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Wykonanie budżetu za 2009 rok,
absolutorium dla Zarządu Powiatu

P

odczas kwietniowej Sesji Rady Powiatu Kozienickiego, radni zdecydowaną
większością głosów udzielili absolutorium
Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu
powiatu za 2009 rok. Jaki był ten budżet?
W imieniu własnym i Zarządu dziękuję
Radzie za udzielenie absolutorium, a także
za konstruktywną nić porozumienia mimo
różnicy zdań wynikającej z dbałości o dobro powiatu oraz za współpracę na rzecz
rozwoju powiatu. Dyskusje często burzliwe prowadzone są nad rozwiązywaniem
problemów funkcjonowania powiatu.
Chcę przekazać wszystkim pracownikom
Starostwa wyrazy podziękowania za pracę
przy wykonywaniu zadań wynikających
z realizacji budżetu i działalności urzędu.
Budżet powiatu kozienickiego na 2009
rok był budżetem bardzo proinwestycyjnym.
Powiat zrealizował projekty inwestycyjne
i bieżące na kwotę ponad 21 milionów złotych, przy czym 16 milionów zł, to środki
pozyskane ze źródeł zewnętrznych, z UE,
z Urzędu Marszałkowskiego, z budżetu państwa, a także WFOŚiGW i FOGR. Wkład
własny powiatu to kwota 5 milionów zł. Duże
środki pozyskały również jednostki powiatu
– PUP ok. 7 mln zł na działania związane ze
zwalczaniem bezrobocia, PCPR ok. 400.000
zł, Zespół Szkół Nr 1 w Kozienicach około
300 tysięcy złotych z EFS – POKL – „Dobre
kwalifikacje drogą do sukcesu na rynkach pra-

cy Unii Europejskiej”.
Jakie ważniejsze inwestycje zostały zrealizowane przez powiat w roku ubiegłym?
Najwięcej środków finansowych przeznaczone zostało na budowę i remonty
dróg powiatowych ok. 7 mln zł, w tym
2 drogi współfinansowane w wys. ponad 3,2
mln zł ze środków UE w ramach RPOW
– przebudowa drogi powiatowej nr 1711W
Ursynów – Aleksandrówka na odcinku Ursynów – Stanisławów – III etap o długości
2346 mb i drogi powiatowej nr 1704W Magnuszew – Moniochy na odcinku Łękawica
– Studzianki Pancerne o dł. 2900 mb. Chcę
podkreślić, że w 2009 roku w powiecie kozienickim zmodernizowano i przebudowano
łącznie ponad 15,8 km dróg i wybudowano
ponad 3,12 km chodników. Z inwestycji
w oświacie, największe to wybudowanie
boiska sportowego „Orlik 2012” przy Zespole Szkół NR 1 w Kozienicach, boiska wielofunkcyjnego przy OSW w Opactwie. Ponadto
w jednostkach oświatowych na różne inwestycyjne wydano około 0,6 mln zł.
A jak była różnica wynikająca z wykonania dochodów i wydatków budżetowych?
Na koniec 2009 roku różnica ta wynosiła ponad 2,1 mln zł, powstał deficyt budżetowy, który został sfinansowany emisją obligacji i wolnymi środkami z lat ubiegłych.
Budżet na 2009 rok był bezpieczny dla
finansów powiatu, ponieważ wskaźnik zadłużenia do wykonania dochodu wynosił
14,8% , a zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych limit zadłużenia wynosi
60%. Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami
zadłużenia łącznie z kosztami obsługi długu
wynosił 2,8%, przy limicie 15% wg art. 169
ustawy o finansach publicznych. Nasz budżet
był budżetem bezpiecznym, pozwalał na zadłużenie się i starania o środki zewnętrzne,
przy posiadaniu wkładu własnego. Podobnie
jak ułożony budżet powiatu na 2010 rok, który także pozwoli na ewentualne bezpieczne
zadłużanie, ale tylko proinwestycyjne, przy
tym chciałbym zaznaczyć, że nie zaciągamy
kredytów, zadłużenie jest finansowane emisją obligacji.
Z Januszem Stąporem Starostą Kozienickim rozmawiała Danuta Delekta.

MATURY 2010

Jak co roku w maju przyszedł czas na
matury. Egzaminy rozpoczęły się 4 maja
i potrwają do końca miesiąca. Przystąpili do
nich również absolwenci trzech szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kozienickiego.
Maturzyści obowiązkowo zdawali egzaminy pisemne z języka polskiego, obcego oraz
matematyki, a także ustne z języka polskiego i wybranego języka obcego.
Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich
w Kozienicach
W tym roku szkolnym w Zespole Szkół
Nr 1 do matury przystąpiło 299 absolwentów,
z czego 141 z liceum ogólnokształcącego,
140 z techników i 18 z liceum profilowanego.
Oprócz nich do egzaminu maturalnego przystąpiło ok. 80 osób zarówno z liceum ogólnokształcącego, technikum oraz liceum profilowanego, które poprawiały wyniki z zeszłych
lat. Zatem w tym roku w Zespole Szkół Nr 1
było ponad 360 osób zdających bądź poprawiających maturę. Jako dodatkowe przedmioty uczniowie wybierali m.in. geografię, matematykę na poziomie rozszerzonym, chemię,
fizykę i astronomię, WOS, biologię.
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana
Czarnieckiego w Kozienicach
W tym roku do matury przystąpiło 184
absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach.
Do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym 160 osób, natomiast na
poziom rozszerzony zdecydowało się 24.
Z kolei do rozszerzonej matury z matematyki, która w tym roku była przedmiotem obowiązkowym pierwszy raz od 25 lat, przystąpiło 55 absolwentów. Większość osób jako
obowiązkowy język obcy wybrała angielski. Spośród przedmiotów dodatkowych
dużą popularnością cieszyły się geografia
oraz wiedza o społeczeństwie.
Zespół
Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Garbatce-Letnisku
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku do egzaminu
dojrzałości podeszło 39 absolwentów.
Zdecydowali się oni zdawać język polski
i matematykę na poziomie podstawowym.
Większość także wybrała egzamin z języka angielskiego.
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Przyjaciołom w dowód szacunku
Funkcjonowanie zakładu karnego
otoczone zazwyczaj aurą tajemniczości,
jest efektem pracy wielu ludzi. Część
z nich pełni służbę, jako etatowy personel, jednak wiele osób współpracuje
z jednostką penitencjarną reprezentując
instytucje z pozoru nie związane z ustawową działalnością zakładu karnego.
Doceniając wysiłek i wkład ludzi zaangażowanych w społeczną readaptację
osób pozbawionych wolności, Dyrektor
Zakładu Karnego w Żytkowicach ppłk
Robert Kowalczyk powołał Komitet
Honorowy, którego zadaniem jest propagowanie pozytywnych wzorców i dokonań w tym zakresie. Z okazji święta
Służby Więziennej i Święta Niepodległości komitet przyznaje statuetki opatrzone mottem „Przyjaciołom w dowód
szacunku”, dla osób szczególnie zasłużonych dla tutejszej jednostki. W tym
roku wyróżnienia zostały przyznane
po raz pierwszy. Prezes Sądu Rejonowego w Kozienicach Beata Krawczyk
otrzymała je za przyczynianie się do
kształtowania pozytywnych relacji pomiędzy Sądem Rejonowym w Kozienicach, a administracją Zakładu Karnego
w Żytkowicach, za zaangażowanie oraz
rozwijanie nowych form współpracy
z korzyścią dla osób pozbawionych
wolności, za otwartość i kreatywność,
a także dbanie o pozytywny wizerunek

wymiaru sprawiedliwości.
Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Starostwa
Powiatowego w Kozienicach Lucyna Domańska
– Stankiewicz za kształtowanie pozytywnego wizerunku Zakładu Karnego
w Żytkowicach oraz przyczynianie się do rozwijania
nowych form współpracy
i poszerzanie świadomości wśród społeczności
lokalnej, na temat ustawowej działalności tutejszej jednostki. Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Bogucinie Teresa Rodakowska za wieloletnią
ścisłą współpracę z administracją Zakładu Karnego
w Żytkowicach w procesie
społecznej readaptacji osób
pozbawionych wolności.
Za umożliwienie skazanym wykonywania prac społecznych na
rzecz szkoły w celu kształtowania pozytywnych postaw oraz zadośćuczynienia
za popełnione błędy. Za otwartość na
nowe formy współdziałania.
Uroczyste wręczenie statuetek odbyło
się 27 kwietnia 2010 roku podczas odprawy załogi Zakładu Karnego w Żytkowi-

cach, na której zasłużeni funkcjonariusze
otrzymali wyróżnienia i awanse. Obchody święta Służby Więziennej uświetnili
swoją obecnością Dyrektor Okręgowa
Służby Więziennej w Warszawie ppłk
Anna Osowska Rembecka oraz Starosta
Powiatu Kozienickiego Janusz Stąpór.
Michał Lenard

