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SYMBOLIKA ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZEMNIA
Czas oczekiwania i Święta Bożego Narodzenia to dla Polaków najważniejszy, a zarazem najbogatszy w tradycję ludową okres
w roku. Bożonarodzeniowy obrządek przez
wieki kształtował się i ewoluował, aby przybrać dzisiejszą, z lekka przesiąkniętą konsumpcjonizmem postać. Na szczęście,
w naszych domach wciąż dominują chrześcijańskie zwyczaje mocno nasycone elementami
rolniczej tradycji ludowej. W polskiej tradycji Święta Bożego Narodzenia rozpoczynają
się 24 grudnia, z chwilą zapadnięcia zmroku
i pojawienia się na niebie pierwszej gwiazdy –
w tym momencie rozpoczyna się Wigilia, a my
zasiadamy do wspólnej kolacji. Samo słowo
„wigilia” pochodzi z łaciny i oznacza „oczekiwanie”. W ten szczególny dzień kończymy
wszelkie przygotowania, przystrajamy dom,
aby móc w spokoju i bez pośpiechu oczekiwać
na radosną nowinę. W przeszłych czasach stałym elementem dekoracyjnym był snop zboża
lub tzw. podłażniczki – ścięte wierzchołki bądź
gałęzie drzew, które symbolizowały dostatek.
Obecnie przystrajamy choinkę, która „przywędrowała” do nas z terenów Alzacji i jest pełna
symboliki. Choinka wyobraża rajskie „drzewo
życia”, wiszące bombki ucieleśniają owoce
drzewa, wijące się łańcuchy węża kusiciela,
zaś gwiazdka umieszczana na szczycie choinki jest pamiątką po gwieździe betlejemskiej.
Świeczki i lampki są egzemplifikacją ognia,
przy którym mogą ogrzać się dusze naszych
przodków jak również są obrazem żaru miłości

Bożej do człowieka. Prezenty są nowością zwyczajową,. Zwyczaj obdarowywania pochodzi
z XIX wieku i na stałe zadomowił się w XX w.
Zasiadając do wieczerzy wigilijnej napotykamy na uświęcony tradycją zestaw postnych
potraw oraz powiększony o jedno nakrycie
zestaw naczyń – nakrycie to przeznaczone
jest dla zbłąkanego wędrowca lub nieoczekiwanego gościa. Dawniej symbol ten wiązano
z duszami przybywającymi do naszych domów. Po odczytaniu Ewangelii wg Św. Łukasza wszyscy domownicy dzielą się opłatkiem
i składają życzenia. Zwyczaj ten jest typowo
polskim, zaś tradycja kościelna wiąże go ze
śladem po wczesnochrześcijańskiej eulogii, czyli chlebem ofiarnym
składanym na
ołtarzu, który
konsekrowano, rozdawano i rozsyłano
wiernym jako
Eucharystię,
symbol miłości i jedności
wszystkich
chrześcijan.
W trakcie wieczerzy
śpiewamy kolędy
bożonarodze-

niowe opowiadające o narodzinach Mesjasza.
Szczególnie piękne pieśni spotykamy właśnie w polskich domach, a ich wprowadzenie
i rozpowszechnienie zawdzięczamy prawdopodobnie franciszkanom. To właśnie św.
Franciszek z Asyżu był autorem pierwszej kolędy, był on również twórcą pierwszej szopki
betlejemskiej. Nieodłącznym atrybutem Wigilii jest pasterka, czyli Msza odprawiana we
wszystkich kościołach dokładnie o północy.
Tak jak Trzej Królowie, tak wszyscy wierni
wędrują do kościołów, aby przy szopce oddać
cześć nowonarodzonemu Jezusowi. Zwyczaj
ten jest stary, pochodzi z V w. n.e., do Polski
przywędrował razem z chrześcijaństwem.
Pozostałe dni Świąt nie wyróżniają
się tak okazałą symboliką jak Wigilia.
Jest to czas który spędzamy z rodziną
i bliskimi, odwiedzamy się nawzajem. Jest
to czas kolędowania, podczas którego nasze domy odwiedzają kolędnicy niosący
szopkę, śpiewający kolędy i przynoszący
życzenia świąteczno-noworoczne.
Ten pełny symboliki okres świąteczny ma w Polsce jeszcze jeden dodatkowy
aspekt. Jest to szczególnie radosna oraz niepowtarzalna atmosfera rodzinnej bliskości
i miłości. Nie przemijają one mimo coraz
większej laicyzacji i prób spłycenia podniosłego charakteru tego co przez wieki wywoływało wielkie i pozytywne emocje.
Krzysztof Zając
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Gminna Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Magnuszewie
Gminna Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Magnuszewie od 19 marca 2007 roku funkcjonuje w nowej formie.
Otrzymaliśmy nowy przestronny lokal biblioteczny oraz dużą salę, w której możemy organizować spotkania i imprezy. Posiadamy dosyć wartościowy księgozbiór,
który staramy się powiększać o pozycje
cieszące się największym zainteresowaniem oraz te, które są naszym czytelnikom
potrzebne w kształceniu i zdobywaniu informacji. Zmieniają się jednak potrzeby
czytelnicze i kulturalne użytkowników
biblioteki. W dobie komputeryzacji, internetu i łatwości dostępu do elektronicznej
informacji oblicze bibliotek nie może pozostać bez zmian. Dlatego również nasza
placówka postanowiła rozszerzyć swoją działalność w wielu kierunkach, aby
w pełni zaspokoić potrzeby kulturalne,
czytelnicze i edukacyjne mieszkańców.
Promować oraz rozpowszechniać kulturę
lokalną a nawet sport, rekreację i turystykę. Latem przygotowaliśmy akcję dla
dzieci ”Wakacje z biblioteką”. Zorganizowaliśmy 12 km rajd rowerowy pod hasłem

„Poznajemy najbliższą okolicę” od Magnuszewa przez Grzybów, Wólkę, Przewóz
Tarnowski- zakończony ogniskiem nad
jeziorem w Magnuszewie. Odbyliśmy trzy
wyjazdy na basen do Kozienic (we wszystkich wzięło udział 123 uczestników). Byliśmy na wycieczce w Kozienicach, podczas
której zwiedziliśmy Muzeum Regionalne,
stadninę koni i Ogródek Jordanowski. Zorganizowaliśmy wyjazd do kina do Warszawy, wycieczkę do Kazimierza Dolnego
oraz piknik nad jeziorem.
Z imprez stacjonarnych w GBP-CK
zorganizowaliśmy „Turniej warcabowy”,
godziny bajek dla dzieci oraz wieczór zabaw na zakończenie wakacji. Zorganizowaliśmy pokaz prezentacji multimedialnej
o naszej gminie, która zajęła II miejsce
w konkursie zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice pt. „Moja
mała Ojczyzna w internecie”, przygotowanej przez uczniów kl. III Publicznego Gimnazjum w Mniszewie. 18 września odbyło
się spotkanie autorskie z bajkopisarką panią
Wiolettą Piasecką, w którym uczestniczyli
uczniowie kl. II PSP w Magnuszewie i uro-

czyste pasowanie na czytelnika biblioteki.
W Dzień Niepodległości gościliśmy uczniów i nauczycieli Publicznego Gimnazjum
w Mniszewie, którzy przygotowali spektakl
z tej okazji. Akcentem kończącym ochody
święta niepodległości był wyjazd do kina
na film pt. „Katyń”.
Od 1 października w GBP-CK działają
koła zainteresowań: teatralne i plastyczne.
Działa również zespół muzyczny, którego
pierwszego koncertu mieliśmy okazję wysłuchać 11 listopada. Naszą działalność
pragniemy dalej rozwijać i zaangażować
do współpracy lokalne społeczeństwo.
W najbliższym czasie zapraszamy na wystawę wyrobów artystycznych przygotowanych przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko
i na serię spektakli na temat profilaktyki
uzależnień, które przygotują szkoły z naszej gminy. Mamy nadzieję, że nasza jeszcze młoda działalność przyczyni się do
rozwoju kultury na terenie naszej gminy
i stanie się w niej niezbędną.
Dyrektor GBP – CK
Elżbieta Wachnik

