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Informacje Gminy Kozienice „NASZA GMINA”wewnątrz numeru

W związku z realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Ryczywół-Kozienice” Wykonawca robót TRAKT S.A. informuje, że od
27 października (poniedziałek) została zamknięta droga krajowa nr 79 w m. Ryczywół.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom drogi projekt zmiany organizacji ruchu założył zamknięcie mostu w ciągu DK 79 w Ryczywole na czas jego
remontu.
Zgodnie z uzgodnieniami z Policją oraz Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich zostały wytyczone dwie trasy objazdów:
1.Tranzyt – DK nr 50 z Góry Kalwarii do Grójca
S7 z Grójca do Białobrzeg
DK nr 48 z Białobrzeg do Kozienic
2. Ruch lokalny – DW nr 736 z Magnuszewa do Warki
DW nr 730 z Warki przez Grabów do Głowaczowa
DW nr 48 z Głowaczowa do Kozienic.
Zamknięcie mostu oraz wyznaczone objazdy będą obowiązywać do końca 2014 roku.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: http://gddkia.gov.pl/pl/a/16794/
Zamkniecie-DK-79-w-m-Ryczywol

Kończy się IV kadencja samorządu powiatowego, to dobra okazja, aby
podsumować między innymi realizację
zadań i planów w latach 2011 – 2014.

J

akie z zaplanowanych zadań udało
się zrealizować?

Przez te ostatnie cztery lata zrealizowaliśmy bardzo wiele zadań. Są
rzeczy które trzeba robić na bieżąco,
które wymagają ciągłej uwagi i zaangażowania, to nie ma znaczenia czy
jest ta kadencja czy inna, po prostu to
trzeba robić i szukać pieniędzy. Bardzo ważne są inwestycje podnoszące
jakość funkcjonowania naszych jednostek, jakość obsługi naszych mieszkańców Bez tych inwestycji stalibyśmy
w miejscu, przestalibyśmy się rozwijać. Nie można dopuścić do degradacji
tego co posiadamy i trzeba inwestować
w nowe. Myślę, że sporo zrobiliśmy
w ostatnich latach.
Oczywiście priorytetem jest i będzie zawsze szpital. W sumie przez
8 lat, bo trudno rozpatrywać to w ramach jednej kadencji, wydaliśmy na
inwestycje ok. 12 mln zł, nie były to
pieniądze na płace, na funkcjonowanie,
to są pieniądze na remonty, inwestycje,
zakup nowego sprzętu, poprawę jakości funkcjonowania całej infrastruktury
szpitalnej. To dla nas duże pieniądze,
wziąwszy pod uwagę nasze możliwości i to, że głównym wspierającym jest
w zasadzie tylko gmina Kozienice.

J

aka jest sytuacja w szpitalu powiatowym?

Udało się zatrzymać zadłużanie
szpitala. Oczywiście to może być bardzo różnie oceniane, że przecież nie ma
się z czego cieszyć. Ja uważam, że jest
się z czego cieszyć, bo jeżeli szpital nie
generuje straty co roku, to z długiem,
Dokończenie na str. 2
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który jest można walczyć. Szpital ma
ustabilizowaną sytuację w takim sensie,
że zadłużać się przestał. Oczywiście staramy się też rozszerzać ofertę szpitala,
uruchomiliśmy nowy oddział – neurologię z salą udarową. Mamy dalekosiężne plany, w ramach tzw. Regionalnego
Instrumentu Terytorialnego złożyliśmy
wniosek na 25 mln zł (z czego 5 mln
to nasze środki), na następne programowanie czyli lata 2014 – 2020. Taki
zastrzyk finansowy dla szpitala byłby
bardzo istotny, ponieważ można zainwestować w wyposażenie szpitala i wyremontować część obiektów.
Lepsza diagnostyka, lepsza oferta dla
pacjenta, poprawa warunków lokalowych (remonty), to wszystko umocni pozycję szpitala na rynku usług
medycznych.

W

jakim stopniu zostały zrealizowane inwestycje drogowe?

Powiat posiada ok. 300 km dróg. Na
dzisiaj mamy odtworzone nawierzchnie powyżej 60%, jest to zupełnie przyzwoity wynik. W latach 2007 – 2014
wydaliśmy 44mln na infrastrukturę
drogową, oczywiście to nie są tylko nasze pieniądze. Korzystaliśmy z różnych źródeł, z Unii Europejskiej, z tzw.
Schetynówek, jeszcze wcześniej z tzw.
Instrumentów Wsparcia Województwa
Mazowieckiego, w ramach współpracy z gminą Kozienice, z innymi gminami, oczywiście główne środki, to środki
z budżetu powiatu. Drogi dalej trzeba remontować, jeszcze te ok. 40% wymaga dosyć istotnych nakładów. Wszystko zależy
od tego ile możemy wydać w danym roku
na inwestycje. Do tej pory robiliśmy kilkanaście kilometrów dróg rocznie. W pierwszych dwóch kadencjach powiat wydał
19 mln zł, a w latach 2007 – 2014 wydaliśmy 44 mln. Oczywiście trzeba wziąć
pod uwagę, że pierwsze dwie kadencje,
a szczególnie pierwsza to organizowanie
się powiatu, więc pewnie też było trudniej po niektóre środki sięgać, mniejsza
była stabilność dochodowa samorządu
powiatowego. Ale porównując 19 mln
z 44 mln widać dynamikę inwestycyjną.

A

jaki jest stan placówek oświatowych?

Mamy 4 szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego,
Zespół Szkół nr 1 w Kozienicach, Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce
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– Letnisku, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie. Cieszę się,
że udało nam się rozwiązać
problem kompleksu sportowego wokół Zespołu Szkół,
pamiętam jeszcze te czasy,
kiedy teren wokół Zespołu Szkół nie był zagospodarowany. Przez ostatnie
8 lat powstały: Orlik; bieżnia
250 metrowa ze skoczniami
w dal i wzwyż; pełnowymiarowe boisko syntetyczne do piłki ręcznej. W fazę
końcową wchodzi budowa
boiska pełnowymiarowego
ze sztucznej trawy i praktycznie można powiedzieć,
że zamykamy inwestycje na
terenie Zespołu Szkół. Te
obiekty nie służą tylko szkole, służą wszystkim innym,
którzy chcą z nich skorzystać, a poza tym wziąwszy
pod uwagę, że posiadamy
internat na terenie Zespołu,
możemy próbować uruchamiać klasy sportowe.
Jeżeli chodzi o Liceum w zasadzie wszystko wokół tej szkoły zostało zrobione i jest wystarczające dla jej
funkcjonowania, zbudowaliśmy boisko
syntetyczne od ul. Sosnowej. W Kozienicach, w szkołach prowadzonych przez
Powiat zrobiliśmy prawie wszystko.
Szkoły są wyremontowane i dość dobrze wyposażone.
W dużo gorszej sytuacji jest Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce – Letnisku, mimo że inwestowaliśmy tam spore środki to jednak,
obiekt jest stary w bardzo złym stanie
technicznym. Trzeba będzie pomyśleć
o budowie nowego obiektu głównego
szkoły. W najlepszym stanie jest budynek warsztatowy, który został kompletnie wyremontowany i jest dobrze
wyposażony w urządzenia do nauki
zawodu.
Jeśli chodzi o Ośrodek Szkolno
Wychowawczy w Opactwie budynek,
w którym funkcjonuje został w zasadzie
kompletnie wyremontowany. Trzeba
wziąć pod uwagę, że to budynek XVIII
– wieczny główny korpus, piwnice są
średniowieczne. Zostały wzmocnione
fundamenty i ściany, zrobiona nowa ele-

wacja. Problem jest tylko jeden, że ten
obiekt nie wystarcza na potrzeby dzieci
i znowu staje przed nami wyzwanie na
najbliższe lata, rozbudowa lub budowa
takiego obiektu, który by pełnił dobrze
swoją funkcję.
Bardzo zmieniła się Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Została przeniesiona do położonego na terenie szpitala
w Kozienicach budynku administracyjnego, który został kompletnie wyremontowany i dostosowany do potrzeb
poradni.
Placówka Socjalizcjna PANDA została całkowicie wyremontowana, zostały
wymienione okna, ocieplone ściany, powstał plac zabaw i boisko syntetyczne dla
dzieci tam przebywających.

