społeczności lokalnej, właściwie wykorzystane i docenione
powinny być ważnym instrumentem w promocji poszczególnych miejscowości oraz całego regionu. Dbałość o należyty
stan ich zachowania przez władze samorządowe powinna zaowocować świadomą potrzebą społeczeństwa w podejmowania
inicjatyw współdziałania w upowszechnianiu wiedzy o nich w procesie edukacji i humanizacji społeczeństwa oraz jego
kulturowej identyfikacji.
Program Opieki zabytków dla Powiatu Kozienickiego na lata 2013-2016 będzie dokumentem stanowiącym podwaliny
współpracy w spieraniu i koordynowaniu prac z dziedziny ochrony zabytków oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego pomiędzy samorządem powiatowym, samorządami gminnymi, właścicielami zabytków i wojewódzkim
konserwatorem zabytków. Współpraca stawia sobie za cel zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń
w oparciu o cele merytoryczne zawarte w opracowywanym programie. W programie poza przyjętymi zadaniami należącymi z mocy prawa do zadań powiatu, będzie przedstawiona ogólna polityka powiatu w dziedzinie opieki nad zabytkami, nie
naruszając przy tym kompetencji poszczególnych gmin i praw właścicieli.
										
Janusz Stąpór
										Starosta Kozienicki

XXVII Sesja Rady Powiatu Kozienickiego
13 lutego 2013 roku odbyła się
XXVII Sesja Rady Powiatu Kozienickiego, podczas której radni zapoznali się z informacją o realizacji zadań
przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
oraz przez Komendę Powiatową Policji w Kozienicach w roku 2012, a także
wysłuchali sprawozdania z realizacji
rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego.
Podjęte zostały uchwały w następujących sprawach:
– przyjęcia sprawozdania z działalności
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
za 2012 r.;
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– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 r.;
– wyrażenia zgody na przystąpienie
Powiatu Kozienickiego do aplikowania i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie
Kozienickim- II etap” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki,
Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion;
– nieodpłatnego nabycia od Gminy Kozienice nieruchomości gruntowych

zlokalizowanych na terenie Gminy
Kozienice Powiat Kozienicki, przeznaczonych pod drogę powiatową
i położonych w obrębach geodezyjnych: Wólka AB, Samwodzie, Kępeczki, Kępa Wólczyńska, Staszów;
– zatwierdzenia planów pracy Stałych
Komisji Rady Powiatu na 2013 rok;
– udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów na realizację zadania „Budowa drogi gminnej – ulicy
Parcela w miejscowości Brzóza wraz
z budową linii elektroenergetycznej
NN oświetlenia drogowego – etap I;
danuta delekta
www.kozienicepowiat.pl

Historia

Dziedzictwo kultury ludowej okolic Kozienic w zbiorach
Oskara Kolberga
Zainteresowanie Oskara Kolberga, wybitnego naszego etnografa, folklorysty i kompo-

zytora, rodzimą kulturą ludową ziem polskich
zaowocowało jego monumentalnym dziełem
zatytułowanym „Lud”. Jego zwyczaje, sposób
życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy,
gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”. Za
życia autora, w latach 1857 – 1890 ukazało
się 33 tomy. Kolejne zostały wydane dopiero
w latach 60. XX w. przez Polską Akademię
Nauk, a obecnie wydawnictwem zajmuje się
Instytut im. Oskara Kolberga, który wydał
86 tomów z indeksami i dodatkami. Zawartość „Ludu …” stanowi około 12 tyś. pieśni,
1250 podań, 2700 przysłów, 670 bajek, a także
liczne zagadki, ludowe widowiska i inne dokumenty kultury ludowej. Wśród nich znajdują się również te pochodzące z okolic Kozienic
umieszczone w tomie XX i XXI zatytułowane
„Radomskie”.
W celu zebrania materiału etnograficznego naszych okolic Kolberg odwiedził kilkakrotnie Kozienice, skąd dokonywał wyjazdów do okolicznych wsi penetrując ich
środowisko, notując zasłyszane pieśni, podania, obrzędy, na miejscowych targowiska,
w karczmach, odpustach czy też w czasie
codziennych prac polowych. Po raz pierwszy
przybył do Kozienice w 1850 r. i zatrzymał
się u rodziny Rychterów, która swoje duże
gospodarstwo prowadziła „wzorowo i energicznie”. Najprawdopodobniej z ich gościny
korzystał w czasie swojego pobytu w roku
następnym jaki i w latach 1855, 1856 i 1859.
Bliższych danych o rodzinie nie posiadamy
poza niekonsekwentnie zapisywanym przez
gościa nazwiskiem także jako Richter.
Dzięki skrupulatnie prowadzonej li-

