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INWESTYCJE DROGOWE
W grudniu 2010 roku uchwalono budżet powiatu na 2011 rok, umożliwiło to
wcześniejsze ogłoszenie przetargów, a co
za tym idzie także wcześniejsze rozpoczęcie robót drogowych.
W maju 2011 roku zostały oddane do
użytku, przed terminem wynikającym
z umów zawartych z wykonawcami drogi
powiatowe:
Przebudowa drogi powiatowej 1711W
Ursynów-Aleksandrówka, gmina Kozienice – odcinek w m. Aleksandrówka, ul.
Królewska o dł. 1128 m + zatoka autobusowa, koszt 497.000,- zł, (w tym gmina
Kozienice 248.500,- zł), wykonawca:
„TRANSMAR” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marek Sasin Radom,
oddana 10.05.2011 r.

Informacja Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów
850 m, koszt 438.000,- zł (w tym 50.000,Opieki Zdrowotnej
zł gmina Głowaczów); wykonawca
w Kozienicach
„Zyko-Dróg” Sp. z o.o. Radom, oddana
16.05.2011 r.
Do 31 maja 2011 roku planowane
jest zakończenie następujących robót
drogowych:
Remont drogi powiatowej nr 1742W
Garbatka-Czarnolas – dwa odcinki drogi o dł. łącznej 1117 mb, koszt 525.000,zł (w tym 124.000,- zł gmina GarbatkaLetnisko) + chodniki obustronnie na dł.
264 mb. – ul. Czarnoleska w m. Garbatka-Letnisko, wykonawca „Zyko-Dróg”
Sp. z o.o. Radom.
Remont drogi powiatowej nr 1724W
Kozienice-Mozolice Duże – odcinek
o dł. 819 mb, koszt 241.000,- zł (w tym

SP ZZOP w Kozienicach informuje,
że poradnie kardiologiczna i endokrynologiczna zostały przeniesione na I piętro
budynku „E”, zaś poradnie urazowo-ortopedyczna i chirurgiczna – do pomieszczeń w budynku „B”.
Poradnie te zostały przeniesione tymczasowo, na czas przygotowania pomieszczeń docelowych w budynku „C”,
dokąd przeniesione zostaną wszystkie
poradnie SPZZOZ w Kozienicach.
Pomieszczenia dotychczas zajmowane przez te poradnie zostaną wydzierżawione na działalność służącą pacjentom.
Katarzyna Sadurska
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Droga powiatowa 1711W Ursynów-Aleksandrówka, gmina Kozienice – odcinek
w m. Aleksandrówka,
Remont drogi powiatowej nr 1701W
Grabów n/Pilicą-Augustów, odcinek
Brzozówka – Augustów o dł. 710 m,
koszt 390.000,- zł (w tym 50.000,- zł
gmina Grabów nad Pilicą), wykonawca
„Zyko-Dróg” Sp. z o.o. Radom, oddana
13.05.2011 r.
Remont drogi powiatowej nr 1714W
Głowaczów-Lipskie Budy, odcinek o dł.

gmina Sieciechów 124.000,- zł), wykonawca „Zyko-Dróg” Sp. z o.o. Radom.
Remont drogi powiatowej nr 1731W
Sieciechów – Gniewoszów, odcinek
Sławczyn-Oleksów o dł. 1813 mb, koszt
580.000,- zł (w tym gmina Gniewoszów
124.000,-zł), wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
Dokończenie na str. 2

11 maja odbyła się VII Sesja Rady
Powiatu Kozienickiego IV kadencji.
Radni zapoznali się z informacją Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącą
oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego
powiatu kozienickiego za 2010 rok oraz
sprawozdaniem z prac doraźnej Komisji ds.
Legislacji. Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy przedstawił informacje o sytuacji
na rynku pracy w powiecie kozienickim
w 2010 roku.
Podjęte zostały uchwały w następujących sprawach:
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 rok,
– zmiany Statutu Powiatu Kozienickiego,
– udzielenia pomocy finansowej Gminie Kozienice na realizację zadania
„Termomodernizacja budynku przy ul.
Warszawskiej 63 w m. Kozienice”,
– udzielenia pomocy finansowej Gminie
Grabów nad Pilicą na realizację zadania „Kanalizacja sanitarna Brzozówka
I, Dąbrówki i Grabów Nowy – etap I
budowa kanalizacji we wsi Dąbrówki,
– udzielenia pomocy finansowej Gminie Garbatka-Letnisko na realizację
zadania „Budowa sieci wodociągowej
Dokończenie na str. 3
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INWESTYCJE
DROGOWE
Zwoleń.
Przebudowa
drogi
powiatowej
1712W Ryczywół-Brzóza, gmina Kozienice – odcinek w m. Ryczywół
o dł. 512 m + zatoka postojowa, koszt
270,000,- zł ,(w tym gmina Kozienice
135.000,-zł), wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
Zwoleń,
W czerwcu 2011 roku zostaną zakończone:
Remont drogi powiatowej nr 1704W
Magnuszew-Moniochy:
A) odcinek I Magnuszew-Trzebień, gmina Magnuszew, koszt 375.000,- zł,
(w
tym
gmina
Magnuszew
100.000,-zł)
B) odcinek II Grabnowola-Moniochy, gmina Głowaczów, koszt
274.00,- zł (w tym gmina Głowaczów
74.000,- zł), wykonawca „Zyko-Dróg”
Sp. z o.o. Radom
Remont drogi powiatowej nr 1710W
Grabów n/Pilicą-Dziecinów, gm. Grabów n/Pilicą, koszt 254.000,- zł (w tym
gmina Grabów nad Pilicą 74.000,-zł),
wykonawca „Zyko-Dróg” Sp. z o.o.
Radom.
Przebudowa drogi powiatowej 1727W
Kozienice-Śmietanki, gm. Kozienice
– odcinek o dł. 1412 m, koszt 370.000,zł, (w tym gmina Kozienice 185.000,-zł),
wykonawca: Zakład Transportowo-Budowlany Krzysztof Wach Pionki.
Realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 przebudowa drogi
powiatowej 1715W Brzóza – Radom
odcinek Wólka Brzózka-Lewaszówka
o dł. 4.993 mb w gminie Głowaczów
zostanie zakończona do 31.08.2011
roku. Wartość zadania 2 432 669,- zł,
w tym 1 216 334,-zł z budżetu państwa
w ramach wniosku złożonego przez powiat kozienicki, 896 335,- zł środki finansowe powiatu, a 320.000,- zł gminy
Głowaczów.
W 2011 roku z budżetu powiatu kozienickiego, z byłego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gminy Garbatka-Letnisko,
Głowaczów, Gniewoszów, Grabów nad
Pilicą, Magnuszew, Sieciechów otrzymają po 186.000,- zł, a gmina Kozienice
300,000,- zł na inwestycje proekologiczne
Danuta Delekta
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OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU
ZA ROK 2010 PSSE W KOZIENICACH
Sekcja Higieny Komunalnej
Na terenie naszego powiatu liczącego 64
300 mieszkańców Oddział Higieny Komunalnej nadzoruje 21 wodociągów publicznych. % ludności korzystającej z nadzorowanych ujęć stanowi 94. Na nadzorowanym
terenie znajdują się 3 kąpieliska oparte na
bazie wód powierzchniowych z czego funkcjonowały dwa. Z w/w kąpielisk w sezonie
pobrano 26 próbek wody do analizy. Jakość
wody w nadzorowanych kąpieliskach odpowiadała warunkom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16.10.2002 r.
(Dz. U. Nr 183 poz. 1530).
Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej
W roku 2009 Sekcja Higieny Komunalnej nadzorowała 61 zakładów, a w 2010 r.
64. Zaplanowane kontrole wykonano
w 100 %. W związku z dużą konkurencją na
rynku właściciele dbają o standard świadczonych usług poprzez unowocześnianie
zajmowanych pomieszczeń. Podczas kontroli prowadzony był instruktaż w zakresie
dezynfekcji sprzętu fryzjerskiego.
Sekcja Higieny Żywności, Żywienia
i Przedmiotów Użytku
W roku 2010 pod nadzorem stacji znajdowało się 500 obiektów, w tym 492 zakłady
żywnościowo-żywieniowe oraz 5 wytwórni przedmiotów użytku. Skontrolowanych
zostało 346 obiektów w tym 335 obiektów
żywnościowo-żywieniowych. Ogółem we
wszystkich podległych zakładach przeprowadzono łącznie – 446 kontroli sanitarnych
i kontroli sprawdzających w tym: – 341
kontroli kompleksowych, 24 kontroli tematycznych, 45 kontroli interwencyjnych, 36
kontroli sprawdzających. W wyniku przeprowadzonych kontroli sanitarnych wydano – 41
decyzji administracyjnych na poprawę stanu
sanitarno-technicznego. Za zaniedbania sanitarne nałożono – 34 mandaty karne na kwotę
– 5400 zł. Łącznie w podległych obiektach
pobrano do badania – 115 prób (próby żywności). Zdyskwalifikowano 3 próby. Stan
sanitarno-higieniczny obiektów żywności
i żywienia w nadzorowanych zakładach
jest bardzo zróżnicowany. Najmniej uwag
wnoszono do stanu sanitarno-higienicznego
zakładów żywienia zbiorowego-zamkniętego. Natomiast stan sanitarny w piekarniach
uległ nieznacznej poprawie w stosunku do
roku 2009. Zwiększyła się liczba zakładów
z wdrożonym systemem HACCP. Znacznej
poprawie uległ stan sanitarny zakładów żywienia zbiorowego otwartego. Zwiększyła
się liczba zakładów, w których wdrożono
zasady GHP/GMP oraz systemu HACCP.
Pracownicy zakładów zostali przeszkoleni

