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BUDŻET POWIATU KOZIENICKIEGO NA 2011 ROK
Na III Sesji Rady Powiatu IV kadencji
w dniu 30 grudnia 2010r. został uchwalony
budżet powiatu kozienickiego na 2011 rok.
Dochody budżetowe na 2011 r., prognozuje
się w wysokości 51.216.912,00 zł w tym
dochody bieżące 49.383.912,00 zł, a dochody majątkowe 1.833.000,00 zł.
Jadwiga Kręcisz Skarbnik Powiatu: na prognozowaną kwotę dochodów
składają się: subwencja ogólna w wysokości 21.444.708,00 zł, dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości
6. 443.706,00 zł, dochody własne w wysokości 20.999.398,00 zł, pozostałe dochody w wysokości 2.329.100,00 zł.
Subwencja ogólna składa się z trzech części: część oświatowa wynosi 17.675.678,00 zł,
część wyrównawcza 2.798.489,00 zł, a część
równoważąca 970.541,00 zł. Dotacje celowe
z budżetu państwa obejmują 5.940.506,00 zł
na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz 503.200,00 zł na realizację zadań własnych.
Dochody własne obejmują głównie:
• udział w podatku dochodowym od osób
fizycznych PIT – 10.724.606,00 zł,
• udział w podatku dochodowym od osób
prawnych CIT – 1.000.000 zł,
• wpływy środków z opłat i kar
za
korzystanie
ze
środowiska

Jadwiga Kręcisz – Skarbnik Powiatu

– 2.500.000,00 zł,
• wpływy z tytułu działalności usługowej Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym
i
Kartograficznym
– 490.000,00 zł,
• wpływy z opłaty komunikacyjnej
– 1.310.000,00 zł
• odsetki od środków i lokat na rachunkach
bankowych – 304.000,00 zł,
• środki funduszy unijnych – POKL
na dofinansowanie zadań własnych
– 358.720,00 zł.
• wpływy z tytułu pomocy finansowej
między j.s.t. – 987.540,00 zł,
• dotacje na zadania z zakresu pomocy
społecznej – 676.000,00 zł,
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 319.630,00 zł,
• wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w DPS, za wyżywienie w internatach – 1.914.234,00 zł.
Pozostałe dochody obejmują: dotację
z budżetu państwa na przebudowę drogi
Brzóza-Radom w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych –
1.500.000,00 zł, środki z funduszu pracy
na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników PUP 709.100,00 zł, środki z ARiMR
na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie
gruntów z upraw rolnych 120.000,00 zł.

Skarbnik Powiatu przedstawia jak
kształtować się będą wydatki budżetowe na
2011 rok: jest to kwota 56.366.912,00 zł,
w tym na wydatki bieżące zaplanowano
47.954.407,00 zł, a wydatki majątkowe
8.412.505,00 zł, z tego na inwestycje drogowe 4.510.000,00 zł i na remonty dróg
2.950.000,00 zł, w zakresie ochrony zdrowia – 400.000,00 zł, na obiekty sportowe
– 750.000,00 zł, na rozbudowę Domu Pomocy Społecznej 600.000,00 zł, na dofinansowanie inwestycji gminnych w ramach
pomocy finansowej między j.s.t. z FOŚ
– 1.200.000,00 zł.
Na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy europejskich
zaplanowano 961.079,00 zł. Na obsługę
długu publicznego zaplanowano kwotę
1.108.325,00 zł, z tego na koszty emisji obligacji 350.000,00 zł, a na wydatki z tytułu
poręczenia kredytów dla SPZZOZ w Kozienicach 758.325,00 zł.
W budżecie powiatu na 2011 r. utworzono rezerwy w kwocie 1.110.000,00 zł,
z tego: rezerwę ogólną w kwocie 410.000,00
zł, rezerwy celowe: na wydatki oświatowe
w kwocie 600.000,00 zł, na realizację zadań
z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł.
Zadłużenie powiatu na 1.01.2011 r. z tytułu emisji obligacji samorządowych wynosi
5.700.000 zł.
Planowany deficyt budżetowy na 2011 r.
wynosi 5.150.000,00 zł.
Źródłami pokrycia deficytu będą przychody:– z emisji obligacji komunalnych
– 3.800.000,00 zł; – z wolnych środków
1.350.000,00 zł.
Ogółem przychody zaplanowano
na kwotę 6.050.000,00 zł z tego: z emisji obligacji 4.700.000.00 zł, z wolnych
środków 1.350.000,00 zł, a rozchody na
wykup obligacji zaplanowano w kwocie
900.000,00 zł. Poziom zadłużenia powiatu na 2011 rok oraz planowany wskaźnik
obciążenia budżetu spłatami zadłużenia
mieści się w granicach progów określonych w ustawie o finansach publicznych.
Jadwiga Kręcisz dodaje: przy konstrukcji

Dokończenie na str. 15

Wydarzenia

MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
– GRABÓW NAD PILICĄ
Małżeństwo to związek wiążący dwoje ludzi emocjonalnie, prawnie i ekonomicznie. Jednak małżeństwo to również
dzielenie wszystkich radości i smutków,
tworzenie wspólnej przyszłości, wzajemne dbanie o siebie małżonków. Nie powinno w nim zabraknąć zaufania i szacunku,
a przede wszystkim miłości – takiej, jaką
zdefiniował św. Paweł: cierpliwej, łaskawej, wyzbytej zazdrości i gniewu.
12 stycznia w Grabowie nad Pilicą
została zorganizowana uroczystość wręczenia Medali Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie. Jest to cywilne odznaczenie
państwowe, które zostało ustanowione
jako nagroda dla osób, które przeżyły 50
lat w jednym związku małżeńskim. Medal
ten, nadawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom polskim,
jest w kształcie stylizowanej, sześciopromiennej, srebrzonej, oksydowanej gwiazdy o średnicy 35 mm z ornamentowanymi
promieniami łączącymi jej ramiona. Na
awersie w środku umieszczony jest monogram RP, a w otoku treść: ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE.

bilatów sięgnęło
w tym momencie
pamięcią do dnia,
kiedy
składali
swoją przysięgę.
Ksiądz Stanisław
Drąg wspomniał,
iż dopiero teraz
ich miłość i związek są najpełniejsze i najbogatsze
w doświadczenia.
Trudno nie zgodzić się z tymi
słowami.
Nie
mniej
uroczystą chwilą było samo wręczanie
medali. Małżonkowie otrzymali je z rąk
Starosty Powiatu Kozienickiego Janusza
Stąpóra oraz Wójta Gminy Grabów nad
Pilicą Euzebiusza Strzelczyka. Chwili
tej towarzyszyły gratulacje, życzenia
i mnóstwo emocji. Jubilaci dostali również dyplomy Urzędu Stanu Cywilnego,
które wręczał wraz z prezentami Przewodniczący Rady Gminy oraz książki

Tymi medalami zostały uhonorowane
pary małżeńskie z Gminy Grabów nad Pilicą ze stażem małżeńskim od 50 do 60 lat.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą
celebrowaną przez księdza Stanisława Drąga. Podczas mszy kapłan przypomniał treść
przysięgi małżeńskiej, natomiast jubilaci
odnowili ślubowanie. Na twarzach wielu
uczestników widać było zaskoczenie, ale
i wzruszenie, bowiem zarówno chwila, jak
i słowa były podniosłe. Zapewne wielu ju-

z rąk Wicestarosty Józefa Małaśnickiego i albumy na pamiątkę odnowienia
ślubowania małżeńskiego od księdza
Stanisława Drąga.
Ten moment zapewne zapamiętają wszyscy obecni, był bowiem pełen
wspomnień a jednocześnie planów.
Podkreślili go także uczniowie Publicznego Gimnazjum w Grabowie przedstawieniem mówiącym o potrzebie
miłości i dobroci, konieczności zatrzy-
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mania się we współczesnym świecie
oraz zwróceniu uwagi na drugiego człowieka i rodzinę. Specjalnie dla jubilatów dziewczynki zagrały na klarnecie
i keyboardzie. Występ dzieci i młodzieży był miły także ze względu na fakt, że
w programie artystycznym uczestniczyli również wnukowie jubilatów.
Po części oficjalnej i symbolicznej
lampce szampana połączonej z życzeniami rozpoczął się uroczysty obiad.

W tym szczególnym dla jubileuszowych
par małżeńskich z Grabowa zadziałała też
magiczna atmosfera miejsca, ponieważ
były gwar rozmów, uśmiech na twarzach,
zauważalna radość i mile spędzone chwile
w towarzystwie par obchodzących swoje
złote, brylantowe i diamentowe gody.
Agnieszka Gajda
zdjęcia Andrzej Pierzyna

www.kozienicepowiat.pl
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BURMISTRZ i WÓJTOWIE GMIN

KOZIENICE

Tomasz Śmietanka
wiek – 42 lata
wykształcenie – wyższe rolnicze,
absolwent studiów podyplomowych: pedagogicznych, zarządzania w agrobiznesie, prawa i administracji, prawa samorządowego
burmistrz od 1998

GARBATKA
-LETNISKO
Robert Kowalczyk
wiek – 47 lat
wykształcenie – wyższe
wójt gminy od 2010

GŁOWACZÓW
Stanisław
Bojarski
wiek – 65 lat
wykształcenie – średnie rolnicze
wójt gminy od 2002

GNIEWOSZÓW
Stefan Marek
Banaś
wiek – 57 lat
wykształcenie – średnie
wójt gminy od 2004

GRABÓW
NAD PILICĄ

MAGNUSZEW
Henryk Plak
wiek – 62 lata
wykształcenie – średnie ekonomiczne
wójt od 1997

SIECIECHÓW
Kazimierz
Pochylski
wiek – 63 lata
wykształcenie – wyższe prawnicze
wójt gminy od 2002

Euzebiusz Strzelczyk
wiek – 50 lat
wykształcenie – wyższe
wójt gminy od 1992

www.kozienicepowiat.pl
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RADA POWIATU NOWEJ IV KADENCJI
2010-2014
Na II sesji Rady Powiatu Kozienickiego radni dokonali wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, którym została Krystyna Szcześniak.
Wybrany został także 5 osobowy Zarząd Powiatu: Janusz Stąpór starosta
kozienicki, przewodniczący zarządu, Józef Grzegorz Małaśnicki wicestarosta, Tadeusz Kowalczyk, Marek Kucharski, Grzegorz Sotowski.