www.kozienicepowiat.pl

ście wydatków możemy oszacować koszty
wyprawy do Kozienic poniesione 2 lipca
1859 r., które dla dwóch osób wyniosły 4 ruble za podróż lądową i 30 kopiejek statkiem.
Z zasady jego pobyt u gospodarzy i przyjaciół trwał tak długo, jak wynikało to z potrzeb badanego regionu. Z pomocą gospodarza zaprzyjaźniał się z miejscowymi grajkami
i śpiewakami, „wyszukiwał starych bajarzy,
doświadczone swachny weselne, znachorki,
których usłużność, wymowę, gadatliwość
i otwartości zwykle zdobywał poczęstunkiem, podarkami i zapłatą”. I tak w Kozienicach „za pieśni i na struny” musiał wydać
30 kopiejek, a 1859 r. w Bąkowcu czterem
kobietom za „śpiewy, służbę i pieśni” wypłacił 60 i 30 kopiejek. Z Kozienic wyjeżdżał
do pobliskich miejscowości. Z zebranego
materiału wynika, że odwiedził pobliskie
Stanisławice, Kuźmy, Nową Wieś, Piotrowice, Augustów, jak i dalsze; na południu Bąkowiec, Garbatkę, Sieciechów, Opatkowice
i Bronowice, a na północy Ryczywół, Wilczkowice, Głowaczów, Magnuszew.
Owocem penetracji środowiska wiejskiego okolic Kozienic były przede wszystkim zapisy linii melodycznych pieśni
i przyśpiewek ludowych i ich tekstów. Dokumentowanie muzyki ludowej było dla
Kolberga najważniejszym i najistotniejszym zadaniem badawczym. Odzwierciedlało to jego zainteresowania jak i jego kompetencje w zapisywaniu melodii poparte
gruntownym wykształceniem muzycznym.
W „Radomskiem” zamieszczono prawie
2 tys. melodii i 1,5 tys. tekstów pieśni,
a obszerny rękopis „Obertasów i mazurków” liczy ponad 1800 przyśpiewek z czego
400 pochodzi z „Radomskiego”. Najliczniejszy zespół tekstów stanowi 100 tekstów
pochodzących właśnie z Kozienic. Niektóre
pieśni jak „od Stoczka, Stanisławic i Radomia” świadczą o ich funkcjonowaniu na pograniczu mazowiecko – radomskim.
Do cennych źródeł poznania dziedzictwa
kulturowego powiatu kozienickiego należy
zaliczyć opisy obrzędów weselnych. O odmienności i różnorodności form w obrębie
regionu świadczy dokonanie przez Kolberga
ich oddzielnych opisów. Opis wesela z okolic Kozienic – Kuźm znajduje się w weselu
XIII, a obrzędy weselne „od Kozienic, Stanisławic” w weselu XII. Obrzędy zebrane
i opisane w okolicach Sieciechowa, Garbatki,
Bąkowca, Bronowic, Opatkowic i Czarnolasu musiały wykazywać znaczne podobieństwo, gdyż zostały połączone przez autora
w weselu XI. Natomiast wesele XIV ukazuje
folklor okolic Magnuszewa i Wilczkowic.

Ważnym, chodź nielicznym elementem zebranego materiału badawczego
dotyczącego okolic Kozienic, stanowią
zapisy terenowe pieśni „nieludowych”
i tzw. szlacheckich. Do pierwszych z nich
należą zapisy pieśni kościelnych, wielkopostnych oraz kolęd.
W tece 43 odnotowane zostały pieśni szlacheckie z lokalizacją „Radom”,
które prawdopodobnie zostały zapisane
przez Kolberga w Warszawie od przebywających tam czasowo mieszkańców
Radomia. Kilkanaście pieśni zarówno
szlacheckich i mieszczańskich, jak i „nieludowych” zanotowanych w Kozienicach
zostało umieszczonych w innych tekach.
Do omawianego terenu odnoszą się
również opisy wierzeniowe. Pozyskiwany
przez Kolberga materiał pochodzi jednak
ze źródeł pośrednich pochodzących od
osób zaprzyjaźnionych. Należą do nich
m.in. bajki i podania „O wilku”, „O psie
i wronach”, „O dzwonach w wodzie” czy
„wiadomości o upiorze”.
Oskar Kolberg zakończył badania w Kozienicach i Radomiu w 1860 r. i w świetle
zachowanych dokumentów nigdy więcej na
tym terenie nie przebywał. Oceniając jego
wkład w zachowanie dziedzictwa kulturowego powiatu kozienickiego w obecnych
granicach administracyjnych, „Radomskie”
jest przede wszystkim źródłem XIX folkloru muzycznego, a dopiero później etnografii, historii kultury czy filozofii. Wszystko
to umożliwia nam lepsze poznanie własnej
przeszłości, tożsamości ludu zamieszkującego niegdyś nasz powiat i uchwycenie
jego różnic etnograficznych i kulturowych.
dr Krzysztof Stalmach
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Powiat Kozienicki statystycznie
w 2012 roku
Według danych na dzień 31 grudnia 2012 roku w powiecie kozienickim
w 2012 roku urodziło się ogółem 829
dzieci, w tym z terenu powiatu 581,
z czego w gminie Garbatka–Letnisko
urodziło się 50 dzieci, w gminie Głowaczów 72, gminie Gniewoszów 44,
gminie Grabów nad Pilicą 38, w gminie Kozienice 301 z terenu powiatu,
w gminie Magnuszew 40 i gminie Sieciechów 36.
Zgonów w 2012 roku było
w 882, wśród których jest 749 zgonów
mieszkańców powiatu kozienickiego.
W 2012 roku w gminie Garbatka–Letnisko zmarły w 73 osoby, gminie Głowaczów 117, gminie Gniewoszów 71,
gminie Grabów nad Pilicą 51, gminie
Kozienice 273 (a ogółem 406), w gminie Magnuszew 45, w gminie Sieciechów 48.
W stosunku do roku 2011 liczba
mieszkańców powiatu kozienickiego
w 2012 roku się zmniejszyła.
Według stanu na dzień 31 grudnia
2012 roku w powiecie kozienickim
zamieszkuje 62 526 osób. W gminie Garbatka–Letnisko jest 5 203
mieszkańców, w gminie Głowaczów
7 522 mieszkańców, gminie Gniewoszów 4 082, w gminie Grabów
nad Pilicą 3 917, gminie Kozienice
30 894, gminie Magnuszew 6 774,
gminie Sieciechów 4 134.
Najczęściej wybierane imię dla
dziecka w 2012 roku w gminie Garbatka Letnisko to Maria, Julia, Hanna, Jakub i Jacek, w gminie Głowaczów Julia,
Amelia, Natalia oraz Jakub, w gminie
Gniewoszów Zofia, Jan i Antoni, w gminie Grabów nad Pilicą Amelia, Mikołaj,
Oskar, Maciej, Alan, w gminie Kozienice Lena, Julia, Amelia, Jakub, Adam,
Filip, w gminie Magnuszew Oliwia,
Natalia oraz Piotr, w gminie Sieciechów
Aleksandra, Agata, Hanna, Piotr, Paweł
i Aleksander.
Wśród najbardziej nietypowych
imion nadanych dzieciom przez rodziców w 2012 roku znalazły się imiona:
Baltazar, Sindri w gminie Garbatka–
Letnisko, Nicolas w gminie Głowaczów, Oliwier w gminie Gniewoszów,
Arletta oraz Oktawian w gminie Grabów
nad Pilicą, Tymon, Sofia i Władysław
w gminie Kozienice, Zofia w gminie
Magnuszew, Antonina i Antoni w gminie Sieciechów.
W ciągu ubiegłego roku było ogó-
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łem 1031 zameldowań na pobyt stały i
743 na pobyt czasowy – w tym w gminie Garbatka–Letnisko 44, gminie Głowaczów 132, gminie Gniewoszów 27,
w gminie Grabów nad Pilicą 95, gminie Kozienice 620 na pobyt stały oraz
332 na pobyt czasowy, w tym zameldowanych zostało 29 cudzoziemców,
w gminie Magnuszew 83, w gminie Sieciechów 30.
Podczas 2012 roku na terenie całego powiatu kozienickiego 1145 osób
wymeldowało się z pobytu stałego
i 873 z pobytu czasowego, z czego
60 w gminie Garbatka–Letnisko, 85
w gminie Głowaczów, 59 w gminie
Gniewoszów, 47 w gminie Grabów nad
Pilicą, 804 z pobytu stałego i 684 z pobytu czasowego w gminie Kozienice,
54 w gminie Magnuszew, 36 w gminie
Sieciechów.

