ISSN 1731-3325

Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Kozienicach

Nasz Powiat

Ekologia * Aktualności * Informacje gminne * Zdrowie * Finanse * Działalność placówek * Ochrona środowiska

Nr 9/2011 (wrzesień)

EUROBUSIKIEM PO EUROPIE

...18 lipca grupa 6 znajomych (Konrad, Ewa, Karol, Giulia, Hubert, Alicja
– pochodzących kolejno z Kozienic,
Radomia, Warszawy i Iławy) ruszyła na
podbój Europy.

Saint – Tropez, Monaco, Cannes, Nicea,
Wiedeń, Wenecja. Po drodze mijaliśmy
mnóstwo urokliwych miast, miasteczek
oraz wiosek. Nie będę ich wymieniał bo
musiałbym zapełnić całą stronę.

Zaczynając od początku – 24 letnim
Volkswagenem T3 nie mając żadnego
pojęcia o mechanice samochodowej pełni
wiary i nadziei wystartowaliśmy na zachód. Podróż trwała 35 dni (18.07-22.08).
Kolejno byliśmy w Niemczech, Holandii,
Belgii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Gibraltarze, Monaco, Włoszech, Austrii,
Czechach i Polsce. Pokonaliśmy ok. 9,5
tysiąca km. Około dlatego, że wielokrotnie błądziliśmy w dużych miastach, często pokonywaliśmy dany odcinek trasy
niekoniecznie za pomocą GPS oraz su-

Czas w podróży
Wbrew pozorom nie nudziliśmy się
w ogóle. Kolejne godziny w trasie uciekały nam bardzo szybko. Graliśmy w gry,
bardzo dużo rozmawialiśmy, pisaliśmy
notatki, przeglądaliśmy zdjęcia i filmy.
Z racji tego że podróżowaliśmy głównie
w nocy, aby w dzień jak najwięcej zobaczyć
nie odczuwało się kolejnych kilometrów.

gerowaliśmy się opiniami mieszkańców,
w które regiony warto się udać.
Jeżeli chodzi o powszechnie znane
miasta to na naszej mapie znalazły się kolejno Warszawa, Poznań, Berlin, Amsterdam, Rotterdam, Paryż, Bayonne, Porto,
Lizbona, Lagos, Gibraltar, Sevilla, Malaga, Valencia, Lloret de Mar, Barcelona,

stery Machine) spisywał się niezawodnie.
Chwile obawy były, gdy w górach jechaliśy maks. 20 km na godzinę jednak najważniejsze, że jechaliśmy do przodu. Po
drodze dostał nową- hiszpańska nazwę
EL ŻUBER! W Cannes samochód zaniemógł... prawie 2 tys. km do domu, a on
nie chciał odpalać. Z racji tego, że myśle-