ZARZĄD POWIATU KOZIENICKIEGO

Przewodniczący
Rady Powiatu Kozienickiego
Włodzimierz Stysiak
Polskie Stronnictwo Ludowe
radny III kadencji

Starosta Kozienicki
Przewodniczący Zarządu Powiatu
Janusz Stąpór
Samorządowe Forum Ziemi
Kozienickiej
radny III kadencji

Wicestarosta
Józef Grzegorz
Małaśnicki
Stowarzyszenie Praworządny Powiat
Miasto i Gmina
radny III kadencji

Tadeusz
Kowalczyk
Polskie Stronnictwo Ludowe
radny I i II kadencji

Marek Kucharski
Samorządowe Forum Ziemi
Kozienickiej
radny II i III kadencji

Grzegorz Sotowski
Stowarzyszenie Praworządny Powiat
Miasto i Gmina
radny III kadencji

Wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu Kozienickiego
Krystyna Szcześniak
Platforma Obywatelska
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RADA POWIATU NOWEJ IV KADENCJI
2010-2014

Radosław Bienias
Stowarzyszenie
Nasz Region Kozienicki

Martin Bożek
Prawo i Sprawiedliwość

Marianna Fusiek
Stowarzyszenie Praworządny Powiat Miasto i Gmina

Robert Grygiel
Samorządowe Forum
Ziemi Kozienickiej

Andrzej Jung
Samorządowe Forum
Ziemi Kozienickiej
radny III kadencji

Ryszard Łachwa
Stowarzyszenie Nasz
Region Kozienicki
radny III kadencji

Tadeusz Molenda
Prawo i Sprawiedliwość
radny I kadecji – 2 lata

Marek Przedniczek
Platforma Obywatelska
radny III kadencji

Mieczysław Siembor
Polskie Stronnictwo Ludowe
radny II i III kadencji

Barbara Sobota
Prawo i Sprawiedliwość
radna I i III kadencji

Robert Wojcieszek
Samorządowe Forum Ziemi
Kozienickiej

Dariusz Zawodnik
Platforma Obywatelska
radny III kadencji

www.kozienicepowiat.pl
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Informacja o obowiązku uiszczania
opłat rocznych

Starostwo Powiatowe w Kozienicach
przypomina, że opłaty roczne za 2011 r.
z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, położonych
na terenie powiatu kozienickiego należy uiszczać w terminie do 31 marca
2011 r. na rzecz Skarbu Państwa na
konto Starostwa Powiatowego w Kozienicach ul. Jana Kochanowskiego 28
w Banku PEKAO S.A. O/Kozienice
95 1240 5703 1111 0000 4906 9004 lub
w kasie tut Starostwa .
Przypomina się również, że opłaty
roczne wnosi się przez cały okres trwałego zarządu, użytkowania wieczystego
w terminie do dnia 31 marca każdego
roku, z góry za dany rok.
Ponadto tut. Starostwo informuje,
że nie będą rozsyłane do zarządców
i użytkowników wieczystych pisma
przypominające o obowiązku uiszczania opłat rocznych.

Informacja podana będzie do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:
• w biuletynie informacyjnym „Nasz
Powiat”,
• na stronie internetowej Starostwa
www.kozienicepowiat.pl,
• w programie telewizyjnym „Nasz Powiat”,
• na tablicy informacyjnej tut. Urzędu.
Jeżeli z uwagi na zmianę wartości
nieruchomości gruntowej organ będzie
zamierzał zaktualizować wysokość opłaty rocznej, zgodnie z art. 61 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego ( t.j Dz.U.
z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.)
zawiadomi na piśmie stronę o wszczęciu
z urzędu postępowania administracyjnego
w sprawie aktualizacji opłaty rocznej.
STAROSTA
mgr Janusz Stąpór

Wojskowa Komisja Uzupełnień
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca
2010 r. w sprawie „Wojewódzkich Sztabów Wojskowych i Wojskowych Komend
Uzupełnień” (DZ. U. Nr 41 poz. 242) z dniem 31 grudnia 2010 r. została zniesiona
Wojskowa Komisja Uzupełnień w Kozienicach. Jej dotychczasowy terytorialny
zasięg działania obejmował powiaty: kozienicki, lipski i zwoleński.
Zgodnie z w/w rozporządzeniem od dnia 1 stycznia 2011 r. terytorialny zasięg
działania dla powiatów: kozienickiego, lipskiego i zwoleńskiego przejęła Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu.

Wojskowa Komenda
Uzupełnień w Radomiu
Adres:ul. 1905 Roku 30
26-600 RADOM
tel.(0-48) 360-13-36;

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek i czwartek:
7.30 – 18.00
wtorek, środa i piątek: 7.30 – 15.30

Nowy Dyrektor
Samodzielnego
Publicznego
Zespołu
Zakładów Opieki
Zdrowotnej
w Kozienicach
Marek Pacyna 24 stycznia
2011 roku rozpoczął pracę
w kozienickim szpitalu.
24 listopada 2010 roku ze względu
na problemy zdrowotne uniemożliwiające pełnienie funkcji odwołany został
Sławomir Idzikowski poprzedni dyrektor SP ZZOZ w Kozienicach.
Zarząd Powiatu powołał 11 osobową
komisję celem wyłonienia kandydata na
stanowisko dyrektora SP ZZOZ. W dniu
7 stycznia odbyło się posiedzenie komisji,
dokonano otwarcia 4 ofert, które wpłynęły
w wyniku ogłoszonej procedury zgłaszania
się kandydatów i zapoznano się z sylwetkami kandydatów na w/w stanowisko oraz
ich koncepcjami zarządzania i funkcjonowania kozienickiego SP ZZOZ. Komisja
stwierdziła, że dwie kandydatury nie spełniają wymogów formalnych określonych
w § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wymagań,
jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki
zdrowotnej, a dwie kolejne nie uzyskały
akceptacji komisji. Komisja stwierdziła, że
należy zmienić instrukcję postępowania.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu
10 stycznia uchylił swoją uchwałę w sprawie
wszczęcia procedury. Komisja rozpatrzyła
inne kandydatury i 18 stycznia jednogłośnie

wybrała kandydaturę Marka Pacyny, którego Zarząd Powiatu powołał na stanowisko
dyrektora SP ZZOZ w Kozienicach.

Danuta Delekta
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Józef Zieliński – budowniczy polskiej energetyki
Omawiając zasługi Józefa Zielińskiego w dziele odbudowy Polski po
1945 r., oraz budowli energetycznych
pragnę zwrócić uwagę na jego dokonania w dziedzinie inwestycji infrastrukturalnych, szczególnie oświatowych
oraz humanistyczne, życzliwe podejście
do ludzi i całego środowiska w którym
przebywał. Można powiedzieć, że jego
osobowość ukształtowały lata dziecięce
i młodzieńcze.
Józef Zieliński syn Jana i Józefy
z domu Michalak urodził się 22 stycznia
1914 r. w Warszawie. Gdy miał 4 lata
umiera jego ojciec, przez co warunki
rodzinne i finansowe były dosyć ciężkie. Szkołę podstawową i gimnazjum nr
5 ukończył w Warszawie. Maturę zdał
w 1937 r. Pracę zawodową rozpoczął
w 1936 r. w Gazowni Warszawskiej. Dwa
lata później został majstrem piecowym.
Praca w tym zakładzie miała niemały
wpływ na ukształtowanie osobowości,
umiejętności zawodowych i intelektualnych młodego Józefa Zielińskiego. Potwierdzają to słowa jakie wypowiedział
podczas towarzyskiej rozmowy z autorem w 1973 r. na temat pracy w gazowni:
„Praca ta nauczyła mnie obowiązkowości, szacunku dla innych ludzi, wyrobiła
we mnie takie cechy jak: wytrwałość, zapobiegliwość, konieczność stałego uczenia się i samodoskonalenia w dziedzinie
zawodowej”. Jak wynika z bogatego życiorysu, początkowo cechy te rozwijał
w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”, gdzie uprawiał lekkoatletykę
i gimnastykę przyrządową, ponadto grał
w tenisa. W 1936 r. był reprezentantem
Polski na olimpiadzie w Berlinie. Zainteresowania z młodzieńczych lat nie ograniczyły się wyłącznie do sportu. Brał udział
w występach amatorskiego teatru „So-

zd. Przegląd Energetyczny nr 2 (46), 2007

www.kozienicepowiat.pl

kół”, gdzie poznał swą przyszłą żonę
Hannę Dubowską. Ze związku tego przyszły na świat dzieci: w 1937 r., Tomasz
dr fizyki, pracownik naukowy UW,
w 1939 r. Michał inż. budownictwa oraz
w 1950 r., Barbara filolog-orientalista.
Służbę wojskową odbywał jako ochotnik w stopniu starszego kaprala 1 Pułku
Lotniczego na Okęciu. Pod koniec sierpnia 1939 r. został zmobilizowany i wraz ze
swoim pułkiem udał się na wschód, gdzie,
pod koniec września dostał się do niewoli
sowieckiej, z której udało mu się zbiec.