W 2012 roku w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kozienicach zostało zarejestrowanych 5 109 pojazdów, podczas
gdy w 2011 roku 4 236. Wydane zostały 2 664 prawa jazdy w 2012 roku,
a w 2011 2 276. Międzynarodowe
prawa jazdy wydano w 2012 roku
w ilości 51, rok wcześniej wydano ich 39. Zwiększyła się również
ilość wydanych kart parkingowych:
w 2011 roku wydano ich 73, podczas gdy
w 2012 roku 107. W 2012 roku wydane
zostało również jedno pozwolenie na
kierowanie tramwajem.
Podobnie w stosunku do roku 2011
wygląda liczba wydanych pozwoleń na
budowę. W 2012 roku zostało wydanych 198 zgód na budowę budynków
mieszkalnych (w 2011 roku wydano
ich 221) oraz 53 zgody na budowę
innych budynków (w 2011 roku 68),
2 zgody na obiekty kulturalne i o charakterze edukacyjnym (w 2011 roku

były trzy takie zgody), 13 zgód na budowę budynków handlowo – usługowych
(13 w 2011 roku), 7 zgód na budowę
budynków przemysłowych i magazynowych. W 2011 roku wydanych zgód
na budowę budynków przemysłowych
i magazynowych było 38 (w tej liczbie
były zgody dotyczące 29 obiektów na
terenie Elektrowni „Kozienice” S.A.)
W 2012 roku wydanych zostało 66 pozwoleń na budowę obiektów liniowych
(czyli dróg, sieci oświetleń, zjazdów
z dróg publicznych). W 2011 było
ich 57.
Wydział Budownictwa i Architektury
Starostwa Powiatowego w Kozienicach
w 2012 roku wydał 37 zmian decyzji
wynikających ze zmian w projektach,
34 przeniesienia decyzji na nowych inwestorów i 1 odmowę oraz pozwolenie
na 7 inwestycji drogowych z ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
W roku 2012 zostały zawarte 552 małżeństwa. W gminie
Garbatka–Letnisko
63,
w
gminie
Głowaczów
88,
w gminie Gniewoszów 56, gminie Grabów nad Pilicą 48, gminie
Kozienice 427 ogółem a 222 par
z terenu powiatu, 40 w gminie Magnuszew, w gminie Sieciechów 35.
Rozwodów na terenie powiatu
było ogółem 65.
W ciągu 2012 roku zostało zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy
w Kozienicach 4918 osób – 542 z terenu gminy Garbatka–Letnisko, 624
z gminy Głowaczów, 322 z gminy
Gniewoszów, 216 z gminy Grabów nad
Pilicą, 2489 z terenu gminy Kozienice,
424 z gminy Magnuszew i 301 z gminy
Sieciechów.
Wyrejestrowanych z PUP w 2012
roku zostało ogółem 4748 osób, wśród
których 2018 zostało wyrejestrowanych z powodu podjęcia pracy. Bezrobotnych z gminy Garbatka–Letnisko wyrejestrowanych z PUP było
517 (193 z powodu podjęcia pracy),
z gminy Głowaczów
605 (234),
z gminy Gniewoszów 310 (147), z gminy Grabów nad Pilicą 199 (97), 2381
(1035) z gminy Kozienice, 434 (183)
z gminy Magnuszew, 302 (129) z gminy Sieciechów.
Agnieszka Gajda
www.kozienicepowiat.pl
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PASZPORTY
Paszport to dokument urzędowy
uprawniający do przekraczania granicy
i pobytu za granicą. Paszport jest doku-

mentem poświadczającym obywatelstwo
oraz tożsamość wskazanej w nim osoby.
Polskie paszporty wydawane po
29 czerwca 2009 r. zawierają dane biometryczne w postaci wizerunku twarzy i odcisków dwóch tych samych palców z obu
dłoni. Jeśli nie można pobrać odcisków tych
samów palców lewej i prawej dłoni, wpisana
zostaje adnotacja o niemożliwości pobrania
odcisku linii papilarnych i wystawiany jest
paszport biometryczny z jedną cechą.
Obowiązek wydawania paszportów biometrycznych nałożyło na kraje członkowskie Unii Europejskiej Rozporządzenie Rady
z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży
wydawanych przez Państwa Członkowskie.
Odciski palców są zakodowane
w warstwie elektronicznej paszportu jako
element identyfikacji i nie są odwzorowane graficznie w dokumencie.
Paszporty tymczasowe wydawane są
bez cech biometrycznych i zawierają dane
osobowe oraz zeskanowaną fotografię.
Paszporty oraz paszporty tymczasowe
wydaje w kraju wojewoda, a za granicą
konsul RP.
17 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o dokumentach paszportowych. Najważniejsza zmiana przepisów
dotyczy zmiany właściwości wydawania
paszportów i paszportów tymczasowych.
Po nowelizacji obywatele polscy mogą występować o paszport lub paszport tymczasowy niezależnie od miejsca zamieszkania.
Ponadto zmiana ustawy umożliwia obywatelom, ubieganie się o wydanie paszportu
tymczasowego w udokumentowanych nagłych przypadkach zawodowych.
www.kozienicepowiat.pl

Zgodnie z ustawą paszporty oraz paszporty tymczasowe unieważnia w RP wojewoda właściwy ze względu na miejsce
zameldowania na pobyt stały lub czasowy
osoby posiadającej dokument paszportowy,
a w razie braku takiego miejsca – według
ostatniego zameldowania na pobyt stały lub
czasowy tej osoby. Za granicą unieważnienia tych dokumentów dokonuje konsul.
Paszporty biometryczne dla grupy wiekowej do 13 roku życia wydawane są na
okres 5 lat od dnia wydania, natomiast dla
małoletnich powyżej 13 roku życia oraz dla
osób dorosłych wydawane są na okres 10 lat
od daty wydania. Paszporty tymczasowe wydawane w kraju lub za granicą są ważne na
okres wystawienia wpisany do paszportu nie
dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy.
Opłata za paszport wynosi 140 zł, dla
osób, małoletnich do 13 roku życia 60 zł,
a za paszport tymczasowy 30 zł niezależnie od grupy wiekowej.
Dziecko musi posiadać indywidualny
dokument.
Ubiegając się o paszport dla osób małoletnich rodzice lub opiekunowie prawni składają
wniosek, na którym potwierdzają dane osobowe dziecka, wyrażają w formie pisemnej
zgodę na wydanie paszportu dziecku, składają
jedną fotografię wykonaną na wprost, dołączają dowód wpłaty i legitymują się ważnym
paszportem lub dowodem osobistym.
Dzieci w wieku do 5 lat nie uczestniczą
przy składaniu wniosku, natomiast w grupie
wiekowej powyżej 5 roku życia oprócz wymaganych dokumentów musi być okazana
ważna legitymacja szkolna, jeśli dziecko
spełnia obowiązek szkolny (lub zaświadczenie informujące o wypełnianiu tego obowiązku przez dziecko). W tej grupie wiekowej przy składaniu dokumentów dziecko
już musi uczestniczyć. Do odbioru paszportu dla osób małoletnich wystarczy obecność
jednego z rodziców, który musi okazać swój
ważny paszport lub dowód osobisty.
Jeśli jedno z rodziców jest pozbawione władzy rodzicielskiej, rodzic, któremu
przysługuje władza rodzicielska, składa
wniosek, przedkłada kserokopię decyzji
wyroku sądu pozbawiającego drugiego
rodzica władzy rodzicielskiej oraz okazuje oryginał rozstrzygnięcia sądu.
W sytuacji kiedy jedno z rodziców ma
ograniczoną władzę rodzicielską, rodzic,
który składa wniosek o wydanie paszportu
małoletniemu, oprócz wcześniej wymienionych dokumentów, dołącza kserokopię
wyroku sądu ograniczającego władzę rodzicielską drugiego rodzica i jeżeli z wyroku wynika wprost, że drugi z rodziców
nie ma możliwości wyrażenia zgody na