„Wiejski Ośrodek Edukacji Przedszkolnej”
w Rozniszewie.
Przy Publicznej Szkole Podstawowej
im. Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie
od kwietnia br. funkcjonuje „Wiejski Ośrodek Edukacji Przedszkolnej” (WOEP).
W szkole zostało zorganizowane przedszkole, w którym nieodpłatnie realizowane
są zajęcia dla dzieci 5 – letnich. WOEP
powstał w ramach realizacji projektu
„Wiejski Ośrodek Edukacji Przedszkolnej
– szansą na harmonijny rozwój dzieci”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS, realizowany jest
przez Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” z Łomży.
WOEP w Rozniszewie pracuje trzy
razy w tygodniu po 6 godzin. Zajęcia prowadzi Grażyna Jakóbczak, która w ramach
projektu ukończyła kursy doskonalące dla
nauczycieli: „Alternatywne formy edukacji przedszkolnej dla środowisk wiejskich” oraz „Tworzenie warunków pełnego rozwoju edukacyjno – społecznego
w różnowiekowej grupie przedszkolnej na
wsi”. Ośrodek został wyposażony w meble, zabawki i materiały dydaktyczne dla
dzieci. 5 – latki uczestniczące w projekcie
zostały objęte wstępnym badaniem diagnostycznym przez zespół 5 specjalistów:
rehabilitanta, pedagoga, logopedę, psy-
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chologa
i pediatrę.
Wyniki
i zalecenia
z tych badań przekazane są
rodzicom
na specjalnych warsztatach
instruktażowych.
Wiejski
Ośrodek
Edukacji
Przedszkolnej”
jest w całości
fi- Zajęcia przedszkolne
nansowany
przez Stowarzyszenie „EDUKATOR”.
Co miesiąc kupowane są materiały papiernicze, środki czystości oraz produkty
spożywcze na drugie śniadanie dla przedszkolaków. Dzieci bardzo lubią chodzić
do rozniszewskiego WOEP – u, w którym
wiele się dzieje. Oprócz zabaw z rówieśnikami w sali i na placu szkolnym, gdzie
są huśtawki i zjeżdżalnie, prowadzone są

zajęcia umuzykalniające, matematyczne,
polonistyczne i plastyczno – techniczne.
Bieżące informacje o działalności
WOEP można śledzić na stronie internetowej http://woep.sosedukator.pl
Agnieszka Suska
Dyrektor PSP w Rozniszewie

www.kozienicepowiat.pl
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ABC KONSUMENTA
zakup zabawek

Częste pytania stawiane przez rodziców dotyczące zakupu bezpiecznej zabawki. Zabawka to: dowolny wyrób lub
materiał zaprojektowany do używania
w czasie zabawy przez dzieci w wieku do
lat 14. Zabawkami są na przykład: lalki
(z wyjątkiem ludowych i dekoracyjnych
oraz innych podobnych przeznaczonych
dla dorosłych kolekcjonerów), klocki,
gry planszowe, grzechotki, zabawki pluszowe, zabawki edukacyjne i sprawnościowe, ale nie są nimi m.in. ozdoby bożonarodzeniowe, sztuczne ognie, smoczki,
biżuteria dla dzieci, proce, katapulty.
W okresie zbliżającej się przedświątecznej gorączki zakupów, Powiatowy
Rzecznik Konsumentów w Kozienicach
przypomina, na co zwracać uwagę wybierając prezenty dla najmłodszych:
Informacje – informacja zawierająca
nazwę i adres producenta lub upoważnionego przedstawiciela albo importera na
terytorium Unii Europejskiej.
Oznaczenia – zabawka musi posiadać odpowiednie informacje o przeznaczeniu dla
danej grupy wiekowej. Informacja o tym,
że produkt przeznaczony jest dla dziecka
powyżej 3 roku życia, to wyraźne ostrzeżenie o niebezpieczeństwie związanym
z użytkowaniem przez młodsze dziecko.
Skład – produkty przeznaczone dla
dzieci nie mogą stwarzać zagrożenia dla
dziecka w kontakcie z oczami, śluzówką
czy skórą. Należy zapoznać się uważnie
z informacjami na opakowaniu. Niektóre
substancje chemiczne, np. ftalany obecne
w składzie części plastikowych mogą być
przyczyną alergii oraz innych chorób.
Materiał i wykończenie – zabawki nie mogą
mieć ostrych krawędzi, bądź widocznych
jeszcze przed zakupem uszkodzeń. Często
mała nierówność może być przyczyną dużego nieszczęścia. Obejrzyj dokładnie zabawkę,
zanim podejmiesz decyzję o jej zakupie.
Drobne elementy – sprawdź czy zostały należycie przymocowane – dziecko może je połknąć lub się udławić. Kupując, zwracaj uwagę przede wszystkim na zdrowie malucha.
Dodatkowe informacje – pamiętaj, że
zabawki, przy użyciu których dziecko
może się przemieszczać muszą mieć
łatwy i skuteczny system hamowania,
a elektryczne nie mogą być zasilane prądem o napięciu przekraczającym 24V.
Instrukcje obsługi – nie ufaj wyłącznie swojej intuicji. Niewłaściwy montaż
może być przyczyną tragedii. Zanim do
niego przystąpisz, zapoznaj się z instrukwww.kozienicepowiat.pl

cją obsługi oraz zasadami konserwacji
sprzętu. Jej brak powinien zwrócić twoją
uwagę w szczególności w odniesieniu do
zabawek przeznaczonych do zawieszania
(huśtawek, zjeżdżalni, lin) oraz miniatur
urządzeń przeznaczonych dla dorosłych.
Ostrzeżenia:
– „Nieodpowiednie dla dzieci w wieku
poniżej 3 lat” – jeżeli zabawka, ze względu na bezpieczeństwo, nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
– „Uwaga, do użytku wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej”
– w przypadku zabawki, która stanowi miniaturę lub model urządzenia bądź sprzętu
wprowadzonego do obrotu jako zabawki.
– „Uwaga, konieczność stosowania sprzętu
ochronnego” – w przypadku zabawek takich
jak np.: deskorolki oraz podobnego sprzętu
wprowadzonego do obrotu jako zabawki.
– „Uwaga, do używania jedynie w wodzie
na głębokości bezpiecznej dla dziecka
oraz pod nadzorem” – w przypadku zabawek przeznaczonych do używania w płytkiej
wodzie oraz pod nadzorem osoby dorosłej.
– „Uwaga: wyłącznie dla dzieci w wieku
ponad .... lat. Do stosowania pod nadzorem osoby dorosłej”; o wieku decyduje
producent, ale podlega to weryfikacji
przez organy kontroli.
instytucje, do których można zgłaszać
nieprawidłowości:
Inspekcja Handlowa
Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej
Pl. Powstańców Warszawy 1
00 – 950 Warszawa
tel. (0 –22) 826 23 30
fax (0 – 22) 827 22 89
e–mail: sekretariat@giih.gov.pl
www.giih.gov.pl
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Departament Nadzoru Rynku
Pl. Powstańców Warszawy 1
00 – 950 Warszawa
tel. (0 – 22) 55 60 390, 826 14 35
fax. (0 – 22) 827 03 04
e–mail:dnr@uokik.gov.pl
www.uokik.gov.pl
Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:
– dane identyfikujące zabawkę, w tym nazwę producenta i miejsce zakupu,
– informacje o rodzaju stwierdzonej nieprawidłowości i zagrożeniu stwarzanym
przez zabawkę.

Powiatowy Rzecznik Konsumenta

Stanisław Gąsior
Na podst. materiałów UOKiK

Wymiana Książeczkowych
dowodów osobistych
Urząd Miejski w Kozienicach przypomina, że ostateczny termin wymiany
dowodów osobistych upływa 31 grudnia
2007 roku, co oznacza, że każdy obywatel posiadający stary książeczkowy dowód
osobisty powinien do końca roku złożyć
wniosek o wydanie nowego dokumentu
tożsamości. Osoby, które nie złożą wniosku do końca roku nie będą mogły załatwić spraw urzędowych, bankowych itp.
Interesanci przyjmowani są w Wydziale Polityki Społecznej (Urząd Miejski
w Kozienicach, ul. Parkowa 5), pokój nr 24:
• w poniedziałki od godziny 8:00-20:00
• od wtorku do piątku od godziny 7:30-20:00
• w soboty od godziny 8:00-12:00.

Program PFRON
„UCZEŃ NA WSI”
w Gminie Głowaczów
Gmina Głowaczów została zakwalifikowana do pilotażowego programu realizowanego przez PFRON pod nazwą
„UCZEŃ NA WSI” pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie
oraz gminy miejsko-wiejskie.
Łącznie do programu z terenu Gminy
Głowaczów zgłosiło się 35-cioro niepełnosprawnych uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. W ramach w/w programu na
teren Gminy wpłynie prawie 80 tysięcy zł
pomocy finansowej. Osoby te, dzięki staraniom gminy otrzymują kwoty po 2 tysiące zł (szkoły podstawowe i gimnazja)
lub 3 tysiące zł (szkoły ponadgimnazjalne) na zakup przedmiotów ułatwiających
lub umożliwiających naukę oraz sfinansowanie kursów, kosztów dojazdu do
szkoły itp. Osoby, które otrzymają pomoc
nie muszą zabezpieczać żadnego wkładu
własnego, jak również od otrzymanych
kwot nie zapłacą podatku dochodowego.
Planowane jest podpisanie przez Gminę umów z rodzicami uczniów pod koniec
grudnia 2007 r., a pierwsze wypłaty już
w styczniu 2008 r.
Jest to kolejne działanie w ostatnich
latach Gminy Głowaczów, która przy
pomocy środków z PFRON stara się zaspokajać potrzeby niepełnosprawnych
mieszkańców. W latach 2005-2007 Gmina zainwestowała w różne formy pomocy
osobom niepełnosprawnym prawie 400
tysięcy zł. Ze względu na duże potrzeby
osób niepełnosprawnych działania te będą
kontynuowane w przyszłych latach.
P. K.
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OWOCNA POLSKO – NIEMIECKA WSPÓŁPRACA
CZYLI NASZA MŁODZIEŻ PODBIJA UNIĘ EUROPEJSKĄ
To już kolejny rocznik uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich
w Kozienicach, mogący odbywać
praktyki w Niemczech (termin: 29.10
– 18.11.2007). Tym razem po certyfikaty, jakże ważne na współczesnym rynku
pracy, sięgnęli uczniowie klasy III Technikum Elektrycznego (liczba uczestników: 18 uczniów i dwóch opiekunów:
koordynator projektu Michał Wrochna
i tłumacz Jarosław Wolski; nazwa projektu: „Montujemy instalujemy elementy elektryczne i elektroniczne na
stażu w Niemczech”) oraz uczennice
i uczniowie III klasy Technikum Handlowego (20 uczniów, w tym: 14 dziewcząt

i 6 chłopców jak również dwie opiekunki:
Mirosława Zając, tłumacz Aneta Lewandowska; nazwa projektu: „Staż zagraniczny w obszarze handlu detalicznego
i hurtowego”).
Muszę jeszcze nadmienić, że oba projekty zostały sfinansowane przy wsparciu
Komisji Europejskiej w ramach programu
„Uczenie się przez całe życie – Leonar-do
da Vinci”; grupą bezpośrednio nas przyjmującą było F+U Sachsen, z siedzibą
w Chemnitz, my natomiast, zakwaterowani byliśmy w Einsiedel, które jest niejako
dzielnicą tego miasta i filią organizacji.
Nie będę tutaj opisywał, na czym polega uczestnictwo w wyżej wspomnianym