XLI SESJA RADY POWIATU KOZIENICKIEGO
28 kwietnia 2010 roku odbyła się
XLI Sesja Rady Powiatu Kozienickiego. Jednym z punktów obrad było sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu
Kozienickiego za 2009 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Kozienickiego za 2009rok. Po zapoznaniu się
z wnioskiem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Kozienickiego za 2009 rok
i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy
w Radomiu w sprawie przedłożonego
sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok i w sprawie
wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kozienickiego odbyła się dyskusja
w sprawie wykonania budżetu powiatu za
2009 rok, po której radni większością
głosów przyjęli uchwałę w sprawie
udzielenia absolutorium dla Zarządu
Powiatu Kozienickiego za 2009 rok.
Podjęto także uchwały w następują-
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cych sprawach:
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 rok;
– wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia powiatu nieruchomości zabudowanej położonej w Kozienicach,
oznaczonej działki nr 6830, 6831,
628/2 o łącznej pow. 1,4530 ha;
– zmiany Uchwały Rady Powiatu Kozienickiego Nr XXXVII/279/2010
z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie
zatwierdzenia kontynuacji realizacji
w 2010 roku projektu systemowego p.n. „Upowszechnianie integracji
społecznej w Powiecie Kozienickim”
w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013 (nr umowy
ramowej: UDA_POKL. 07.01.02-14020/08-00);
–
zmiany
do
Uchwały
Nr
XXXVII/278/2010 z dnia 24 lutego
2010 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
do realizacji w Powiecie Kozienickim
na 2010 rok;
– udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów na realizację zadania
„Budowa sieci wodociągowej w Cecylówce Głowaczowskiej”;
– udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów na realizację zadania „Wykonanie studni głębinowej
dla potrzeb wodociągu w m. Brzóza
w Gminie Głowaczów”;
– udzielenia pomocy finansowej Gminie Gniewoszów na realizację zadania
„Termorenowacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim
Kole”;,
– udzielenia pomocy finansowej Gminie
Kozienice na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów (budowa
przykanalików – przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych).
danuta delekta
www.kozienicepowiat.pl
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NOWOCZESNY SPRZĘT DO LECZENIA CHRAPANIA
W SP ZZOZ W KOZIENICACH

Około 28 tysięcy złotych – tyle kosztuje nowoczesny aparat do radiochirurgii,
o zakup którego stara się oddział otolaryngologiczny Szpitala Powiatowego w Kozienicach. Aparat ten służy m.in. do leczenia
chrapania. O jego skuteczności i zaletach
lekarze kozienickiej placówki zdrowia
mogli przekonać się osobiście – 26 kwietnia przeprowadzali zabiegi na pacjentach
borykających się z problemem chrapania
z wykorzystaniem w/w aparatu. Omawiane
urządzenie – „wykorzystując falę radiową
o częstotliwości 4 MHz daje możliwość
cięcia i koagulacji tkanek miękkich, dzięki
czemu przy dużo mniejszej traumie, niż metodami klasycznymi można uzyskiwać efekty takie same, bądź dużo lepsze niż podczas
działań chirurgicznych” – powiedział Mateusz Krupiński przedstawiciel dystrybutora sprzętu do radiochirurgii.
Kozienicki szpital powiatowy to pierwsza
w regionie radomskim placówka zdrowia, która zainteresowała się aparatem do radiochirurgii. Zdaniem Danuty Kucharskiej – ordynator
oddziału otolaryngologicznego – „sprzęt ten
w znacznym stopniu ułatwiłby pracę lekarzom
wykonującym zabiegi leczenia chrapania

i poprawił komfort pacjentów”.
Chrapanie jest bardzo często spotykanym
problemem. Dotyka coraz większej liczby
populacji, o czym może świadczyć choćby
długa lista pacjentów szpitala w Kozienicach
oczekujących na zabieg. Chrapanie dotyka
osoby w różnym wieku, zarówno mężczyzn,
jak i kobiety. Nie stanowi bezpośredniego
zagrożenia życia, może jednak prowadzić do
długotrwałych problemów ze zdrowiem. Na
pojawienie się chrapania wpływ ma wiele
czynników, w tym przerośnięte małżowiny
czy zbyt miękkie podniebienie, a także otyłość, nadużywanie alkoholu i papierosów.
Osoby borykające się z chrapaniem
mogą pozbyć się tego problemu kilkoma
sposobami. W aptekach dostępne są różnego rodzaju preparaty, których zadaniem
jest ułatwienie oddychania i ograniczenie
uciążliwych dźwięków chrapania. Często
niezbędna okazuje się jednak wizyta u lekarza i skierowanie na leczenie czy zabiegi, takie jak zmniejszenie małżowin nosowych, skrócenie języczka, podcięcie łuków
podniebiennych, utwardzenie podniebienia
miękkiego czy utwardzenie podstawy języka. – „To są takie podstawowe zabiegi, które

pozwalają uniknąć chrapania i konsekwencji chrapania, czyli bezdechów, które występują u coraz większej części populacji i są
bardzo dużym problemem zarówno dla osób
chrapiących, jak i ich współmałżonków. Są
to zabiegi, które trwają głównie od kilku do
kilkunastu, maksimum do 30 minut” powiedział Mateusz Krupiński.
W chwili obecnej szpital powiatowy
w Kozienicach stara się pozyskać pieniądze na zakup aparatu do radiochirurgii. To
niewielkie urządzenie ma wszechstronne
zastosowanie. Zdaniem Mateusza Krupińskiego – „może być wykorzystywane
nie tylko w zabiegach laryngologicznych,
ale także w innych dziedzinach – w ginekologii, chirurgii, dermatologii. Tak na
dobrą sprawę można go wykorzystywać
wszędzie tam, gdzie trzeba ciąć i koagulować tkankę miękką, bez tkanek twardych,
bo tkanki twarde i tkanki kostne nie ma
już takiej możliwości, żebyśmy mogli je
ciąć falą radiową,”. Od tego, jakie przeznaczenie ma mieć aparat do radiochirurgii zależy jego cena.
magdalena domagała

WYSTAWA PRAC EUGENIUSZA WĘGIEŁKA W PSP W ROZNISZEWIE
Eugeniusz Węgiełek to kolejny, obok
Kazimierza Królika, Józefa Wilkonia,
czy siostry Wiesławy Błażejczyk artysta, którego prace wystawione zostały
w „Galerii na Piętrze” w Publicznej
Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie. Wernisaż
tego, pochodzącego z małej miejscowości koło Góry Kalwarii twórcy miał
miejsce 23 kwietnia i zbiegł się ze świętem szkoły. Aranżację wystawy prezentującej twórczość Eugeniusza Węgiełka przygotowali Leszek Owczarczyk
i Jacek Matlakowski.
Eugeniusz Węgiełek urodził się
w 1960 roku w Piasecznie. Obecnie
mieszka w Pęcławiu koło Góry Kalwarii. Rzeźbi od 30 lat, a od 23 również maluje. Artysta należy do Stowarzyszenia
Twórców Ludowych i grupy plastycznej
Communio Graphis w Górze Kalwarii.
Ten wielokrotnie nagradzany twórca
ma w swoim dorobku liczne wystawy
i konkursy zarówno w Polsce jak i za
granicą. Jego prace zdobią ściany muzeów etnograficznych w Łodzi, Krakowie,
Warszawie i Białymstoku. – „Eugeniusz
Węgiełek utrwala w rzeźbach i na obrazach dzień powszedni, scenki z życia codziennego ludzi przy pracy, zwierzęta,
postacie świętych, anioły, kolędników.
www.kozienicepowiat.pl

Jego prace wyróżniają się bogatą ornamentyką i frapują niezwykłym doborem
barw oraz śmiałością kolorystyki” –
w taki sposób podczas wernisażu artystę przedstawiła dyrektor rozniszewskiej
szkoły podstawowej Agnieszka Suska. Sam twórca opowiedział dzieciom
o swojej życiowej pasji, o tym jak zaczęła się jego przygoda z rzeźbą i malowaniem obrazów. Na wstępie zdradził, iż
z zawodu jest stolarzem, co w pewnym
stopniu pomaga mu w tworzeniu prac,
a do tego od dziecka fascynowała go
przyroda, życie i praca na wsi oraz obrzędy ludowe. Jak sam przyznał rzeźbić zaczął przez przypadek. – „Swoje pierwsze
prace wykonałem w gipsie w roku 1980,
podczas odbywania służby wojskowej.
Komendant ogłosił konkurs na rzeźbę
i każdy przymusowo musiał coś zrobić.
Praca, jaką wykonałem przedstawiała
tańczącą parę. Później wziąłem udział
w konkursie, zająłem II miejsce i od tamtej pory rzeźba stale mi towarzyszy”.
Po raz pierwszy swoje prace Eugeniusz Węgiełek zaprezentował szerszej
publiczności w 1984 roku, na wystawie zorganizowanej w Ośrodku Kultury
w Górze Kalwarii. W kolejnych latach
brał udział w wystawach krajowych –
w Krakowie, Warszawie, Toruniu czy

