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BOŻE NARODZENIE WCZORAJ i DZIŚ
I pomyśl – jakie to dziwne, że Bóg miał lata dziecinne, matkę, osiołka, Betlejem...
Ks. Jan Twardowski
Święta Bożego Narodzenia ustanowione
zostały na świecie w IV wieku. W Polsce
mają bardzo bogatą tradycję. Od lat w obchodzeniu tych świąt przeplatają się zwyczaje
i obrzędy religijne ze świeckimi. Ale czy owe
zwyczaje i obrzędy pozostały niezmienione
na przestrzeni lat? Postaramy się przybliżyć
Państwu tradycje i zwyczaje Bożonarodzeniowe, które kultywujemy dziś, i te którym
wierni byli nasi pradziadowie.
Adwent – Czas oczekiwania
Boże Narodzenie poprzedza Adwent,
który w tradycji Kościoła Katolickiego jest
okresem oczekiwania oraz duchowego przygotowania na narodzenie Jezusa Chrystusa.
W Adwencie, który trwa cztery niedziele,
przed świtem odprawiane są Msze Święte
zwane roratami, od łacińskiego wyrażenia rorate coeli desuper, czyli „spuśćcie
rosę niebiosa”. Dawniej zarówno w kościołach, jak i w domach zobaczyć można
było w tym okresie cztery świece adwentowe, które zapalane były po kolei w każdą
niedzielę adwentu. Każda ze świec niosła
ze sobą konkretne znaczenie. Pierwsza to
symbol wybaczenia przez Boga Adamowi

i Ewie, druga – wiary patriarchów w dar
Ziemi Obiecanej, trzecia symbolizowała
radość Dawida świętującego przymierze,
natomiast czwarta nauczanie proroków
zwiastujących królestwo sprawiedliwości
i pokoju.[źródło; H.Szymanderska, Polskie
tradycje świąteczne].
Z adwentem związane są również wierzenia i zwyczaje świeckie. Większość
mieszkańców wsi do dziś stosuje się do
dawnego ludowego przysłowia i stara się
zakończyć wszystkie prace polowe przed
rozpoczęciem adwentu, bo Kto ziemię
w adwent pruje, ta mu trzy lata choruje.
W dzień Wigilijny...
Jednak najwięcej tradycji, zwyczajów
i obrzędów niesie ze sobą dzień kończący Adwent i poprzedzający bezpośrednio
dzień Bożego Narodzenia, czyli Wigilia.
Sama nazwa pochodzi od łacińskiego słowa
vigiliare (czuwać) lub vigilia (czuwanie).
Według dawnych wierzeń noc wigilijna
była czasem błąkania się duchów, momentem czarów i niesamowitych zjawisk. Noc ta
była była rządzona przez świat zmarłych. Ze
względu na to w wigilijny dzień zabronione

było tkanie, szycie, rąbanie a nawet zamiatanie w kierunku drzwi, gdyż mogłoby to
zranić lub wypłoszyć duchy, które odwiedziły dom. Nie wolno było również usiąść zanim uprzednio nie zdmuchnęło się miejsca.
Wierzono dawniej, że, gdy w wigilijny dzień
wstanie się wcześnie rano, to przez cały następny rok na pewno nigdzie się nie spóźnimy. Zaraz po pobudce należało umyć twarz
w wodzie z monetami. Gwarantować to miało urodę oraz bogactwo. Do dziś na niektórych terenach wierzy się, że gdy w wigilijny
dzień do domu pierwszy wejdzie mężczyzna
to przyniesie to pomyślność na cały rok. Gdy
zaś pierwszym gościem w domu będzie kobieta, wróży to nieszczęście. Nikt jednak dziś
nie boi się już, że zrani niewidzialnych gości,
zaginęły wierzenia związane z wigilią, jako
dniem należącym do zmarłych. Wigilia dzisiaj jest radosnym dniem oczekiwania, podczas którego dzieci niecierpliwie wypatrują
pierwszej gwiazdki na niebie, zwiastującej,
że można już rozpocząć wieczerzę, całe rodziny dzielą się opłatkiem, składają sobie żyDokończenie na str. 2
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czenia, zasiadają przy stole, śpiewają kolędy
przy ustrojonej choince oraz wręczają sobie
prezenty.
Nieodłącznym elementem Świąt Bożego
Narodzenia jest obyczaj dzielenia się opłatkiem – znak miłości, pokoju i pojednania.
Tradycyjnie, łamanie się chlebem, będącym
symbolem przebaczenia i miłości powinno
rozpoczynać wieczerzę wigilijną. W czasach
naszych przodków obrzęd dzielenia opłatkiem inicjował zawsze gospodarz domu,
składając życzenia każdemu z domowników.
Opłatek przygotowywany był również dla
zwierząt, szczególnie dla bydła, bo ono również znajdowało się w betlejemskiej stajence.
Dziś również na wsiach wielu gospodarzy
razem z siankiem pod obrus wkłada przygotowany specjalnie dla zwierząt kolorowy
opłatek, który później dodają do paszy dla
bydła. Przed wiekami nie bez znaczenia
była również liczba osób, które zasiadały do wieczerzy, a także kolejność zasiadania przy stole. Ściśle wiązało się to
ze śmiercią. Wierzono bowiem, że gdy
do wigilijnej wieczerzy zasiądzie nieparzysta liczba osób, to jedna z nich umrze
w najbliższym czasie. Z kolei zasiadanie do stołu zgodnie z liczbą przeżytych
lat – od najstarszego do najmłodszego
– zapewnić miało tę właśnie kolejność
odchodzenia z tego świata. Tylko zwyczaj rozpoczynania obrzędu dzielenia
opłatkiem przez gospodarza domu zachował się do dzisiejszych czasów.
Stół wigilijny
Dziś w większości polskich domów
każdego roku 24 grudnia możemy ujrzeć stół przygotowany do wieczerzy
wigilijnej, zastawiony różnorakimi tradycyjnymi potrawami. Zgoła inaczej
było na kozienickiej wsi jeszcze około
40 lat temu. – Kiedyś na wsi nie było możliwości, żeby rodzina sama przygotowała sobie wieczerzę wigilijną, bo były to ogromne
koszty, nie można było sobie na to pozwolić.
Dlatego jednego roku wigilię urządzaliśmy
u nas razem z sąsiadami, a w następnym roku
to my gościliśmy na wieczerzy u sąsiadów –
mówi pani Grażyna, pochodząca z małej wsi
w powiecie kozienickim.
Kolejnym elementem nierozerwalnie łączącym się z wigilijną wieczerzą jest sianko,
które wkładamy pod obrus na wigilijnym
stole. Ma ono być symbolem przypominającym o tym, że Jezus narodził się w ubóstwie,
w stajence wśród siana i zwierząt.
Na stole wigilijnym często znaleźć można dzisiaj wigilijną świecę, jako że światło
jest symbolem Jezusa Chrystusa. Niemałe
znaczenie ma również ilość potraw, jaką
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przygotowujemy na wieczerzę. Dziś najczęściej jest to 12 dań – symbolizujących
12 apostołów, lub w niektórych regionach
12 miesięcy roku. Dawniej liczba potraw na
wigilijnym stole musiała być nieparzysta: 5,
7, 9 lub 11 potraw u arystokracji. Nieparzysta
ilość potraw miała zapewnić szczęście i urodzaj w przyszłym roku. Jedną z najdawniejszych potraw wigilijnych, przez niektóre rodziny przygotowywaną do dnia dzisiejszego
jest kutia (mak i pszenica utarte z miodem).
Kolejnym daniem, którego zwykle nie może
zabraknąć podczas wieczerzy jest karp. Jednak większość potraw jakie znajdują się na
stole uzależniona jest od regionu, w jakim
mieszkamy. Na ziemi kozienickiej najczęstszymi daniami są: barszcz czerwony z uszkami, barszcz kapuściany, pierogi z kapustą
i grzybami, łazanki oraz śledzie.

wości, a także zawierają życiodajne moce.
Z biegiem czasu również Kościół zaadaptował zwyczaj strojenia choinki nadając mu
chrześcijański wydźwięk. Samo drzewko
w Kościele Katolickim symbolizowało biblijne drzewo poznania dobra i zła, łańcuchy na nim zawieszone – węża kusiciela,
jabłka – owoce grzechu z rajskiego drzewa,
a gwiazda na czubku choinki – gwiazdę betlejemską. Dziś na choince wieszamy różnorakie ozdoby: bombki, światełka, łańcuchy,
koraliki, pierniki, orzechy, jabłka...
A co było przed choinką?
Wprowadzenie w Polsce zwyczaju strojenia choinki wyparło dawny ludowy zwyczaj stawiania w kątach izby snopów zboża, przygotowanych z ostatnich zebranych
kłosów (według ludowych wierzeń w tych
właśnie kłosach tkwił urodzaj). Gałązkami
świerkowymi przystrajano ramy obrazów, drzwi domów oraz wrota stodół.
W południowej oraz południowo-zachodniej Polsce znany był również
zwyczaj wieszania nad stołem wigilijnym podłaźnika, czyli ozdobionego
rozwidlonego czubka świerku z przyczepioną do niego obręczą starego
sita. Wieszano na nich między innymi
papierowe ozdoby, orzechy i jabłka.
Dekoracje z podłaźników stały się również ozdobami pierwszych choinek.
Śpiewanie kolęd w Polsce jest dużo
starszą tradycją, niż strojenie choinki,
bowiem istnieje najprawdopodobniej
już od XIII wieku, a więc czasu, gdy
do Polski przybyli franciszkanie. Jedną z najstarszych kolęd, śpiewaną do
dnia dzisiejszego jest Anioł Pasterzom
mówił. A do najbardziej znanych należą: Cicha Noc, Lulajże Jezuniu, Dzisiaj
w Betlejem, Wśród nocnej ciszy, czy
Rys. Edyta Marczak
też Przybieżeli do Betlejem. W tradycji Kościoła Katolickiego kolędy śpiewać można od
Choinko piękna jak las!
pierwszej Mszy Bożonarodzeniowej, czyli
Gromadzenie się po wieczerzy wigilij- pasterki, aż do Święta Ofiarowania Pańskiego
nej wokół zielonego drzewka ozdobionego (2 lutego). Zwyczajowo pasterka odprawiakolorowymi świecidełkami i śpiewanie na jest o północy na pamiątkę czuwających
kolęd to kolejny piękny polski zwyczaj.
i czekających na narodzenie Jezusa ChrystuStrojenie choinki, bez której większość sa pasterzy. Jednocześnie Msza ta rozpoczyz nas Świąt sobie nie wyobraża jest wbrew na I dzień Świąt Bożego Narodzenia.
pozorom jednym z najmłodszych zwyczajów
Nie sposób jest wymienić wszystkie
wigilijnych. Tradycja ta ma swoje początki tradycje, obrzędy i zwyczaje związane
na przełomie XV-XVI wieku w Alzacji, do z obchodzeniem Świąt Bożego NarodzePolski zaś dotarła dopiero w drugiej połowie nia. Pewne jest jednak, że każde z nich
XVIII wieku. Początkowo był to zwyczaj je- sprawia, iż magiczny czas polskich świąt
dynie świecki, symbolizujący wieczną zieleń jest jeszcze bogatszy pod względem dui nadzieję. Czy to przypadek, że drzewkiem, chowym, pełen emocji, kolorów, kształjakie stroimy jest zazwyczaj świerk, jodła lub tów, świateł, smaków i zapachów.
sosna? Otóż według najstarszych wierzeń te
Monika Wiraszka
właśnie iglaki mają cudotwórcze właściwww.kozienicepowiat.pl
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Prezydent RP odwiedził południowe Mazowsze
21 listopada Bronisław Komorowski
przebywał z wizytą na południowym Mazowszu.
W Szydłowcu prezydent oglądał efekty rewitalizacji m.in. ratusza i rynku oraz
wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami
powiatu szydłowieckiego.
W Radomiu B. Komorowski odwiedził 42. Bazę Lotnictwa Szkolnego, złożył
wieniec przed pomnikiem „Radomskiego
czerwca”, a także poprowadził lekcję
historii dla młodzieży na Uniwersytecie
Technologiczno – Humanistycznym im.
Kazimierza Pułaskiego.
W Warce prezydent złożył wieniec
przed pomnikiem Piotra Wysockiego
oraz uczestniczył w spotkaniu wicewojewody mazowieckiego Dariusza Piątka
z samorządowcami regionu radomskiego.
W spotkaniu tym uczestniczyli również
Józef Grzegorz Małaśnicki wicestarosta
powiatu kozienickiego, Barbara Sobota
sekretarz gminy Magnuszew i radna Rady
Powiatu Kozienickiego, Tomasz Śmietanka burmistrz gminy Kozienice, Mariusz
Prawda przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozienicach, Kazimierz Pochylski wójt
gminy Sieciechów i Stefan Siek przewodniczący Rady Gminy Sieciechów, Euzebiusz Strzelczyk wójt gminy Grabów nad