wstającej z gruzów stolicy. W dniu 3 lipca
1945 r. następuje uruchomienie i podłączenie do sieci gazowej miejskiej. Gości
witał Józef Zieliński 30-letni wówczas
dyrektor do spraw administracyjnych.
Jesienią 1945 r. na zlecenie Centralnego
Zarządu Energetyki dokonuje przeglądu
gazowni w Szczecinie, Gorzowie i Olsztynie jednocześnie sporządza plany ich
odbudowy. W latach 1949-1954 pracuje
kolejno w Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego, Warszawskim
Zjednoczeniu Budownictwa nr 3, nadzo-

Józef Zieliński na tle Gazowni Warszawskiej (zd. Przegląd Energetyczny nr 2 (46), 2007 )
W połowie października 1939 r. dotarł
do Warszawy i zatrudnił się w Gazowni
Warszawskiej. Jesienią 1940 r. wstąpił do
konspiracyjnego Związku Walki Zbrojnej,
a od 1942 r. do Armii Krajowej. W podziemiu ukończył saperską podchorążówkę,
otrzymał przydział do kompani dywersyjnej. Kierował akcjami sabotażowymi
wysadzając rurociągi doprowadzające
gaz do zakładów produkujących czołgi
w Ursusie, wykolejał niemieckie, wojskowe transporty na odcinku Warszawa-Łowicz. W czasie Powstania Warszawskiego
dostarczał żywność do szpitala wolskiego.
W październiku 1944 r. opuszcza Warszawę i przedostaje się do Sochaczewa, gdzie
przebywa jego rodzina.
W 1945 r. wrócił do Warszawy i podjął
pracę w gazowni. Jej uruchomienie było
jednym z najważniejszych zadań w po-

ruje budowę największej polskiej cegielni w Zielonce, parowozowni w Mińsku
Mazowieckim, Zakładów Chemicznych
w Sarzynie.
Od 1955 r. realizował inwestycje
w sektorze energetyki. W tym czasie pracując w Warszawskim Przedsiębiorstwie
Budowy Elektrowni i Przemysłu „BetonStal” kierował budową elektrociepłowni
w Łodzi, elektrowni Siekierki i Pątnów.
W Poznańskim Przedsiębiorstwie Budowy Elektrowni „Energoblok” w Koninie
realizował elektrownię w Koninie. W latach 1970-1980 wrócił do „Beton-Stalu”
i – według własnej koncepcji organizacyjno-technicznej – zorganizował budowę Elektrowni „Kozienice” w Świerżach
Górnych. W „Energoprzem” Kraków
Dokończenie na str. 8
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Józef Zieliński – budowniczy polskiej energetyki
jako pełnomocnik Ministra Energetyki
i Przemysłu miał za zadanie ukończyć
budowę elektrowni Połaniec. Niestety
jego pracę nad ukończeniem tej budowy
przerwała śmierć 8 maja 1982 roku.
Kierując realizacją budowy Elektrowni „Kozienice” organizował pracę
ludzi według własnych, racjonalizatorskich rozwiązań. Był prekursorem
„wolnych sobót”, czyli 5-cio dniowego
tygodnia pracy, uzasadniając trafnie, że
system ten będzie bardziej opłacalny
i korzystny dla pracowników i pracodawców, dla całego systemu produkcyjnego. W wyniku wprowadzenia wolnych
sobót nastąpił wzrost wydajności pracy
i wyraźnie spadła absencja chorobowa.
Robotnicy mogli spotkać się w wolnym
czasie z rodzinami i wykonywać szereg drobnych prac w swoich gospodarstwach, ponieważ przeszło 70% załogi
stanowili chłoporobotnicy. Za czasów
Zielińskiego wprowadzono w rozliczeniach płacowych tzw. akord zryczałtowany, określający z góry należność za
wykonanie określonej roboty.
Jako generalny wykonawca elektrowni
z ramienia „Beton-Stalu” w poszczególnych miastach i miejscowościach rozbudowuje infrastrukturę, pomaga w budowie obiektów użyteczności publicznej.
Podczas jednej z rozmów w większym
gronie zażartował „(…) buduję osiedle,
kościoły i dom partii, a przy okazji wybuduję w Kozienicach elektrownię”. Przy
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okazji budowy elektrowni „Kozienice’ co
prawda domu partii nie wybudował, ale
pomógł w remoncie kościoła w Świerżach Górnych, zapoczątkował budowę
stadionu, szpitala, wyremontował przedszkola nr 5 i 6 oraz rozpoczął budowę
obecnego Zespołu Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach.
Z racji wykonywanych przez lata obowiązków i zawodu skupię się w tym miejscu
na opisie powstania zespołu szkół. Będąc
dyrektorem szkół Liceum Ekonomicznego,
Zasadniczej Szkoły Handlowej oraz Zasadniczej Szkoły Dokształcającej w Kozienicach, pod koniec 1972 r. dowiedziałem się,
że budowa obiektów szkolnych dla Technikum Ekonomicznego i Zasadniczej Szkoły
Handlowej w Kozienicach nie dojdzie do
skutku. Inwestycja ta mogła być zrealizowana jako inwestycja towarzysząca budowie
elektrowni „Kozienice” pod nazwą Zespół
Szkół Zawodowych. Projektowi temu przeciwne było kierownictwo Zjednoczenia
Energetycznego Okręgu Wschód w Radomiu – głównego inwestora elektrowni, opór
swój tłumacząc istnieniem Zespołu Szkół
Energetycznych w Radomiu, który jakoby
zapewniał odpowiednią kadrę na poziomie
zasadniczym i technikum. Jednak w toku
uzgodnień kuratorium zadeklarowało pomoc
w wysokości 60% kosztów budowy nowej
szkoły. Najtrudniejszą i najpilniejszą sprawą
pozostała dokumentacja budowy i znalezienie terenu pod lokalizację szkoły oraz wykonanie inwestycji. Znając podejście dyrektora
Zielińskiego do tego typu spraw
nawiązałem z nim kontakt i podczas rozmowy przedstawiłem mu
dotychczasowe wysiłki. Nowa
szkoła miała być dodatkowo siedzibą Technikum i Zasadniczej
Szkoły Energetycznej w Świerżach. Dyrektor Zieliński oświadczył, że sam tej sprawy „nie
przeskoczy” i zainteresuje nią
dyrektora elektrowni – mgr. inż.
Adama Białego. Po tygodniu dyrektor Zieliński przekazał mi, że
dyrektor Biały popiera inicjatywę
budowy szkoły w Kozienicach.
Jednocześnie Zieliński zobowiązał się do załatwienia dokumentacji technicznej oraz przekazania
placu przy ul. Warszawskiej pod
budowę. Co ciekawe, dokumentacja była typowa załatwiona
w Warszawie, gdzie budowano
właśnie nowy gmach Technikum
Energetycznego.
Po krótkim czasie na spot-

kaniu w elektrowni w Świerżach Górnych
ustaliliśmy następujące rozwiązania:
1) Adaptacji dokumentacji dokona komórka przygotowania inwestycji ze
strony „Beton-Stal”;
2) Wykopy pod fundamenty i piwnice
budynku głównego wykona młodzież
Technikum Ekonomicznego, Zespołu
Szkół Handlowych oraz Zasadniczej
Szkoły Dokształcającej;
3) Do realizacji nowego gmachu skierowany zostanie dobry majster – p. Szymański;
4) Elektrownia poczyni starania o dodatkowe środki finansowe na szkołę;
5) Dyrektor Stanisław Kowalski poczyni
starania o przyznanie środków na szkołę w Kuratorium Okręgu Szkolnego
w Kielcach;
6) Całe zadanie podzielone zostało na
cztery etapy:
• etap I – budowa nowego gmachu
szkolnego;
• etap II – budowa sali gimnastycznej;
• etap III – budowa domu nauczyciela
i internatu;
• etap IV – budowa boisk i zieleni wokół planowanej szkoły.
Powyższe ustalenia zrealizowane zostały do III etapu. Etap IV pozostawiono
do realizacji w latach późniejszych. Rok
szkolny 1974/1975 – pomimo licznych
jeszcze usterek i niedoróbek – rozpoczęto w nowym gmachu. Dyrektorem nowopowstałego Zespołu Szkół Zawodowych
został Mirosław Bordziłowski, na jego
pierwszego zastepcę został mianowany
autor niniejszego artykułu.
O wielkości dyrektora Józefa Zielińskiego, jego osiągnięciach, tytanicznej pracy połączonej z wyjątkowym, ludzkim podejściem
do otoczenia, dodatkowo świadczy uratowanie przez niego trzech ludzi, tonących w Pilicy koło Spały. Za pomoc został odznaczony
medalem „Za ofiarność i odwagę.
Za wysiłki w pracy zawodowej i osiągnięcia był wielokrotnie wyróżniany, nagradzany i odznaczany. Był m.in. „Człowiekiem Roku 1970”, czy „Człowiekiem
30-lecia PRL”. Mimo licznych namów
nigdy nie wstąpił do PZPR, natomiast
najbliższych współpracowników dobierał
sobie spośród zaufanych ludzi, w latach
wojny członków Armii Krajowej.
W mojej pamięci po dyrektorze Józefie Zielińskim pozostanie szczególnie
jego patriotyzm, odwaga, cudowna szlachetność jego czynów i zachowania oraz
głęboka życzliwość.
dr Stanisław Kowalski
www.kozienicepowiat.pl

Historia

Zabytki powiatu kozienickiego.
Kościół pw. św. Stanisława Biskupa w Oleksowie
Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa w Oleksowie
wpisany do rejestru zabytków
województwa mazowieckiego pod
numerem 317/A oraz 95/A jest
jednym z ciekawszych zabytków
powiatu kozienickiego. Położony
jest w gminie Gniewoszów, w jednej z najstarszych miejscowości
w powiecie, o rodowodzie sięgającym XII w.