J

ak układała się współpraca z gminami?

Oczywiście powiat to nie jest tylko
gmina Kozienice to jest także 6 innych
gmin: Grabów nad Pilicą, Głowaczów,
Magnuszew, Garbatka – Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów. Gmina Kozienice
się w sposób istotny różni się od pozostałych, tamte gminy to są na ogół gmiDokończenie na str. 3
www.kozienicepowiat.pl
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ny rolnicze o znikomej ilości przemysłu
na swoim terenie. A gmina Kozienice
jest przemysłowo – rolnicza, ma stabilny
budżet, z dużymi możliwościami inwestycyjnymi. Ponad 50% mieszkańców
powiatu mieszka na terenie gminy Kozienice. Trudno tę współpracę oceniać na
podstawie wymienianych środków finansowych, nie da się porównać możliwości
np. gminy Sieciechów z gminą Kozienice. Raczej trzeba spojrzeć na to od strony
chęci współpracy i robienia wspólnych
inwestycji.
Powiat Kozienicki dysponuje funduszem Ochrony Środowiska, są to znaczące środki w naszym budżecie i my
te pieniądze wymieniamy z gminami.
Np. gmina X dostaje 150 tys. zł z naszego funduszu oczywiście na zadanie,
które mieści się w ustawie ochrony środowiska i oddaje nam 100 tys. zł, np.
dokłada do drogi powiatowej robionej
na terenie gminy lub może te pieniądze
przeznaczyć na szpital decyzja należy
do gminy, a 50 tys. to bonus dla gminy. W zasadzie od pierwszych kadencji
powiatu trwa taki mechanizm współpracy z gminami, dość dobrze funkcjonuje, dzięki temu realizujemy więcej
inwestycji na terenie naszego powiatu.
Oczywiście współpracujemy przyorganizacji różnego rodzaju imprez, np.
dożynek powiatowych. Odbywają się
one co roku w innej gminie, głównym
organizatorem jest powiat kozienicki,
a współgospodarzem gmina. Na polu
kultury np. Mazowsze w Koronie koncerty, których jesteśmy współorganizatorami, odbywają się co roku, za każdym razem w innym miejscu na terenie
naszego powiatu. Najszerzej i najlepiej
współpracujemy z gminą Kozienice i to
praktycznie w każdej dziedzinie. Efekt
takiej współpracy – więcej dróg, lepsze
wyposażenie szpitala, podniesienie jakości usług, doskonalsza baza szkolna
i sportowa. Razem robimy więcej.
Mieszkańcy często nie wiedzą, czy ta
droga to powiatowa, gminna, czy jeszcze
inna. Nie muszą tego wiedzieć, chcą mieć
dobrą drogę. Realizując wspólnie z gminą inwestycje drogowe, budujemy więcej
i szybciej. Dzięki temu mieszkańcy poruszają się po coraz lepszych drogach.
Wiem, jak funkcjonuje samorząd na
poziomie gminnym. Przez trzy kadencje byłem radnym gminy Kozienice,
w tym przez dwie Przewodniczącym Rady
www.kozienicepowiat.pl

Miejskiej. Z doświadczenia wiem, czym
jest brak lub trudna współpraca z innymi
samorządami. Efektem jest wolniejszy
rozwój. Czy jako Przewodniczący Rady
Miejskiej, czy teraz jako Starosta zabiegałem i zabiegam o dobrą współpracę
z innymi samorządami różnych poziomów. Wskazane jest współdziałanie
nie tylko w ramach powiatu, ale całego
subregionu.

W

związku z tym, czym dla Pana
jest samorząd?

To trudne pytanie, możemy zetknąć
się w prasie z różnymi artykułami oceniającymi lub mówiącymi o samorządzie
jako takim. Pierwszy samorząd który
powstał to samorząd gminy, później po
reformie powstały samorządy powiatowe i samorząd wojewódzki. Samorząd
gminny jest oceniany bardzo dobrze,
dużo wątpliwości w ocenach jest jeśli
chodzi o powiaty czy o samorząd wojewódzki. Ja uważam ze samorząd jest
potrzebny i bardzo dobrze funkcjonuje.
A czym on jest? Jeszcze raz wracam do
tego od czego zacząłem to jest trudne
pytanie dlatego, że mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że my oprócz tego,
że świadczymy usługi bo zadaniem samorządu jest świadczyć wszystkie usługi, których nikt inny nie świadczy. Ale
jesteśmy też pracodawcą.
Powiat Kozienicki zatrudnia ok.
1300 osób, czyli ja jako przewodniczący Zarządu występuję w roli samorządowca zajmującego się sprawami
naszych mieszkańców, ale też musze
występować w roli pracodawcy dla tych
ok. 1300 osób. To jest znaczne obciążenie i bardzo duża odpowiedzialność.
Więcej naszych mieszkańców na terenie naszego powiatu zatrudnia tylko
Elektrownia Kozienice. A wziąwszy
pod uwagę drugi duży samorząd, który
zatrudnia podobną liczbę mieszkańców
tak jak gmina Kozienice, razem zatrudniamy więcej osób niż Elektrownia Kozienice i nie każdy sobie z tego zdaje
sprawę. Poza tym my nie możemy się
kierować tylko i wyłącznie ekonomią.
Od ekonomii uciec całkowicie nie możemy, ale naszym zadaniem nie jest
zysk, my nie prowadzimy żadnej działalności gospodarczej my mamy dawać
te usługi, które świadczymy. Jak byśmy porównali funkcjonowanie firmy
na rynku i funkcjonowanie samorządu
jest to dosyć istotna różnica, my musi-

my się liczyć ze skutkami społecznymi
naszych działań.
W pracy w samorządzie są takie miejsca i takie sytuacje gdzie decyzje trzeba
podejmować w sposób twardy i je egzekwować, ale na ogół trzeba rozmawiać,
trzeba pytać mądrzejszych od siebie, trzeba rozmawiać ze wszystkimi tymi, którzy
zgłaszają jakieś problemy oczywiście nie
koniecznie musimy się zgodzić z tym co
chce nasz mieszkaniec, ale najczęściej
nasi mieszkańcy maja rację, kiedy zgłaszają swoje uwagi. Nie możemy wszystkich potrzeb zrealizować od razu. Trzeba
ustalić listę zadań, a także to, które z nich
powinny być realizowane w pierwszej
kolejności.
Samorząd zabiera dużo czasu jeżeli
chce się solidnie pracować. Trzeba lubić
tę pracę, jestem związany z samorządem
prawie od 1990 roku, mam dosyć spore
doświadczenie w pracy samorządowej,
zawsze z ludźmi pracowałem i jeszcze
jedno, żeby dobrze samorząd funkcjonował to ci, którzy nim zarządzają muszą lubić ludzi nie ma innej możliwości, trzeba po prostu słuchać, nie można
się obrażać, trzeba mieć świadomość,
że ktoś może stracić cierpliwość jeżeli długo oczekuje na coś co jest dla
niego bardzo ważne, a co jest naszym
zadaniem. W tym momencie trzeba spokojnie wytłumaczyć, że przyjdzie na to
czas, bo dzisiaj na to pieniędzy nie ma.
To jest ciągły kontakt z naszym mieszkańcem, rozmowy, rozmowy, spotkania,
wysłuchiwanie, przyjmowanie wszystkich interesantów, ale też jest ta druga
strona, o której mówiłem wcześniej, że
jako Przewodniczący Zarządu Powiatu i Starosta jestem dużym pracodawcą na tym terenie ze wszystkimi tego
konsekwencjami.
Zadania, które realizuje powiat, którymi się zajmuję to jest funkcja usługowa
w stosunku do mieszkańców naszego powiatu jak chociażby Geodeta Powiatowy
i Geodezja, Wydział Budownictwa i Architektury, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Komunikacji
i Transportu wymieniam te wydziały,
z którymi mieszkańcy się bardzo często
kontaktują, bo potrzebują coś zbudować,
zarejestrować samochód, czy przerejestrować, zmienić przeznaczenie działki,
sprawdzić mapy geodezyjne itp. WszystDokończenie na str. 4
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kich mieszkańców obsługujemy, staramy
się cały czas, żeby ta obsługa była jak
najlepsza. Jeszcze jest wiele do zrobienia, musimy pamiętać o tym, że budynek
w którym się znajdujemy został przejęty
przez powiat, i nie jest dostosowany do
potrzeb urzędu. To był Bank, powoli to
zmieniamy. Mieszkaniec musi dobrze
czuć się w urzędzie.