Pilicą i Wiesław Strzelczyk przewodniczący Rady Gminy Grabów nad Pilicą,
oraz Stefan Marek Banaś wójt gminy
Gniewoszów. Głównymi tematami spotkania były: Współpraca organów i służb
odpowiedzialnych za przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie, Dotacje dla gmin
na prowadzenie publicznych przedszkoli, Problemy utonięć w województwie
mazowieckim, Programy dla bezdom-

nych zwierząt, Kompetencje kontrolne
organów w kontekście realizacji przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wnioski wynikające z realizacji
przez WIOŚ w Warszawie ogólnokrajowego cyklu kontrolnego przestrzegania
przez gminy przepisów ustawy.
danuta delekta

Inwestycje drogowe w powiecie kozienickim
w 2013 roku
Dobiega końca rok 2013. Grudzień
jest zatem dobrym czasem na podsumowanie podejmowanych w minionym
roku działań, czasem na refleksje, ale
także planowanie kolejnych przedsięwzięć. Przedstawiamy inwestycje
drogowe zrealizowane przez Powiat
Kozienicki w mijającym już roku oraz
przypominamy inwestycje zrealizowane na przestrzeni lat 2007-2013.
Przez teren powiatu przebiega
293 km 105 metrów dróg powiatowych.
W latach 2007-2013 wykonano przebudowę i modernizację 99 km 187 m
dróg, 15 km 850 m chodników, 900 m
utwardzonych poboczy. Wartość inwestycji drogowych wykonanych w latach
2007-2013 wyniosła 44.070.354 zł.
W 2013 roku wykonano 11 km
585 m dróg, 1,13 km chodników oraz
utwardzono obustronnie 900 m pobocza. Wartość wykonywanych zadań
wyniosła 5.583.095,17 zł.
Janusz Stąpór Starosta Powiatu Kozienickiego tak ocenia aktualny stan dróg powiatowych: W obecnej chwili stan naszych
dróg powiatowych jest zadowalający. Są
www.kozienicepowiat.pl

one jakościowo lepsze od dróg wyższej
kategorii (wojewódzkie i krajowe), które
przebiegają przez nasz powiat. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych systematycznie budowane są chodniki, których nie
było przy drogach powiatowych. Większość
przebudowywanych dróg oprócz położenia
nowej nawierzchni została poszerzona,
wykonano pobocza, odwodnienie, korektę
łuków poziomych i pionowych, co wpływa
na komfort i bezpieczeństwo jazdy.
Starosta dodaje także, że ogromną rolę
w efektywnej realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu kozienickiego
odegrały środki zewnętrzne: W roku 2013
powiat otrzymał z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych 1.400.000 złotych. W latach 2007-2013 otrzymaliśmy
prawie 12 milionów złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego, Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Samorządowego Instrumentu
Wsparcia Rozwoju Mazowsza, Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych.

Uwagę należy zwrócić również na bardzo dobrą współpracę z gminami powiatu
kozienickiego, które w ramach wsparcia
finansowego z wykorzystaniem byłego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska otrzymały tylko w br. środki w kwocie
1.435.982,53 zł, natomiast łączna kwota
wsparcia dla gmin z tego Funduszu w latach 2007-2013 wyniosła 11.391.006,84 zł.
Pieniądze te wykorzystane zostały na inwestycje, które zmniejszają nasze negatywne
oddziaływanie na środowisko. W zamian
gminy dofinansowały budowę dróg powiatowych znajdujących się na ich terenie. Dodatkowo gmina Kozienice w znaczny sposób
wspomaga szpital kozienicki przeznaczając
środki na inwestycje i nowe wyposażenie.
Dzięki środkom zewnętrznym i współpracy między samorządami mogliśmy szybciej i bardziej efektywnie przebudowywać
i modernizować drogi i poprawiać ochronę
zdrowia na terenie powiatu. W ten sposób
szybciej i skuteczniej poprawiamy warunki
życia mieszkańców naszego powiatu. A tak
przedstawiało się wykonanie inwestycji
drogowych w 2013 roku w poszczególDokończenie na str. 4
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w 2013 roku
nych gminach powiatu kozienickiego:
gmina Garbatka-Letnisko
– przebudowa drogi powiatowej nr
1740W Molendy – Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich, odc. dł. 200 mb
i chodniki obustronnie, wartość zadania 191.680,42 zł;
gmina Głowaczów
– przebudowa drogi powiatowej 1704W
Magnuszew – Moniochy, odc. Studzianki Pancerne- Grabnowola, odc.
dł. 1320 mb, wartość zadania
499.200,63 zł;
– budowa drogi powiatowej 1714W
Głowaczów – Lipskie Budy, odc.
dł. 625 mb, wartość zadania
307.723,57 zł;
gmina Gniewoszów
– przebudowa drogi powiatowej 1744W
Regów Stary – Markowola, odc.
dł.
880mb,
wartość
zadania
364.324,33 zł;
gmina Grabów n/Pilicą
– budowa drogi powiatowej Grabów n/
Pilicą – Augustów, odc. dł. 531 mb,
wartość zadania 261.796,58 zł;
– przebudowa drogi powiatowej 1710W
Grabów n/Pilicą-Dziecinów, odc.
w m. Grabina, odc. dł. 500 mb, wartość zadania 241.772,49 zł;
–
modernizacja
drogi
powiato-

wej 1702W Wyborów – Basinów
odc. dł. 325 mb, wartość zadania
144.777,45 zł;
gmina Kozienice
– przebudowa drogi powiatowej
nr 1712 W Ryczywół – Brzóza polegająca na dobudowie chodnika
w
m.
Wola
Chodkowska,
dł. 575 mb + utwardzenie pobocza
na dł. 900 mb obustronnie, wartość
zadania 199.950,34 zł;
– przebudowa drogi powiatowej
nr 1727 W Kozienice – Śmietanki
polegająca na dobudowie chodnika
w m. Janów, dł. 1018 mb, wartość
zadania 252.081,03 zł;
– przebudowa drogi powiatowej
nr 1729 W Psary – Samwodzie,
odc. dł. 589,17 mb, wartość zadania
343.001,21 zł;
– przebudowa drogi powiatowej
nr 1719 W Nowa Wieś – Kępa Bielańska, odc. dł. 364 mb, wartość zadania 120.308,08 zł;
– przebudowa drogi powiatowej
nr 1725 W Przewóz – Cudów,
odc. dł. 400 mb, wartość zadania
179.372,62 zł;
–
odbudowa
drogi
powiatowej
nr 1724 W Kozienice-Mozolice
Duże, odcinek Holendry Kozieni-

ckie – Wólka Tyrzyńska o dł. 2913 m
i odcinek Kępeczki – Staszów o dł.
1025 m, łącznie 3.938 m, wartość zadania 1.579.193,04 zł
(1.400.000,00 zł budżet państwa);
– przebudowa drogi powiatowej 1723 W
Kozienice – Holendry Piotrkowskie
– odcinek o dł. 825 mb, wartość zadania
402.157,54 zł;
– przebudowa drogi powiatowej
nr 1722W Chinów-Łuczynów, polegająca na dobudowie chodnika w m.
Łuczynów – odc. dł. 320 mb, wartość
zadania 88.625,44 zł;
W gminie Kozienice w 2013 roku
wykonano: – 6116,17 mb naw. dróg
1913 mb chodnika, utwardzono (obustronnie) – 900 mb pobocza, wartość
3.164.689,30 zł (1.400.000,00 zł budżet
państwa);
gmina Magnuszew
– przebudowa drogi powiatowej 1703 W
Wola Magnuszewska – Lipinki odc.
dł.708,54 m w miejscowości Tyborów,
wartość zadania 299.968,86 zł;
gmina Sieciechów
– przebudowa drogi powiatowej
1734 W Głusiec – Zbyczyn, odc.
dł. 380 mb, wartość zadania
107.161,54 zł;.
danuta delekta