PRZYZNANO STYPENDIA NAJZDOLNIEJSZYM
Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej
w Kozienicach, tj. 29 listopada odbyła się
oficjalna uroczystość wręczenia stypendiów za wysokie wyniki w nauce, kulturze i sztuce, osiągnięcia sportowe oraz za
szczególnie wysokie wyniki w nauce.
Do 30 września uczniowie i studenci
– stali mieszkańcy gminy Kozienice składali wnioski o przyznanie stypendium. Co
roku pieniądze na ten cel zabezpieczane
są w budżecie gminy Kozienice. Środki
na pomoc stypendialną w budżecie 2007 r.
wynoszą ogółem: 510,031 złotych, z czego 340,500 złotych to środki własne gminy, zaś 169,531 złotych - dotacja celowa.
„Zadaniem i celem funduszu jest pomoc
finansowa i promocja najzdolniejszych
uczniów zamieszkujących na stałe na
terenie gminy Kozienice. O stypendia
mogą się ubiegać uczniowie szkół podstawowych klas programowo najwyższych, uczniowie gimnazjów, uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci
I roku studiów – za osiągnięcia uzyskane
w ostatniej klasie szkoły średniej” – mówi
burmistrz Tomasz Śmietanka.
Stypendia przyznano 29 osobom,
z czego 15 osób otrzymało stypendia za
szczególnie wysokie wyniki w nauce,
4 osoby za wyniki w nauce, kulturze
i sztuce, 10 osób za osiągnięcia sportowe. Łączna kwota stypendiów wyniosła
34,560 złotych.
„Warunkiem niezbędnym do otrzymania
stypendium jest legitymowanie się sprawowaniem wzorowym lub dobrym przy
wysokiej średniej ocen” – podkreśla burmistrz Kozienic.
Średnie przyznane stypendium wynosi
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ok. 136 złotych. Miesięczna wysokość pojedynczego stypendium to 80, 100, 160 złotych w zależności od poziomu nauki oraz
rodzaju osiągnięć. Szczegółowe zasady
i kryteria przyznawania stypendium określa
Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach
Nr XVIII/314/2004 z dnia 5 lutego 2004 r.
Podczas XIII Sesji Rady Miejskiej
burmistrz Tomasz Śmietanka i przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Prawda złożyli osobiste podziękowania dla
wszystkich stypendystów i wręczyli dyplomy gratulacyjne.
„To Wy – drodzy młodzi przyjaciele - budujecie przyszłość, jesteście przykładem,
w jak piękny sposób można promować
gminę Kozienice na arenie ogólnopolskiej, a także międzynarodowej” – powiedział burmistrz Tomasz Śmietanka.
Wszyscy, którzy otrzymali stypendium
za wyniki w nauce, kulturze i sztuce to
finaliści konkursów międzynarodowych
i ogólnopolskich, laureaci konkursów
i olimpiad przedmiotowych na szczeblu
wojewódzkim. Młodzież, która otrzymała
stypendium za szczególnie wysokie wyniki w nauce, wykazała się potwierdzoną
aktywną i systematyczną działalnością
na rzecz środowiska lokalnego Gminy
Kozienice. Ci, którzy zostali zakwalifikowani do kadry reprezentacji kraju lub
finaliści międzynarodowych, ogólnopolskich, makroregionalnych i wojewódzkich zawodów sportowych – otrzymali
stypendium za osiągnięcia sportowe.
Jarosław Traczyk
Urząd Miejski w Kozienicach

programie unijnym, ponieważ uczyniły
to przede mną moje szacowne Koleżanki.
Wspomnę tylko, że nasza szkoła umożliwia uczniom odbycie praktyk poza granicami kraju, co wiąże się ze zdobyciem odpowiedniego certyfikatu jak również daje
prawo ubiegania się o edukacyjny paszport europejski, tak zwany EUROPASS.
A ten, z kolei, pozwala jego posiadaczowi
na lepsze prezentowanie swoich kwalifikacji i kompetencji na obszarze całej Unii
Europejskiej. W tym roku jest to możliwe
także w oparciu o kraje anglojęzyczne:
pierwsze grupy beneficjentów z naszej
szkoły wysłaliśmy już do Anglii.
Dokończenie na str. 7

Chór Seniora
„Relaks”zakwalifikował
się do Ogólnopolskiego
Festiwalu Pieśni

W dniu 17 listopada 2007r Klub Seniora
„Relaks” reprezentował Kozienice w eliminacjach do VIII Ogólnopolskiego Festiwalu
Pieśni – Piosenki Patriotycznej – Ludowej
i Tańca Ludowego 2008r. Festiwal poświęcony „(…) ku czci tych wszystkich, którzy oddali w obronie Ojczyzny to co mieli najcenniejsze – Życie! Żeby Polska była Polską”.
W eliminacjach, które odbyły się
w Warce, seniorzy wystąpili w następujących kategoriach: chór, zespół kameralny
oraz solista. Śpiew oceniała czteroosobowa komisja wykwalifikowanych muzyków, która przyznawała za wykonanie
2 utworów, maksymalnie 24 punkty.
W kategorii chór „Relaks” zajął
I miejsce uzyskując 22 punkty. W kategorii zespół kameralny, „Senioritki” zajęły
I miejsce otrzymując 21,25 punktów, natomiast w kategorii solista Klub Seniora
„Relaks” reprezentowali: Mirosława Wójcicka - I miejsce – otrzymując 24 punkty,
Zbigniew Janowski –I miejsce – otrzymał
22,5 punktów oraz Zofia Zielińska, która
zajęła także I miejsce otrzymując od komisji oceniającej 22,25 punktów.
Wszyscy wykonawcy otrzymali Nominacje na Finał tegoż festiwalu, który odbędzie się w miesiącu kwietniu 2008 roku.
Seniorzy składają serdeczne podziękowania Panu Burmistrzowi Tomaszowi
Śmietance oraz Panu Staroście Januszowi
Stąporowi za okazaną pomoc w zorganizowaniu środka transportu do Warki, dzięki
czemu mogli wziąć udział w eliminacjach
i reprezentować nasze miasto i powiat.
M. W.
www.kozienicepowiat.pl

Wydarzenia
„Pytasz się synu gdzie jest i jaka …”.

LEGIONY POLSKIE PATRONEM
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KOZIENICACH
11 listopada dla naszej szkoły to nie
tylko Święto Niepodległości, to dzień podwójnie ważny, gdyż od 2004 roku nosi ona
zaszczytne imię „Legionów Polskich”.
Z tej okazji 10 listopada obchodziliśmy
nasze patronalne święto. Odbyła się uroczysta akademia, konkurs wiedzy o szkole i patronie szkoły przygotowany przez
Agnieszkę Maciąg i Małgorzatę Kacprzak
oraz uczniów klasy III B LO. W konkursie
wzięło udział 10 drużyn klas pierwszych.
Uczniowie przedstawili także bardzo
interesujący, jednocześnie wzruszający
montaż słowno muzyczny oddający klimat tamtych dni.
Wszyscy mogliśmy obejrzeć wystawę prac
laureatów szkolnego konkursu o Legionach
Polskich i ich dowódcy. Obok prac plastycznych eksponowane były albumy, kalendarze,
gazetki, proporczyki, projekty medali i znaczki pocztowe oraz zdjęcia i plakaty związane
z tematyką legionową. Wystawą opiekowali
się Benedykt Janaszek i Agnieszka Maciąg.
Marian Gwardiak wygłosił okolicznościową prelekcję na temat Józefa Piłsudskiego oraz jego szlaku bojowego

z Legionami Polskimi. Zaprezentował również własne prace malarskie oraz
szkice w ołówku związane
z tematyką legionową.
Tegoroczne święto było
wyjątkowe, za sprawą kilku wydarzeń sportowych.
W sali gimnastycznej
odbył się mecz piłki siatkowej nauczycieli uczących
w ZS Nr 1 oraz uczniów
naszej szkoły, zakończony
zwycięstwem młodzieży.
W tym samym czasie odbył się Otwarty Szkolny Tur- Uroczysta akademia
niej Szachowy – symultana,
w której brali udział uczniowie i pracownicy tanki. Przy płonącym ognisku zaprezentowali
szkoły. Nad turniejem pieczę sprawował Ja- oni swoje umiejętności wokalne i instrumentalne. Na koncercie gościł dyrektor szkoły Rycek Szczygieł.
Jedynym, który wyróżnił się wśród szard Zając, który włączył się do wspólnego
uczestników i stawił czoła Henrykowi śpiewania pieśni legionowych. Po zakończonych uroczystościach delegacja Samorządu
Motyce był Piotr Wojtas.
Ważnym punktem programu był występ Uczniowskiego złożyła wiązankę kwiatów
zjednoczonych sił szkolnych artystów pod do- i zapaliła znicze na grobach legionistów.
Magdalena Zięba
wództwem Magdaleny Zięby i Sylwii Śmie-