Auto
Nasz samochód odmalowany na barwy kultowej bajki Scooby Doo (The My-

Dokończenie na str. 2

ROZPOCZĘCIE
ROKU SZKOLNEGO
2011/2012
W roku szkolnym 2011/2012
w trzech szkołach ponadgimnazjalnych
w powiecie kozienickim będzie się
uczyć 1874 uczniów.
W I Liceum Ogólnokształcącym
im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach jest ogółem 389 uczniów. Wśród
nich znalazło się 115 uczniów czterech
klas pierwszych o profilach: matematyczno – informatyczno – ekonomicznym, psychologiczno – medycznym,
humanistycznym z elementami wiedzy
o mediach, społeczno – prawnym. Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich
ma ogółem 1317 uczniów, a w trzynastu klasach pierwszych naukę rozpoczęło 386 uczniów. Dla nich zostały
utworzone klasy licealne o profilach:
matematyczno – informatycznym,
matematyczno – fizycznym, humanistycznym, biologiczno – chemicznym,
matematyczno – geograficznym. W ZS
Nr1 utworzone zostały również klasy pierwsze kształcące w zawodach:
technik ekonomista, technik organizacji usług gastronomicznych, technik
mechanik. Zasadnicze klasy pierwsze
utworzone w ZS Nr 1 mają profile:
mechanik – monter maszyn i urządzeń,
sprzedawca, elektryk, ślusarz wielozawodowy. W Garbatce-Letnisku w Zespole Szkół im. Hanki Lewandowicz
naukę rozpoczęło ogółem 164 uczniów,
a w dwóch pierwszych klasach (technikum leśne oraz technikum drzewne)
uczy się 32 uczniów.
Zgodnie z tradycją nowy rok szkolny uczniowie rozpoczęli 1 września.
Rozpoczęcie roku szkolnego ma szczególny charakter – tego dnia obchodzona jest rocznica wybuchu II wojny
światowej, a inauguracja roku szkolnego we wszystkich szkołach jest okazją do przypomnienia tego ważnego
i tragicznego w historii Polski i świata
wydarzenia.
Dyrektor ZS Nr 1 w Kozienicach
Dokończenie na str. 4
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liśmy iż jest to popsuty rozrusznik, a nie
wiadomo ile wyniosłaby naprawa postanowiliśmy inaczej załatwić ten problem.
Mianowicie od tego miejsca zawsze odpalaliśmy z...popychu. Po wielu komicznych
sytuacjach, kiedy dziewczyny zatrzymują
ruch w centrum miasta, a my pełni werwy
pchamy auto, szczęśliwie wróciliśmy do
domu. Po powrocie okazało się, że jest to
jedynie wadliwa kostka w stacyjce, której
naprawa kosztuje 40 zł i ..uwaga... możemy ruszać w drugą podróż. Zdziwiło nas,
że auto tak wytrzymało trudy podróży,
a przypominam, że jeździliśmy po Alpach
i Pirenejach.
Nocleg
Wedle zamierzeń nocleg był tylko na
..dziko. Spaliśmy na stacjach benzynowych, w centrum miast, na poligonie we
Francji, na placu budowy w Brukseli, na..
dachu auta w Paryżu, na polu buraków
i kukurydzy w Hiszpani oraz w portugalskich górach. Czasami policja usuwała
nas z jednego miejsca, wtedy my udawaliśmy się w kolejne i tak pół ekipy spało
w busie, a pół w namiocie.
Jedzenie
Żyliśmy głównie na produktach z supermarketów, fast foodów oraz owocach.
Kilka razy próbowaliśmy obiadów extra
i lokalnych przysmaków.
Zguby i przygody
Na drodze szybkiego ruchu dwukrotnie zgubiliśmy wielki materac z Ikei,
którego nota bene zapomnieliśmy przypiąć na dachu. Zgubiliśmy również koło,

które spadło nam
na autostradzie.
Na szczęście nikomu nic sie nie
stało, a wyglądało to dość groźnie. Raz z tego
powodu zatrzymała nas policja,
ale
skończyło
się na zdjęciach
i
upomnieniu.
W hiszpańskiej
Maladze całkiem
przypadkiem trafiliśmy na Corride.
Byliśmy
zaszokowani tradycją i kulturą tego regionu. Zabijanie byków na oczach tylu ludzi oraz wielka feta
z tego powodu nie wszystkim uczestnikom naszej podróży przypadła do gustu.
W Niemczech byliśmy w największym
w regionie parku rozrywki Heidpark-u.
W centrach największych miast tj. Barcelona, Berlin, Paryż czy Bruksela zwiedzaliśmy lokalne zabytki i podziwialiśmy
architekturę tych miast. Byliśmy na najładniejszych plażach w Portugalii (Lagos)
oraz wybrzeżu francuskim, które idealnie
jest przygotowane dla surferów.
Największą atrakcją wyjazdu był niewątpliwie obóz Raibnow Gathering w Południowej Portugalii. Był to festiwal ludzi
kwiatów, którzy czerpiąc jak najwięcej
z natury, przeciwstawiając się komercjalnemu i konsumpcyjnemu stylu życia wychodzą na przeciw ludzkim potrzebąom

