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DROGI „UNIJNE” ODDANE DO UŻYTKU SYTUACJA W SZPITALU
POWIATOWYM

21 grudnia 2009 roku do użytku oddane zostały dwie drogi powiatowe: Magnuszew-Moniochy na odcinku Łękawica-Studzianki Pancerne oraz Ursynów-Aleksandrówka na odcinku Ursynów-Stanisławów. Inwestycje zostały przeprowadzone dzięki
realizacji projektów w ramach Działania 3.1 Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Łączna wartość inwestycji opiewa na kwotę 3 204 668,26 PLN, w tym dofinansowanie unijne wynosi 2 723 967,90 PLN.
Dzięki pozyskanym środkom finansowym udało się wyremontować 2900 mb drogi
nr 1704W na odcinku Łękawica-Studzianki Pancerne 2346 mb drogi numer 1711W na
odcinku Ursynów-Stanisławów. Prace modernizacyjne trwały około pięciu miesięcy,
a realizacją inwestycji zajmował się Zakład Transportowo-Budowlany Krzysztof Wach
z Pionek.
W ramach podjętych prac wykonano, m.in. przebudowę nawierzchni dróg, ułożenie
krawężników betonowych, poszerzenie peronu przystankowego, ułożenie, przebudowę
i przedłużenie sieci odwodnieniowej, przebudowę kanalizacji teletechnicznej oraz odtworzenie i modernizację rowów. Wybudowano także zatoki autobusowe oraz zjazdy
gospodarcze wraz z przepustami rurowymi. W wyniku realizacji w/w zadań zostało
łącznie przebudowanych 5,246 km dróg.
Fakt, iż właśnie na te dwie drogi zostały przekazane pieniądze unijne nie był przypadkowy, bo jak powiedział starosta Janusz Stąpór – „te drogi są dosyć istotne, każda
na swój sposób. Droga Łękawica-Studzianki Pancerne łączy trzy gminy – Magnuszew,
Głowaczów i Grabów nad Pilicą; tam w 2010 roku wyremontujemy jeszcze jeden odcinek za pieniądze unijne i to już bardzo ładnie zamknie tamten teren. Droga UrsynówStanisławów z kolei, z jednej strony prowadzi do Kozienic, a z drugiej łączy się z trasą
na Przejazd w kierunku Pionek i Radomia, w związku z czym tworzy się tu swoistego
rodzaju obwodnica. Oprócz tego te miejscowości – Stanisławów i Ursynów właściwie
nie miały drogi – od ponad 30 lat dzieci dowożone były do szkoły przyczepami ciągniętymi przez ciągnik. Tu praktycznie musieliśmy wykonać drogę od podstaw, a z tym wiążą się znacznie większe
środki finansowe niż
przy
remontowaniu
dróg, dlatego też przeznaczyliśmy na ten cel
pieniądze pozyskane
z zewnątrz”.
Odbiór drogi w Ursynowie zgromadziłgości i osoby zaangażowane w działania na
rzecz jej wybudowania.
Wśród nich obecni byli
poseł na Sejm RP CzeSymboliczne otwarcie drogi
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Rozmowa ze Sławomirem Idzikowskim dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Kozienicach.
Sytuacja kozienickiego szpitala budzi
duże zainteresowanie w społeczeństwie
powiatu, a powodem wielu dyskusji
jest program naprawczy opracowany
przez ekspertów.
– Emocje budził niedostateczny poziom
rozpowszechnienia treści programu
do opinii publicznej. Pragnę wytłumaczyć, dlaczego tak się stało. Program
nie jest żadną tajemnicą, ale dopóki
organ założycielski, czyli starostwo
powiatowe, nie przyjął go jako dokumentu obowiązującego, był on tylko
projektem. Program restrukturyzacyjny, zwany również programem
naprawczym został przyjęty przez
Radę Powiatu w ostatnich dniach
listopada 2009 roku. W tej chwili
jest to już dokument obowiązujący,
jednak program ma 129 stron i ma
charakter dokumentu eksperckiego,
który jest trudny do interpretacji dla
osób nie znających tej problematyki.
Jest opracowany przez ekspertów zewnętrznych, którzy analizowali sytuację szpitala na przestrzeni trzech lat.
Na tej podstawie wyciągnęli wnioski
i opracowali różne rozwiązania, mające różne cele.
Jakie są najważniejsze cele programu
restrukturyzacyjnego?
– Głównym celem jest, aby szpital na koniec 2010 roku bilansował się i posiadał
pewien dochód, który będzie przeznaczany na obsługę jego zadłużenia. Drugim ważnym elementem tego programu
jest to, że praktycznie nie zawiera on
rozwiązań ograniczających dostępność
usług dla pacjentów, co z ich punktu
widzenia jest najważniejsze. Poprzedni program, opracowywany kilka lat
temu nie został wdrożony do realizacji
m.in., dlatego że zakładał likwidację
szeregu oddziałów i przychodni. Na
Dokończenie na str. 2

Informacje
Dokończenie ze str. 1

SYTUACJA W SZPITALU POWIATOWYM
szczęście ten program takich rozwiązań
nie zawiera, co było jednym z podstawowych wymogów przedstawionych
ekspertom. Nie chcieliśmy tzn. zarząd
powiatu i dyrekcja, aby nasz szpital stał
się małym szpitalikiem, a nasi pacjenci musieli jeździć wiele kilometrów do
innych szpitali. Ten program założenia
te spełnia.
Jak będzie przebiegała realizacja programu w najbliższym czasie?
– Chciałbym się skupić na rozwiązaniach.
Dokument odnosi się przede wszystkim
do elementów kosztowych, czyli jest
opracowany na kosztach, na redukcji
kosztów, ale bez zachwiania bezpieczeństwa pacjenta i dostępności do usług. Te
koszty składają się przede wszystkim
z dwóch elementów i na dzień dzisiejszy emocje budzi praktycznie jedna
struktura kosztowa. Mianowicie redukcja zatrudnienia, a co za tym idzie redukcja kosztów pracy. Chcę podkreślić,
że jest to tylko część wszystkich kwestii, do których odnosi się dokument.
Redukcja funduszu wynagrodzeń, który
stanowi 80% kosztów naszego szpitala,
jest nieunikniona. Natomiast nie jest
jedynym elementem planu naprawczego. Zwolnień, których pierwszą część
(29 wypowiedzeń) wdrożyliśmy już
w grudniu ubiegłego roku, uniknąć niestety się nie da. Na początku skupiamy
się na osobach, które nabyły uprawnienia do świadczeń przedemerytalnych,
emerytur pomostowych. Chcemy by
osoby zwalniane nie pozostały bez środków do życia. Oprócz tego nie przedłużamy, co nie jest zwolnieniem, umów
zawartych na czas określony oraz tzw.
umów na zastępstwo. Myślę, że efekt
redukcji personelu, zaplanowany do
końca lutego, obejmie około stu osób.
Każdy przypadek analizujemy indywidualnie i wiemy, że może być to dramat dla zainteresowanej osoby. Nie jest
to dla nikogo przyjemność i dyrekcja,
w tym ja osobiście, przeżywam podpis
pod każdym wypowiedzeniem. Bez
redukcji tych kosztów, wszystkie inne
działania nie spełnią oczekiwań. Nie
mamy wyboru, musimy uratować ten
szpital, z którego korzysta 65 tys. osób,
w tym mamy ok. 15-16 tys. hospitalizacji rocznie. Niestety realną jest groźba,
że pacjenci stracą znaczną część tego
szpitala, a większość pracowników
straci pracę, dlatego chcieliśmy wybrać
mniejsze zło – zredukować personel
o część niezbędną, ale utrzymać struk-
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turę, dostępność do usług dla pacjentów
i możliwość pracy dla większości pracowników.
Przeprowadzając reorganizację na jakie
zmiany kładzie się największy nacisk ?
– Równolegle prowadzonych jest szereg
posunięć. Organ założycielski – starostwo oraz dyrekcja przede wszystkim kładzie nacisk na zmiany organizacyjne, których efektem ma być redukcja kosztów.
Dyrekcja zaczęła od siebie. Na ostatniej
radzie społecznej zlikwidowaliśmy stanowisko jednego z zastępców dyrektora.
Być może jest to ruch symboliczny, ale
jest przede wszystkim oszczędnościowy.
Pracujemy nad nowym schematem organizacyjnym, w którym szereg komórek
zostanie połączonych lub przekształconych tak, aby pracowały efektywniej
i aby ograniczyć koszty ich pracy. Drobny
manewr zmieniający strukturę komórki
z działu na sekcje już powoduje likwidacje stanowiska kierowniczego. W regulaminie szpitala jest zapisane, że działem
kieruje kierownik i jest to funkcja kierownicza, z czym wiąże się określone większe
wynagrodzenie. Natomiast sekcja może
być przypisana do innej komórki i nie
musi istnieć stanowisko kierownicze. Takie działania zostaną podjęte, a szczegółowy plan i nowy schemat organizacyjny,
po zasięgnięciu opinii prawnych, zostanie
przedstawiony na najbliższej sesji Rady
Powiatu. Na dzień dzisiejszy największą
reorganizacją, która już została zaopiniowana pozytywnie na ostatniej radzie
społecznej jest połączenie laboratoriów
w jedną strukturę. Od kilkudziesięciu lat,
praktycznie od początku istnienia nowego szpitala w pionie diagnostyki istniały
trzy komórki posiadające własne kierownictwa, mianowicie: Laboratorium,
Pracownia Mikrobiologii Lekarskiej,
Pracownia Serologii i Transfuzjologii.
Każda z tych pracowni posiadała kadrę
kierowniczą i była rozliczana odrębnie.
Obecnie został już złożony i zaakceptowany wniosek, aby z tych trzech komórek utworzyć jedno laboratorium centralne, gdzie kadra będzie skomasowana do
jednego zadania. Ze wstępnych wyliczeń,
które posiadamy, ten ruch spowoduje
oszczędność w skali roku około 350 tys.
zł. Wiąże się to również z innym elementem, który będzie rozpatrywany w strukturze pracy szpitala, a mianowicie zmianą
systemu pracy. System ten jest na dzień
dzisiejszy już nieco archaiczny w niektórych komórkach, a mianowicie jest systemem stanowiskowym – pracownikowi

jest przydzielone stanowisko i pracownik
obsługuje to stanowisko niezależnie od
tego czy jest przeciążony pracą czy jest
nią niedociążony. Komasacja np. trzech
laboratoriów powoduje, że efekt jest zupełnie inny. Będziemy wprowadzać pracę w systemie zmianowym i dyżur tylko
w godzinach nocnych, co jest mniej kosztowne od poprzedniego systemu pracy,
czyli pracy w systemie podstawowym
od 7.30 do 15.00, a później w systemie
dyżurowym.
Jakie działania będą jeszcze podejmowane w tym zakresie?
– Drugi element podejścia zadaniowego,
a nie podejścia stanowiskowego to utworzenie działu, roboczo nazywanego działem higieny lub czystości, w którym osoby zatrudnione dotychczas na stanowisku
salowych i sprzątaczek, ale przypisane
do konkretnego działu czy komórki będą
zgromadzone w jednej strukturze i będą
wykonywały zadania według określonych potrzeb i grafiku. Wprowadzona
będzie mobilność personelu, ponieważ
musimy ograniczyć ilość personelu, ale
nie możemy utracić jakości usługi. Dla
pracowników będzie to oznaczało zwiększone obciążenie pracą, jednak musimy
przejść ten bolesny zabieg, dlatego że
jest on w miarę bezpieczny. Jednocześnie publicznie składam gwarancję, że
zgodnie z moimi ustaleniami ze starostą,
jeżeli sytuacja szpitala się poprawi lub
gdy miejsce pracy się zwolni (np. gdy
ktoś odejdzie na emeryturę, zrezygnuje
z własnej woli, itp.) to w pierwszej kolejności, w najbliższych miesiącach i latach
będziemy sięgać po te osoby, które na
dzień dzisiejszy będą zwalniane.
Do kiedy potrwa wprowadzanie zmian ?
– Wszystkie działania, które są przewidziane będą wprowadzone, zgodnie
z planem do końca kwietnia. Są to jednak działania wariantowe, więc propozycje są różne, a zatem także działania
mogą być różne. Czynności wstępne,
czyli formalne postaramy się zakończyć przed końcem lutego. Zbilansowanie się kosztów możemy osiągnąć
na różne sposoby, a ja będąc nadzorowanym przez organ założycielski,
będę starał się, aby redukcja zatrudnienia była jak najmniejsza, a największe oszczędności czynione będą
poprzez posunięcia organizacyjne.
W tym miejscu chcę zaapelować, aby
nikt z państwa nie próbował analizoDokończenie na str. 3
www.kozienicepowiat.pl
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SYTUACJA W SZPITALU
POWIATOWYM
wać tego programu wycinkowo, biorąc
pod uwagę wyjęte z kontekstu tabele
lub zdania, gdyż może to prowadzić
do manipulacji i przekłamań, powstawania niepotrzebnego niepokoju. Do
analizy tego dokumentu potrzebne są
fachowe komentarze i analizy. Plan
ten jest spójny i musi być traktowany
jako całość. Czekają nas tzn. personel
szpitala ciężkie dni, pacjenci mogą
być jednak spokojni. Myślę, że efektem finalnym będzie spokój i bezpieczeństwo – spokój dla szpitala i bezpieczeństwo dla pacjentów. Do tego
ten program zmierza. Zawiera bolesne
rozwiązania, ale nasz szpital jest obecnie jak chory pacjent – aby go wyleczyć czasem trzeba poddać bolesnym
zabiegom.
Na zakończenie proszę powiedzieć jaka
jest wysokość kontraktu dla szpitala na
2010 rok?
– Tutaj mam dobrą informację dotyczącą wynegocjowanego kontraktu na
2010 rok. Wszyscy dowiadywaliśmy się
z zapowiedzi medialnych, że NFZ ma
na ten rok mniej pieniędzy, w związku
z czym szpitale mogą się liczyć
z ograniczeniem kontraktów o 10-15 %.
W naszym przypadku daje to 4-6 mln
zł rocznie. Zatem gdybyśmy utracili tę
sumę to praktycznie cały ten plan naprawczy nie byłby możliwy do zrealizowania. Na szczęście szpital pracował
bardzo dobrze, za co chciałbym podziękować pracownikom, a także pacjentom, że zaufali temu szpitalowi i chcieli
korzystać z jego usług. Wynik jest taki,
że nasz szpital trzeci rok z kolei w zeszłym roku wykonał kontrakt z dużym
naddatkiem, czyli z dużymi nadwykonaniami. Były to dla mnie argumenty
w negocjacjach z funduszem. Efekt finalny jest taki, że na 2010 rok szpital
ma kontrakt większy niż wykonanie
kontraktu, czyli kontrakt planowy plus
nadwykonania w 2009 roku. W tym
przypadku oznacza to z nadwykonaniami 1,7 mln zł. Natomiast w skali bezwzględnej to jest dodatkowo 100 tys. zł.
Ponieważ ten kontrakt zawiera zarówno plan, jaki i nadwykonania, nie ma
zagrożenia, że zabraknie nam pieniędzy. Większym naszym zmartwieniem
będzie to, aby ten kontrakt wykonać.
Budżet ten nie jest nam dany. Jest nam
przyznany, ale trzeba go wypracować.
D.D.
www.kozienicepowiat.pl
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DROGI „UNIJNE” ODDANE
DO UŻYTKU

sław Czechyra, przedstawiciel Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, starosta Janusz Stąpór oraz
wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki,
sekretarz, przewodniczący rady i radni
powiatu, wiceburmistrz gminy Kozienice Igor Czerwiński, pracownicy Zarządu
Dróg Powiatowych i starostwa odpowiedzialni za sporządzenie wniosków o dofinansowanie inwestycji, wykonawcy dróg,
jak również liczni mieszkańcy Ursynowa
i Stanisławowa.
Podczas tego spotkania starosta kozienicki powiedział, „w ciągu ostatnich
3 lat w powiecie kozienickim udało się
wyremontować około 40 km dróg i ponad
5 km chodnika. Oddawana dziś do użytku
droga Ursynów-Stanisławów była jedną

Droga Ursynów-Stanisławów
z bardziej problematycznych. Mieszkańcy czekali na jej wybudowanie ponad
30 lat. Trzy lata temu obiecaliśmy, że w tej
kadencji postaramy się tę drogę zrobić.
W 2008 roku został wykonany odcinek
przy szkole w Ursynowie, w tym roku
zamykamy tę drogę, dlatego niezmiernie
się cieszę, że po wielu staraniach wreszcie udało się tę inwestycję zrealizować”.
Swojego zadowolenia nie kryła też sołtys
Ursynowa Alina Kołodziejczyk, która zabiegała o wybudowanie drogi i w imieniu
wszystkich mieszkańców złożyła starostom oraz wykonawcom inwestycji serdecznie podziękowania.
Aby droga długo służyła mieszkańcom
i wszystkim użytkownikom proboszcz
parafii pw. Św. Bartłomieja Ap. z Brzózy
poświęcił ją, a następnie wszyscy obecni
przy odbiorze goście przecięli wstęgę dokonując symbolicznego otwarcia drogi.
Magdalena Domagała

INWESTYCJE W POWIECIE
KOZIENICKIM W ROKU 2009
W budżecie powiatu na 2009 rok
na inwestycje było zaplanowane ponad 16.000.000,00 złotych, z tego
środki z Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego to 7.258.459,00, środki własne
4.775.889,00; środki pochodzące z gmin
to kwota 2.270.000,00 (w tym z gminy
Kozienice 1.504.707,00zł) oraz środki
z Urzędu Marszałkowskiego i budżetu
państwa, a także WFOŚiGW i FOGR to
2.138.700,00zł.
Starostwo Powiatowe w 2009 roku
z Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazało gminom na realizację zadań
z zakresu ochrony środowiska kwotę
1.522.500,00 zł.
Na inwestycje drogowe przeznaczone było 9.014.964,00 zł, na inwestycje
w jednostkach oświatowych (obiekty sportowe, remonty i modernizacje)
– 3.453.921,00 zł, na inwestycje (m.in.
zakup sprzętu medycznego oraz adaptacje pomieszczenia w celu uruchomienia pracowni tomografii komputerowej)
w Szpitalu Powiatowym – 2.950.000,00
zł, na wyposażenie Państwowej Straży
Pożarnej – ok.250.000 zł. W jednostkach
pomocy społecznej – ok.100.000,00
zł, w tym kwota 50.000,00 zł to koszt
przygotowania dokumentacji budowy
budynku mieszkalnego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach. Inwestycja zostanie zrealizowana w latach 2010-2011, kosztować
będzie 3.336.255,00 zł, z czego ponad
500.000,00zł to środki własne powiatu,
a 2.835.816,00 zł pochodzić będzie ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
Wniosek o dofinansowanie tej inwestycji pomyślnie przeszedł ocenę formalną
i oczekuje na ocenę merytoryczną.

„ORLIK” w ZS nr 1 w Kozienicach
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej
Dokończenie na str. 4
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BUDŻET POWIATU
INWESTYCJE W POWIECIE KOZIENICKIM W ROKU 2009 KOZIENICKIEGO
NA 2010 ROK
wynosić miały 7.258.459,00. W roku
Środki finansowe na ten cel oprócz
bieżącym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w kwocie 2723.967,00 otrzymanych
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego wykonana została przebudowa
drogi powiatowej Magnuszew-Moniochy na odcinku Łękawica-Studzianki
Pancerne o długości 2,900 km i drogi
powiatowej Ursynów-Aleksandrówka na odcinku Ursynów-Stanisławów
– etap III o długości 2,346 km, dzięki
temu zakończyły się wieloletnie kłopoty mieszkańców z dojazdami.
W 2009 roku w powiecie kozienickim zmodernizowano i przebudowano 15,884 km dróg: następujące drogi
powiatowe: Grudek Poduchowny-Bąkowiec dł. 1,316 km; Sieciechów-Gniewoszów dł. 0,860 km; Kozienice-Śmietanki dł. 1,213 km; Ryczywół-Brzóza
dł. 1,646 km; Przewóz TarnowskiChmielew 0,770km; Brzóza-Przejazd dł. 0,573 km; Ursynów-Aleksandrówka w miejscowości Ursynów
dł. 2,346 km; Ursynów-Aleksandrówka w miejscowości Ursynów
i Stanisławów dł. 0,619 km; WyborówBasinów dł.1,700 km; Magnuszew-Moniochy (odcinek Łękawica-Studzianki)
dł. 2,900 km; Zajezierze-Oleksów Poduchowny dł.1,700 km; SieciechówGniewoszów w miejscowości Gniewoszów dł. 0,241 km.
Ponadto wybudowano 3,312 km
chodników: w Stanisławicach i Aleksandrówce dł 2,315 km; w Kozienicach
ul. Wiślana dł. 0,534 km; w Łuczynowie
dł. 0,463 km.

dofinansowania z RPO WM pochodziły także z budżetu powiatu ponad
3 miliony zł, z urzędów gmin powiatu
kozienickiego ponad 1,2 mln zł (w tym
z gminy Kozienice ponad 800.000,00
zł) oraz z Urzędu Marszałkowskiego z komponentu A, budżetu państwa
i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
996.000,00 zł.
Niektóre inwestycje finansowane ze
środków RPO WM realizowane będą
w 2010 roku, z przyczyn niezależnych
od powiatu. Przede wszystkim dotyczy
to zakupu tomografu komputerowego dla
SP ZZOZ w Kozienicach oraz przebudowy drogi powiatowej Studzianki Pancerne-Ryczywół na odcinku Studzianki
Pancerne-Basinów.
W 2009 roku złożone zostały
wnioski o środki finansowe na kwotę
1.988.299,00 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny
Kapitał Ludzki dla szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kozienickim.
Jeden z projektów Zespołu Szkół
nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach na kwotę 255.478,00 zł został zatwierdzony i podpisano już umowę na
jego realizację, drugi dla tej szkoły na
259.918,00 zł pomyślnie przeszedł
ocenę formalną i merytoryczną, czeka
na podpisanie umowy. Podobnie jak
projekty Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych im. J.Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku na kwotę 523.237,00 zł
i 49.760,00 zł. Na trzeci projekt dla tej
szkoły na kwotę 182.384,00 zł została
podpisana umowa. Projekt I Liceum
Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Kozienicach na kwotę 353.896,00
zł czeka na podpisanie umowy.
Ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 389.164,00 zł, realizowany był
projekt „Upowszechnianie integracji
społecznej w powiecie kozienickim”,
z którego skorzystało 38 niepełnosprawnych mieszkańców naszego powiatu.
Poza budżetem powiatu z EFS
w ramach POKL Powiatowy Urząd
Prac w Kozienicach realizuje za kwotę
2.879.364,04 zł projekt „Wspierajmy
bezrobotnych”, m.in. na staże, przygotowanie zawodowe, z którego skorzystało 554 osoby.

danuta delekta
Chodnik przy ul. Wiślanej
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W dniu 30 grudnia 2009 r. na XXXVI
Sesji Rady Powiatu został uchwalony budżet powiatu kozienickiego na 2010 rok.
Dochody budżetowe na 2010 r., prognozuje
się w wysokości 52.383.551,50 zł w tym
dochody bieżące 46.716.203,00 zł, a dochody majątkowe 5.667.348,50 zł.
Na prognozowaną kwotę dochodów
składają się: subwencja ogólna w wysokości 21.137.875,00 zł, dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości
6.821.853,00 zł, dochody własne w wysokości 23.141.823,50 zł, pozostałe dochody
w wysokości 1.282.000,00 zł.
Subwencja
ogólna
składa
się
z trzech części: część oświatowa to kwota
17.273.707,00 zł, część wyrównawcza
to 3.019.047,00 zł, część równoważąca
845.121,00 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa obejmują dotacje na zadania
z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.207.453,00 zł oraz na zadania własne z zakresu pomocy społecznej w kwocie
614.400,00 zł. Dochody własne obejmują
głównie:
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT w kwocie 11.193.725,00 zł,
• udział w podatku dochodowym od osób
prawnych CIT w kwocie 400.000 zł,
• dotacje rozwojowe ze środków funduszy
Unii Europejskiej na inwestycje w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego oraz na wydatki w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie
3.814.651,50 zł,
• wpływy z tytułu pomocy finansowej
między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.820.000,00 zł,
• wpływy z opłaty komunikacyjnej
w kwocie 1.400.000,00zł
• wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w DPS w kwocie
1.310.760,00 zł,
• dotacje otrzymane z innych powiatów na
utrzymanie wychowanków w Placówce
Socjalizacyjnej „PANDA” i w rodzinach
zastępczych w kwocie 807.000,00 zł.
Wydatki budżetowe na 2010 r. planuje
się w wysokości 55.818.757,52 zł co stanowi 108,6% planowanej wielkości wydatków
na 1 stycznia 2009 r. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46.030.446,00 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 9.788.311,52 zł,
z
tego
na
inwestycje
drogowe
5.916.711,52 zł, na inwestycje w jednostkach oświatowych 356.309,00 zł,
na inwestycje w Szpitalu Powiatowym
687.750,00 zł, w jednostkach pomocy spoDokończenie na str 5
www.kozienicepowiat.pl
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BUDŻET POWIATU
KOZIENICKIEGO
NA 2010 ROK

łecznej 1.717.430,00 zł, na inwestycje sportowe 200.000,00 zł.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
zaplanowano w kwocie 5.451.641,52 zł.
Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 1.270.000,00 zł, z tego na
koszty emisji obligacji 495.000,00 zł, a na
rozliczenia z tytułu poręczenia kredytów
dla SPZZOZ w Kozienicach 775.000,00 zł.
W budżecie powiatu na 2010 r. utworzono rezerwy w kwocie 2.210.000,00 zł,
z tego: rezerwę ogólną w kwocie
500.000,00 zł, rezerwy celowe: na wydatki
oświatowe w kwocie 600.000,00 zł, na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego
w kwocie 10.000 zł, na wydatki związane
z realizacją programów finansowych ze
środków funduszy EU 1.000.000 zł – utworzenie tej rezerwy pozwoli na wykorzystanie
wszelkich możliwości aplikowania o środki
ze źródeł zewnętrznych, gdzie wymagane
jest zapewnienie udziału własnego.
Planowany deficyt budżetowy na 2010 r.
wynosi 3.435.206,02 zł.. Źródłami pokrycia
deficytu będą przychody:
– z emisji obligacji komunalnych –
3.400.000,00 zł
– z wolnych środków – 35.205,02 zł
Z wolnych środków z lat ubiegłych zaplanowano również rozchody na wykup
obligacji wyemitowanych w poprzednich
latach w kwocie 1.000.000 zł.
Zadłużenie powiatu na 1.01.2010 r. z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi
6.700.000 zł.
Poziom zadłużenia powiatu na lata
2010-2020 oraz planowane wskaźniki
obciążenia budżetu spłatami zadłużenia
mieszczą się w granicach progów określonych w ustawie o finansach publicznych.
Przy konstrukcji projektu budżetu na
2010 r. Zarząd Powiatu wziął pod uwagę
założenia przyjęte w projekcie budżetu
państwa na 2010 r.; prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych w wysokości 101,0%,
średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 101,0%.
Zarząd powiatu ocenia, że uchwalony
na 2010r. budżet jest realny do wykonania, jest proinwestycyjny i rozwojowy.
Zakłada dalszą współpracę z gminami
w zakresie inwestycji oraz możliwość
aplikowania o środki zewnętrzne.
J.K.
www.kozienicepowiat.pl

PROMOCJA KSIĄŻKI „POROZMAWIAJMY
O MARII KOMORNICKIEJ”
„Porozmawiajmy o Marii Komornickiej” – taki tytuł nosi nowa
książka, zawierająca materiały
poświęcone tytułowej bohaterce,
młodopolskiej poetce, która urodziła się w Grabowie nad Pilicą.
Promocja publikacji odbyła się
15 grudnia, podczas uroczystego
wieczoru wigilijnego zorganizowanego w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, na
który przybyli członkowie komitetu organizacyjnego obchodów
60. rocznicy śmierci Marii Komornickiej, władze powiatu grójeckiego, przedstawiciele starostwa powiatowego w Kozienicach, księża
i sympatycy muzeum. Gościem
honorowym był generał Stanisław Generał Stanisław Nałęcz-Komornicki
Nałęcz-Komornicki – bratanek i ksiądz kanonik Stanisław Drąg
Marii Komornickiej i jedyny żyjąPodczas wieczoru wigilijnego egzemcy potomek rodu Komornickich.
plarze
książki otrzymali bratanek poetki
W trakcie spotkania podsumowane zoi
osoby
zaangażowane w przygotowanie
stały obchody 60. rocznicy śmierci Marii
uroczystości
rocznicowych. W trakcie
Komornickiej, które odbyły się w Grabospotkania
w
Warce proboszcz parafii
wie nad Pilicą, Warszawie i Warce w dniach
w
Grabowie
nad
Pilicą ksiądz kanonik
7-8 marca 2009 roku. O tym, jak one przebieStanisław
Drąg
odebrał
z rąk generała
gały przypomniała zebranym Grażyna Ewa
Stanisława
Nałęcz-Komornickiego
meWnuk przewodnicząca komitetu organizadal
„Pro
memoria”
za
wybitne
zasługi
cyjnego. Uroczystości rocznicowe uwieńczone zostały wydaniem książki „Porozma- w utrwalaniu pamięci o ludziach i czywiajmy o Marii Komornickiej”, zawiera ona nach w walce o niepodległość Polski
materiały z sesji popularno naukowej, jaka podczas II wojny światowej i po jej za7 marca 2009 roku odbyła się w wareckim kończeniu. Podobne odznaczenie kilka
muzeum, m.in. cztery wykłady wygłoszone tygodni wcześniej otrzymała dyrektor
przez doktor Katarzynę Zdanowicz-Cyga- muzeum w Warce.
Wieczór wigilijny w Muzeum im.
nek, Beatę Kacperek, Grażynę Ewę Wnuk
Kazimierza
Pułaskiego w Warce zakońoraz Stanisławę Bachanek. W publikacji znaczył
się
występem
artystów z Piwnicy
lazły się także wiersze Marii Komornickiej
pod
Baranami.
i komentarze dyrektor wareckiego muzeum
Iwony Stefaniak i generała Stanisława NaMagdalena Domagała
łęcz-Komornickiego.

V WARSZTATY ECHOKARDIOGRAFICZNE w KOZIENICACH

W dniach 26-27 listopada 2009 roku
Kozienice na krótko stały się stolicą mazowieckiej echokardiografii. Pod nadzorem Pododdziału Kardiologii Szpitala
w Kozienicach, a szczególnie dzięki
osobistemu zaangażowaniu ordynatora
Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Kardiologii dr Włodzimierza Bąkały
odbyły się kolejne, piąte już Kozienickie
Warsztaty Echokardiograficzne.
Miejscem spotkania było KCKRIS
w Kozienicach. Udział w Warsztatach wzięli
m.in. prof. dr hab. med. Andrzej Wysokiński
z SPSK nr 4 w Lublinie oraz Piotr Szymański z Kliniki Kardiologii w Warszawie – Ani-

nie, którzy sprawowali opiekę merytoryczno
– naukową nad warsztatami.
W czasie spotkania odbywały się zarówno wykłady przeznaczone dla lekarzy
zajmujących się na co dzień echokardiografią, jak też badanie chorych. Współcześnie echokardiografia jest podstawową, nieinwazyjną metodą obrazowania
serca i dużych naczyń, ale nadal niedostatecznie dostępną dla pacjentów.
Dzięki warsztatom grupa chorych
z naszego miasta, gminy i powiatu miała
możliwość wykonania tego badania.
Renata Stępnik-Sitkowska
Malwina Janeczek
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XVIII FINAŁ WOŚP W PSP W WYSOKIM KOLE
I GMINNEJ ŚWIETLICY W GARBATCE-LETNISKU
W
niedzielę
10 stycznia w całym
kraju
rozbrzmiały
dźwięki XVIII już Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
W tym roku kierowana
przez Jurka Owsiaka
orkiestra prowadziła
zbiórkę pieniędzy na
rzecz dzieci dotkniętych chorobami onkologicznymi. W swojej
osiemnastoletniej historii orkiestra grała na
ten cel po raz drugi.
Podobnie
jak
w latach ubiegłych, tak i tym razem
na terenie powiatu kozienickiego sztab
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
mieścił się w Ogrodzie Jordanowskim
w Kozienicach i w Gminnej Świetlicy
w Garbatce-Letnisku. Koncert i zbiórkę
pieniędzy zorganizowała też Publiczna
Szkoła Podstawowa w Wysokim Kole.
W tych trzech placówkach podczas
niedzielnej imprezy, z ulicznych kwest
i licytacji udało się zebrać blisko 16 tysięcy złotych.
Szkoła Podstawowa w Wysokim
Kole i Gminna Świetlica w GarbatceLetnisko finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizują od siedmiu
lat. W obu tych jednostkach styczniowa
impreza przebiega podobnie – od porannych godzin wolontariusze kwestują
przed kościołami i na ulicach miejscowości, a po południu w siedzibie szkoły i świetlicy odbywają się występy
artystyczne z udziałem przedstawicieli
wszystkich pokoleń mieszkańców.
W tym roku w PSP w Wysokim
Kole odbyła się mała gala piosenki,
przedstawienie zatytułowane „Randka
w ciemno” oraz mini playback show. Po
występach dzieci zgromadzeni w szkole rodzice, przedstawiciele lokalnych
władz i mieszkańcy gminy Gniewoszów
wzięli udział w licytacji orkiestrowych
gadżetów oraz albumów i innych wydawnictw książkowych, z której udało
się uzyskać kwotę 520 zł. Wszyscy wolontariusze, artyści i osoby, które tego
dnia zdecydowały się odwiedzić szkołę
i obejrzeć przygotowany program artystyczny mogły skosztować ciepłej grochówki przygotowanej przez szkolną
kucharkę.
W Gminnej Świetlicy w GarbatceLetnisku koncert WOŚP zakończył się
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późnym wieczorem. Dobrej zabawie
i kweście ulicznej nie przeszkodziły nawet niekorzystne warunki pogodowe,
chociaż jak powiedziała organizatorka
finałowej imprezy Regina Kobylska
– „z pewnością miały wpływ na zebraną
kwotę. Zimny wiatr i stale sypiący śnieg
sprawiły, że niewiele osób zdecydowało
się opuścić mieszkania, iść do kościoła
czy spacerować po ulicach, aby wziąć
udział w zbiórce pieniędzy na orkiestrę,
dlatego wynik był trochę niższy niż
w ubiegłych latach”. W programie artystycznym zaprezentowanym podczas
orkiestrowej imprezy w Garbatce-Letnisko wystąpili członkowie chóru seniora „Wrzos” oraz dzieci i młodzież
z miejscowych szkół uczęszczające na
zajęcia świetlicowe. W przerwie między występami wolontariuszki przeprowadziły licytacje gadżetów WOŚP, a na
zakończenie imprezy odbył się koncert
zespołu rockowego „Sigma”.
Podsumowując tegoroczny finał
WOŚP organizatorki imprez w Wysokim Kole i Garbatce-Letnisku Joanna
Kowalczyk i Regina Kobylska jednogłośnie stwierdziły, że – „imponujące
jest to, iż mimo tak długiego okresu
trwania Orkiestry nadal nie brakuje zapaleńców do organizacji tej imprezy. Na
podkreślenie zasługuje fakt, że co roku
coraz większa liczba dzieci i młodzieży angażuje się w tę akcję poświęcając
swój wolny czas na pomoc innym. Bardzo nas to cieszy, bo tego rodzaju inicjatywa uczy wrażliwości na potrzeby
drugiego człowieka i z pewnością osoby, które biorą w niej udział nie przejdą
obojętnie obok człowieka potrzebującego pomocy”.
Magdalena Domagała

Przed Liceum najjaśniej

W I LO w Kozienicach nastąpiły zmiany
w wyglądzie otoczenia wokół szkoły. Na placu przy wejściu głównym do liceum pojawiły
się nowe, stylowe lampy pięknie oświetlające
budynek. Dwa kolejne punkty oświetleniowe, wyposażone w czujniki ruchu, zostały
zamontowane z tyłu budynku, przy boisku
szkolnym. Sześć lamp, które kilka dni temu
rozbłysły przed gmachem, mocno oświetliły front, podkreślając nie tylko estetyczny
wygląd terenu w centrum miasta, ale zapewniając bezpieczeństwo wszystkim korzystającym z terenu szkolnego. Inwestycja została
współfinansowana przez Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe, a przeprowadzona przez
Dyrektora I LO. Wykonaniem i montażem
oświetlenia zewnętrznego zajęła się firma
P.I.B ENEL z Kozienic. Nie jest to jedyna
inwestycja poczyniona w I LO im. Stefana
Czarnieckiego w Kozienicach. Na początku roku szkolnego została przeprowadzona
modernizacja parkietu w sali gimnastycznej
naszego liceum – stary, zniszczony parkiet
został wycyklinowany i polakierowany. Był
to kolejny etap odnawiania całej sali gimnastycznej, po uprzednio przeprowadzonym
malowaniu. Dyrekcja naszej szkoły dba nie
tylko o bieżące bogacenie bazy dydaktycznej naszego liceum, ale także o estetyczny
wystrój szkoły i rozwój infrastruktury. Uczniowie naszej placówki kształcą się nie tylko
w przyjaznej atmosferze, ale także w coraz
piękniejszym otoczeniu szkolnym.
Justyna Kwaśnik

Informacja o obowiązku
uiszczania opłat rocznych

Starostwo Powiatowe w Kozienicach
przypomina, że opłaty roczne za 2010 r.
z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu
Państwa, położonych na terenie powiatu kozienickiego należy uiszczać w terminie do
31 marca 2010 r na rzecz Skarbu Państwa na
konto Starostwa Powiatowego w Kozienicach
ul. Jana Kochanowskiego 28 w Banku PEKAO S.A. O/Kozienice 95 1240 5703 1111
0000 4906 9004 lub w kasie Starostwa .
Przypomina się również, że opłaty roczne
wnosi się przez cały okres trwałego zarządu,
użytkowania wieczystego w terminie do dnia
31 marca każdego roku, z góry za dany rok.
Jeżeli z uwagi na zmianę wartości
nieruchomości gruntowej organ będzie
zamierzał zaktualizować wysokość opłaty rocznej, zgodnie z art. 61 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U.
z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.). zawiadomi na piśmie stronę o wszczęciu
z urzędu postępowania administracyjnego
w sprawie aktualizacji opłaty rocznej.

www.kozienicepowiat.pl
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Walka o dusze i umysły – Początki komunistycznej
indoktrynacji w powiecie kozienickim
Zmiany wprowadzane przez powojenne władze w życiu mieszkańców powiatu kozienickiego, w myśl założeń ideowych
marksizmu-leninizmu doprowadzić miały do uformowania „człowieka nowego”, określanego przez niektórych „homo sovieticus”. Stan, w jakim znalazł się po wojnie powiat, możliwość wykorzystania nędzy i frustracji jakie towarzyszyły mieszkańcom
w codziennym bycie oraz wprowadzona bezpośrednia presja fizyczna, ułatwić miały to zadanie. Ukształtowane przez wieki
wzory obyczajowo-kulturalne, specyficzne dla całego narodu i częściowo odrębne dla poszczególnych warstw społeczeństwa,
związane m.in. z poczuciem głębokiego patriotyzmu, oparte na religii i naukach Kościoła, miały zostać zmarginalizowane.
Niniejszy test jedynie porusza pewne aspekty i opisuje metody jakimi po wojnie próbowano przekonać społeczeństwo powiatu
kozienickiego do nowego porządku.
Ogólnie ujmując, na terenie powiatu
kozienickiego w latach 1945 – 1948 r.
wysiłki podejmowane przez „utrwalaczy
władzy ludowej” przynosiły połowiczne
efekty, jeśli nie powiedzieć słabe. Działo
się tak ze względu na silną postawę antykomunistyczną lokalnej społeczności
wzmacnianą przez dłuższy czas przez
działające w powiecie struktury podziemia
niepodległościowego, które praktycznie
do 1947 r. wykazywały się sporą aktywnością. Istotną rolę odegrało także stojące
w opozycji do komunistów Polskie Stronnictwo Ludowe, które również starało się
zagospodarować jak najszerszą przestrzeń
wolności. Z wielu powodów nowa ideologia nie znalazła szerszego poklasku
w powiecie, choć, nie ma co ukrywać, że
znalazła ona wielu swoich wiernych orędowników, którzy wobec braku szerszego
zainteresowania, musieli bardziej wytężać
siły do tworzenia struktur kontrolowania
i kierowania aktywnością społeczną. Te
cele zamierzali osiągnąć przez nacisk fizyczny, ekonomiczny, polityczny, oświatowy i propagandowy.
Jednym z elementów mającym wywołać zmiany w świadomości obywatelskiej
mieszkańców powiatu miała być wszechogarniająca propaganda prowadzona przez
komunistów, ujęta w formalno-prawne i instytucjonalne ramy w postaci Ministerstwa
Informacji i Propagandy. Resort ten, powstały już w PKWN w lipcu 1944 r., przyjął kształt organizacyjny, styl i metody pracy wyniesione z doświadczeń radzieckich
oficerów politycznych działających przy
tworzonej w ZSRS armii polskiej. Metody
pracy opierały się na technikach propagandy sowieckiej, przypisując szczególną
rolę środkom wizualnym w postaci gazet,
plakatów, ulotek, a także haseł upowszechnianych na zebraniach, wiecach, masówkach. Pod względem organizacyjnym MIP
składało się z: centrali, 14 urzędów wojewódzkich i 306 oddziałów powiatowych
i miejskich. W skali powiatowej, oddział informacji i propagandy zazwyczaj tworzyli
kierownik, referent propagandy masowej,
referent prasowy, referent świetlicowy, referent techniczny, sekretarka i goniec. Do
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pracy w tej instytucji przyjmowane były
wyłącznie osoby z polecenia Polskiej Partii Robotniczej.
Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy w Kozienicach powstał na początku
1945 r. Przez cały okres istnienia (do 17
kwietnia 1947 r.) oddziałem kierował Wacław Kościanowski (początkowo formalnie
bezpartyjny, następnie SD). W organizacji
oddziału brali udział również Stanisław
Dróżdż (PPR) jako referent świetlicowy
oraz Józef Głogowski (PPR) jako referent
propagandy masowej, ci jednak szybko
odeszli z funkcji przechodząc do działań w
strukturach partyjnych. Całość prac związanych z propagandą w powiecie spadła
więc na barki Kościanowskiego, który tylko sezonowo dodatkowo zatrudniał woźną
i szofera (ci jednak nie byli „pełnowartościowymi” pracownikami propagandy).
Taka sytuacja była ewenementem na skalę
krajową, co potwierdzają badania materiałów archiwalnych z różnych urzędów
wojewódzkich, gdzie znaleźć możemy
informacje, że w powiatowych oddziałach
omawianego resortu pracowało średnio po
6 pracowników. Przyczyn takiego stanu
szukać należy w wąskiej bazie kadrowej
PPR na terenie powiatu kozienickiego.
Działania propagandowe skupiały się
na wciągnięciu jak największej ilości osób
do aktywności podczas różnych akcji politycznych związanych z popularyzacją
„idei demokracji”, a także oczernianie
i zohydzanie „bloku reakcyjnego”.
W praktyce odbywać się to miało poprzez
propagandę wizualną (afisze, plakaty, ulotki, dekoracje, transparenty), imprezy masowe: wiece z przemówieniami, akademie
z referatami, masówki z prelekcjami, działalność świetlicową, organizowanie brygad
propagandowych, działalność wydawniczą. Wymienione metody stosowane były
z różnym nasileniem w zależności od potrzeb. Terenowe Urzędy Informacji i Propagandy także obserwowały i rejestrowały
różne przejawy życia politycznego, w tym
oznaki tzw. „wrogiej propagandy”, przeciwko której miały występować i zwalczać
wspólnie z PPR, NKWD, Urzędami Bezpieczeństwa oraz Milicją Obywatelską.

W powiecie kozienickim komuniści
dążąc do przebudowy życia społecznego,
do realizacji swoich zamiarów początkowo wykorzystywali falę powszechnej
radości spowodowanej przepędzeniem
Niemców z czym naturalnie łączyło się
oczekiwanie na lepsze, pokojowe czasy. Faktem niezaprzeczalnym było to, że
miejscowa ludność nigdy nie doświadczyła wcześniej podobnych okropieństw,
jak podczas okupacji niemieckiej, z tego
też powodu panowało powszechne przekonanie – że może być tylko lepiej.
Do kwietnia 1945 r., wykorzystując
pewną ciekawość wśród mieszkańców, jak
również namiastkę swobody, którą cieszyli
się Polacy na wyzwalanych terenach, propagandyści zorganizowali aż 17 akademii
okolicznościowych, na których promowali
osiągnięcia nowych lewicowych partii, roztaczali szerokie wizje dobrobytu, demokratyzacji i swoiście pojętej sprawiedliwości
społecznej. Korzystając z okazji zachęcali
również do wstępowania w szeregi PPR
przekonując o wynikających z tego korzyściach oraz próbowali nakłonić do przeciwstawienia się podziemiu. Typowym dla siebie językiem, propaganda komunistyczna
przedstawiała rolę ACz, której oddziały już
wtedy brały udział w pacyfikowaniu lokalnego podziemia: Szybka ofensywa Armii
Czerwonej spowodowała przyspieszenie
tempa odbudowy państwowości polskiej
i całego życia społeczno – politycznego
i gospodarczego. W związku z tym [w powiecie kozienickim] powstały znaczne
trudności i niedociągnięcia, które jednak
zostaną przezwyciężone. W wyniku m.in.
używania dosyć powściągliwego tonu
w przekazie propagandowym na początku
1945 r. udało się nakłonić wiele osób do
wstępowania w szeregi PPR, choć akces
tych ludzi wynikał zwykle z chwilowych
i doraźnych potrzeb – część z nich myślała,
że przynależność partyjna zagwarantuje im
przydział większej ilości ziemi z reformy
rolnej, część upatrywała okazji do zdobycia
korzyści materialnych, wreszcie wielu myślało, że uchroni ich to przed obowiązkaDokończenie na str. 8
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Walka o dusze i umysły – Początki komunistycznej
indoktrynacji w powiecie kozienickim
mi narzuconymi przez administrację, bądź
przed pociągnięciem do odpowiedzialności
za popełnione przestępstwa. W wielu wypadkach partia spełniała te oczekiwania.
Jedną z pierwszych szerszych akcji
propagandowych, realizowanych w powiecie Kozienice była podjęta w pierwszych miesiącach 1945 r. akcja wysyłania
brygad propagandowych na wieś wobec
nikłej realizacji obowiązkowych dostaw.
W czasie innej akcji realizowanej wiosną, tzw. akcji siewnej pomagała również
młodzież szkolna. W jej ramach, aby podnieść tempo pracy, organizowano manifestacyjne pochody na miejsca zasiewów
w korowodzie z orkiestrą i transparentami.
Władze szczególnie dużo uwagi poświęciły na organizację świąt 1 i 3 maja,
a także wiecowaniu z okazji kapitulacji
Niemiec. W Kozienicach uroczystości te
zdominowali komuniści, lecz, co ważne
w programie obchodów została umieszczona również msza św. odprawiona
przez ks. prałata Stanisława Klimkiewicza. Starosta kozienicki Konstanty Bulli
relacjonował przebieg sztandarowego
święta ruchu robotniczego 1 Maja następującymi słowy: Przy pięknej pogodzie gromadzą się tłumy na placu Żwirki
i Wigury [dziś miejsce, w którym znajduję się Ogród Jordanowski], organizacje
społeczne, polityczne, związki zawodowe,
[związki] rzemiosła ze sztandarami ustawiają się na placu. ZWM [Związek Walki
Młodych], PW [Przysposobienie Wojskowe] młodzież szkolna, a poza tym wielki
tłum publiczności (…) szeregi razem wyruszają do Kościoła. Po nabożeństwie
ustawia się pochód, który ze sztandarami, transparentami wyrusza na miasto.
W rynku odbywa się przed przedstawicielami władzy defilada - poczem szeregi
ustawiają się wokół trybuny – zaczynają
się przemówienia. Na trybunę wstępuje ob. Dróżdż z PPR, Pakosiński z PPS,
Płoński z PPS i komendant wojenny
[w innym źródle: oficer rosyjski z ramienia komendanta wojennego]. Żywe przemówienia były gorąco przyjmowane przez
zgromadzoną publiczność, której jest około 4 500. Nastrój wspaniały – o 16 w kinoteatrze przedstawienie teatralne, ZWM
wystawił sztukę p.t. »Partyzant i szpieg«.
Ciekawym uzupełnieniem tejże relacji jest
opis przedstawiony przez miejscowego
nauczyciela Stefana Janeczka, który nie
bez cienia ironii, wspominał, że Dróżdż
wygłosił klasyczne przemówienie o znaczeniu święta robotniczego w czasach
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dawniejszych i ówczesnych, Pakosiński
starał się znaleźć analogię między życiem
świata przyrody a obchodami święta robotniczego na wiosnę, przedstawiciel Armii Czerwonej mówił zaś o roli Związku
Sowieckiego w obecnej wojnie, organizacjach robotniczych w jego ojczyźnie
i o zadaniach narodu i państwa polskiego
w trwającej jeszcze wojnie
Równie uroczyste, lecz znacznie
szczuplejsze pod względem frekwencji
były obchody 3 maja 1945 r. Ze źródeł
wynika, że brak frekwencji nie był wynikiem działania władz, lecz niesprzyjającej
aury. Odbyły się tylko pochód i defilada,
zgromadzeni wysłuchali przemówienia
na temat Konstytucji 3 maja pt. „O pierwszych próbach wyzwolenia ludu pracy”.
Poza tym nieznany z nazwiska major
WP krytykował rządy przedwrześniowe,
podkreślał czyn sił zbrojnych powstałych
w Związku Sowieckim, cynicznie akcentował siłę rządu polskiego powstałego
w oparciu o ZSRS, wygrażał wszystkim, którzy podejmą próby zamachu na
powstały ustrój. W ten sposób uroczyste
obchody polskiego demokratyzmu zamieniły się w propagandowe mierzenie
sił nowego ustroju z przedwojennym.
Kolejną okazją, którą wykorzystała
w swojej działalności komunistyczna propaganda było ogłoszenie podpisania kapitulacji
przez Niemców. 9 maja wiece i uroczystości
odbywały się na terenie całego powiatu, panowała prawdziwa radość. W samych Kozienicach świętowało podobno ok. 8000 osób,
do samego wieczora spotykały się tłumy ludzi roześmianych i rozradowanych, ryczały
syreny i biły dzwony. Nie zabrakło również
chwil refleksji, kiedy pochód udał się na plac,
na którym podczas okupacji hitlerowcy dokonywali egzekucji – ks. prałat Klimkiewicz
wspominał wtedy pomordowanych przez
okupanta mieszkańcach Kozienic.
Warto w tym momencie przeanalizować kilka kwestii dotyczących organizacji wspomnianych uroczystości. Przede
wszystkim wymaga skomentowania sprawa oparcia się na duchowieństwie. Kwestia powyższa jest dwojaka, mianowicie
chodzi o zgodę przedstawicieli Kościoła
rzymskokatolickiego na uczestnictwo
w obchodach organizowanych przez
komunistów oraz motywy wciągania
księży do odprawiania ceremonii kościelnych podczas imprez o charakterze
politycznym. Lokalni przedstawiciele władz kościelnych i państwowych
w swych poczynaniach postępowali

zgodnie z otrzymywanymi „z góry” wytycznymi. Duchowieństwo przez uczestnictwo w takich uroczystościach zaznaczało przede wszystkim chęć bycia blisko
wiernych przy każdej nadarzającej się
okazji, co wynikało z postawy Kościoła,
przez niektórych historyków nazywanej
polityką, obliczoną na przetrwanie. Co
prawda, komuniści nie mogli liczyć na
szeroką współpracę z księżmi, jednak
duchowieństwo nie chcąc być posądzane
o wywrotowość i wrogość wobec polskiej
państwowości angażowało się w liczne
przedsięwzięcia inicjowane przez nowe
władze. Taktyka władz wynikała z chęci
przekonania szerokich kręgów społecznych o dobrej woli współpracy z Kościołem, którego pozycja w społeczeństwie
była od wieków bardzo silna. W praktyce
wybieg ten był tylko taktycznym zagraniem i w miał zjednać tzw. masy do zaufania komunistom.
Innym problemem, który można przy
tej okazji należy zasygnalizować jest niezaprzeczalny fakt zafałszowywania przez
komunistów powszechnie poważanych
symboli i posługiwania się przez nich nie
swoimi znakami. Chodzi tu głównie o tradycje związane ze świętem 3 maja. W tym
przypadku, jak również w odniesieniu do
udziału w uroczystościach Kościoła można
mówić o tymczasowej strategii komunistów
wobec dawnych instytucji oraz wzorów
kulturowo–obyczajowych zakorzenionych
głęboko w społeczeństwie; podszywając
się pod tradycyjne święta narodowe propagowano wartości faktycznie sprzeczne
z polską tradycją.
W ten kurs polityczny wpisują się również
i inne przedsięwzięcia. Od 23 do 29 czerwca
1945 r. trwały „Dni Morza”, których myślą
przewodnia rozwijała się w haśle: Chcemy
i żądamy przyznania jak najszerszych granic opartych o polski Bałtyk, Odrę i Nysę
historycznie nam należnych, żądamy silnej
floty dla Polski. W tym czasie odbywały się
następujące imprezy: iluminacje miast i wsi,
puszczanie wianków na wodzie, zapalanie
ognisk „Kupały”, zawody sportowe, odczyty. W ostatnim dniu, po mszach polowych
organizowano defilady i marsze na wyznaczone place, gdzie zgromadzeni uroczyście
ślubowali: bronić wszystkimi siłami prastarego wybrzeża polskiego (…) przed wszystkimi zachłannościami wroga. Z pewnością
wszyscy uczestnicy tych obchodów, mając
w pamięci dopiero co zakończoną wojnę,
z pełną powagą podchodzili do tego typu
Dokończenie na str. 9
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Walka o dusze i umysły – Początki komunistycznej
indoktrynacji w powiecie kozienickim
przyrzeczeń. Podczas „Dni Morza” w całym
powiecie kozienickim zorganizowano 29
manifestacji. Warto jeszcze wspomnieć, że
w trakcie jednego z wieców aktywiści PPR
żądali też zwrotu złota polskiego złożonego
w Bankach Angielskich.
Można powiedzieć, że w połowie 1945 r.
w powiecie kozienickim sytuacja polityczna
była jeszcze na tyle niekonfliktowa, że prawie równocześnie uroczyście witano oddziały WP powracające z wojny i obchodzono
rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Jednak już we wrześniu tego roku propaganda starała się rozniecać nastroje antyzachodnie. Świadczy o tym wiec protestacyjny
zwołany z powodu wyniku procesu w Paderborn (podczas procesu brytyjskie władze
okupacyjne w Niemczech skazały kilku Polaków na karę śmierci, zaś kilkudziesięciu
na wysokie wyroki więzienia – powodem
były zamieszki na tle polsko-niemieckim),
na którym było ponad 2000 osób. Jednocześnie składano hołd dla ofiarności Związku Sowieckiego, m.in. przez odsłonięcie
30 września w Magnuszewie (w rejonie którego toczyły się bardzo zażarte walki w sierpniu
1944 r.) pomnika ku czci poległych żołnierzy
sowieckich. Autorem projektu i wykonawcą
pomnika był Rosjanin kpt. Manukjan. Odsłonięcia monumentu, w obecności przedstawicieli czerwonoarmistów, prasy, lokalnej
władzy i społeczeństwa dokonał oficer ACz
Kondarzewski.
Na przełomie 1945 i 1946 r. w powiecie kozienickim doszło do znacznego
osłabienia, propagandy komunistycznej.
Wynikało to z kilku czynników. Przede
wszystkim działania wielu grup partyzanckich, które zostały podporządkowywane i scalane w ramach kieleckiego
Inspektoratu WIN o kryptonimie Związek Zbrojnej Konspiracji (ZZK) na czele
z Franciszkiem Jaskólskim „Zagończykiem”. Działania UB, MO, KBW i WP,
skierowane przeciwko poakowskiemu
podziemiu i okolicznej ludności również
powodowały wzrost niechęci wobec aktywistów komunistycznych. Atmosferę
tę potęgowały wypowiedzi niektórych
członków radykalnej lewicy: Jeden
z członków PPR wyraził się do zebranych
gospodarzy, że o ile nie oddadzą świadczeń, to wsie będą spalone, a gospodarze
wywiezieni do obozów. Przedstawiciel
PPS powiedział, że okupacja radziecka
będzie trwała dopóty, dopóki chłopi nie
nauczą się oddawać szybko i całkowicie
świadczeń rzeczowych. Sytuacja, w której komuniści byli w defensywie na tym
www.kozienicepowiat.pl

terenie trwała praktycznie do wyborów
parlamentarnych w styczniu 1947 r. do
tego czasu nastroje antyrządowe nie uległy zmianie.
Oprócz wymienionych okoliczności,
słabość politycznego oddziaływania na
społeczeństwo wypływała również przez
słabe zorganizowanie aparatu propagandy. W miejscowym Oddziale Informacji
i Propagandy ciągle urzędował tylko jeden pracownik, okresowo występowały problemy z kolportażem materiałów:
prasy, ulotek, afiszy, które docierały do
Kozienic drogą kolejową z Łodzi do stacji Bąkowiec, skąd codziennie zabierał je
rowerzysta i przywoził do miasta. Kościanowski bardzo ubolewał, nad sytuacją,
gdyż zdarzyło się, że (…) Kolejarz popił
po drodze i prasa zamiast do Bąkowca,
[jechała] do Dęblina lub Puław, skąd
po dwóch dniach wracała do Kozienic.
Z tego powodu rosły góry niesprzedanych
gazet, co przynosiło straty tak finansowe
jak i polityczne.
W tym „gorącym” okresie władze starały się jednak podejmować różne kroki
w celu zmobilizowania lokalnej społeczności do działania w myśl koncepcji „jednolitofrontowej” tzn. wsparcia PPR i jej sojuszników. Kroki te ograniczały się jednak
tylko do samego miasta Kozienice, gdzie
aktywność PPR nie była zwalczana w takim stopniu jak miało to miejsce w terenie.
Działały tu liczne towarzystwa i organizacje bez oficjalnego zabarwienia politycznego, m. in.: Liga Morska, Komitet Pomocy
Rodzinom Wojskowym, Polski Związek
Zachodni, Towarzystwo Przyjaźni PolskoRadzieckiej, Akcja Odbudowy Warszawy,
Liga Kobiet, Robotnicze Towarzystwo Pomocy Dzieciom, Związek Samopomocy
Chłopskiej, Związek Inwalidów Wojennych RP. Takich organizacji było więcej,
jednak ich ilość całkowicie nie odpowiadała jakości działaniu, jakie podejmowały.
W sprawozdaniach kierownik powiatowej
„propagandy” formułował zarzut, że istniało zbyt wiele organizacji w stosunku
do potrzeb niewielkiego miasteczka jakim
były Kozienice. Ponadto zauważył, że do
wszystkich organizacji wchodziły prawie
zawsze te same osoby, nie płaciły przy
tym składek członkowskich, dodatkowo
większość organizacji nie posiadała lokali.
W tej sytuacji zwoływanie tak pożądanych
politycznie rocznic, wieców i innych masówek przebiegała niemrawo: (…) nie ma
z kim mówić i pracować. Mówcy są stale
pijani.

Dużą rolę w organizowaniu rytmu
życia społecznego w powiecie odgrywać
miała działalność świetlicowa. Komórki propagandowe PPR tworzyły własne
świetlice i starały się sobie podporządkować tego typu obiekty, powołane przez
inne organizacje społeczne lub polityczne. Świetlice miały być placówkami,
w których prowadzono dyskusje, prelekcje, pogadanki. Tutaj za pośrednictwem
prasy oraz radia można było zapoznać
się z aktualnościami z kraju i ze świata.
Dobór informacji, jakie propagowano
w świetlicach był z góry wyznaczony
i zabarwiony tendencyjnością. Z kolei
tzw. instruktorzy świetlicowi przygotowywani byli na specjalnych kursach, gdzie
zapoznawali się z pracą propagandzistów.
Podczas wykładów na temat: „Podstawy
sojuszu Polsko-Radzieckiego”, „Historia
drugiej wojny imperialistycznej”, „Nowe
drogi spółdzielczości” przygotowywano
ich do wpajania młodzieży i dorosłym
odpowiedniego podejścia do Związku Sowieckiego, wrogości wobec „reakcyjnych
band” i „świata imperialistycznego”. Początkowo inspirowany przez komunistów
ruch świetlicowy znajdował zwolenników żądnych wiedzy, organizowania się
i dyskusji, jak również po prostu ciekawskich. Z czasem ruch ten zupełnie przestał
odgrywać jakąkolwiek rolę w powiecie,
równocześnie jednak rozwijały się świetlice „Wiciowe”. Powodów takiego stanu
rzeczy było kilka, głównie było niemoralne zachowanie uczestników spotkań
w świetlicach (bójki, pijaństwo), brak
szerokiego i prawdziwego dostępu do informacji, opór lokalnego Kościoła rzymskokatolickiego, którego przedstawiciele
nazywali działalność świetlic: robotą komunizującą.
Przedstawiony powyżej problem nie
wyczerpuje szerokiego wachlarzu metod
jakimi posługiwała się władza i jej komórki w roztaczaniu dobrobytu i wzrostu
w siłę. Podobny problem poruszany był
również w artykule „Referendum ludowe
30 czerwca 1946 r. w powiecie kozienickim”, Biuletyn Nasz Powiat Nr 6/2009
i wcześniejszych publikacjach do których
odsyłam. Równocześnie stwierdzić trzeba,
że pomimo tek nachalnej, bezpośredniej
i mało subtelnej propagandy – charakterystycznej dla powojennej indoktrynacji,
społeczeństwo jako całość nie poddało się
tego typu zabiegom.
krzysztof zając
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Próbne matury 2010 w I
Wystawa malarstwa
Liceum Ogólnokształcącym
w Brzózie
im. Stefana Czarnieckiego
i Głowaczowie
W dniu 5 stycznia 2010r.w Bibliotece
Publicznej w Brzózie, odbyło się spotkanie autorskie i wystawa malarstwa,
kozienickiego twórcy Janusza Kara-

sia. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej
w Brzózie, przedstawiciele oświaty, kultury oraz mieszkańcy Brzózy. Oprócz
oglądania obrazów można było wysłuchać opowiadania zamieszczonego
w „Kozienickich opowieściach” a także
bajek, które Pan Karaś zamierza dopiero
wydać. W części nieoficjalnej padła propozycja, aby autor, napisał opowiadanie
związane z historią Brzózy. Na koniec,
uczestnicy spotkania dokonali wpisu do
księgi pamiątkowej.
Wystawę można było podziwiać od
7 grudnia 2009 r w Bibliotece Publicznej w Brzózie, a 6 stycznia 2010 r została przeniesiona do Biblioteki Publicznej
w Głowaczowie i będzie czynna do końca
stycznia.
W związku z dużym zainteresowaniem, jakim cieszyło się spotkanie z Panem Karasiem, biblioteka poszerzając
swoją działalność kulturalną, planuje częściej organizować tego rodzaju spotkania.
Głównym celem Biblioteki Publicznej
w Brzózie jest zaspakajanie i rozwijanie
potrzeb czytelniczych oraz przygotowanie małych dzieci do wczesnych kontaktów z książką i biblioteką. Oferujemy
dostęp do księgozbioru o szerokim spektrum, prasy ogólnopolskiej i regionalnej.
Ponadto biblioteka zachęca do brania
udziału w różnego rodzaju konkursach
literackich, czytelniczych i plastycznych,
organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Głowaczowie i w Brzózie. Biblioteki dysponują również czytelniami
internetowymi „ikonka” umożliwiając
bezpłatny dostęp do komputerów i Internetu. W najbliższym czasie w Bibliotece
w Brzózie planowane jest uruchomienie
Dyskusyjnego Klubu Książki.
Małgorzata Skierniewska
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w Kozienicach

Próbne matury od kilku lat były przygotowywane przez Centralną Komisję
Egzaminacyjną w styczniu i gotowe arkusze w wersji papierowej lub na płycie CD
były przesyłane do szkół. Próbna matura
dawała uczniom możliwość sprawdzenia
swoich umiejętności i wiedzy, wskazywała
obszary do uzupełnienia oraz umożliwiała
przećwiczenie procedur maturalnych.
W roku szkolnym 2009/2010 CKE zaproponowała uczniom szkół ponadgimnazjalnych próbny egzamin maturalny tylko
z matematyki w listopadzie, ponieważ
w tym roku uczniowie po raz pierwszy
przystąpią do matury obowiązkowej z matematyki. CKE uznała, iż nie ma potrzeby
organizować sprawdzenia umiejętności
i wiedzy podczas próbnego egzaminu maturalnego z innych przedmiotów.

Starając się zaspokoić oczekiwania
uczniów naszej szkoły i ich rodziców,
p. Dyrektor, po konsultacji z Gronem
Pedagogicznym, podjęła decyzję, że
w I LO zostaną przeprowadzone wewnętrzne próbne matury z języka
polskiego i języków obcych. Arkusze
egzaminacyjne zostaną przygotowane
zgodnie z obowiązującymi standardami na poziomie podstawowym i rozszerzonym przez specjalne komisje
złożone z nauczycieli szkoły. Uczniowie naszego liceum będą mieli możliwość wyboru poziomu, na którym
pragną sprawdzić swoją wiedzę. Podczas Rady Pedagogicznej 19.01.2010
ustalono termin próbnego egzaminu maturalnego w „zielonym” na
23 i 24 lutego 2010 r. o godz. 8.00.
Mamy nadzieję, iż ten próbny egzamin pomoże naszym uczniom dostrzec i uzupełnić braki, przećwiczyć
procedury, a nauczycielom wskaże,
w jakim zakresie powinni jeszcze
z uczniami intensywniej popracować.
J.K.

SPOTKANIE
NOWOROCZNE
EMERYTÓW
9 stycznia w Spółdzielni Mieszkaniowej
w Kozienicach odbyło się spotkanie noworoczne zorganizowane przez kozienicki Oddział Rejonowy Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Wzięło w nim udział
120 członków związku z Kozienic i Głowaczowa, a także goście – wiceburmistrz
gminy Kozienice Małgorzata Bebelska oraz
ksiądz Jan Szczerba z kościoła pw. Św. Józefa
w Kozienicach. Wszystkich zebranych przywitała przewodnicząca związku Teresa Siejka.
Następnie wiceburmistrz złożyła uczestnikom
spotkania serdeczne noworoczne życzenia
i poinformowała zebranych o pomocy Urzędu Miejskiego dla członków związku. Urząd
wspiera działalność związku przekazując
środki finansowe m.in. na zorganizowanie
wczasów dla osób najbiedniejszych, na wydatki związane z kosztami przejazdów na wycieczki do Częstochowy, Lichenia, na wyjazdy
do teatrów do Lublina i Warszawy. Przewodnicząca kozienickiego oddziału Teresa Siejka w imieniu swoim i wszystkich członków
kozienickiego oddziału ZERiI podziękowała
staroście kozienickiemu Januszowi Stąporowi, Tomaszowi Śmietance burmistrzowi gminy Kozienice za okazywaną pomoc i wsparcie
w działalności związku, a Andrzejowi Gogaczowi prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej
w Kozienicach za udostępnianie sali na imprezy organizowane przez związek.
a.b.

BEZPŁATNE DOWODY
OSOBISTE

1 stycznia 2010 roku weszła w życie zmiana ustawy o ewidencji ludności
i wydawaniu dowodów osobistych, na
podstawie której osoby ubiegające się
o wydanie dowodu osobistego otrzymają
ten dokument bezpłatnie. Do końca ubiegłego roku wydanie dowodu tożsamości
wiązało się z uiszczeniem opłaty w wysokości 30 zł, wynikającej z kosztów wytworzenia tego dokumentu. Obowiązywały zwolnienia z opłat w przypadku gdy
miał miejsce błąd urzędnika lub zniszczenie dokumentu nastąpiło w wyniku klęski
żywiołowej, czy też wypadku.
Począwszy od 1 stycznia bezpłatny
dowód mogą otrzymać wszystkie zainteresowane osoby, zarówno te, które po
raz pierwszy ubiegają się o jego wydanie,
a także te które wymieniają dokument
z powodu zmiany adresu lub nazwiska.
Na wprowadzonych z początkiem roku
zmianach z pewnością skorzystają osoby,
którym kończy się ważność dokumentu
tożsamości.
M.D.
www.kozienicepowiat.pl
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AKCJA EKOLOGICZNA „SOS DLA ZIEMI”
W dniu 26.11.2009 r. w Publicznej
Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach przy
współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kozienicach dokonano podsumowania i rozstrzygnięcia VII edycji
konkursu „SOS dla Ziemi”. Wręczono

nagrody rzeczowe, dyplomy uczniom,
opiekunom i placówkom oświatowym.
Tegoroczna edycja konkursu realizowana była pod hasłem: „Drugie życie
elektrośmieci”.
Na podsumowanie akcji ekologicznej przybyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Urzędu Miejskiego
w Kozienicach oraz Firmy Handlowej
„MAT”.
We wrześniu 2009 r. do akcji ekologicznej przystąpili uczniowie klas piątych i zapoznali się z filmem „Każdy
uczeń wie, co zrobić z ZSEE”, który
otrzymaliśmy od ElektroEko Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego
i Elektronicznego S.A. w Warszawie.

www.kozienicepowiat.pl

Uczestniczyli oni w zajęciach lekcyjnych o tematyce – Tajemnicze ZSEE,
Szkolny detektyw na tropie ZSEE,
Każdy uczeń wie, co zrobić z ZSEE.
Piątoklasiści przeprowadzili ankietę
„Czy wiesz, ile zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) jest
w twoim domu?”, w której udział wzięło 90 rodzin.
W ramach akcji 26.11.2009 r. przeprowadzona została zbiórka zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego
na terenie szkoły, o której informowały
ogłoszenia w telewizji kablowej oraz
w kościele Św. Rodziny i plakaty rozwieszone na osiedlach.
Firma Handlowa „MAT” Marka Pyjosa postawiła samochód przed szkołą
i przyjmowała sprzęt od ludności. Telewizory i monitory odebrała Kozienicka Gospodarka Komunalna. Zebrano
1621 kg zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.
W roku 2008 zebrano 1432 kg ZSEE,
a w 2007 r. 1161 kg.
Uczniowie, którzy przynieśli zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane
przez Starostwo Powiatowe w Kozienicach i ElektroEko Organizację Odzysku
Sprzętu Elektronicznego i Elektrycznego w Warszawie S.A.
Do powiatowego konkursu przyrodniczego z cyklu „SOS dla Ziemi” pt.
„Drugie życie elektrośmieci” zgłoszono prace uczniów z 8 placówek oświatowych. Konkurs obejmował dwie
dziedziny twórczości: plastykę i literaturę (poezja i proza). Prace oceniane
były w trzech kategoriach wiekowych:
szkoły podstawowe klasy I-III i klasy
IV-VI oraz młodzież gimnazjalna.
Spośród złożonych 45 prac plastycznych i 19 prac literackich komisja biorąc pod uwagę
zasady zawarte
w opracowanym
wcześniej regulaminie
wyłoniła laureatów
w poszczególnych kategoriach
wiekowych.
Łącznie
przyznano 16 nagród
i 8 wyróżnień.
W
dziedzinie
plastyki:
kategoria – szkoły podstawowe
klasa I – III

1 miejsce – Oliwia Sobota PSP nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Kozienice
2 miejsce – Jakub Cytryniak PSP nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi Kozienice
3 miejsce – Ada Rębiś PSP nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Kozienice
wyróżnienie – Ola Bachanek PSP
Bogucin
wyróżnienie – Agnieszka Kowalczyk
PSP nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
Kozienice
wyróżnienie – Kamil Jędrzejczak PSP
nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
Kozienice
klasy IV – VI
1 miejsce – Mikołaj Marszula PSP
Bogucin
2 miejsce – Rafał Śmietanka PSP
Piotrkowice
3 miejsce – Wiktor Czaplarski PSP nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi Kozienice
wyróżnienie – Natalia Wolszczak PSP
Piotrkowice
wyróżnienie – Dawid Tarnawski PSP
Kociołki
wyróżnienie – Sebastian Jastrzębski
PSP nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
Kozienice
kategoria – gimnazja
1 miejsce – Patrycja Bachanek PG nr 1
Kozienice
2 miejsce – Bernadeta Gutkowska PG
Świerże Górne
3 miejsce – Sylwia Burza PG nr 1
Kozienice
W dziedzinie literatury:
Kategoria – szkoły podstawowe
Klasa I – III
1 miejsce – Aleksandra Mindewicz
PSP nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
Kozienice
2 miejsce – Agnieszka Piech PSP nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi Kozienice
3 miejsce – Oliwia Leśniak PSP nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi Kozienice
Klasa IV – VI
1 miejsce – Iga Jasek PSP nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Kozienice
2 miejsce – Weronika Krakowiak PSP
Bogucin
3 miejsce – Anna Spytek PSP Bogucin
wyróżnienie – Małgorzata Ćwiek PSP
Bobrowniki
Kategoria – gimnazja
1 miejsce – Martyna Łepecka PG Świerże
Górne
Wyróżnienie – Izabela Pawlik PG
Świerże Górne
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TLENEK WĘGLA – CICHY ZABÓJCA

CO TO JEST TLENEK WĘGLA?
Tlenek węgla (CO), popularnie zwany czadem, jest bezbarwnym, bezwonnym, bez smaku, silnie trującym gazem, nieco lżejszym od powietrza. Powstaje w skutek niepełnego spalania (przy niedostatecznym dopływie tlenu) substancji organicznych i nieorganicznych.
DLACZEGO TLENEK WĘGLA JEST TAK NIEBEZPIECZNY?
Tlenek węgla jest śmiertelną trucizną dla organizmu człowieka oraz każdego innego, który
używa hemoglobiny do transportu tlenu. Mechanizm zatrucia polega na wiązaniu się tlenku węgla z hemoglobiną w związek zwany karboksyhemoglobiną (HbCO), niezdolny do przenoszenia tlenu. Wyłączenie hemoglobiny z transportu krwi powoduje zaburzenie procesu oddychania,
co w efekcie prowadzi do niedotlenienia tkanek. Najpoważniejsze uszkodzenia spowodowane
niedotlenieniem powstają w ośrodkowym układzie nerwowym. Zdolność wiązania się tlenku
węgla z hemoglobiną jest około 300 razy większa niż z tlenem. Dlatego już niska koncentracja
CO w powietrzu może stanowić istotne zagrożenie dla człowieka. Szybkość procesu wiązania
się tlenku węgla z hemoglobiną zależy od stężenia CO we wdychanym powietrzu, od czasu
narażenia (działania) oraz właściwości organizmu. Tlenek węgla jest bardzo niebezpieczny nie
tylko ze względu na silne i skryte działanie toksyczne, ale również dlatego, że jedynie w przypadku posiadania odpowiednich urządzeń tj. detektorów tlenku węgla możemy jednoznacznie
ocenić czy nie pozostajemy pod jego wpływem.
KTO JEST NARAŻONY NA DZIAŁANIE TLENKU WĘGLA?
Każda osoba przebywająca w środowisku skażonym tlenkiem węgla jest narażona
na jego wpływ. Efekty działania CO, przy takim samym stężeniu mogą być jednak
różne dla różnych osób.
Do grupy największego ryzyka należą:
• noworodki i niemowlęta (obok normalnej hemoglobiny występuje u nich hemoglobina płodowa, która wiąże dwukrotnie więcej tlenku węgla niż zwykła hemoglobina),
• dzieci,
• kobiety ciężarne,
• osoby w podeszłym wieku,
• osoby z wadami serca oraz chorobami oskrzelowo-płucnymi,
• osoby z wadami serca oraz niewydolnością układu oddechowego.
Cięższym zatruciom ulegają także osoby wykonującą pracę związaną z dużym wysiłkiem fizycznym.
JAKIE SĄ STOPNIE ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA?
W zależności od stężenia tlenku węgla w powietrzu, czasu narażenia i właściwości
organizmu stopnie zatrucia dzieli się na: lekkie, średnie i ciężkie.
Lekkie zatrucie:

Lekki ból głowy, mdłości, wymioty, osłabienie - symptomy podobne jak przy
zatruciu pokarmowym lub grypie.

Średnie zatrucie:

nasilający się ból głowy, senność, zaburzenia świadomości i równowagi,
przyśpieszenie i zaburzenia rytmu serca.

Ciężkie zatrucie:

drgawki, utrata przytomności, uszkodzenia mięśnia sercowego, płuc oraz mózgu.
Nieodwracalne zmiany, których następstwem jest śmierć.

UWAGA! Objawy zatrucia tlenkiem węgla występujące we wczesnym okresie takie
jak: niepokój, lekki ból i zawroty głowy, nudności, zmęczenie są charakterystyczne
również dla zatrucia pokarmowego lub grypy.
Mogą, więc być przyczyną złej diagnozy oraz niewłaściwego sposobu leczenia!
Tlenek węgla jest trucizną kumulującą się w organizmie! Przebywanie przez krótki
czas w pomieszczeniach o wysokim stężeniu CO oraz przez dłuższy czas w pomieszczeniach o niskim stężeniu CO, może wywołać nieodwracalne zmiany w organizmie.
Jeżeli odczuwasz jakiekolwiek symptomy mogące świadczyć nawet o lekkim zatruciu
tlenkiem węgla, skontaktuj się niezwłocznie ze swoim lekarzem!
PAMIĘTAJ! Objawy zatrucia najwcześniej mogą wystąpić u dzieci oraz zwierząt domowych.
JAK SIĘ ZABEZPIECZYĆ PRZED DZIAŁANIEM TLENKU WĘGLA?
Przede wszystkim nie należy dopuścić do jego powstawania. Tlenek węgla powstaje
wyłącznie w sytuacji, gdy spalanie płomieniowe odbywa się w atmosferze niedostatecznej ilości tlenu. Dlatego bardzo ważne jest zapewnienie stałego dopływu powietrza
do pomieszczenia, w którym odbywa się spalanie płomieniowe materiałów stałych,
ciekłych bądź gazowych. Należy zwrócić szczególną uwagę na drożność przewodów
wentylacyjnych, dymowych i spalinowych. Przynajmniej 1 raz w roku należy te przewody poddać ocenie stanu technicznego. Nie wolno również zastawiać kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach.
MATERIAŁ OPRACOWANO W KPP W KOZIENICACH
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„WIGILIJNE SPOTKANIE
MIESZKAŃCÓW ZIEMI
KOZIENICKIEJ”
W piątkowe popołudnie 18 grudnia
w Kozienicach na terenie przy krytej
pływalni „Delfin” odbyło się wigilijne
spotkanie mieszkańców Ziemi Kozienickiej.
Zostało one zorganizowane przez
Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe
w Kozienicach we współpracy z proboszczami kozienickich parafii i Elektrownią
Kozienice S.A. Było to pierwsze takie
spotkanie w powiecie kozienickim.
W programie artystycznym przygotowanym na tę okazję wystąpili uczniowie szkół podstawowych z Nowej Wsi
i Kozienic oraz kozienickich gimnazjów,
licealiści, grupa teatralna i cherleaderki
z Ogrodu Jordanowskiego, działający
przy Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek
od Cierpiących w Kozienicach chór FAMI-RE, zespół Diakonia, soliści z Kozienickiego Centrum Kultury Rekreacji
i Sportu, jak również członkowie chórów
seniora Relaks i Złota Jesień z Kozienic.
Podczas wigilijnego spotkania można było obejrzeć stoiska prezentowane
przez jednostki organizacyjne gminy
i powiatu, Rodzinne Ogrody Działkowe,
Stowarzyszenia Twórców Ludowych
oraz Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych. Zainteresowane osoby za symboliczną złotówkę
miały okazję kupić ozdoby choinkowe
i stroiki świąteczne wykonane przez wychowanków kozienickich przedszkoli,
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Opactwa, Placówki Socjalizacyjnej PANDA, I Liceum Ogólnokształcącego z Kozienic i lokalnych

artystów. Na wszystkich przybyłych
gości czekały potrawy wigilijne m.in.
barszcz czerwony, pierogi i kapusta
z grochem, przygotowane przez pracowników Domu Pomocy Społecznej i Zespołu Szkół Nr 1 z Kozienic oraz miejscowych restauratorów.
magdalena domagała
www.kozienicepowiat.pl
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Psychologiczne spojrzenie
na zaburzenia odżywiania
Zaburzenia odżywiania (ang. ED
eating disorders) określane są najczęściej
w literaturze przedmiotu jako schorzenia,
które powstają wówczas, gdy jednostka
nadmiernie koncentruje się na jedzeniu.
Pożywienie staje się dla niej ważnym elementem, źródłem obsesji, środkiem prowadzącym do patologicznego zaspokojenia własnych potrzeb.
Do najczęściej występujących i najbardziej znanych zaburzeń odżywiania
należą: jadłowstręt psychiczny (ang. anorexia nervosa), żarłoczność psychiczna
(ang. bulimia nervosa), otyłość prosta,
zespół gwałtownego objadania się (ang.
binge eating disorder, BED). Wśród mniej
znanych wymienia się także pice – zaburzenia łaknienia.
W niniejszym artykule szczególną
uwagę chciałybyśmy zwrócić na funkcjonowanie społeczne osób, u których
zdiagnozowano anoreksję lub bulimię
psychiczną, jak również osób borykających się z otyłością prostą. Z dnia na
dzień niezwykle ważna staje się skala
problemu. W krajach wysoko rozwiniętych obserwuje się stałe narastanie odsetka ludzi otyłych, coraz głośniej i częściej
mówi się też o skrajnym wychudzeniu,
prowadzącym do śmierci, jako końcowy
efekt wyniszczenia z powodu anoreksji psychicznej. A statystyki dotyczące
zaburzeń łaknienia są przerażające. Odchudzają się już dziewięciolatki, 81%
z nich przeraża fakt, że mogą kiedyś utyć.
Tylko 35% chorych podejmujących terapię wraca do normalnego stanu, reszta
z chorobą zmaga się przez wiele lat, 10%
z nich umiera. 91% kobiet kontroluje
i próbuje zmienić swoją wagę, 22%
z nich odchudza się cały czas.
W naszej kulturze ludzie otyli często
mają powody, by czuć się nieatrakcyjnie.
Tusza kojarzy się z chorobami oraz brakiem sprawności fizycznej i seksualnej.
Pulchna dziewczynka w szkole podstawowej jest obiektem drwin, otyła nastolatka w gimnazjum lub szkole średniej
jest wyłączona z życia towarzyskiego.
Ludzie otyli nie uczestniczą w rywalizacji
sportowej, nie stanowią obiektów pożądania masowej wyobraźni. Nadwaga zbyt
często staje się sygnałem dla pracodawcy,
że jej właściciel nie podejmuje wyzwań
i może nie poradzić sobie ze stawianymi
mu zadaniami.
Na takie sformułowania można się
oburzyć, większość z nas, bowiem deklaruje swoją tolerancyjność i brak uprzedzeń
w stosunku do wszelkich odmienności.
www.kozienicepowiat.pl

Czy jednak będąc pracodawcą, wybierając spośród dwóch kandydatów o podobnych kompetencjach, damy szansę osobie
szczupłej i ładnej, czy mniej atrakcyjnej
z nadwagą? Czy w naszym obrazie człowieka sukcesu jest miejsce na dodatkowe
kilogramy?
Często traktujemy drugiego człowieka, tak jak go widzimy. Nie zastanawiamy
się, co stało się przyczyną jego aktualnego wyglądu. Automatycznie przypinamy
mu etykietę otyły lub anorektyczny, nieszczęśliwy i smutny lub atrakcyjny człowiek sukcesu i wiary w siebie. Często,
paradoksalnie, ludzie otyli to właśnie ci
pogodzeni z losem i własnym wyglądem,
a szczupłe kobiety sukcesu karzą swoje
ciała wciąż nową dietą cud, z niezadowoleniem zerkają na wagę, z obawy przed
samą sobą ograniczają pobyty w restauracjach, a nawet we własnych kuchniach.
W efekcie są bardziej spięte, stają się depresyjne, egocentryczne, zapatrzone we
własne potrzeby. A wszystko zaczyna się
już w dzieciństwie. Wtedy, w przypadku
dzieci otyłych, niezwykle ważna staje się
diagnoza, a przede wszystkim, diagnostyka różnicowa otyłości prostej. Zaburzenie, jakim jest otyłość nie ma w psychologii klinicznej wyodrębnionych ogólnie
przyjętych kryteriów diagnostycznych.
W przeciwieństwie do anoreksji, czy
bulimii w psychiatrycznej klasyfikacji
i w DSM-IV otyłość nie jest wymieniana.
Otyłość jest objawem somatycznym,
dlatego często przez rodziców i pacjentów jest traktowana, jako dolegliwość,
choroba o etiologii wyłącznie somatycznej. Pomoc, jaką zwykle otrzymują od
lekarzy dzieci otyłe i ich rodzice dotyczy
zaleceń odnoszących się m.in. do zmiany
trybu życia, czy diety. Z uwagi na udział
czynników psychicznych w powstawaniu
otyłości prostej nieoceniona jest dodatkowo pomoc doświadczonego psychologa
zorientowanego w technikach prowadzenia terapii rodzinnej. Praca terapeutyczna z dzieckiem otyłym i jego rodzicami
może stanowić długotrwały proces. Jego
efekt zależny jest od motywacji pacjenta
i jego rodziców, a także od umiejętności
radzenia sobie z często występującą frustracją. Główne skutki otyłości prostej
dotyczą problematyki samooceny i funkcjonowania społecznego tych osób. Warto zwrócić uwagę na konsekwencje występowania otyłości w poszczególnych
etapach rozwoju dziecka. Dzieci otyłe
w wieku szkolnym mogą mieć poczucie
małej atrakcyjności fizycznej, negatyw-

nie
oceniają
własny wygląd,
czują się nielubiane przez
innych. Często uruchamiają w stosunku
do siebie negatywne emocje. Otyłe nastolatki mają poczucie odrzucenia, nie
czują się przynależne do grupy rówieśniczej. Otyli dorośli mają niską samoocenę, często przeżywają depresję, a w sytuacjach społecznych negatywne emocje
(smutek, żal, osamotnienie). Przeżycia te
znajdują odzwierciedlenie w ich zachowaniu, powodują brak wiary we własne
możliwości, pasywność. Podejmują więc
działania mające niwelować niepokój
i negatywne emocje, a z czasem tracą
kontrolę nad potrzebą ciągłego ograniczania pokarmów, dążenia do idealnej
szczupłej figury. Przyjmuje się, że około
0,8 – 1,1% dziewcząt do 25 roku życia
w przypadku anoreksji nervosa i 4 – 15%
dziewcząt między 16 a 18 rokiem życia
w przypadku bulimii nervosa, świadomie podejmuje działania doprowadzające je do wspomnianych zaburzeń.
Głównym podłożem zaburzeń łaknienia u młodych ludzi są uwarunkowania
psychiczne, wzorce, które wynosimy
z domu, a także te lansowane przed
media. Kiedy chory podejmuje terapię,
powinna w niej uczestniczyć również
najbliższa rodzina. Przede wszystkim
jednak, należy zwracać uwagę na pierwsze, niepokojące symptomy. A te, niestety, często otoczenie dostrzega zbyt
późno. Nadmierny perfekcjonizm, zainteresowanie swoją wagą, odmowa spożywania posiłków, chudnięcie, nerwowość
i unikanie kontaktu z ludźmi, powinny
wyostrzyć czujność rodziców i otoczenia. Warto zaryzykować wizytę u specjalisty (psychologa) wcześniej, aby później uniknąć wieloletniej hospitalizacji.
I choć patrząc na piękne, fałszywe obrazy,
którymi karmią nas media, coraz trudniej
nam uwierzyć, że piękno ma wiele wymiarów (i rozmiarów), próbować zaakceptować siebie. Cena, którą poniesiemy
chcąc siebie radykalnie zmienić, może
się okazać zbyt wysoka.
W kolejnych artykułach postaramy
się przybliżyć etiologię, przebieg i sposoby radzenia sobie w sytuacji wystąpienia podejrzenia zaburzenia łaknienia, tj. w przypadku otyłości prostej,
anoreksji i bulimii psychicznej.
Dorota Marut
Agnieszka Misiak-Sadowska
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PODSUMOWANIE PROJEKTU „PROMOCJA I WSPIERANIE
RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO”
11 grudnia 2009 roku w Kozienicach
odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach realizowanego
przez tę jednostkę projektu pod nazwą
„Promocja i wspieranie rodzicielstwa zastępczego”. Uczestniczyli w nim rodzice
zastępczy mieszkający w powiecie kozienickim, Janusz Stąpór starosta i Józef
Grzegorz Małaśnicki wicestarosta powiatu kozienickiego, pracownicy PCPR, oraz
przedstawicielki Ośrodka AdopcyjnoOpiekuńczego z Radomia.
Podczas spotkania dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach przedstawiła działania podjęte
na rzecz rodzin zastępczych w ramach realizowanego w 2009 roku projektu. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej oraz Starostwa Powiatowego w Kozienicach możliwe było
wydanie materiałów informacyjnych
oraz zorganizowanie obchodów Dni Rodzicielstwa Zastępczego i wycieczki integracyjnej dla rodzin zastępczych. W ramach projektu w Kozienicach utworzony
został punkt konsultacyjny dla rodziców
zastępczych i dzieci przebywających
w rodzinach zastępczych, w którym porad udzielała psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach. – „Punkt konsultacyjny działał
w co drugi czwartek. Psycholog pracował w godzinach popołudniowych, nie
kolidujących z pracą rodziców, tak aby
każdy, kto potrzebował pomocy i wsparcia mógł z niego skorzystać” powiedziała podczas spotkania dyrektor PCPR
Urszula Kowalik, dodając jednocześnie,
że – „ogłoszenie o uruchomieniu punktu konsultacyjnego zamieszczone było
w lokalnych mediach, oprócz tego zapraszaliśmy indywidualnie rodziców zastępczych. Kilka rodzin zgłosiło się do nas
i skorzystało z oferowanej pomocy.
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W roku 2010
planujemy kontynuować
tę
działalność”.
W
trakcie
podsumowania
projektu
dyrektor
PCPR
podziękowała
rodzicom
zastępczym za ich
trud i wkład włożony w opiekę
i wychowywanie dzieci, którymi zobowiązali się zająć.
Przypomniała
też, że „na terenie naszego powiatu mamy
48 rodzin zastępczych, w tym 6 nie spokrewnionych. Jest jedna rodzina zawodowa, wielodzietna, która wychowuje
czwórkę dzieci. Ponadto jedna rodzina
zastępcza przeszła już szkolenie w ośrodku adopcyjnym i mamy nadzieję, że
w najbliższym czasie będzie mogła przyjąć w wychowanie dzieci”.
Uczestniczący w spotkaniu starosta
Janusz Stąpór mówił o tym, jak ważne
jest wychowanie dziecka i otoczenie
go miłością i odpowiednią opieką. Życząc rodzicom zastępczym powodzenia
w pokonywaniu codziennych trudności
powiedział, „dzieci są naszym największym dobrem, to one będą kiedyś budować nasze państwo. Jak te dzieci wychowamy i jakie im stworzymy warunki, takie
będziemy mieć państwo i społeczeństwo.
Dlatego dziękuję Wam za to co robicie.
W środowisku rodzinnym dzieci będą się
chowały najlepiej, będą miały rodziców,
domy, będą otoczone miłością, a to daje
szansę na to, że dziecko będzie należycie
wychowane i komuś kiedyś odda to, co
dostało od innych”.
Głównym punktem
spotkania integracyjnego było szkolenie
pt.
„Rodzicielstwo
zastępcze – wielkie
wyzwanie, ogromna
satysfakcja”,
które
poprowadzili specjaliści z Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego
z Radomia. Na wstępie Monika Bednarczyk – dyrektor tego
ośrodka przypomniała zebranym o tym, iż
rok 2009 ogłoszony

został rokiem rodzinnej opieki zastępczej i o tym, że „rodzina zastępcza to
po prostu rodzina. Wy jesteście rodziną
zastępczą – mamą i tatą, Wy przekazujecie dzieciom pewne normy, wzorce,
wychowujecie je tak, jak własne”. Dyrektor radomskiego ośrodka przedstawiła także wyniki badań dotyczących
funkcjonowania w Polsce rodzin zastępczych, wspomniała o tym, jak dobrze przygotować się do roli rodzica zastępczego i jakie dylematy towarzyszą
potencjalnym rodzicom zastępczym,
a także o tym, na jakie wsparcie może
i powinna liczyć rodzina zastępcza.
Zwróciła uwagę na konieczność utworzenia w Kozienicach grupy wsparcia
dla rodziców zastępczych, ponieważ
– „na co dzień sami musicie radzić sobie ze swoimi bolączkami, a spotykając
się z innymi rodzinami zastępczymi możecie wymienić się doświadczeniami,
porozmawiać na temat tych samych
problemów i tego, jak je rozwiązać. Nie
musicie obawiać się braku zrozumienia,
bo inni rodzice zastępczy, jak również
dzieci wychowujące się w takich rodzinach niejednokrotnie borykają się z takimi samymi trudnościami i wątpliwościami”. Podczas swojego wystąpienia
Monika Bednarczyk zwróciła uwagę na
kwestię sieroctwa i problem akceptacji
dzieci wychowujących się w rodzinach
zastępczych w grupach rówieśniczych,
jak również wspomniała o działalności
dwóch fundacji – Św. Mikołaja oraz
Ernst&Young, które wspierają rodziny
zastępcze.
Na zakończenie spotkania wygłoszona
została prelekcja na temat uzależnień, na
które narażone są dzieci m.in. od internetu, hazardu czy telefonu komórkowego.
Magdalena Domagała
www.kozienicepowiat.pl
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XXXVI Sesja Rady
Powiatu
Kozienickiego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Rok 2010 to kolejny rok możliwości korzystania ze środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Członkostwo naszego kraju w Unii
Europejskiej pozwala na realizację różnych przedsięwzięć, które mogą być współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizacja działań w ramach „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2006-2014” oraz zatrudnienie pracownika socjalnego ds. osób
niepełnosprawnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach
uprawniają do ubiegania się w 2010 roku o dofinansowanie do projektu systemowego „Upowszechnianie integracji społecznej w Powiecie kozienickim”, zgodnie
z wymogami wskazanymi w „Zasadach przygotowywania, realizacji i rozliczania
projektów systemowych Ośrodków Pomocy społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie ora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”.
Trzecia edycja projektu będzie realizowana zgodnie z wytycznymi Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
powiatowe centra pomocy rodzinie.
W ramach tegorocznych działań dla osób zakwalifikowanych do uczestnictwa
w projekcie przewiduje się między innymi zorganizowanie kompleksowych turnusów wyjazdowych. W zakresie zadań projektowych planuje się objąć wsparciem
uczestników poprzez instrumenty aktywnej integracji, w ramach których będzie
możliwość skorzystania z pomocy m.in. psychologa, doradcy zawodowego i innych specjalistów w zależności od zgłoszonych potrzeb.
Przewiduje się, że podobnie jak w roku ubiegłym, na realizację przedsięwzięć
w ramach projektu w 2010 roku zostanie przeznaczona kwota około 390 000 złotych, w tym 10,5% wkład własny. O udział w projekcie mogą ubiegać się:
• osoby niepełnosprawne,
• osoby opuszczające rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo – wychowawcze
oraz placówki, o których mowa w art. 88 ustawy o pomocy społecznej (kategoria ta skrótowo jest określana jako osoby „usamodzielniane”)
Warunkiem zakwalifikowania osób do udziału w projekcie jest spełnienie dodatkowych kryteriów, a mianowicie muszą to być osoby:
• bezrobotne i/lub
• nieaktywne zawodowo i/lub
• zatrudnione
zagrożone wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej.
Ponieważ przystępujemy do pisania wniosku o dofinansowanie na 2010 rok zwracamy
się z prośbą o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach ul. Świerczewskiego 20, wszystkie zainteresowane osoby niepełnosprawne i ich
rodziny oraz usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych, celem uzyskania szczegółowych informacji o projekcie i wypełnienie wstępnych deklaracji.
Tel. (48) 611 02 26, fax (48) 611 02 27, e-mail: pcpr@kozienicepowiat.pl
Informacje dostępne są również na stronie www.pcprkozienice.pl
Opracowała: Violetta Bednarek
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W dniu 30 grudnia 2009r. odbyła się
XXXVI Sesja Rady Powiatu Kozienickiego.
Głównym punktem obrad było
uchwalenie budżetu Powiatu Kozienickiego na 2010 rok Po przedłożeniu
budżetu i przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji
Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu
i Rozwoju Gospodarczego oraz dyskusji rada podjęła uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu.
Podjęte zostały uchwały w sprawie:
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok,
– wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kozienicach na 2009 rok,
– zmiany do uchwały Nr XXVII/209/2009
z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych
do
realizacji
w Powiecie Kozienickim na 2009 rok,
– zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Kozienicach,
– rozpatrzenia skargi na Dyrektora PUP
w Kozienicach,
– przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu na
2010 rok,
– zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Kozienickiego na 2010 rok,
– zatwierdzenia Planów Pracy Stałych
Komisji Rady na 2010 rok,
– procedury uchwalenia budżetu powiatu oraz rodzaju i szczegółowości
materiałów informacyjnych wymaganych przy sporządzaniu projektu
budżetu powiatu kozienickiego.
Radni uchwalili także uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kozienice na realizację
zadania „Przebudowa drogi gminnej
Janików Folwark – Ruda Śmietanki”
oraz udzielenia pomocy finansowej dla
Gminy Głowaczów na realizację zadania „Przebudowa drogi Nr 3426014
Mariampol – Grabnowola”.
D.D.
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Studniówka 2010

studniówki w powiecie kozienickim
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach

Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
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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. 048 611-73-44 fax. 048 611-73-41
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. 048-611-73-42.
w Kozienicach
Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu.
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