z zakresu wdrażania i przestrzegania powyższych zasad.
Na poziomie roku 2009 utrzymuje się stan
sanitarno-techniczny wytwórni lodów, przetwórni owocowo-warzywnych i ciastkarni.
W stosunku do roku 2009 zaobserwowano
pogorszenie stanu sanitarno-higienicznego
sklepów, o czym świadczy większa liczba
nałożonych mandatów karnych i wydanych
decyzji na poprawę stanu sanitarno-technicznego. Stwierdzono również większą liczbę
sklepów posiadających w obrocie przeterminowane środki spożywcze. Przyczynę tego
stanu właściciele tłumaczą między innymi
koniecznością zmniejszenia liczby personelu, z uwagi na coraz wyższe koszty prowadzonej działalności.
Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji
Zdrowia
W 2010 roku Oświata Zdrowotna
i Promocja Zdrowia realizowała krajowe
i wojewódzkie programy profilaktyczno
– edukacyjne oraz Kampanie Społeczne
w placówkach oświatowo-wychowawczych
na terenie powiatu:
1. Trzymaj Formę – promowanie zdrowego stylu życia
2. Program Ograniczania Zdrowotnych
Następstw Palenia Tytoniu
3. Program antytytoniowy dla 6-latków
”Czyste Powietrze Wokół Nas”
4. Program antytytoniowy „Nie pal przy
mnie proszę”
5. Program antytytoniowy „Znajdź właściwe rozwiązanie”
6. Profilaktyka HIV/AIDS
7. Profilaktyka Raka Szyjki Macicy
8. Profilaktyka Raka Piersi
9. Profilaktyka niekorzystnych skutków
promieniowania ultrafioletowego
10.Profilaktyka grypy
11.Profilaktyka chorób odzwierzęcych
12. Światowy Dzień Walki z AIDS
13.Światowy Dzień o Antybiotykach
14. Akcja Lato – Bezpieczne Wakacje
15. Kampania przeciwko meningokokom
16. Kampania „Daj szansę swojemu dziecku. Nie daj szansy AIDS”
Działania podejmowane w oświacie zdrowotnej mają na celu propagowanie i podnoszenie wiedzy społeczeństwa na temat umacniania i kształtowania własnego zdrowia.
Realizowane programy edukacyjne na terenie
naszego powiatu dostarczają wiedzy społeczeństwu, a także zmianę postaw i zachowań
mających wpływ na poprawę zdrowia
Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży
Pod nadzorem Sekcji Higieny Dzieci
i Młodzieży w roku 2010 było 57 placóDokończenie na str. 3
www.kozienicepowiat.pl
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wek stałych oraz 17 sezonowych. W roku
2010 przeprowadzono 125 kontroli sanitarnych w placówkach oświatowo-wychowawczych. Podczas przeprowadzonych
kontroli dokonywano oceny warunków
pobytu dzieci i młodzieży w placówkach
oświatowych. W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano: 7 decyzji administracyjnych, w tym zmieniający termin 4;
4 wystąpienia pokontrolne z zaleceniami
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
Decyzje dotyczyły: złego stanu sanitarno-technicznego toalet, złego stanu sanitarno-technicznego Sali rekreacyjno-zastępczej, zapewnienia dostatecznej ilości
urządzeń sanitarnych, złego stanu technicznego ogrodzenia placu szkolnego,
nieodpowiedniej wysokości pomieszczeń.
Wyegzekwowano wykonanie obowiązku
wynikającego z 3 decyzji administracyjnych, w tym 1 z lat ubiegłych.
Wystąpienia dotyczyły: nieprawidłowości
w rozkładzie zajęć lekcyjnych, dostosowanie stolików i krzeseł do wzrostu uczniów,
brak ciepłej wody w łazienkach. Otrzymano 4 odpowiedzi określające termin i sposób realizacji otrzymanych zaleceń.
Warunki higieniczno-sanitarne w placówkach ulegają systematycznej poprawie.
Sekcja Higieny Pracy
W roku sprawozdawczym 2010 objętych nadzorem było 137 zakładów pracy,
w których zatrudnienie wynosiło 7.435
osób. Przeprowadzono łącznie 152 kontrole, w tym 149 kontroli sanitarnych, 2 kontrole interwencyjne oraz 1 postępowanie
w sprawie choroby zawodowej. Najczęściej
występujące na terenie działalności czynniki szkodliwe to: hałas, drgania i zapylenie.
Przekroczenia NDN i NDS tych czynników
występują w 32 zakładach pracy. W takich
przypadkach obowiązkiem pracodawcy jest
zwiększenie częstotliwości wykonywania
pomiarów (zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz poprawę warunków pracy na
skutek: działań organizacji pracy (dłuższe
przerwy, rotacja pracowników na stanowiskach pracy, krótszy czas pracy), modernizacji osłon, wentylacji, zabezpieczeń
(ochronniki słuchu, kabiny dźwiękochłonne, ekrany) oraz modyfikacji parametrów
technologicznych procesów. Zdecydowana
większość zakładów zapewnia warunki socjalno-sanitarne na bardzo dobrym poziomie
(szatnie, umywalnie, śniadanie, prysznice
i ubikacje). Na podstawie przeprowadzonych
w 2010 roku kontroli w nadzorowanych zakładach pracy nie stwierdzono sytuacji niebezpiecznych dla życia i zdrowia na stanowiskach pracy.
www.kozienicepowiat.pl

Sekcja Epidemiologii
Prowadzono czynny nadzór epidemiologiczny zachorowań na zatrucia pokarmowe (pojedyncze i ogniskowe) na terenach
zagrożonych powodzią i terenach popowodziowych. Przeprowadzono 55 wywiadów
epidemiologicznych potwierdzających podejrzenie bądź zachorowanie na chorobę
zakaźną. Zbiorowych zatruć pokarmowych
nie zarejestrowano. W Stacji funkcjonuje
Gabinet Szczepień, w którym wykonywane
są szczepienia zalecane. Jak co roku prowadzona jest również kampania profilaktyki
grypy. W 2010 r. zaszczepiono 380 pacjentów przeciwko grypie i 270 pacjentów przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu
B. Na terenie PSSE w Kozienicach znajduje
się 21 punkty szczepień przeciw chorobom
zakaźnym. W 2010 r przeprowadzono 15
kontroli sanitarnych sprawdzający stan uodpornienia dzieci i młodzieży oraz ruch kart.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie gospodarki szczepionkami oraz ich przechowywania. Dzięki tym działaniom wykonawstwo szczepień na terenie utrzymuje się
na wysokim poziomie: Szczepienie p/WZW
B 1995r. – 96%;2009 r. – 98%. Szczepienie p/odrze: 2009 r. – 88 %; 2001 r. – 84%.
Szczepienie BCG: 2009 r. – 100 %; 2010 r.
– 100%.
Nadzór Higieny Lecznictwa
Placówka pod nadzorem PSSE
Lecznictwo otwarte niepubliczne – 22; gabinety indywidualnej i grupowej praktyki
lekarskiej o profilu niezabiegowym – 6; gabinety indywidualnej i grupowej praktyki lekarskiej: o profilu zabiegowym (w tym gab.
stomatologiczne) – 31.
Podczas kontroli bieżących w placówkach,
kontroli poddano ocenie stan sanitarny wg
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn.
10.11.2006 r. w sprawie wymagań, jakim
powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Najczęstsze
nieprawidłowości ujęte w programach dostosowania, które nie zostały jeszcze zrealizowane, to – brak dostosowania pomieszczeń
dla osób niepełnosprawnych (toalety, podjazdy, miejsca na wózki); – brak dostosowania
pomieszczeń porządkowych W większości
placówek zostały opracowane i wdrożone
procedury mycia i dezynfekcji rąk, mycia
i dezynfekcji narzędzi, sprzętu medycznego
i powierzchni. Preparaty używane są zgodnie z ich przeznaczeniem, zaleceniem producentów i z aktualną datą ważności. Preparaty są przechowywane w oryginalnych
opakowaniach, w wydzielonych szafkach,
zabezpieczone przed dostępem osób nieupo-

ważnionych. Preparaty do mycia rąk zamontowane są przy umywalkach w dozownikach
zamontowanych na stałe.
Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny
Na przestrzeni roku 2010 działalność zapobiegawczego nadzoru sanitarnego ukierunkowana była na ochronę zdrowia ludzkiego
przed niekorzystnym wpływem szkodliwości
i uciążliwości środowiskowych planowanych inwestycji na terenie powiatu Kozienice. Działalność prac ZNS polegała między
innymi na kwalifikowaniu inwestycji co do
konieczności sporządzania raportów oddziaływania inwestycji na środowisko oraz
udziale w uzgadnianiu środowiskowych uwarunkowań zgody dla przedsięwzięć mających
największy wpływ na stan sanitarny powiatu.
W przeważającej większości były to inwestycje takie jak: – ulice, drogi gminne i powiatowe, gdzie uzgodnień dokonano 15; wodociągi, kanalizacja sanitarna i deszczowa, gdzie
uzgodnień dokonano 9; produkcyjne i magazynowe oraz inwestycje użyteczności publicznej 20. Uzgodniono również na podstawie
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym 6 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Tereny objęte
planem dotyczyły obszaru gmin; Kozienice
(3), Garbatka Letnisko (2), Grabów n/Pilicą (1). Na terenie miasta i gminy z udziałem
Państwowej Inspekcji Sanitarnej oddano do
użytkowania 18 budynków handlowo-usługowych .
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kozienicach
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rozdzielczej w miejscowości Molendy
Gmina Garbatka –Letnisko”,
– udzielenia pomocy finansowej Gminie Gniewoszów na realizacje zadania „Zakup wozu bojowego dla OSP
w Gniewoszowie”,
– udzielenia pomocy finansowej Gminie
Gniewoszów na realizacje zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej
z przyłączami w m. Borek, Regów Stary,
Oleksów zlewnia Stacji SP. Etap 1”,
– udzielenia pomocy finansowej Gminie
Magnuszew na realizacje zadania „Budowa
sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami we wsi Przydworzyce, Kłoda”,
– uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach.
Dyskutowano także o sytuacji w PKS
Kozienice i o możliwościach udzielenia
pomocy dla przedsiębiorstwa.
danuta delekta
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Wydarzenia

Eliminacje Powiatowe Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym Kozienice 2011

W kwietniu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach odbyły się Eliminacje Powiatowe
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do eliminacji
przystąpiło 10 drużyn ze szkół podstawowych oraz sześć drużyn z gimnazjów.
Wśród szkół podstawowych znalazły się:
PSP nr 1 i nr 3 z Kozienic oraz szkoły ze Stanisławic, z Brzózy, Rozniszewa, Brzeźnicy,
Grabowa nad Pilicą, Sieciechowa, Głowaczowa, Janikowa. Natomiast gimnazja biorące
udział w turnieju to: PG nr 1 z Kozienic oraz
gimnazja z Brzózy, Grabowa nad Pilicą, Głowaczowa, Sieciechowa oraz ze Świerży Górnych. Jak powiedział Janusz Poprawa „Ten
turniej ma na celu przede wszystkim rozbudzenie u dzieci poczucia bezpieczeństwa na drodze i poprawy oczywiście tego bezpieczeństwa
poprzez lepszą znajomość przepisów ruchu
drogowego”. Turniej składał się z dwóch konkurencji: testu z przepisów ruchu drogowego
obejmującego ogólne przepisy poruszania się
po drogach pieszych i rowerzystów, sytuacje

w ruchu drogowym tzw. krzyżówki, pytania
z pomocy przedmedycznej oraz znaki i sygnały drogowe, a także rowerowego toru składającego się z 8 przeszkód: rynna, slalom z ograniczeniem, przewożenie przedmiotu po kole,
bramka wisząca, łezka, tarka, równoważnia
i zatrzymanie.
Zmagania uczestników oceniała komisja
sędziowska w składzie: Janusz Poprawa –
Szkolny Koordynator Edukacji Motoryzacyjnej, Urszula Grabiec – nauczyciel z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kozienicach
oraz nadkomisarz Sylwester Radzikowski
– Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach.
W konkurencji teoretycznej komisja oceniała prawidłowość udzielanej odpowiedzi,
a praktycznej, czyli rowerowym torze przeszkód, oceniane było prawidłowe pokonanie
wszystkich 8 przeszkód. W tej konkurencji
przydzielane były również punkty karne za
niewłaściwe pokonanie toru, w szczególności
za najechanie na przeszkodę, jej ominięcie,
podparcie, wywrócenie, niedozwoloną jazdę
na jednym kole czy też podskakiwanie.