Bydgoszczy, oraz za granicą – w tak odległych miejscach jak Stany Zjednoczone
i Turcja, a także Szwecja i Francja.
Jednym z głównych motywów rzeźb
i obrazów Eugeniusza Węgiełka są postacie świętych, przede wszystkim Matka
Boża w różnych ujęciach, sceny biblijne
oraz kolorowe rajskie ptaki. Pan Eugeniusz jest ponadto autorem tzw. ażurowych rzeźb i rzeźb w kamieniu.
W trakcie otwarcia wystawy w szkole w Rozniszewie Eugeniusz Węgiełek
zaprezentował dzieciom, jak wygląda
jego praca. W mini warsztacie przygotowanym specjalnie na tę okazję
wyrzeźbił anioła w kwiatach i ptaszki
z kory. Przy okazji opowiadał o tym,
jak te prace powstają, jakie materiały
wykorzystuje, a także jak maluje swoje
rzeźby. Dzieci były ciekawe jak długo
powstają prace pana Eugeniusza, którą z nich wykonał najszybciej, a której
zrobienie wymagało najwięcej czasu.
Największe zainteresowanie uczniów,
poza samymi dziełami artysty wzbudziły jego narzędzia, które z ogromną ciekawością oglądali.
Prace rzeźbiarza gościły w szkole
w Rozniszewie do 15 maja.
magdalena domagała
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Nadanie Certyfikatu ISO 9001:2009 dla
Elektrowni „Kozienice” S.A.

26 kwietnia 2009 roku w Elektrowni
„Kozienice” S.A. odbyło się uroczyste
przekazanie certyfikatu ISO 9001:2009.
W uroczystości uczestniczyli Bogusław
Piasecki wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego i Krzysztof Zborowski prezes
Zarządu Elektrowni oraz przedstawiciele
kadry kierowniczej UDT i Elektrowni.

Wdrażanie systemu zarządzania jakością trwało od 2008 roku, na kilku wydziałach wydzielonych z pionu remontów, które

realizują naprawy, modernizację urządzeń.
Krzysztof Więcek kierownik Wydziału
Diagnostyki i Kontroli Technicznej w Elektrowni „Kozienice” S.A., który nadzorował
wprowadzenie systemu, poinformował, „że
po dwóch latach prac doszło do certyfikacji. Audyt certyfikacyjny był realizowany
w dwóch etapach: pierwszy etap w grudniu,
drugi 15 marca i Elektrownia otrzymała
certyfikat na działalność remontową”.
System Zarządzania Jakością w Elektrowni” Kozienice” S.A. został wprowadzony w odniesieniu do przygotowania
napraw, modernizacji, montażu wykonawstwa urządzeń technicznych podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego.
Nadzorowi UDT podlega w Elektrowni
około 1100 maszyn roboczych i urządzeń.
W przypadku jakichkolwiek napraw są
one realizowane wg ściśle określonych
procedur uzgodnionych z UDT.
Anna Gerymska – dyrektor Centrum
Certyfikacji i Oceny Zgodności Urzędu
Dozoru Technicznego powiedziała – Urząd
Dozoru Technicznego, jednostka certyfikująca systemy zarządzania poświadcza,
że Elektrownia Kozienice S.A. wdrożyła
oraz stosuje system zarządzania jakoś-

cią zgodny z normą PNM ISO 9001 2009
w zakresie: „Przygotowanie i wykonawstwo
napraw, remontów i modernizacji turbin
i kotłów oraz urządzeń pomocniczych”.
Unia Europejska wymaga dostosowania się do przepisów prawa obowiązującego we wszystkich krajach unii. Przystosowując się do tego i starając się dołączyć
do grona najlepszych rozpoczęliśmy program wdrażania systemu zarządzania jakością. Myślę, że pozwoli nam to dołączyć
do grona liderów w Polsce, powiedział
Krzysztof Zborowski prezes Zarządu
Elektrowni „Kozienice” S.A. dodając,
że jeszcze nie wszystkie elektrownie mają
system zarządzania jakością. Elektrownia
„Kozienice” idzie o krok dalej. Obecnie
trwa proces dostosowania działalności
do normy ISO obejmującej Zintegrowany
System Zarządzania w takich dziedzinach
jak BHP oraz ochrona środowiska. Jeżeli
to wprowadzimy to będzie działał jeden
zintegrowany system zarządzania jakością, który pozwoli nam lepiej zarządzać
elektrownią.
Po uroczystym przekazaniu certyfikatu przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego zwiedzali elektrownię.

UROCZYSTE OBCHODY DNIA STRAŻAKA

W dniu 6 maja 2010 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Kozienicach odbyły
się uroczystości związane z obchodami
„Dnia Strażaka”.
W obchodach wzięli udział strażacy zawodowi, strażacy ochotnicy
oraz przedstawiciele straży pożarnej:
st. bryg. Gustaw Mikołajczyk – Mazo-
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wiecki Komendant Wojewódzki PSP
i Zbigniew Gołąbek – członek Zarządu
Głównego ZOSP RP, a także przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnego, m. in. Józef Grzegorz Małaśnicki
– Wicestarosta Powiatu Kozienickiego,
Małgorzata Bebelska – Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice, Mariusz Prawda – Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kozienicach oraz
ks.
dziekan
Władysław Sarwa i kapelan
powiatowy
strażaków
ks. Jerzy Dziułka.
Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez asp. sztab.
Waldemara Krakowiaka
Mazowieckiemu
Komendantowi Wojewódzkiemu PSP oraz hymnem
państwowym wykonanym przez Dętą Orkiestrę Strażacką działającą
przy OSP w Kozienicach.
Następnie
Komendant
Powiatowy PSP st. bryg.
Zbigniew Szczygieł podsumował poprzedni rok

oraz przedstawił plany PSP na rok bieżący. Głównym punktem uroczystego
apelu było przekazanie do użytku nowego lekkiego samochodu rozpoznania ekologicznego Mercedes Sprinter,
który poświęcił ks. dziekan Władysław
Sarwa. Odbyło się także ślubowanie
strażaków nowo przyjętych do pododdziałów.
Podczas uroczystości wręczono
również sześć srebrnych medali za długoletnią służbę, złotą odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”,
dwie srebrne odznaki „Zasłużony dla
ochrony przeciwpożarowej”, dwa brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa, dyplomy honorowe za wzorową
postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych oraz trzy
awanse na wyższe stopnie służbowe.
Na zakończenie obchodów przedstawiciele władz przekazali wszystkim
strażakom zawodowym i ochotnikom,
słowa uznania i podziękowania za męstwo, ofiarność, odwagę oraz pełną
zaangażowania działalność na rzecz
społeczeństwa.
aLEKSANDRA PAJDA
www.kozienicepowiat.pl

Historia

WELLER 7 – UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ROCZNICY ZRZUTU
CICHOCIEMNYCH W PAPROTNI
W pierwszych dniach maja wielu mieszkańców Kozienic, powiatu kozienickiego, ale również gości
– głównie z Warszawy, wzięło udział
w uroczystościach 66. rocznicy zrzutu
cichociemnych na placówkę Jodła, niedaleko Paprotni, gm. Grabów nad Pilicą
w ramach operacji Weller 7.
Podczas obchodów przewidziano liczne atrakcje. 1 maja przygotowano pokazy multimedialne, sprzętu, wyposażenia
i umundurowania żołnierzy 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej i cichociemnych, skoczków spadochronowych Armii
Krajowej. Ci – specjalnie przeszkoleni
do walki z hitlerowcami, żołnierze polscy i delegaci polityczni, przerzucani byli
drogą powietrzną do kraju, aby walczyć
o wolność Ojczyzny. Pokaz przygotował
i przeprowadził Paweł Moszner – były oficer jednostki specjalnej GROM, kontynuującej tradycje cichociemnych. W bardzo
ciekawy sposób objaśnił całej widowni,
złożonej w większości z dzieci i młodzieży Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą,
pochodzenie jednostek spadochronowych
na świecie, tajniki treningu i złożoność
sprzętu jakim posługują się spadochroniarze. Dowiedzieć się można było, że przedwojenna Polska obok Niemców i ZSRR
była jednym z kilku krajów, w którym
stosowano szkolenie spadochronowe, zobaczyć w pełni ubranego i wyposażonego
rekonstruktora 1 Samodzielnej Brygady
historycznych wojsk powietrzno-desantowych oraz zapoznać się z filmami na
temat skoków. Dodatkową atrakcją były
repliki i atrapy broni przedwojennej i używanej podczas II wojny światowej przez
Wojsko Polskie, Polskie Siły Zbrojne na
Zachodzie, Brytyjczyków, Amerykanów,
Niemców i inne wojska. Po prezentacjach
młodzież mogła przymierzyć uprząż,
w jaką opinany jest spadochroniarz pod-
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czas skoku.
Kolejnego
dnia, 2 maja odbyła się msza polowa celebrowana
przez proboszcza
parafii pw. św.
Trójcy w Grabowie nad Pilicą, ks.
Stanisława Drąga. Wzięli w niej
udział mieszkańcy
powiatu kozienickiego, władze powiatu i gminy oraz
zaproszeni goście,
wśród których byli m. in.: Dariusz Bąk
poseł na sejm RP i Piotr Kacprzak zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych. Po mszy okolicznościowe
przemówienie zaprezentował Jan Chryzostom Czachowski Nadleśniczy Nadleśnictwa Dobieszyn.
Nieopodal miejsca historycznego
zrzutu cichociemnych odbyła się również
rekonstrukcja zrzutu i odbioru skoczków. Podczas prawie godzinnego widowiska licznie zgromadzona publiczność
w ilości około 800 osób obejrzeć mogła
scenki z życia na wsi pod okupacją niemiecką, formowanie się i działalność
oddziałów „leśnych” oraz skok czterech
spadochroniarzy i zrzut pakunków. Pomimo nieprzewidywalnej pogody wszystko
udało się doskonale. Spadochroniarze,
w specjalnie na tę okazję uszytych reprodukcjach kombinezonów, skaczący
na bojowych spadochronach wzbudzili
szczególny aplauz i zainteresowanie. Po
rekonstrukcji wszyscy mieli możliwość
obejrzenia specjalnych ekspozycji z historycznym sprzętem, dioram przygotowanych przez rekonstruktorów, rozmów
z nimi, a także spróbowania specjalnej,
żołnierskiej
grochówki.
Po tej części obchodów, w Hotelu
Sielanka nad Pilicą
odbyło się również
spotkanie z legendarną
łączniczką
batalionu „Parasol”
Armii Krajowej Marią StypułkowskąChojecką „Kamą”.
Uroczystości
z okazji obchodów
66. rocznicy opera-

cji Weller 7 odbyły się dzięki współpracy wielu osób i instytucji. Patronat nad
uroczystościami objęli: generał brygady
w stanie spoczynku Stefan „Starba” Bałuk, cichociemny, powstaniec warszawski, Janusz Stąpór – Starosta Kozienicki
i Euzebiusz Strzelczyk – Wójt Gminy
Grabów nad Pilicą. Inscenizację przygotowali rekonstruktorzy z: Grupy Rekonstrukcji Historycznej Fallschirmjäger
Regiment 1 „Zielone Diabły”, Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej
Polskich Sił Zbrojnych, Harcerskiej
Grupy Historycznej „Wigry”, Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji
Historycznych oraz osoby niezrzeszone.
W organizację i finansowanie obchodów
zaangażowali się: Starostwo Powiatowe
w Kozienicach, Gmina Grabów nad
Pilicą, proboszcz parafii w Grabowie
nad Pilicą, Nadleśnictwo Dobieszyn,
Zespół Szkół w Grabowie nad Pilicą,
Hotel Sielanka nad Pilicą, Kemping
Sielanka nad Pilicą, Polska Sekcja Klubu Pathfinder, Stowarzyszenie Grabo.
Upominki i podarunki dla rekonstruktorów przekazali: Narodowe Centrum
Kultury, Towarzystwo Miłośników
Ziemi Kozienickiej, Witold Adamski – Komendant OSP Kozienice. Patronat medialny zapewniły Telewizja
i Biuletyn Nasz Powiat.
Specjalne podziękowania należą się
Państwu Annie i Bogdanowi Rowińskim za szczególny trud koordynowania
całego przedsięwzięcia. Organizatorzy
kierują podziękowania dla służb: policji, zastępów ochotniczej straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i SPZOZZ
Kozienice za nieodpłatne zabezpieczenie terenu widowiska.
Krzysztof Zając
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Most Królewski w Kozienicach w 600-lecie
bitwy pod Grunwaldem
Tak jak przed sześciuset laty do wielkiej wojny, tak i dziś trwają przygotowania do wielkich obchodów 600. lecia
Bitwy pod Grunwaldem. Niemalże w każdym zakątku naszego kraju poszukiwane
są ślady mogące powiązać dany teren
z obchodzoną rocznicą. W przypadku
ziemi kozienickiej konotacji jest wystarczająco dużo i są one tak mocno zakorzenione w historii, że nie trzeba się silić na
dopisywanie specjalnego znaczenia poszczególnym osobom czy wydarzeniom
mającym miejsce w leśnych ostępach
Puszczy Kozienickiej – dawniej bezpośrednio przylegającej do Wisły.
Puszcza Kozienicka znajdowała się
na pograniczu dwóch polskich dzielnic:
Małopolski i Mazowsza, granica między nimi rozciągała się wzdłuż rzeki
Radomki. Od rozbicia dzielnicowego,
aż do 1526 r. Mazowsze było zależnym,
ale odrębnym bytem państwowym i nie
wchodziło w skład zjednoczonego Królestwa Polskiego. Przez puszczę biegł trakt
prowadzący do dwóch stolic: Krakowa
i Wilna, trakt którym często podróżowali
królowie z dynastii Jagiellonów. Dodatkowe walory w postaci surowca naturalnego, licznych gatunków zwierzyny
łownej sprawiły, że tereny te szczególnie
umiłował sobie król Władysław Jagiełło, który od początku swojego władania
odwiedzał Kozienice przeszło dziewięć
razy. Wszystkie te czynniki niechybnie
były przyczyną, że podczas narady wojennej w Brześciu nad Bugiem 30 listopada 1409 r. król Władysław Jagiełło
i książe Witold (…) umówili się, w którym dniu i w którym miejscu połączyć się
miały i w jaki sposób przeprawić za Wisłę wojska polskie i litewskie. Uchwalili
także postawić most na łyżwach, jakiego
nigdy pierwej nie widziano. Budowę tego
mostu król Władysław zlecił Dobrogostowi Czarnemu, staroście radomskiemu, szlachcicowi herbu Nałęcz. Robotą

zaś około rzeczonego mostu trudnił się
w Kozienicach, nakładem królewskim,
a w wielkiej tajemnicy, biegły w swym
rzemiośle mistrz Jarosław i całą zimę
pracowano nad jego wykończeniem. Dodatkowo, obfitość zwierzyny spowodowała, że w ramach przygotowań do wojny z Krzyżakami, w puszczy odbywały
się wielkie łowy, które miały zabezpieczyć zapas mięsa dla wojsk stojących
u boku polskiego króla.
Ale wróćmy do głównego tematu –
mostu pontonowego, owej „structura mirabilis” swoich czasów. Budowa obiektu do dziś wzbudza podziw architektów,
inżynierów i historyków. Podobne konstrukcje znane były prawdopodobnie
na Słowiańszczyźnie i dalej na wschód
w cesarstwie Bizantyńskim, jednak na
terenie dzisiejszej Europy środkowej
i zachodniej – świata kultury łacińskiej
– pojawia się po raz pierwszy i to z jakim
efektem. Pierwsze zapiski o tego typu
mostach pojawiły się dopiero w 1405 r.
w dziele Konrada Keysera „Bellefortis”,
gdzie znajdują się ponadto opisy innych
nowinek sztuki wojennej ówczesnych
czasów. Głównym wykonawcą mostu
był nieznany szerzej mistrz Jarosław
z Kozienic wraz z „ludem wodnym małopolski” – mieszkańcami nadwiślańskich wiosek od dziecka obeznanymi
z wodą. Dodatkowo musiały mu pomagać zastępy drwali, cieśli, szkutników,
ludwisarzy, kowali i innych zdolnych
majstrów. Można przyjąć tezę, że dzieło
Keysera znane było polskim rzemieślnikom z mistrzem Jarosławem na czele.
Budowa mostu odbywała się etapami. Jak podają źródła miał on składać
się z przęseł utworzonych z dwóch par
łodzi, łącznie było 84 przęseł, czyli
168 łodzi. Według hipotetycznych danych konstrukcja w sumie pochłonęła
około 2000 m³ drewna, najpewniej dębowego, choć obliczenia te wydają się