Festyn rodzinny w Garbatce - Letnisku
23 listopada w Zespole Szkół Samorządowych w Garbatce – Letnisku odbył
się Festyn Rodzinny „Tradycje kulinarne
i dorobek artystyczny mieszkańców Gar-

batki – Letnisko” zorganizowany przez
gminę oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”.
Prezes Marek Przedniczek przypomniał

obecnym, czym zajmuje się Stowarzyszenie, jakie są jego cele i ile działań na terenie gminy Garbatka – Letnisko zostało zasilonych środkami z UE za pośrednictwem
LGD „Puszcza Kozienicka”. Jak powiedział: „Stowarzyszenie jest podmiotem,
który pomaga realizować marzenia”.
W programie znalazły się występy
dzieci z gminy Garbatka – Letnisko, recital poezji, zabawa taneczna, konkursy
z nagrodami, pokazy robotów. Imprezie towarzyszyła wystawa prac twórców
regionalnych, na której można było podziwiać rzeźbę, malarstwo, haft, koronkarstwo, rękodzieło artystyczne a także
prace uczniów Szkoły Drzewnej w Garbatce-Latnisku.
Smakowitym akcentem imprezy była
wystawa i degustacja produktów lokalnych
przygotowanych przez gospodynie z gminy
Garbatka – Letnisko, Nowopol oraz Zakład
Piekarniczy – Potacki Tomasz.
Agnieszka Gajda
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muzeum regionalne w kozienicach
ma już swojego patrona
Pośród zwyczajnej codzienności
zdarzają się niekiedy chwile wyjątkowe.
Dla Muzeum Regionalnego w Kozienicach, jego mecenasów, sympatyków
oraz pracowników takim wydarzeniem
stało się nadanie Instytucji imienia pochodzącego z Kozienic Profesora Tomasza Mikockiego, wybitnego archeologa,
historyka sztuki, autora wielu książek
i opracowań naukowych. Całość uroczystości zorganizowanej w dniu 4 grudnia
2013 r. od początku nosiła charakter
twórczego spotkania dwóch światów
– naszej miejscowej społeczności i grona wybitnych archeologów z Uniwersytetu Warszawskiego. Mówiąc nieco
emfatycznie, uwerturę tej kulturalnej
symfonii stanowiła zainaugurowana
przez Małgorzatę Bebelską – Zastępcę
Burmistrza Gminy Kozienice sesja nawiązująca do naukowego dorobku prof.
Tomasza Mikockiego. Prezentowane referaty wygłoszone przez Jego uczniów,
wprowadziły słuchaczy do zaczarowanej krainy antyku, z której obficie czerpały niegdyś i czerpią do dziś korzenie
drzewa europejskiej cywilizacji.
W godzinach popołudniowych zaproszeni goście przybyli do Muzeum
Regionalnego, gdzie odbył się dalszy
ciąg uroczystości, których centralnym
punktem stało się odczytanie przez
Mariusza Prawdę – Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Kozienicach uchwały o nadaniu Muzeum imienia Profesora Mikockiego oraz odsłonięcie tablicy
poświęconej pamięci Patrona– tego podniosłego aktu dokonały Jego dzieci, Julia
i Antoni oraz Pani Burmistrz Bebelska

w asyście prof. Wojciecha Nowakowskiego Dyrektora Instytutu Archeologii
UW. Postać Tomasza Mikockiego w ciepłych słowach wspominała Ewa Jarosz
siostra Profesora oraz przyjaciele i znajomi, m.in. dr Monika Rekowska, Janusz
Stąpór Starosta Powiatu Kozienickiego
oraz Lech Wiśniewski Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej.
W dalszej części spotkania nastąpiło uroczyste podpisanie dwustronnych umów
o współpracy sygnowanych z jednej strony przez Gminę Kozienice oraz Powiat
Kozienicki, z drugiej natomiast przez
Uniwersytet Warszawski.
Kontekst tych wyjątkowych zdarzeń stanowiły dwie otwarte z tej okazji muzealne wystawy, nieprzypadkowo

podejmujące tematykę archeologiczną
i stanowiące materialny już efekt tejże
współpracy: opracowana przez Marcina
Wagnera z Instytutu Archeologii UW
„Palmyra – oaza wyobraźni” oraz „Ślad
człowieka – epoka żelaza w Puszczy
Kozienickiej” autorstwa pracowników
kozienickiego muzeum – Aleksandry
Jarosz-Panek, Doroty Pogodzińskiej
i Sławomira Zawadzkiego. Wypełniająca zaś wystawowe sale muzyka była
zasługą kameralnej orkiestry smyczkowej z Państwowej Szkoły Muzycznej
I Stopnia w Kozienicach koncertującej pod batutą jej Dyrektora Zdzisława
Włodarskiego.
Krzysztof Reczek

XXXVII Sesja Rady Powiatu Kozienickiego
27 listopada odbyła się XXXVII
Sesja Rady Powiatu Kozienickiego,
radni wysłuchali informacji o realizacji inwestycji drogowych w 2013 roku
oraz zapoznali się z oceną stanu dróg
powiatowych.
Podjęte zostały uchwały w następujących sprawach:
– wprowadzenia zmiany do uchwały
Nr XXIX/224/2013 w sprawie określenia zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim
na 2013 rok,
www.kozienicepowiat.pl

– wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu mienia powiatu nieruchomości położonej w Kozienicach przy ul. Jeziornej o pow. około
0,8000 ha, powstałej po podziale geodezyjnym działki nr 3/4,
– wysokości opłat za usuwanie pojazdu
z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym,
– zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Kozienicach,
– uchwała zmieniająca uchwałę
Nr XIX/166/2012 Rady Powiatu
Kozienickiego z dnia 27 czerwca
2012 r. w sprawie nadania Statutu
Samodzielnemu Publicznemu Zespo-

łowi Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Kozienicach,
– udzielenia pomocy finansowej gminie Sieciechów na realizację zadania „Projekt techniczny kanalizacji
w miejscowościach Mozolice Małe,
Mozolice Duże, Słowiki Nowe, Słowiki Stare, Słowiki Folwark, Łoje,
Sieciechów – etap I: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:
Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa z rurociągiem przesyłowym
tłocznym dla m. Sieciechów, gm.
Sieciechów”,
– zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
danuta delekta
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GALA SPORTOWA POLSKA 2013 ROZSTRZYGNIĘTA
14 listopada w Hotelu Polonia Palace
w Warszawie odbyła się Gala Sportowa Polska 2013r. w ramach ogólnopolskiego konkursu Budowniczy Polskiego Sportu, który
przeprowadzany jest pod patronatem między
innymi Polskiego Komitetu Olimpijskiego,
Polskiego Związku Piłki Nożnej, Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki, Stowarzyszenia
Architektów Polskich oraz Marszałków Województw. „Sportową Polskę” wspierają też
znakomitości polskiego sportu m.in. Irena
Szewińska, Robert Korzeniowski, Artur Partyka czy Andrzej Supron.
W czasie imprezy wyróżniono firmy
i animatorów sportu oraz samorządy, które w sposób wyjątkowy zaangażowały się
w budowę lub w modernizację obiektów
sportowych i wykazały się aktywnością i dużą
odpowiedzialnością w swoich działaniach.
Nagrodę otrzymało kilkanaście samorządów
z terenu całej Polski, w tym dwa z terenu
Mazowsza wśród, których znalazła się gmina Głowaczów, jako jedyna gmina wiejska
z województwa mazowieckiego. Gmina
otrzymała prestiżowy tytułu „Inwestor na
Medal”. Jak mówi wójt gminy Stanisław
Bojarski – cieszy mnie ogromnie fakt, iż doceniono wieloletni i konsekwentny wysiłek
gminy w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury sportowej. Mimo wielu potrzeb
w gminie i naszych ograniczonych możliwościach nie zapominamy o sporcie, który
jest inwestycją w zdrowie naszych mieszkańców. W ostatnich latach powstały między

innymi hala sportowa w Głowaczowie wraz
z kompleksem boisk sportowych Orlik, duży
kompleks sportowo-rekreacyjny w Brzózie
oraz zmodernizowano stadion sportowy
w Głowaczowie. Młodzież może korzystać
z tych obiektów samodzielnie lub pod okiem
wykwalifikowanych trenerów, którzy szkolą naszych uczniów między innymi w piłce nożnej, piłce ręcznej, tenisie stołowym
i biegach. Na tym jednak nie poprzestajemy.
W 2014 roku rozbudowany zostanie kompleks
sportowy w Głowaczowie, gdyż pozyskaliśmy na ten cel dofinansowanie ze środków
UE. Poza dużym placem zabaw powstanie
również boisko wielofunkcyjne ze sztucznej
nawierzchni (koszykówka, piłka ręczna, tenis
ziemny), bieżnia ze skocznią w dal, okresowe

lodowisko oraz zewnętrzna siłownia. Całość
powinna być oddana do użytku we wrześniu
2014 roku. Jednocześnie został przygotowany projekt wraz z pozwoleniem na budowę
hali sportowej z zapleczem sanitarnym oraz
stołówką w Brzózie. Myślę, że po uzyskaniu
dofinansowania obiekt zostanie wybudowany w nadchodzącej kadencji samorządowej.
Miłym akcentem było również to, iż wśród
wyróżnień indywidualnych znalazł się przedstawiciel ziemi kozienickiej Marcin Zmitrowicz – dyrektor KCRiS,, który otrzymał tytuł
Pasjonata Sportowej Polski przyznawany dla
osób które budują sportowe oblicze gminy,
promują sport i rekreację oraz zachęcają do
uprawiania zdrowego trybu życia.
Urząd Gminy Głowaczów

Trylogia Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk
pt. „Cukiernia Pod Amorem”

Książka Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk autorki znanej głównie z powieści
dla młodych czytelników, laureatki nagrody „Książka Roku 2008 Polskiej Sekcji
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IBBY”, to wielowątkowa i wielopokoleniowa saga z rodzinną tajemnicą i zagadką do
wyjaśnienia.
W 1995 roku podczas wykopalisk na rynku w Gutowie, tuż przy cukierni „Pod Amorem”, archeolodzy poszukujący osady sprzed
wieków dokonują niezwykłego odkrycia:
znajdują szczątki kobiety zmarłej nie więcej
niż pół wieku temu. Znajdują również leżący
przy niej pierścień, którego wygląd wskazuje,
iż jest to klejnot wykonany jeszcze w średniowieczu. Nic zatem dziwnego, że wiadomość
trafia do lokalnej prasy. Dzięki tej sensacyjnej informacji syn i wnuczka właścicielki
cukierni rozpoznają w klejnocie zaginioną w
czasie wojny rodzinną pamiątkę. W dodatku
pamiątkę dokumentującą nader skomplikowaną historię kilku mazowieckich wielkopańskich rodów. Pamiątkę będącą dowodem
łączącym się z przepowiednią sprzed wieków.
Czy ta przepowiednia naprawdę się spełniła?
W poszukiwaniu odpowiedzi prześledzimy
fascynującą historię rozkwitu i upadku jednego z najświetniejszych mazowieckich rodów,

bowiem jak pisze autorka: „Póki jest niewiadomą – zagadka zniewala, rozwiązana – stanie się banałem. Dopóki rozpala wyobraźnię,
wszystko jest jeszcze możliwe. Potem będzie
już tylko jedna wersja wydarzeń. Może rozczarować, okazać się prozaiczna, może odrzeć
pierścień z całej romantyczności. Więc czy na
pewno warto za wszelką cenę dążyć do jej
odkrycia?” I jednocześnie sama udowadnia
w trzech częściach powieści, że warto, a czytelnicy stopniowo, jak układankę puzzle, poznają achronologicznie odkrywane fragmenty
wydarzeń z ponad stuletniej historii. Opowiada o wydarzeniach dziejowych, błędnych
decyzjach i wielkich namiętnościach. W tych
ostatnich na plan pierwszy wysuwają się miłość, nienawiść, zazdrość, rozpacz, chciwość
i zderzane z koniecznością przestrzegania
konwenansów oraz norm społecznych, splatają losy ludzi z różnych warstw społecznych
i różnej narodowości – arystokracji i prostych
chłopów, Polaków, Rosjan, Żydów, bo jak