W kategorii szkół podstawowych
pierwsze miejsce zajęła drużyna z PSP nr 3
w Kozienicach, drugie drużyna z PSP w
Stanisławicach, a trzecie PSP nr 1 w Kozienicach. Za najlepszy wynik indywidualny
zespół sędziów przyznał nagrodę Agnieszce
Pawlik z PSP w Stanisławicach. W kategorii
szkół gimnazjalnych na pierwszym miejscu
uplasowała się drużyna z PG w Głowaczowie, na drugim drużyna z PG nr 1 w Kozienicach, a na trzecim drużyna z PG w Brzózie.
Za najlepszy wynik indywidualny komisja
przyznała nagrodę Marcinowi Kwiatkowskiemu z PG w Głowaczowie. Zwycięzcy
oraz uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy,
nagrody rzeczowe i upominki.
Sponsorzy Turnieju: Starostwo Powiatowe
i Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach,
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Radomiu, PKS Kozienice, sklep rowerowy
„Rowmot” Edyty Kowalskiej i sklep przemysłowy „Auto-Moto: Tadeusza Stanowskiego.

Aleksandra Pajda

O WYCISKANYCH OBRAZACH I SZTUCE NA KORYTARZU
Nagroda dla tegorocznych laureatów konkursu plastycznego w Szkole w Rozniszewie
była wyjątkowa. Autorzy najciekawszych
prac prezentowanych na styczniowo-lutowej
wystawie w Galerii „Na piętrze”, pojechali
do warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Gospodarzem spotkania był Mateusz
Dąbrowski – znakomity grafik i malarz,
asystent w pracowni Grafiki Warsztatowej
prof. A. Węcławskiego i w pracowni prof.
R. Strenta. Galeria „Na piętrze” żywo
interesuje się artystyczną karierą pana
Mateusza. Kilka lat temu, właśnie w Rozniszewie prezentowane były jego prace
dyplomowe. Od tego czasu też utrzymuje
się starannie pielęgnowana znajomość.
Gospodarzowi spotkania towarzyszyły dwie sympatyczne panie: Anna Batte
i Anna Jędrzejec. Obie właśnie niedawno
obroniły swoje prace dyplomowe na ASP
i tak jak pan Mateusz także wystawiały
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w rozniszewskiej galerii.
Najpierw było zwiedzanie najciekawszych
miejsc gmachu na Krakowskim Przedmieściu.
Uczniowie mogli wejść prawie do wszystkich
pracowni. Podglądali pracę studentów wykonujących obowiązkowe ćwiczenia. Podziwiali dzieła w różnych fazach tworzenia, od
pierwszych kresek szkicu po gotowe, pachnące świeżą farbą obrazy. Niektórzy wzruszyli
się ciężką pracą modelek, które musiały cierpliwie pozować, stojąc lub leżąc zupełnie bez
ruchu, w dodatku w bardzo skąpym odzieniu.
Potem wszyscy znaleźli się w najniżej
położonej części gmachu. Tam obejrzeli pomieszczenia, w których znajdowały się kadzie z kwasem solnym, sale ze stertami kamiennych płyt oraz pracownie z maszynami
i prasami drukarskimi. Tu grupa zatrzymała się dłużej. Korzystając z profesjonalnego
sprzętu, uczniowie wykonali odbitki z matryc,
które powstały wcześniej na warsztatach plastycznych, prowadzonych
przez Jacka Matlakowskiego
i Małgorzatę Kościńską.
Pan Mateusz wszystko
dokładnie pokazał i objaśnił, a młodzież z pomocą
pani Ani Batte i pani Ani Jędrzejec, dokonała artystycznego wyciśnięcia. Wreszcie grafika rozniszewskich
plastyków ujrzała światło
dzienne. Spod prasy drukarskiej wyszły zaskakująco

piękne dzieła. Kiedy wszystkie odbitki schły
rozłożone na stołach, przechodzący studenci
i profesorowie z uznaniem kiwali głowami.
Pan Jacek Matlakowski z dumą gładził wtedy swoją siwą brodę.
Te prace uzupełniały najnowszą wystawę grafiki Mateusza Dąbrowskiego w Galerii „Na piętrze”. To już druga wystawa tego
artysty w Rozniszewie. Wernisaż odbył się
6 maja. Na pierwszym planie, na ścianie frontowej umieszczono obrazy Mateusza Dąbrowskiego, a na ścianach bocznych, oprawione
w ramach za szkłem – grafiki dzieci. Wszystkie prace bardzo się podobały. Uczestnicy
wernisażu zwracali uwagę na interesujące
doznania estetyczne oraz myśl i przesłanie
prezentowanych obrazów. Chwalono pomysł
dołączenia do wystawy prac uczniów.
Podczas spotkania z dziećmi pan Mateusz
ciekawie opowiadał o procesie tworzenia,
o ulubionych technikach plastycznych, o tajnikach warsztatu artysty grafika. Życzliwie
mówił też o współpracy i sympatycznych
kontaktach ze Szkołą w Rozniszewie.
Systematycznie powiększa się grono
przyjaciół – artystów Galerii „Na piętrze”.
Zadziwiające, jak chętnie przyjeżdżają do
małej szkoły nad Pilicą. Bywa, że prace
wielu wybitnych plastyków przywożone są
tu prosto z „Zachęty” lub innych uznanych
galerii. A dzieci z Rozniszewa spacerując
po szkolnym korytarzu uczą się wrażliwości, poczucia piękna i dobrego smaku.
Leszek Owczarczyk
www.kozienicepowiat.pl
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Jak pracować z Patronem szkoły w celu podniesienia jakości
pracy wychowawczej placówek edukacyjnych
Szkolenie w Gimnazjum nr 1 w Kozienicach
28 kwietnia 2011 r. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach gościło nauczycieli, uczniów
i rodziców z trzynastu szkół z powiatu kozienickiego, którzy przybyli na szkolenie
„Jak pracować z Patronem szkoły w celu
podniesienia jakości pracy wychowawczej placówek edukacyjnych”. Przybyłych powitała dyrektor gimnazjum Wanda
Karsznia-Czerska:
– Działamy w gminie sprzyjającej edukacji, dbającej o kształcenie i wychowanie
młodego pokolenia na wysokim poziomie.
Nastoletni wiek młodzieży gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej wymaga zwrócenia
szczególnej uwagi na problemy dorastania,
wskazania autorytetów do naśladowania.
Jedną z form oddziaływania wychowawczego jest praca wokół Patrona. Stąd też zrodził się pomysł naszego projektu /... /
Oficjalnego otwarcia spotkania dokonała wiceburmistrz Kozienic Małgorzata
Bebelska, która podkreśliła wartości celów życiowych realizowanych przez patronów poszczególnych szkół.
Następnie ksiądz Dariusz Kowalczyk
z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia
w Warszawie przedstawił Jana Pawła II
jako wychowawcę młodzieży.
Izbę Pamięci Patrona Szkoły Jana Pawła
II otworzyli wspólnie przedstawiciele władz
samorządowych i kozienickiego dekanatu.
Dyrektor Wanda Karsznia-Czerska poinformowała zgromadzonych, że utworzenie
Izby było już zaplanowane w „Programie
pracy z Patronem” parę lat temu, to bezpośrednim bodźcem do jej powstania stało się
przekazanie szkole przez posła Czesława
Czechyrę medalu okolicznościowego z okazji pielgrzymki Jana Pawła II na Jasną Górę.
Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz
Prawda przekazał na ręce pani dyrektor kopię swojej fotografii z Ojcem Świętym na
audiencji w Watykanie. Izbę zaaranżowała
Elżbieta Sadowska, nauczycielka sztuki,
która na tę okazję przekazała szkole kolejny
własnoręcznie namalowany portret Papieża.
W izbie honorowe miejsce zajmuje strój papieski, są zdjęcia rodziców uczniów szkoły z Ojcem Świętym w Watykanie, tomiki
poezji uczniów nawiązujące do przesłań
polskiego Papieża. Jedną ze ścian wypełnia
fotograficzna dokumentacja działalności
gimnazjum związanej z Patronem od szkolnej akademii z okazji 25. lecia pontyfikatu,
www.kozienicepowiat.pl

poprzez nadanie imienia oraz corocznych
miejskich obchodów Dnia Papieskiego
i rocznicy śmierci Karola Wojtyły.
Młodzież Gimnazjum nr 1 w Kozienicach przedstawiła program artystyczny
„Jan Paweł II – droga do świętości” (reż.
Wiesława Kucharska, Danuta Słowińska).
Autorki scenariusza wybrały znaczące epizody z życia Karola Wojtyły od narodzin do
konklawe. Spektakl posługuje się nie tylko
słowem. Istotną rolę odgrywa w nim ruch,
piosenka, elementy baletu, muzyka, gra
światła, wreszcie przekaz ikoniczny. Chór
szkolny prowadzony przez Bożenę Jagiełło
przypomniał ulubione pieśni Papieża.
Warsztaty dotyczące form i metod pracy
z Patronem przeprowadzili w trzech grupach: Barbara Maciąg, doradca metodyczny z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu;
Łukasz Ofiara z Centrum Myśli Jana Pawła
II w Warszawie oraz Mirosław Dziedzicki,
dyrektor Zespołu Szkół ponadgimnazjalnych w Garbatce. Uczestnicy warsztatów
Barbary Maciąg „Ocalić od zapomnienia
– metody i formy pracy z Patronem” skupili
się na wypracowaniu odpowiedzi na pytania: po co szkole potrzebny jest Patron? kto
najczęściej jest Patronem szkoły? w jaki sposób buduje się życie szkoły wokół Patrona?
kto uczestniczy w organizacji i obchodach
święta Patrona szkoły? Wnioski z dyskusji
bardzo trafnie zebrała Marta Świątkowska,
uczennica I Liceum Ogólnokształcącego
w Kozienicach.
Łukasz Ofiara z Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie na wstępie zauważył:
– Niewątpliwie przestrzenią mniej odkrytą
jest czas, jaki szkoły poświęcają na pedagogiczny wpływ Patrona na całą społeczność szkolną. A przecież wychowanie dokonuje się poprzez wzór, który daje swoim
życiem i postępowaniem autorytet. W dobie kryzysów żyjących autorytetów warto
sięgnąć po te, które widnieją na tablicach
z nazwami szkół. To postawa naszych patronów, ich system wartości, szczególne
talenty, mogą być motywem, który zafascynuje naszych wychowanków /.../
Nawiązując do swojego panelu „Środki multimedialne w pracy z Patronem”
pracownicy Centrum Myśli Jana Pawła
II wskazali:
– Umiejętność wyszukiwania treści związanych z Patronem w Internecie z pew-

nością przynosi korzyści edukacyjne /.../
Mocnym elementem dydaktycznym są
wszelkiego rodzaju gry edukacyjne, filmy. Dostępna jest również coraz większa
lista programów komputerowych, które
ułatwiają dostęp wiedzy o Patronie /.../
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać kamerę w ramach zajęć wychowawcy klasowego. Film zrealizowany
przez naszych wychowanków aparatem
cyfrowym czy telefonem komórkowym
może być pracą na szkolny konkurs dotyczący pamięci powstania styczniowego
lub poezji Adama Mickiewicza /.../ O ile
wymienione wyżej warsztaty wymagały
wysiłku umysłowego, to dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku, wręczył dłuta, wiertarki,
piły; udostępnił piaskowiec, lipowe deski, doskonałą glinę i pod hasłem „każdy
może stworzyć sobie Patrona” zapędził
ochotników do roboty. Na zakończenie
warsztatów wszyscy przeszli do Izby Pamięci Patrona i prezentowali wypracowane podczas warsztatów wnioski dotyczące pracy z Patronem i ich przełożenie do
szeroko rozumianej pracy wychowawczej
z młodzieżą.
Przygotowanie do szkolenia rozpoczęło się kilka tygodni wcześniej. Zaproszone szkoły wyłoniły zespoły składające się
z nauczycieli, uczniów i rodziców, które
opracowały konspekt/scenariusz zajęć dotyczących pracy z Patronem we własnej
placówce oraz przygotowały się do wystąpienia na warsztatach. Zebrane przez organizatorów szkolenia materiały metodyczne
z poszczególnych placówek będą opublikowane w okolicznościowym biuletynie,
który zostanie przekazany autorom tekstów,
szkołom oraz bibliotekom pedagogicznym.
Szkolenie stało się okazją do integracji społeczności szkolnych z terenu Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”.
Organizatorem projektu jest Urząd
Miejski oraz Publiczne Gimnazjum nr 1
w Kozienicach.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013 działanie 4.1/413
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.
Koordynatorem projektu jest Wiesława
Kucharska, nauczyciel-bibliotekarz.
Bogdan Mazur
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zakończenie roku szkolnego klas maturalnych
w zespole szkół nr 1
W powiecie kozienickim do matury
w bieżącym roku przystąpiło ok. 500 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, między
innymi 288 w Zespole Szkół nr 1 im. Legionów Polskich i 149 uczniów w Liceum
Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach.
29 kwietnia w Zespole Szkół nr 1 im.
Legionów Polskich w Kozienicach odbyło
się uroczyste zakończenie roku szkolnego
maturzystów technikum oraz liceum ogólnokształcącego. Był to ostatni dzień kiedy
tegoroczni abiturienci spotkali się wraz z
wychowawcami w swojej szkole. Za kilka
dni jeszcze raz zasiedli w szkolnych ławkach
i przystąpili do egzaminu maturalnego.
Uroczystość rozpoczął dyrektor szkoły
Ryszard Zając, który powitał nauczycieli, absolwentów i rodziców. Wśród przybyłych gości znaleźli się przedstawiciele
władz powiatu, grona pedagogicznego oraz
rady rodziców. W swoich przemówieniach,
zgodnie życzyli połamania piór na maturze,
pomyślnej realizacji planów oraz sukcesów
na kolejnym etapie edukacji. Zwrócili też
uwagę na ważność decyzji dotyczącej wyboru kierunku studiów oraz jej wpływu na
powodzenie w przyszłym życiu.
W dalszej części spotkania uczniowie,
którzy wyróżnili się nienagannym zachowaniem oraz szczególnymi osiągnięciami w nauce oprócz dyplomów ukończenia szkoły, otrzymali nagrody rzeczowe.
W tym roku najwyższą średnią ocen

Od lewej: Jadwiga Kręcisz skarbnik powiatu (opiekun jednego z wyróżnionych uczniów), Józef Grzegorz Małaśnicki wicestarosta, Ryszard Zając dyrektor ZS Nr 1
w liceum ogólnokształcącym uzyskała
uczennica klasy 3F Katarzyna Trylowska, natomiast w technikum Marta Król.
Wśród najlepszych absolwentów znaleźli
się także: Daria Baran, Anna Czapka, Angelika Gniwek, Katarzyna Korneta, Anna
Krakowiak, Tomasz Krzysztoszek, Patryk
Kwiatkowski, Małgorzata Pakuła, Karina
Szewczyk.
Jak wiadomo sukcesy edukacyjne
wychowanków szkoły możliwe są dzięki

wspólnej pracy nauczycieli i rodziców.
Opiekunowie wyróżniających się uczniów
odebrali listy gratulacyjne, które są formą
wyrazu uznania dla ciężkiej pracy wychowawczej oraz zapewnienia optymalnych
warunków dla rozwoju intelektualnego
dzieci. Tradycyjnie na zakończenie uroczystości absolwenci przekazali sztandar szkoły w ręce młodszych kolegów
i koleżanek.
Ewa cichecka

DZIEŃ STRAŻAKA I TURNIEJ CZTERECH WSPINALNI
W większości krajów europejskich,
tradycyjnie od 150 lat w dniu św. Floriana, patrona wykonawców zawodów
wiążących się z ogniem, obchodzony jest
Dzień Straży Pożarnej i Dzień Strażaka.
W tegorocznych uroczystych obchodach Dnia Strażaka w powiecie kozieni-
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ckim, które odbyły się 5 maja w siedzibie KP PSP w Kozienicach, wzięli udział
zaproszeni goście: przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego
PSP młodszy brygadier Rafał Zdziennicki, Starosta Powiatu Kozienickiego
Janusz Stąpór, Burmistrz Gminy Kozienice Tomasz
Śmietanka, wójtowie gmin Sieciechów
oraz
Gniewoszów.
W
trakcie
uroczystego
apelu
wyróżniającym
się
w służbie strażakom wręczone
zostały odznaczenia państwowe, resortowe
i korporacyjne
oraz awanse na
wyższe stopnie

służbowe.
W trakcie uroczystości został również
przekazany jednostce ratowniczo – gaśniczej nowy samochód operacyjny, pojazd
specjalny „quad” oraz silnikowa łódź
ratownicza „Multipionier”. Burmistrz
Gminy Kozienice przekazał jednostce
OSP w Brzeźnicy zestaw hydrauliczny
do ratownictwa technicznego, natomiast
Wójt Gminy Gniewoszów przekazał jednostce OSP w Gniewoszowie motopompę
pożarniczą.
W dniach 11 – 12 maja zorganizowany
został VI Ogólnopolski Turniej Czterech
Wspinalni w Drabinie Hakowej, wchodzący w skład Pucharu Polski w Drabinie Hakowej. Zawody przeprowadzone
były na obiektach sportowych w Nisku,
Skarżysku Kamiennej, Puławach i Kozienicach. Najlepszy wynik na każdej z czterech wspinalni uzyskał Mirosław Cyrson
z województwa pomorskiego.
Agnieszka Gajda
www.kozienicepowiat.pl
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„Maszerują Strzelcy”
Rekonstrukcja odwrotowych walk Armii „Prusy”
i 31 pułku Strzelców Kaniowskich na linii środkowej Wisły
Od 4 lat w Ryczywole i innych miejscowościach powiatu kozienickiego Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych przedstawia podczas
widowisk historycznych różne wątki
wydarzeń z czasów II wojny światowej
rozgrywające się przed laty w naszych
okolicach. Jednym z takich przedsięwzięć, w 2008 r. było widowisko pod
tytułem Przedmoście Maciejowickie.
Tegoroczna inscenizacja, zorganizowana
15 maja na rozległych błoniach nad
Radomką była kontynuacją relacji wydarzeń na linii środkowej Wisły we
wrześniu 1939 r. Podczas przedsięwzięcia „Maszerują Strzelcy. Rekonstrukcja
historyczna odwrotowych walk Armii
„Prusy” i 31 Pułku Strzelców Kaniowskich we wrześniu 1939 r.” organizatorzy postarali się o odtworzenie walk
oddziałów wchodzących w skład Odwodowej Armii „Prusy”, w szczególności Wileńskiej Brygady Kawalerii i 13
Kresowej Dywizji Piechoty walczących
z Niemcami w dniach 9-11 września
1939 r. Dodatkowo przedstawili jedną
z walk bohaterskiego 31 pułku piechoty
Strzelców Kaniowskich, mianowicie bitwę z 15 września, utrwaloną w historiografii pod nazwą bitwa pod Basinowem.
Niedzielne wydarzenia w Ryczywole
poprzedziła sobotnia wystawa „Kozienice’39. Agresja niemiecka i okupacja
Kozienic w fotografii ze zbiorów Michała Woźnego” oraz projekcja i spotkanie z
producentami filmu „Korespondent Bryan”, które odbyły się w sali widowiskowej
Kozienickiego Domu Kultury. Wszyscy
zgromadzeni mogli podziwiać unikatowe,
dotąd nieznane szerszemu gronu zdjęcia
naszego miasta w latach 1939-1945 oraz
zobaczyć film dokumentalny oparty na
materiałach nakręconych przez amerykańskiego dziennikarza, korespondenta
wojennego Juliena Bryan’a, który przedstawia napaść na Polskę oraz oblężenie
Warszawy w 1939 r. Korespondent Bryan był pierwszym zachodnim dziennikarzem, który przedstawił światowej opinii
publicznej prawdziwy obraz okrucieństwa wojny i agresji wojsk niemieckich
w Polsce, konfrontując tym samym obraz
z propagandowych kronik niemieckich.
Po projekcji widzowie podczas rozmowy
z Kajetanem Kowalskim producentem
filmu z Dzielnicy Łacińskiej Movie poznali okoliczności i etapy powstania filmu, historię kilku osób uwiecznionych na
taśmie korespondenta, które po 70 latach
rozpoznały się lub rozpoznała ich rodziwww.kozienicepowiat.pl

na. Sam film wywołał ogromne wrażenie
na oglądających.
Uroczystości w Ryczywole zapoczątkowała msza w intencji Żołnierzy
Polskiego Września w kościele pw. Św.
Katarzyny, po której oficjalne delegacje
złożyły kwiaty przy kwaterach żołnierskich na cmentarzu w Ryczywole. Wieńce
i wiązanki złożyli: generał brygady Jerzy
Matusik – Zastępca Szefa Biura Ochrony
Rządu, Poseł Czesław Czechyra, Leszek
Ruszczyk, Andrzej Łuczycki – przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego, delegacje powiatu grójeckiego
i powiatu kozienickiego delegacja Gminy Kozienice, Stowarzyszenia Polskich
Kombatantów w Kraju Federacja Światowa Oddział Kozienice, Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Pomimo niesprzyjających warunków
pogodowych rekonstrukcja historyczna nad Radomką przyciągnęła tłumy
widzów. Wszyscy zgromadzeni mogli
podziwiać dynamiczne widowisko opatrzone komentarzem wydarzeń sprzed
lat. Podczas imprezy można było podziwiać kilkanaście grup rekonstrukcyjnych, historyczną broń i repliki, wśród
których na szczególną uwagę zasługują:
akustyczne repliki polskiego ciężkiego
karabinu maszynowego Browning wz.
30 oraz niemieckich MG 08 i MG 34.
Były też repliki polskich i niemieckich
moździerzy, granatników, sprzęt i pojazdy historyczne: działko przeciwlotnicze
Bofors, polski Fiat 508, niemiecka armata przeciwpancerna Pak, rozpoznawczy samochód pancerny Kfz.13 Adler
oraz niemieckie motocykle. Dodatkowo
zaprezentował się pododdział kolarzy
na zabytkowych rowerach „Łucznik”
oraz kawaleria, która po rekonstrukcji
zaprezentowała pokaz umiejętności.
W imprezie pod patronatem generała brygady Jerzego Matusika – Zastępcy Szefa Biura Ochrony Rządu, Janusza
Stąpora – Starosty Kozienickiego, Tomasza Śmietanki – Burmistrza Gminy Kozienice, udział wzięli: Stowarzyszenie
Kawaleryjskie Imienia 22 Pułku Ułanów
Podkarpackich, Pododdział Kawalerii
i Kolarzy w barwach 11 Pułku Ułanów
Legionowych, Stowarzyszenie Świętokrzyski Szwadron Kawalerii Ochotniczej
im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
w barwach 13 pułku Ułanów Wileńskich, Stowarzyszenie Kawaleryjskie
im. 1. Pułku Strzelców Konnych z Garwolina, Stowarzyszenie Rekonstrukcji
Historycznej 51 pułku piechoty Strzel-

ców Kresowych z Iłży, Grupa Rekonstrukcji Historycznej 4 Pułku Piechoty
Legionów z Kielc, Grupa Rekonstrukcji
Historycznej Strzelcy 31 Pułku Piechoty, Stowarzyszenie Strzelcy Kaniowscy,
Grupa Rekonstrukcji Historycznej Batalion Tomaszów z Tomaszowa Mazowieckiego, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Narew z Łomży, Radomska Grupa
Rekonstrukcji Historycznej 26 Infanterie
Regiment oraz organizatorzy Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych.
Pojazdy historyczne i repliki dostarczyli Muzeum Motoryzacji i Techniki
z Otrębus, pasjonaci i kolekcjonerzy prywatni. Efekty pirotechniczne można było
podziwiać dzięki firmie THUNDER Robert Murawski z Torunia, broń i amunicję
akustyczną dostarczyła firma BTS HUNTER z Bydgoszczy.
Organizatorami przedsięwzięcia byli:
Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych, Starostwo Powiatowe
w Kozienicach, Gmina Kozienice, Kozienicki Domu Kultury im. Bogusława
Klimczuka. Imprezę wspierali partnerzy:
Biuro Ochrony Rządu, Urząd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych,
Dzielnica Łacińska Movie, Towarzystwo
Miłośników Ziemi Kozienickiej, PKS sp.
z o.o. Kozienice, Zakład Mięsny „NOWOPOL” Spółka Jawna. Aktywnie pomagali nam wolontariusze z Klubu Wolontariatu Młodzieżowego „Skrzydła”
przy Kozienickim Domu Kultury, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Kozienice, Ryczywół, Wola Chodkowska, Publiczna Szkoła Podstawowa im. chorążego
Jana Szymańskiego w Ryczywole, wspólnota wiejska sołectwa Ryczywół. Zabezpieczenie zdrowotne, przeciwpożarowe
i bezpieczeństwa zapewniły zespół Pogotowia Ratunkowego Szpitala Powiatowego SPZZOZ, jednostka ratowniczo-gaśnicza Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej oraz patrol policji Komendy Powiatowej Policji z Kozienic.
Dwudniowe uroczystości 14-15 maja
były jednym z działań w ramach projektu
realizowanego przez Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych
„Każdy dzień jest podróżą przez historię”.
Projekt dofinansowany jest ze środków:
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Kozienice,
Urzędu do Spraw Kombatantów oraz Starostwa Powiatowego w Kozienicach.
krzysztof zając
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„Maszerują Strzelcy”
Rekonstrukcja odwrotowych walk Armii „Prusy”
i 31 pułku Strzelców Kaniowskich na linii środkowej Wisły

Detonacja mostu na Wiśle na przedmościu maciejowickim

Obsługa polskiego CKM wz. 30 odpiera ataki agresora

Niemcy wdzierają się na polskie stanowiska obronne

Wehrmaht zatrzymuje kolumnę cywili podążających w kierunku przeprawy na Wiśle

Niemieckie stanowisko ogniowe MG 08

Krajobraz po bitwie

Zdjęcia wykonane podczas rekonstrukcji w Ryczywole 15 maja 2011 r. przez Grzegorza Trynkiewicza i Michała Woźnego
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KONCERT Z CYKLU MAZOWSZE W KORONIE – Opactwo

www.kozienicepowiat.pl
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Inauguracja VIII edycji projektu muzycznego Mazowsze w Koronie w Opactwie
Na inaugurację mazowieckiego projektu
Mazowsze w Koronie Mazowieckie Centrum
Kultury i Sztuki wybrało w tym roku powiat
kozienicki z zabytkowym Zespołem kościelno-klasztornym w Opactwie, doceniając
bogatą historię tego miejsca, gdzie bywał
i nauki pobierał w XVI wieku w szkole benedyktyńskiej prowadzonej przy klasztorze
wybitny nasz poeta Jan Kochanowski.
Na koncercie pt. Muzykowanie wobec
aniołów, zorganizowanym po raz pierwszy w zabytkowym kościele klasztornym
pw. Wniebowzięcia NMP pochodzącym
z XVIII wieku, muzycy z zespołu instrumentów dętych blaszanych VARSOVIA BRASS
QUINTET zaprezentowali znane utwory
– muzyki religijnej i świeckiej – wielkich,
europejskich mistrzów: Bacha, Haendla,
Mozarta, Francka, Chopina, Verdiego, Rossiniego i Beethovena. Ten 75. koncert cyklu
Mazowsze w Koronie zakończył najbardziej
europejski ze wszystkich utworów – Oda do
radości z IX Symfonii Ludwiga van Beethovena. Koncert muzyki europejskiej, który poprowadził Igor Pogorzelski, sprawił – mamy
nadzieję – przyjemność wielu słuchaczom
licznie przybyłym z powiatu kozienickiego,
a także z sąsiedniego powiatu grójeckiego.
Publiczność uhonorowała wykonawców
w Warszawy owacją na stojąco. Potwierdziła
się zasłyszana wcześniej opinia, że akustyka
kościoła w Opactwie jest znakomita, zarówno
dla słowa, jak i muzyki. Trąbki, puzon, tuba
i waltornia rzeczywiście doskonale zabrzmiały w starych, surowych benedyktyńskich
murach. Warto tutaj organizować koncerty
w następnych latach. Liczymy, że spotkania
artystyczne pomogą księdzu proboszczowi
pozyskać środki na ratowanie sakralnej architektury. To wydarzenie muzyczne możliwe było dzięki bardzo dobrej współpracy
Starostwa Powiatowego w Kozienicach na
czele ze Starostą Januszem Stąpórem, Gminy Sieciechów z Wójtem Kazimierzem Pochylskim, Parafii pw. Wniebowzięcia NMP
w Opactwie i ks. Proboszcza Zbigniewa
Ścierskiego z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, które ten cykl
koncertów w zabytkach architektury mazowieckiej organizuje na Mazowszu od
2001 roku, wspierany finansowo przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Historia projektu
Pierwsza edycja projektu Mazowsze
w Koronie była elementem obchodów 475.
rocznicy inkorporacji Księstwa Mazowieckiego do Korony Królestwa Polskiego. Do
końca 2009 roku przez siedem edycji cyklu udało się, wraz z lokalnymi partnerami,
współorganizatorami wydarzeń, przygotować 74 koncerty symfoniczne i kameralne,
z udziałem wybitnych solistów, czołowych
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polskich zespołów muzyki dawnej, zespołów
kameralnych, znakomitych orkiestr symfonicznych i kameralnych oraz chórów. Każdy
z koncertów poprzedzany jest komentarzem
muzycznym, który wprowadza słuchaczy
w tajniki teorii muzycznej i historii muzyki
europejskiej oraz ułatwia słuchanie programu.
Staramy się, aby koncerty przygotowywane
z myślą o mieszkańcach Mazowsza z małych ośrodków miejskich i wiejskich, których pozbawiano od wieków możliwości
bezpośredniego dostępu do wielkiej sztuki
muzycznej, pozostawały zawsze na wysokim poziomie artystycznym. Na koncertach
mile widziani są także melomani z Warszawy i innych wielkich miast, zainteresowani odwiedzaniem ciekawych zakątków
Mazowsza. W projekcie Mazowsze w Koronie wykorzystujemy walory, akustyczne
i estetyczne historycznych kościołów, pałaców, zamków i dworów, a mamy w naszym województwie zabytki pochodzące
z okresu Średniowiecza, Renesansu i Baroku. Inicjujemy także działania koncertowe
w mało znanych obiektach historycznych
Mazowsza, przypominając polskiemu społeczeństwu o ich istnieniu. Jednym z celów
projektu jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego Mazowsza i Europy.
Wybrane miejsca realizacji koncertów
w ostatnich latach
Przasnysz (Kościół pobernardyński
z XVI w.)
Sierpc (Kościół klasztorny pw. Wniebowziecia NMP z XV w.)
Płońsk (Kościół św. Michała Archanioła
z XVI w.)
Szymanów (kościół pw. Wniebowzięcia
NMP z XVII w.)
Łochów (odrestaurowany pałac z XIX w.)
Serock (kościół pw. Zwiastowania NMP
z XVI w.)
Pawłowo Kościelne (kościół pw. św. Antoniego Padewskiego z XVI w.) .
Mariańskie Porzecze (drewniany trójnawowy kościół – Sanktuarium Matki Boskiej Goźlińskiej z XVIII w., z polichromiami ojca Jana Niezabitowskiego)
Krasne (Kościół pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego z późnego gotyku z polichromiami Sebastiana Ecksteina – Panteon Rodu Krasińskich)
Węgrów (Bazylika Mniejsza pw. NMP
i św.św. Piotra i Pawła z XVI wieku projektu sławnego Tylmana z Gameren, z polichromiami Michelangela Palloniego)
Kozienice (Kościół pw. św. Krzyża z XIX
w.)
Czerwińsk n. Wisłą (Bazylika Zwiastowania NMP z XII w.)
Szydłowiec (Kościół pw. św. Zygmunta z
XV w.)

Wysokie Koło – Sanktuarium z XVII w.
pw. NMP Królowej Różańca Świętego
Góra Kalwaria (Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP z 1755 roku projektu
Jakuba Fontany)
Lewiczyn (Modrzewiowy kościół, Sanktuarium Maryjne z XVII w.)
Czernice Borowe (Kościół pw. św. Achacjasza i Towarzyszy z XVI w.)
Plany koncertowe w 2011 roku
W 2011 roku, po rocznej przerwie
w realizacji projektu, ruszyła maju, ze zmienionym podtytułem Muzyczne Wieczory
w Zabytkach Architektury Mazowieckiej,
edycja VIII tej swoistej wędrującej filharmonii Mazowsza. Mazowsze w Koronie
w tym roku „odwiedzi” 14 miejscowości.
Na szlaku koncertowym znajdą się kościoły m.in. w Chorzelach, Górze Kalwarii,
Sokołowie Podlaskim, Wiązownie, Myszyńcu, Mławie i Węgrowie.
Oprócz koncertów muzyki kameralnej
nurcie Małe Dzieła (Chopin na 5 kontynentach, Muzykowanie wobec Aniołów czy
wieczorów muzyki chóralnej Ojcze Nasz)
przygotowujemy cztery wielkie koncerty
symfoniczne Gustav Mahler – Wielkie Dzieła,
z udziałem solistów oraz Polskiej Orkiestry
Sinfonia Iuventus, w rozszerzonym składzie,
pod dyrekcją Tadeusza Wojciechowskiego.
W 2011 roku mija setna rocznica śmierci
wielkiego dyrygenta i kompozytora austriackiego Gustava Mahlera, uznawanego
za najwybitniejszego symfonika w historii
muzyki. Był dyrektorem Opery Wiedeńskiej
i szefem Wiedeńskich Philharmoników.
Przez dwa lata pozostawał szefem również
Nowojorskich Filharmoników i Metropolitan Opera. W 1907 roku odwiedził wraz
z orkiestrą także Wrocław i Warszawę.
Koncertem Gustav Mahler – Wielkie
Dzieła ze specjalnie ułożonym programem,
w którym znajdą się wybrane części z jego
II, IV i V Symfonii, ze słynnym Adagietto,
tak pięknie zastosowanym w filmie Luchino Viscontiego Śmierć w Wenecji, chcemy
melomanom mazowieckim we wrześniu
przybliżyć monumentalną twórczość, tego
późnoromantycznego kompozytora. Nie miniemy się zapewne z prawdą, twierdząc że
to będą pierwsze prezentacje symfonicznej
twórczości Mahlera w czterech wybranych
mazowieckich świątyniach.
Pozostaje na zakończenie nadzieja, że
będziemy mogli się spotkać ponownie na
kolejnym koncercie z cyklu Mazowsze
w Koronie na terenie powiatu kozienickiego w przyszłym roku.
Małgorzata Kalicińska
(MCKiS)
Inicjator i koordynator projektu
Mazowsze w Koronie
www.kozienicepowiat.pl

Informacje

ABC KONSUMENTA – BIK czy należy się go bać?
BIK – bardzo często spotykany skrót
w różnych reklamach pożyczek. Pożyczkobiorcy zachęcają nas konsumentów do
brania pożyczek reklamując się, że udzielają ich bez sprawdzania w BIK’u.
Czyli co to jest BIK i jakie informacje gromadzi?
BIK posiada informacje o terminowych jak i nieterminowych spłatach
kredytu. BIK nie jest „czarną listą” tylko bazą informacji o klientach banków
i SKOK-ów wykorzystywaną do określania ryzyka kredytowego związanego
z danym klientem.
BIK jest to Biuro Informacji Kredytowej S.A., które zostało utworzone przez
banki z inicjatywy Związku Banków Polskich. Była to odpowiedź na wzrastającą
liczbę kredytów zagrożonych. Celem powołania BIK było zbudowanie kompleksowej bazy danych zawierającej informacje o zobowiązaniach klientów banków.
BIK jest instytucją utworzoną i działającą
na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.
U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.).
BIK jest instytucją niezależną od
banków, która pośredniczy w wymianie
informacji pomiędzy użytkownikami
systemu. BIK współpracuje z bankami
oraz SKOK-mi, które są zobowiązane do
przekazywania informacji kredytowych
o wszystkich swoich klientach.
To znaczy, że BIK gromadzi informacje
o naszych kredytach (wszystkich rodzajów)
oraz limitach udzielonych kredytów odnawialnych czy też dopuszczalnych debetów
na rachunkach oszczędnościowych i limitach jakie mamy przyznane do posiadanych
kart kredytowych. Informacje te dotyczą wysokości kredytów i ich spłaty. BIK przetwarza w administrowanym przez siebie zbiorze
informacje o klientach banków i SKOK-ów
i ich rachunkach, które przekazywane są cyklicznie przez te instytucje. Informacje zawierają m.in. dane osobowe klientów, dane
na temat kredytu, takie jak: data powstania,
rodzaj kredytu, okres na jaki kredyt został
udzielony, waluta kredytu, terminowość
spłat, a także informacje o zadłużeniu, podjętej przez bank windykacji czy egzekucji
należności oraz o zamknięciu rachunku
(i powodach tego zamknięcia).
Banki i SKOK-i zobowiązane są do
aktualizacji danych raz w miesiącu. Mają
prawo robić to również częściej.
Informacje znajdujące się w BIK dotyczą
wszystkich rachunków kredytowych, jakie
prowadzą lub prowadziły banki, a więc zarówno tych obsługiwanych prawidłowo, jak
i tych, które spłacane są lub spłacane były
nieterminowo. Innymi słowy: BIK przetwawww.kozienicepowiat.pl

rza wszystkie informacje przekazane przez
bank – zarówno pozytywne (kredyty spłacane terminowo), jak i negatywne (kredyty
spłacane z opóźnieniem).
Także wszyscy poręczyciele są wykazywani w bazie danych.
Jeżeli mamy kilka kredytów i karty
kredytowe to nawet wtedy, gdy spłacamy
raty terminowo nasza zdolność kredytowa
jest niska i nie należy się dziwić, że możemy nie dostać już następnego kredytu.
BIK działając zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych gwarantuje każdemu
możliwość bezpłatnego sprawdzenia raz na
6 miesięcy swoich danych przekazywanych
do Biura przez instytucje współpracujące.
Jest to ważne uprawnienie w sytuacji gdy
chcemy wziąć poważny kredyt np. hipoteczny na zakup mieszkania.
Informacje o danych osobowych przetwarzanych w zbiorze BIK udostępnia się na
pisemny wniosek. BIK ma na udzielenie odpowiedzi 30 dni od daty rejestracji wniosku.
Wnioski składane drogą korespondencyjną
należy przesyłać do siedziby Biura Obsługi
Klienta listem poleconym. Wnioski dostępne są na stronach internetowych (WWW.bik.
pl), a także bezpośrednio w Biurze Obsługi
Klienta ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa.
Do danych zgromadzonych w BIK
mają dostęp wyłącznie banki, SKOK-i
oraz instytucje upoważnione, typu prokuratura, policja, sądy.
Kto może usunąć dane z bazy BIK?
BIK nie usuwa żadnych informacji jakie
zostały przekazane przez banki i SKOK-i
do bazy. BIK posiada wyłącznie prawo do
zbierania i udostępniania tych danych, nie
posiada natomiast prawa jakiegokolwiek
ich modyfikowania, ograniczając się wyłącznie do przekazywania zgromadzonych
informacji w uzgodnionym formacie.
Dane, jeśli w ocenie banku lub SKOK-u
zaistnieje do tego podstawa prawna lub faktyczna mogą być usunięte tylko na pisemny
wniosek tego banku lub SKOK-u jako dysponenta danych i pierwotnego administratora. Również w przypadku jeśli dane są
niepoprawne lub nieaktualne – dane te są
usuwane wyłącznie na pisemny wniosek
banku lub SKOK- u i wtedy BIK jest zobowiązany do ich poprawienia. Czyli jeżeli
stwierdzimy, że dane figurujące w BIK’u są
niezgodne ze stanem faktycznym to z interwencją nie występujemy do BIK’u, lecz do
banku, który je podał czyli tego, z którym
mieliśmy zawartą umowę kredytową.
Jak długo przechowywane są informacje w BIK?
Informacje zgromadzone w BIK są
przechowywane:
• przez cały czas trwania umowy z ban-

kiem lub SKOK oraz po wygaśnięciu
zobowiązania,
• przez okres wskazany w upoważnieniu
udzielonym przez klienta (w przypadku klientów regularnie wywiązujących
się ze swoich zobowiązań wobec banku
lub SKOK),
• przez okres nie dłuższy niż 5 lat bez zgody
klienta (w przypadku gdy klient opóźniał się
ponad 60 dni ze spłatą zobowiązania wobec
banku i upłynęło 30 dni od powiadomienia
go przez bank z ostrzeżeniem o zamiarze
przetwarzania danych bez jego zgody),
• w przypadku zapytań złożonych przez
banki i SKOK-i przez okres 1-go roku
od momentu złożenia zapytania.
Dodatkowo na mocy nowelizacji ustawy
Prawo Bankowe dane dotyczące zobowiązań wszystkich Klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia
wygaśnięcia zobowiązania dla celów związanych ze stosowaniem przez banki metod
statystycznych. Przetwarzanie danych w tym
celu nie wymaga zgody klientów.
Należy wiedzieć, że BIK nie ma wpływu
na decyzje kredytowe banków i SKOK-ów.
Na zapytanie o klienta (korzystanie z Raportów BIK weszło już na stałe do procedur kredytowych, tak więc banki i SKOKi
korzystają z bazy BIK zawsze przy ocenie
ryzyka związanego z udzieleniem kredytu)
– do banku lub SKOK-u przekazywany jest
raport kredytowy. Informacja jaką zawiera
raport kredytowy, jest neutralna, czyli nie
zawiera w sobie żadnych zmian, opisów ani
oceny ze strony BIK. Raport w takiej formie
jest produktem zawierającym zestawienie
danych, pomijającym ich analizę czy jakąkolwiek ingerencję w treść przekazanych
informacji, tak więc wiarygodność klienta
przy przyznaniu kredytu oraz ostateczną decyzję o przyznaniu kredytu podejmuje bank
lub SKOK, a nie BIK. Czyli nieprawdziwe
są stwierdzenia niektórych pracowników
banków, że kredyt nie został udzielony ze
względu na to, że konsument jest w BIK’u.
To stwierdzenie należy rozumieć w ten
sposób, że bank do którego zwróciliśmy
się o udzielenie kredytu na podstawie naszej historii kredytowej uznał, że mamy za
małą zdolność kredytową lub nie jesteśmy
wiarygodnym kredytobiorcą natomiast
pracownik banku nie powiedział nam tego
wprost tylko w zawoalowanej formie.
Zupełnie innymi biurami są Biura informacji Gospodarczej SA (BIG SA), które
gromadzą tylko negatywne dane. Ale o tym
w następnym odcinku ABC Konsumenta.
Stanisław Gąsior
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
w Kozienicach na podstawie materiałów
BIK SA.

Nasz Powiat * 11

Wydarzenia/Informacje

KOLEJNY SUKCES „ZIELONEGO”

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego
w Kozienicach już po raz trzeci reprezentować będą Ziemię Kozienicką
w Sejmie Dzieci i Młodzieży. Tegoroczna XVII debata upływać będzie pod hasłem Sesja dla wszystkich wolontariuszek i wolontariuszy.
Do konkursu ogłoszonego przez
Kancelarię Sejmu w porozumieniu
z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Projekt: Polska i Ministerstwo Edukacji Narodowej zgłosiło
się 942 szkoły z całej Polski. Kozienickie liceum reprezentował zespół: Joanna Jakubiak i Natalia Malinowska,
uczennice klasy II e. Ich projekt pod hasłem: Przypnij skrzydła-daj się ponieść,
czyli giełda młodych talentów został
zaliczony przez komisję rekrutacyjną
do najlepszych w województwie mazowieckim. O sukcesie projektu zadecydowała jego oryginalność.

Rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
220 lat temu Sejm Czteroletni po
burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła
do historii jako Konstytucja 3 Maja.
Była ona drugą na świecie i pierwszą
w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.
3 maja w Kozienicach już po raz kolejny odbyły się uroczystości związane
z uchwaleniem konstytucji w 1791 roku.
Tradycyjnie uroczystości te rozpoczęła
msza święta w kościele pod wezwaniem
Świętego Krzyża celebrowana przez
dwóch księży kanoników Kazimierza
Chojnackiego i Władysława Sarwę.
W tak ważnym wydarzeniu wzięli udział
mieszkańcy Kozienic, poczty sztandarowe i delegacje związków kombatanckich,
szkół, służb mundurowych, przedstawicieli parlamentu, władz samorządowych
powiatowych i gminnych, innych jednostek i instytucji oraz członkowie Kozienickiej Grupy Rekonstrukcji Historycznych. Po mszy uczestnicy uroczystości,

Po uzyskaniu informacji od naszych
kolegów i koleżanek oraz długich naradach, postanowiłyśmy stworzyć projekt,
w który zaangażujemy jak największą
ilość osób chcących podzielić się z innymi swoimi talentami.
Głównie zależało nam na pozyskaniu
osób uzdolnionych artystycznie, grających na gitarze, akordeonie, pianinie,
skrzypcach. W nasze szeregi wstąpiło
także kilka świetnych artystek – plastyczek, fotografów, specjalistek od origami
i recytacji.
Na pytanie, kto będzie korzystał
z udzielanych bezpłatnie szkolnych
zajęć pozalekcyjnych, młode parlamentarzystki odpowiedziały, iż będą to
wszyscy chętni, którzy zalogują się pod
wskazanym na stronie szkoły adresem.
Tą drogą też umawiać się będą na zajęcia z wybranymi przez siebie kolegami – instruktorami. Nad powodzeniem
przedsięwzięcia czuwają opiekunowie

samorządu uczniowskiego – Beata
Smykiewicz-Różycka i Michał Jaworski, którzy będą towarzyszyć swym
uczniom podczas obrad XVII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.
Joanna Jakubiak, kl.II e

31 MAJA
ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU

O szkodliwości palenia powiedziano już wszystko i wiele razy, ale powtarzać wciąż
trzeba. Temu służyć ma Światowy Dzień bez Tytoniu.
Święto obchodzone jest od 1987 r. Światowa Organizacja Zdrowia stara się uświadamiać i ostrzegać przed zgubnymi skutkami palenia tytoniu – głównie nowotworami
płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki. Na całym świecie po papierosy sięga regularnie ponad miliard osób, z czego ok. 200 mln to kobiety. Jeśli nie podjęte zostaną
pilne działania zapobiegawcze, do roku 2030 tytoń może doprowadzić do zgonu ponad
8 milionów ludzi, z czego 2,5 miliona stanowić będą kobiety.
Tematem tegorocznych obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu jest
Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu
Ramowa Konwencja (FCTC) jest na świecie czołowym instrumentem kontroli używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Jako pierwszy traktat jaki wynegocjowano kiedykolwiek pod patronatem WHO,
Ramowa Konwencja stała się sygnałem rozwoju zdrowia publicznego.
Światowy Dzień Bez Tytoniu 2011 ma na celu uwypuklenie znaczenia Traktatu,
podkreślenie zobowiązań Stron wynikających z Traktatu i promowanie istotnej roli
współpracy między Stronami i WHO we wspieraniu wysiłków krajów do wypełnienia
tych zobowiązań.
Obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu 2011 powinny skupić się na przesłaniu, że
Państwa muszą w pełni wdrożyć traktat, aby chronić obecne i przyszłe pokolenia przed
zgubnymi następstwami używania wyrobów tytoniowych oraz ekspozycji na dym tytoniowy w aspekcie zdrowotnym, społecznym, środowiskowym i ekonomicznym.
Sekcja Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia przy PSSE w Kozienicach
w asyście orkiestry dętej OSP z Kozienic
na czele z kapelmistrzem Zygmuntem
Juśkiewiczem, przeszli do zespołu parkowo–pałacowego, gdzie pod kolumną upamiętniającą narodziny króla Zygmunta I
Starego, zostały złożone wieńce i wiązanki kwiatów. Następnie Starosta Powiatu
Kozienickiego Janusz Stąpór wraz z Posłem na Sejm Czesławem Czechyrą wręczył srebrne medale „Opiekuna Miejsc
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Joanna Jakubiak

Pamięci Narodowej”. Dalsza część uroczystości miała miejsce w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, gdzie odbył
się koncert chóru „Iubilaeum” z Lublina
pod dyrekcją Tomasza Orkiszewskiego.
Uroczystości rocznicowe zakończyły się
otwarciem wystawy Kazimierza Królika
w Muzeum Regionalnym.
Aleksandra Pajda

www.kozienicepowiat.pl
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Asertywne radzenie
sobie z krytyką
Nikt z nas nie lubi być oceniany.
Nieważne, czy ocena jest pozytywna
czy negatywna wzbudza lęk, powoduje
złość oraz zakłopotanie. Umiejętność
radzenia sobie w sytuacji oceniania
jest dla większości z nas nieopanowaną sztuką. Nasze trudności w przyjmowaniu informacji zwrotnych wynikają
z tego, że często traktujemy oceny jako
rodzaj obiektywnej, całościowej prawdy o nas lub też swego rodzaju wyrok.
Bardzo często zapominamy, że czyjaś
ocena jest tylko indywidualną opinią
i przykładamy do niej zbyt dużą wagę.
W konsekwencji możemy bardziej kierować się zdaniem i oczekiwaniami
innych niż własnymi potrzebami i wartościami. Dzięki umiejętności asertywnego radzenia sobie z krytyką możemy
świadomie kierować swoim zachowaniem i nie ulegać wpływowi innych.
Każdy człowiek ma prawo posiadania
własnej opinii i nie możemy zabronić
ludziom myślenia i oceniania także nas.
Jednak nikt nie dysponuje monopolem
na prawdę.
• Asertywne reagowanie na krytykę, wiąże się z przyjęciem postawy „jestem
w porządku” i potraktowaniem oceny nie jako odzwierciedlenia „prawdy obiektywnej”, ale jako jednej
z możliwych opinii. Gdy ktoś czuje się
„w porządku” sam ze sobą, wówczas jest
w stanie zgodzić się z tym, że część
jego działań może się nie podobać. Daje
to możliwość przyjęcia do wiadomości
swoich wad, złych zachowań i dokonania zmian. Asertywna odpowiedź na
krytykę, z którą się nie zgadzamy może
brzmieć: „Myślę o sobie inaczej”, „Ja
tak nie uważam”, „Mam inne zdanie na
swój temat”. Asertywne odpowiedzi na
krytykę, z którą się zgadzamy: „Też tak
myślę”, „Mam podobne zdanie”, „Też
tak uważam”.
• O wiele trudniejsza jest sytuacja, gdy
mamy do czynienia z krytyką częściowo słuszną, ale zbyt szeroko zakrojoną,
czyli gdy ktoś zaczyna opinie od słów
„ty zawsze”, „ty nigdy”. Asertywna
odpowiedź powinna zmierzać do weryfikacji faktów i ustalenia tego, co istotnie może podlegać słusznej krytyce, ponieważ zgadzając się lub przecząc tym
uwagom przyjęlibyśmy fałszywy obraz
rzeczywistości, jaki tworzy osoba krytykująca.
• Równie często mamy do czynienia z krywww.kozienicepowiat.pl

tyką opartą na nieuprawnionym uogólnieniu pojedynczych faktów. Są osoby,
które mają tendencję do nadmiernego
uogólniania, kreowania rzeczywistości interpersonalnej za pomocą fantazji
i reagowania na własne wyobrażenia,
a nie na zachowanie partnera. Dlatego
można spotkać się z takim zarzutem,
do którego trudno jest się nam ustosunkować. Asertywna odpowiedź musi
odwoływać się do rzeczywistości – nie
fantazji. Należy oddzielić uogólnioną
ocenę od faktów, skupić się na nich,
poddać je weryfikacji i dostosować do
nich swoje zachowanie.
• Krytyka może nieść w sobie ocenę osoby a nie działania. Osoba krytykująca
może wykorzystać fakty, które rzeczywiście miały miejsce, a następnie dokonać nieprzyjemnej, ogólnej i nieuprawnionej oceny osoby krytykowanej.
Asertywna odpowiedź polega na oddzieleniu treści dotyczącej działania, od
treści oceniającej osobę. Krytykowany
może przyznać rację osobie krytykującej jego działanie, a jednocześnie przeciwstawić się uogólnionej, negatywnej
ocenie jego osoby.
• W sytuacji, gdy krytykujący poddaje
negatywnej ocenie działanie krytykowanej osoby, ale czyni to w formie
naruszającej jej poczucie godności osobistej – używa raniących określeń lub
krzyczy, należy oddzielić treść krytyki
od formy w jakiej została wyrażona.
Na treść należy zareagować zgodnie
z zasadami asertywnego przyjmowania
słusznej lub niesłusznej krytyki, natomiast należy zdecydowanie przeciwstawić się formie, jako niedopuszczalnemu sposobowi zachowania. Nie można
reagować agresywnie, należy pozostać
asertywnym w obliczu agresji.
• Często krytyka podana jest w formie
aluzji, jak również stanowi podstawę
doskonałych żartów. Trudność takiej
sytuacji polega na tym, że krytykujący wciąga nas w swoją grę, w której
na płaszczyźnie oficjalnej jesteśmy
w dobrych stosunkach. Jednak zostajemy obciążeni emocjonalnie zarówno
treścią krytyki jak i udawaniem, że nic
się nie stało. Asertywna reakcja na aluzyjną krytykę polega na ujawnieniu jej
treści. Po uczynieniu z aluzji komunikatu wprost można poprosić rozmówcę,
aby rozszyfrował aluzję albo zrobić to
samodzielnie, prosząc o potwierdzenie

interpretacji.
Używając tych
sposobów unikamy walki, a jednocześnie nie pozwalamy wprawić się w stan zakłopotania
i dyskomfortu.
• Z krytyką zaskakująca mamy do czynienia wtedy, gdy osoba krytykowana jest
zaskoczona wypowiedzią krytyczną
i nie ma gotowej odpowiedzi. Najczęściej ludzie dają jakąś odpowiedź tylko
po to by „zachować twarz”. Asertywne
zachowanie będzie polegać na powiedzeniu prawdy o tym, że w rzeczywistości się nie wie, co odpowiedzieć
w tej chwili. Zamiana oceny na opinię jest jednym ze sposobów radzenia sobie z takim przekazem, którego treść powoduje nasze zmieszanie.
W chwili usłyszenia druzgocącej krytyki należy zdobyć informacje, o co dokładnie chodzi drugiej stronie. Sprawi
to, że nie poddamy się ogólnej ocenie
i będziemy mogli konstruktywnie reagować, nawet w najtrudniejszej sytuacji
konfliktowej.
• Niektórzy mogą krytykować w sposób
natrętny, uporczywy, odnosząc się do
wielu drobiazgów i w rzeczywistości
nie wyrażać wprost tego, o co im chodzi. Po prostu „czepiają się”. Jedną
z technik radzenia sobie z taką krytyka
jest „zamglanie”. Polega ona na tym,
że dopuszczamy możliwość istnienia
„ziarenka prawdy” w stawianych nam
zarzutach. Przyznajemy tym samym,
że nie jesteśmy doskonali i pozbawieni wad. Obezwładniamy w ten sposób
krytykanta, gdyż na „czepianie się” nie
odpowiadamy agresją i nie zrywamy
komunikacji.
• W sytuacji, gdy wiemy, że popełniliśmy
błąd możemy zneutralizować atak poprzez uprzedzenie krytyki. Ten sposób
bywa skuteczny wobec tych, którzy lubią pouczać innych.
Umiejętność asertywnego radzenia sobie z krytyką jest wielką sztuką.
Upraszcza ona skomplikowane układy
między ludźmi sprawiając, że komunikacja jest prostsza, bardziej czytelna i daje
więcej satysfakcji. Pozwala na osiąganie
kompromisu bez poświęcania własnej
godności i rezygnacji z uznawanych wartości. Asertywność nie stanowi gwarancji sukcesu. Daje natomiast satysfakcję
z wyrażania własnych uczuć w przypadku
sprzeczności interesów.
paulina jarosz
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informacja powiatowego urzędu pracy za rok 2010
W roku 2010 Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach pozyskał rekordową
kwotę pieniędzy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Były to środki
w wysokości 10 806 400,00zł. W kwocie
tej widniały następujące pozycje:
• Fundusz Pracy „Algorytm” – 7 207 041 zł
• Rezerwa Ministra – Program „30” –
218 700 zł
• Rezerwa Ministra – Program „Klęski
żywiołowe 2010 r.” – 268 200 zł
• Rezerwa Ministra – Program „Rozwój
małej i średniej przedsiębiorczości”
– 190 000 zł
• Projekt systemowy „Wspierajmy bezrobotnych” (współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego) –
2 922 459zł.
Dzięki tym środkom w roku 2010 finansowano łącznie 1851 miejsc aktywizacji zawodowej w ramach różnych form wsparcia.
Najpopularniejszymi formami aktywnymi
w roku 2010 były staże (1004 osoby) oraz
szkolenia (343 osoby). W dalszej kolejności
były to: roboty publiczne (166 osób), prace interwencyjne (117 osób), jednorazowe
środki na podjęcie działalności gospodarczej (84 osoby), prace społecznie użyteczne
(79 osób), refundacja doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy (53 osoby), przygotowanie zawodowe dorosłych (5 osób).

W roku 2011 w wyniku dość kontrowersyjnych decyzji (z punktu widzenia instytucji rynku pracy) podjętych na szczeblu
centralnym, środki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu zostały drastycznie
ograniczone w skali całego kraju. Według
pierwszych decyzji finansowych, oraz przydzielonej alokacji finansowej na projekt systemowy, w roku 2011 PUP w Kozienicach
będzie dysponował kwotą 4 470 912 zł na
aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Jest to zatem zaledwie 41% kwoty jaką
PUP dysponował rok wcześniej. Kwota ta
jest niższa nawet od środków, którymi PUP
dysponował w roku 2008. A należy tu dobitnie podkreślić, że w roku 2008 sytuacja
na rynku pracy była znacznie lepsza niż
obecnie (był to okres przed światowym kryzysem gospodarczym).
Niestety jest to bardzo zła wiadomość
dla lokalnego rynku pracy gdyż jak pokazują statystyki, bezrobocie w powiecie kozienickim wzrosło na przestrzeni ostatnich
dwóch lat. Na koniec roku 2008 liczba
bezrobotnych w powiecie kozienickim wynosiła 3683 osoby. Na dzień 31.12.2010 r.
liczba ta wynosiła już 4575 osób, a na koniec kwietnia 2011 r. – 4818 osób. Mamy tu
więc do czynienia z tendencją wzrostową.
Wzrosła także stopa bezrobocia w powiecie
kozienickim z 13,9% w grudniu 2008 r. do

18,2% na koniec marca 2011 r.
Przedstawione powyżej informacje
w jasny sposób wskazują, że liczbę aktywizowanych bezrobotnych należałoby utrzymywać na poziomie, co najmniej roku 2010.
Niestety dramatyczne ograniczenie środków
na przeciwdziałanie bezrobociu nie pozwoli
realizować tak ambitnych założeń. Wstępne
szacunki Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach mówią o tym, że w roku bieżącym
PUP będzie w stanie pomóc około 882 osobom (z czego 372 osoby to bezrobotni, którzy
kontynuują formy aktywne z roku 2010).
Wspomniane ograniczenia finansowe
będą odczuwalne szczególnie w przypadku
realizacji najbardziej popularnej formy jaką
są staże. W 2010 r. PUP skierował na staż
676 osób, a plany na rok 2011 przewidują
skierowanie na staż zaledwie 240 osób.
Powiatowy Urząd Pracy będzie systematycznie śledził „rozwój wypadków”
w zakresie dostępności środków na formy
aktywne. Jeśli tylko pojawią się możliwości
zdobycia dodatkowych pieniędzy na pomoc
dla osób bezrobotnych, wtedy na pewno
będą czynione starania aby je pozyskać.
Arkadiusz Nowakowski
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Kozienicach

BEZDOMNE ZWIERZĘTA
Problem z bezdomnymi zwierzętami
wchodzi w zakres zadań własnych gmin.
Szczególnie wiosną staje się widoczny
i dotkliwy dla dzieci, spacerowiczów
i rowerzystów.
Jak jest on rozwiązywany w gminach
powiatu kozienickiego?
W gminie Garbatka –Letnisko mieszkańcy zgłaszają telefonicznie wałęsające się bezpańskie psy. Pracownicy gminy starają się ustalić właściciela, jeżeli
jest to niemożliwe, to niektóre z tych
psów znajdują miejsce u nowego właściciela. Gmina ma podpisaną umowę na
lata 2010-2012 z gabinetem weterynaryjnym, prowadzącym schronisko, do
którego trafiają agresywne, bezpańskie
psy.
W gminie Głowaczów problem bezpańskich psów nie występuje. Każdy
przypadek jest rozpatrywany i rozważany
indywidualnie. Najpierw szuka się właściciela, bo na terenie wiejskim psy często
uciekają przez niedomknięte furtki, bramy gospodarstw.
W gminie Gniewoszów nie ma
schroniska, nie ma gdzie przekazywać
bezpańskich psów, w budżecie nie ma
środków finansowych na ten cel. Często
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takie psy znajdują nowego właściciela,
a te najbardziej agresywne przekazywane są do Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt do Puław.
W gminie Grabów nad Pilicą każdy
przypadek zgłoszenia bezpańskiego psa
jest szczegółowo rozpatrywany, często
udaje się znaleźć nowego właściciela.
Od 2009 roku wyłapywanie bezpańskich
zwierząt zlecane jest Przedsiębiorstwu
Wielobranżowemu PERRO z Mińska
Mazowieckiego.
Gmina Kozienice ma zawarte porozumienie z Kozienicką Gospodarką
Komunalną sp.z o.o. w Kozienicach na
realizacje zadania ”Opieka nad bezdomnymi zwierzętami”. Sposób realizacji
zadania określa regulamin Przytuliska
dla Bezdomnych Zwierząt, przyjęty
przez Radę Miejską. Odłowione zwierzęta przewożone są do schroniska dla
bezdomnych zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt następuje
na podstawie zgłoszenia bezpośrednio
do KGK sp. z o.o., tel (48) 614-24-03.
Zwierzęta umieszczane są w specjalnym
boksie, badane przez lekarza weterynarii, szczepione przeciw wściekliźnie,

odpchlone, obserwowane przez 14 dni.
Po tym czasie przewożone są specjalnie
przystosowanym do tego celu samochodem do Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt do Białogardu.
Gmina Magnuszew nie ma podpisanej umowy z żadnym schroniskiem.
Dorywczo w razie potrzeby wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmuje się
osoba, mająca odpowiednie uprawnienia.
Najpierw szuka się nowego właściciela.
Najbardziej agresywne, niebezpieczne
dla otoczenia zwierzęta przekazywane są
do Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt,
które mają wolne miejsca.
Podobnie jak w innych gminach powiatu, w gminie Sieciechów dla bezpańskich psów najpierw poszukuje się nowego właściciela, a najbardziej agresywne
i niebezpieczne wyłapuje Gospodarka
Komunalna. Po czym przekazywane są
do schroniska dla bezdomnych zwierząt,
które dysponuje wolnym miejscem.
Występowanie bezdomnych zwierząt
należy zgłaszać w Kozienicach do Kozienickiej Gospodarki Komunalnej, a w pozostałych gminach do Urzędów Gmin.
DANUTA DELEKTA
www.kozienicepowiat.pl

Informacje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach w 2011 roku kontynuuje realizację projektu „Wspierajmy bezrobotnych”, który jest
wdrażany w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W roku bieżącym w ramach projektu
przewidziano realizację wsparcia dla 230 osób, z czego 200 osób zostanie objętych stażami a 30 osobom zostaną przyznane jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Wartość tej pomocy to w przybliżeniu 1 841 000 zł (85% tej kwoty to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego). Jest to kwota mniejsza od kwot otrzymywanych przez PUP w latach 2009-2010,
co związane jest z ogólnym zmniejszeniem środków
przeznaczonych na przeciwdziałanie bezrobociu
w 2011 roku.
Oprócz, wymienionych powyżej, aktywnych
form przeciwdziałania bezrobociu, uczestnicy projektu korzystać będą również z tworzenia Indywidualnych Planów Działania. Wynika to z faktu, że bardzo ważnym aspektem działań projektowych jest jak
najbardziej adekwatne dopasowanie realizowanego
wsparcia do potrzeb osób bezrobotnych.
Sukcesywnie prowadzona jest rekrutacja uczestników ponieważ maj jest planowanym terminem
rozpoczęcia realizacji form aktywnych. Jest to najbardziej prawdopodobny okres podpisania aneksu
do umowy ramowej w oparciu, o którą realizowany
jest projekt „Wspierajmy bezrobotnych”. Stosowny aneks jest corocznie zawierany pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie (Instytucją
Wdrażającą dla Działania 6.1 PO KL w województwie mazowieckim) a Powiatowym Urzędem Pracy
w Kozienicach.
Ze wsparcia w ramach projektu korzystać mogą
bezrobotne kobiety i mężczyźni zamieszkujący powiat kozienicki (zarejestrowani jako bezrobotni
w PUP). W szczególności chodzi tu o osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy
zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2004 Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).
Kategorie osób bezrobotnych, które traktowane
są jako „priorytetowa” grupa docelowa w roku 2011
to:
• osoby do 25 roku życia
• osoby długotrwale bezrobotne
• osoby bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego
• mieszkańcy obszarów wiejskich
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach szczególnie mocno zachęca mężczyzn do udziału w projekcie „Wspierajmy bezrobotnych”. Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia, mężczyźni rzadziej korzystają z oferowanego wsparcia. Jednocześnie od
pewnego czasu sytuacja na lokalnym rynku pracy wskazuje, że mężczyznom nie jest łatwo znaleźć zatrudnienie. Dlatego też chcielibyśmy im jak najbardziej pomóc dzięki realizacji naszych działań.
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. 48 614 66 81.
Arkadiusz Nowakowski
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach
www.kozienicepowiat.pl
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ZESPÓŁ
SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
w Magnuszewie
ogłasza nabór słuchaczy dorosłych
na rok szkolny 2011/2012
do następujących szkół zaocznych:
2 – LETNIA SZKOŁA POLICEALNA – dla absolwentów szkół średnich, kształcąca
w zawodzie – technik ogrodnik
Uzyskane kwalifikacje dadzą uprawnienia rolnicze potrzebne
do przejęcia gospodarstwa oraz pozyskania funduszy unijnych,
takich jak: „MŁODY ROLNIK”, „RENTA STRUKTURALNA”,
środków na inwestycje i innych.
oraz

2 – LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – na podbudowie zasadniczej szkoły
zawodowej
NAUKA W SZKOŁACH JEST NIEODPŁATNA
REKRUTACJA:
• Od 20 czerwca do 25 sierpnia 2011 r. – składanie dokumentów (podanie, życiorys, świadectwo
ukończenia szkoły niższego stopnia odpowiednio: szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej
szkoły zawodowej lub szkoły średniej, 3 zdjęcia),
• 30 sierpnia 2011 r. – ogłoszenie list przyjętych do szkoły.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
26-910 Magnuszew ul. Bohaterów Września 10
telefon: (48) 621-70-34, 621-70-09
e-mail: zsipo.magnuszew@vp.pl
www.zsipo.magnuszew.prv.pl
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