wydanie paszportu dziecku, paszport wystawiany jest za zgodą jednego rodzica.
Jeżeli jest wątpliwość w interpretacji
wyroku, czy rodzic, któremu ograniczono
władzę rodzicielską, powinien wyrazić
zgodę, czy też nie, wojewoda z urzędu
występuje do sądu z zapytaniem, czy rodzicowi, który ma ograniczoną władzę rodzicielską, przysługuje prawo wyrażenia
zgody, czy też nie.
W sytuacjach, kiedy jedno z rodziców
przebywa poza miejscem zamieszkania
dziecka i drugiego z rodziców, który sprawuje władzę rodzicielką, zgodę tę może
wyrazić przed wojewodą według miejsca
zamieszkania, bądź notariuszem w Polsce, a przed konsulem podczas pobytu za
granicą, który stwierdza własnoręczność
podpisu rodzica.
W sytuacjach kiedy jedno z rodziców
odmawia wyrażenia zgody na wydanie
małoletniemu paszportu, rodzic któremu
władza rodzicielska przysługuje, występuje do sądu rodzinnego o wyrażenia przez
ten sąd zgody za rodzica, który tej zgody
nie chce udzielić i po rozstrzygnięciu sądu
prawomocnym wyrokiem, wojewoda wydaje paszport osobie małoletniej.
Osoba dorosła składająca wniosek dołącza jedną fotografię wykonaną na wprost
nie wcześniej niż w ciągu ostatnich 6 miesięcy, składa oryginał dowodu wpłaty oraz
okazuje ważny paszport lub dowód osobisty. Osoba dorosła składa osobiście wniosek i osobiście odbiera paszport.
Wnioski o paszport w Mazowieckim
Urzędzie Wojewódzkim Delegatura
w Radomiu, ul. Żeromskiego 53 przyjmowane są w pokojach 257, 258,
259 i 260 na drugim piętrze budynku urzędu. Wniosek można złożyć
w poniedziałki w godzinach 8:00 – 17:30,
od wtorku do czwartku w godzinach 8:00
– 15:30 oraz w piątki od 8:00 – 14:00.
Osoby posiadające jeszcze ważny stary paszport, które składają wniosek o wydanie nowego paszportu, muszą okazać
stary paszport.
Wojewoda ma obowiązek wydać paszport w terminie 30 dni od dnia złożenia
wniosku. Poza sezonem okres oczekiwania na paszport to termin ok. 14 dni.
W sytuacjach losowych (np. operacja,
pogrzeb) istnieje możliwość wystawienia
paszportu w krótszym czasie.
Po odbiór paszportu w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Delegatura
w Radomiu należy zgłosić się do pokoju
nr 70 na parterze budynku od strony ulicy
Niedziałkowskiego.
Agnieszka Gajda
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Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja
Rok 2013 będzie ostatnim (szóstym) rokiem realizacji projektu „Wspierajmy bezrobotnych”. Projekt ten realizowany jest przez
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ze wsparcia w ramach projektu, korzystać mogą bezrobotne kobiety i mężczyźni (zarejestrowani jako bezrobotni w PUP).
W szczególności chodzi tu o osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 20 kwietnia
2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
Zgodnie z wymogami określonymi przez Instytucję Pośredniczącą dla Priorytetu VI PO KL w województwie mazowieckim, w roku 2013 aktywizowane będą przede wszystkim osoby bezrobotne:
• do 30 roku życia,
• powyżej 50 roku życia
• długotrwale bezrobotne
Aktualnie wszelkie działania aktywizacyjne realizowane przez Urząd Pracy muszą się charakteryzować wysoką efektywnością
zatrudnieniową. Te same wymogi dotyczą realizacji projektu „Wspierajmy bezrobotnych”.
Przewidziane do realizacji w 2013 r. formy wsparcia to: staże, szkolenia (indywidualne szkolenia zawodowe oraz grupowe
szkolenia „ABC przedsiębiorczości”) oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. W ramach tych form PUP
planuje zaktywizować 437 osób (287 kobiet i 150 mężczyzn). Wartość projektu w 2013 r. to ponad 4,3 miliona złotych (w tym 85%
dofinansowania).
Bazując na analizie sytuacji na lokalnym rynku pracy a także na doświadczeniach płynących z poprzednich lat realizacji projektu, zakładamy, że na stażach liczebnie przeważać będą kobiety a na pozostałych formach większość stanowić będą mężczyźni.
Wniosek o dofinansowanie projektu na rok 2013 jest na etapie oceny dokonywanej przez Instytucję Wdrażającą, co za tym idzie
w szczegółach realizacji projektu mogą jeszcze nastąpić pewne zmiany.
Ze względu na wymogi dotyczące konieczności osiągania jak najwyższej efektywności zatrudnieniowej do współpracy przy
realizacji staży preferowani będą pracodawcy gwarantujący zatrudnienie osoby bezrobotnej po zakończonym stażu. Poszczególne
tury staży będą się rozpoczynać co miesiąc od marca do czerwca. Zapraszamy więc do współpracy w tym zakresie zarówno
pracodawców jak i osoby bezrobotne. Rekrutacja na staże trwa już od końca stycznia.
Analogicznie z indywidualnych szkoleń zawodowych będą korzystać osoby, które najbardziej uprawdopodobnią, że szkolenie
przyczyni się do podjęcia zatrudnienia.
Osoby, które będą otrzymywać środki na założenie firmy najpierw skorzystają ze szkoleń „ABC przedsiębiorczości”.
W 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy będzie kontynuował także realizację projektu „Skuteczny Urząd Pracy” realizowanego
w ramach Poddziałania 6.1.2. PO KL. Projekt wspiera bezpośrednio Urząd Pracy jako instytucję działającą na rzecz aktywizacji
osób bezrobotnych.
Aby zwiększać jakość i dostępność usług, świadczonych przez PUP na rzecz osób bezrobotnych, projekt będzie dalej finansował
zatrudnienie dwóch pośredników pracy (kobieta i mężczyzna) a także dwóch doradców zawodowych (dwie kobiety). Jedenaście
osób (10K i 1 M) zatrudnionych na stanowiskach kluczowych będzie w roku bieżącym korzystać ze szkoleń doskonalących kwalifikacje niezbędne na poszczególnych stanowiskach pracy.
Informacje dotyczące projektów realizowanych przez PUP w Kozienicach można uzyskać w siedzibie Urzędu Pracy, ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice pok. nr 10, na stronie www.pupkozienice.pl, a także pod numerem tel. 48 614 66 81.
mgr Arkadiusz Nowakowski
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach

„Wąż” Marty Guśniowskiej na Dziesięciolecie
Teatrzyku Figiel-ek

19 stycznia w rozniszewskiej szkole
odbyła się zabawa choinkowa. A jak zabawa, to wiadomo! – kolejna premiera Tatrzyku Figiel-ek. I tak już od dziesięciu lat!
Teatrzyk Figiel-ek debiutował na szkolnej scenie sztuką Jana Brzechwy pt. „Kopciuszek” w styczniu 2013 roku. A oto tytuły kolejnych spektakli: „Kot w butach”,
„O Jasiu i Małgosi”, „Moje – nie moje”,
„O Pryszczycerzu i Królewnie Pięknotce”,
„Baśń o Rycerzu bez konia”, „Obrazki
z przeszłości”, „Krokus Pokus”, „Opowieści z Lasku Ardeńskiego”, „Baśń o Grającym Imbryku”, „Kabaret na jednej nodze”,
„Blee…”, „Szumi dokoła las”
Od dziesięciu lat w styczniu przy oka-
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zji zabawy choinkowej cała społeczność
lokalna może obejrzeć nową sztukę i podziwiać grę młodych aktorów. Uczniowie
kolejnych roczników wcielają się w role
niezwykłych postaci.
Przez deski szkolnej sceny przewinęły
się dziesiątki aktorów, głównie dzieci, ale
dwa lata temu swój spektakl zaprezentował
„dorosły” Teatr Figiel. Czternaście premier
to całkiem spory dorobek. Nie byłoby to
możliwe bez Anny Owczarczyk, spiritus
movens całego przedsięwzięcia. To ona
poszukuje nowych scenariuszy, prowadzi
castingi do obsady ról, reżyseruje przedstawienia, prowadzi próby i koordynuje
pracę całego zespołu. W tej zgranej ekipie

za oprawę muzyczną, dźwiękową i oświetlenie odpowiada Leszek Owczarczyk. Kostiumami i rekwizytami zajmują się panie
Grażyna Jakóbczak i Iwona Dymek. Strona
plastyczna spektakli, a więc scenografia,
plakaty, programy i zaproszenia to domena
Tomasza Dymka. Wszyscy wymienieni to
nauczyciele naszej szkoły. Dyrektor Agnieszka Suska w obecności jak zwykle licznie zgromadzonej widowni, podziękowała
im za ogromny wkład pracy, za minione
dziesięć lat i wyraziła nadzieję, że teraz będzie przynajmniej następne dziesięć. Rada
Rodziców nagrodziła twórców Figiel-ka
pięknymi bukietami kwiatów.
www.kozienicepowiat.pl
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PROCEDURA NIEBIESKIEJ
KARTY
Czym jest „Niebieska Karta”? To
procedura interwencji wobec przemocy
w rodzinie. Składa się z odpowiedniej
dokumentacji i sposobu postępowania
w przypadku stwierdzenia, bądź podejrzenia występowania przemocy.
Podstawą skuteczności procedury
i oferowanej pomocy jest współpraca
przedstawicieli różnych służb stykających się z ofiarami lub sprawcami przemocy w rodzinie.
Interwencja to pierwszy i podstawowy krok w procesie pomagania. Jej celem
jest zatrzymanie przemocy w rodzinie. To
także początek procesu pomagania opartego na założeniach:
• najważniejsze jest bezpieczeństwo
ofiar;
• za przemoc zawsze odpowiedzialny jest
sprawca, bez względu na to, co zrobiła
ofiara;
• nie ma żadnego usprawiedliwienia przemocy, nikt nie ma prawa znęcać się nad
innymi.
W procedurze „Niebieskiej Karty” interwencja jest rozumiana, jako:
1. Działanie doraźne, mające na celu
zatrzymanie aktualnej przemocy. Jej
celem w ogólnym rozumieniu jest
przywrócenie porządku, w razie konieczności podjęcie działań ochronnych
wobec ofiar (np. izolowanie sprawcy),
pouczenie o przysługujących prawach
i grożących konsekwencjach oraz rejestracja zdarzenia.
2. Szereg skoordynowanych działań rozłożonych w czasie i mających na celu zmianę sytuacji. Tak rozumiana interwencja
bliższa jest działaniom prowadzonym
w sytuacji silnego, długotrwałego kryzysu. Jej celem jest wprowadzenie zmian
w funkcjonowaniu poszczególnych osób
i całej rodziny, tak aby, wyjść z kryzysu,
uporać się z jego skutkami i zacząć normalnie funkcjonować.
Działania podejmowane są nie tylko
na rzecz ofiar, ale także wobec sprawców
przemocy. Celem pracy ze sprawcami jest
trwała zmiana nie tylko zachowań, ale
i postaw osoby stosującej przemoc.
„Niebieska karta” składa się z dwóch
elementów:
Część „A” stanowi formę notatki urzędowej z przeprowadzonej interwencji.
Policjant opisuje tam przebieg zdarzenia,
ustala jego przyczyny, następstwa oraz
www.kozienicepowiat.pl

świadków, a w oparciu o własne spostrzeżenia i informacje od uczestników
zaznacza, jakich szkód doznała ofiara.
Istotnym elementem tej części karty jest
opis miejsca zdarzenia. Na tym etapie
realizacji procedury, policjant dokonuje
oceny sytuacji dzieci obecnych na miejscu interwencji i zaznacza, jakie podjął
decyzje „pomocowe” (np. oddanie dziecka pod opiekę osoby spokrewnionej, zatrzymanie sprawcy, przewiezienie go do
izby wytrzeźwień).
Część „A” niebieskiej karty najczęściej
wypełniana jest na miejscu zdarzenia.
Na zakończenie interwencji policjant informuje o możliwości przekazania, za
wiedzą i zgodą ofiary, jej danych osobowych oraz informacji o sytuacji rodzinnej
instytucjom rządowym i organizacjom
pozarządowym zajmującym się pomocą.
Jest to pierwszy krok, aby ofiara przemocy uzyskała wszechstronną i profesjonalną pomoc medyczną, terapeutyczną,
psychologiczną, finansową. Jeżeli ofiara
przemocy wyraża zgodę na przekazanie
jej danych potwierdza to pisemnie.
Karta „A” trafia następnie do właściwego dzielnicowego, który ma obowiązek:
• niezwłocznego nawiązania /nie później
jednak niż w ciągu 7 dni od założenia
Niebieskiej Karty/ kontaktu z rodziną,
w której nastąpiła przemoc w celu bliższego poznania sytuacji i zorientowania
się czy i ewentualnie jakiego rodzaju
pomoc jest potrzebna;
• przekazania informacji o sytuacji do
instytucji i podmiotów powołanych
i zobowiązanych do udzielenia pomocy
i wsparcia w celu zainteresowania się
sytuacją rodziny;
• składania systematycznych wizyt – przynajmniej raz w miesiącu – sprawdzających stan bezpieczeństwa domowników i zachowanie sprawcy przemocy
w rodzinie;
• zainteresowania się sytuacją dzieci
i podjęcia współpracy w tym zakresie
z pedagogami szkolnymi, psychologami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
• prowadzenia postępowań sprawdzających i przygotowawczych.
Drugi element „Niebieskiej karty”, tzw.
część „B” zawiera informacje dla ofiar
przemocy: katalog przestępstw popełnianych najczęściej wobec osób najbliższych; prawa, jakie ma ofiara i aktualne
telefony instytucji i organizacji, do któ-