O

statnie dane statystyczne mówią
o mniejszej liczbie bezrobotnych,
jak jest w powiecie kozienickim?
Jak pamiętamy w styczniu tego roku
bezrobocie lekko przekraczało 20 %,
a w sierpniu zmalało do 16,3%. Z naszych danych wynika, że jeszcze bezrobocie maleje czyli nie wykluczone, jak
będziemy mieć dane za październik ten
wskaźnik będzie jeszcze mniejszy. Jak zawsze wzrosła liczba sezonowych miejsc
pracy w niektórych branżach i to zmniejszyło bezrobocie, niektóre zakłady się
rozwijają, tak jak chociażby Mleczarnia
OBORY, czy Alpar które zwiększają zatrudnienie, jest nadzieja, że Elektrownia
będzie zwiększać zatrudnienie. Bardzo
dużo w tym zakresie zrobił Powiatowy
Urząd Pracy, pozyskał dodatkowe środki na tzw. formy aktywne na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia, aktywizacji zawodowej. Są
to naprawdę spore pieniądze np. w latach
1999 – 2006 19 mln zł zostało wyasygnowane na aktywizację 5 946 bezrobotnych,
a w latach od stycznia 2007 roku do
31 grudnia 2014 roku (wiemy jakie środki mamy do końca roku, dlatego możemy
mówić o grudniu 2014 roku) wydamy
52 400 000 zł, w tym okresie ta pomoc
została udzielona dla 8 695 bezrobotnych.
Korzystamy np. z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, także
z Ministerstwa Pracy. Te pieniądze są
przeznaczane na staże, tworzenie nowych
miejsc pracy, prace interwencyjne, czy
roboty publiczne, które ostatnio powiat
realizuje. Istotne jest, żeby jak najwięcej
osób, które znalazły zatrudnienie przy
pomocy środków aktywnych zostało na
trwałe w swoim miejscu pracy.

N

a realizację jakich zadań zostały
przeznaczone środki finansowe
pozyskane z funduszy unijnych ?
Powiat oczywiście korzystał z pieniędzy tzw. unijnych w ramach Regionalnego
Programu
Operacyjne-
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go. Musieliśmy złożyć odpowiednią
dokumentację, zakwalifikować się do dofinansowania. Zrealizowaliśmy trzy drogi,
dofinansowanie z Unii Europejskiej to
4 820 414 zł, nasz wkład to 15 % zadania. To drogi: Magnuszew – Moniochy
czy przebudowa drogi Ursynów – Aleksandrówka na odcinku Ursynów – Stanisławów tu taka ciekawostka bo ostatnio
gdzieś przeczytałem, że tą drogę robiliśmy tylko za swoje pieniądze, a mogliśmy pieniądze pozyskać zewnętrzne otóż
pozyskaliśmy na tą drogę zewnętrzne
pieniądze odcinek o dł. prawie 2,5 km
został właśnie z tych pieniędzy wykonany, korzystaliśmy także z dofinansowania
z Urzędu Marszałkowskiego. Przebudowaliśmy drogę Studzianki Pancerne – Ryczywół. Dofinansowana została budowa
budynku mieszkalnego dla mieszkańców
DPS w Kozienicach w ramach priorytetu
7. „Tworzenie i poprawa warunków dla
rozwoju kapitału ludzkiego”, działanie 7.3.
i całkowita wartość tego zadania to
2 624 000 zł, a z Unii Europejskiej dostaliśmy 1 662 000 zł. Oczywiście trzeba dołożyć wyposażenie, już finansowane tylko
z naszych środków, wtedy kwota sięga
3 mln. Co jeszcze np. Społeczeństwo
informacyjne, zwiększenie innowacyjności działanie 8.3. „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu” powiat realizuje taki projekt, całkowita wartość projektu to 860 000 i to w 100 % ze środków zewnętrznych, zakończymy projekt
w grudniu 2014 r. 80 gospodarstw domowych na terenie powiatu zostało wyposażonych w sprzęt komputerowy i łącze
internetowe. To ważne, zdajemy sobie
sprawę, jak ważny jest dostęp do internetu, i nie tylko chodzi o naukę, internet
może ułatwić nasze codzienne życie.

S

kąd jeszcze pochodziły środki finansowe na realizacje inwestycji?

Nie tylko korzystaliśmy z pieniędzy
z Unii, w ramach współpracy np. z Gminą Kozienice, realizujemy budowę boiska
105 na 68 metrów ze sztucznej trawy,
gmina finansuje 40%, powiat 40%, a 20%
kosztów Ministerstwo Sportu. W ten sposób powstanie boisko służące mieszkańcom powiatu i gminy Kozienice. Gmina
Kozienice dofinansowuje przebudowę
dróg powiatowych na terenie gminy. Dzięki temu budujemy dwa razy więcej niż
moglibyśmy sfinansować sami.
Wspólnie realizując zadania można
zrobić więcej. Mammograf, który jest

w szpitalu kupiony został ze środków
Marszałka Województwa Mazowieckiego. Współpracujemy z ENEA Wytwarzanie wcześniej Elektrownią Kozienice.
W 2010 roku z Enea Wytwarzanie podpisaliśmy umowę dotyczącą dofinansowania Placówki Socjalizacyjnej PANDA
i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Opactwie. W przeciągu 5 lat każda
z tych placówek otrzyma 750 tys., to w sumie 1,5 mln zł. W tej chwili rozmawiamy
z ENEA Wytwarzanie i z ENEA Centrum
o dalszej współpracy, wszystko wskazuje
na to, że efektem tych rozmów będzie następna umowa dotycząca dofinansowania
np. szpitala, czy oświaty.

W

roku 2012 powiat Kozienicki został Stolicą Kultury Mazowsza.
Co Pana zdaniem miało wpływ na zwycięstwo w konkursie?
Na miarę swoich możliwości i posiadanych środków zawsze staraliśmy
się wspierać kulturę na terenie powiatu.
Starostwo od kilku lat jest organizatorem imprez, które na stałe wpisały się do
kalendarza. Należą do nich Dożynki powiatowo-gminne i koncerty z cyklu Mazowsze w Koronie, o których już wspomniałem wcześniej, ale także Powiatowe
Rajdy Rowerowe, gdzie uczestnicy odwiedzają nasze zabytki i miejsca pamięci,
poznają Puszczę Kozienicką, plenery malarsko – rzeźbiarskie, malarsko-fotograficzne, obchody rocznicowe Narodowego
Święta Niepodległości oraz Bitwy pod
Studziankami .
Wydajemy przewodniki, albumy pokazujące powiat, mamy swoją telewizję
powiatową, która pokazuje działalność
i osiągnięcia jednostek organizacyjnych,
mieszkańców powiatu, instytucji, organizacji i samorządów, także gminnych.
Wydajemy biuletyn, w którym przez lata
ukazało się wiele artykułów o historii naszej ziemi, opisujemy tam zabytki, pokazujemy miejsca ciekawe a mniej znane.
Przedstawiamy mieszkańców, którzy aktywnie działają na rzecz swojej społeczności, ludzi z pasją i niezwykłymi zainteresowaniami. Gdyby nie ich działalność
wiele miejsc i wydarzeń uległaby zapomnieniu. Bez nich nasza wiedza o regionie byłaby uboższa i niepełna. Wszystkie
te i pozostałe działania przyczyniły się do
zwycięstwa w konkursie.
Ze starostą Januszem Stąporem rozmawiała Danuta Delekta
www.kozienicepowiat.pl

Wydarzenia

W piątek 17 października 2014 r.
w naszej szkole odbyły się uroczystości
związane z obchodami Jubileuszu 40lecia Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów
Polskich. Obchody rozpoczęliśmy zbiórką pocztów sztandarowych, a następnie
cała nasza szkolna społeczność udała się
do Kościoła Świętej Rodziny na Mszę
Świętą celebrowaną przez Biskupa Henryka Tomasika.
Po mszy udaliśmy się do szkoły, gdzie
o godz. 12.00 odbyła się część oficjalna.
Dyrektor szkoły Ryszard Zając powitał przybyłych gości, następnie wygłosił
przemówienie okolicznościowe, w którym m.in. przypomniał historię szkoły.
Swoją obecnością zaszczycili naszą
szkołę m.in. Emilia Różycka – Naczelnik Departamentu Szkolnictwa Ogólnego
w Ministerstwie Edukacji, Teresa Traczyk
– starszy wizytator Kuratorium Oświaty
i Wychowania w Warszawie Delegatura Radom, wicemarszałek Województwa
Mazowieckiego Leszek Ruszczyk, poseł
na Sejm RP pan Czesław Czechyra, nasze
władze lokalne na czele ze starostą kozienickiem Januszem Stąporem i burmistrzem
Gminy Kozienice Tomaszem Śmietanką,
przedstawiciele współpracujących instytucji i organizacji, dyrektorzy szkół z naszego regionu, byli dyrektorzy i wicedyrektorzy naszej placówki. Nie zabrakło również
gości z zagranicy: Włoch i Francji.
Nasza szkoła otrzymała medal Marszałka Województwa Mazowieckiego PRO
MASOVIA, który wręczył wicemarszałek
Ruszczyk. Niektórzy nauczyciele otrzymali dyplomy uznania za pracę na rzecz naszej placówki.
Po przemówieniach okolicznościowych odbyła się część artystyczna. Najpierw uczniowie zaprezentowali krótki
koncert pieśni i piosenek legionowych
związanych z naszym patronem, następnie odbyło się przedstawienie w wykonaniu uczniów, w którym w sposób satyryczny została zaprezentowana historia
naszej szkoły.
Po części oficjalnej goście, nauczyciele, uczniowie, byli pracownicy i absolwenci zwiedzali szkołę, wpisywali się do
Księgi Gości. Po zwiedzaniu szkoły odbyło się spotkanie absolwentów z wychowawcami przy słodkim poczęstunku.
Zapraszamy do obejrzenia galerii
zdjęć z tego wydarzenia na naszej stronie
internetowej www.zslp.edu.pl.
Do zobaczenia na następnym jubileuszu!
Zespół Szkół nr 1 w Kozienicach

www.kozienicepowiat.pl
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Nowy rok szkolny to czas nowych
wyzwań i początek realizacji kolejnych planów. Nie inaczej jest w Zespole Szkół w Ursynowie, gdzie trwa
właśnie projekt fundacji PZU z kulturą
oraz projekt finansowany ze środków
unijnych „Nasza przyszłość”. W ramach tego pierwszego grupa uczniów
odbyła już dwa wyjazdy do Lublina
i Warszawy. Ale były to wycieczki niezwykłe – w trakcie pierwszej, oprócz
zwiedzania przepięknego miasta Lublin i poznania jego historii dzięki niezwykłemu muzeum na zamku, młodzi uczniowie wraz z opiekunkami,
Aleksandrą Kielich i Małgorzatą Maj,
przeżyli również wieczór pełen muzyki, będąc uczestnikami Inauguracji Sezonu w Filharmonii Lubelskiej. Było
to dla nich przeżycie nie do opisania,
które zapamiętają na długie lata. Kolejny punktem projektu była Warszawa. Tu, można powiedzieć, że każdy
znalazł coś dla siebie – było piękne
Stare Miasto a następnie, będący naszą dumą, Stadion Narodowy. Ten zaparł dech w piersiach wszystkim,
którzy po raz pierwszy przekroczyli
jego bramy. A w środku jeszcze więcej atrakcji – szatnie piłkarskie, loże
VIP, stanowiska komentatorów, przejście po czerwonym dywanie i moc innych wrażeń. Ale to nie koniec, bo na
deser została nam Opera Narodowa,
a w niej balet „Romeo i Julia”.
Sprawdza się zatem powiedzenie,
że jak się chce to można wszystko
i oby więcej takich projektów, które
umożliwią dzieciom i młodzieży z małych miejscowości zetknięcie z takimi
formami kultury.
Drugim wielkim wydarzeniem
w ursynowskiej placówce jest całoroczny projekt edukacyjny „Nasza przyszłość”, dzięki któremu szkoła zyskała
fundusze na prowadzenie całkowicie
bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, zarówno dla uczniów podstawówki jak
i gimnazjalistów z zakresu przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych,
języka angielskiego oraz doskonalenia
zawodowego. Również w ramach tego
projektu przewidziane są dwa wyjazdy
naukowe dla uczniów ZS w Ursynowie.
Zespół Szkół w ursynowie
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W dniach 29.09. – 02.10.2014 r.
uczniowie I LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach wzięli udział
w wycieczce do Brukseli. Została ona
zorganizowana przez nauczycielki:
Małgorzatę Kuśmierczyk – Balcerek
oraz Joannę Kuźmińską, towarzyszyła nam również dyrektor Ewa Malec. Plan wyjazdu obejmował wizytę
w Parlamencie Europejskim, Muzeum
Sił Zbrojnych i Historii Militarnej,
słynne Atomium - gigantyczny model
kryształu żelaza, Parlamentarium – interaktywne muzeum Unii Europejskiej
oraz najciekawsze miejsca w Brukseli:
pałac królewski, Stare Miasto.
Wycieczki są bardzo ciekawą formą
poznawania obcych kultur i obyczajów. Pobyt w nowym miejscu kształtuje zdolności komunikacyjne, rozwija
umiejętności językowe i pozwala nabywać wiedzę z wielu dziedzin życia
społecznego. Wyjazd zorganizowany przez nasze liceum, oprócz części
dydaktycznej, zapewniał także wiele
atrakcji. Oto co jego uczestnikom podobało się najbardziej. „Wszystko co
zwiedzaliśmy było oczywiście przepiękne, ale mnie zachwyciła prawdziwa belgijska czekolada.” – komentuje

www.kozienicepowiat.pl

Basia. „Udało mi się kupić kilka płyt
CD z ulubioną muzyką w świetnej cenie!” – chwali się Szymon.
Na początku wyprawy uczestnicy
zwiedzali gmach Parlamentu Europejskiego. Po dokładnym przeskanowaniu i skontrolowaniu ich rzeczy, mogli
wejść przez bramkę – podobną jak na
lotnisku – do nowoczesnego budynku
instytucji. Tam, mając za przewodników asystentów polskiego Europosła
Jarosława Kalinowskiego, przemierzali korytarze śladami znanych na całym
świecie polityków. Niespodzianką było
spotkanie z prof. Jerzym Buzkiem,
byłym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, który porozmawiał
z młodzieżą i opiekunami, przekazał
pozdrowienia dla szkoły i Kozienic.
„To naprawdę zabawny facet, żartował z nami i chętnie pozował z nami
do zdjęć. Zupełnie inaczej wyobrażałam sobie kogoś na takim stanowisku”
– mówi Dominika.
W czasie tych kilku dni uczniowie
zwiedzili niewielką, aczkolwiek piękną część Brukseli. Jak w każdej metropolii, pośpiech był tam codziennym
towarzyszem, przez co tempo wyprawy było bardzo szybkie. „Miasto jest