Dokończenie na str. 14
www.kozienicepowiat.pl
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ŚWIĘTO STRAŻACKIE W BRZÓZIE
Uroczyste przekazanie i poświęcenie
nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Mercedes Atego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzózie
oraz lekkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Mariampolu odbyło się 17 listopada. W wydarzeniu tym
uczestniczyli st. bryg. Zbigniew Szczygieł
Zastępca Mazowieckiego Komendanta
Wojewódzkiego PSP, bryg. Krzysztof
Zyzek Komendant Powiatowy PSP w Kozienicach, Zbigniew Gołąbek wiceprezes

Absolwentka Publicznego Gimnazjum
im. Jana Pawła II
w Głowaczowie
w kadrze narodowej
juniorek
Kornelia Czubaj została powołana do kadry narodowej juniorek
(ur.1996 r.i mł.). Zawodniczka Korony
Handball Kielce nie dawno uczennica
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Głowaczowie, będzie brała
udział w cyklu akcji szkoleniowych
oraz w turnieju międzypaństwowym
w Warszawie i Szczyrku w dniach
24-30.11.2013 r. Kornelia pierwsze kroki stawiała pod okiem Piotra
Bolka w szkolnej drużynie piłkarek
ręcznych grając na lewym rozegraniu. Po ukończeniu gimnazjum postanowiła dalej rozwijać swój talent
w Kielcach. Jest to kolejny sukces naszych absolwentów, wcześniej Rafał
i Paweł Wolski (piłka nożna) w poprzednim roku Sebastian Piechnik
(Vive Targi Kielce – piłka ręczna) mieli zaszczyt reprezentować nasz kraj.
Bardzo się cieszymy i jesteśmy dumni
z tych młodych ludzi, którzy osiągają
takie sukcesy bo to motywuje innych
do jeszcze cięższej pracy. Gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
urząd gminy głowaczów
www.kozienicepowiat.pl

Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP,
Janusz Stąpór starosta kozienicki, Prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP,
Stanisław Bojarski wójt gminy Głowaczów i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP, przedstawiciele
samorządów powiatowego i gminnych,
radni, dyrektorzy placówek oświatowych,
księża, reprezentanci wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Głowaczów,
a także wielu mieszkańców. Ten dzień
zapadnie na długo w pamięci braci strażackiej w Brzózie. Uroczystość
rozpoczęła się od
przemarszu druhów OSP Brzóza
do kościoła na
Mszę Św., którą
w intencji strażaków i ich rodzin
odprawił ks. proboszcz Krzysztof
Katana. Po mszy
uczestnicyprzeszli
na plac szkolny
w Brzózie, gdzie

uroczystość poprowadzili strażacy Waldemar Krakowiak oraz Hubert Czubaj.
Wójt gminy Głowaczów Stanisław Bojarski przywitał zaproszonych gości
i mieszkańców oraz podziękował wszystkim, którzy pomogli w zakupie nowego
sprzętu dla druhów. Jak zaznaczył, nowego Mercedesa za prawie 650.000 zł
udało się kupić dzięki wsparciu Komendanta Wojewódzkiego PSP, Komendanta
Powiatowego PSP, WFOŚiGW, Starosty
Kozienickiego oraz środkom własnym
gminy. W trakcie uroczystości Prezes OSP
w Brzózie Sławomir Mańturzyk przedstawił historię jednostki. Goście w swoich
przemówieniach podkreślali, że to jeden
z najnowocześniejszych samochodów
strażackich w Powiecie. Wszyscy gratulowali druhom, otrzymania tak dobrego
sprzętu i życzyli im bezpiecznej służby.
Wręczone zostały odznaczenia zasłużonym druhom i druhnom. Po poświęceniu
samochodów strażackich nastąpiło uroczyste ich przekazanie do jednostek OSP
w Brzózie i Mariampolu.
urząd gminy Głowaczów

Święta tuż, tuż…!
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Opactwie
tradycyjnie jak co roku, dzieci
wraz z nauczycielami przygotowują stroiki i różne ozdoby bożonarodzeniowe. Już od października uczniowie zbierają i gromadzą
różne dary natury: szyszki, żołędzie, liście i orzechy, z których
po odpowiednim przygotowaniu
na lekcjach techniki, przysposobienia do pracy i zajęciach pozalekcyjnych powstają piękne choinki, drzewka, stroiki, anioły oraz
szopki. Nie brakuje ciekawych
pomysłów. Podczas tego rodzaju
prac uczniowie rozwijają swoje
umiejętności manualne, wyobraźnię, kreatywność, pomysłowość
oraz uczą się współpracy w zespole. Aktualnie powrót do natury
staje się coraz bardziej popularny.
Ozdoby wykonane przez uczniów
niepełnosprawnych są oryginalne
i cieszą oko nie mniej niż te kupione w sklepie, mogą być ciekawym
akcentem na wigilijnym stole lub dekoracją domu. Przygotowane ozdoby
bożonarodzeniowe można było podziwiać 6 grudnia w ENEA Wytwarzanie S.A. w Świerżach Górnych, od

10 grudnia w Bibliotece Publicznej
Gminy Kozienice w Kozienicach oraz
19 grudnia podczas V Spotkania Wigilijnego organizowanego przez Urząd
Miejski w Kozienicach.
A. Kęska, B. Krajewska, A. Grzesik
fot. M. Bachanek – Śmietanka
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100-lecie wybuchu i wojny światowej
Kolejny artykuł z cyklu nawiązującego do wydarzeń sprzed prawie 100 lat jest kontynuacją opisów zniszczeń wojennych dokonanych przez walczące strony na dobytku kościelnym parafii dekanatu kozienickiego. Tym razem przytaczamy relacje na temat
kościółów w Wysokim Kole, Świerżach, Magnuszewie, Mniszewie, Rozniszewie i Brzeźnicy. Wiekszość wymienionych tu obiektów (oprócz kościoła w Mniszewie, który już nie istnieje i częściowo w Świerżach Górnych – gdzie pozostała jedynie zabytkowa
drewniana dzwonnica) – obecnie wpisana jest do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, posiadając wyjątkową wartość historyczną i kulturową dziedzictwa narodowego. Dwa wspomniane obiekty niestety nie przetrwały zawirowań wojennych
XX w. Odnowione w drewnie po I wojnie światowej, zostały zniszczone podczas walk na przyczółku warecko-magnuszewskim
w 1944 r. Po II wojnie światowej w ich miejsce postawiono murowane świątynie. Jako ciekawostkę, zamieszczamy dodatkowo
zdjęcie i grafiki ówczesnych drewnianych kościołów.
Pozostałe budowle, ze względu na trwalszy materiał budowlany, przetrwały do czasów obecnych, choć po koniecznych remontach spowodowanych wojennymi zniszczeniami.
W tekście w większości zachowano oryginalną pisownię, interpunkcję i składnię. W nawiasach kwadratowych zamieszczono
uwagi i przypisy redakcyjne. Kontynuując w kolejnych numerach Biuletynu Informacyjnego „Nasz Powiat” cykl pierwszowojennych artykułów, zachęcamy Państwa do odszukiwania i nadsyłania wspomnień, relacji przodków lub znajomych, dotyczących
wydarzeń lat 1914-1918 na terenie powiatu kozienickiego, które postaramy się opublikować.
Krzysztof Zając

Skutki wojny w naszych kościołach i parafiach
REGÓW (WYSOKIE KOŁO).
Wojska nieprzyjacielskie przebywały w parafii od 9 do 28 października.
W ciągu tego czasu piękna świątynia
w Wysokiem Kole kilkakrotnie była wystawiona na strzały armatnie, nawet cięższego kalibru, uległa rabunkowi i profanacji.
Szkody w kościele są następujące: zniszczona została dachówka na całej świątyni i uszkodzone dachy dwa z miedzianej
i dwa z żelaznej blachy na wieżach kościelnych; uszkodzone belki i liczne ornamentacje kościelne, sufity i podłogi
w mieszkaniu przy kościele. W wielu
miejscach podziurawione ściany kościoła
i wież, toż i innych budynków. Zniszczone ołtarze, okna; nadwyrężone wewnątrz
sklepienie i ściany; zepsute mury. Żołdacy
zrabowali część aparatów i bielizny kościelnej, tudzież złote naczynia kościelne.
W mieszkaniu proboszcza ks. Juliana Lipińskiego barbarzyńcy zniszczyli prawie
wszystko, bo nawet meble, a statki domowe, wino i inne przedmioty zrabowali
kompletnie. Nie dosyć tego kulturtregerzy
[tu ironicznie od Kulturträger – z niemieckiego: nosiciele, przedstawiciele kultury] niemieccy zbeszcześcili świątynią
wszelkiego rodzaju rzeczami brudnemi
i nawet ekskrementami ludzkimi. Wszystko to działo się podczas nieobecności
proboszcza, uprowadzonego do niewoli
na jakiś czas. Ks. Lipiński szkody w budowli kościoła i innych budynkach kościelnych ocenia na 20000 rubli, szkody
w aparatach i naczyniach kościelnych – na
5000 rubli, a swoje osobiste – na
3800 rubli.
ŚWIERŻE.
W Świerżach kościół i dzwonica są
z drzewa. Ucierpiały one wiele od operacji wojennych. Dach na kościele podziurawiony jak sito, w niektórych miejscach
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ledwo się trzyma. Dwa witraże i wszystkie okna w kościele rozbite. W ścianach
i suficie dużo dziur od odłamków szrapneli. Uległy też częściowemu zniszczeniu
ołtarze i obrazy. Jeden dywan rozdarty,
szafa na aparata kościelne i część ławek
– rozbite w drzazgi; uszkodzony organ od
kuli działowej, która trafiła w chór. Podobnież ucierpiała wiele dzwonica; dwa
dzwony rozbite w kawałki. Nieprzyjaciele zrabowali wszystkie świece kościelne,
część bielizny. Budynki kościelne niewiele zostały uszkodzone. Wszystkie szkody
mogą wynosić do 3000 rubli. Parafianie
nie łatwo mogą taką sumę złożyć, gdyż
sami dużo stracili od operacyi wojennych.
Proboszczowi ks. Antoniemu Kuśmier-