i spotykają się raz w roku w określonym
miejscu w Europie, po to aby czerpiąc
z tradycji hipisowskiej asymilować się
z naturą oraz ludźmi tam przyjeżdżającymi. Niesamowite wrażenia, kiedy
4 tysiące ludzi mieszka w namiotach
i 2 razy dziennie spotyka się na wspólnych śpiewach i posiłku. We Włoszech
całkiem przypadkiem trafiliśmy na wspaniałe miejsce – mianowicie strumyk,
w którym woda miała kolor wapienia.
We Francji trafiliśmy na zlot starego
modelu samochodów marki Citroen,
na którym byli ludzie z całej Europy.
W Nicei mieliśmy mały pożar w aucie.
Wygladało groźnie gdyż kabina była pełna dymu, a okazało się, że to tylko małe
spięcie kabelków. W Portugalii trafiliśmy na tor wyściogowy. Świetną sprawą
był też Gibraltar. Mieliśmy tam kontakt
z małpkami, które były nauczone normalnego kontaktu z ludźmi.
Zwiedzanie
Większe miasta zwiedzliśmy na rowerach albo piechotą. Czasami dziennie
robiliśmy nawet do 15 km. Przyjazna była
również komunikacja miejska.
Ludzie
Poznaliśmy mnóstwo ludzi, z którymi mamy kontakt do dzisiaj. Zabieraliśmy ze sobą autostopowiczów. Na trasie
było mnóstwo Polaków. W Portugalii to
własnie oni nas zabrali na obóz Rainbow.
Tam na miejscu spotkaliśmy Kaliforniczyka, który studiuje we Francji i był naszym
przewodnikiem w górach portugalskich.
W Walencji poznaliśmy Libijczyka, który
uciekł z Afryki na łodzi wielkości naszego busa, uwaga! w 45 osób.. wiadomo nie
wszyscy dopłynęli do Europy.
Konrad michałek
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IX DOŻYNKI POWIATU KOZIENICKIEGO
„SIECIECHÓW 2011”
28 sierpnia 2011 r. odbyły się IX Dożynki Powiatu Kozienickiego. Rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. św.
Wawrzyńca w Sieciechowie, którą celebrował ksiądz dr Marian Jaskólski, w asyście księdza proboszcza Jerzego Kłuska.
Korowód dożynkowy, prowadzony przez

ułanów ze Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 22. Pułku Ułanów Podkarpackich z Garbatki-Letnisko i orkiestrę dętą
Ochotniczej Straży Pożarnej z Kozienic
przeszedł na plac przy Zespole Placówek
Oświatowych w Sieciechowie, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.
Starostowie dożynek Iwona Wiraszka i Paweł Abramczyk przekazali chleb
gospodarzom tegorocznych dożynek
Januszowi Stąporowi Staroście Powiatu Kozienickiego i Kazimierzowi Pochylskiemu wójtowi Gminy Sieciechów.

W obrzędzie dzielenia chlebem uczestniczyli współorganizatorzy Święta Plonów
wójtowie wszystkich gmin powiatu kozienickiego: Garbatki-Letnisko – Robert
www.kozienicepowiat.pl

Kowalczyk, Głowaczowa – Stanisław
Bojarski, Gniewoszowa – Stefan Marek
Banaś, Grabowa nad Pilicą – Euzebiusz
Strzelczyk, Magnuszewa Henryk Plak
i zastępcy burmistrza gminy Kozienice
Małgorzata Bebelska i Igor Czerwiński
oraz zaproszeni goście i uczestnicy dożynek. Ceremoniałom
dożynkowym towarzyszyły tradycyjne hymny
dożynkowe, w wykonaniu Klubu Seniora
„Relaks”z Kozienic
Wyróżniającym się
rolnikom z powiatu kozienickiego wręczone
zostały odznaki honorowe „Zasłużony dla
rolnictwa” przyznane
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W okolicznościowych
wystąpieniach
parlamentarzyści, zaproszeni goście dziękowali rolnikom i ich rodzinom za całoroczną ciężką pracę. Odczytane zostały listy
z podziękowaniami i życzeniami. Uczestnicy dożynek aktywnie i licznie brali
udział w konkursie rolniczo – ekologicznym, który zorganizowali Starostwo
Powiatowe oraz Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Warszawie
– Powiatowy Zespół Doradców w Kozienicach oraz w konkursie „Pracuj bezpiecznie” zorganizowanym przez Kasę
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Jak każdego roku
organizatorzy przygotowali dla biorących
udział w dożynkach
grochówkę, degustację
potraw ekologicznych
m.in. wędlin, chleba ze
smalcem i ogórkiem
kiszonym.
Tegoroczne
plony owoców i warzyw
prezentował Rodzinny Ogród Działkowy
„Dolinka” z Kozienic.
Dożynkom towarzyszyły
wystawy
i ekspozycje firm i instytucji nie tylko z powiatu kozienickiego,
m.in. Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Warszawie, Kozienickiego
Parku Krajobrazowego w Pionkach, Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

PKO BP SA, Nadleśnictwa Kozienice,
Banku Gospodarki Żywnościowej, Biblioteki Publicznej w Kozienicach. Artyści
z Kozienickiego Oddziału Stowarzyszenia
Twórców Ludowych prezentowali obrazy
i rzeźby. Na najmłodszych uczestników
dożynek oczekiwało wesołe miasteczko
z licznymi atrakcjami.
W części artystycznej wystąpili: zespoły TWINS; SENIORITKI, PARTITA,
TSK oraz kabaret PAKA. Zabawa taneczna w przerwie, której odbył się pokaz
sztucznych ogni zakończyła tegoroczne
Święto Plonów.
Honorowy patronat nad IX Dożynkami Powiatu Kozienickiego sprawowali
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek
Sawicki, Wojewoda Mazowiecki Jacek
Kozłowski i Marszałek Województwa
Mazowieckiego Adam Struzik.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania darczyńcom i sponsorom:
Elektrowni Kozienice SA, Bankowi PKO BP, Bankowi Spółdzielczemu
Piaseczno, Bankowi BGŻ, Firmie AUTOPAX, Spółdzielni Inwalidów, Firmie
Lactalis Polska, Zakładom Silikatowym
Żytkowice, Firmie Multi-Smak Mniszew,
KRUS, Firmie Rolsiew Firma Rolno-Nasienna, Fabryce Domów Bogucin, Firmie
WIR, Kwiaciarni Aneta Tęcza, ING, Mazowieckiej Izbie Rolniczej w Radomiu.
Odznaki honorowe „Zasłużony dla
Rolnictwa”
GMINA SIECIECHÓW
1.
Olejarz Mieczysław
GMINA GARBATKA-LETNISKO
1.
Nagadowski Wiesław
GMINA GŁOWACZÓW
1.
Cichocka Wiesława
2.
Piasek Krystyna
3.
Romanowska Danuta
GMINA GNIEWOSZÓW
1.
Granowicz Władysław Marian
2.
Wiraszka Janusz
GMINA GRABÓW N/PILICĄ
1.
Grzęda Sławomir Jarosław
GMINA KOZIENICE
1.
Kwaśnik Grażyna
2.
Matuszewski Leszek
3.
Oliwa Janusz
4.
Pyrka Marek
5.
Tasak Joanna
6.
Wołos Leon
GMINA MAGNUSZEW
1.
Kuźnia Mirosław
2.
Makuch Kazimierz
Danuta Delekta
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XI SESJA RADY POWIATU
KOZIENICKIEGO
7 września odbyła się IX Sesja Rady
Powiatu Kozienickiego IV Kadencji.
Radni przyjęli protokół z ostatniej sesji
i zapoznali się ze sprawozdaniem starosty
z prac zarządu oraz informacją o realizacji zadań przez Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w Kozienicach.
Podjęte zostały uchwały w następujących sprawach:
– zasadności zażalenia na nie załatwienie w terminie wniosku Radnych Rady
Gminy Grabów nad Pilicą Izabeli Woźniak i Mariusza Bąby,
– zmiany uchwały Nr IX/76/2011 Rady
Powiatu Kozienickiego z dnia 21
czerwca 2011r. w sprawie udzielenia
poręczenia kredytu dla Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Kozienicach,
– w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 rok,
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu Kozienickiego na lata
2011-2037,
– nieodpłatnego nabycia od Gminy Kozienice nieruchomości gruntowej położonej w Świerżach Górnych ozn. dz.
nr 20/1 o pow. 0,2568 ha i nr 16/12
o pow. 0,0838 ha,
– wyrażenia zgody na nabycie do zasobu
mienia powiatu nieruchomości położonej w Wólce Brzózkiej, ozn. dz. nr 81/3
o pow. 0,0073 ha,
– wyrażenia zgody Zarządowi Powiatu
na prowadzenie prac zmierzających
do nabycia do zasobu mienia powiatu
nieruchomości gruntowej położonej
w Kozienicach ozn. dz. nr 3167/82,
– wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony umowy najmu nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Zwoleń w Miodnem,
położonej w gminie Garbatka-Letnisko,
– wyrażenia zgody dla SP ZZOZ Kozienice na oddanie na czas nieoznaczony
w nieodpłatne użytkowanie Poradni
Psychologiczno Pedagogicznej w Kozienicach pomieszczeń w budynku administracyjno-biurowym przy Al. Wł.
Sikorskiego 8A w Kozienicach,
– zgłoszenia przedstawiciela Rady Powiatu Kozienickiego do Powiatowej
Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kozienicach.
Ponadto radni omawiali w związku z petycją mieszkańców sprawę utworzenia „Hotelu
dla zwierząt” w Kozienicach oraz obejrzeli
projekcje filmu „N jak Niewidomy, czyli jak
pomóc osobie z dysfunkcją wzroku”.
danuta delekta
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Ryszard Zając przypomniał wszystkim,

czym jest godność ludzka i jak bardzo
jest ważna. W swoim przemówieniu
zauważył, iż początek września wiąże
się także z rocznicą podpisania porozumień sierpniowych, które obrazują
potrzebę wolności, pokoju i zachowania godności.
W trakcie uroczystej inauguracji
roku szkolnego zaproszeni goście nie
szczędzili ciepłych słów pod adresem
uczniów i nauczycieli życząc wielu
sukcesów, spełnienia planów, zadowolenia ze szkoły, owocnej współpracy. Wszyscy zauważyli, że czas nauki
należy wykorzystać jak najlepiej, ponieważ młodzi ludzie wkrótce będą
budować rzeczywistość. Dyrektor
ZS Nr 1 zwrócił uwagę na potrzebę
zajęć sportowych, które kształtują dyscyplinę, wyzwalają ducha walki, pomagają kreować wartości, rozwijają.
Podczas inauguracji roku szkolnego
uczniowie pierwszych klas złożyli uroczyste ślubowanie.
Najlepszym
maturzystom
(rok
szkolny 2010/2011) zostały wręczone nagrody oraz listy gratulacyjne od
burmistrza Gminy Kozienice oraz dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane
przez Zarząd Powiatu Kozienickiego.
W gronie maturzystów, którzy uzyskali najlepsze wyniki na egzaminie
maturalnym znaleźli się: Igor Radosław Socha, Małgorzata Kapusta, Piotr
Grzegorz Molenda z LO im. Stefana
Czarnieckiego oraz Karina Szewczyk,
Anna Czapka i Anna Krakowiak z ZS
NR 1 im. Legionów Polskich. Nagrodzeni zostali również uczniowie z ZSP
im. Hanki Lewandowicz w Garbatce
– Letnisku Dariusz Sikora oraz Mateusz Szot.
Agnieszka Gajda

Popularna
pisarka
w Brzózie
13 września 2011 r. w Brzózie (gmina
Głowaczów), na zaproszenie miejscowej
Biblioteki Publicznej, gościła popularna,
polska pisarka, Barbara Kosmowska. Autorka książek zarówno dla młodzieży jak
i dla dorosłych. Laureatka wielu prestiżowych nagród, m.in. pierwszej nagrody
w konkursie na Dziennik polskiej Bridget
Jones za „Teren prywatny” i w konkursie
im. Astrid Lindgren za powieść „Pozłacana
rybka”. Otrzymała wyróżnienie w konkursie Uwierz w siłę wyobraźni za „Bubę”. Na
spotkanie autorskie przyjechała aż z Bytowa w województwie pomorskim.
Spotkanie ze względu na dużą liczbę
uczestników odbyło się na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Brzózie. Wzięli w nim udział głównie
uczniowie Publicznego Gimnazjum, a także: przedstawiciele oświaty, kultury oraz
mieszkańcy Brzózy. Spotkanie odbyło się
w ramach programu dotacyjnego „Dyskusyjne Kluby Książki” realizowanego przez
Wojewódzkie Biblioteki Publiczne.
Autorka wywarła ogromne wrażenie
na wszystkich uczestnikach spotkania.
Jej ciepła i niesamowicie magiczna aura
spowodowała lawinę pytań dotyczących
nie tylko jej twórczości, ale również recepty na sukces. Pomimo, że niektóre pytania wg autorki były trudne – żadnego
nie pozostawiła bez odpowiedzi. W miłej

atmosferze pisarka opowiadała głównie
o swojej twórczości i literackich upodobaniach. Bardzo lubi literaturę polską,
szczególnie Prusa i Myśliwskiego, jednak swoich książek nie czyta. Pani Basia,
bardzo wyczekiwana przez czytelników
Dyskusyjnego Klubu Książki, okazała się
osobą serdeczną i pomimo swojej popularności bardzo skromną.
Po spotkaniu można było zakupić
książki Barbary Kosmowskiej, dostać
autograf, a nawet sfotografować się
z autorką.
Małgorzata Skierniewska
Biblioteka Publiczna w Brzózie
www.kozienicepowiat.pl
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Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad
Specjalnych w Atenach

Od 25 czerwca do 4 lipca w Atenach
odbyły się XIII Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. 7500 sportowców z niepełnosprawnością intelektualną ze 185 krajów rywalizowało
w 22 konkurencjach olimpijskich.
W dniu 18 czerwca w hotelu Nowotel
w Warszawie zawodnikom, trenerom oraz
kierownictwu reprezentacji Olimpiady
Specjalne Polska zostały wręczone nominacje olimpijskie. Polska reprezentacja liczyła 112 osób w tym 85 sportowców oraz
27 trenerów i osób towarzyszących. Do
Grecji z Warszawy wylecieliśmy 19 czerwca gdzie po dwóch godzinach lotu wylądowaliśmy na lotnisku Venizelos w Atenach.
Stamtąd autokarem zostaliśmy przewiezieni do Pireusu i dalej promem na wyspę
Rodos, gdzie po 15 godzinach rejsu mogliśmy znowu stanąć na ziemi. Zmęczeni, ale
szczęśliwi dotarliśmy do hotelu. Na Rodosie byliśmy goszczeni w ramach programu
Host Town (program miast goszczących)
do 24 czerwca. Podczas pobytu na wyspie
oprócz treningów zwiedzaliśmy miasteczka, kąpaliśmy się w morzu oraz witaliśmy
sztafetę Torch Run niosącą ogień olimpijski
do Aten na Ceremonię Otwarcia.
Igrzyska rozpoczęły się huczną Ceremonią Otwarcia na Stadionie Kallimarmaron Panathinaikon. Zawodnicy z całego
świata razem wykrzyczeli słowa przysięgi
olimpijskiej: „Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę
dzielny w swym wysiłku!” Naszą reprezentację na stadion wprowadziły: Anna
Komorowska, Jolanta Kwaśniewska
i Katarzyna Frank Niemczycka – prezes Olimpiad Specjalnych w Polsce.
Konkurencje rozgrywane były w 30
różnych miejscach, z których większość
wykorzystana była już podczas Igrzysk

Olimpijskich w 2006 roku. Razem ze
sportowcami do Aten przyjechało ponad
40 000 członków rodzin, a przy organizacji pomagało około 20 000 wolontariuszy.
Logo Igrzysk przedstawiało słońce i gałązkę oliwną. Jak twierdzili sami organizatorzy – słońce jest źródłem życia, które
podkreśla siłę i doskonałość sportowca.
Spirala symbolizuje moc z centrum, która
pomoże zawodnikom osiągnąć ich upragniony sukces. Kolory sugerują chęć życia
(czerwień), optymizm (pomarańcz), de-

mnóstwo medali.
Oprócz zawodów
odbyło się wiele
imprez pozasportowych: Program
Rodzinny, Forum Młodych, Zdrowi Sportowcy, Festiwal Olimpiad Specjalnych
i inne.
Powiat Kozienicki na Igrzyskach reprezentował zawodnik sekcji „Szarotka” działającej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno
– Wychowawczym w Opactwie Andrzej

Od lewej Andrzej Wójcik podczas jazdy szybkiej na rolkach
terminację (niebieski), wolność (błękit)
i nadzieję (zieleń). Sloganem zawodów
było proste i jasne hasło – „I AM IN!”,
którego tłumaczenie jest zbędne, a każdy
musi odnaleźć w nim przesłanie dla samego siebie. Polscy sportowcy startowali
w 15 następujących dyscyplinach: pływanie, lekkoatletyka, badminton, koszykówka, bocce, bowling, kolarstwo, jeździectwo, piłka nożna 7-osobowa mężczyzn,
piłka nożna 7-osobowa kobiet, gimnastyka, kajakarstwo, trójbój siłowy, wrotkarstwo, tenis stołowy, tenis zdobywając

Wójcik ze swoim trenerem Marią Gola.
Andrzej startował w jeździe szybkiej na rolkach zdobywając srebrny medal w biegu
na 500 m i brązowy na 1000 m.
Znów sportowcy z niepełnosprawnością intelektualną pokazali światu, jak
wspaniale można cieszyć się sportem,
przełamując bariery i dzieląc się swoim talentem z innymi. Wszyscy byliśmy
z nich dumni. Przywieźliśmy mnóstwo
medali. Zmęczeni, ale szczęśliwi 5 lipca
wróciliśmy do kraju.
M.G.

Inwestycja w gminie Głowaczów w finale Ogólnopolskiego
Konkursu Otwartego „Modernizacja Roku”

W dniu 25.08.2011 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się uroczyste rozstrzygniecie Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego „Modernizacja
Roku”. Była to jubileuszowa – XV edycja, do której zostało zgłoszonych ponad 820 inwestycji z całego kraju. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie rekomendował do konkursu inwestycję
pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni ścieków w Głowaczowie”.
Inwestycja ta została zakwalifikowana
do ścisłego finału – sześciu najlepszych
inwestycji w kraju w kategorii Obiekty
www.kozienicepowiat.pl

Ochrona Środowiska i została nominowana do nagrody głównej. Pozytywnie oceniono rozwiązania techniczne,
technologiczne i organizacyjne oraz
wysokie efekty ekologiczne. Przedstawiciel gminy odebrał tytuł „Finalisty
Konkursu Modernizacja Roku 2010”
z rąk Olgierda Dziekońskiego – ministra
w Kancelarii Prezydenta RP oraz Romana Pikuły – Komisarza Konkursu.
Mimo, że zwycięzcą konkursu została gmina Żywiec, która wybudowała oczyszczalnie ścieków za 72 mln zł
w ramach realizacji programu „Oczyszczalnie ścieków na Żywiecczyźnie”,

którego wartość wynosi ok. 580 mnl
zł, to Komisja Konkursowa doceniła też zakres działań Gminy Głowaczów w stosunku do jej możliwości.
Znaczący wysiłek ekonomiczny (wartość inwestycji ok. 1,7 mln zł) gminy
możliwy był również dzięki wsparciu
finansowemu udzielonemu przez Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kozienicach.
Starostwo Powiatowe dofinansowało
inwestycję kwota 300 000 zł.
A.G.
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Uroczystości patriotyczne upamiętniające
ppor. Michała Gumińskiego „Cezara”
31 lipca w Kozienicach i Kociołkach
odbyły się uroczystości upamiętniające
postać tragicznie poległego przywódcy
oddziału partyzanckiego Armii Krajowej
ppor. Michała Gumińskiego „Cezara”.
Oddział Michała Gumińskiego „Cezara” był dyspozycyjnym oddziałem Inspektoratu Radom Armii Krajowej, utworzono
go na początku czerwca 1943 r., maksymalnie liczył do 120 żołnierzy. Pierwszym
dowódcą był „Cezar”, a po jego śmierci
24 lutego 1944 r. w gajówce Kobyli Las,
dowództwo nad oddziałem objął por. Stefan Bembiński „Harnaś”, który pełnił tę
funkcję do czerwca 1944 r. Od czerwca do
30 września 1944 r. oddziałem dowodził
ppor. Ignacy Pisarski „Maryśka”, a po jego
śmierci por. Jerzy Mirski „Białynia”, który
był ostatnim dowódcą oddziału.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. św. Krzyża w Kozienicach
Udział w niej wzięły liczne poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, przedstawiciele władz gminnych i powiatowych,
delegacje szkół, stowarzyszeń, Ochotniczej
Straży Pożarnej. Podczas mszy miało miejsce m.in. przekazanie przez środowiska
kombatanckie przedstawicielom Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Testamentu Żołnierzy i Obywateli Polskiego Państwa Podziemnego”.
Po uroczystościach w Kozienicach
wszyscy zgromadzeni udali się na cmentarz
wojenny w Kociołkach, gdzie znajduje się
mogiła ppor. Michała Gumińskiego „Cezara”. Przy mogile zabrali głos m.in. