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Dzieki staraniom Starostwa Powiatowego w Kozienicach 11 października
w kościele paraﬁalnym pw. Św. Bartłomieja w Brzózie w ramach Festiwalu Mazowsze w Koronie Muzyczne
Wieczory w Zabytkach Architektury
Mazowieckiej odbył się koncert Nuty
Wielkiego Pasterza w hołdzie Janowi
Pawłowi II. Przed licznie przybyłą do
kościoła publicznością, wśród której byli
mieszkańcy Brzózy i okolicznych miejscowości, a także słuchacze z Kozienic,
Grójca, a nawet odległego Szydłowca
wystąpił znany zespół góralski Trebunie
– Tutki oraz Warszawski Chór Międzyuczelniany.
Zespół wystąpił w składzie: Krzysztof Trebunia – Tutka – skrzypce, koza
podhalańska, fujara, piszczałki, róg,
śpiew; Anna Trebunia – Wyrostek
– basy podhalańskie, śpiew; Jan Trebunia – Tutka – altówka,śpiew; Andrzej
Polak – skrzypce, śpiew oraz gościnnie
Kuba „Bobass” Wilk – gitara basowa
oraz Olaf Węgier – saksofon. Zespołowi towarzyszył Warszawski Chór
Międzyuczelniany pod dyrekcją Teresy
Gręziak, w którym śpiewają studenci
i absolwenci wszystkich wyższych
uczelni warszawskich.
Koncert prowadził Krzysztof Trebunia – Tutka, który jest autorem programu
koncertu, będącego muzycznym wspomnieniem o Papieżu Polaku, pokazywanym na Mazowszu w roku szczególnym
dla Karola Wojtyły, kościoła polskiego
i wszystkich Polaków.
W programie znalazły się utwory
zespołu Trebunie – Tutki, powstałe
z inspiracji twórczością wielkich kompozytorów polskich i tradycyjna muzyka góralska. Wszystkie utwory poprzedzone były krótką informacją o tym, co
było zródłem inspiracji do ich powstania: wydarzeniom z najnowszej historii
Polski, a głównym motywem był pontyfikat świętego Papieża Jana Pawła II
oraz jego związki z Polską, a przede
wszystkim z Podhalem. Każdy utwór
publiczność nagradzała gromkimi bra-

wami, a zachęcona przez prowadzącego konert Krzysztofa Trebunia – Tutkę
włączyła sie do wspólnego śpiewania
„Barki”. Ksiądz proboszcz Krzysztof
Katana podziękował artystom za piękny koncert, a obecnym za przybycie.
Powiat Kozienicki reprezentował wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki.
Organizatorem koncertu był Mazo-
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wiecki Instytu Kultury w Warszawie,
a współorganizatorami Starostwo Powiatowe w Kozienicach i Parﬁa pw. Św.
Bartłomieja w Brzózie. Małgorzata Ewa
Kalicińska z Impresariatu Muzycznego
MIK jest autorem i koordynatorem Festiwalu Mazowsze w Koronie.
danuta delekta

Informacje

Opactwo pobenedyktyńskie w Sieciechowie przyciąga uwagę środowiska naukowego i jego miłośników od
dawna. W 2013 roku do grona tego
dołączył Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w związku
z podpisaniem umowy o wzajemnej
współpracy między Starostwem Powiatowym w Kozienicach a Uniwersytetem Warszawskim.
Wiele uwagi obiektowi temu poświęciło kilka pokoleń historyków, na
czele z prof. Aleksandrem Gieysztorem
i prof. Henrykiem Samsonowiczem.
Interesował się nim również historyk
architektury prof. Stanisław Wiliński,
a ostatnio dr Paweł Filipowicz i archeolog dr Zbigniew Lechowicz. Mimo, że
w trakcie prac architektonicznych pozyskiwane były też źródła materialne,
to nie były one przedmiotem głębszych
studiów archeologicznych. Zamierzają
się nimi zająć pracownicy, doktoranci
i studenci IA UW. Stanowić to będzie
nowe ogniwo w poznawaniu dziejów
sieciechowskiego opactwa.
Wyniki badań historyków, przeprowadzone na podstawie analizy źródeł
pisanych, (np. kronika Galla Anonima,
relacji Jana Długosza) są dobrze znane
i opublikowane w czasopiśmiennictwie
naukowym oraz popularnonaukowym.
Badania nad architekturą są w stadium
zawansowanych prac terenowych
i gabinetowych. Ich wyniki oczekują na monograficzne opracowanie
oraz ogłoszenie drukiem. Prace nad
źródłami materialnymi dopiero się
rozpoczynają.
IA UW zamierza się skupić na dwóch
zagadnieniach. Pierwsze z nich dotyczyć
będzie problematyki grodu, wymienianego w źródłach pisanych i łączonego
z osobą Sieciecha, oraz jego wcześniejszego funkcjonowania niż opactwo.
Druga kwestia odnosić się będzie do
problemu poznania zaplecza osadniczego zespołu klasztornego i warunków gospodarczych, w jakich funkcjonował. To
ostatnie zagadnienie nie było dotychczas
przez nikogo rozpatrywane. Będzie, więc
nowym element studiów nad opactwem.
Powyższe przedsięwzięcia realizowane
będą przy zastosowaniu dwóch, podstawowych metod badawczych w archeologii, tzn. powierzchniowej i wykopaliskowej. Pierwsza z nich polega na penetracji
współczesnej powierzchni ziemi. W jej
wyniku dochodzi do odkrywania i re-

Nasz Powiat * 2

jestracji stanowisk archeologicznych,
tzn. miejsc świadczących o aktywności
człowieka.
Dzisiaj stanowiska te są lokalizowane przy pomocy nawigacji satelitarnej
i zaznaczane na mapach topograficznych
o różnej dokładności (np. w skali od
1:5000 do 1:100 000). Naniesienie wielu
stanowisk tworzy obraz odzwierciedlają-

macjami takimi, jak: np. wykorzystanie
pod osiedle naturalnej formy terenowej,
odległość od wody, wielkość, pierwotne
przeznaczenie (grodzisko, osada, cmentarzysko), rodzaj znajdowanych przedmiotów i ich datowanie.
Kartowanie i opisywanie znalezisk uzupełnia fotografia terenu (Ryc. 2) i znalezisk.
Dokumentacja z badań powierzchnio-

Ryc. 1. Mapa archeologiczna ze stanowiskami odkrytymi podczas badań powierzchniowych (oprac. J. kalaga)
cy rozkład i gęstość zasiedlenia badanego
obszaru (Ryc. 1).
Dla okolic Sieciechowa uzupełnieniem tego etapu badań są też mapy historyczne z XVII – XIX wieku i współczesne z pierwszej połowy XX stulecia
(polskie, niemieckie i rosyjskie). Drugim
elementem dokumentowania znalezisk
odkrytych na powierzchni gruntu jest ich

wych jest autoryzowana i przekazywana
do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Radomiu. Służy do celów administracyjnych, ale jest też wykorzystywana
na potrzeby naukowe.
Drugą z wymienionych metod badawczych są wykopaliska. One pozwalają
bardzo dokładnie poznać to, co zachowało się pod ziemią, po istniejących dawniej

Ryc. 2. Grupa realizująca badania powierzchniowe. Ciemniejsze zabarwienie gruntu (oznaczone strzałką) oznacza ślad po domostwie lub zabudowaniu gospodarczym
(fot. S. Wajda)
opis według ściśle określonych zasad.
Służą do tego celu specjalnie opracowane
karty ewidencji, z ujednoliconymi infor-

osiedlach, miejscach produkcji, czy kultu.
Wymagają użycia specjalistycznego sprzęDokończenie na str. 3
www.kozienicepowiat.pl

Informacje
Dokończenie ze str. 2

tu badawczego, w tym pomiarowego i fotograficznego (dzisiaj jakości cyfrowej),
przysłowiowej szpachelki i pędzla, ale też
kilofa, łopaty, biegłej znajomości edytorskich i graficznych programów komputerowych, podstaw rysunku technicznego,
a przede wszystkim dużej wiedzy o badanym obiekcie i doświadczenia zawodowego
w zakresie prowadzenia prac terenowych.
W 2014 roku zespół badawczy IA UW
przeprowadził, pierwszą w swojej edycji,
kampanię badań powierzchniowych i wykopaliskowych. Metodą powierzchniową objęty był obszar położony między opactwem
a linią Wisły na północy i wschodzie. Weryfikowane były znaleziska znane ze starszych
badań tego typu, które odbyły się w latach
70-90. XX w. Prowadzone one były przez
pracowników Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu i Państwowego Muzeum
Archeologicznego w Warszawie. Dzisiaj
część stanowisk wcześniej odkrytych jest
już doszczętnie zniszczona i niewidoczna
na powierzchni gruntu, ale ujawniły się też
dotychczas nowe. Łącznie odkrycia stare
i nowe uzupełniają się wzajemnie i wpływają na poszerzenie bazy źródłowej, potrzebnej
do realizacji zaplanowanego projektu badawczego o rozwoju sieci osadniczej wokół
klasztoru sieciechowskiego.
Pierwsze wykopaliska pod patronatem IA UW odbyły się w lipcu bieżącego
roku. Zaplanowano je na zewnątrz murów
klasztornych. Nastawione były na szukanie reliktów umocnień wspomnianego już
grodu. Kilka pokoleń badaczy (głównie
historyków) utożsamia z nim wzniesienie,
na którym stoi dzisiaj kościół parafialny
pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP
i towarzyszące mu zrujnowane, ceglane
zabudowania klasztorne (Ryc. 3).