skiemu wojska nieprzyjacielskie zabrały
owoce, część żyta, pszenicy, kartofli, niepłacąc nic za to; prócz tego – nakrycie
stołowe, część statków kuchennych i część
bielizny.
MAGNUSZEW.
W Magnuszewie wojska nieprzyjacielskie urządziły na dachu kościelnym punkt
obserwacyjny i telefon. Kościół jednak
i zabudowania plebańskie nic nie ucierpiały od operacji wojennych. Niemcy
względem kościoła zachowali się dosyć
przyzwoicie. Proboszczowi księdzu wicedziekanowi Szymonowi Piórze zabrały
wojska nieprzyjacielskie 4 wozy koniczyny i 3 wozy słomy, wszystko wartości około 50 rubli.
MNISZEW.
Wojska nieprzyjacielskie bawiły tu od
14 do 21 października 1914 r. Zachowanie
się Niemców i Austriaków względem świątyni Pańskiej smutne daje świadectwo nie
tylko o ich religijności, ale o wychowaniu
i kulturze, którą się tak szczycą i którą jako
największe dobrodziejstwo mieli przynieść
Polsce. Oto co Niemcy i Austiacy wyprawiali w kościele mniszowskim. Jeden
z wojskowych grał na organie codziennie,
a inni tańczyli. Grali też kilka razy w kościele w karty, sypiali tu, jedli, pili wódkę,
kłócili się, rozmawiali głośno, śmiali się
i chodzili po świątyni w czapkach. Kościół zbyt dotkliwych strat nie poniósł, ale
jednak zostały w nim wskutek potyczek od
szrapneli wybite wszystkie szyby, uszkodzona ściana północna, obraz św. Rocha,
artystyczny krucyfiks, używany do procesji,
posadzka niedaleko wielkiego ołtarza. Żołnierze austryaccy zrabowali z kościoła pud
[1 pud = 16,38 kg] świec stearynowych
i pół puda woskowych. Szkody w kościele
Dokonczenie na str. 9
www.kozienicepowiat.pl
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Skutki wojny w naszych kościołach i parafiach

około 150 rubli. Większe szkody poniosły
zabudowania plebańskie, bo wysokość ich
wynosi około 750 rubli. Został mianowicie
zburzony komin na plebanii, sufit w dwu
pokojach, rozbite w kawałeczki wszystkie
szyby i 3000 sztuk dachówki na dachu.
Jeszcze większe szkody poniósł proboszcz
ks. Aleksander Bastrzykowski. Zabrano mu
owsa, żyta i jęczmienia 100 pudów, koniczyny, słomy i siana 100 pudów, wszyst-

kie owoce. Węgrzy
zrabowali wszystkie
domowe i kuchenne statki, bieliznę,
10 sążni [1 sąg zawiera stos drewna
o objętości 4 m³]
drzewa sosnowego,
zegary,
wszystkie
mapy geograficzne,
książki nuty i inne
rzeczy.
ROZNSZEW.
W Rozniszewie
żadnych walk ani potyczek nie było. Kościół nie ucierpiał tu
nic. Wojska nieprzyjacielskie zniszczyły
tylko, rozbierając na
ogień,
ogrodzenie
cmentarne wartości do 600 rubli. Proboszczowi ks. Józefowi Adamskiemu Niemcy wyrządzili szkód na jakie 650 rubli, rekwirując
siano, koniczynę, owies i wypijając wino.
„Kronika Diecezji Sandomierskiej.
Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, naukowym i społecznym”, pod red.
ks. Jana Gajowskiego, R. VIII (1915)
Nr 2, Luty, s. 24-26.

BRZEŹNICA.
W Brzeźnicy w roku 1910 rozpoczęto
budowę nowego kościoła. W chwili rozpoczęcia wojny był on już pod dachem. Wewnątrz murów nowego kościoła mieścił
się stary. Wskutek walki armatniej, mającej miejsce w Brzeźnicy, obydwa te kościoły zostały spalone i zniszczone. Strata
w budowli wynosi 38000 rubli, straty zaś
w wewnętrznem urządzeniu 26000 rubli.
Prócz tego zostały zniszczone ogrodzenia cmentarzy kościelnego i grzebalnego,
których wartość wynosiła 1100 rb. Zostały też zrójnowane kompletnie: plebania,
dom dla służącego kościelnego i budynki
gospodarskie księdza, wszystko oszacowane na 4650 rb. Osobiste straty rektora
kościoła ks. Czesława Wasińskiego wynoszą przeszło 2000 rubli. Niemcy po wejściu do Brzeźnicy, wdarli się zaraz do kościoła w czapkach i z fajkami i zrabowali
wszystkie świece. Co wyprawiali dalej, ks.
Wasiński nie wie, bo został aresztowany,
a mieszkańcy się rozbiegli.
„Kronika Diecezji Sandomierskiej.
Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, naukowym i społecznym”, pod red.
ks. Jana Gajowskiego, R. VIII (1915)
Nr 3, Marzec, s. 41.

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice najlepsza
w województwie mazowieckim
Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego
otrzymała tytuł najlepszej biblioteki
w województwie mazowieckim w Rankingu Bibliotek 2013, organizowanym
przez ogólnopolski dziennik „Rzeczpospolita” oraz Instytut Książki.
Celem tego prestiżowego konkursu,
który w tym roku miał swoją trzecią edy-

www.kozienicepowiat.pl

cję – jest docenienie działań instytucji
kultury jak również samorządu, mocno
zaangażowanych w rozwój i bezpłatny
dostęp do kultury, literatury i nowych
mediów.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie
nagród laureatom odbyło się 25 listopada 2013 roku podczas uroczystej Gali
w Centrum Prasowym Polskiej Agencji
Prasowej w Warszawie.
Wyróżnienie
dla kozienickiej
biblioteki z rąk
wiceministra
kultury
Piotra
Żuchowskiego,
szefa Instytutu
Książki
Grzegorza Gaudena,
oraz
redaktora
naczelnego
Rzeczpospolitej
Bogusława Chrabota odebrały:
Małgorzata Be-

belska – zastępca burmistrza Gminy
Kozienice ds. społecznych oraz Elżbieta Stąpór – dyrektor Publicznej Biblioteki Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego.
Tytuł najlepszej biblioteki w województwie mazowieckim to oczywiście
doskonała wizytówka stanowiąca potwierdzenie dobrych praktyk i dobrej
pracy gminnych jednostek. To docenienie wieloletniej pracy i wyraz uznania
skuteczności podejmowanych przedsięwzięć przez samorząd Gminy Kozienice w dziedzinie szeroko rozumianej
kultury, wysoko ocenionych przez niezależnych audytorów – powiedziała wiceburmistrz Małgorzata Bebelska.
Warto podkreślić, iż w tegorocznym Rankingu Bibliotek wzięły udział
763 placówki, przy czym Publiczna Biblioteka Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego uplasowała się
– na wysokim – 22 miejscu.
urząd miejski w kozienicach
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KLUB SENIORA „RELAKS”
Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kozienickiej Klub Seniora „Relaks” w bieżącym roku realizował zadanie pożytku
publicznego Gminy Kozienice pt. „Organizacja wydarzeń artystycznych mających wpływ na promocję kultury Gminy
Kozienice na terenie całego kraju”.
Zespół wokalny „Relaks” oraz soliści
w 2013 r reprezentując Kozienice zaśpiewali na koncertach, festiwalach i przeglądach
w następujących miejscowościach: Warszawie, Sieradzu, Kołobrzegu, Świnoujściu, Radomiu, Zaleziance, Piotrkowicach, Brzózie,
Kozienicach, Garbatce-Letnisko, Studziankach Pancernych, Świerżach Górnych, Gniewoszowie oraz w Bogatyni.
Zaśpiewali na przeglądach seniorów
w których zdobyli czołowe miejsca.
W XIV Przeglądzie Twórczości Seniorów w Sieradzu w dniu 16 czerwca
br. zdobyli wszystkie możliwe nagrody:
I miejsce w kategorii zespół – zespół wokalny „Relaks”, w kategorii solista I miejsce przypadło Mirosławie Wójcickiej,
II miejsce otrzymał Zbigniew Janowski,
a III miejsce zdobyła Zofia Zielińska.
W XI Ogólnopolskim Przeglądzie
Amatorskiej Twórczości Artystycznej

Seniorów w Warszawie, który odbył
się w Okęckiej Sali Widowiskowej DK
„Włochy” 17 listopada, na 39 chórów
i zespołów reprezentanci Kozienic znów
wygrali przegląd: zespół „Relaks” zdobył
– I miejsce, natomiast w kategorii solista/
duet na 32 solistów Mirosława Wójcicka
zajęła II miejsce (I miejsce przypadło
duetowi z Warszawy). W tym przeglądzie
uczestniczyło – 1354 osoby.