przesadzone. Każda z łodzi miała wymiary: 5 m długości, 1,5 m. szerokości
i 1 m wysokości, jedno przęsło mostu
miało 6 metrów długości i 3,5 m szerokości; łącznie most po złożeniu miał
długość 500 metrów. Budowane przez
pół roku pod Kozienicami elementy mostu łyżwowego zostały spławione Wisłą
w czerwcu 1410 r. w miejsce przeprawy
w Czerwińsku. Transport rzeką na odległość 150 km, przyjmując że prędkość
nurtu wynosi 5-7 km/h, trwać mógł od
20 do 30 godzin, przy czym spławu dokonywali flisacy na łodziach płaskodennych, znanym szlakiem wytyczonym
przez łodzie ze zbożem płynącym do
Gdańska.
W poniedziałek 30 czerwca wojska
z całej Korony i ziem lennych, Czesi
pod dowództwem Jana Żiżki i Mołdawianie stanęli w Czerwińsku nad Wisłą, gdzie wyznaczone było miejsce
połączenia się z wojskami litewskimi
i ruskimi i tatarskimi. Oddajmy głos
Długoszowi „(…) Nazajutrz po święcie
Piotra i Pawła ruszywszy król Władysław obozem ze wsi Kozłowa, zdążył nad
Wisłę powyżej klasztoru Czerwińska, do
przybrzeża, gdzie już most sporządzony
pod Kozienicami na łyżwach ustawiono
i w tym samym dniu przeprawił się król
przez rzekę po tym moście, prowadząc
za sobą wszystko wojsko w ścieśnionych szykach, wraz z działami, taborami, żywnością i innymi pociągi (…).
Przez trzy dni zatrzymał się król Władysław, dopóki nie pościągały wszystkie
chorągwie ziem Królestwa Polskiego
i nie przeprawiły się przez rzekę Wisłę”.
Pospieszne zmontowanie mostu trwało pół dnia! Prawdopodobnie montaż
mostu odbywał się na całej długości,
a ilość prac ograniczona była do niezbędnego minimum. Podczas kolejnych
trzech dni, nieprzerwanie do czwartku
3 lipca trwała przeprawa wojsk – 18 tysięcy jazdy, 4 tysiące piechoty,
300 dział i 8 tysięcy wozów taborowych. Wozy ciągnięte były
przez około 10 tysięcy wołu,
a cała kolumna wojsk miała
140 kilometrów!! Prawie tyle
samo co z Kozienic do Czerwińska. Do pilnowania przeprawy
król wyznaczył specjalne oddziały, które kontrolowały dynamikę i szyk przeprawy. Według
Dokończenie na str 7
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Most Królewski w Kozienicach w 600-lecie
bitwy pod Grunwaldem
obliczeń A. Stańczyka z Politechniki
Warszawskiej średnia prędkość przeprawy wynosiła od 2 do 3 km/h co odpowiada prędkości wozu zaprzęgniętego w woły. Obciążenie maksymalne
przypadające na jedno przęsło podczas
przeprawy nie mogło przekroczyć
2,4 ton i około 250 kg/m². Po drugiej
stronie Wisły, skoncentrowane wojska polsko-litewskie ruszyły na stolicę
Krzyżaków – Malbork.
Całość przeprawy wojsk polskich
i sprzymierzonych na drugą stronę obserwował wysłannik posłów węgierskich
cesarza Zygmunta Luksemburskiego,
Dobiesław Skoraczewski. Gdy ten rezy-

dując w Toruniu przekazał wiadomość
o przeprawie wojsk polskich Wielkiemu
Mistrzowi Krzyżackiemu spotkał się
z niedowierzaniem, które nasz kronikarz Jan Długosz, przybrał w następujące słowy: „(…) powiedz nam, proszę,
o moście, jak powiadają, król polski
zbudował go w powietrzu? Dobiesław:
Widziałem – powiada – most zbudowany
w przemyślny sposób ze statków, umieszczony nie w powietrzu (...), lecz na rzece Wiśle. Na moich oczach przeprawiło
się nim przez Wisłę suchą stopą całe
wojsko królewskie, także wielkie działa
i nie zauważono, by drgnął pod ciężarem.
Mistrz zaś pruski Ulryk, zaśmiawszy
się wzgardliwie (...) powiada: Przybyli bowiem nasi najwierniejsi zwiadowcy, donosząc, że król polski Władysław
kręci się nad rzeką Wisłą, objeżdża ją
www.kozienicepowiat.pl

i usiłuje się przez nią przeprawić, ale
nie może. Już wielu jego ludzi, którzy
szukali brodów, utonęło w falach. A Witold przebywa nad rzeką Narwią i nie
śmie jej przekroczyć”. Tak więc butny
mistrz krzyżacki nie uwierzył w techniczne możliwości Polaków, podobnie
jak i militarne, czy też dyplomatyczne.
Co prawda nie wiemy dokładnie, czy
Krzyżacy wiedzieli o wybudowanym
mości i przeprawie na Wiśle, w każdym
razie nie po raz pierwszy zlekceważyli
wysiłki drugiej strony. Co było dalej?
Z grubsza doskonale wiemy.
Dziś świętujemy kolejną, jakże
piękną i szacowną rocznicę Bitwy pod
Grunwaldem. Kozienice, jako jedno
z kilku miast na Mazowszu ma szansę
zabłysnąć w skali
całego kraju przedstawiając swój historyczny
wkład
w wiktorię grunwaldzką poprzez organizację oficjalnych
uroczystości rocznicowych. W obchody,
których kulminację
przewidziano
na
19 czerwca, zaangażowały się lokalne
samorządy: Starostwo
Powiatowe
w Kozienicach, Gmina Kozienice, szkoły, organizacje i stowarzyszenia, przedsiębiorstwa i osoby prywatne. Głównym
motywem kozienickiego projektu jest
rekonstrukcja dwóch przęseł mostu łyżwowego zbudowanego w Kozienicach,
o którym wyżej była mowa. Dodatkową atrakcją będzie odsłonięcie cyklu
rzeźb przedstawiającego zespół postaci
w tym króla Władysława Jagiełłę wizytującego postępy prac nad budową mostu
w Kozienicach. Tego dnia zorganizowany również będzie turniej rycerski i koncert muzyki dawnej. Podczas turnieju
oglądać będzie można pokazy i szranki
rycerskie, łucznicze, scenki z życia późnego średniowiecza, odwiedzić kramy
mincerza, płatnerza, wróżbity, kowala,
herbarza i innych tradycyjnych rzemieślników. Dodatkowo dostępne będą
stoiska z tradycyjnym słowiańskim

jadłem m.in: podpłomykami, kluskami
z grzybami, tradycyjnymi nalewkami,
zaś publiczność będzie mogła wziąć
udział w zabawach plebejskich: dla
siłaczy – przeciąganie liny (mieszkańcy kontra rycerstwo), w turnieju rzutu toporem, strzelaniu z katapulty. Sami rycerze walczyć będą
systemem turniejowym: eliminacje,
półfinały i finał, w którym zmierzą się
o miecz wręczony przez władze lokalne, a także w bohurcie, czyli turniejowej walce wolnej, bez markowanych
ciosów, wygrywa ta drużyna, której
rycerz zostanie ostatni na placu boju.
Jest to bodaj najbardziej widowiskowa
część turnieju. Wieczorem odbędzie się
koncert muzyki dawnej w wykonaniu
barda Jacka Kowalskiego i mistrza lutni
wszelakich Henryka Kasperczaka. Planowana jest również inscenizacja wieczorna ukazująca hipotetyczną scenkę
z okresu przygotowań wojennych
w Kozienicach.
Równolegle odbywać się będą imprezy towarzyszące, m.in.: swój początek w Kozienicach będzie miał grunwaldzki spływ kajakowy, pokazy trofeów
myśliwskich, degustacje potraw z dziczyzny, konkursy wiedzy dla dzieci,
młodzieży i dorosłych oraz ogłoszenie
wyników z konkursów trwających od
kwietnia w szkołach całego powiatu kozienickiego. Przewidziano także
prezentację wystawy „Boży bojownicy
– Jan Żiżka i husyci w walkach z zakonem krzyżackim” z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie,
na której obejrzeć będzie można rekonstrukcje husyckich wozów bojowych.
Dodatkowo w czwartek 17 czerwca
odbędzie się sympozjum popularno-naukowe z udziałem prof. H. Samsonowicza i innych historyków mediewistów
pt.: „Wielka wojna 1409-1411”. Te
i inne atrakcje przygotowywane są
specjalnie by uwypuklić rolę Kozienic
w przygotowaniach do ostatecznej rozprawy z zaborczym Zakonem
Krzyżackim. Zapraszamy wszystkich
w czerwcu do miejsca, gdzie przed
600. laty skupił się wysiłek i kunszt
inżynieryjny i organizacyjny wyprzedzający osiągnięcia zachodniej Europy,
miejsca gdzie wybudowano królewski
most pontonowy.
krzysztof zając
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Wydarzenia

WALNE ZEBRANIE TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KOZIENICKIEJ
28 marca w Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice im. F. Siarczyńskiego w Kozienicach odbyło się Walne Zgromadzenie
Sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej.
Na doroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze TMZK przybyli aktywni członkowie i sympatycy stowarzyszenia oraz
zaproszeni goście: Poseł Czesław Czechyra Starosta Kozienicki Janusz Stąpór
i zastępca Burmistrza Kozienic Małgorzata Bebelska.
Na początku wszyscy zebrani uczcili
minutą ciszy dwoje zmarłych artystów kozienickich, członków TMZK: Alicję Olejarczyk i Mirosława Pabiana. Następnie
na przewodniczącego zebrania wybrano
członka Zarządu TMZK Stanisława Orzechowskiego, który poprowadził obrady.
Lech Wiśniewski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu stowarzyszenia za
2009 r. jednocześnie stwierdził, że był to
rok pracowity, a jednocześnie efektywny
i obfitujący w wydarzenia historyczne,
kulturalne i edukacyjne. W tej części zebrania wymienił najważniejsze prace m.in.
wydanie kilku opracowań historycznych,
organizacja pleneru malarsko-rzeźbiarskiego i wystaw poplenerowych, a także
współorganizacja konkursów i spotkań
z historią najnowszą w bibliotece. Dalej
członek Komisji Rewizyjnej Mirosław
Biedruna przedstawił sprawozdanie z kontroli Komisji. W jawnym głosowaniu, oba
sprawozdania przyjęto jednogłośnie.
Ciekawym punktem, który wzbogacił
zebranie była prelekcja przygotowana przez
dra Ryszarda Zająca pt. Gospodarka finansowa guberni radomskiej w latach 1815-1869.
Dr Ryszard Zając – dyrektor Zespołu Szkół
Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach
podzielił się ze zgromadzonymi swoimi refleksjami i uwagami na tematy związane
z pracą podczas gromadzenia, pisania i obrony swojej pracy doktorskiej. Po nim Małgorzata Bebelska uroczyście wręczyła medal
450-lecia Kozienic Halinie Długosz – długoletniej przewodniczącej Ogrodów Dział-
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kowych
„Dolinka”
w Kozienicach i aktywnej działaczce TMZK,
a Lech Wiśniewski
dołączył zestaw zeszytów Ziemia Kozienicka wydanych przez
TMZK. Specjalnym
dyplomem i obrazem
uhonorowana została
również Lucyna Siczek
– wieloletnia skarbnik
stowarzyszenia.
Podczas dyskusji
głos zabrali m.in. dyrektor Muzeum Regionalnego w Kozienicach Krzysztof Reczek, prezes LGD „Puszcza Kozienicka” – Marek Przedniczek
i lokalny kronikarz – Stanisław Wołos.
Dyrektor Reczek uwrażliwił wszystkich
na przemijające piękno dawnych Kozienic
i miejsc, obok których codziennie spacerujemy bądź przejeżdżamy nie zauważając praktycznie ich uroku. Jako przykład
wskazał niepowtarzalny kozienicki zakład
fryzjerski Zygmunta Lisa w Kozienicach
przy ul. Radomskiej, na którym zachowały
się stary szyld, a w wyposażeniu znajduje
się klasyczne wyposażenie. Prezes Przedniczek poinformował zarząd i zebranych
członków TMZK, że w ramach stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza
Kozienicka” istnieje możliwość pozyskania funduszy na organizację wydarzeń
kulturalnych, renowację obiektów małej
architektury. Stanisław Wołos wywołał
dyskusję na temat budowy obwodnicy
w Kozienicach oraz różnych prób rozładowania natężonego ruchu na okolicznych drogach krajowych.
Końcowym, ale nie mniej ważnym
elementem było przedstawienie planu
działań TMZK na 2010 r. Lech Wiśniewski poinformował, że
sztandarowym wydarzeniem w tym czasie
na ziemi kozienickiej będą obchody
600-lecia Bitwy pod
Grunwaldem, w organizację
których
stowarzyszenie angażuje się wspólnie
z lokalnym samorządem i instytucjami
kultury. Równocześnie trwają prace nad
przygotowaniem do

wydania II części monografii Kozienic
obejmującej lata od 1945 r., a także kolejnych zeszytów Ziemi Kozienickiej.
W planach uwzględniono również organizację pleneru malarsko-rzeźbiarskiego
i inne inicjatywy propagujące lokalną historię i kulturę.
Zarząd Towarzystwa Miłośników
Ziemi Kozienickiej na łamach Biuletynu
Nasz Powiat pragnie serdecznie podziękować wszystkim aktywnym członkom
TMZK za bezinteresowny wkład i poświęcenie, dobroczyńcom i przyjaciołom,
w szczególności zaś Dyrekcji i pracownikom Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice, gdzie od wielu lat TMZK ma swoją
siedzibę, a także Starostwu Powiatowemu
w Kozienicach i Urzędowi Miejskiemu za
pomoc finansową i organizacyjną.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej jest najstarszą na terenie powiatu kozienickiego organizacją pozarządową działającą nieprzerwanie od 41 lat.
Przez ten czas, z inicjatywy TMZK powstało m.in. Muzeum Regionalne w Kozienicach, wiele popularno-naukowych
wydawnictw regionalnych, m.in.: Kozienice. Wędrówka przez wieki, Kozienice.
Monografia miasta, wydaje periodyk
społeczno-kulturalny Ziemia Kozienicka,
w którym ludzie związani z Kozienicami oraz wykładowcy akademiccy z całej
Polski zamieszczają ciekawe artykuły.
Stowarzyszenie to było pomysłodawcą
i pierwszym organizatorem sztandarowej
imprezy Gminy Kozienice – Festiwalu
Piosenki Polskiej im. Bogusława Klimczuka. Dzięki swej działalności przywraca pamięć i odkrywa ważne wydarzenia,
miejsca i osoby związane z naszą małą ojczyzną. Towarzystwo liczy obecnie około
60 czynnych członków.
Krzysztof Zając
www.kozienicepowiat.pl
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Problemy okresu
dorastania
Okres dorastania, zwany też okresem adolescencji, a w kategorii biologicznej – dojrzewaniem, to okres gwałtownych zmian
fizycznych i emocjonalnych u młodego człowieka. Przypada na lata od ok. 12 do 18 roku
życia. Głównym zadaniem w tym okresie
jest przyjęcie przez adolescenta dorosłej roli
– społecznej, seksualnej, zawodowej.
Innymi słowy, chodzi o:
– określenie własnej szeroko rozumianej
tożsamości (ustalenie tożsamości psychologicznej, psychoseksualnej, społecznej;
ustalenie własnego systemu wartości i określenie własnych celów życiowych) oraz
– zakończenie procesu separacji rozpoczętego w pierwszym roku życia.
Oba te cele są trudne zarówno dla dziecka,
jak i dla rodziców. Nie dziwi zatem fakt, iż powszechne w tym okresie są u młodzieży wątpliwości, obawy, poczucie nieadekwatności.
Może to doprowadzać do znacznego niepokoju, nie zawsze wyrażanego w sposób jawny.
Zamiast niepokoju dziecko może ujawniać
agresywność, buntowniczość, zmienność
nastrojów i niedające się przewidzieć zachowania. Może manifestować swoje odrzucenie
norm dorosłych, interesować się oraz brać
udział w działaniach nieaprobowanych przez
rodziców. Ponadto nastroje i postawy mogą
w uderzający sposób zmieniać się w ciągu
krótkiego czasu. Ten burzliwie najczęściej
przebiegający proces konfrontacji dziecka
i jego rodziny z zadaniami rozwojowymi adolescencji oraz proces ich rozwiązywania dokonuje się w trzech obszarach: biologicznym,
psychologicznym i społecznym.
I. Obszar biologiczny
Dojrzewanie przynosi nagłą, znaczną
zmianę morfologii ciała, która staje się powodem koncentracji na własnym organizmie
i jego funkcjonowaniu. Szybkie rośnięcie,
zmiana wyrazu twarzy, zmiana sylwetki, nieproporcjonalność budowy przykuwają uwagę. Towarzyszy temu rozwój cech płciowych
i przestawienie gry hormonalnej, właściwej
dla prokreacji. Wszystko to jest przedmiotem
ciekawości, eksperymentów, ryzykownych
zabaw, które służą wypróbowaniu własnych
możliwości fizycznych. Jest też przedmiotem
porównywania z przejawami dojrzewania
u rówieśników. Na ogół wczesny przebieg
dojrzewania kojarzy się z dobrą samooceną
i dobrym funkcjonowaniem w grupie, natomiast późne dojrzewanie koreluje z gorszą pozycją i z pogorszeniem wyników w nauce.
Pytanie „jak wyglądam?” stymulowane
przez rozwój ciała jest jednym z najczęściej
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stawianych pytań okresu dojrzewania.
II. Obszar psychologiczny
Młodzież uzyskując możność rozumowania na poziomie abstrakcyjnym – dokonuje własnych „odkryć” w sferze problemów ogólnych dotyczących filozofii,
polityki, zagadnień społecznych. Chętnie
dyskutuje przeciwstawiając własne poglądy, poglądom osób dorosłych.
Po raz pierwszy pojawia się potrzeba
autoanalizy. Adolescent intensywnie przeżywa pytanie – „jaki jestem?”, i to nie tylko w wymiarze aktualnym, ale również po
raz pierwszy w życiu dokonuje rzutowania
w przyszłość. Towarzyszy temu bunt wobec
dotychczasowych autorytetów, zwłaszcza
wobec autorytetu rodziców. Rodzi się wiele
konfliktów. Rodzice (i inni dorośli) są teraz
krytycznie obserwowani i konfrontowani
z własnym, tworzącym się systemem ocen
i wartości dojrzewającego człowieka.
III. Obszar społeczny
W życiu młodego człowieka świat rówieśników staje się bardzo ważny, chwilami
ważniejszy niż świat domowy – rodzinny.
Opinie rówieśników uzyskują większe znaczenie niż opinie rodziców. Dziecko intensywnie poszukuje wsparcia, przyjaźni i miłości wśród osób równych sobie. Jednocześnie
jest przyciągane do nich chęcią sprawdzenia
się, porównania i rywalizacji. Młodzi ludzie
mają spontaniczną tendencję do zbierania
się i wspólnego spędzania czasu. Wspólnota świata młodzieżowego podkreślana
jest pewnymi specyficznymi zewnętrznymi
wyróżnikami: głośną muzyką, której forma
i treść ma wyrażać ich problemy i punkt widzenia, modą i strojem, rozrywkami, zabawami oraz językiem, różnym od języka dorosłych. Przynależność do takiej grupy służy
wyraźniejszemu odcięciu się od świata dorosłych i świata rodziców. Działając wspólnie
czują się pewniej, a przyjaźnie nawiązywane
w tym okresie są z reguły głębokie i trwałe.
Z drugiej strony grupa młodzieżowa stanowi jakby naturalny poligon
zdobywania doświadczeń społecznych
i umiejętności działania zespołowego,
rywalizacji o status społeczny w grupie,
umiejętności przywódczych i umiejętności podporządkowywania się. Wszystkie
te doświadczenia są konieczne do uzyskania odpowiedzi na pytanie „kim jestem?”
w społeczności, w relacjach, w których
uczestniczę.
Rodzice, którzy doświadczają symptomów kryzysu adolescencyjnego pytają,