Ryc. 3. wzgórze opackie (fot. J. kalaga)
www.kozienicepowiat.pl

W sensie archeologicznym gród jest
obiektem silnie ufortyfikowanym przez
wykorzystanie naturalnej obronności terenu i zbudowanie ręką ludzką sztucznych
umocnień. Jest formą osadnictwa charakterystyczną szczególnie dla schyłku IX – XIII
wieku. W dotychczasowych odkrywkach
na terenie opactwa nie stwierdzono występowania śladów grodu (wałów, ani jego
zabudowy mieszkalnej, czy gospodarczej).
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że penetracja archeologiczna w trakcie wykopalisk
sięga na wzniesieniu klasztornym do około
4 m w głąb od powierzchni gruntu. Negatywny, dotychczasowy wynik obserwacji
odnośnie grodu (przeprowadzony w kilku
miejscach) nie musi do końca wykluczać
jego obecności. Jednak brać trzeba pod
uwagę to, że w związku z kilkusetletnim
użytkowaniem wzniesienia i licznymi przebudowami kościoła oraz klasztoru mogło
ono jednak ulec zniszczeniu. Nie da się też
z całą pewnością wykluczyć, że do jego
unicestwienia przyczyniły się powodzie na
Wiśle. Pierwotne koryto tej rzeki zachowało się do dnia dzisiejszego i widoczne jest
w najbliższym otoczeniu wniesienia klasztornego. Powodzie te musiały być burzliwe skoro doprowadziły do zmiany koryta
rzeki. Z map historycznych wynika, że
w XVIII wieku Wisła już płynęła nurtem
zbliżonym do dzisiejszego. Niestety nie
wiadomo, kiedy go zmieniła. Wyjaśnić to
mogą badania geomorfologiczne, polegające na badaniu rzeźby powierzchni Ziemi
i procesów, które je tworzą i przekształcają.
Są one kosztowne i wymagają zaangażowania specjalistycznego zespołu badawczego.
Z drugiej strony i z archeologicznego
punktu widzenia nie jest możliwe, żeby
po obiekcie typu gród nie zachowały się
żadne artefakty, nawet
w postaci luźnych znalezisk zalegających na
wtórnym złożu. W przypadku grodu Sieciecha
musiała to być budowla
okazała, ponieważ musiała odzwierciedlać status społeczny urzędnika
wysokiej rangi państwowej. Jak wiadomo, był
on palatynem księcia
Władysława
Hermana, ale też małopolskim
możnowładcą. W tej sytuacji zrozumiałe wydaje
się, że jego gród rodowy
powinien przypominać

obiekty pierwszych władców polskich
z XI – XII wieku. Można by się tu odwołać do przykładów takich obiektów, jak:
np.: Ostrów Lednicki, Giecz czy Kalisz
w Wielkopolsce, czy Wiślica i Sandomierz
w Małopolsce, a więc imponujących w sensie wielkości, systemu fortyfikacji, zabudowy wewnętrznej (pałacowej) i luksusowych znalezisk przedmiotów codziennego
użytku świadczących o wysokiej pozycji
społecznej i majątkowej mieszkańców.
Dotychczas przeprowadzone obserwacje archeologiczne na terenie opactwa
sieciechowskiego skłaniają do hipotezy,
że nie było tu wczesnośredniowiecznego grodu. Najstarsze ślady działalności
ludzkiej sięgają, bowiem w tym miejscu
XIII wieku i wiążą się z budową kościoła
w stylu późnoromańskim (Ryc. 4).

Ryc. 4. Fragment muru późnoromańskiego kościoła na wzgórzu opackim
(fot. J. kalaga)
Pozostawałoby to, mniej więcej,
w zgodzie z datą dokumentu fundacyjnego opactwa z roku 1256 (chociaż historycy nie są zgodni, co do wiarygodności
tego dokumentu i daty jego wystawienia).
Z XIII stuleciem wiązać też można najstarsze znaleziska archeologiczne, w postaci
źle zachowanych fragmentów naczyń glinianych. Nie wiadomo jednak, czy kościołowi wzniesionemu z ciosów kamiennych
towarzyszyły zabudowania klasztorne. Nie
ulega wątpliwości, że duża akcja budowlana na wzniesieniu opackim rozpoczęła się
około XIV – X
 V wieku, i że kontynuowana
była w następnych stuleciach. Polegała ona
na zmianie techniki budowlanej. Porzucono
warsztat kamieniarski na rzecz ceglanego.
W nawarstwieniach kulturowych, które
się wytworzyły poczynając od XIV – XV
stulecia zachowało się też dożo znalezisk
w postaci różnorodnych technologicznie
i stylistycznie fragmentów naczyń glinianych, szklanych i kaﬂi piecowych. Wszystko, to przemawia za tym, że opactwo
Dokończenie na str. 4
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powstało na surowym korzeniu. Odpowiadałoby to benedyktyńskiej regule lokowania konwentów. Nie da się też wykluczyć,
że wczesnośredniowieczne opactwo sieciechowskie (wymieniane w źródłach pisanych) uległo translokacji na obecne miejsce.
Ustalenie jego pierwotnej siedziby będzie
bardzo trudne. Nie można jednak tracić
nadziei, że nastąpi rozwiązanie tego problemu. Między innymi przyczynić się do tego
mogą badania zaplecza osadniczego wzgórza opackiego, i wskazania innego miejsca
pierwotnej lokalizacji konwentu.
W tym miejscu warto jeszcze zaznaczyć, że nawarstwienia kulturowe z XIV
– XX wieku zadecydowały o obecnym
wyglądzie wzniesienia, na którym znajduje się kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP i ruiny klasztoru. Nie jest
znany jego pierwotny kształt i wysokość.
Rozwiązanie tego problemu nie leży jednak w archeologicznych możliwościach
badawczych, ale geomorfologicznych.
Mimo, że nie natrafiono dotychczas na
żadne ślady grodu Sieciecha w miejscu
pobenedyktyńskiego zespołu klasztornego, to do dużej atrakcji badań wykopaliskowych roku 2014 zaliczyć należy ujawnienie nekropoli przyklasztornej, z gęsto
ułożonymi grobami (Ryc. 5).

i w jego granicach staje się naglącym i interesującym problemem
badawczym. W literaturze przedmiotu nie ma, bowiem wielu opracowań na ten temat.
Pochówki odkryte w bieżącym roku pozbawione były jakichkolwiek darów grobowych
(Ryc. 6). Ogranicza to możliwość
określania czasu ich złożenia.
Z całą odpowiedzialnością można
tylko powiedzieć, że są one starsze niż nowożytne (XVIII – XIX Ryc. 6. Fragment szkieletu znajdujący się pod funw.) fundamenty klasztoru. Znaj- damentem klasztornym (fot. J. kalaga)
dowały się, bowiem pod nimi.
częto penetrować archeologicznie dopiero
Być może problem chronologii zew 2014 roku. Na nich również stwierdzownętrznego cmentarza będzie można rozno występowanie śladów pobytu człowieka
wiązać przez jego dalsze badanie i dążenie
z okresu od X do XII – XIII stulecia i następdo wykorzystania poza archeologicznych
nych. One również mogłyby być nazywane
metod datowania.
grodziskami. Kwestią dyskusyjną pozostaje
Opuszczając wzniesienie opackie kilka
to, czy wymieniona kategoria stanowisk aruwag poświęcić jeszcze trzeba analogiczcheologicznych, na etapie wstępnych badań
nym formom terenowym znajdującym się
terenowych, może być tak nazywana. Poza
w jego pobliżu. Jest ich kilka i określane
szczególną formą terenową nie spełniają
są mianem gór (np. Góra Dziewicza, Góra
one kryteriów stawianych grodom obronWójtowska) lub kopców (np. Kopiec Tanym. Żeby jednak hipotezę tę obalić, lub
tarski), ale są też wyniesienia bezimienne.
potwierdzić konieczne jest przeprowadzeNa tych pierwszych, bo przyciągających
nie na nich badań metodą wykopaliskową.
uwagę badawczą ze względu na nazewniBez względu na charakter są, to wszystko
ctwo, prowadzone były przez archeologów
punkty osadnicze, wśród których mogło
funkcjonować opactwo w swojej najstarszej, wczesnośredniowiecznej fazie. Jeśli
jednak początki istnienia klasztoru przypadają dopiero na okres późniejszy (XIV
– XV), to dla tego okresu też jest dobrze
poświadczona sieć wsi istniejących w jego
bliższym i dalszym otoczeniu. Ich nazwy
znane są ze źródeł pisanych i historycznych
map. Niektóre z nich istnieją do dnia dzisiejszego, ale są też i takie, które zniknęły
z powierzchni ziemi. Celem prowadzonych
obecnie badań powierzchniowych przez IA
UW jest między innymi szukanie śladów,
które pozostawiły po sobie, ale też penetrowanie otoczenia wsi istniejących obecnie,
w celu poświadczenia ich historycznej metryki. Taki zakres działań naukowych nie
był dotychczas realizowany przez archeologów w sposób metodyczny. Miał on raczej
charakter przypadkowy. Trud w odtworzeRyc. 5. eksploracja grobów z cmentarzyska przyklasztornego (fot. J. kalaga)
nie sieci osadniczej okolic opactwa siecieBadano obrzeża cmentarza, ale ze w minionych dziesięcioleciach badania pochowskiego, od około X – XIII wieku do
wzmianek znajdujących się w sprawozda- wierzchniowe. Ujawniły one w tych miejXVIII – XIX stulecia to duże i trudne przedniach z prac architektoniczno-archeologicz- scach występowanie śladów zasiedlenia
sięwzięcie. Trzeba mieć nadzieję, że IA UW
nych wiadomo, że na pojedyncze pochówki z XI – XIII wieku. Ponieważ wyniesienia
uda się go w jakiejś mierze zrealizować.
ludzkie natrafiano również przy zewnętrz- te tworzyły pewnego rodzaju kopulaste
JOanna kalaGa
nych mirach kościoła i w jego kryptach. kępy w krajobrazie doliny Wisły, często
Instytut archeologii
Z naukowego punktu widzenia problematy- interpretowano je, jako grodziska (destrukt
uniwersytetu Warszawskiego
ka nekropolii znajdującej poza klasztorem grodu). Wyniesienia bezimienne rozpo-
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Największą sztuką życia jest umieć z wdziękiem się zestarzeć.
William Somerset
1 października w Domu Pomocy
Społecznej w Kozienicach miały miejsce obchody Międzynarodowego Dnia
Osób Starszych. Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1990 roku, aby podkreślić,
że starzenie się społeczeństwa stanie
się jednym z najważniejszych wyzwań
XXI wieku.
Uroczystość rozpoczęła Elżbieta
Czapla Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach,
która powitała zgromadzonych na
święcie pensjonariuszy, uczestników
Warsztatu Terapii Zajęciowej, członków Chórów Seniora oraz gości: Janusza Stąpora Starostę Kozienickiego,
Tomasza Śmietankę Burmistrza Gminy
Kozienice, Małgorzatę Bebelską Zastępcę Burmistrza Gminy Kozienice,

kulturalnego i społecznego.
Władze lokalne podejmują różnorakie działania, aby zadbać o seniorów
i wspierać tę jakże liczną grupę społeczną. Janusz Stąpór Starosta Kozienicki
zapewnił, że będziemy się starać robić
wszystko to, i w taki sposób, żebyście
jak najlepiej spędzali czas.
Jako, że obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych zbiegły się
z obchodami Międzynarodowego Dnia
Muzyki, Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta FURIOSO pod dyrekcją
Zdzisława Włodarskiego ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach zaprezentowała swoje umiejętności wszystkim zebranym. Pokaz musztry paradnej,

muzyka filmowa, tańce i wspólne śpiewanie wywołały uśmiech na twarzach
seniorów.
Po koncercie Orkiestry nastąpiły
występy artystyczne podopiecznych
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach, którzy zaprezentowali autorskie wiersze oraz zaśpiewali utwory znanych polskich artystów,
co udowadnia, że proces starzenia się
nie musi stać na przeszkodzie aktywnemu życiu oraz samorealizacji.
Uroczystość w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach zakończyła wspólna zabawa oraz biesiadowanie przy ognisku.
MOnIka WIRaSZka

Urszulę Kowalik Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz
Lucynę Malec Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego
w Kozienicach.
Jak powiedziała Elżbieta Czapla,
Seniora często postrzega się jako
osobę, która najlepsze lata ma już za
sobą, a czas, który jej pozostał powinna spędzić w fotelu. Wbrew tej opinii
okazuje się jednak, że jesień życia
może być wyjątkowym okresem dla
każdej osoby. Podkreśliła także, że do
najważniejszych zadań należy walka
z wykluczeniem osób w podeszłym
wieku, ułatwienie dostępu do opieki
medycznej, a także do pełnego życia
www.kozienicepowiat.pl

Nasz Powiat * 5

Wydarzenia

W niedzielę 28 września 2014 r od
godziny 11.00 do 19.00 w Kozienickim
Domu Kultury odbył się IX Ogólnopolski Przegląd Piosenki Biesiadnej
„Kozienice 2014”. Organizatorem
przeglądu było Stowarzyszenie Kobiet
Ziemi Kozienickiej Sekcja Artystyczna Klub Seniora „Relaks”. Przegląd
opracowały i przygotowały: Mirosława
Wójcicka – pomysłodawczyni przeglądu od 2006 r i Przewodnicząca Klubu
Seniora RELAKS oraz Barbara Gontarek Prezes Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Kozienickiej.
W przeglądzie wzięło udział ponad
400 osób z czterech województw: lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego
i świętokrzyskiego. Kozienice reprezentowali organizatorzy przeglądu – zespół
wokalny RELAKS.
Wśród gości obecny był burmistrz
Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka, który dokonał oficjalnego otwarcia przeglądu oraz Dyrektor Wydziału
Promocji, Kultury i Sportu w Urzędzie
Miejskim Jarosław Traczyk.
Wszyscy bawili się wyśmienicie,
śpiewając piosenki biesiadne. Piosenki
śpiewane były także w drodze do Restauracji BRAWO oraz przy obiedzie.
Było kolorowo, śpiewnie i tanecznie.
Wystąpiły chóry, zespoły wokalne,
duety i soliści. Wśród wykonawców
przeglądu pojawiła się także gawędziarka, kabaret oraz solista grający na
harmonijce.
Każdy zespół, duet i solista otrzymał puchar, dyplom oraz słodki upominek.
Nasi goście zwiedzali także Kozienice. Zadowoleni wracali do swoich domów i zapowiadali swój udział w następnych przeglądach.
Partnerzy: Gmina Kozienice, Starostwo Powiatowe oraz Kozienicki Dom
Kultury. Patronat nad imprezą objęli:
poseł na Sejm RP Czesław Czechyra,
Starosta Powiatu Kozienickiego Janusz
Stąpór oraz Burmistrz Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka.
Patronat medialny objęli: TV Kronika Kozienicka, TV Nasz Powiat, Tygodnik OKO, Biuletyn Nasz Powiat oraz
LGD Puszcza Kozienicka. Sponsorem
przeglądu była ENEA Wytwarzanie
S.A. oraz Zakład Cukierniczy „Słodki
Leniuch”.
Organizacja przeglądu jest realizacją zadania pożytku publicznego Gminy Kozienice pod nazwą: „Organizacja
plenerów, biesiad, festiwali i przeglą-
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dów muzycznych, teatralnych, filmowych lub innych mających szczególne
znaczenie dla kultury Ziemi Kozienickiej”.
Przegląd został dofinansowany
z dotacji Gminy Kozienice w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych oraz środków finansowych Starostwa Powiatowego w Kozienicach i ENEA Wytwarzanie S.A.
z siedzibą w Świerżach Górnych.
Przegląd jest największą pod względem ilości wykonawców cykliczną imprezą w Kozienicach. Z roku na rok
cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
Do Kozienic w ubiegłych latach
przyjechali reprezentanci następujących miejscowości: Augustowa, Cele-

stynowa, Chojnowa, Chynowa, Czarnolasu, Garbatki Letnisko, Gdyni, Gozdu,
Kazanowa, Konina, Kutna, Kraśnika,
Lesznowoli, Lublina, Magnuszewa,
Michałowic, Makowa Mazowieckiego, Nadarzyna, Nieporętu, Pawłowic,
Pionek, Piaseczna, Radomia, Raszyna,
Sieradza, Sokołowa Podlaskiego, Sorbina, Stanisławowa Drugiego, Stężycy,
Stefanowa, Strzelc, Sycyny, Skarżyska
Kościelnego, Tomaszowa Lubelskiego,
Warki, Warszawy, Włodawy, Złotokłosu i Zwolenia.
W 2013 r. gościem przeglądu był zespół
„Złota Jesień” z Kozienic a w 2014 r. gościem przeglądu były dwa zespoły: Zespół
Pieśni i Tańca SORBIN z Gminy Bliżyn
oraz zespół WRZOS z Włodawy.
MiROSŁawa wÓJCiCka

www.kozienicepowiat.pl

Informacje

W powiecie kozienickim w latach 1999-2006 wykonano 76,219 km dróg, 0,5 km chodnika na kwotę
19 055 979 zł, stan odtworzenia na koniec 2006 roku wynosił
26%. W latach 2007-2013 wykonano 99,187 km nawierzchni,
16,296 km chodników, 1138 m² parkingów oraz
0,9 km utwardzonego obustronnie pobocza, za kwotę
44 078 354 zł, stan odtworzenia dróg powiatowych na koniec 2013 roku wynosił 60%.
W poprzednim numerze Biuletynu Informacyjnego
„Nasz Powiat” zaprezentowane zostały inwestycje drogowe zrealizowane w gminach: Kozienice, Głowaczów
i Sieciechów. Poniżej przedstawiamy zestawienie inwestycji drogowych zrealizowanych przez Powiat Kozienicki
w latach 2007-2014 na terenie gmin: Magnuszew, Grabów nad Pilicą Garbatka-Letnisko oraz Gniewoszów.
GMINA MAGNUSZEW
ROK 2007
1. Remont drogi powiatowej 1709W Zakrzew – Mniszew
– 1,100 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy
betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego,
profilowanie poboczy, wartość 271.262,61 zł, w tym powiat
121.262,61 zł; Gmina Magnuszew 150.000,00 zł
2. Roboty drogowe wykonane w 2006 roku – zapłacone
w 2007 roku: Zakrzew – Mniszew- wartość 114.300,96 zł
(powiat)
ROK 2008
1. Remont drogi powiatowej 1709W Zakrzew – Mniszew
– 1,016 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy
betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego,
profilowanie poboczy, wartość 326.640,36 zł, w tym powiat
226.640,36 zł, Gmina Magnuszew 100.000,00 zł
2. Odbudowa drogi powiatowej 1706W Przewóz Tarnowski
– Chmielew w m. Kępa Skórecka – 1,130 km, wyrównanie
podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu
asfaltowego, profilowanie poboczy, wartość 250.278,41 zł,
w tym powiat 165.278,41 zł i środki na zabezpieczenie działań przeciwpowodziowych 85.000,00 zł
ROK 2009
1. Przebudowa drogi powiatowej 1706W Przewóz Tarnowski
– Chmielew – 0,770 km, wyrównanie podbudowy betonem
asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie
poboczy, wartość 149.674,77 zł, w tym powiat 49.674,77 zł,
Gmina Magnuszew 100.000,00 zł
2. Przebudowa drogi powiatowej 1704W Magnuszew –
Moniochy na odcinku Łękawica – Studzianki Pancerne
– 2,900 km, poszerzenie jezdni, wykonanie warstwy jezdnej z betonu asfaltowego, zjazdy gospodarcze, przepust
pod koroną drogi, przebudowa skrzyżowania w m. Łękawica i Studzianki Pancerne, przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych, wartość 1.387.949,57 zł, w tym powiat
208.192,47 zł, środki z Unii Europejskiej 1.179.757,10 zł
ROK 2010
1. Przebudowa drogi powiatowej 1704W Magnuszew – Moniochy – 2,100 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podwww.kozienicepowiat.pl

budowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, renowacja rowu, wartość
684.193,31 zł, w tym powiat 384.193,31 zł, Gmina Magnuszew 200.000,00 zł, Gmina Głowaczów 100.000,00 zł
2. Przebudowa drogi powiatowej 1713W Studzianki Pancerne – Ryczywół na odcinku Studzianki Pancerne – Basinów
– 3,400 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy
betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego,
renowacja rowu, profilowanie poboczy, zjazdy gospodarcze, chodnik z kostki betonowej, przepust pod koroną
drogi, przebudowa skrzyżowania w m. Basinów, wartość
1.656.738,26 zł, w tym powiat 283.353,96 zł, środki unijne EFRR 1.373.384,30 zł
ROK 2011
1. Remont drogi powiatowej 1704W Magnuszew – Moniochyodcinek I Magnuszew – Trzebień, wartość 375.000,00 zł,
w tym Gmina Magnuszew 100.000,00 zł
ROK 2012
1. Remont drogi powiatowej 1707W Magnuszew – Przewóz
Stary, odcinek Magnuszew – Grzybów, długość 0,600 km
z chodnikami, wartość 383.668,99 zł, w tym powiat
259.668,99 zł, Gmina Magnuszew 124.000,00 zł
ROK 2013
1. Przebudowa drogi powiatowej 1703W Wola Magnuszewska-Lipinki odc. dł. 0,708 km w m. Tyborów, wartość
299.968,86 zł, w tym powiat 199.968,86 zł, Gmina Magnuszew 100.000,00 zł
ROK 2014
1. Budowa drogi powiatowej 1703W Wola Magnuszewska
– Lipinki, odcinek o długości 0,421 km Tyborów – Cychrowska Wola, koszt inwestycji ok. 234 000,00 zł, powiat
134 000,00 zł, Gmina Magnuszew 100 000,00 zł
W latach 2007 – 2014 Gmina Magnuszew dofinansowała budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych
w kwocie 874 000,00 zł. W zamian powiat przekazał kwotę
1 680 498,79 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, będącego częścią budżetu powiatu. Cele na jakie gmina
wydatkowała kwotę z NFOŚ opisaliśmy w Biuletynie Informacyjnym „Nasz Powiat” Nr 10/2014 (wrzesień).
GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
ROK 2007
1. Modernizacja drogi powiatowej 1702W Wyborów – Basinów-0,500 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy
betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego,
profilowanie poboczy, wartość 138.431,06z ł, w tym powiat
78.431,06 zł, FOGR 60.000,00 zł
2. Remont drogi powiatowej 1710W Grabów n/ Pilicą – Dziecinów – 1,140 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego,
profilowanie poboczy, wartość 384.980,06 zł, w tym powiat
184.980,06 zł, Gmina Grabów n/ Pilicą 200.000,00 zł
Dokończenie na str. 8
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3. Roboty drogowe wykonane w 2006 roku – zapłacone
w 2007 roku – Wyborów – Basinów – wartość 319.912,83 zł
(powiat)
ROK 2008
1. Przebudowa drogi powiatowej 1710W Grabów nad Pilicą
– Dziecinów – 1,145 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie
podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu
asfaltowego, odtworzenie rowu, profilowanie poboczy,
wartość 469.759,20 zł, w tym powiat 119.759,20 zł, Komponent A 350.000,00 zł
2. Modernizacja drogi powiatowej 1702W Wyborów – Basinów – 0,500 km, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, renowacja rowu,
profilowanie poboczy, wartość 125.301,63 zł, w tym powiat
62.651,63 zł, FOGR 62.650,00 zł
3. Przebudowa drogi powiatowej 1685W Warka – Boże w m.
Kępa Niemojewska – 0,437 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, wartość 159.896,99 zł,
w tym Gmina Grabów n/ Pilicą 159.896,99 zł
ROK 2009
1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1702W WyborówBasinów w m. Celinów – 1,100 km, wykonanie konstrukcji nawierzchni z materiału kamiennego, warstwa wiążąca
z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, renowacja rowów, profilowanie poboczy, wartość
514.447,31 zł, w tym powiat 364.447,31 zł, Gmina Grabów n/ Pilicą 150.000,00 zł

szanki tłuczniowej sortowanej, wyrównanie podbudowy
betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego,
profilowanie poboczy, przepust pod koroną drogi, wartość
397.084,86 zł, w tym powiat 247.084,86 zł, Gmina Grabów n/ Pilicą 150.000,00 zł
2. Modernizacja drogi powiatowej 1702W Wyborów – Basinów – 0,917 km, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, wartość 255.582,92 zł, w tym powiat 210.582,92 zł,
FOGR 45.000,00 zł
3. Przebudowa drogi powiatowej 1710W Grabów n/ PilicąDziecinów – 0,367 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie
podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu
asfaltowego, renowacja rowu, profilowanie poboczy, wartość 191.360,38 zł, w tym powiat 171.360,38 zł, Gmina
Grabów n/ Pilicą 20.000,00 zł
ROK 2011
1. Remont drogi powiatowej 1701W Grabów n/ Pilicą – Augustów, odcinek Brzozówka – Augustów o dł. 0,710 km,
wartość 390.000,00 zł,w tym Gmina Grabów n/ Pilicą
50.000,00 zł
2. Remont drogi powiatowej 1710W Grabów n/ Pilicą – Dziecinów, gmina Grabów n/ Pilicą, wartość 254.000,00 zł,
w tym Gmina Grabów n/ Pilicą 74.000,00 zł
ROK 2012
1. Modernizacja drogi powiatowej 1702W Wyborów – Basinów, wartość 150.000,00 zł, w tym powiat 105.000,00 zł,
FOGR 45.000,00 zł
ROK 2013
1. Budowa drogi powiatowej 1701W Grabów n/Pilicą – Augustów, odc. dł. 0,531 km, wartość 261.796,58 zł, w tym powiat
211.796,58 zł, Gmina Grabów n/ Pilicą 50.000,00 zł
2. Przebudowa drogi powiatowej 1710W Grabów n/ PilicąDziecinów, odc. w m. Grabina, odc. dł. 0,500 km, wartość
241.772,49 zł, w tym powiat 191.772,49 zł, Gmina Grabów n/ Pilicą 50.000,00 zł
3. Modernizacja drogi powiatowej 1702W Wyborów – Basinów, odc. dł. 0,325 km, wartość 144.777,45 zł, w tym
FOGR 46.000,00 zł, powiat 98.777,45 zł
ROK 2014
1. Budowa drogi powiatowej 1701 W Grabów nad Pilicą –
Augustów odcinek o długości 0,890 km, koszt inwestycji
230 439,00 zł, powiat 130 439,00 zł, Gmina Grabów nad
Pilicą 100 000,00 zł.

2. Modernizacja drogi powiatowej 1702W Wyborów – Basinów – 0,600 km, wzmocnienie konstrukcji jezdni warstwą
wyrównawczą z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna
z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, renowacja
rowu, wartość 141.346,03 zł, w tym powiat 86.346,03 zł,
FOGR 55.000,00 zł
ROK 2010
1. Remont drogi powiatowej 1701W Grabów n/ Pilicą – Augustów w m. Brzozówka – 0,800 km, podbudowa z mie-
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W latach 2007 – 2014 Gmina Grabów nad Pilicą dofinansowała budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych w kwocie 903 896,99 zł. W zamian powiat
przekazał kwotę 1 737 205,00 zł z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska, będącego częścią budżetu powiatu.
Cele na jakie gmina wydatkowała kwotę z NFOŚ opisaliśmy
w Biuletynie Informacyjnym „Nasz Powiat” Nr 10/2014
(wrzesień).
Dokończenie na str. 9
www.kozienicepowiat.pl
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GMINA GARBATKA-LETNISKO
ROK 2007
1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1739W Bogucin
– Brzustów – 1,274 km, poszerzenie jezdni rozjazdu, warstwa profilowo-wiążąca z betonu asfaltowego, renowacja
rowu, profilowanie poboczy, wartość 230.526,81 zł, w tym
powiat 7.631,81 zł, Gmina Garbatka-Letnisko 50.000,00 zł,
Urząd Marszałkowski 172.895,00 zł
2. Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1741W Grudek
Poduchowny – Bąkowiec – 0,417 km, uzupełnienie krawędzi jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym,
nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy,
wartość 99.330,57 zł, w tym powiat 49.330,57 zł, Gmina
Garbatka-Letnisko 50.000,00 zł
ROK 2008
1. Remont drogi powiatowej 1741W Grudek Poduchowny – Bąkowiec – 0,675 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia
z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, wartość
193.655,30 zł, w tym powiat 93.655,30 zł, Gmina Garbatka-Letnisko 100.000,00 zł
ROK 2009
1. Przebudowa drogi powiatowej 1741W Grudek Poduchowny – Bąkowiec – 1,316 km, wyrównanie podbudowy
betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, zjazdy gospodarcze, wartość
351.414,68 zł, w tym powiat 236.414,68 zł, Gmina Garbatka-Letnisko 115.000,00 zł
ROK 2010
1. Remont drogi powiatowej 1740W Molendy – Garbatka-Letnisko, ul. Partyzantów, ul. Kolejowa w m. Garbatka-Letnisko-0,629 km, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, chodnik z kostki
betonowej z krawężnikami i obrzeżami, profilowanie poboczy, wartość 610.969,59 zł, w tym powiat 410.969,59 zł,
Gmina Garbatka-Letnisko 200.000,00 zł

ROK 2011
1. Remont drogi powiatowej 1742W Garbatka-Letnisko – Czarnolas – dwa odcinki drogi o łącznej dł. 1,117 km, plus chodwww.kozienicepowiat.pl

niki obustronne na dł. 264m – ul. Czarnoleska w miejscowości Garbatka-Letnisko, wartość 525.000,00 zł, w tym powiat
401.000,00 zł, Gmina Garbatka-Letnisko 124.000,00 zł
ROK 2012
1. Przebudowa drogi powiatowej 1742W Molendy – GarbatkaLetnisko ul. Kolejowa, wartość 490.991,35 zł, w tym powiat
390.991,35 zł, Gmina Garbatka-Letnisko 100.000,00 zł
ROK 2013
1. Przebudowa drogi powiatowej 1740W Molendy – Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich, odc. dł. 0,200 km, wartość
191.680,42 zł, w tym powiat 91.680,42 zł, Gmina Garbatka-Letnisko 100.000,00zł
ROK 2014
1. Przebudowa drogi powiatowej 1740W Molendy – Garbatka-Letnisko odcinek o długości 0,485 km, koszt inwestycji
220 732,00 zł, powiat 180 732,00 zł, Gmina Garbatka-Letnisko 40 000,00 zł.
W latach 2007-2014 Gmina Garbatka-Letnisko dofinansowała budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych w kwocie 839 000,00 zł. W zamian powiat przekazał
kwotę 1 423 054,02 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, będącego częścią budżetu powiatu. Cele
na jakie gmina wydatkowała kwotę z NFOŚ opisaliśmy
w Biuletynie Informacyjnym „Nasz Powiat” Nr 10/2014
(wrzesień).
Dokończenie na str. 10
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betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, wartość 567.894,02 zł, w tym
powiat 217.894,02 zł, Gmina Gniewoszów 150.000,00 zł,
Komponent A 200.000,00 zł

GMINA GNIEWOSZÓW
ROK 2007
1. Remont drogi powiatowej 1731W Sieciechów – Gniewoszów – 1,340 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, wartość 353.380,33 zł,
w tym powiat 133.380,33 zł, Gmina Gniewoszów
120.000,00 zł, gmina Sieciechów 100.000,00 zł
2. Przebudowa drogi powiatowej 1737W Zajezierze – Oleksów
Poduchowny – 0,937 km, uzupełnienie krawędzi jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, wartość 237.828,39 zł,
w tym powiat 59.457,39 zł, Urząd Marszałkowski 178.371,00 zł
ROK 2008
1. Przebudowa drogi powiatowej 1731W Sieciechów
– Gniewoszów w m. Oleksów – 1,518 km, poszerzenie
jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym,
nawierzchnia z betonu asfaltowego, odtworzenie rowu,
profilowanie poboczy, wartość 599.899,20 zł, w tym powiat
98.224,20 zł, Gmina Gniewoszów 150.000,00 zł, Komponent A 351.675,00 zł
ROK 2009
1. Przebudowa drogi powiatowej 1737W Zajezierze – Oleksów Poduchowny – 1,700 km, wyrównanie podbudowy

ROK 2010
1. Przebudowa drogi powiatowej 1737W Zajezierze – Oleksów Poduchowny – 1,625 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, wartość
619.787,35 zł, w tym powiat 419.787,35 zł, Gmina Gniewoszów 200.000,00 zł
ROK 2011
1. Remont drogi powiatowej 1731W Sieciechów – Gniewoszów, odcinek Sławczyn – Oleksów o dł. 1,813 km, wartość
580.000,00 zł, w tym powiat 456.000,00 zł, Gmina Gniewoszów 124.000,00 zł
ROK 2012
1. Przebudowa drogi powiatowej 1744W Regów Stary – Markowola, na odcinku Wysokie Koło – Boguszówka, wartość
499.789,91 zł, w tym powiat 399.789,91 zł, Gmina Gniewoszów 100.000,00 zł
ROK 2013
1. Przebudowa drogi powiatowej 1744W Regów Stary – Markowola, odc. dł. 0,880 km, wartość 364.324,33 zł, w tym
powiat 264.324,33 zł, Gmina Gniewoszów 100.000,00 zł
ROK 2014
1. Przebudowa drogi powiatowej 1738W Borek – Gniewoszów
odcinek o długości 0,650 km, koszt inwestycji 269 268,00 zł,
powiat 169 268,00 zł, Gmina Gniewoszów 100 000,00 zł.
W latach 2007 – 2014 Gmina Gniewoszów dofinansowała budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych
w kwocie 944 000,00 zł. W zamian powiat przekazał kwotę
1 679 799,98 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, będącego częścią budżetu powiatu. Cele na jakie gmina
wydatkowała kwotę z NFOŚ opisaliśmy w Biuletynie Informacyjnym „Nasz Powiat” Nr 10/2014 (wrzesień).
Opracowała Danuta Delekta
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Zabytkowy kościół parafialny pw.
Świętego Bartłomieja wraz z dzwonnicą
w Brzózie pochodzi z połowy XIX w.,
wpisany jest do rejestru Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr: 281/A z 16.10.1956, 320/A
z 15.06.1967 oraz 34/A z 25.04.1980. Zespół kościelny usytuowany jest w centralnej części wsi przy drodze krajowej nr 48
prowadzącej z Kozienic do Głowaczowa,
na działce o prostokątnym planie. Kościół
usytuowany wzdłuż linii wschód – zachód
położony jest na centralnej części działki.
Dzwonnica leży na północny – wschód od
kościoła w narożniku działki.