Mirosława Wójcicka w dniu 7 listopada 2013 r. reprezentowała Kozienice
zasiadając w JURY VIII Międzynarodowego Festiwalu Piosenkarzy Dojrzałych „ŚPIEWAJĄCY SENIORZY”
w Bogatyni oraz przez 80 minut bawiła
publiczność tego festiwalu śpiewając piosenki polskie znane i lubiane.
Mirosława Wójcicka

Realizacja projektu systemowego pn. „Upowszechnianie
integracji społecznej w powiecie kozienickim”
W dniu 20 listopada w Kozienicach odbyło się Spotkanie Obywatelskie poświęcone usługom świadczonym przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Dom Pomocy
Społecznej, Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy osobom wymagającym wsparcia
z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.
Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu systemowego pn. „Upowszechnianie integracji społecznej w powiecie kozienickim” realizowanego przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kozienicach, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Eu-
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ropejskiego Funduszu Społecznego.
Na spotkanie przybyli przedstawiciele władz lokalnych, jednostek pomocy
społecznej, organizacji pozarządowych,
tegoroczni uczestnicy projektu oraz zainteresowane osoby. Uczestnicy spotkania
poinformowani zostali o tematyce projektu systemowego „Upowszechnianie
integracji społecznej w powiecie kozienickim”, przypominając o tym, iż projekt jest całkowicie bezpłatny pracownik
PCPR zachęcił do wzięcia udziału w roku
2014 wszystkie osoby niepełnosprawne
z terenu powiatu kozienickiego, a w szczególności osoby chorujące na cukrzycę.
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w ramach działań
Ośrodków Pomocy Społecznej omówione zostały
przez pracownika socjalnego Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach. Usługi
i funkcjonowanie, w tym
niezbędna dokumentacja
związana z przyjęciem do
Zakładu
Pielęgnacyjno
Opiekuńczego były tematem wystąpienia kierownik ZPO Ewy Gizi-

ckiej. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Kozienicach Elżbieta Czapla omówiła
zasady funkcjonowania placówki.
Starosta Powiatu Kozienickiego Janusz Stąpór poinformował iż nowy budynek DPS jest nowoczesny i spełnia
obowiązujące standardy. Wskazując
na szczególną rolę pełnioną przez DPS
w Kozienicach podkreślił jak ważna jest
opieka nad osobami przebywającymi
w tego typu placówkach oraz zachęcił do
kierowania przez Ośrodki Pomocy Społecznej osób wymagających opieki.
Przedstawiciele Kozienickiej Grupy
Medycznej działającej przy szkolnym
kole PCK w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach
omówili zagadnienia dotyczące informacji ogólnych związanych z udzielaniem
pierwszej pomocy.
21 listopada był Dniem Pracownika
Socjalnego, w związku z tym Janusz Stąpór starosta kozienicki i Urszula Kowalik
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kozienicach złożyli życzenia
pracownikom jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu kozienickiego, a także podziękowania za współdziałanie

www.kozienicepowiat.pl
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Finał XXIII edycji konkursu przyrodniczego
„Moje spotkania z Puszczą”
w Kozienickim Parku Krajobrazowym
W dniu 28 listopada 2013 roku
w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach odbyło się uroczyste podsumowanie XXIII edycji konkursu „Moje
spotkania z Puszczą„ pt. „30 lat Kozienickiego Parku Krajobrazowego
– w harmonii z przyrodą”.
Wśród gości, którzy zaszczycili
uroczystość byli przedstawiciele: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Warszawie, Starostwa Powiatowego
w Kozienicach i Radomiu, Urzędu Miasta w Pionkach i Zwoleniu, Urzędu Gminy w Pionkach, Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”, Zespołu
Ochrony Lasu w Radomiu, Nadleśnictw
Zwoleń, Radom, Kozienice, Biblioteki
Publicznej Gminy Kozienice, Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu – Filia
w Pionkach oraz media.
Laureaci XXIII edycji konkursu:
PLASTYKA
Grupa wiekowa 6-9 lat: nagrody – Patryk Jankowski (PSP w Kociołkach), Mateusz Domagała (PSP w Ryczywole), Alicja Bogatek (PSP w Natolinie),
Grupa wiekowa 10-12 lat: nagrody
– Sandra Amanowicz (PSP w JedlniLetnisko), Julia Chłopicka (PSP nr 1
w Pionkach), Kuba Gregorczyk (PSP
w Czarnej)
FOTOGRAFIA
Grupa wiekowa 6-9 lat: nagrody – Aleksandra Gubernat (PSP nr 3
w Kozienicach), Patrycja Kuchta (PSP
w Laskach), Kacper Pisarski (PSP w Wólce Tyrzyńskiej), Oliwia Dziedzic (PSP
nr 5 w Pionkach), Lena Maj (PSP nr 1
w Kozienicach), Pola Sałbut (PSP nr 1
w Kozienicach),
Grupa wiekowa 10-12 lat: nagrody
– Aleksandra Siczek, Gabriela Amanowicz (obie PSP w Jaroszkach), Sandra
Amanowicz (PSP w Jedlni-Letnisko),
Ola Bachanek (PSP w Bogucinie), Stanisław Czajka (PSP nr 1 w Kozienicach),
LITERATURA
Grupa wiekowa 6-9 lat: nagrody – Antoni Sikora (PSP w Natolinie), Łukasz
Bogumił (PSP w Ryczywole), Damian
Wojdat (PSP w Jaroszkach);
Grupa wiekowa 10-12 lat: nagrody
– Michał Petkow (PSP nr 1 w Pionwww.kozienicepowiat.pl

kach), Zofia Lewandowska (PSP
w
Ryczywole),
Natalia
Chołuj
(PSP w Laskach),
PLAKAT
Grupa wiekowa
13-15 lat: nagrody – Aleksandra
Dąbrowska, Wiktoria Kuna (obie
PG w Jedlni-Letnisko), Magdalena Giemza (PG
nr 2 w Pionkach),
Anna Spytek (PG
w Garbatce-Letnisko), Adrian Kocyk (PG nr 1 w Kozienicach),
Grupa wiekowa 16-19 lat: nagroda – Magdalena Gregorczyk (CKZiU
w Pionkach),
PREZENTACJA MULTIMEDIALNA
Grupa wiekowa 13-15 lat: nagroda
– Klaudia Bogumił (PG w Świerżach
Górnych),
Grupa wiekowa 16-19 lat: wyróżnienie
– Sylwia Depo (I LO w Kozienicach)
TEST WIEDZY
Grupa wiekowa 13-15 lat: nagrody – Zuzanna Polesiak-Klepacz (PG
w Świerżach Górnych), Olga Wróbel
(PG w Jedlni), Dominika Wołos (PG nr
1 Kozienicach), Kornelia Malinowska
(PG w Suskowoli);
Grupa wiekowa 16-19 lat: nagro-

da – Michał Plaskiewicz (CKZiU
w Pionkach),
Nagrodzeni i ich opiekunowie otrzymali dyplomy oraz cenne nagrody (lornetki, komunikatory turystyczne, kaski,
rakiety i piłki do tenisa, plecaki, torby,
pulsometry, pamięć USB) ufundowane
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie oraz książki przyrodnicze ufundowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie, Nadleśnictwa Kozienice, Radom,
Zwoleń i Urząd Gminy Pionki.
Spośród 39 szkół uczestniczących
w tegorocznej edycji konkursu najlepsze wyniki osiągnęła Publiczna Szkoła
Podstawowa w Ryczywole uzyskując
3 nagrody i 4 wyróżnienia indywidualne. W związku z tym jury nagrodziło
zaangażowanie uczniów i nauczycieli
w konkursie przyznając nagrodę dla
szkoły. Dodatkowo przyznano nagrodę specjalną w dziedzinie plastyki
i fotografii. Otrzymała ją Zuzanna
Ziomek (PSP w Bogucinie).
Nagrodzone prace dziedziny literatura, plastyka, fotografia, plakat wydano drukiem w formie pokłosia ufundowanego przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.
Prace plastyczne posłużyły również
do ilustracji kalendarza ściennego na
rok 2014 ufundowanego przez Lokalną
Grupę Działania „Puszcza Kozienicka”.
Serdeczne podziękowania składamy
wszystkim fundatorom nagród.
beata waluś
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Jubileusz 50-lecia twórczej działalności
kozienickiego rzeźbiarza Zbigniewa Kurasiewicza
15 listopada w Kozienickim Domu
Kultury odbyły się uroczyste obchody
jubileuszu 50 – lecia pracy twórczej
znakomitego, a jednocześnie bardzo
skromnego kozienickiego rzeźbiarza
Zbigniewa Kurasiewicza. Jubileusz po-

łączony był z wystawą prac artysty, co
istotne, pierwszą taką w jego dorobku.
Wernisaż rozpoczęła dyrektor Domu
Kultury Elwira Kozłowska, witając serdecznie zgromadzonych gości, wśród
których znaleźli się przedstawiciele
Urzędu Miejskiego w Kozienicach, zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi
Kozienickiej, Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”, kozieniccy
twórcy ludowi, a także rodzina i przyjaciele pana Zbigniewa.
Zbigniew Kurasiewicz urodził się
19 lutego 1950 roku w Olszynie w województwie wrocławskim. Do Kozienic przeprowadził się wraz z rodziną
w 1965 roku. Sztuka od najmłodszych
lat gościła w rodzinnym domu artysty,
a to za sprawą ojca, który był samoukiem zajmującym się malarstwem
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i rysunkiem. Artysta doświadczenie
zdobywał ucząc się w szkole zawodowej, gdzie uczęszczał na zajęcia
z rzeźby, stolarstwa i snycerstwa. Z wykształcenia jest technologiem drewna.
Rzeźba stanowi niewątpliwą pasję pana
Zbigniewa, jednak równie niezwykłe
dzieła tworzy w zakresie snycerstwa
i intarsji.
Rzeźbiarz posiada własny warsztat.
Znajduje się on w piwnicy bloku, w którym mieszka. Do pracy używa wielu narzędzi: dłut, siekier, pił a także wyrzynarki, szlifierki oraz przykręcanego do
stołu imadła. Pomysły na swe rzeźby
artysta czerpie z własnej wyobraźni,
inspirację niejednokrotnie stanowi
dla niego sama struktury materiału,
na którym pracuje oraz piękno kozienickich krajobrazów. Tematyka prac
artysty jest różna, wśród jego rzeźb
znajdziemy zwierzęta, zamki, postacie z kręgu religii chrześcijańskiej
i mitologii greckiej oraz płaskorzeźby. W swych pracach stara się przekazać piękno lokalnej architektury,
a poprzez scenki rodzajowe przybliża
odbiorcy życie na mazowieckiej wsi.
Pan Zbigniew aktywnie uczestniczy
w życiu artystycznym Kozienic. Bierze
udział w licznych konkursach, kiermaszach, plenerach artystycznych oraz przeglądach twórczości ludowej. Bierze także
udział w warsztatach dla dzieci i młodzieży, podczas których stara się przybliżyć
młodym ludziom piękno jednej z dziedzin
sztuki jaką jest rzeźba.
Artysta debiutował w 1968 r. w Ogólnopolskim Konkursie „Sport w sztuce”
organizowanym przez Polski Komitet
Olimpijski i Słowo Ludu, gdzie otrzymał
wyróżnienie w grupie rękodzieła arty-

stycznego. W swym dorobku ma kilka
wyróżnień oraz pierwsze miejsce w konkursie „Żołnierz Polski – dawniej i dziś”
płaskorzeźba. Jest jednym ze współorganizatorów corocznych imprez w Kozienicach, takich jak: „Jarmark Królewski”,
„Ginące zawody” i plener malarsko-rzeźbiarski.
Na wernisażu nie zabrakło słów uznania i gratulacji za pół wieku twórczej działalności rzeźbiarza. Jubilat otrzymał także
wiele wyjątkowych prezentów. Były też
wierszowane życzenia oraz książki od