rych można się zgłaszać po pomoc.
Karta „B” informuje, że każda osoba
wzywająca policję ma prawo do:
• zapewnienia jej doraźnego bezpieczeństwa;
• wykorzystania dokumentacji z interwencji jako dowodów w sprawie karnej
przeciw sprawcy przemocy;
• zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków.
Dokumentacja „Niebieskiej Karty” służy nie tylko rozpoznaniu przemocy, rejestracji przebiegu zdarzenia i jego skutków
oraz zaplanowaniu pomocy, ale jest także
wykorzystywana w postępowaniu przygotowawczym wszczynanym wobec sprawcy. Większość spraw z art. 207 (znęcanie
się nad rodziną) nie trafia do wymiaru sprawiedliwości lub jest umarzana z powodu
braku dowodów. Każde udokumentowane
zdarzenie, nawet jeśli nie pociąga za sobą
drastycznych skutków, jest dowodem na
ciągłość i powtarzalność przemocy. Wypełnienie przez interweniujących policjantów „Niebieskiej Karty” nie jest jednak
równoznaczne ze złożeniem doniesienia
o popełnieniu przestępstwa, nie stanowi
podstawy do wszczęcia postępowania karnego. W przypadku złożenia zawiadomienia i wszczęcia postępowania może ona
zostać wykorzystana jako dowód procesowy. Dokumentacja „Niebieskiej Karty”,
dla policji jest informacją, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy domowej.
„Niebieska karta” jest więc bardzo
istotnym elementem w walce z przemocą
w rodzinie. Dokumentuje sytuację, pokazuje skutki i stanowi ważny dowód w sprawie
karnej o znęcanie się. Sprawca przemocy
musi zdawać sobie sprawę, że zastraszanie
ofiary, zmuszanie jej do wycofania zeznań
nie uchroni go przed odpowiedzialnością.
Pozostanie bogaty materiał dowodowy
w postaci „Niebieskiej karty”.
Warto pamiętać, że policjanci nawet
przeszkoleni i rozumiejący specyfikę zjawiska przemocy domowej nie występują
w roli terapeutów. Są stróżami i egzekutorami prawa i najczęściej nie mają możliwości rozwiązania problemów ofiary.
Zgodnie z procedurą przewidzianą przez
Niebieską Kartę policjanci przekazują
sprawę do najbliższego ośrodka pomocy
społecznej, którego zadaniem jest uruchomienie wszechstronnej pomocy dla
osób poszkodowanych.
Aleksandra Strąg
Pedagog
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ABC KONSUMENTA – UJAWNIŁA SIĘ WADA W TOWARZE I CO DALEJ?
Kupiliśmy towar w sklepie, nieważne czy w klasycznym czy w internetowym i po jakimś czasie jego używania ujawniła się
w nim wada. Co dalej robić? Mamy dwie drogi dochodzenia roszczeń. Musimy wybrać jedną, gdyż nie możemy dochodzić roszczeń dwutorowo. Poniżej przedstawiam porównanie dwóch dróg dochodzenia roszczenia w przypadku wystąpienia wady w towarze. Wybór jednej z nich należy tylko i wyłącznie do konsumenta i jest konieczny już na wstępie.
Niezgodność z umową

Gwarancja
Kiedy ma zastosowanie?

Zawsze w przypadku konsumenckiej umowy sprzedaży z wyjątkiem
sprzedaży energii elektrycznej, gazu i wody, chyba że są sprzedawane
w ograniczonej ilości lub określonej objętości. Obowiązuje z mocy prawa
po zawarciu umowy. Dowodem zawarcia umowy jest dowód zapłaty za
towar.
Ustawy nie stosuje się do sprzedaży egzekucyjnej, w postępowaniu
upadłościowym lub innym postępowaniu sądowym.

Nie musi być udzielona. Jest dobrowolnym
oświadczeniem woli gwaranta (producenta,
importera, sprzedawcy). Potwierdzeniem udzielenia
gwarancji jest Karta gwarancyjna.

Do kogo składamy roszczenie?
Tylko i wyłącznie do sprzedawcy tj. przedsiębiorcy, który sprzedał nam
towar.

Do podmiotu wskazanego w karcie gwarancyjnej.
Może to być punkt serwisowy, sprzedawca, itp.

Jaki jest okres odpowiedzialności za wady towaru?
Nie
ma
ustawowego
terminu.
Okres
odpowiedzialności gwaranta jest określony
Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego
w warunkach gwarancji. Termin ten może być
z umową 2 (dwa) lata od daty wydania towaru (w praktyce data wydania
liczony w miesiącach lub latach, ale także
towaru jest taka sama jak data sprzedaży).
w przejechanych kilometrach. Może, ale nie musi
być przedłużony o okres napraw.
W jakim terminie musimy zgłosić roszczenie?
W nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od wykrycia niezgodności
z umową (wady) pod rygorem utraty uprawnień ustawowych.

Nie ma ogólnej zasady. Jeżeli nie ma jakichś
określonych terminów w warunkach gwarancji to do
końca upływu ważności gwarancji.

Z jakich przyczyn mamy prawo składać reklamację?
•
•

•

Ujawniła się wada fizyczna lub prawna w towarze.
Towar nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest
zwykle używany lub oczekiwaniom dotyczącym tego rodzaju
towaru lub wynikają z zapewnień sprzedawcy lub producenta
(np. podanych w reklamach, katalogach, gazetkach marketów, itp.)
Towar został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony przez
sprzedawcę albo przez kupującego, jeśli ten postępował zgodnie
z instrukcją otrzymaną przy sprzedaży.

Są określone w gwarancji. Niektóre wady
(uszkodzenia) mogą być wyłączone z gwarancji.

W jakim terminie konsument powinien konsument być poinformowany o odrzuceniu czy uznaniu reklamacji (roszczenia)?
Sprzedawca musi ustosunkować się do roszczenia konsumenta w terminie
14 dni od daty otrzymania zgłoszenia pod rygorem uznania roszczenia za
zasadne z mocy ustawy.

Określony w warunkach gwarancji.

Czego może żądać konsument?
Bezpłatnej naprawy lub wymiany towaru na nowy taki sam – wybór
należy do konsumenta.
Jeżeli naprawa lub wymiana jest niemożliwa lub naraża konsumenta na
duże niedogodności lub sprzedawca nie zdoła uczynić zadość żądaniu
w odpowiednim czasie konsument może żądać:
• obniżenia ceny lub
• zwrotu zapłaconej ceny (zwrotu pieniędzy)
Jednakże od umowy nie można odstąpić jeżeli niezgodność z umową jest
nieistotna.

Sposób usunięcia wad ustala gwarant.
Uprawnienia konsumenta ustalają warunki gwarancji
– konsument może żądać tylko tego co mu przyznał
gwarant.
O ile nie jest to zapisane w warunkach gwarancji
nie ma znaczenia ilość wykonanych napraw tzn.
nie ma przepisu prawa, który daje jakieś szczególne
uprawnienia konsumentowi w związku z wykonaniem
przez serwis określonej ilości napraw.
Dokończenie na str. 15
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ABC KONSUMENTA – UJAWNIŁA SIĘ WADA W TOWARZE I CO DALEJ?
W jakiej formie należy składać reklamację?
Najkorzystniej (najbezpieczniej ze względów dowodowych) jest złożenie
reklamacji na piśmie za pokwitowaniem lub wysyłając listem poleconym
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zgodnie z postanowieniami gwarancji. Przy oddaniu
sprzętu do naprawy do zakładu usługowego (serwisu)
lub poprzez sprzedawcę należy żądać potwierdzenia
odbioru sprzętu.

W jakim terminie uznana reklamacja musi być załatwiona?
Ustawa nie określa dokładnego terminu. Reklamacja musi być załatwiona
w „odpowiednim czasie”, dlatego w zgłoszeniu reklamacyjnym dobrze
jest wpisać termin w jakim ma być załatwiona.

Termin określają warunki gwarancji.

Kto pokrywa koszty dostarczenia towaru do naprawy lub wymiany?
Nieodpłatność naprawy lub wymiany oznacza, że sprzedawca ma
obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w tym
kosztów demontażu, transportu, ponownego montażu i uruchomienia –
problem transportu towaru do sprzedawcy powinien być z nim ustalony.

Ustalają to warunki gwarancji.
Najczęściej konsument musi dostarczyć towar do
serwisu we własnym zakresie.

Dalsze postępowanie po odrzuceniu reklamacji
Jeżeli sprzedawca odrzucił roszczenie konsumenta pozostaje jedynie
droga sądowa:
• sąd polubowny przy Inspekcji Handlowej, ale obie strony muszą Jeżeli gwarant odmówił wykonania naprawy
wyrazić na niego zgodę,
gwarancyjnej, konsument może zgłosić roszczenie
• sąd powszechny właściwy dla siedziby sprzedawcy lub miejsca pod adresem sprzedawcy pod warunkiem, że od
wystąpienia wady do zgłoszenia jej sprzedawcy nie
wykonania umowy.
minęło więcej niż 2 miesiące.
W obu tych przypadkach konsument może zwrócić się do swojego
Powiatowego Rzecznika Konsumentów z wnioskiem o udzielenie
pomocy w dochodzeniu roszczenia.
Należy pamiętać, że nie ma obowiązku korzystania z gwarancji i sprzedawca nie może nas wysłać do serwisu. Wybór drogi
dochodzenia roszczenia należy tylko i wyłącznie do konsumenta.
Wzór zgłoszenia reklamacyjnego jest zamieszczony na stronie www.kozienicepowiat.pl w zakładce „pomoc konsumentom”.
Opracowano na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz materiałów Stowarzyszenia Konsumentów Polskich.
Stanisław Gąsior

Informacja o obowiązku uiszczania opłat rocznych za 2013 r.
Starosta Kozienicki przypomina, że opłaty roczne za 2013r. z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu kozienickiego należy uiszczać w terminie do 31 marca
2013 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 rocznej,
zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm.) z a w i a d o m i na piśmie stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie aktualizacji opłaty rocznej.
											
											
										
www.kozienicepowiat.pl

Janusz Stąpór
Starosta Kozienicki
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Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Adres wydawcy:
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury
ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
Przygotowanie i opracowanie tekstów: Danuta Delekta
tel. 48 611-73-44 fax. 48 611-73-41
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy
e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl
Uwagi prosimy kierować do: Lucyny Domańskiej-Stankiewicz
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– Naczelnika Wydziału, tel. 48-611-73-42
w Kozienicach
Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu
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