niesamowite. Wieczorami tętni życiem
nawet bardziej niż w dzień. Ciekawe
jest to, że nawet w centrum co kilka
ulic można znaleźć jakiś mały park
lub spokojne miejsce.” – mówi Magda.
„Nogi trochę mnie bolały, ale zdecydowanie było warto” – wspomina Iza.
Następnego dnia zaplanowane zostały wyjazdy do Atomium oraz do
Muzeum Wojska. Tam każdy zainteresowany znalazł dla siebie coś interesującego. Kolejna atrakcją było zwiedzanie Łuku Triumfalnego, a także
pięknych, zadbanych parków i ogrodów, których jest w mieście bardzo
dużo. „Największe wrażenie zrobiły na
mnie eksponaty w Muzeum Sił Zbrojnych. Przeszłość nagle stała się nieco
mniej odległa” – mówi Mateusz.
Częste spacery uliczkami Starego
Miasta, pozwoliły spróbować kolejnego z belgijskich specjałów – gofrów
i pysznych czekoladek. Po czterech
dniach intensywnego zwiedzania uczniowie wrócili do Kozienic pełni wrażeń i pięknych wspomnień.
wEroniKa StoCHMaL
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W dniach od 10 do 12 października na
terenie powiatu kozienickiego i radomskiego w gminach Garbatka – Letnisko
i Pionki odbyły się uroczystości upamiętniające 100 rocznicę Bitwy pod Anielinem-Laskami.
Pierwsze dni upłynęły pod znakiem
manewrów bojowych Laski-Anielin,
przeprowadzonych z inicjatywy Związku
Strzeleckiego „Strzelec”.
Niedzielne obchody rozpoczęły się
pod pomnikiem Mauzoleum Legio-

skiego oraz ksiądz kanonik Bogdan
Piwko proboszcz parafii Św. Maksymiliana Kolbe w Bogucinie. Podczas kazania ksiądz profesor mówił
o tym, czym jest ojczyzna i w jaki sposób należy jej służyć, podkreślał znaczenie patriotyzmu w obecnych czasach.
Po nabożeństwie delegacje złożyły
wiązanki kwiatów pod pomnikiem, po
czym odczytano apel poległych. Mszę
uświetniła swoją obecnością Kompania
42 Bazy Lotnictwa Szkolnego z Radomia pod dowództwem pułkownika pilota Adama Ziółkowskiego.
Po oficjalnej części obchodów chętni mogli udać
się na pola wsi Brzustów,
gdzie zorganizowany został koncert Chóru Dziecięcego Grup Rekonstrukcji
Historycznych „Żołnierze
Września 1939 Garnizonu
Dęblin”. Następnie podczas
przygotowanego widowiska
historycznego, rekonstruującego Bitwę pod Anielinem-Laskami brzustowskie
pola zamieniły się w wielkie pole walki. Głównym
koordynatorem historycznego aspektu inscenizacji
był znany, radomski historyk, pasjonat Przemysław
Bednarczyk.

W główne role wcielili się członkowie m.in. 22. Pułku Ułanów Podkarpackich z Garbatki Letnisko, 27 Pułku Ułanów im. Stefana Batorego z Radomia,
11 Pułku Ułanów Legionowych z Radomia, Strzeleckiego Oddziału Kawaleryjskiego „Beliniak”, Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji
Historycznych, Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 51. Pułku
Piechoty Strzelców Kresowych z Iłży,
31 Pułku Strzelców Kaniowskich
z Mszczonowa, Stowarzyszenia „VIS”
z Radomia oraz 69 Riazańskiego Pułku Piechoty z Lublina, Stowarzyszenia
im. Związku Strzeleckiego z Radomia.
Dla miłośników wybuchów i mocnych wrażeń przygotowano niespodziankę – pokaz formacji Biura Ochrony
Rządu, która w pełnym umundurowaniu
zaprezentowała zgromadzonym trzy
scenariusze obrony przed atakiem terrorystycznym.
Wrażeniami z ponad dwugodzinnego widowiska można było podzielić się
podczas wspólnego ogniska, kończącego
uroczystości.
Organizatorami obchodów 100. rocznicy Bitwy pod Anielinem – Laskami
byli: wójt Gminy Garbatka – Letnisko,
22. Pułk Ułanów Podkarpackich z Garbatki-Letnisko oraz 27 Pułk Ułanów im.
Stefana Batorego z Radomia.
SaBina SEMEniuK

nistów w Żytkowicach, gdzie licznie
zgromadzonych gości, wśród których
znaleźli się m. in. Czesław Czechyra
poseł na Sejm RP, Dariusz Piątek wicewojewoda mazowiecki, Leszek Rejmer radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Robert Grygiel Radny
Rady Powiatu Kozienickiego, Marek
Janeczek burmistrz Pionek, Małgorzata Bebelska zastępca burmistrza Gminy
Kozienice, powitał Robert Kowalczyk
wójt Gminy Garbatka-Letnisko.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego,
Andrzej Baracz zastępca dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisku przybliżył historię bitwy pod
Anielinem-Laskami.
Polową Mszę Św. w intencji poległych Legionistów koncelebrowali
ksiądz profesor Stanisław Kowalczyk
z Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
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18 października Ogród Działkowy
„Dolinka” świętował 50-lecie swojego
istnienia.
Uroczystości zorganizowane zostały
w świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego.
Spotkanie rozpoczął prezes zarządu
Ogrodu Stanisław Kręgiel witając zgromadzonych gości, wśród których oprócz
działkowców znaleźli się Zygmunt Kacprzak prezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców, Janusz Stąpór starosta kozienicki,
Tomasz Śmietanka burmistrz Gminy Kozienice, Mariusz Prawda przewodniczący
Rady Miejskiej w Kozienicach, przybliżył pokrótce działalność Ogrodu Działkowego „Dolinka”.
Historię powstania Ogrodów Działkowych przedstawiła zgromadzonym Maria
Jakubik, członkini zarządu Rodzinnego
Ogrodu „Dolinka”
Jubileusz stał się okazją do wręczenia
pucharów, dyplomów oraz wyróżnień
w postaci złotych, srebrnych i brązowych
odznak „Zasłużonego Działkowca”.

nie wystarczy pokochać, trzeba również wziąć tę miłość w ręce i przenieść
ją przez całe życie. Wiedzą o tym dobrze trzy pary, które 21 października
spotkały się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sieciechowie, by wraz z bliskimi i władzami Gminy Sieciechów
świętować swoje piękne jubileusze.

Tego dnia nie zabrakło także ciepłych słów uznania, gratulacji i życzeń
oraz okolicznościowych upominków. Ze
strony władz samorządowych padły zapewnienia o dalszej owocnej współpracy
i pomocy w rozstrzyganiu problemów.
Na zakończenie oficjalnej części

spotkania zebrani mogli skosztować,
przygotowanego specjalnie na tę okazję,
tortu oraz uczcić jubileusz symboliczną
lampką szampana. Uroczystości zakończyła wspólna zabawa taneczna w klubie
„Calvados”.
SaBina SEMEniuK

Państwo Barbara i Tadeusz Czerscy
z Sieciechowa pobrali się w 1964 roku
i w br. obchodzili Złote Gody. Natomiast Państwo Teresa i Wacław Zwolscy z Kępic oraz Jerzy i Alicja Balcerkowie z Głuśca świętowali diamentowe
gody, czyli jubileusz 60-lecia zawarcia
związku małżeńskiego.

Wójt Gminy Sieciechów Kazimierz
Pochylski wręczył jubilatom listy
gratulacyjne oraz przyznawane przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego Medale
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Słowa uznania skierowali do nich
również Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Grażyna Wiraszka oraz Przewodniczący Rady Gminy Sieciechów
Stefan Siek, który wyśpiewał życzenia
dla jubilatów.
Oprócz gratulacji od władz gminy juilaci przyjęli także życzenia od
najbliższych. Pary chętnie wspominają
i z radością opowiadają o czasach, gdy
się poznali, pokochali i pobrali. Jubilaci
zaznaczają również, że dzięki miłości
wszystko można przezwyciężyć. Jak
stworzyć udany związek? Jubilaci mówią zdecydowanie:Trzeba się kochać
i szanować. Trzeba wzajemnie ustępować sobie, nie pamiętać uraz, złych
słów, trzeba sobie wszystko darować
i nerwy na bok zostawiać.
Dostojnym jubilatom z okazji diamentowych oraz złotych godów
życzymy pogody ducha, zdrowia
oraz kolejnych pięknych lat razem
MoniKa wiraSZKa
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Współpraca Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozniszewie ze środowiskiem
warszawskich artystów plastyków zaowocowała kolejną interesującą wystawą. Tym
razem w Galerii „Na piętrze” zawisły prace będące pokłosiem niedawnego pleneru
malarskiego zorganizowanego przez Dom
Kultury w Krasnobrodzie. Wszystkie prezentowane prace to barwne ilustracje do
piosenek ludowych ze wsi lubelskiego
Roztocza. Wystawa jest tak pomyślana,
aby widz najpierw czytał teksty piosenek,
a potem podziwiał ich malarską wizję.
Różnorodna tematyka zawarta w prezentowanych pieśniach sprawia, że również
wszystkie ilustracje są bardzo różnorodne.
Chodzi tu głównie o bogactwo form, zastosowanych technik i twórczą wyobraźnię interpretacyjną autorów. Duże uznanie
budzą zwłaszcza te prace, które, ilustrując
proste i naiwne, czasem frywolne i nazbyt szczere teksty ludowych piosenek,
opatrują je zaskakująco interesującymi
rozwiązaniami plastycznymi. Nie dziwi
wysoki poziom artystyczny prac. Ich autorzy to najwybitniejsi polscy ilustratorzy,
przedstawiciele znanej w świecie polskiej
szkoły ilustracji.

Podczas krasnobrodzkiego pleneru
powstało ponad 100 ilustracji. W rozniszewskiej Galerii udało się zaprezentować
dużą część tych prac, a wielu autorów
przyjechało na wernisaż. Zdzisław Witwicki, Krystyna Lipka – Sztarbałło, Jolanta
Marcolla, Hanna Grodzka – Nowak i Małgorzata Sawicka – Woronowicz bywali

w Rozniszewie już wcześniej. Po raz
pierwszy przyjechali tu Wanda i Bogusław Orlińscy. Uroczystość otwarcia wystawy była doskonałą okazją do rozmowy
i bliższego poznania znakomitych artystów,
a także planowania kolejnych wystaw.
LESZEK owCZarCZYK
nauczyciel w PSP w rozniszewie

W Polsce pali blisko co czwarta kobieta. Z każdym jednym „dymkiem” do jej organizmu dostają się: aceton, cyjanowodór, arsen, amoniak, tlenek węgla, metanol, butan…
w sumie ponad 4 tysiące substancji smolistych, w tym ponad
40 rakotwórczych!
Palenie tytoniu jest silnie powiązane z nowotworami płuc,
krtani, gardła, przełyku, jamy ustnej, żołądka, nerek, pęcherza moczowego, trzustki, wątroby, szyjki macicy… U palących wzrasta ryzyko chorób układu oddechowego, układu
krążenia, a także powstania wrzodów żołądka i upośledzenia
płodności. Wraz z utratą zdrowia, pogarsza się również wygląd. Skóra traci jędrność i elastyczność. Palenie przyspiesza
powstawanie zmarszczek, sprzyja pojawianiu się przebarwień i kamienia na zębach, nieświeżego oddechu czy żółknięciu palców.
Czas na zmianę!
Pomoc w rzuceniu palenia uzyskasz dzwoniąc na numer
Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym:
801 – 108 – 108
Odwiedź też stronę internetową: jakrzucicpalenie.pl
i dowiedz się więcej na temat uzależnienia od wyrobów
tytoniowych.
Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął kampanię edukacyjno – informacyjną skierowaną do kobiet, które palą
tytoń.
Celem kampanii jest zachęcenie palących kobiet do podjęcia próby rzucenia palenia oraz ukazanie korzyści z życia
bez nałogu.

Nasz Powiat * 10

www.kozienicepowiat.pl

Wydarzenia

„Rykowiskiem” nazywają leśnicy
rozpoczynające się w Polsce w drugiej połowie września gody jeleni oraz
miejsce ich pojedynków. Od siedmiu
lat „Rykowisko” to obok „Sprzątania
Garbatki” w czerwcu jedna z głównych imprez Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego
w Garbatce – Letnisku. W tym roku
w tradycyjnych otrzęsinach, podczas
których uczniowie Technikum Leśnego i Drzewnego przyjmują do swojego
grona pierwszoklasistów pierwszy raz
wzięli udział uczniowie i uczennice
nowo powstałego Liceum Policyjnego
i Penitencjarnego.
Tym razem 9 października na czele
zwyczajowego Sylwańskiego pochodu,
który wyruszył z placu szkolnego szły
poczty sztandarowe i drewniana lektyka z Królową Lasu na tronie. Wśród
dźwięków trąbek Koła Sygnalistów
z Technikum Leśnego niezwykły korowód ze świtą wyposażoną w poroża
i odzianą w skóry dzikich zwierząt
przeszedł ulicami Hanki Lewandowicz,
Fabryczną, Partyzantów.
Podczas marszu klasy pierwsze głośno powtarzały słowa „Awangardy”, by
oficjalnie jako przysięgę wyrecytować je
przed szkolnym sztandarem w finale „Rykowiska”. („Awangarda Leśna” brzmiała:
„Oto leśnicza stoi wiara/, Z młodzieńczej
piersi rwie się głos, rwie się głos/, Sztandarem naszym praca szara,/ A losem naszym polski los, polski los/. My, awangarda brać, armia twarda,/ Nasz los to polski
los, nasz los jej los!”).
Wydarzenie integrujące garbacki Zespół Szkół, a także środowisko lokalnych

www.kozienicepowiat.pl

leśników i drzewiarzy, zaczęło się o godzinie 11 na Starej Strzelnicy – polanie
na skraju Puszczy Kozienickiej położonej
w okolicach ulicy Leśnej, uprzednio zaadaptowanej do szkolnych otrzęsin. Tam
pierwszoklasiści, na okoliczność „Rykowiska” nazywani „kotami” i wyróżniający się symbolami kocich ogonów – przyczepionymi z tyłu sznurkami, ustawili się
w dwuszeregu na zbiórce.
Zastępująca Sylwana Królowa Lasu
(Dominika Sochaj, kl. III TL) przyjęła
meldunek przedstawiciela klas pierwszych Kota Szaroburego („Ja, Kot Szarobury, z ogonem zadartym do góry…”)
o stanie liczebnym „kotów”, gotowości
do uczestniczenia w „Rykowisku” i przekazała go dyrektorowi szkoły. Mirosław
Dziedzicki inaugurując uroczystość, powitał uczniów, rodziców, absolwentów,
nauczycieli, leśników (m.in. Jerzego Przybylskiego – przewodniczącego Związku
Zawodowego Leśników Polskich w RP,
Stanisława Gałązkiewicza, Wincentego
Deję, Tomasza Molendę z Nadleśnictwa
Zwoleń), mieszkańców, miłośników Garbatki (członków Stowarzyszenia Przyjaciół Garbatki, radnego powiatowego Roberta Grygla).
Uwięzionych w szałasie z gałęzi
pierwszoklasistów strzegły nimfy ubrane
w białe płótna ozdobione kolorowymi liśćmi. Po znaku sygnalistów na „Rozpoczęcie polowania” wypuszczały z „leśnego
więzienia” pojedynczo kolejnych uczestników biegu z przeszkodami. Na starcie
malowały ich twarze miodem, smarowały
czarną pastą do butów, oblepiały pierzem
z poduszki. Tak wystylizowany „kot” ruszał trasą prowadzącą przez miejscowe
pagórki. Musiał pokonać różne trudności,
np. przebiec przez opony, wciągnąć jedną

z nich na piaszczystą skarpę, przeskoczyć
nad poprzeczką, przeczołgać się przez tunel, przejść po równoważni i po drabinkach nad sztuczną fosą wodną, żeby na
wzniesieniu wydmowym „kat” mógł odciąć jego koci ogon na pieńku pośrodku
dwóch drewnianych rzeźb Światowidów.
Dopiero po konkursie na najbrudniejszego kota, umyciu, przebraniu, zgrupowani w swoich klasach pierwszacy ponownie wygłosili „Awangardę” i zostali
pasowani na pełnoprawnych uczniów
garbackich szkół. Aktu nominacji dłutem
na ucznia klas drzewnych dokonał Bogusław Szumilas (nauczyciel przedmiotów
związanych z technologią drewna), porożem – na ucznia klas leśnych – Krzysztof
Giedyk (nauczyciel przedmiotów leśnych,
opiekun Koła Sygnalistów), srebrną buławą – na uczniów klas policyjnych i penitencjarnych – Anna Kublik (nauczycielka matematyki, wychowawczyni tychże
klas). Pasowani uczniowie powstawali
z kolan ze specjalnym zawołaniem („darz
bór”, „dłuto w dłoń”).
W części drugiej „Rykowiska” pod
hasłem gry i zabawy odbyły się turnieje
przeciągania liny między klasami, kilkuosobowe wyścigi na czas na nartach ze
sznurkami czy konkursy drzewne, jak
wbijanie gwoździ. Zgromadzeni mogli
liczyć na stałe atrakcje: poezję śpiewaną
z głośników, ognisko, herbatę, gorący
poczęstunek ze szkolnego grilla, wypiek
własny mamy ucznia klasy pierwszej.
Widowiskowemu „Rykowisku” sprzyjała letnia pogoda, dobre humory, zaangażowanie całej szkoły w pomyślność
przedsięwzięcia, co i tym razem złożyło
się na jego powodzenie.
ELŻBiEta DZiEDZiCKa
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17 października w Augustowie odbyło się podsumowanie 20-letniej działalności ośrodka edukacyjno-muzealnego „Izba Dydaktyczna”. Otwarcie
ośrodka miało miejsce 10 października
1994 roku.
Powitaniem gości uroczystość rozpoczął Sylwester Chołast Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, a historię Izby Dydaktycznej
przybliżyła Beata Waluś Kierownik Zespołu ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego im. prof. Ryszarda Zaręby.
Oprócz budynku, w którym znajdują
się sala audiowizualna oraz trzy pomieszczenia wystawiennicze ośrodek dysponuje placem, na którym usytuowane są m.in.
zbiorniki pokazowe, wystawa dawnych
maszyn i urządzeń do prac leśnych oraz
nowa wiata edukacyjna, której otwarcie
było głównym punktem uroczystości.
Przecięcia wstęgi dokonali Sylwester
Chołast Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Zdzisława
Lasota-Kustrzepa Prezes Banku Spółdzielczego w Pionkach oraz Marek Janeczek Burmistrz Miasta Pionki.

21 października Publiczna Szkoła
Podstawowa w Przydworzycach świętowała 10-lecie nadania jej sztandaru
oraz imienia mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala.
Jak mówi dyrektor Małgorzata Wojtak
pomysł zrodził się z inicjatywy ówczesnej
dyrektor Elżbiety Kapusty w 2004 roku.
Mjr Henryk Dobrzański Hubal jest na-
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Podstawowymi funkcjami izby są:
popularyzowanie idei ochrony środowiska przyrodniczego oraz gromadzenie i
prezentacja zbiorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych związanych
z Puszczą Kozienicką. Ośrodek realizuje
swoje funkcje m.in. poprzez prowadzenie

zajęć dydaktycznych dla grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych.
W części artystycznej w programie
pt. „Z biegiem Wisły” zaprezentowali
się uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowych z Pionek pod kierunkiem Jerzego
Furgi oraz Zespół Wokalny Relaks.
MoniKa wiraSZKa

rodowym bohaterem, wielkim patriotą,
sportowcem. Jestem dumna, że nasza
szkoła nosi imię tego wielkiego patrioty,
który munduru nie zdjął i do końca pozostał wierny ojczyźnie.
Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. św. Jana Chrzciciela
w Magnuszewie celebrowana przez proboszcza parafii ks. Szczepana Iskrę. Po

Mszy wszyscy udali się do Chodkowa,
gdzie odbył się apel przy pomniku upamiętniającym potyczkę oddziału mjr Hubala. Uczniowie odczytali wspomnienia
walczących, a poszczególne delegacje
złożyły kwiaty pod pomnikiem.
Następnie uczestnicy uroczystości zgromadzili się w Publicznej Szkole Podstawowej w Przydworzycach. Po powitaniu gości
dyrektor szkoły Maria Wojtak odczytała
list od córki mjr. Dobrzańskiego, która ze
względów zdrowotnych nie mogła osobiście
uczestniczyć w uroczystościach. Kolejnym
etapem obchodów 10.lecia nadania szkole
sztandaru i imienia był montaż słownomuzyczny w wykonaniu uczniów pt. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać,
w którym młodzi wykonawcy przybliżyli
zebranym gościom życiorys mjr. Henryka
Dobrzańskiego. Ogłoszone zostały także
wyniki konkursu plastycznego pod hasłem
„HUBAL – wybitny sportowiec, wspaniały
patriota.” Przed zebranymi wystąpił również Zespół Akordeonowy ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach.
Podczas uroczystości obecny był poczet
sztandarowy 25 Batalionu Dowodzenia
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala
z Tomaszowa Mazowieckiego oraz poczty
sztandarowe poszczególnych szkół.
MoniKa wiraSZKa
www.kozienicepowiat.pl

Wydarzenia

18 października w Pensjonacie nad kozienickim jeziorem zorganizowane zostały
obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, pod hasłem „Cukrzyca: chrońmy
naszą przyszłość”. Dzień ten został ustanowiony w 1991 roku przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną oraz
Światową Organizację Zdrowia.
Spotkanie rozpoczął Jerzy Hałdaś
prezes kozienickiego Oddziału Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków witając zgromadzonych gości,
wśród których znaleźli się m.in. Elżbieta
Gnas prezes Mazowieckiego Oddziału
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków,
Janusz Stąpór starosta kozienicki, Tomasz
Śmietanka burmistrz Gminy Kozienice,
Lucyna Malec dyrektor Wydziału Polityki
Społecznej Urzędu Miejskiego w Kozienicach, zaprosił do wysłuchania koncertu
w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej
I stopnia w Kozienicach.
Nadrzędnym celem obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą jest promowanie i zwiększanie wysiłków podejmowanych w walce z cukrzycą oraz
propagowanie wiedzy na temat tej choroby. W leczeniu cukrzycy istotną rolę
odgrywa edukacja, ponieważ wiedza na
jej temat pozwala zrozumieć choremu
zasady leczenia, jak również istotę choroby. Umożliwia znalezienie sposobu na
samodzielne życie z cukrzycą. Zwiększenie świadomości, że podstawą jest wczesna diagnoza oraz edukacja, to klucz do
zmniejszenia ryzyka komplikacji wynikających z choroby, a co za tym idzie, do
ochrony życia.
Podczas spotkania prelekcje wygłosili dietetyk i specjalista do spraw wysiłku
z Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie
oraz psycholog z Ośrodka Profilaktyki
Uzależnień w Kozienicach.
Obchody stały się także okazją do
podziękowań dla wszystkich osób, które przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania Powiatowego Oddziału
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
w Kozienicach, którego siedziba mieści się
w dawnym budynku WKU przy ul. Radomskiej 36 w Kozienicach. Oddział
w chwili obecnej zrzesza 55 członków.
Obchody zakończył występ artystyczny
Chóru Seniora „Złota Jesień”.
Patronat honorowy nad obchodami
Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w powiecie kozienickim objęli Janusz Stąpór
starosta kozienicki oraz Tomasz Śmietanka burmistrz Gminy Kozienice.
SaBina SEMEniuK
www.kozienicepowiat.pl
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W dniu 25.12.2014 r. wchodzi
w życie nowa Ustawa z dnia 30 maja
2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.
z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827),
która zmienia wiele ustaw na nowo
kształtując prawa i obowiązki przedsiębiorców i konsumentów.
Nowe obowiązki dotyczą także
sprzedawców prowadzących sprzedaż w lokalach i określają je przepisy
art. 8 – art. 11. wyżej przywołanej ustawy. Ponadto zostaje zmieniona definicja konsumenta oraz pojęcie rękojmi,
która zostaje zastępuje obecnie stosowane pojęcie niezgodności towaru
konsumpcyjnego z umową.
W ustawie tej jest także zdefiniowane pojęcie lokalu przedsiębiorstwa. Za
lokal taki uznaje się: a) miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią nieruchomości,
w którym przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe (powinno być ujawnione w centralnej ewidencji działalności
gospodarczej, b) miejsce prowadzenia
działalności będące rzeczą ruchomą,
w którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe np. samochody, których sprzedaje się towary
w trakcie objazdu miejscowości.
Po 24 grudnia 2014 r. przedsiębiorca
jest zobowiązany do:
Zgodnie z przepisem art. 8. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową
przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta, o ile informacje te
nie wynikają już z okoliczności, w sposób jasny i zrozumiały o:
1) głównych cechach świadczenia,
z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania
się z konsumentem;
2) swoich danych identyfikujących,
w szczególności o firmie, organie,
który zarejestrował działalność gospodarczą, i numerze, pod którym
został zarejestrowany, adresie, pod
którym prowadzi przedsiębiorstwo,
i numerze telefonu przedsiębiorstwa;
3) łącznej cenie lub wynagrodzeniu
za świadczenie wraz z podatkami,
a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając,
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na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one
obliczane, a także opłatach za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakichkolwiek innych kosztach, a gdy
nie można ustalić wysokości tych
opłat – o obowiązku ich uiszczenia;
w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej
prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie
płatności za okres rozliczeniowy,
a także wszystkich kosztów, które
konsument jest zobowiązany ponieść;
4) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze
rozpatrywania reklamacji;
5) przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość
świadczenia;
6) treści usług posprzedażnych i gwarancji;
7) czasie trwania umowy lub – gdy umowa zawarta jest na czas nieoznaczony
lub ma ulegać automatycznemu przedłużeniu
– o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy;
8) funkcjonalności treści cyfrowych oraz
mających zastosowanie technicznych
środkach ich ochrony;
9) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem
komputerowym i oprogramowaniem.
Wyjątek od stosowania przepisu
art. 8 zawiera art. 9, który stanowi, że
do drobnych umów życia codziennego
wykonywanych natychmiast po ich zawarciu przepisu art. 8 nie stosuje się.
Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie płatności i komunikacji telefonicznej określają niżej przywołane przepisy. Są to:
Art. 10. 1. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli
związania się umową przedsiębiorca
ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę
konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione
wynagrodzenie za główne obowiązki
umowne przedsiębiorcy.

2. Jeżeli przedsiębiorca nie otrzymał wyraźnej zgody konsumenta, lecz
założył jej istnienie przez zastosowanie domyślnych opcji, które konsument musi odrzucić w celu uniknięcia
dodatkowej płatności, konsument ma
prawo do zwrotu uiszczonej płatności
dodatkowej.
Art. 11. Bez uszczerbku dla prawa
dostawcy usług, o którym mowa w art.
2 pkt 27 lit. a ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. – Prawo telekomunikacyjne do
pobierania opłat za połączenia telefoniczne, jeżeli przedsiębiorca wskazuje
numer telefonu przeznaczony do kontaktowania się z nim w sprawie zawartej umowy, opłata dla konsumenta za
połączenie z tym numerem nie może
być wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem
taryfowym dostawcy usług, z którego
korzysta konsument.
Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych obowiązków informacyjnych zagrożone jest kara grzywny. Sankcję tę
przewiduje nowy przepis Kodeksu wykroczeń tj. art. 139b. „Kto w zakresie
działalności swojego przedsiębiorstwa
zawierając umowę z konsumentem nie
spełnia wymagań dotyczących udzielenia informacji lub wydania dokumentu,
przewidzianych w przepisach ustawy
z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), podlega karze
grzywny.”.
Od 25.12.2014 r. będzie obowiązywała nowa definicja konsumenta zawarta w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, która brzmi następująco: „Za
konsumenta uważa się osobę fizyczną
dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową.”
W następnej części zostaną przedstawione obowiązki przedsiębiorców oferujących produkty i usługi poprzez Internet
i za pomocą telefonu.
Stanisław Gąsior
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
w Kozienicach
e-mail:
rzecznik@kozienicepowiat.pl
tel. 48 611 73 12 wtorek, czwartek 10.30
– 15.30
www.kozienicepowiat.pl
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Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja

OGŁOSZENIE!!!
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zaprasza bezrobotne kobiety i mężczyzn do skorzystania z jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Środki te są przyznawane w ramach realizacji projektu „Wspierajmy bezrobotnych”, który jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Bliższe informacje na ten temat można uzyskać w siedzibie PUP w Kozienicach, ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice, pokój
nr 8, tel. 48 614 66 99 wew. 34.
Informacje dotyczące projektu „Wspierajmy bezrobotnych” dostępne są także na stronie www.pupkozienice.pl.
mgr Arkadiusz Nowakowski
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach informuje, że projekt systemowy „Upowszechnianie integracji społecznej w Powiecie kozienickim”, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy
rodzinie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany będzie do
30 czerwca 2015r.
Od października bieżącego roku prowadzony jest nabór kandydatów do objęcia wsparciem osób w 2015 r. Projekt skierowany
jest do osób niepełnosprawnych, rodziców/opiekunów wychowujących niepełnosprawne dzieci oraz rodzin zastępczych i ich wychowanków, które spełniają łącznie trzy warunki:
• są nieaktywne zawodowo i/lub zatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu z pośród wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej,
• korzystają z różnych form wsparcia pomocy społecznej (liczy się również pomoc w ramach tego projektu),
• znajdują się w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata).
Proces rekrutacji prowadzony będzie zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Upowszechnianie integracji społecznej w Powiecie kozienickim”, który został wprowadzony Zarządzeniem nr 3/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kozienicach.
W ramach projektu zaplanowano:
1) Wyjazd obejmujący różne formy aktywizacyjne np.:
– szkolenie edukacyjne/zawodowe z uwzględnieniem zgłaszanych potrzeb,
– trening kompetencji i umiejętności społecznych,
– zabiegi rehabilitacyjne lub ćwiczenia usprawniające psychoruchowo;
2) Poradnictwo specjalistyczne;
3) Grupy wsparcia;
4) Skierowanie i sfinansowanie kosztów zajęć szkolnych na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub
policealnym;
5) Spotkania i wyjazdy o charakterze kulturalno-edukacyjnym.
Wszystkie formy wsparcia w ramach projektu są bezpłatne.
Wszelkie informacje dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 15,
26-900 Kozienice, pokój nr 4, tel. 48/382-05-62, a także na stronie internetowej projektu www.pcprkozienice.pl, gdzie również
można pobrać ankietę rekrutacyjną do projektu na 2015 rok.
POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W KOZIENICACH
www.kozienicepowiat.pl
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Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat”
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury
Przygotowanie i opracowanie tekstów: Danuta Delekta
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