Przyjmuje się, że pierwszy kościół parafialny w Brzózie powstał w pierwszym
ćwierćwieczu XVI w., pierwsze wzmianki pisane o kościele pochodzą z 1529 r.
Drewniany kościółek parafialny pw. św.
Bartłomieja Apostoła został spalony
w 1656 r. podczas najazdu Szwedów na
Polskę. Niedługo po tym, w 1660 r. król
Jan Kazimierz zezwolił na czerpanie materiału z lasów królewskich na wybudowanie nowego kościoła, który postawił
i wykończył ks. Grzegorz Rojek. W 1661 r.
obok świątyni została postawiona dzwonnica. Przez lata kolejni proboszczowie parafii uzupełniali i fundowali wyposażenie
kościoła, który popadał jednak w coraz
gorszy stan. Kolejne ważne wydarzenia
z dziejów kościoła brzózkiego pochodzą
z 1773 r. Nie jest do końca wyjaśnione,
czy wówczas poprzedni kościół został
znacznie przebudowany i powiększony,
czy powstał zupełnie nowy kościół zbudowany przez miejscowego plebana ks.
Jakóba Górskiego. Przychylając się do tej
drugiej wersji możemy mówić o trzeciej
www.kozienicepowiat.pl

świątyni w Brzózie. Prace nad jej wykończeniem trwały jeszcze kilka lat, podczas których wybudowano w sąsiedztwie
murowany skarbczyk, by przechowywać
bogate wyposażenie drewnianego kościoła. Obiekt ten zachował się do dziś i jest
również wpisany do rejestru zabytków.
Kościół konsekrowano w 1781 r. Miejsce
w którym stoi skarbczyk, mówi nam również o miejscu lokalizacji drewnianych
świątyń w Brzózie aż do 1845 r.
6 października 1845 r. gwałtowny pożar spalił znaczną część Brzózy, w tym
drewniany kościół, plebanię, dzwonnicę, której dzwony stopiły się w pożodze.
Przez następnych 11 lat nabożeństwa odbywały się w murowanym skarbczyku
i dobudowanej, drewnianej „szopie”.
Fundatorem obecnego kościoła był ówczesny właściciel Brzózy, carski generał
Adam Ożarowski. Projekt kościoła, stylem nawiązującego do późnego gotyku
angielskiego wykonał inż. arch. Ignacy
Leopold Essmanowski, autor planów
m.in. kościoła Narodzenia NMP na warszawskim Mokotowie. Kamień węgielny
(składający się z 10 pamiątkowych cegieł z wyrytymi imionami, nazwiskami
oraz godnością fundatorów, duchownych, rządcy dóbr z żoną i budowniczego
z żoną) pod budowę poświecono i wmurowano 7 maja 1854 r. W kamiennej skrzyni
złożonej pod ścianą przy wielkim ołtarzu
oprócz cegieł znalazł się również spisany
na pergaminie akt założenia. Świątynię
budowano i wykańczano przez 2 lata.
21 września 1856 r. dokonało się uroczyste przeniesienie Najświętszego Sakramentu oraz poświęcenia kościoła przez
ks. proboszcza Ignacego Millera. Przez
następne 10 lat trwało wyposażanie wnętrza świątyni, w 1866 r. bp Michał Józef
Juszyński konsekrował kościół.
Kościół ma 39 m długości, prawie
15 m szerokości, nawa główna ma niecałe
14 m wysokości, front świątyni jest wyższy i ma około 30 m wysokości. Kościół
ma dach dwuspadowy, konstrukcji drewnianej opartej na stropie typu „Fert”, kryty blachą miedzianą. Posiada jedną nawę
i prezbiterium, ściany nakrywa sufit lustrzany. Na kościele jest mała sygnaturka.
Bardzo ciekawie przedstawia się fasada
świątyni w formie zamkowej, którą stanowią schody ciosowe o sześciu stopniach.
Co ciekawe, jak wskazują konserwatorzy
zabytków ornamentyka szczytów nawiązuje do zamku w Kórniku i podziałów

elewacji zbliżonych do pałacu w Dowspudzie. Tego typu rozwiązanie architektoniczne można znaleźć w wielu kościołach
parafialnych powstałych w neogotyku,
np. w Wielączy koło Zamościa. Wejście
do kościoła stanowią wielkie drzwi modrzewiowe, nad którymi znajduje się kartusz z herbem Ożarowskich. Wyżej napis
„ERECTUM EST AD 1856” oraz motyw
słoneczny. Po obu stronach drzwi są dwie
nisze, a w nich figury świętych: biskupa
Wojciecha i Piotra z Alcantary zakonnika.
U szczytu ściany frontowej jest imitacja zegara, poniżej którego płaskorzeźba
baranka z kamienia. W kruchcie kościoła przedzielonej kutą, przeszkloną kratą
znajdziemy kilka wmurowanych tablic memoratywnych, krzyż oraz tablicę
z historią parafii i wymienionymi proboszczami Brzózy. Z pomieszczenia południowego sąsiadującego z kruchtą prowadzą
schody na chór. Pod terakotową posadzką, na wysokości prezbiterium znajdują
się katakumby z grobami Ożarowskich.
Zakrystia mieści się w osobnej przybudówce od strony ołtarza wielkiego.
Bardzo ciekawie przedstawia się wyposażenie kościoła. Stanowi je m.in.
ołtarz główny oraz dwa ołtarze boczne
(pierwotnie były cztery) i chrzcielnica
z poł. XIX w. wybudowane specjalnie
na potrzeby kościoła, jak również bogato zdobione, barokowe wyposażenie
z poł. XVII w. – w większości pozyskane z opactwa cystersów w Oliwie. Wśród
nich znajdują się finezyjna, drewniana
ambona i cykl płaskorzeźb z 1635 r. dłuta
Andrzeja Goetckena.
Ołtarz główny murowany, neogotycki,
iluzjonistyczny o wysokości około 10 m,
nawiązuje do wyglądu elewacji frontu
kościoła, mensa ołtarzowa granitowa pochodzi z 2000 r. W centrum ołtarza jest
dużych rozmiarów obraz Męki Pańskiej
namalowany przez Wincentego Andrzejewskiego, nad obrazem krzyż oraz figurki
aniołów, po jego bokach w wąskich wnękach drewniane, neogotyckie rzeźby: św.
Stanisława i św. Wojciecha. Ołtarze boczne, murowane z XIX w. zawierają: obraz
Męczeństwo św. Bartłomieja z drewnianymi rzeźbami św. Franciszka i św. Jacka;
obraz Matki Bożej Różańcowej z drewnianymi rzeźbami św. Jana Nepomucena
i św. Agnieszki. Zachowana chrzcielnica
drewniana z elementami wytłaczanymi
z gipsu posiada bogatą dekorację o chaDokończenie na str 12
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rakterze architektonicznym.
Poza wymienionymi, wyjątkowości
wnętrza zabytkowej świątyni nadają: cykl

Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, realizowany jest
w Polsce od 2006 roku.
Program obejmuje badaniami mammograficznymi, wykonywanymi co dwa
lata, kobiety w wieku 50-69 lat.
Badania te nazywamy badaniami
skryningowymi albo przesiewowymi,
ponieważ przy pomocy testu, jakim jest
mammografia rozdzielamy (przesiewamy) populację kobiet bez objawów klinicznych na dwie grupy:
– grupę z testem dodatnim (nieprawidłowym), czyli osoby wymagające dalszych badań
– grupę z testem ujemnym (prawidłowym), czyli osoby zdrowe.
Mammografia jest rentgenowskim badaniem piersi i obecnie najlepszym sposobem wykrywania raka piersi w jego
wczesnym etapie rozwoju.
Badania skierowane są do osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia
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płaskorzeźb oraz ambona pochodzące
z kościoła cystersów w Oliwie. Płaskorzeźby z 1635 r. stanowią trzy zespoły
tematyczne: cykl Bożego Narodzenia,
cykl męki Pana Jezusa i cykl Czterej
Ewangeliści. W skład pierwszego cyklu
wchodzą: Zwiastowanie, Boże Narodzenie, Pokłon Trzech Króli, Obrzezanie;
w skład cyklu męka Pana Jezusa wchodzą: Modlitwa w Ogrójcu, Pojmanie,
Przed Arcykapłanem, Przed Piłatem,
Biczowanie, Ostatnia Wieczerza; cykl
czterej Ewangeliści stanowią płaskorzeźby: Św. Marek Ewangelista, Św. Mateusz
Ewangelista, Św. Łukasz Ewangelista, Św.
Jan Ewangelista. Oprócz cyklu płaskorzeźb jest jeszcze kunsztownie wykonana
drewniana ambona datowana na początek
XVII w. Na terenie zespołu kościelnego
znajduje się także wiele zabytków ruchomych, które razem tworzą listę 41 pozycji
zewidencjonowanych zabytków ruchomych chronionych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Są to m.in.
drewniane rzeźby, płaskorzeźby, obrazy,
krzyże drewniane i metalowe, relikwiarz,
swieczniki i inne. Współczesne organy