O Marii Skłodowskiej – Curie
w Gniewoszowie
10 grudnia 2007 r. w Publicznym Gimnazjum w Gniewoszowie odbyły się uroczystości upamiętniające 140 rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. Wśród zaproszonych
gości byli: Małgorzata Marciniak – dyrektor
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Stanisława Bachanek autorka wielu
publikacji w tym opracowań na temat życia

Maria Skłodowska - Curie
www.kozienicepowiat.pl

Marii Skłodowskiej-Curie, Halina Banaś
– przewodnicząca Rady Gminy w Gniewoszowie, Stefan Marek Banaś – wójt Gminy
Gniewoszów, Barbara Woszczyk – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kozienickiego oraz przedstawiciele Rady Rodziców,
Grono Nauczycielskie oraz młodzież.
Podczas uroczystości wystąpili uczniowie
gimnazjum ze specjalnie przygotowanym
programem okolicznościowym. Dyrektor
gimnazjum przedstawiła zgromadzonym
wiele ciekawych wiadomości z życia polskiej
noblistki, jej godną postawę i dumę narodową. Pani Stanisława Bachanek przybliżyła
zgromadzonym szczególne związki Marii
Skłodowskiej-Curie z Ziemią Gniewoszowską. Maria w latach 1872-1885 wielokrotnie
odwiedzała majątek swojego wujka Feliksa
Boguskiego w Zwoli. W tym czasie razem
z rodzeństwem często z radością zwiedzała
pobliskie miejscowości i podziwiała ich naturalne piękno.
Na zakończenie uwypuklono monumentalne dzieło i zasługi Skłodowskiej dla światowej nauki. Przypomniano słowa Alberta
Einsteina – przyjaciela bohaterki: „Pani Curie
jest ze wszystkich ludzi na świecie jedynym
nie zepsutym przez sławę człowiekiem”.
Krzysztof Zając

DOM STRAŻAKA
Jeszcze w tym roku w starym budynku ośrodka zdrowia w Zajezierzu zostanie otwarty Dom Strażaka. Powstanie tu
świetlica strażacka z prawdziwego zdarzenia. W budynku wyburzono ściany,
aby stworzyć dużą salę, w której będzie
można organizować imprezy lub spotkania. Przygotowane jest również całe
zaplecze socjalne: kuchnia, szatnia, toalety oraz magazyn. Prace prowadzone są
społecznie przez strażaków z Zajezierza,
których wspierają władze gminy Sieciechów. Prace remontowe idą szybkim tempem, gdyż jeszcze w tym roku, zostanie
zorganizowana tu zabawa sylwestrowa
dla mieszkańców gminy.
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Każdy się raduje, gdy baterie segreguje

Łowcy baterii w powiecie kozienickim

11 grudnia w Publicznym Gimnazjum
nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach
ogłoszono wyniki V edycji konkursu ekologicznego „Łowcy baterii”. Nad organizacją przedsięwzięcia czuwały nauczycielki
biologii: Iwona Bitner i Bożenna Szumlak.
Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe
w Kozienicach. Do akcji przystąpiło 14 placówek oświatowych z terenu powiatu kozienickiego oraz z Pionek. Łącznie uczestnicy
akcji zebrali 1168 kg zużytych baterii.
„Działania proekologiczne zaczynają
się w domu rodzinnym – powiedziała Wanda Karsznia-Czerska, dyrektor Gimnazjum
nr 1 – a następnie winny być kontynuowane
w szkole. Placówki oświatowe powiatu kozienickiego współpracują z Centrum Edukacji
Ekologicznej w Radomiu, Ligą Ochrony Przyrody, Nadleśnictwem Kozienice i Kozienickim Parkiem Krajobrazowym; biorą udział
w takich przedsięwzięciach ekologicznych jak
„Sprzątanie świata”, Dzień Ziemi, zbiórki
makulatury, plastiku, puszek aluminiowych,
szkła, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; przystępują do konkursów.”
Na podsumowanie konkursu przybyli
nagrodzeni uczniowie wraz z opiekunami
oraz przedstawiciele Organizacji Odzysku S.A. „Reba” z Warszawy, Centrum
Edukacji Ekologicznej w Radomiu, firmy
handlowej MAT z Kozienic, Starostwa
Powiatowego i Urzędu Miejskiego.

Zenon Telman z Organizacji Odzysku
S.A. „Reba” zwrócił uwagę na wyrabianie nawyków segregowania i zbierania
zużytych baterii w społeczeństwie, co
można osiągnąć najlepiej poprzez edukację młodego pokolenia. Teresa Czech
podkreśliła, że rozwój gospodarczy musi
być zrównoważony. Wytwarzając nowe
produkty, już na etapie wstępnym należy
się zastanowić nad ich utylizacją w przyszłości, zagospodarowaniem opakowań.
W części artystycznej gimnazjaliści z „jedynki” wykorzystali m.in. piosenki nadesłane
na konkurs, również w wersji hip-hopowej.
Swój program przedstawił szkolny kabaret
„Lolki skrzypi furtki”. Jeden ze skeczy zakończono wezwaniem: „Baterie na utylizację
dajcie, w szkole wzorowe zbierajcie.”
Najlepszymi myśliwymi w polowaniu
na baterie okazali się:
w kategorii ilości zebranych przez placówkę zużytych baterii
I miejsce Publiczne Przedszkole nr 2
w Kozienicach / 416 kg baterii /,
II miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 3 w Kozienicach / 143 kg baterii /,
III miejsce Publiczne Gimnazjum nr 1
w Kozienicach / 133 kg baterii /
w kategorii ilości zebranych zużytych baterii w przeliczeniu na jednego
uczestnika akcji
I miejsce Publiczne Przedszkole

V edycja konkursu „SOS dla Ziemi”
w PSP Nr 3 w Kozienicach

W dniu 22.11.2007 r. w Publicznej
Szkole Podstawowej Nr 3 w Kozienicach
dokonano podsumowania i rozstrzygnięcia
V edycji konkursu „SOS dla Ziemi”, który szkoła organizowała we współpracy ze
Starostwem Powiatowym w Kozienicach.
Tegoroczna edycja realizowana była pod
hasłem: „Co moja rodzina robi ze zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym”.
Prace nad programem rozpoczęto
w kwietniu 2007r. od obejrzenia filmu
„Każdy uczeń wie, co zrobić ze ZSEE”,

Konkurs „SOS dla Ziemi”
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który otrzymaliśmy od ElektroEKO Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego
i Elektronicznego S.A. w Warszawie.
Przeprowadzono lekcje o tematyce:
• Tajemnice ZSEE
• Szkolny detektyw na tropie ZSEE
• Każdy uczeń wie, co zrobić z ZSEE
W ankiecie „Czy wiesz, ile zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(ZSEE) jest w twoim domu ?” wzięło udział
90 rodzin. Na podstawie tej ankiety stwierdziliśmy, że w gospodarstwach domowych zalega sporo sprzętu, którego się już nie używa.
W związku z tym postanowiliśmy
przeprowadzić zbiórkę od mieszkańców.
Wspólnie z Firmą Handlową „MAT” Surowce Wtórne w dniu 22. 11. 07r. zorganizowaliśmy na terenie szkoły zbiórkę
zużytego sprzętu. Zebraliśmy1161 kg
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Rozstrzygnięto konkurs plastyczny,
na który złożono 53 prace. Natomiast
w konkursie literackim jury do oceny
miało 9 prac.
B.K.

Rozmowa baterii
nr 2 w Kozienicach / 4,33 kg baterii /,
II miejsce Zespół Placówek Oświatowych
w Sieciechowie / 0,74 kg baterii /,
III miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa
w Borku / 0,7 kg baterii /
Wszyscy, którzy przystąpili do konkursu, mogą czuć się zwycięzcami, ponieważ podjęli trud ratowania naszej planety
– Ziemi.
Bogdan Mazur
Nagroda dla Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Kozienicach

W dniu 7.11.2007r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie podsumowano ogólnopolski konkurs „Program
ekozespołów w mojej szkole i przedszkolu”,
w którym Publiczna Szkoła Podstawowa
Nr 3 w Kozienicach zdobyła IV nagrodę.
Szkoła otrzymała dyplom oraz nagrodę
rzeczową – kompostownik. Nauczycielki
Bogumiła Kurek, Barbara Chołuj i Grażyna Sadura odebrały dyplomy uznania za
zaangażowanie uczniów w podejmowaniu
działań na rzecz ochrony środowiska. Organizatorem konkursu jest Fundacja GAP
Polska, a wzięły w nim udział 432 placówki
oświatowe z całej Polski
B.K.

Dyplomy dla PSP Nr 3 w Kozienicach
www.kozienicepowiat.pl
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OWOCNA POLSKO – NIEMIECKA WSPÓŁPRACA
CZYLI NASZA MŁODZIEŻ PODBIJA UNIĘ EUROPEJSKĄ
A teraz do rzeczy: chociaż nasze praktyki różniły się zasadniczo, przyświecał
nam wspólny cel: wrócić z tarczą – co
też się stało. Oceny końcowe były bardzo wysokie, to cieszy, ponieważ nasza
młodzież znana jest ze swej sumienności i zaangażowania. A widać je było na
każdym kroku. Elektrycy byli niezwykle
zdyscyplinowani i tak zaciekawieni nauką, że szkoda im było opuszczać swoich
stanowisk pracy, nawet w trakcie przerw,
a na zajęcia zgłaszali się zwykle przed
czasem. Ubrani w jednakowe niebieskie
„ogrodniczki”, prezentowali się naprawdę dobrze. Handlowcy zaś, odznaczali się
wielką samodzielnością, odpowiedzialnością i dojrzałością. Musieli radzić sobie ze skomplikowanymi autobusowymi
i tramwajowymi połączeniami. Uczniowie z ośrodka zakwaterowania, dojeżdżali
indywidualnie na miejsca swoich praktyk,
„pokonując” kilka przesiadek; ich zadaniem było również wykazanie się umiejętnościami zawodowymi w bezpośrednich
kontaktach z klientami oraz właścicielami
sklepów, w których odbywali staż. Obie
grupy spisały się na medal.
A teraz bardziej szczegółowo na temat
tego, na czym polegały nasze praktyki.
Elektrycy wykonywali układy polegające na łączeniu szeregowym, równoległym
i mieszanym zespołów. I tu uwaga: po kilku
godzinach wstępnej praktyki, tworzyli bardzo dobre i estetycznie wyglądające płytki: lutowanie elementów elektronicznych
wymagało wielkiego skupienia i precyzji.
Potem przyszedł czas na łączenie układów
stycznikowych, rysowanie schematów elementów potem wykonywanie elementów
instalacji oświetleniowych w budynkach.
Oczywiście zajęcia w pracowni elektrycznej to nie wszystko. Mieliśmy też kilka wyjazdów edukacyjnych. Np. jako jedyni z obcokrajowców mogliśmy obejrzeć
i zapoznać się z funkcjonowaniem elektrowni szczytowopompowej w Markersbach
w Rudawach (niemieckie Erzgebirge)
Następnie odwiedziliśmy zajezdnię
tramwajową w Chemnitz, gdzie szczegółowo zaznajamiano nas z funkcjonowaniem
elektrycznych silników napędowych, tych
sprzed 10 lat i tych najnowocześniejszych,
które obecnie są wykorzystywane w sieci
komunikacyjnej miasta. Kolejna wycieczka
– to zakład energetyczny w Chemnitz. Nie
jest on wyłącznie stacją przesyłową regionu, ale również stanowi bazę edukacyjną
dla przyszłych pokoleń fachowców
Z kolei handlowcy odbywali prakwww.kozienicepowiat.pl

tyki, jak już
wyżej
wspomniano, poza
miejscem zakwaterowania.
W siedmiu różnych częściach
miasta. Dwie
grupy pracowały w sklepach
odzieżowych,
cztery w supermarketach
i jedna na giełdzie kwiatowej.
W czasie zajęć
poznawali oni
n o w o c z e s n e Uczniowie ZS Nr 1 z Kozienic na wycieczce w Dreźnie
formy sprzedaży i marketingu. Uczniowie musieli na- wymyślne urządzenia typu: kręgielnia, sala
wiązywać kontakt w języku niemieckim, gimnastyczna (z małym fitness aneksem);
co stanowiło dla nich kształcące doświad- stół bilardowy, sala rzutków elektroniczczenie. Poza tym, poznawali obce gusta nych i gier planszowych.
i preferencje, niekiedy zupełnie różne od
Istniała też możliwość korzystania
naszych. Wielu z podopiecznych spraw- z komputerów
dziło się za granicą do tego stopnia, że
Nasz pobyt w Niemczech był bardzo
niektórzy otrzymali nawet oferty współ- udany. Miejmy nadzieję, że i inne grupy będą
pracy. Potrafili oni doradzać niemieckim mogły po powrocie stwierdzić to samo.
handlowcom i ten fakt oraz ich sumienna
Jarosław Wolski
WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ PUBpraca, zostały widocznie docenione.
LIKACJI PONOSI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. LEGIOOczywiście poza praktyką i edukacją NÓW POLSKICH W KOZIENICACH. KOMISJA EUROsensu stricte mieliśmy także kilka wycie- PEJSKA I NARODOWA AGENCJA NIE ODPOWIADA
WYKORZYSTANIE TYCH INFORMACJI W JAKIczek typowo kulturowych. Podziwialiśmy ZA
KOLWIEK SPOSÓB.
Drezno, z pięknie odbudowaną starówką,
Akademią Sztuk Pięknych; mogliśmy zobaczyć również, jeden z najpiękniejszych
późnobarokowych zabytków architektoW związku z przypadającym
nicznych – Zwinger. Kolejny wyjazd to
Lipsk, miasto o tradycjach handlowych w
2008
roku
Jubileuszem
i uniwersyteckich. W 1813 nieopodal 140-lecia Szkoły Podstawowej im.
miasta rozegrała się „Bitwa Narodów”, Stefana Czarnieckiego w Rozniszezakończona klęską wojsk Napoleona wie, jej absolwenci pragną zorganizoi śmiercią jednego z wodzów - Ks. Józefa
wać zjazd koleżeński.
Poniatowskiego. Upamiętnia ją monumentalny pomnik, wysokości 91 m, wzniesioKomitet Organizacyjny II Zjazdu
ny w stulecie wydarzeń. Byliśmy tam.
Absolwentów
Szkoły ustalił termin
Ostatecznie wsiedliśmy do trabanta. No,
Zjazdu
na
19
kwietnia 2008 r.
może nie dosłownie, ale na pewno wiemy
już bardzo wiele o jego historii i produkcji.
A wszystko za sprawą wizyty w miasteczku
Zapraszamy wszystkich chętnych
Zwickau, gdzie „Trabi” , jak na niego mówią do włączenia się w przygotowania
Niemcy, się narodził.
oraz do udziału w kwietniowym spotNo a teraz czas na najprzyjemniejsze: czas kaniu.
wolny… to ulubione połączenie słów każdeKontakt: PSP w Rozniszewie
go młodego człowieka. I chociaż na wycieczkach nie było go za wiele, a nawet bardzo tel. (0 – 48) 62 19 005,
mało, to w miejscu naszego zakwaterowania e-mail: psprozniszew@nq.pl
musieliśmy zrzucać z siebie brzemię stresów
dnia powszedniego. Do tego służyły różne
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Koncert charytatywny Stowarzyszenia
„Dzieci Naszej Wsi”

W dniu 18 stycznia 2008 r. o godz.
18.00 w Hali Sportowej w Kozienicach
odbędzie się koncert charytatywny organizowany przez Stowarzyszenie „Dzieci Naszej Wsi” pod patronatem Starosty
Powiatu Kozienickiego Janusza Stąpora
oraz Burmistrza Gminy Kozienice Tomasza Śmietanki. Celem koncertu jest zebranie funduszy na rzecz dzieci i młodzieży
z rodzin dysfunkcyjnych. Stowarzyszenie
„Dzieci Naszej Wsi” jest m.in. organizatorem obozów profilaktycznych, dzięki którym dzieci mają szansę w miłej i przyjaznej
atmosferze spędzić część swoich wakacji.
W bieżącym roku z takiej formy wypoczynku skorzystało, dzięki Marszałkowi
Województwa Mazowieckiego, 80 dzieci
z powiatu kozienickiego i radomskiego.
Koncert ma przyczynić się do tego, aby
w roku 2008 z takiej formy wypoczynku
mogło skorzystać przynajmniej dwa razy
tyle dzieci i młodzieży. Każdy z nas wie,
że nie ma nic piękniejszego niż uśmiechnięta buzia zadowolonego dziecka.

Wykonawcą koncertu będzie, mająca
już renomę w Radomiu, Orkiestra Garnizonowa Sił Powietrznych prowadzona
przez kapitana Sławomira Ćwieka. Orkiestra posiada własny repertuar koncertowy,
dzięki czemu zarówno młodsi jak i starsi
mieszkańcy Kozienic znajdą coś dla siebie. W repertuarze są m.in. muzyka filmowa, a także utwory ze znanych musicali.
Dodatkową atrakcją koncertu – dzięki hojności sponsorów – będzie loteria
nagród i upominków dla słuchaczy koncertu. Organizatorzy zapraszają także do
wzięcia udziału w licytacji przedmiotów
wykonanych przez skazanych. Prace zostały przekazane przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Radomiu ppłk Ryszarda
Kosiora oraz Dyrektora Zakładu Karnego
w Żytkowicach ppłk Roberta Kowalczyka.
18 stycznia 2008r. to środek karnawału, czas zabawy i rozrywki, a tego zapewne w trakcie koncertu nie zabraknie. Jest
jeszcze jeden walor - dzięki zabawie pomożemy potrzebującym.

Jastrzębie z Głowaczowa
„łowią” kolejne trofea na
turniejach halowych!

W Lipsku 9 grudnia 2007 r. miał miejsce Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej
rocznika 1993 o Puchar Burmistrza Lipska
z udziałem czołowych zespołów okręgu
radomskiego oraz Opolanin Lubelski i Alit
Ożarów
„Jastrzębie” jak burza przeszły przez
cały turniej, nie tracąc nawet punktu.
W rozgrywkach grupowych pokonały kolejno Alit - 3:0, Akcję Jastrzębia - 2:0, Orzeł
Wierzbica - 5:1. W półfinale po bardzo dobrym meczu pokonaliśmy gospodarzy „Liderów” z Lipska - 2:1, a w finale ponownie
spotkaliśmy się z rywalem z grupy Alitem
Ożarów. Mecz finałowy dostarczył zgromadzonym wiele ciekawych wrażeń obfitujących w szybkie i ciekawe akcje raz pod
jedną, to pod drugą bramką, ale i tym razem
zwyciężył Głowaczów - 3:2. Na dodatek
zdobyliśmy jeszcze jedno trofeum „Króla
strzelców”, którym został Paweł Śmielak.
Zespół grał w składzie Krynicki Paweł, Śmielak Paweł, Wolski Paweł, Postek Mateusz, Pytka Łukasz, Mańturzyk
Michał, Wolski Jakub, Tywonek Patryk.
Sobota 15 grudnia to wycieczka
rocznika 1992 do Warszawy, na turniej
o Puchar Burmistrza Pragi Północ m.
St. Warszawy. To był istny maraton piłkarski, w którym rozegraliśmy aż 9 meczy po 12 minut. Rozgrywki toczyły się
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w fazie wstępnej w 2 grupach po 5 drużyn, z których awans do grupy finałowej
uzyskiwały 3 pierwsze zespoły. I tym razem wyjście z grupy było w bardzo dobrym stylu wygrywając kolejno z KOSĄ
Konstancin - 2:2, z Hutnikiem Warszawa
II - 5:0, z GKP Targówek - 3:1 i z Chlebnią - 5:0. Tym samym uzyskaliśmy awans
z I miejsca do grupy finałowej 6 zespołowej, w której bój rozpoczął się od nowa
każdy z każdym. Początek zwiastował
jakiś kryzys. Wpadka z Polonią Warszawa niezwykle silną fizycznie - 1:4, a później z GKP Targówek I – 1:3, ale trwało
to krótko. Kolejne mecze to rozpędzanie
się Głowaczowa po następny sukces.
Mecz z Targówkiem II 1:0 , z Hutnikiem
Warszawa_I – 3:0 , a mecz praktycznie
o 2 miejsce to koncert Jastrzębi z Głowaczowa, w którym od wyniku 0:1, zaczęli
marsz do sukcesu 4:1 udowadniając swą
dojrzałość piłkarską, sportową i psychiczną, co znalazło uznanie u licznie zgromadzonej publiczności, która nagrodziła
chłopców brawami. Tym bardzo dobrym
występem chłopcy wskoczyli na 2 miejsce w turnieju plasując się za zwycięskim
GKP Targówek I. Dreszczyku emocji na
turnieju dołożył Rafał Wolski rywalizując
w dogrywce w postaci rzutów karnych
z zawodnikiem z KOSY. W 5 serii rzutów

Aukcja stroików
w starostwie
Na kilka dni przed świętami Bożego
Narodzenia w Starostwie Powiatowym
w Kozienicach odbyła się aukcja ozdób
świątecznych. Tego typu akcja zorganizowana została już po raz trzeci. Aukcję
przeprowadzili wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Opactwie. To właśnie oni, pod opieką
swoich wychowawców przygotowali różnego rodzaju dekoracje świąteczne, które
przeznaczyli na sprzedaż. Do ich wykonania uczniowie wykorzystali dostępne
na co dzień materiały i własną fantazję.
Pracownicy urzędu oraz interesanci,
którzy tego dnia odwiedzili starostwo
mogli kupić oryginalne i bardzo ładne
stroiki oraz inne świąteczne ozdoby. Za

Stroiki
niewielkie pieniądze można było nabyć,
wykonane z orzechów, szyszek, sznurka
i słomy wianuszki, kule, aniołki, gwiazdki, choinki, bukiety i obrazki, a także kartki, torebki świąteczne i szklane naczynia
pomalowane kolorowymi farbami. Zainteresowanie ozdobami świątecznymi było
duże; większość dekoracji została sprzedana w ciągu niecałych dwóch godzin.
Uzyskany z aukcji dochód zostanie przeznaczony na potrzeby uczniów ośrodka.
Magdalena Domagała
karnych Rafał poraz kolejny udowodnił sobie i wszystkim, że lubi to co robi
i potrafi przekonać wszystkich do już bardzo dużych umiejętności.
Zespół grał w składzie Salma Arkadiusz, Śmielak Paweł, Wolski Paweł,
Mańturzyk Michał, Wolski Rafał, Majewski Mateusz, Bolek Norbert, Czubaj Wiktor, Chlebowski Dominik, Galiński Rafał.
Tak więc dwa turnieje „Jastrzębi”
Krzysztofa Wolskiego i dwa sukcesy, potwierdzające fakt, iż warto im poświęcać
czas wolny i zasługują na to, by w nich
inwestować.
Przy okazji serdeczne podziękowania
za pomoc finansową dla firm i instytucji.
K. W.
www.kozienicepowiat.pl
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DEPRESJA U DZIECI I MŁODZIEŻY
Jedną z najważniejszych cech małego
dziecka jest zdolność do odczuwania radości. Każde dziecko jest czasami smutne, jednak są również dzieci, które są zbyt
często nieszczęśliwe. Takie dzieci mogą
mało mówić o swoich sprawach, mogą
być nerwowe, mogą jeść i spać mało,
a efekty ich nauki mogą być znikome. Są
to typowe objawy sygnalizujące depresję.
Objawy dziecięcej depresji:
• gdy dziecko jest notorycznie smutne,
ma poczucie beznadziejności;
• gdy nie cieszą go rzeczy, czynności
(nawet spotkania z przyjaciółmi), które
wcześniej lubiło;
• gdy często wydaje się poruszone (wzburzone), pobudzone, drażliwe, nerwowe;
• gdy często uskarża się na bóle głowy, żołądka oraz opuszcza zajęcia w przedszkolu
lub szkole (ma też gorsze wyniki w nauce);
• dziecko może sprawiać wrażenie znudzonego
albo pozbawionego energii (niska motywacja),
często ma problemy z koncentracją uwagi;
• jest niezdecydowane, zapominalskie;
• jego samoocena jest niska, występuje
poczucie winy;
• powszechnymi objawami depresji
u dzieci i młodzieży są zmiany zwyczajów dotyczących snu i jedzenia;
• mogą występować myśli samobójcze,
dotyczące śmierci (niezwykłe zaabsorbowanie śmiercią, umieraniem), uzależnienie od narkotyków i/lub alkoholu;
• dzieci mogą się angażować w ryzykowne
przedsięwzięcia, mieć skłonność do wypadków, zranień;
• depresja bywa powiązana z fobiami, panicznym lękiem.
Depresja dziecięca przejawia się różnie
w różnych grupach wiekowych. Im młodsze
dziecko, tym trudniej mu zrozumieć swoje uczucia, zidentyfikować oraz nazwać je.
Trudniej również przełożyć emocje na słowa.
U dzieci w wieku 3-5 lat najpowszechniejszymi przejawami depresji są:
• wrażenie nieobecności, oddalenia, bycia
otumanionym;
• smutek
• mniejszy wigor, spontaniczność;
• złość oraz agresja,
• nieśmiałość lub bojaźliwość,
• zmienność nastrojów, drażliwość.
Małe dzieci, które znajdują się w depresji:
mają niewyjaśnialne w inny sposób objawy
fizyczne, takie jak wymienione wcześniej
różnego rodzaju bóle, ale także skurcze, nudności, brak prawidłowego rozwoju i wzrostu,
moczenie nocne, astma, uczucie zmęczenia,
problemy z zasypianiem, koszmary nocne,
• mogą przejawiać zachowania autodestruktywne, np. uderzać w coś głową, są agresywne.
www.kozienicepowiat.pl

• Grupy ryzyka stanowią:
• dzieci doświadczające straty albo cierpiące na
zaburzenia uczenia się, uwagi albo zachowania;
• kliniczna depresja może przyczyniać się
do zaburzeń odżywiania, a z drugiej strony
zaburzenia odżywiania się mogą prowadzić do stanów depresyjnych.
Co rodzice mogą zrobić, gdy podejrzewają
u swojego dziecka depresję?
• powinni oni być wyczuleni na zachowania
malucha potwierdzające ich przypuszczenia. Warto notować sobie, od jak dawna zachowania takie się już pojawiają, jak często
mają miejsce oraz jak bardzo są nasilone;
• zasięgnąć porady specjalisty - psychologa
dziecięcego lub psychiatry;
• porozmawiać z innymi rodzinami mającymi podobny problem;
• sporo informacji można znaleźć bądź
w książkach, bądź w Internecie;
• warto porozmawiać z dzieckiem o swoich spostrzeżeniach, mając, oczywiście, na
uwadze fakt, że dziecku trudniej niż dorosłemu wyrazić to, co czuje.
• Rodzice mogą uczyć dziecko wyrażać emocje
- jeśli wiedzą, że mu ich brakuje. Mogą podrzucić, podszepnąć maluchowi słowa, które pomogą mu wyrazić jego emocje. Rodzice powinni
mówić o swoich uczuciach a zarazem dbać o aktywność dziecka. Ćwiczenia fizyczne pomagają
zredukować objawy depresji. Można również
wykorzystać sztukę (rysowanie, malowanie,
taniec itp.) do wyrażania emocji przez dziecko.
Wielu rodziców posługuje się biblioterapią, aby
umożliwić dziecku zidentyfikowanie się z innymi osobami. W bajkach terapeutycznych postaci
przeżywają podobne problemy jak dziecko i radzą sobie z nimi na różne sposoby. Utożsamiając się z nimi maluch odnajduje własną metodę
radzenia sobie ze swoim kłopotem.
Przyczyny depresji
Doświadczenie życiowe:
Niektóre doświadczenia życiowe mają cechy patogenne i powodują zaburzenia w procesie dojrzewania osoby. Doświadczenia te
można podzielić na dwa typy: doświadczenia
o charakterze indywidualnym i doświadczenia
o etiopatologii społecznej i kontekstowej.
Doświadczenia indywidualne: szczególnie te
o charakterze emocjonalnym (separacja, pozbawienie czegoś, utrata etc.) mają wielkie znaczenie destabilizujące. Mają one swoje konsekwencje w postaci zaburzeń psychosomatycznych,
a konkretnie w postaci depresji i neuroz.
Doświadczenia pochodzenia społecznego:
przyczyny społeczne, które wywołują zaburzenia psychopatologiczne, a konkretnie depresje
dziecięce. Okolicznością fundamentalną, która je wywołuje, jest interakcja, doświadczenie
współuczestnictwa i funkcjonalna zależność
od środowiska, jak ma to miejsce głównie

w
rodzinie,
szkole i na ulicy. Duża częstotliwość czy
powtarzanie się
frustrujących doświadczeń, które kumulują
się w strachu towarzyszącym zwykle tym
wydarzeniom, może doprowadzić dziecko
do zachowań depresyjnych, spotęgowanych
przez sytuację bezradności i bezbronności,
która je otacza.
• Rodzina jest jednym z doświadczeń kontekstowych, które w najwyższym stopniu
decyduje o konfliktach powstałych w otoczeniu dziecka. Dzieje się to przez wpływ, jaki
wywiera na jego postępowanie i przez całą
sieć stosunków, które tworzą się na jej łonie.
Prawdą jest, że typ rodziny, w którym żyje
dziecko, warunkuje również jego interakcje
i konsekwencje względem niego samego.
• Szkoła stanowi inne wielkie doświadczenie o znaczeniu patogennym. Jako środowisko bardzo wpływa na zachowanie depresyjne dziecka. Dzieci, kiedy trafiają do
szkoły, doświadczają uczuć niepewności,
stresu z negatywnymi skutkami powodującymi trudności w nauce i relacjach z niektórymi kolegami, wywołanymi brakiem
motywacji i zaufania do siebie samego.
Spadek wyników szkolnych, po pierwszych trzech, czterech latach, jest jednym
z najlepszych wskaźników ewentualnego
pojawienia się obrazów depresyjnych.
• Ulica w ten sam sposób dostarcza wielkiej
różnorodności bodźców psychospołecznych
bardzo trudnych do zidentyfikowania i opanowania przez dziecko lub nastolatka. Jest
obrazem, w którym istnieje mnóstwo mechanizmów naśladowania, odrzucenia, w którym występują zaburzenia i zniekształcenia
normalnej dynamiki osobowości, w którym
dziecko może być w szczególny sposób wystawione na zranienie.
Trudno jest konkretnie wskazać lub
zdefiniować zasadniczy czynnik wywołujący dziecięce zachowanie depresyjne.
Stosownie do wieku i etapu rozwoju
osoby małoletniej podobne negatywne wydarzenia mogą mieć inne skutki
dla różnych osób – podczas, gdy jedne
są bardziej podatne na zranienie i zapadają na zdrowiu, inne nie wpadają
w przygnębienie. Wobec przytłaczających wydarzeń takich, jak separacja rodziców, oddalenie od matki ze względu
na hospitalizację etc., okres niemowlęcy
i wczesne dzieciństwo (od szóstego miesiąca życia dziecka do czwartego roku)
jest okresem podwyższonego ryzyka.
Dyrektor Ewa Jarosz
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Realizacja zadań inwestycyjno – remontowych
w powiecie kozienickim
W 2007 roku Zarząd Powiatu Kozienickiego na wykonywanie zdań oprócz środków własnych, subwencji i dotacji celowych
przyznawanych ustawowo poczynił starania
o otrzymanie dodatkowych środków.
I Remonty, modernizacja i budowa
dróg powiatowych:
1. Z gmin działających na terenie powiatu
kozienickiego: 1.157.000,00zł:
– Kozienice 337.000 zł;
– Magnuszew 200.000,00 zł;
– Gniewoszów 120.00,00 zł;
– Sieciechów 100.000,00 zł;
– Głowaczów 100.000,00 zł;
– Grabów nad Pilicą 200.000,00 zł.
2. Z Urzędu Marszałkowskiego w ramach
MPWRPID – komponent A pochodziło
871.842,00 zł,
3. Z rezerwy budżetu państwa 90.000,00 zł
4. Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 60.000,00 zł
II. Szpital Powiatowy w Kozienicach
otrzymał na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w tym zakup karetek):
1. Z gmin działających na terenie powiatu
kozienickiego:
– Kozienice – 277.195,00 zł.,
– Magnuszew 150.000,00 zł.
– Głowaczów – 100.000,00 zł.,
– Gniewoszów – 30.000,00 zł.,

– Sieciechów – 100.000,00 zł.
Razem z Gmin 657.195,00 zł.
2. Z Urzędu Marszałkowskiego –
1.814.290,00 zł., w tym:
– na Przebudowę Oddziału Chirurgicznego – 500.000,00 zł.,
– na modernizację budynku i zakup sprzętu medycznego w ramach Komponentu G
Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
– 1.000.000,00zł.,
– na zakup mammografu 314.290,00 zł.
3. Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacja z budżetu państwa na ratownictwo medyczne z przeznaczeniem
na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego – 250.000,00 zł.
III Dom Pomocy Społecznej w Kozienicach
1. Z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Komponentu G Mazowieckiego
Instrumentu Wsparcia na prace inwestycyjne i zakup urządzeń rehabilitacyjnych
497.250,00zł.
2. Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, 77.000,00 zł.
IV. Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Kozienicach
1 Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-

szawie – 132.500,00 zł.,
2. Z Urzędu Marszałkowskiego –
170.000,00 zł.
3. Z Gminy Kozienice – na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczego – 250.000,00 zł.
3. Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na modernizację obiektu w ramach
programu rządowego 52.000,00 zł.
V. Jednostki oświatowe
1. Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 202.371,00 zł.
2. Z Urzędu Marszałkowskiego na remont i wyposażenie Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Opactwie
w ramach Komponentu B – „Mazowiecki
Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych” – 25.000,00 zł.
3. Z Urzędu Miasta w Kozienicach na
zakup szafek ubraniowych dla I Liceum Ogólnokształcącego w Kozienicach
i Zespołu Szkół Nr 1 w Kozienicach
– 60.000,00 zł.
Obecnie prowadzone są konsultacje
dotyczące przedłożonego projektu budżetu powiatu na 2008 rok mające na celu
uchwalenie budżetu na najbliższej Sesji
Rady Powiatu.
Jadwiga Kręcisz
skarbnik powiatu

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
NA ODLEGŁOŚC NA WSIACH
W lipcu br Gmina Garbatka-Letnisko
złożyła wniosek o przystąpienie do projektu
„Centra kształcenia na odległość na wsiach”,
do którego zostaliśmy zakwalifikowani.
Projekt „Centra kształcenia na odległość
na wsiach” jest dofinansowywany z funduszy
Unii Europejskiej (ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów
Ludzkich, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa
opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji-promocja kształcenia
przez całe życie, Schemat a) Zmniejszenie
dysproporcji pomiędzy wsią a miastem).
Centra będą zlokalizowane wyłącznie
na terenach wiejskich. Tym samym przyczynią się do zmniejszenia dysproporcji
pomiędzy wsią a miastem.
Centrum kształcenia na odlełość na
wsiach zostanie zlokalizowane w budynku po byłej Aptece przy ul. Spacerowej
w Garbatce-Letnisko.
Centrum zostanie wyposażone w sprzęt
komputerowy (9 komputerów i 1 laptop
wraz z oprogramowaniem), biurowy (10
zestawów meblowych – biurko z krzesłem),
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sprzęt specjalistyczny pozwalający na korzystanie z komputera przez osobę niepełnosprawną, faxtelefon, drukarkę. W ramach
działalności będą prowadzone bezpłatne
szkolenia e- learningowe m.in. z zakresu: informatyki, zarządzania zasobami ludzkimi,
szkoleń zawodowych oraz przedmiotowych.
W ramach realizacji tego projektu Zleceniodawca zobowiązuje się zrefundować
poniesione koszty przystosowania obiektu
do potrzeb CKU. Kosztami kwalifikowanymi są; wydatki związane z zabezpieczeniem
wyposażenia przed kradzieżą i zniszczeniem
(zakup drzwi antywłamaniowych, zakup systemu alarmowego), budowa sieci - instalacja
elektryczna zasilająca komputery z zabezpieczeniem, główny włącznik prądu, podłączenie
Internetu, zakup oświetlenia, zakup tabliczek
informacyjnych w celu oznakowania miejsc
parkingowych, toalet.
Całkowita kwota refundacji nie może
przekroczyć 12 000 zł. Projekt będzie realizowany od 01 lutego 2008 roku do 30 czerwca
2008 roku. Po zakończeniu projektu gmina
będzie utrzymywała CKU przez okres co najmniej 5 lat.

Dla potrzeb utworzenia Centrum
Kształcenia na odległość na wsiach wykonywany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku po byłej Aptece.
Wartość zadania wyniesie ok. 40 000 zł.
A. S.
DOPOSAŻENIE PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH NA TERENIE
GMINY GARBATKA-LETNISKO
W listopadzie zakończono realizację
zadania pn. Doposażenie placówek oświatowych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko współfinansowanego ze środków
budżetu Województwa Mazowieckiego.
W ramach zadania zakupiono:
– meble do kl. „O”, klas kształcenia zintegrowanego, pracowni komputerowej
– sprzęt multimedialny i komputerowy
– książki, kultury, lektury, słowniki, encyklopedie
Wartość zadania 37.500 zł
Projekt objął 3 szkoły z terenu gminy
(Bogucin, Garbatka – Letnisko, Gimnazjum w Garbatce – Letnisko)
A. S.
www.kozienicepowiat.pl

Historia

ORGANIZACJA PRACY W STAROSTWIE
POWIATOWYM NA POCZąTKU LAT 20 XX WIEKU
Po nieszczęśliwym pożarze siedziby starostwa (mieszczącego się przy ulicy Warszawskiej, obecnie budynek restauracji Giewont), jaki miał miejsce w nocy 9/10 lutego
1921 r. urząd przeniesiono do kozienickiego
zespołu pałacowego. Na potrzeby urzędu starościńskiego przeznaczono wtedy:
w centralnym budynku na parterze 1 pokój
na potrzeby referatu administracyjno-karnego, 4 pokoje na I piętrze – gabinet Starosty, pokój Naczelnika Kancelarii, pokój
referenta Białego i pokój referatu rolnego.
W lewej oficynie urząd zajmował 4 pokoje: 2 pokoje – kancelaria, 1 pokój – referat
wojskowy i 1 pokój – lekarz powiatowy.
Dodatkowo w tej oficynie znajdowało się
mieszkanie referenta Białego i mieszkanie
referenta rolnego Mickiewicza, którzy razem zajmowali 3 pokoje z kuchnią. W tym
czasie mieszkanie Starosty Bratkowskiego
znajdowało się w osobno wynajmowanym
lokalu. Dla służbowych wyjazdów Starostwo posiadało 3 konie, 2 bryczki, sanie
jak również wóz z uprzężą i inwentarzem.
Dla obsługi urząd starościński posiadał – 2
woźnych, 1 gońca, 1 stróża i 2 furmanów.
W urzędzie znajdowały się 2 telefony, jeden
w gabinecie Starosty, a drugi w kancelarii
dla ogólnego użytku, starostwo posiadało
także 2 sprawne maszyny do pisania.
Takie rozplanowanie pomieszczeń –
w opinii wizytatorów – było co najmniej
nieodpowiednie. Według jednej z tych opinii Starosta „(…) winien mieć odpowiednie
pomieszczenie dla swego urzędu, a nie tulić
się gdzieś w zakątkach jak to jest obecnie”,
niedopuszczalne było również osobne położenie kancelarii w związku z czym urzędnicy zmuszeni byli chodzić przez podwórze,
co powodowało, że ich prace były utrudnione, a sami pracownicy narażeni, szczególnie zimą na przeziębienie i choroby.
W omawianym 1921 r. na etacie w starostwie pracowało 11 urzędników: Starosta
Stanisław Bratkowski sprawujący ogólny
nadzór i kierownictwo urzędem, załatwiał
również sprawy poufne i personalne; referent Bronisław Biały załatwiający sprawy
gminne, wyznaniowe, obywatelstwa, zmiany nazwisk i ksiąg ludności; pomocnik referenta Leśniak; sekretarz Kazimierz Koturba
zajmował się sprawami bezpieczeństwa
publicznego, sekretarz Alojzy Menc prowadził biuro podawcze, Stanisław Tymko pełnił obowiązki Naczelnika Kancelarii, starszy
kancelista Aleksander Damazy Pierzchalski
załatwiał sprawy wojskowe, zasiłki wojskowe, koszta leczenia, szpitalnictwa i kwaterunku, starszy kancelista Paweł Wachławww.kozienicepowiat.pl

Siedziba Starostwa Powiatowego w Kozienicach do 1921 roku
czenko prowadził „dziennik podawczy obie
strony”, kancelistka Janina Wawrzykówna
prowadziła skorowidz-terminatkę oraz pisała „różne wezwania”. Na etacie pracowały
również dwie maszynistki: Władysława Janeczkówna i Helena Rybakowska.
Pomimo dość dobrych ocen pojedynczych
pracowników Starostwa ogólna charakterystyka z lustracji urzędu była nienajlepsza. Urząd
był jeszcze mało zorganizowany, „(…) a urzędnicy starostwa nie obznajomieni z obowiazującemi ustawami, pracują bardzo inertnie”.
Taka sytuacja nie mogła trwać długo. Szybko
powzięto odpowiednie kroki w celu ulepszenia
warunków i wydajności pracy. Dużą w tym
zasługę należy przypisać nowemu staroście
Edwardowi Wnękowi, który piastował to
stanowisko od 24 września 1922 r. Zabrał się
energicznie do działań i szybko przyniosły one
wymierne efekty. Przede wszystkim uregulował sprawę pomieszczeń starostwa, które zostały umieszczone w wyremontowanej prawej
oficynie pałacu. Warunki lokalowe pozwalały
również na umieszczenie tam sali posiedzeń
Sejmiku Powiatowego oraz mieszkania Starosty. Pomimo uszczuplenia obsady stanowisk
w urzędzie – zwolnione zostały 3 osoby – poprawił się również sposób załatwiania spraw
i obsługi petentów. Dokonując podsumowania odpowiedni urzędnicy wizytujący Starostwo odnotowali znaczną poprawę pracy
i brak wcześniej zanotowanych niedociągnięć.
Jak wcześniej wspomniałem dużą role
w uregulowaniu pracy urzędu miał sam
Starosta Edward Wnęk. Jego działalność
w okresie od września 1922 r. do lipca
1926 r. przyniosła ożywienie w gospodarce
powiatu oraz odpowiednią atmosferę w kon-

taktach na linii Starosta-samorząd. Przyczynił się on do budowy dróg bitych, rozwoju
szkolnictwa w tym budowy znanej szkoły
rolniczej w Zwoleniu, zorganizowania i uporządkowania spraw Przytułku Sierot oraz
wielu innych. Cieszył się przy tym dużym
zaufaniem i ogromnym poważaniem wśród
ludności powiatu, a także członków Sejmiku
Powiatowego. Będąc pod wrażeniem działalności Edwarda Wnęka Sejmik Powiatowy
kilkukrotnie składał „gorące podziękowanie
za gorliwe zajęcie się sprawami tutejszego
samorządu oraz za pracę i zabiegi poniesione dla dobra powiatu kozienickiego”, sam
Wnęk prezentował zaś przy tym postawę
oddania i poświęcenia, jak na przykład wtedy, gdy samoistnie zrzekł się dodatku reprezentacyjnego w wysokości 50% poborów
państwowych!
Całokształt pracy Edwarda Wnęka
w powiecie kozienickim był tak wysoko oceniany, że z chwilą, gdy wyszły na
jaw jego starania o przeniesienie na inny
teren członkowie Sejmiku nie mogli się
z tym pogodzić. Wnieśli oficjalny protest, wyznaczyli delegacje do Ministra
Spraw Wewnętrznych oraz wojewody
Kieleckiego w celu podjęcia starań o pozostawienie starosty na dotychczasowym
terenie jak również potępili możliwe
przyczyny tychże przenosin. Przy okazji
stwierdzono, że „Pan Wnęk jest nie tylko
urzędnikiem-Starostą, ale także i obywatelem kraju, stara się o dobrobyt powiatu
w dużej mierze pracuje na polu społecznym to też ludność widząc tę pracę darzy
go zupełnem zaufaniem i wdzięcznością”.
KRZYSZTOF ZAJĄC
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Informacje

Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat”		
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury.
Przygotowanie i opracowanie tekstów: Danuta Delekta, Magdalena Domagała, Krzysztof Zając
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy. Uwagi prosimy kierować
do Lucyny Domańskiej – Naczelnika Wydziału, tel. 048-611-73-42.
Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu.
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Adres wydawcy:
ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
tel. 048 611-73-44 fax. 048 611-73-41
e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl
Fotografia: Archiwum Starostwa Powiatowego
w Kozienicach
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