TMZK. Nie zabrakło także tortu oraz
gromkiego sto lat.
Ciekawym punktem wernisażu była
lekcja intarsji, którą przeprowadził jubilat.
Intarsja to technika zdobnicza polegająca na tworzeniu obrazu przez wykładanie powierzchni przedmiotów drewnianych innymi gatunkami drewna, czasem
podbarwianymi, bejcowanymi lub podpalanymi. Wstawki umieszcza się w miejscu usuniętych fragmentów z powierzchni przedmiotu
Snycerstwo w niektórych okresach
dziejów było przodującą gałęzią rzeźby,
jest to bardzo stara dziedzina sztuki zdobniczej – sztuka rzeźbienia w drewnie – rodzaj rzemiosła artystycznego. Snycerstwo
jest szczególnie charakterystyczne dla
sztuki ludowej.
Starostwo Powiatowe w Kozienicach
także uczciło piękny Jubileusz pana Zbigniewa, przygotowując program z cyklu
„Zwyczajnie o niezwyczajnych”, którego
bohaterem był rzeźbiarz i jego twórczość
(program nr 496). Dodać należy, iż sylwetka i dorobek artysty zostały także zamieszczone w albumie „ Twórcy Powiatu
Kozienickiego”, wydanym w 2008 roku.
Zarówno program, jak również publikacja dostępne są na stronie internetowej
starostwa
powiatowego:www.kozienicepowiat.pl Zachęcamy do odwiedzania
strony.
sabina semeniuk
www.kozienicepowiat.pl
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Rejestracja
zwierząt chronionych
Do podstawowych zadań Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kozienicach należy
m.in. prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody. Zgodnie z tą ustawą wydział prowadzi i aktualizuje rejestr zwierząt należących do
gatunków podlegających ograniczeniom na
podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
oraz w imieniu starosty wydaje zaświadczenia
potwierdzające wpisanie do rejestru.
Obowiązek zgłoszenia do rejestru, zmiany danych rejestrowych lub wykreślenia
z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granice
państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia,
jego utraty lub śmierci. Obowiązek dotyczy
posiadaczy wymienionych zwierząt, a także
prowadzących ich hodowlę.
Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony
właściwemu staroście w terminie 14 dni
od dnia powstania tego obowiązku.
W przypadku zmiany danych wpisanych
do rejestru bądź skreślenia z rejestru – sprawę
kończy dokonanie stosownej adnotacji w rejestrze, a na wniosek osoby zainteresowanej
– wydanie odpowiedniego zaświadczenia.
Rejestracji podlegają m. in.:
1. Papugi – wszystkie ary, amazonki, rozelle, żako, kakadu (z wyjątkiem papużek nierozłączek czerwonoczelnych,
falistych, nimf i aleksandretty obrożnej
pozostałe gatunki papug są chronione
i wymagają rejestracji).

2. Żółwie – m.in. żółw iberyjski, żółw
grecki.
3. Węże boa i pytony
4. Warany.
5. Wszystkie kameleony.
Lista zwierząt należących do gatunków,
podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
www.kozienicepowiat.pl

dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl
W celu zgłoszenia do rejestru zwierząt
wymagane są następujące dokumenty:
1. Wypełniony formularz wniosku.
2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
3. Kopia dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia (np.
zezwolenia na import zwierzęcia do
kraju, zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza
weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli).
4. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub
urzędowo poświadczony odpis) wraz
z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
Opłata skarbowa od dokonania wpisu do
rejestru zwierząt wynosi 26 PLN za jeden
gatunek. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu
lub kopii: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są
pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi,
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo
gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od
opłaty skarbowej. Wśród zwierząt zgłoszonych do rejestru na terenie powiatu kozienickiego znajdują się węże zbożowe, pytony
królewskie, wąż smugowy, legwany zielone,
żółwie greckie, żółwie stepowe, boa dusiciele, kameleony jemeńskie, gekony lamparcie,
czyże czerwone, rozelle królewskie oraz
białolice, Patagonki, aleksandretty obrożne,
papugi żako, Afrykanki ognistobrzuche, ryżowce siwe, mnichy nizinne, świergotki seledynowe, papugi górskie, papugi kozie oraz
papugi barraband.
Żadne z tych zwierząt nie jest niebezpieczne. Jednak zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z 2001 r. oraz
z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 3 października
2008 roku na wniosek zainteresowanych
podawane są wszystkie dane zebrane w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, oprócz danych osobowych.
Zgodnie z art. 127 pkt 3 oraz 129 pkt 1
i 2 ustawy o ochronie przyrody, kto umyślnie nie zgłasza do rejestru, posiadanych lub
hodowanych zwierząt, popełnia wykroczenie i podlega karze aresztu albo grzywny.
Za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia
zmian danych ujawnionych w rejestrze lub
nie złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru nie przewidziano sankcji karnej.
Agnieszka Gajda

SZKOLENIE W PLACÓWCE
SOCJALIZACYJNEJ PANDA
28 listopada w Placówce Socjalizacyjnej „PANDA” w Kozienicach dla pracowników i wychowanków powyżej 12 roku
życia zostało przeprowadzone szkolenie
na temat „Zagrożenia XXI wieku”.
Szkolenie zostało przeprowadzone
przez specjalistów w zakresie bezpieczeństwa koncesjonowanej Agencji Osób
i Mienia Grupa DSF i obejmowało następujące tematy:
1. Postępowanie w przypadku otrzymania informacji o podłożeniu na terenie
Placówki ładunku wybuchowego:
– rozmowa z organami ścigania,
– ewakuacja,
– czynności na miejscu do chwili przybycia służb ratowniczych.
2. Konfrontacja z „aktywnym strzelcem”:
– przedstawienie profilu aktywnego
strzelca i pobudek, które nim kierują,
– wydarzenia na świecie i w Polsce,
– instruktaż, jak się zachować, aby
przeżyć atak.
3. Sposoby radzenia sobie w sytuacjach
gdy mamy do czynienia z nerwowym,
agresywnym zachowaniem.
Jak poinformował szkolący, materiały szkoleniowe zostały opracowane przez
psychologów na podstawie analiz oraz testów z wielu podobnych sytuacji. Szkolenie
prowadzili oficerowie służb specjalnych,
doświadczeni w najtrudniejszych akcjach
w kraju i poza granicami RP. Zajęcia miały charakter wykładu interaktywnego oraz
ćwiczeń praktycznych. Największe emocje
wśród uczestników szkolenia wzbudził atak
terrorystyczny. Uzbrojeni terroryści, po
wtargnięciu do Placówki, zarówno pracowników jak i wychowanków „powalili” na
podłogę. Krzykiem i agresywnym zachowaniem wywołali u uczestników szkolenia
bardzo różne emocje. Siali strach i przerażenie. Wszyscy na własnej skórze poczuli
powagę sytuacji i smak zagrożenia.
Odbici przez oddziały policji „zakładnicy” żywo dyskutowali o akcji, której byli
bohaterami. Osoby obawiające się o swoje
zdrowie mogły skorzystać z pomocy ratownika medycznego (ambulans pogotowia
ratunkowego przez całą akcję stał na terenie Placówki). Atrakcją przeprowadzonego
szkolenia było uczestnictwo psa rasy labrador wykrywającego materiały wybuchowe
oraz prezentacja wyposażenia stosowanego
przez służby specjalne (broń, kamizelki kuloodporne, kajdanki itp.). Szkolenie było dla
wszystkich uczestników nowym, ciekawym
doświadczeniem. Mamy jednak nadzieję, że
nigdy nie spotkamy się z sytuacjami zaaranżowanymi podczas tego spotkania.
Zofia Karaś
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Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja
W roku 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach kontynuował realizację projektu systemowego „Wspierajmy bezrobotnych”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest on
realizowany w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W roku 2013 wartość projektu wyniosła prawie
3,7 miliona złotych, a środki te umożliwiły objęcie wsparciem 428 osób w ramach takich form wsparcia jak staże, szkolenia oraz
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Zgodnie z zapisami Planu Działania dla Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w województwie mazowieckim,
wsparcie realizowane w ramach projektu „Wspierajmy bezrobotnych” w roku 2013 kierowane było przede wszystkim do następujących kategorii osób bezrobotnych:
• bezrobotni powyżej 50 roku życia,
• bezrobotni, którzy nie ukończyli 31 roku życia,
• długotrwale bezrobotni.
Projekt „Wspierajmy bezrobotnych” realizowany jest w oparciu o Umowę Ramową a pierwotnie zakładany okres realizacji to
01.01.2008 r. – 31.12.2013 r. Według posiadanych przez PUP w Kozienicach informacji, realizacja tego projektu zostanie przedłużona do końca 2014 roku. Ze względu na ciągle trudną sytuację na lokalnym rynku pracy, jest to bardzo dobra informacja gdyż
środki te pozwolą na dalsze wspieranie osób bezrobotnych w powiecie kozienickim.
Założenia dotyczące dalszej realizacji projektu „Wspierajmy bezrobotnych”, będą znane prawdopodobnie w pierwszym kwartale 2014 r. i na bieżąco będziemy o nich informować czytelników biuletynu „Nasz Powiat”.
Z końcem 2013 roku kończy się również realizacja innego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Chodzi tu o projekt „Skuteczny Urząd Pracy” realizowany w ramach Podziałania 6.1.2 PO KL. Dzięki realizacji
tego projektu możliwe było sfinansowanie zatrudnienia, w latach 2012-13, dwóch doradców zawodowych i dwóch pośredników pracy. Dzięki
realizacji projektu trzynastu tak zwanych „pracowników kluczowych” Urzędu Pracy uczestniczyło w profesjonalnych szkoleniach służących
podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Projekt „Skuteczny Urząd Pracy” miał służyć temu aby usługi PUP świadczone na rzecz osób bezrobotnych cechowała jak najwyższa jakość oraz by odpowiadały one potrzebom osób bezrobotnych na ciągle zmieniającym się rynku pracy.
Dlatego też od 1.01.2014 roku do 30.06.2015r. realizowany będzie kolejny projekt pod nazwą „Skuteczny Urząd Pracy II”, który
umożliwi dalsze zatrudnienie czterech pracowników na stanowiskach doradców zawodowych oraz pośredników pracy. Dzięki realizacji tego projektu utrzymana zostanie odpowiednia dostępność usług Urzędu Pracy świadczonych na rzecz osób bezrobotnych.
mgr Arkadiusz Nowakowski
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach
Dokończenie ze str. 6

Trylogia Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk
pt. „Cukiernia Pod Amorem”
sugeruje Małgorzata Gutowska – Adamczyk:
„Jeśli się kogoś kocha, trzeba zrobić wszystko,
żeby z nim dzielić życie.”
„Zajezierscy” to pierwsza część trzytomowej sagi o Gutowie. Autorka opisuje
losy głównie kilku pokoleń kobiet w malowniczej scenerii dziewiętnastowiecznych dworków oraz współczesnej prowincji. Znakomicie oddaje koloryt epoki,
opisuje zarówno realia życia codziennego,
jak i przełomowe wydarzenia historyczne. Przeplata przeszłość z teraźniejszością, tworząc niepowtarzalną opowieść
o silnych kobietach, ich marzeniach i namiętnościach. A czytelnik poznaje dzieje
hrabiowskiej rodziny Zajezierskich, którą
nadmiar i brak miłości doprowadziły do
katastrofy poprzez sugestywnie wykreowane postacie bohaterów, szlachetnych i głupich, silnych i słabych, zdeterminowanych
i zagubionych oraz zawiłe koleje ich losu,
bo „Przyjaźni, tak jak i miłości, nie da się
zaprogramować, zamówić. Kryje się w niej
coś, czego nie sposób zrozumieć, co da się
tylko poczuć, coś magicznego.”
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W II tomie sagi autorka kontynuuje losy rodu Zajezierskich. Wraz z jedną
z bohaterek wyrusza za ocean, znakomicie
odmalowując życie polskich emigrantów
na przełomie XIX i XX wieku. Tu jednak
na scenę wkracza również barwna rodzina
Cieślaków. Poznajemy półświatek złodziejaszków z warszawskiego Powiśla, a także
artystyczne środowisko przedwojennych
teatrów i kabaretów. I w tym tomie nie
brakuje pięknych, zdecydowanych kobiet,
przełomowych wydarzeń z dziejów Polski
i świata oraz ekscytujących historii miłosnych. „Bądź niedostępna, a będziesz pożądana. Bądź nieuchwytna i nie do zdobycia,
a będziesz upragniona. Im jesteś łatwiejsza,
tym szybciej się tobą znudzi. Im trudniejsza,
tym wyższa twa wartość.” pisze autorka.
Tom III sagi ukazuje czas od lat 30–tych
XX wieku i narastającego widma kolejnej
wojny. Krwawe dzieje świata, ogarniętego
II wojną światową, odciskają swoje piętno
na mieszkańcach Gutowa. Wymuszają na
ludziach dokonywanie trudnych wyborów,
w których na szali często ważą się ludzkie

życie, honor, polskość i pragnienie wolności. Ostatnia część sagi to również dramatyczna podróż po okupowanej Europie
i jednocześnie trudy życia codziennego
w ponurej rzeczywistości PRL-u. Miłość i pasja. Szczęście i cierpienie. Wielkie namiętności i rodzinne intrygi. Trzeci
tom powieści to też miejsce, gdzie przeszłość dogania teraźniejszość. To moment,
w którym współcześni bohaterowie spoglądając wstecz dostrzegają, jak bardzo ich
losy zdeterminowane są historią ich przodków. Widać tu także ów szczególny powiew
mądrości losu, który wspaniałomyślnie
zmiata z powierzchni ziemi zamęt i zło, aby
życie mogło toczyć się dalej, bo jak pisze
autorka spinając klamrą trzy tomy swojej
powieści: „Wydaje nam się, że mamy wpływ
na nasze życie, że możemy je kształtować,
zakładać sobie jakieś cele, dokądś dążyć,
coś osiągać, a to przecież tylko próby, bo
wynik rzadko zależy od nas samych. To kim
dziś jesteśmy, przesądziło się dawno temu
i nierzadko bez naszego udziału.”
Agnieszka Gajda

www.kozienicepowiat.pl
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RUCH CZYNI CUD – SŁÓW PARĘ
O KINEZJOLOGII EDUKACYJNEJ

„Procesy myślenia i uczenia się odbywają się nie tylko w głowie.”
C. Hannafort
Powszechnie wiadomo, że ruch to niem syntetycznym i całościowym, od- i/lub leżąco, leniwe ósemki, rysowanie
zdrowie. Osoby, które uprawiają sport powiada za ogół, kreatywność, poczu- oburącz, krążenie szyją w lewą i prawą
i dostarczają sobie dużo ruchu na świe- cie przestrzeni. Zawiaduje lewą częścią stronę, oddychanie brzuszkiem, itp.).
naszego ciała. Podobnie tylna II grupa – ćwiczenia rozciągające i wyi przednia część mózgu – tyl- dłużające mięśnie ciała – poprawiają myna część odpowiada za odbiór ślenie, słyszenie, czytanie ze zrozumieinformacji, które są niedo- niem i sprzyjają poprawie postawy (np.
stępne dla przednich części zginanie stopy, pompowanie piętą, luźne
mózgu odpowiedzialnych za skłony, wypady ciała w bok, ćwiczenia
„nadawanie” czy też „ekspre- ręki, itp.).
sję”. Kinezjologia Edukacyjna III grupa – ćwiczenia „energetyzujące”
wykorzystuje proste ćwiczenia ciało i mózg – poprawiają umiejętności
fizyczne opracowane w taki szkolne, umiejętność skupiania się, posposób, aby zintegrować pracę wodując wzrost motywacji do działania
prawej i lewej oraz przedniej (np. uciskanie odpowiednich punktów na
i tylnej części mózgu, a tak- ciele, energetyczne ziewanie, tzw. pozyże całego ciała i umysłu. Gdy cja Dennisona, itp.).
mózg jest w stanie równowagi, IV grupa – ćwiczenia pogłębiające – poożywają naturalne mechani- tęgują pozytywne nastawienie, stabilizują
zmy, przywracające harmonię i rytmizują procesy nerwowe organizmu,
funkcjonowania.
co sprzyja osiągnięciom w nauce (np. poTa nieinwazyjna metoda zycja Dennisona, uciskanie odpowiednich
poprawiania sprawności umy- miejsc na ciele – tzw. punktów pozytywsłowej swoją popularność nych, itp.).
Anna Zynek – psycholog
zdobyła już w latach 80-tych.
Zgodnie z zaleceniami twórców meJest doskonałym sposobem tody Kinezjologii Edukacyjnej, właściżym powietrzu, nie tylko dbają o swo- na problemy szkolno-wychowawcze. wą pracę z dzieckiem należy rozpocząć
ją kondycję fizyczną, ale także wspo- Powstała w Stanach Zjednoczonych, po przygotowaniu wstępnym, obejmumagają swój umysł! Wskutek wysiłku a jej twórcami są Paul i Gail Dennisono- jącym nawiązanie pozytywnej relacji
fizycznego dotleniamy i odżywiamy wie. Dr Paul Dennison (walcząc z włas- osobistej, stopniowe wypicie (łyczkami)
mózg, dzięki czemu pracuje on efek- ną dysleksją i wadą wzroku) opracował szklanki czystej wody oraz wykonaniu
tywniej. Ponadto wykonując trudne proste ruchy, które przynoszą korzyść 3 wstępnych ćwiczeń tzw. rytmizująkoordynacyjnie ruchy, angażujące obie każdemu uczącemu się. Widoczne efek- cych (stymulacja punktów na myślenie;
strony naszego ciała, usprawniamy ty są w postaci m.in. poprawy koncen- ruchy skrzyżowane naprzemienne; powspółpracę między dwiema półkulami tracji na zadaniach, poprawy koordyna- zycja wyciszająca – tzw. pozycja Denmózgowymi (lewą i prawą).
cji wzrokowo-ruchowej oraz różnych nisona). Picie wody ma zapewnić odpoWyraz „kinezjologia” wywodzi się umiejętności szkolnych (wysławiania wiednie nawodnienie organizmu, woda
od greckiego rdzenia „kinesis” ozna- się, czytania, pisania, liczenia, zapa- bowiem pełni rolę wzmacniania proceczającego ruch, logos – uczyć się). Ki- miętywania cyfr), zwiększania zdol- sów przewodnictwa elektrycznego i ponezjologii zatem zajmuje się badaniem ności manualnych, uaktywniania lewej laryzacji błony komórkowej. Zawarte
ruchu ciała ludzkiego. Natomiast Kine- półkuli mózgu, synchronizacji współ- w programie „Gimnastyka Mózgu”®
zjologia Edukacyjna (określana także pracy obu półkul mózgowych. Ćwicze- ćwiczenia ruchowe można układać
mianem „gimnastyki mózgu”) jest sy- nia te usuwają zmęczenie, energetyzują, w sposób dowolny uwzględniając defistemem ćwiczeń umożliwiających ucz- odprężają i relaksują.
cyty ruchowe i rozwojowe dziecka.
niom w dowolnym wieku rozwinięcie
Jak wykorzystać tę metodę w pracy
Warto bliżej zapoznać się z ćwiich potencjalnych możliwości, z jakie- z własnym dzieckiem? Warto po prostu czeniami kinezjologii edukacyjnej kogoś powodu, zablokowanych w ciele. poświęcić ćwiczeniom 5 minut codzien- rzystając z literatury, m.in.: Hannaford
Mózg nie jest narządem symetrycznym nie, np. przed wyjściem do szkoły, zanim C. „Zmyślne ruchy, które doskonalą
– każda z półkul ma nieco inne zada- dziecko siądzie do odrabiania lekcji, bądź umysł”; dr Dennison P.E. i Dennison
nia. Lewa półkula – nazywana logiczną zamiast bajki w telewizji. Program obej- G.E. „Kinezjologia Edukacyjna dla
– związana jest z językiem, myśleniem muje 4 grupy ćwiczeń.
Dzieci. Podstawowy podręcznik Kineanalitycznym i linearnym (krok po kro- I grupa – ćwiczenia ułatwiające prze- zjologii Edukacyjnej dla rodziców i naku), odpowiada za detal, reguły/zasady, kraczanie środkowej linii ciała – sty- uczycieli dzieci w każdym wieku”; Zwopoczucie czasu. Zawiaduje prawą częś- mulują pracę małej i dużej motoryki, po- leńska J. „Radosna kinezjologia”.
cią naszego ciała. Prawa półkula nato- prawiają umiejętności szkolne takie jak:
Anna Zynek
miast – nazywana intuicyjną, twórczą czytanie, pisanie i literowanie (np. ruchy
psycholog
– jest związana z mową ciała, myśle- naprzemienne – skrzyżowane na stojąco
www.kozienicepowiat.pl
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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./fax. 48 382 05 67
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy
e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl
Uwagi prosimy kierować do: Lucyny Domańskiej-Stankiewicz
Fotografia: Archiwum Starostwa Powiatowego
– Naczelnika Wydziału, tel. 48 382 05 66
w Kozienicach
Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu
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