Fundatorem kościoła wybudowanego w 1652 r. był ks. Jan Sadkowski.
Dzieje parafii Oleksów sięgają jednak
kilka stuleci wcześniej. Pierwsze zapiski o kościele parafialnym św. Stanisława Biskupa i Męczennika pochodzą ze
spisu kościołów płacących świętopietrze z 1325 r., dlatego przyjmuje się, że
drewniana, konsekrowana świątynia powstała wcześniej, w latach między 1253
a 1325 r. Pierwszym jej proboszczem
był ks. Lambert. Fundatora kościoła i właściciela wsi w XIV w. niestety nie znamy, jednak już od XV w.
z Oleksowem i okolicami związana
jest rodzina Gniewoszów. U Jana Długosza znajdujemy wzmiankę, że około
1440 r. właścicielem Oleksowa był
Jan Gniewosz herbu Zgraja. Od tego
czasu aż do 1708 r. kolatorami, czyli patronami, darczyńcami kościoła była rodzina Gniewoszów, kolejno z jej przedstawicielami: od
1459 r. Stanisław uważany za protoplastę rodu Gniewoszów z Oleksowa herbu
Rawicz; od 1508 r., Gabriel, syn Stani-

sława; do r.1569 Mikołaj syn Gabriela;
od 1569 r. Jan, brat Mikołaja, rotmistrz
królewski; od 1579 r. Jan, syn Mikołaja,
starosta latowicki, rotmistrz i pułkownik Stefana Batorego; do 1708 r. Jan,
kasztelan czechowski, syn Mikołaja,
a następnie jego syn Jan zmarły w 1708
r. Od tego roku właścicielką całego
majątku została wdowa po Janie Gniewoszu, Anna z Lesna, która wyszła za
Aleksandra Szembeka. Po 1756 r. kolatorami kościoła byli: Dymitr Jabłonowski
i jego małżonka, Katarzyna z Szembeków; Stanisław Mycielski i jego żona
Konstancja z Jabłonowskich; Ksawery
i Justyna Dzieduszyńska Działyńska
w latach 1789-1819; Justyna Działyńska z dziećmi aż do sprzedania

Kościół w Oleksowie, reprint z tygodnika „Kłos”, koniec XIX w.
www.kozienicepowiat.pl

majątku w 1872 r.
Spośród rodziny Gniewoszów, wywodzi się wiele znanych i znakomitych osobowości. Pod koniec XIX w.
postacie i czyny członków rodziny
przedstawił w monumentalnym cyklu 8 obrazów Juliusz Kossak. Do
cyklu tego zaliczamy m.in.: „Cherubin Gniewosz w bitwie pod Suczawą
w 1497 r.”, „Jan Gniewosz 1580”,
„Krzysztof Gniewosz ginący w obronie chorągwi pod Chocimiem”, „Mikołaj Gniewosz ratuje króla w bitwie pod
Zborowem”, „Kircholm, Jan Gniewosz
na czele chorągwi husarskiej”, „Mikołaj
Gniewosz, biskup kujawski, wyjeżdża
w poselstwie do Ratyzbony 1636”.
Niespokojne czasy i zwroty historii
odcisnęły swoje brzemię na pierwszym,
starym kościele. To właśnie w Oleksowie
miało miejsce niespotykane w regionie
wydarzenie związane z reformacją. Pod
koniec XVI w. Jan Gniewosz właściciel
Oleksowa przyjął kalwinizm, usunął
katolickiego wikarego i przekształcił świątynię w zbór kalwiński, zmarł
w 1610 r. W latach 20. XVII w. katolicy odzyskali kościół w Oleksowie. Konieczna była budowa nowego budynku,
ponieważ stary, drewniany przekształcony w zbór spłonął w latach 90. XVI
w. Budowę kościoła rozpoczęto w 1648,
a zakończono w 1652 r. Konsekracja
nowego kościoła pod wezwaniem św.
Stanisława Biskupa i Męczennika, św.
Jana Czciciela i Wniebowzięcia Najjaśniejszej Marii Panny odbyła się uroczyście 18 października 1653 r. Dokonał
Dokończenie na str. 10
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Zabytki powiatu kozienickiego.
Kościół pw. św. Stanisława Biskupa w Oleksowie
jej biskup Jan Świrski.
W II połowie XVII w.
do parafii należały następujące wsie: Bierdzieża, Borek (dawna Wola
Oleksowska), Chechły,
Oleksów, Sarnów, Sławczyn, Smogorzów, Wólka Ciesielska vel Sławecka (późniejsza Wólka
Bachańska), Zdunków
i Zwola, Mieścisko oraz
miasteczko Gniewoszów.
Bliskość Wisły i jej
częste wylewy oraz
wojny powodowały poważne szkody. Kościół
nie oparł się rabunkom
Szwedów podczas potopu szwedzkiego oraz Ołtarz główny z połowy XVII w.
w latach 1702-1703 podczas III wojny północnej. Szczególnie Mackiewicza i ks. Józefa Mączyńskiewielkie straty przyniósł wylew rzeki go. Na obecny wygląd kościoła wpływ 1813 r., – kiedy woda sięgała 2 łokcie nęła gruntowna restauracja przeprowa(około 120 cm) ponad posadzkę koś- dzona w latach 90. XX w. staraniem
cioła oraz niemiecki ostrzał artyleryjski ówczesnego proboszcza ks. Stanisława
z października 1914 r. Stan po bom- Sikorskiego i parafian.
Kościół zbudowany został z cegły
bardowaniu znakomicie oddają źródła:
Kościół tak zburzony, że o naprawie i białego kamienia na planie greckiego
nie ma mowy, trzeba będzie na nowo krzyża, jest sklepiony. Składa się z prezgo stawiać. Nabożeństwo odbywa się biterium, nawy, przedsionka, dwóch kaw bocznej nawie pod strachem zawa- plic. Obecnie na wyposażeniu kościoła
lenia. Przyczyną ruiny było niewinne znajduje się wiele ciekawych zabytków
bocianie gniazdo, które stało tuż przy ruchomych, wśród których wyróżnić
kościele. Wojska niemieckie, sądząc, że możemy: późnorenesansową chrzcielto obserwatorium wojskowe, skierowały nicę z połowy XVII w., wczesnobarona ten punkt ogień armatni padło około kowy ołtarz główny z połowy XVII w.
40 pocisków, które to uczyniły z pięk- z obrazem chrztu Pana Jezusa w rzece
nej świątyni ruinę. W latach 1856-1858 Jordan, obraz Matki Bożej z Dzieciątkosztem hr. Działyńskiego i parafian do- kiem z XVIII w. w ołtarzu bocznym oraz
konano gruntownego remontu kościoła, stalle i ławki rokokowo-klasycystyczw 1902 r. ks. Feliks Widuchowski dobu- ne z 1863 r. W kaplicy św. Stanisława
dował część nawy z chórem, kaplice św. wisi obraz „Ukrzyżowanie” z przełomu
Stanisława i św. Rocha oraz zakrystię. XVII i XVIII w. dobrego pędzla i oryPo I wojnie światowej kościół odbu- ginalnego pomysłu oparty na malardowano w 1921 r. staraniem ks. Józefa stwie flamandzkim z kręgu Rubensa.
W ołtarzu kaplicy po lewej stronie od
wejścia znajduje się obraz św. Stanisława, którego autor przedstawił za staro
i wbrew tradycji – z brodą. Na uwagę
zasługuje również cynowy, delikatny i okazały krucyfiks z XIX w. Wnętrze kościoła, ściany i sufity pokrywają malowidła przedstawiające sceny
z historii Kościoła oraz Polski, część
okien przyozdabiają witraże. Msze
i uroczystości kościelne uświetniają
8-głosowe organy chórowe, na froncie chóru znajduje się 9 obrazów
Zabytkowa ławka z 1863 r.
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apostołów. W kościele
znajdują się księgi metrykalne: ochrzczonych od
1890 r., zaślubionych od
1885 r. i zmarłych od
1885 r. oraz kronika parafialna od 1951 r.
Przy kościele znajduje
się dzwonnica o wysokości 18,5 metra wybudowana w 1855 r. w miejsce
starej, drewnianej dzwonnicy z 1719 r. Pierwotnie
w dzwonnicy znajdowały
się 3 dzwony: wielki, średni i mały, do dziś zachowały się jedynie 2 z nich.
Na dzwonach znajdują się
napisy greckie, łacińskie
i
polskie,
większy
dzwon datowany jest na
1652 r., czyli rok wybudowania światyni. Świątynię otacza odbudowane
przez parafian murowane ogrodzenie.
Od 2000 r. proboszczem parafii jest
ks. Kazimierz Bąbka, który poza pra-

„Ukrzyżowanie” z połowy XVII i XVIII w.

cą duszpasterską, wspólnie z parafianami czyni starania nad zachowaniem
w należytym porządku opisywanego,
zabytkowego obiektu. W ostatnich latach położona została kostka brukowa
przy plebanii, wykonano równiez parking przy kościele. Obecnie do parafii
należą: Bierdzież, Borek, Kociołek,
Mieścisko, Oleksów, Sarnów, Sławczyn, Wólka Bachańska.
Krzysztof Zając
www.kozienicepowiat.pl