9-głosowe, z wykorzystaniem elementów
poprzednich organów pochodzą z 1954 r.
Od chwili wybudowania kościół był
wielokrotnie remontowany i restaurowany. Pierwsze prace naprawcze dokonano jeszcze pod koniec XIX w., podczas
I wojny światowej świątynię zdewastowały wojska niemieckie, czasowo zamieniły na stajnię dla koni a później na szpital
polowy. Po wojnie poważny remont miał
miejsce dopiero w latach 1927 – 1929,
kolejna restauracja została wykonana
w 1937 r. Pod koniec II wojny światowej
został poważnie zniszczony, po czym
wstępnie odbudowany w latach 1945
– 1948, później remontowany i restaurowany w latach 1955, 1969, od 1992,
a także od 1999 r. staraniem obecnego
proboszcza ks. Krzysztofa Katany.
Kościół wraz z dzwonnicą będącą
w zgodności stylowej ze świątynią
w Brzózie, górujący nad malowniczą
okolicą, przyciąga uwagę nie tylko niecodziennym wyglądem zewnętrznym ale
i bogatym wyposażeniem o finezyjnych
wykończeniach.
kRZYSZTOF ZaJĄC

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 164, poz. 1027 z późn.
zm.).
Adres najbliższej placówki
w której można wykonać badanie mammograficzne piesi;
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach
al. Gen. Wł. Sikorskiego 10,
tel. 48 614 82 34
www.bezplatnamammografia.pl
Sekcja Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
Powiatowej Stacji
Sanitarno-epidemiologicznej
w kozienicach
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Wydarzenia

27 września w piękną, słoneczną
i ciepłą sobotę rekonstruktorzy z Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji
Historycznych po raz kolejny przemierzali bezdroża powiatu kozienickiego
w ramach V Marszu Szlakiem Bojowym 31 Pułku Strzelców Kaniowskich
w Powiecie Kozienickim. Organizując to
przedsięwzięcie pokonują marszrutę, którą podążał 31 pułk Strzelców Kaniowskich
(31 pSK) w dniach 15 – 18 września
1939 r. W ten niesztampowy sposób zachowują oni pamięć o żołnierzach walecznego pułku, którzy spełniając żołnierską przysięgę, po 2 tygodniach walk
znaleźli się w widłach Wisły i Pilicy
w poszukiwaniu przeprawy przez Wisłę na
pozycje obronne. Niestety – podobnie jak
większość kraju – teren powiatu kozienickiego był już wówczas opanowany przez
nieprzyjaciela, który zawzięcie dążył
do wytropienia i eliminacji pozostałych
w boju jednostek polskich. Sam pułk,
którego szlakiem od pięciu lat wędrują
w historycznym umundurowaniu i wyposażeniu rekonstruktorzy, ostatecznie został rozbity 18 września przy trasie Kozienice-Radom niedaleko Augustowa.
Te wydarzenia od lat rozbrzmiewają
echem m.in. poprzez organizację okolicznościowych uroczystości, inscenizacji
oraz marszu. Co warto podkreślić – rekonstruktorzy w ramach swojego projektu
edukacyjnego, podążając szlakiem bojowym 31 pSK odwiedzają również mogiły, pomniki i miejsca pamięci narodowej,
których na terenie powiatu kozienickiego
nie brakuje. W miejscach tych jako symbol pamięci wystawiają warty, składają
wieńce i zapalają znicze.

www.kozienicepowiat.pl

W tym roku, ze
względu na frekwencję
i sprawy organizacyjne
wytyczoną wcześniej
trasę przemarszu pokonano w jeden dzień
– na przemian maszerując i dojeżdżać
zabytkowym
samochodem Chevrolet 158
z 1939 r. Łącznie
uczestnicy
marszu
przemaszerowali ponad 16 km, natomiast
pozostałą część, czyli
około 26 km przejechali na historycznej
ciężarówce, którą widzowie mogą oglądać m.in. w filmie
„Miasto’44”.
Trasa
tegorocznej
wyprawy rekonstrukcyjnej wiodła m.in. przez:
Augustów w gminie Grabów nad Pilicą
– Matyldzin (mogiła-pomnik żołnierzy
76 pp i innych oddziałów północnego zgrupowania OA „Prusy”) – Cecylówka Głowaczowska (mogiła pomnik 54 spalonych
żywcem przez hitlerowców mieszkańców
wsi 12 września 1939 r.) – Studzianki
Pancerne (pomnik-mauzoleum bitwy pod
Studziankami 1944 r.) – Basinów – Las
Ostrzeń (pomnik ustawiony w miejscu walk
31 pSK pod Basinowem) – Chodków (pomnik upamiętniający potyczkę oddziału
mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” z Niemcami w Woli Chodkowskiej 1 października
1939 r.) – Łaszówka (mogiła 2 „Hubalczyków” poległych 1 października pod Wolą
Chodkowską) – Cztery Kopce (mogiła

leśna oraz pomnik nieznanych żołnierzy
31 pSK i innych jednostek Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r.) – Augustów w gminie Pionki (pomnik upamiętniający ostatnie walki 31 Pułku Strzelców
Kaniowskich i miejsce jego rozbicia). Na
całej trasie, którą pokonało tego dnia Kozienickie SRH, zainteresowani mieszkańcy oraz turyści z ciekawością przyglądali
się kolumnie rekonstruktorów, rozmawiali
oraz wspominali dawne, przeszłe czasy.
Z pewnością dla samych uczestników
przedsięwzięcia jak i napotkanych ludzi
kolejny, V Marsz Szlakiem Bojowym
31 Pułku Strzelców Kaniowskich w Powiecie Kozienickim był niecodziennym
sposobem na poznanie lokalnej historii
i na co dzień trochę zapomnianych miejsc
pamięci narodowej. Organizatorami
i Partnerami przedsięwzięcia byli: Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji
Historycznych, Gmina Kozienice, Powiat Kozienicki, Nadleśnictwo Dobieszyn, Nadleśnictwo Kozienice. Patronat
nad wydarzeniem objęli: Starosta Powiatu Kozienickiego – Janusz Stąpór
i Burmistrz Gminy Kozienice – Tomasz
Śmietanka. Przedsięwzięcie zrealizowano
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, dofinansowane
ze środków Gminy Kozienice.
Organizatorzy składają serdecznie
podziękowania patronom i partnerom
przedsięwzięcia, dzięki którym tegoroczny Marsz Szlakiem Bojowym 31 Pułku
Strzelców Kaniowskich w Powiecie Kozienickim mógł się odbyć sprawnie i bezproblemowo.
kRZYSZTOF ZaJĄC
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30 września w Zespole Szkół nr 1 im.
Legionów Polskich w Kozienicach odbyło się podsumowanie trzytygodniowych
praktyk uczniów trzeciej klasy technikum mechanicznego w Schkeuditz, niedaleko Lipska.
Głównym celem wyjazdu trzecioklasistów do Niemiec było szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego, a także poznawanie ciekawych
metod i praktyk w zakresie kształcenia
i szkolenia zawodowego. Innym nie mniej
ważnym celem było zaliczenie praktyk
zawodowych, które obowiązują uczniów
trzecich klas technikum.
Wyjazd do Niemiec sfinansowany został
ze środków unijnych w ramach programu
Leonardo da Vinci, który promuje innowacyjne podejście do edukacji i doskonalenia
zawodowego w taki sposób, aby system
kształcenia jak najbardziej odpowiadał rynkowi pracy. Zespół Szkół nr 1 w Kozienicach
bierze udział w programie Leonardo da Vinci od 2004 roku. Dptychczas zostało zrealizowanych 16 projektów w różnych krajach.
Uczniowie odbyli praktyki w Portugalii,
Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz Irlandii.
W programie wzięło udział 670 uczniów
z technikum mechanicznego, elektrycznego, ekonomicznego, gastronomicznego, hotelarskiego, a także klas zawodowych.
Zanim jednak chłopcy z technikum
mechanicznego postawili nogę na niemieckiej ziemi musieli przejść zgodnie
z wytycznymi szkolenie. Pierwszym etapem szkolenia było przygotowanie pedagogiczno – kulturowe, które prowadził
Grzegorz Wronikowski, drugim była nauka specjalistycznego języka niemieckiego, które to zajęcia prowadził Jarosław
Wolski.
Instytucją przyjmującą uczniów z Kozienic była firma Vitalis, która zorganizowała
chłopcom z technikum mechanicznego praktyki w różnych firmach. Organizatorzy zapewnili również uczniom zakwaterowanie,
wyżywienie oraz transport lokalny. Zorganizowali im także wycieczki do Lipska, Drezna,
a także Berlina. Uczniowie podczas podsumowania praktyk nie ukrywali, że pobyt w tych
miastach dostarczył im wiele nowych wrażeń
oraz zapewnił miłe wspomnienia.
Uczniowie praktyki rozpoczęli w Zentrum
fur Aus – und Weiterbildung Leipzig GmbH.
Chłopcy szkolili się w zakresie programowania, a także z obsługi obrabiarek sterowanych
numerycznie. Chłopcy używali G-kodów
programu NTS. Jak przyznają sami uczniowie zajęcia były ciekawe, a zarazem bardzo
interesujące. W drugim tygodniu praktyk na
terenie warsztatu szkolnych ośrodków Vitalis
uczniowie mieli za zadanie skonstruowanie
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pojazdu. Każda z grup zajmowała się czymś
innym. Jedni dokonywali obróbki elementów konstrukcyjnych pojazdów, zaś drudzy
składali poszczególne części. Uczniowie
sami również wykonywali karoserie, a następnie ją malowali. Własnoręcznie założyli
instalację elektryczną, podłączyli akumulator
i zadbali o tapicerkę. Jak sami przyznali podczas podsumowania praktyk z pozoru prosty
montaż okazał się dla nich nie lada wyzwaniem. Chłopcy mogli liczyć jednak na pomoc
swoich opiekunów. Po ukończeniu zadania
każdy z uczniów mógł usiąść za kierownicą
pojazdu i delektować się jazdą. Chłopcy jak
sami przyznali dzięki budowie tegoż pojazdu
nauczyli się wiele przydatnych rzeczy, które
z pewnością wykorzystają w przyszłości.
W trzecim tygodniu praktyk zajęcia
odbywały sie w firmie Nussbaum, która
zajmuje się m.in. produkcją podnośników. Firma ta znajduje się na obrzeżach
Lipska, gdzie uczniowie z Kozienic byli
dowożeni. Prace zaczynali o godzinie
ósmej rano i kończyli o szesnastej po południu.
Praktyka uczniów trzeciej klasy technikum mechanicznego została oceniona przez
Niemców bardzo pozytywnie. Podczas podsumowania podkreślano, że rezultaty projektu
to: odbycie stażu potwierdzone certyfikatem

i dokumentem Europass-mobilność; nabycie
umiejętności wykonywania obróbki ręcznej,
obróbki mechanicznej, wykonywania prac
monterskich,obsługiobrabiarekCNC,programowania CNC; wzbogacenie języka niemieckiego zawodowego; poznanie niemieckiej
organizacji pracy; nabycie umiejętności pracy
w grupie; integracja klasy; poznanie historii
i kultury Niemiec; weryfikacja stereotypów na
temat Niemców; wzrost konkurencyjności na
rynku pracy; podniesienie samooceny; wiara
we własne umiejętności; nawiązanie trwałych
kontaktów z przyjaciółmi z Niemiec. Wiedza
i umiejętności nabyte podczas stażu na pewno zaprocentuje w niedalekiej przyszłości tak
w życiu zawodowym jak i osobistym. Uczniowie na zakończenie podsumowania projektu
podziękowali wszystkim osobom, które pomogły w organizacji wyjazdu. W spotkaniu
uczestniczyli: przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kozienicach, dyrektorzy szkoły, a także delegacje z gimnazjów. Dyrektor
Zespołu Szkół nr 1 im. Legionów Polskich
w Kozienicach Ryszard Zając podziękował uczniom i opiekunom za trud włożony
w piękną prezentację programu Leonardo da
Vinci, podkreślając jak ważna jest praktyka
w edukacji.
PIOtR BROdOWSkI

www.kozienicepowiat.pl

Informacje

Moczenie nocne jest problemem bardzo często przemilczanym przez rodziców. Wiąże się to z przekonaniem, że
jest to temat wstydliwy i dotyczy tylko
mojego dziecka. Wstyd i lęk przed oceną
sprawiają, że rodzice nie szukają pomocy myśląc, że dziecko po prostu z tego
wyrośnie. Niestety w wielu przypadkach
problem nie rozwiązuje się sam, a konsekwencje z nim związane są bardzo uciążliwe dla dziecka.
Moczenie nocne zwane również nocnym nietrzymaniem moczu jest częstym
problemem wieku dziecięcego. Jest to
niekontrolowane, tak więc niezależne od woli dziecka, oddawanie moczu
w trakcie snu. W większości przypadków
ustępuje ono samoistnie wraz z wiekiem
i dziecko przestaje się moczyć w nocy
w wieku 4-5 lat. Jeżeli Państwa dziecko
ma powyżej 5 lat i nadal zdarza mu się
moczenie w nocy, to jest to problem, który powinien być rozwiązany. U większości dzieci występuje tzw. moczenie nocne pierwotne, czyli moczenie, w trakcie
którego nie wystąpił 6- miesięczny okres
suchych nocy. Dzieci dotyka również
moczenie nocne wtórne, które diagnozuje się w przypadku, gdy wcześniej przynajmniej przez 6 miesięcy nie dochodziło do bezwiedniego oddawania moczu
w trakcie snu. Moczenie wtórne powszechnie uznaje się za związane z czynnikami psychologicznymi.
W większości przypadków przyczyny
moczenia nocnego mają charakter medyczny i aby je wykryć konieczna jest
wizyta u lekarza. Zdarza się jednak, że
przyczyny pojawienia się moczenia nocnego związane są z wystąpieniem dużych
zmian lub innych czynników stresogennych w życiu dziecka, takich jak zmiana
szkoły, rozwód rodziców, narodziny rodzeństwa itd.
Najlepszym momentem do podjęcia leczenia moczenia jest wiek 5-6 lat
i w tym wieku wyleczenie jest najszybsze. U starszych dzieci, nawarstwiają się
wtórne problemy psychologiczne, które
dodatkowo pogłębiają chorobę. Dla dzieci w wieku szkolnym moczenie nocne to
podstawowy problemem życiowy. Najczęściej wiąże się to z brakiem możliwości wyjazdu na kolonie czy wycieczki
szkolne. Strach przed zmoczeniem się
i ośmieszeniem w gronie rówieśników
powoduje, że dziecko pozostaje na uboczu. Buduje to poczucie niższej wartości,
www.kozienicepowiat.pl

które może stać się przyczyną gorszych
wyników w nauce i trudności w nawiązywaniu kontaktów.
Moczenie nocne nie jest winą dziecka,
a gdy jest nieleczone i długotrwałe może
prowadzić do problemów natury psychologicznej: obniżenie samooceny, utrata
wiary w siebie, stres rodzinny i izolacja
społeczna.
Kluczem do sukcesu w zwalczeniu
problemu jest zrozumienie, że dziecko
nie chce się moczyć i że jest to niezależne
od jego woli. W związku z tym wszelkie
kary czy też zawstydzanie dziecka prowadzą jedynie do pogłębienia problemu.
Konieczne jest zrozumienie przez rodziców, że dziecku potrzebna jest pomoc
i współpraca.
Wskazówki dla rodziców dzieci moczących się w nocy
1. Kluczem do sukcesu w zwalczeniu
problemu moczenia nocnego u dzieci
jest zrozumienie, że dziecko nie chce
się moczyć i że jest to niezależne od
jego woli.
2. Nie krzycz, nie zawstydzaj, nie karz za
zmoczenie się w nocy.
3. Nie można oczekiwać, że dziecko jednocześnie nauczy się kontrolować pracę pęcherza w dzień i w nocy. Najpierw
będzie miało „suche dni”.
4. Osiąganie celu „suchych nocy” rozpocznijcie wtedy, gdy dziecko nie jest narażone na inne stresy.
5. Jeśli chcesz, by dziecko nauczyło się
panować nad pęcherzem w nocy, nie
nakładaj mu pieluchy przed snem.
6. Zaangażuj dziecko w naukę kontrolowania pęcherza. Jemu również ma na
tym zależeć.
7.Wytłumacz dziecku, że nie od razu osiąga się sukces, a do celu najlepiej dążyć
małymi kroczkami. To pozwoli dziecku
nie zwątpić po pierwszych porażkach,
uwierzyć w siebie i powodzenie całej
akcji.
8. Wieczorem nie dawaj dziecku do picia
herbaty i napojów gazowanych, bo one
działają moczopędnie.
9. Naucz dziecko, by przed pójściem spać
zawsze robiło siku.
10. Postaw nocnik blisko łóżka dziecka
albo zostaw zapaloną małą lampkę
w przedpokoju, by dziecko w razie
potrzeby mogło bez problemu dotrzeć
w nocy do ubikacji.
11. Nagradzaj dziecko za suche noce.
Wspólnie prowadźcie dzienniczek su-

chych i mokrych nocy.
12. Nie rezygnuj zbyt szybko. Nie wstydź
się prosić o pomoc i wsparcie.
Jeżeli Państwa dziecko moczy się
w nocy i chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje i pomoc zapraszamy na
konsultację do naszej placówki.
Paulina Chlewicka

30 września odbyła się XLV Sesję
Rady Powiatu Kozienickiego. Radni
zapoznali się z informacją o przebiegu
wykonania budżetu powiatu, planach finansowych SP ZZOZ w Kozienicach oraz
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku.
Przedstawiona została opinia Regionalnej
Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Kozienicach informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2014 r., kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów
finansowych SP ZZOZ.
Podjęte zostały uchwały w następujących sprawach:
– wprowadzenia zmiany w Uchwale
XLI/301/2014 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 23 kwietnia 2014 r.,
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sieciechów na realizację
zadania „Wykonanie dokumentacji
projektowej dla zadania: Kanalizacja
sanitarna podciśnieniowa z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m.
Sieciechów gm. Sieciechów”,
– udzielenia pomocy finansowej Gminie
Sieciechów na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym
tłocznym dla m. Sieciechów, gm. Sieciechów – etap I”
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.

9 października odbyła się XVLI (nadzwyczajna) Sesja Rady Powiatu Kozienickiego, podczas której podjęta została
uchwała w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu kozienickiego na
2014 rok.
danuta delekta
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