czy to normalne, czy – w wychowaniu
dziecka – popełnili błąd. Można zapewnić,
że jest to absolutnie normalne i… minie.
Współczesna psychologia mówi o kryzysie adolescencyjnym, jako kryzysie normatywnym. Stawia też tezę, że tzw. „bunt
nastolatka” zapobiega możliwości powstawania zaburzeń w dorosłym życiu.
By więc wychować nastolatka i „nie zwariować” należy być rodzicem cierpliwym
i tolerancyjnym, ale jednocześnie stanowczym i konsekwentnym. Pozwalać dziecku
na podejmowanie samodzielnych decyzji,
ale omawiać z nim wszystkie za i przeciw.
Rozmawiać, dyskutować, ale przede wszystkim słuchać i szanować jego zdanie.
Pogodzić się z faktem, że dziecko musi
ponieść konsekwencje – czasem przykre
– swoich wyborów, ale wówczas być przy
nim, wspierać, zapewniać o bezwarunkowej miłości.
Anna Łuńska – Dróżdż
Polecam lekturę:
„Jak rozmawiać z dziećmi o bardzo ważnych sprawach” – Charles E.Schaefer
„Jak wychować nastolatka i nie zwariować” – Michael J.Bradley
„Jak mówić do nastolatków, żeby nas
słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały” – Adela Faber i Elaine Mazlish
„Kochać i rozumieć” Irena Obuchowska
„Zrozumieć nastolatka” – Michael Gurian
Komunikat

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Kozienicach

informuje, że
PUNKT KONSULTACYJNY
dla uczniów, rodziców i nauczycieli
czynny jest w każdy wtorek
w godz. 14.00 – 18.00
w siedzibie Poradni – Al.Wł.Sikorskiego 8 a; tel. (48) 614 89 36
Punkt Konsultacyjny będzie otwarty
również w sierpniu 2010
Zainteresowani mogą liczyć na pomoc
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych. Uzyskać poradę w zakresie trudności dotyczących
funkcjonowaniaw rodzinie, w szkole
i w środowisku rówieśniczym. Otrzymać wsparcie w budowaniu zaufania do
własnych umiejętności i decyzji.
Dyrektor Poradni
mgr Ewa Jarosz
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Programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
na Mazowszu „Gambit Mazowiecki”.
W dniu 19 kwietnia 2010 roku w naradzie
zorganizowanej w Starostwie Powiatowym
w Kozienicach uczestniczyli m.in. Mirosław Szadkowski dyrektor Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu, Janusz Stąpór starosta kozienicki, przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnych,
kierownicy służb i jednostek powiatowych,
naczelnicy wydziałów starostwa.
Utrzymujący się stały przyrost liczby
pojazdów, aktywności przewozowej i ruchliwości społeczeństwa doprowadził do
wysokiego natężenia ruchu drogowego,
a tym samym narastania wynikających
z tego zagrożeń, głównie w postaci wypadków drogowych. Utrzymująca się wysoka
liczba wypadków drogowych i ich ofiar
obecnie staje się jednym z najważniejszych
problemów społecznych. Zatem przeciwdziałanie powstawaniu wypadków i ich
skutkom jest jednym z poważnych zadań
dla samorządów i administracji publicznej.
Od 2001 roku jest realizowany, jako
zadanie wspólne Unii Europejskiej, III Europejski Program Działań w Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Jego głównym
celem jest zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych o 50%
w ciągu 10 lat.

Prawie wszystkie drogi są ogólnie dostępne, co powoduje kolizje pomiędzy
ruchem tranzytowym i lokalnym. Na terenie powiatu kozienickiego znaczna część
dróg przenoszących ruch krajowy i wojewódzki przebiega przez zabudowane obszary miejscowości. Powoduje to szczególne nasilenie problemów wynikających
z nadmiernego zatłoczenia szlaków i braku segregacji różnych rodzajów ruchu.
Zarządzanie ruchem w sieci dróg to obszar
działania zarządców ruchu, który wymaga
unowocześnienia i doskonalenia. Aktualnie
w zarządzaniu ruchem coraz częściej znajdować powinny zastosowanie ITS (Inteligent
Transport System). Zarządzanie to wymaga
zastosowania systemu ciągłego monitorowania ruchu w miejscach krytycznych oraz szybkiego wykrywania wypadków drogowych,
a także innych zakłóceń w ruchu.
W wypadkach drogowych na terenie
województwa mazowieckiego utrzymuje
się wysoki poziom liczby ofiar śmiertelnych
wypadków drogowych. Świadczy o tym
liczba zabitych na 100 tys. mieszkańców
Mazowsza. W ostatnich latach wynosiła
ona 18 osób, podczas gdy w Polsce średnio
14,6, a w krajach UE średnio – 8,6. Jeszcze bardziej dramatyczne są skutki wypad-

ków. W krajach UE na 100 wypadków giną
3 osoby, natomiast w Polsce aż 11 osób.
Warunkiem niezbędnym do poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego jest:
1. współpraca samorządów i instytucji samorządowych oraz większa koordynacja
działań wszystkich podległych służb,
2. nadzór i kontrola ruchu drogowego,
a w szczególności efektywny system monitorowania ruchu,
3. unowocześnianie infrastruktury drogowej,
4. realizacja programów edukacyjnych, udoskonalanie systemu szkolenia kierowców,
5. rozbudowa systemu ratownictwa drogowego,
6. prowadzenie kampanii promujących
bezpieczeństwo ruchu drogowego,
7. prowadzenie badań bezpieczeństwa
ruchu drogowego i rozwoju systemu informacyjnego.
Działania te jednak nie przyniosą długotrwałych efektów, jeśli nie zostaną zaakceptowane przez samych uczestników
ruchu drogowego.
Grzegorz Maciejczyk
Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa,
Spraw Społecznych i Obywatelskich

15 MAJA ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU
DIAGNOZA PALENIA TYTONIU
PRZEZ KOBIETY
W 2007 roku 48% dorosłych Polaków przyznało, że pali lub paliło
w obecności dzieci, a 27%, że czyni to
także w obecności kobiet w ciąży. Większość rodziców nie chroni dzieci przed
mimowolnym wdychaniem dymu tytoniowego w domu. W Polsce aż w 67%
gospodarstw domowych dzieci biernie
palą tytoń. W krajach skandynawskich
odsetek ten jest wielokrotnie niższy
(w Finlandii – 8%, w Szwecji – 15%).
Narażenie dzieci na dym tytoniowy
w domach i miejscach publicznych jest
znacznie częstsze niż niepalących dorosłych. Wskazują na to zarówno wyniki omawianych już ogólnopolskich
badań ankietowych przeprowadzonych
wśród dzieci w 1999 roku i dorosłych
w 2007 roku, jak i międzynarodowych
badań biochemicznych przeprowadzonych także w Polsce. Zawartość nikotyny
we włosach dzieci narażonych w domu
na dym tytoniowy jest wyższa niż u ich
niepalących matek [Raport WHO].
W Polsce każdego roku rodzi się po-
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nad 100 tys. dzieci, które podczas pierwszych 9 miesięcy istnienia w łonie matki
narażone są na działanie setek niszczących zdrowie związków chemicznych
zawartych w dymie tytoniowym. Dzieci
te wolniej rosną w łonie matki, rodzą
się z cechami niedorozwoju (przeciętnie masa urodzeniowa niższa o 200-400
g), są znacznie gorzej przygotowane do
samodzielnego życia, mają mniejszą
szansę na normalne, zdrowe życie. 60%
małych dzieci w Polsce jest zmuszonych
przez oboje lub jednego z rodziców do
biernego palenia. Badania naukowe,
także w Polsce, jednoznacznie wskazują na częstsze nagłe zgony noworodków
związane z biernym paleniem, a także
astmę, schorzenia układu oddechowego
i ucha środkowego u dzieci narażonych
na bierne palenie.
Palenie przez kobietę w ciąży prowadzi do kontaktu rozwijającego się
płodu z nikotyną. Dlatego u dziecka
mogą wystąpić po porodzie objawy
głodu nikotynowego (tak jak u palaczy rzucających palenie). Takie dzieci
mogą więc urodzić się z objawami zespołu odstawienia nikotyny: są bardziej
płaczliwe, niespokojne, gorzej śpią,

mają zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego. Na całe życie pozostanie
u nich zwiększona tolerancja nikotyny.
W przyszłości łatwiej uzależnią się od
palenia papierosów- częściej niż dzieci
matek niepalących stają się palaczami.
Są bardziej skłonne do sięgania po papierosy we wczesnym wieku. Prenatalna ekspozycja ma więc znaczący wpływ
na wczesną inicjację tytoniową dzieci
i używanie przez nie nikotyny w dorosłym życiu. Dzieci mieszkające z osobami palącymi charakteryzuje 3-krotnie
większe ryzyko stania się w przyszłości
palaczami. Mieszkanie z osobami, które
palą ma kluczowy wpływ na przyszłą
postawę w stosunku do palenia u dzieci.
Rodzice, dziadkowie i starsze rodzeństwo muszą zdawać sobie sprawę ze
swojej roli w rej kwestii. Szczególnie
matki, które same nie palą, dają swoim
dzieciom najlepszą ochronę przed inicjacją tytoniową poprzez swoje poglądy
dezaprobujące palenie. [Materiały Centrum Onkologii].
lek. Maria Pawlak
specjalista chorób zakaźnych
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kozienicach
www.kozienicepowiat.pl

Informacje/Wydarzenia

Wystawa w Sękocinie
Lokalnemu
środowisku
nieobce są prace wykonywane w drewnie przez uczniów
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce – Letnisku. Mieszkańcy i letnicy
mają okazję oglądać je rokrocznie podczas Dni Garbatki
w galerii prezentującej artystyczne dokonania lokalnych
twórców. Tym razem jednak
z osiągnięciami uczniów
Technikum Drzewnego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej
mogli zapoznać się pracownicy i goście Instytutu Badań
Leśnych w Sękocinie koło Warszawy.
Na wystawie zaprezentowane zostały
również prace, będące artystycznym
efektem II Pleneru malarsko – rzeźbiarskiego zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kozienicach i SZP
w Garbatce – Letnisku w lipcu ubiegłego roku w Garbatce. W plenerze uczestniczyli artyści polscy i słowaccy, powstało wiele bardzo ciekawych rzeźb,
obrazów, które prezentowane były
również na kilku innych wystawach
poplenerowych.
Dzięki inicjatywie dyrektora tej placówki naukowej, profesora Tomasza
Zawiły – Niedźwieckiego – przyjaciela
Szkoły, odbyła się wystawa dzieł „wyczarowanych z drewna, z których część
stanowiła prace dyplomowe maturzystów, pozostałe zaś były nagrodzone
w prestiżowym konkursie podczas
Targów Poznańskich – również w tegorocznym, zakończonym sukcesem
Pawła Gozdyry, ucznia III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej, który otrzymał I miejsce za wykonane z drewna
słuchawki. Nie mniejsze wrażenie na
zwiedzających zrobił drewniany rower
naturalnej wielkości autorstwa Mateusza Bachanka, ucznia IV klasy Technikum Drzewnego. Oficjalne otwarcie

Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja

wystawy w Sękocinie miało miejsce
21 kwietnia. Brały w niej udział ważne
osobistości pracujące w Instytucie oraz
zajmujące się naukowo leśnictwem.
Wśród zaproszonych gości niezabrakło
profesora Tomasza Boreckiego, rektora SGGW w Warszawie, który przybył
w towarzystwie małżonki. Nie zabrakło
też gości z Garbatki, na czele z przewodniczącą Stowarzyszenia Przyjaciół Garbatki – Marią Dziedzicką i oczywiście
kierownikiem warsztatów, Marcinem
Tomaszewskim, pod którego nadzorem
i innych instruktorów nauczycieli pracują młodzi artyści. Spotkanie rozpoczęli
uczniowie z Koła sygnalistów, działającego przy Technikum Leśnym, grając
na sygnałówkach powitalną melodię.
Następnie zabrał głos profesor Zawiła
– Niedźwiecki, który wypowiedział się
bardzo ciepło o Garbatce i jej mieszkańcach. Otworzył on oficjalnie wystawę i oddał głos dyrektorowi Szkoły
– Mirosławowi Dziedzickiemu, zachęcającemu zebranych m.in. do realizacji
twórczych marzeń, odkrywania własnej wrażliwości estetycznej i czerpania
z niej radości. Wystawa wzbudziła duże
zainteresowanie zebranych i podziw dla
kunsztu artystycznego uczestników pleneru oraz młodzieży z Garbatki. Jako
ciekawostkę należy dodać, że na terenie
Instytutu Badań Leśnych w Sękocinie realizowany jest serial
„Na dobre i na złe”. Wystawa
ta jest dużym sukcesem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
– rozsławia jej imię, a także
wzbudza zainteresowanie Garbatką jako miejscem magicznym, gdzie rodzą się talenty,
a artyści odnajdują inspirację
do swojej twórczości.
Bożena Jasek

www.kozienicepowiat.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach posiada wieloletnie doświadczenie
w realizacji projektów współfinansowanych
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty te realizowane były od
samego początku obecności Polski w Unii
Europejskiej. Aktualnie PUP w Kozienicach
zaprasza bezrobotne kobiety i bezrobotnych
mężczyzn do udziału w projekcie „Wspierajmy bezrobotnych”. Projekt jest wdrażany
w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej
osób bezrobotnych. Ze wsparcia w ramach
projektu korzystać mogą osoby bezrobotne
zamieszkujące powiat kozienicki. W dniu
10.05.2010 r. podpisany został Aneks na rok
2010 do Umowy Ramowej regulującej realizację projektu w latach 2008-2013. Stronami
Umowy Ramowej są: Wojewódzki Urząd
Pracy w Warszawie (Instytucja Pośrednicząca II Stopnia) oraz Powiatowy Urząd Pracy
w Kozienicach (Beneficjent).
W roku 2010 wartość projektu wynosi
2 961 625,92 zł (w kwocie tej dofinansowanie stanowi 85 %). W ramach tych
środków zostaną zorganizowane następujące formy wsparcia:
• Staże – dla 289 osób (119 osób kontynuowało staże z roku 2009)
• Szkolenia indywidualne – dla 43 osób
• Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – dla 40 osób.
Według stanu na początek maja 2010 r.
do projektu przystąpiło 108 nowych uczestników. W ramach projektu będą sfinansowane również takie zadania jak: Promocja
projektu oraz Badanie ewaluacyjne.
Aktualnie prowadzone są nabory
uczestników na wszelkie przewidziane
w roku 2010 formy wsparcia. Uczestniczki i uczestnicy projektu korzystają
również z: poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, informacji zawodowej
oraz Indywidualnych Planów Działania.
Wszelkie bliższe informacje dotyczące projektu, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach można
uzyskać w siedzibie PUP ul. Zdziczów 1,
26-900 Kozienice pok. nr 10 a także pod
numerem tel. 048 614 66 81.

Arkadiusz Nowakowski
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Kozienicach
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WELLER 7 – UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ROCZNICY
ZRZUTU CICHOCIEMNYCH W PAPROTNI

Niemiecki patrol zatrzymuje polską podwodę

Represje niemieckiego okupanta

Partyzanci wkraczają na miejsce zrzutowiska

W oczekiwaniu na sygnał do gotowości

Zrzut cichociemnych

Skoczek wylądował
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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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