Informacje

FERIE W MIEŚCIE i gminie kozienice

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej ferie zimowe
w roku szkolnym 2010/2011 przypadają w województwie mazowieckim na
dni 14 – 27 lutego.
Ponieważ nie wszystkie dzieci wyjeżdżają na zorganizowany odpoczynek, albo nie obejmuje on wszystkich
dni ferii, dzieci i młodzież z miasta
i gminy Kozienice mogą skorzystać
z oferty przygotowanej przez Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu, Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice,
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski”.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród
Jordanowski” proponuje zajęcia pod
hasłem „Odkrywamy talenty” zapraszając wszystkich, którzy chcą rozwinąć swoje zdolności i odkryć własne talenty. Organizatorzy zaprosili uczniów
szkół do współtworzenia programu
feryjnego poprzez dostarczenie pomysłów i sugestii dotyczących zajęć, które
nie mają na celu oceny stanu wiedzy
dzieci i młodzieży, ale stworzą im warunki sprzyjające odkrywaniu własnych
talentów artystycznych, a także sportowych i naukowych.
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka proponuje w okresie
ferii zimowych dzieciom i młodzieży
udział w warsztatach tematycznych
dostosowanych do ich zainteresowań.
Będą to warsztaty taneczne, wokalne oraz teatralne. Harmonogram warsztatów uzależniony będzie od liczby
chętnych do wzięcia w nim udziału.
Warsztaty będą płatne – za warsztat 2-3
– dniowy należy zapłacić 10 zł, zaś za
7 – dniowy 20 zł. To jednak gwarantuje
organizatorom, że młodzież zgłaszająca chęć udziału, faktycznie przyjdzie
na zajęcia. Dom Kultury przygotowuje
również wyjazdy do kina w Radomiu.
Jest to oferta skierowana głównie do
najmłodszych. Dzieci poniosą koszty
ceny biletu, natomiast Dom Kultury zapewnia transport oraz ubezpieczenie.
Dzieci i młodzież mogą skorzystać również z oferty przygotowanej
przez Bibliotekę Publiczną w Kozienicach oraz jej filie na terenie gminy
Kozienice. W ofercie przygotowane
są zabawy dla najmłodszych – głośne
czytanie książki połączone z zajęciami
plastycznymi, tworzenie kukiełek oraz
inscenizacja wybranej bajki, spotkanie
z bohaterami książek dla dzieci, czy-
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tanie bajek, konkursy, quizy, zabawy
logiczne. Dzieci starsze mogą wziąć
udział w konkursie głośnego czytania
oraz konkursie plastycznym, lepić postaci bajkowe z plasteliny, rozwiązywać przygotowane dla nich rebusy, brać
udział w licznych zabawach, również
w teatr, składać orgiami, wykonywać
figurki z masy solnej, projektować kolekcje bajkowych strojów oraz maski
karnawałowe. Dzieci mogą dowiedzieć
się, jak zwierzęta radzą sobie zimą
i wspólnie poszukiwać wśród książek
tych o zwierzętach leśnych.
Natomiast młodzież może włączyć
się w głośne czytanie bajek dzieciom,
wziąć udział w zimowej szkole tańców
z różnych stron świata, spróbować stworzyć komiks z młodymi czytelnikami
w roli głównej, wziąć udział w konkursie plastycznym i literackim. Młodzież
może również spróbować namalować
kopie znanych dzieł sztuki oraz dokonać własnej interpretacji znanych i lubianych utworów muzycznych. Zaplanowana jest również projekcja filmu dla
dzieci i młodzieży „Tajemnica rajskiego
wzgórza” oraz przygotowywanie gofrów według przepisów Doroty Próchniewicz autorki książki „Nastolatki rządzą w kuchni”
Ponadto każdego dnia dzieci i młodzież będą mogli korzystać z Internetu,
gier planszowych i komputerowych,
zabawek oraz materiałów do malowania pod opieką bibliotekarza. Odbędzie
się również turniej warcabowy. Zajęcia
będą odbywać się w Bibliotece oraz
w jej filiach według przygotowanego
harmonogramu.
Z propozycją na ferie zimowe wystąpiło również Kozienickie Centrum
Rekreacji i Sportu. Dzieci i młodzież ze
szkół podstawowych oraz gimnazjów
z miasta i gminy Kozienice mogą korzystać z lodowiska bezpłatnie każdego
dnia od godziny 9.00 do 9.45, natomiast w godzinach 10.00 – 13.45 płacąc 2 zł za godzinę. Dzieci i młodzież
uczęszczająca do wymienionych wyżej
szkół mogą również korzystać z basenu
w godzinach 8.00 – 14.00 płacąc 3 zł
bez ograniczeń czasowych.
Również w szkołach będą organizowane różnego rodzaju zajęcia. Dzieci
i młodzież mogą zatem czas ferii wykorzystać w sposób czynny, twórczy i aktywny, a przede wszystkim bezpieczny.

Ferie w Bibliotece, ul. J. Kochanowskiego 22

Agnieszka Gajda

Dokończenie na str 12

Zajęcia będą zorganizowane dla dzieci
młodszych w godzinach 11-12.30 w terminach:
14.02.2011 r. – „Zuźka D. Zołzik i walentynka-landrynka” – głośne czytanie książki i zajęcia plastyczne.
15.02.2011 r. – ,,Z Eligiuszem Szewczykiem
w pracowni rzeźbiarskiej” – wycieczka.
16.02.2011 r. – ,,Ali Baba i czterdziestu rozbójników” – zajęcia literacko-manualne.
17.02.2011 r. – ,,Plaster czarownicy”
– spotkanie z bohaterami książki Małgorzaty Strzałkowskiej.
18.02.2011 r. – ,,Kozienicka baśń” – praca z tekstem oraz zabawy na śniegu.
Ferie w Filii nr 1 w Kozienicach, ul. M.
Kopernika 8
15.02.2011 godz. 11.00 – 13.00
„Brzechwa Dzieciom” – quiz literacki ze
znajomości bohaterów książkowych,
17.02.2011 godz. 11.00 – 13.00
„Ach Panie Julianie” – Julian Tuwim poeta dziecięcej radości – konkurs głośnego
czytania,
21.02.2011 godz. 11.00 – 13.00
Nauka gry w warcaby,
23.02.2011 godz. 11.00 – 13.00
„W krainie elfów i wróżek” – poznajemy
życie elfów, wróżek, krasnali i innych mitycznych postaci – wykonanie czarodziejskich postaci z plasteliny, zakończone
wystawką w książnicy,
25.02.2011 godz. 11.00 – 13.00
Grand Prix Filii nr 1 – turniej warcabowy.
Każdego dnia będzie można korzystać
z Internetu, gier planszowych, zabawek
i dostępnych materiałów do malowania
pod opieką bibliotekarza.
Ferie w Filii Nr 2 w Brzeźnicy
17.02.2011 – godz. 15.00 – „Wioska bajek” – zajęcia z dziećmi w wieku 6 lat
– czytanie bajek, tworzenie kukiełek i inscenizacja wybranej bajki
18.02.2011 – godz. 11.00 – „Zimowe opowieści” – czytanie bajek o zimie dzieciom z kl. I
– III – zabawy i rebusy związane z zimą
21.02.2011 – godz.12.00 – „Maska karnawałowa” - konkurs plastyczny dla dzieci
10 – 13 lat
24.02.2011 – godz. 13.00 – „Quizowa
Wróżka” – zagadki, krzyżówki, quizy
i zabawy logiczne dla najmłodszych czytelników
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spotkanie noworoczne
15 stycznia w Spółdzielni Mieszkaniowej w Kozienicach odbyło się spotkanie
opłatkowe zorganizowane przez Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kozienicach, w którym uczestniczyli członkowie związku z powiatu kozienickiego
m.in. z Kozienic, Głowaczowa i Magnuszewa. Uroczystość ma już nieprzerwaną
tradycję, gdyż od kilku lat emeryci spotykają się, aby podsumować miniony rok.
Spotkanie rozpoczęła Teresa Siejka
przewodnicząca Zarządu Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kozienicach, która przywitała przybyłych gości
oraz podziękowała wszystkim kolegom
i koleżankom za współpracę. Wśród
uczestników, którzy zabierali głos oraz
składali życzenia noworoczne znaleźli się
między innymi: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz przedstawiciele
władz samorządowych, powiatowych
i gminnych, a także Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Zarządu Okrę-

gowego z Radomia,
a także Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Przewodnicząca
Teresa Siejka wręczyła Złotą Odznakę Honorową za szczególne
zasługi dla związku
przyznaną uchwałą
Zarządu Głównego
PZERiI
Józefowi
Grzegorzowi
Małaśnickiemu – wicestaroście Powiatu
Kozienickiego oraz
Małgorzacie Bebelskiej – Wiceburmistrz Gminy Kozienice.
Na zakończenie oficjalnych uroczystości ks. proboszcz Kazimierz Chojnacki
z parafii Świętego Krzyża pobłogosławił opłatek i zebrani goście dzieląc się

opłatkiem składali sobie życzenia. Dalszą
część spotkania wypełniła zabawa przy
akompaniamencie zespołu muzycznowokalnego.
EWA CICHECKA
Dokończenie ze str. 11

FERIE W MIEŚCIE i gminie kozienice
Ferie w Filii Nr 3 w Stanisławicach –
„W krainie fantazji i sztuki”

Ferie w Filii Nr 4 w Holendrach Piotrkowskich

14.02.2011 godz. 13.30 – 15.00
„Dzień Sztuki z fantazją” – zajęcia plastyczne: malujemy własne kopie znanych
dzieł sztuki np.
Słoneczniki V. Van Gogha, wykonujemy
figurki z masy solnej; kukiełki z plasteliny, z papieru (origami) itp.
16.02.2011 godz. 13.30 – 15.00
„Dzień Sztuki filmowej” – projekcja filmu
dla dzieci i młodzieży „Tajemnica rajskiego wzgórza”
18.02.2011 godz. 13.30 – 15.00
„Dzień Sztuki Kulinarnej” – z pomocą
książki Doroty Próchniewicz „Nastolatki
rządzą w kuchni” przygotowujemy słodkie gofry.
21.02.2011 godz.13.30 – 15.00
„Dzień Sztuki Muzycznej” – moja własna
interpretacja znanych i lubianych utworów muzycznych czyli karaoke, zabawy
w wykorzystaniem muzyki.
23.02.2011 godz. 13.30 – 15.00
„Dzień Sztuki Teatralnej” – zabawa
w teatr interpretacja wierszy np. Jana
Brzechwy.
25.02.2011 godz. 13.30 – 15.00
„Dzień Sztuki z fantazją” – zajęcia plastyczne wykonujemy figurki z masy solnej; kukiełki z plasteliny, z papieru (origami) itp.

14.02.2011 godz.16.00
– „Moje Walentynki” – zajęcia plastyczne.
Spotkanie z zagadkami ortograficznymi
dla dzieci.
17.02.2011 godz.16.00
– Karnawałowa maska: zaprojektujemy
maski, które pozwolą dzieciom wcielić
się w bajkowe postacie.
– Konkurs wiedzy pt. „Baśnie i bajeczki”
21.02.2011 godz.16.00
– „Tropimy zwierzęta w zimie” – wspólne
poszukiwanie książek, w których skrywają się leśne zwierzęta.
– głośne czytanie i rozmowa na temat jak
zwierzęta radzą sobie w zimie.
– Ferie z Kubą i Bubą.
24.02.2011 godz.16.00
– Zimowe ozdoby dekoracyjne – zajęcia
plastyczne.
– Zgaduj zgadula – „zgadnij jaka to lektura?”
– quizy, krzyżówki, rebusy.
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Ferie w Filii Nr 5 w Nowej Wsi
– „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato”
– głośne czytanie bajek dzieciom przez
rodziców, starsze rodzeństwo lub kolegów: 15, 17, 22, 24 luty, w godzinach:

15.00-17.00
– Dzień gier planszowych – 18, 25 luty,
w godzinach: 12.00 – 16.00
Ferie w Filii Nr 6 w Ryczywole
Nasze hasło na ferie: „Zagospodarowanie
wolnego czasu i dobra zabawa”.
14 – 16.02 2011: Projektujemy kolekcje baśniowych strojów. Pokaz bajkowej
mody.
17 – 18.02 2011: „Jaś i Małgosia na
wesoło” – przygotowanie dekoracji
i wystawienie sztuki na motywach znanej
bajeczki,
21 – 25.02 2011: Tańce z różnych stron
świata – zimowa szkoła tańca w bibliotece
Ferie w Filii Nr 7 w Świerżach Górnych
15 luty: Otwarcie „Giercowni” – kącika
z grami planszowymi.
Codziennie w czasie ferii:
– gry komputerowe i planszowe
– „Jestem bohaterem komiksu” – tworzenie komiksu z małoletnimi czytelnikami
w roli głównej. Na zakończenie ferii wystawa komiksów, wybór najlepszego, publikacja rysunków on-line na stronie Filii nr 7.
– „Rysujemy/rymujemy kim będziemy”
– konkurs plastyczny & literacki dla dzieci i młodzieży do lat 16.

www.kozienicepowiat.pl
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Znaczenie więzi emocjonalnej
z biologicznymi rodzicami
w rozwoju dziecka,
umieszczonego w rodzinie
zastępczej
Więź emocjonalna to niewidzialny, ale
bardzo istotny składnik relacji międzyludzkich. Relacje te opierają się na zaliczanych
do pierwotnych funkcji psychicznych uczuciach, wśród których wyróżniane są emocje.
Uczucia towarzyszą, jako elementy podstawowe psychiki, procesom poznawczym.
Badania i obserwacje zachowań małego
dziecka doprowadzają do wyrazistych konkluzji mówiących o potrzebie nawiązywania
i podtrzymywania intensywnej więzi emocjonalnej rodziców z niemowlęciem i małym
dzieckiem dla spełnienia warunków do jego
rozwoju społecznego. Waga tej zależności
formułowana jest kategorycznie: „W okresie
wczesnego dzieciństwa jakakolwiek zmiana
osoby zajmującej się stale dzieckiem oznacza
naruszenie nie tylko jego rozwoju społecznego, ale także mowy i całego zachowania
psychoruchowego”.
Oczywiście na początku muszą powstać
warunki umożliwiające powstawanie więzi
emocjonalnej między rodzicami i dzieckiem.
Takie warunki dobrze generuje podstawowa
komórka społeczna czyli rodzina. Ale i ona
powinna znaleźć się w przyjaznym dla spełnianych funkcji kontekście społecznym.
Człowiek poza wyjątkowymi przypadkami, wychowuje się w rodzinie. Dom rodzinny
jest z reguły pierwszym i najbliższym dziecku
środowiskiem społecznym, którego oddziaływanie rozpoczyna się najwcześniej i ma największe znaczenie. Pierwsze lata życia człowieka są niezmiernie ważne dla rozwoju jego
psychiki, a zwłaszcza sfery uczuciowej i pozostawiają najmocniejszy ślad w osobowości.
Inne grupy społeczne, czy instytucje takie jak
np. szkoła, przedszkole, grupy zabawowe czy
rówieśnicze, organizacja, kościół uzupełniają
jedynie wpływ rodziny na dziecko.

Więź z rodziną oznacza więź nie tylko
z rodzicami, ale także z rodzeństwem i innymi krewnymi. Dzieci nie stają na progu
rodzin zastępczych lub adopcyjnych bez
bagażu osobistych doświadczeń. Nawet niemowlęta, których rodzice nigdy nie wzięli
na ręce mają swoje prenatalne czy związane
z porodem i pobytem w szpitalu doświadczenia. Różne są te doświadczenia, wspomnienia czy więzi, które dzieci przynoszą ze sobą,
ale nie oznacza to, że ich nie ma.
Pozornie wydawać by się mogło, iż dziecko zabrane z domu rodzinnego, w którym
doznaje skrajnego zaniedbania, porzucenia
czy przemocy, gdy znajdzie się w bezpiecznym i korzystnym dla niego środowisku powinno odczuć ulgę i zadowolenie. Jednakże
każda zmiana, a tym bardziej taka, która niesie ze sobą separację dziecka od rodziców,
wywołuje w nim silne napięcie emocjonalne.
Dziecko zabrane ze swego rodzinnego domu
i umieszczone w rodzinie zastępczej, gdzie
wszystko jest obce, nieznane i niezrozumiałe, może czuć się zagubione i przerażone.
W związku z tym opieka nad dzieckiem
w rodzinie zastępczej to duże wyzwanie dla
opiekunów, ponieważ posiada ono rodziców biologicznych niewydolnych wychowawczo, ale mających prawo do kontaktu
z nim i decydowania o jego życiu. Rodzina
zastępcza powinna być tym środowiskiem,
które przede wszystkim wypełnia braki we
wcześniejszej opiece nad dzieckiem oraz
naprawia popełnione przez rodziców biologicznych błędy opiekuńczo-wychowawcze.
Opiekunowie zastępczy nie mogą jednak
myśleć o sobie „jesteśmy lepsi i teraz to my
zajmiemy się dzieckiem jak należy”. Takie
podejście do wychowania w rodzinie zastępczej byłoby niewłaściwe od samego począt-

ku. Bycie rodziną zastępczą dla dziecka nie
oznacza bowiem wymiany gorszej rodziny
na lepszą i prawidłową. Oznacza natomiast
to, że rodzina zastępcza ma wspierać rozwój
i wychowanie dziecka, pamiętając o tym, że
to dziecko powinno w przyszłości wrócić do
rodziców biologicznych. Tym samym określa to tymczasowość rodziny zastępczej.
Niezależnie od tego czy rodzina zastępcza jest spokrewniona z dzieckiem czy nie,
jednym z jej głównych obowiązków jest
podtrzymywać i właściwie pielęgnować
więzi dziecka z rodzicami biologicznymi.
Takie zachowanie opiekunów jest gwarancją, że dziecko w momencie usamodzielnienia się będzie mogło podjąć decyzję o powrocie do rodziny jako dorosły, samodzielny
jej członek. Jeżeli w trakcie trwania opieki
zastępczej rodzice biologiczni będą w stanie
przejąć opiekę nad swoim dzieckiem, to tak
przygotowane dziecko przyjmie tę zmianę
z radością, a nie z poczuciem, że coś traci.
W sytuacji, gdy opiekunowie zastępczy
całkowicie przejmują opiekę nad dzieckiem,
zawłaszczają je, pokazując, że na rodziców
biologicznych nie może liczyć, tym samym
krzywdzą dziecko. Dziecko powinno mieć
poczucie, że jego pojawienie się na świecie
było ważne. Natomiast fakt, że rodzice nie
mogą sami go wychowywać powinien być
tak przekazany dziecku, aby miało świadomość, że rolą rodziny zastępczej jest pomaganie, a nie całkowite wyręczanie rodziców
biologicznych. Niezależnie od tego, z jakich
powodów rodzice biologiczni nie mogą
sprawować opieki nad swoim dzieckiem,
przez całe jego życie będą tymi, którzy dali
mu to, co najważniejsze – życie.

mgr Anna Zynek

Oferta Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kozienicach
W roku bieżącym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kozienicach
wprowadza nowoczesną metodę terapii,
opartą na naukowych podstawach i przy
wykorzystaniu specjalistycznej techniki
komputerowej.
EEG BIOFEEDBACK (ElektroEncefaloGraf – biologiczne sprzężenie zwrotne) to metoda, która pozwala na uzyskanie
świadomej kontroli funkcji mózgu, przebiegającej poza naszą świadomością.
Treningi prowadzą stopniowo do harmonizacji i większej stabilizacji czynnowww.kozienicepowiat.pl

ści mózgu, do szybszych zmian wzbudzenia mózgu oraz do poprawy wzorca
bioelektrycznego (EEG) mózgu w przypadku jego zaburzenia. Celem treningu
jest więc pozytywna, korzystna dla zdrowia regulacja fal mózgowych.
Terapia nie ma działań ubocznych i jest
całkowicie bezbolesna. Jest ujęta w spisie
procedur medycznych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).
Biofeedback jest uzupełnieniem innych form terapii prowadzonych dla dzieci
i młodzieży na terenie naszej placówki.

Terapia jest bezpłatna, prowadzą ją
wyspecjalizowani psycholodzy.
WSKAZANIA DO EEG BIOFEEDBACK
1) zespół nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzenia koncentracji uwagi
(ADHD) oraz zaburzenia koncentracji
uwagi bez nadruchliwości (ADD);
2) niepokój psychoruchowy, agresja;
3) autyzm, opóźnienie rozwoju dziecka
i upośledzenie umysłowe;
Dokończenie na str 15

Nasz Powiat * 13

Informacje/Wydarzenia

Nowy Rok – geneza
i zwyczaje

Nazwa pierwszego miesiąca roku wiąże się z cechami charakterystycznymi dla
zjawisk, jakie w tym miesiącu zachodzą w
przyrodzie. Według Brucknera słowo styczeń
pochodzi od słowa „tyki”, które w tym właśnie czasie sporządzali gospodarze. Jednak
może wiązać się również z wyrazem „styk”,
ponieważ jest to miesiąc na przełomie starego
i nowego roku. W języku staropolskim styczeń
nazywany był również tycznikiem, godnikiem
czy lednikiem. Natomiast jego łacińska nazwa
– Januaris – wywodzi się z rzymskiej tradycji czczenia w pierwszym dniu nowego roku
Janusa, boga bram, drzwi i początków, którą
wprowadził Juliusz Cezar. W kościele katolickim aż do VI wieku pierwszy dzień stycznia
i jego wigilia obchodzone były wyłącznie jako
oktawa Bożego Narodzenia, zaś Sylwester
i związane z nim zabawy jest obchodzony
w Europie dopiero od X wieku. Wszystko
za sprawą proroctw Sybilli, według których
w roku tysięcznym miał nastąpić koniec
świata. Dlatego też w roku 999, kiedy papieżem był Sylwester II, Rzym i inne kraje
chrześcijańskiej Europy wpadł w przerażenie, które jednak tuż po północy przerodziło
się w ogromną radość. Ludzie tłumnie wyszli
na ulice miast, śpiewali i tańczyli z radości,
a papież wtedy po raz pierwszy udzielił błogosławieństwa „urbi et orbi”, które od tamtej
pory jest udzielane przez kolejnych papieży
w pierwszy dzień nowego roku. Wigilia Nowego Roku swoją nazwę zawdzięcza papieżowi Sylwestrowi II, tym mianem są jednak
nazywane również towarzyszące mu zabawy,
bale i uczty, które w Polsce pojawiły się dopiero w XIX wieku. Wcześniej był to bardziej
czas wróżb niż zabaw. W niektórych regionach kraju pieczono małe chlebki i bułeczki
zwane „szczodrakami”, którymi obdarowywano domowników na zdrowie i pomyślność.
Były również pieczone tzw. gościńce, czyli
dary dawane gospodarzowi od gościa, z którymi odwiedzano sąsiadów. Ale Nowy Rok to
przede wszystkim czas, kiedy ludzie uważnie
obserwowali pogodę i niebo, wróżąc pogodę
i urodzaj w nadchodzącym roku. Stąd właśnie wzięły się liczne przysłowia, np. „Nowy
Rok pogodny, zbiór będzie dorodny”, „Bój się
w styczniu wiosny, bo marzec zazdrosny”,
„Kiedy w styczniu rośnie trawa, licha w lecie
jest potrawa”, „Gdy styczeń z mgłą chodzi,
mokrą i wczesną wiosnę zrodzi”. Jednak brak
zabaw sylwestrowych rekompensowany był
zapustami, czyli karnawałem trwającym od
Nowego Roku do środy Popielcowej.
Karnawał to pożegnanie mięsa i wszelkiego rodzaju zabaw w związku ze zbliżającym
się Wielkim Postem. Wywodzi się ze starożytnych świąt: greckich Dionizji oraz rzymskich
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Saturnalii. W krajach śródziemnomorskich
był hucznie obchodzony już w średniowieczu.
Natomiast w Polsce to głównie czas polowań,
uczt i tańców. W tym czasie przygotowywano
dużo bardzo tłustego jedzenia i trunków, które
były zarówno wstępem, jak i zakończeniem
licznych kuligów, popisów koni cugowych,
pokazów uprzęży i wierzchowców. Pierwsze
wzmianki źródłowe o karnawale w Polsce
i związanych z nim zwyczajach pochodzą
z XVII wieku. Dowiadujemy się z nich, że
najhuczniej obchodzono zwłaszcza ostatni
tydzień karnawału, a najweselsze były trzy
ostatnie dni przed Popielcem, zwane ostatkami, zapustami, kusymi dniami czy kusakami,
czyli diabelskimi dniami. Chodzili bowiem
wtedy po wsi przebierańcy wożąc saniami
Bachusa (przebranego chłopca lub słomianą
lalkę) z garnkiem, do którego zbierano datki
na piwo i inne trunki. W tym czasie odbywało
się również tzw. „wkupne do bab”, czyli uroczyste wprowadzenie młodych, nowo zaślubionych panien do grona mężatek. Odbywały
się także wieczorne zabawy taneczne w karczmach zwane podkoziołkami. W karczmie
na beczce ustawiano figurę koziołka, a panny
przed tańcem z chłopcem wrzucały do talerza
ustawionego przed figurą pieniądz, aby kupić
sobie w ten sposób zamążpójście.
Do zwyczajów zapustnych należał też
w niektórych regionach kraju zwyczaj organizowania widowiska związanego ze skazaniem i ścięciem śmierci. Przez ostatnie trzy
dni karnawału po mieście chodził korowód,
który stawał przed trybunałem, w skład którego wchodzili Burmistrz, Wójt oraz ławnicy
sądzący śmierć. Zostawała ona skazana na
ścięcie mieczem mimo długich wywodów
i wielu prób obrony. „Zabitą” śmierć wywożono poza granice miasta, w którym do
północy trwały tańce i zabawa. Jednak tuż
przed ścięciem, wypuszczała ona ukrytego
za pazuchą czarnego kota jako symbol jej
mrocznej i złej duszy.
Korowody, huczna zabawa, świąteczne
jedzenie to również sposób na witanie Nowego Roku w krajach azjatyckich, gdzie
przypada on zazwyczaj między końcem
stycznia, a końcem lutego. Specjalnie przygotowane na ten dzień dekoracje mają według wierzeń odstraszyć potwora, huk i hałas
złe moce, a potrawy mają zapewnić zdrowie,
pomyślność i bogactwo. Te trzy ostatnie są
życzeniem człowieka niezależnie od kultury
i zwyczajów, w których się wychowali.
Ludowe przysłowie mówi, że „miesiąc
styczeń, czas do życzeń: a więc życzym pomyślności, Boga, chleba, dobrych gości”.

agnieszka Gajda

WOŚP W POWIECIE
KOZIENICKIM
Celem tegorocznej Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy była zbiórka pieniędzy na sprzęt umożliwiający leczenie
dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi.
XIX Finał Orkiestry na terenie powiatu
kozienickiego przyniósł ogromne zainteresowanie mieszkańców akcją oraz zaangażowanie się w nią młodzieży.
Do sztabu utworzonego przy OPP
„Ogród Jordanowski” zgłosiło się 100 wolontariuszy, którzy od godziny 9 kwestowali
na terenie Kozienic, w Żytkowicach, Świerżach Górnych i Magnuszewie. W organizację tegorocznego finału WOŚP na terenie
Kozienic włączył się również Kozienicki
Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.
Zbiórce pieniędzy w Kozienicach towarzyszyły występy sceniczne, prezentacja
uzbrojenia przygotowana przez Kozienickie
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych
oraz pokaz sprzętu policyjnego i strażackiego.
Dom Kultury przygotował również loterię
fantową i koncert charytatywny, podczas którego można było zobaczyć występ orkiestry
dętej OSP Kozienic pod batutą Zygmunta
Juśkiewicza, a także występy laureatów II
Konkursu Kolęd i Pastorałek, Młodzieżowej
Estrady Piosenki z Domu Kultury oraz uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia z Kozienic.
Podczas koncertu do zabawy zaprosili nas
również tancerze ze Szkoły Tańca „Styl”,
zespół „Relax” oraz Społeczne Ognisko Muzyczne. Wieczór zakończył występ zespołu
rockowego RENESANS.
Entuzjazmu, chęci wsparcia akcji Jurka
Owsiaka, ciepłej atmosfery i dobrej zabawy nie zabrakło również w Garbatce-Letnisku, gdzie organizatorem akcji była Gminna
Świetlica. 20 wolontariuszy, czyli dzieci
i młodzież, kwestowało już od godziny 7 rano.
Organizatorzy przygotowali koncert, podczas
którego wystąpił zespół wokalny „Wrzos’.
Były występy dziecięcych zespołów wokalno-tanecznych z Gminnej Świetlicy oraz muzyczne popisy młodzieży z Garbatki-Letnisko. Bardzo dużą uwagę przyciągnęły jasełka
w wykonaniu dzieci i młodzieży z Gminnej
Świetlicy. Podczas koncertu, który zakończyły występy zespołów REFLEX i EKG,
w Garbatce-Letnisku odbyła się również licytacja przedmiotów na rzecz WOŚP.
O godz. 20 przed Domem Kultury Kozienice wysłały „Światełko do Nieba”, toteż mogliśmy podziwiać pokaz ogni sztucznych.
Kwesta, loteria fantowa i licytacje
na terenie powiatu przyniosły na rzecz
WOŚP kwotę 55.912,02 zł która przyczyni się do pomocy w leczeniu dzieci.
Agnieszka Gajda
www.kozienicepowiat.pl

Informacje

III Sesja Rady Powiatu
Kozienickiego

30 grudnia 2010 roku odbyła się III Sesja
Rady Powiatu Kozienickiego IV kadencji.
Najważniejszymi punktami obrad było podjęcie uchwał w następujących sprawach:
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 rok;
–
zmiany
do
uchwały
Nr
XXXVII/278/2010 z dnia 24.02.2010r.
w sprawie określenia zadań i rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych;
– delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
– zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Kozienickiego na 2011 rok;
– powołania doraźnej Komisji ds. Legislacji;
– ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Kozienickiego;
– ustalenia wysokości miesięcznego
ryczałtu za używanie prywatnego samochodu dla celów służbowych dla
Starosty Kozienickiego;
– uchwalenia budżetu powiatu na
2011 rok;
– wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kozienickiego na lata 2011-2037

IV SESJA RADY POWIATU
KOZIENICKIEGO
19 stycznia odbyła się IV Sesja Rady
Powiatu Kozienickiego IV Kadencji.
Podjęte zostały uchwały w następujących sprawach:
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 rok;
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata
2011 – 2037;
– udzielenia pomocy finansowej gminie Głowaczów na realizację zadania
„Rozbudowa drogi gminnej Bobrowniki – Miejska Dąbrowa”, Gmina Głowaczów – droga nr 170220 W;
– przyjęcia sprawozdania z działalności
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
za rok 2010;
– zmian w składzie osobowym Rady
Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Kozienicach;
– zajęcia stanowiska odnośnie projektu
p.n. „Organizacja Systemu Ratownictwa Medycznego w województwie
mazowieckim w latach 2011-2014”;
– przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na
2011 rok;
– zatwierdzenia planów pracy Stałych
Komisji Rady Powiatu.

www.kozienicepowiat.pl

Dokończenie ze str. 1

Dokończenie ze str. 13

BUDŻET POWIATU
KOZIENICKIEGO NA 2011 ROK

Oferta Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej w Kozienicach

projektu budżetu na 2011 rok Zarząd Powiatu wziął pod uwagę założenia przyjęte
w projekcie budżetu państwa na 2011 rok;
prognozowany średnioroczny wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości – 2,3%, wskaźnik wzrostu wynagrodzenia
w gospodarce narodowej – 3,7%, wysokość
obowiązkowej składki na Fundusz Pracy
– 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
Zarząd powiatu ocenia, że uchwalony
na 2011 rok budżet jest realny do wykonania, jest proinwestycyjny i rozwojowy.
Zakłada dalszą współpracę z gminami
w zakresie inwestycji oraz możliwość aplikowania o środki zewnętrzne.

4) zaburzenia uczenia się (np. dysleksja,
itp.);
5) zaburzenia rozwoju mowy i jąkanie,
tiki;
6) napady lęku i paniki;
7) ból przewlekły;
8) zaburzona samoocena i trema, stan
stresu;
9) zaburzenia jedzenia (bulimia, anoreksja);
10) mózgowe porażenie dziecięce, padaczka;
11) moczenie nocne, nietrzymanie kału;
12) zaburzenia snu;
13) zaburzenia pamięci.
W swojej ofercie Poradnia posiada
również Specjalistyczne Testy do diagnozy predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów – szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
– wraz z multimedialnymi zasobami informacji zawodowej.
WIELOWYMIAROWY KWESTIONARIUSZ PREFERENCJI – pomaga
ustalić preferencje, sprecyzować zainteresowania zawodowe, wskazać adekwatne zawody, sprecyzować umiejętności
i potrzeby.
„LABIRYNT ZAWODÓW” – niewerbalny, komputerowy test predyspozycji
i zainteresowań zawodowych uczniów
wraz z multimedialnymi zasobami informacji zawodowej; posiada charakterystykę zawodów, opis branż i stanowisk pracy, opis trendów branż zawodowych.
Zaletą programu jest mniejsza podatność na ograniczenia uczniów wynikające
ze sprawności posługiwania się językiem czy
środowiska, z którego uczeń się wywodzi.
Z programu mogą korzystać również
osoby niedosłyszące oraz niepełnosprawne intelektualnie, które mogą gorzej sobie
radzić w teście werbalnym.
„VADEMECUM TALENTU” – ZINTEGROWANA OCENA PREDYSPOZYCJI I ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH UCZNIÓW – oryginalna
metodologia pozwalająca optymalnie rozwijać zainteresowania i predyspozycje
uczniów w każdym wieku bez względu
na poziom wiedzy i osiągnięcia.
Osoby zainteresowane terapią biofeedback dla dzieci i młodzieży czy diagnozą
predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów mogą się do nas zgłaszać
telefonicznie – nr 48 614 89 36 lub
48 611 04 90 bądź osobiście – Kozienice,
Al. Wł. Sikorskiego 8a.

Danuta Delekta

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu
Kozienickiego na lata 2011-2037
Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono zgodnie z art. 227 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na rok budżetowy 2011 oraz na
26 kolejnych lat, tj. do roku 2037, gdyż
na taki okres zaciągnięto zobowiązania
z tytułu poręczeń kredytów dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.
Na lata 2012-2021 prognozowane
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
dochody i wydatki wykazują tendencję
wzrostu z wyjątkiem roku 2015, na który
założono zmniejszenie dochodów w porównaniu z rokiem poprzednim (2014).
Po sfinansowaniu z dochodów ogółem
wydatków bieżących pozostają środki na
spłatę długu zakładaną do 2019 roku oraz
na wydatki majątkowe.
Do 2019 roku zakłada się również
wolne środki z lat ubiegłych, które powiększają środki do dyspozycji powiatu.
Na lata 2022-2037 przyjęto wysokość
dochodów i wydatków budżetowych na
poziomie roku 2021, ponieważ nie ma
możliwości założenia realnych wielkości
na tak długi okres.
Poziom długu na koniec każdego roku
objętego spłatą jak i obciążenie budżetu
powiatu spłatami zadłużenia mieści się
w limitach określonych w art. 169 i 170
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, jak również spełniony
jest wskaźnik spłaty z art. 243 nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
Danuta Delekta

Ewa Jarosz
Dyrektor Poradni
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Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
Projekt „Nowy zawód – szansą na zatrudnienie”
Centrum Ochrony Pracy i Środowiska PRO LEX
zaprasza na

BEZPŁATNE SZKOLENIE
„Handlowiec z obsługą wózka jezdniowego” (z uprawnieniami UDT)
Szkolenie adresowane jest do osób pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych jako bezrobotne lub
poszukujące pracy, w szczególności: osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres ponad 12 miesięcy
w ciągu ostatnich 2 lat, osoby do 25 roku życia, kobiety, (zwłaszcza powracające / wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, osoby po 45 roku życia,
osoby niepełnosprawne, osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach wiejskich, miejsko
– wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców.

Miejsce szkolenia: Kozienice
Nie zwlekaj! Zgłoś się już dziś! Złóż dokumenty w punkcie rekrutacyjnym!

Kozienice, ul. Warszawska 9 („Meritum”)

Serdecznie zapraszamy kobiety oraz mężczyzn.
Zapewniamy atrakcyjne warunki szkolenia: doradztwo zawodowe,
stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu oraz posiłek.
Szkolenie już w marcu 2011 roku!
To doskonała szansa na NOWY ZAWÓD
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub punktem rekrutacyjnym
Realizator projektu
Centrum Ochrony Pracy i Środowiska PRO LEX
ul. Karola Wojtyły 1, 08-500 Ryki, tel. 81 865-48-81, 605-768-948 www.prolexryki.pl
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej
w regionie, Poddziałanie: 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
REKLAMA

Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat”		

nr 1 – styczeń 2011

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Adres wydawcy:
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury
ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
Przygotowanie i opracowanie tekstów: Danuta Delekta
tel. 48 611-73-44 fax. 48 611-73-41
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy
e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl
Uwagi prosimy kierować do Lucyny Domańskiej-Stankiewicz
Fotografia: Archiwum Starostwa Powiatowego
– Naczelnika Wydziału, tel. 48-611-73-42
w Kozienicach
Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu.
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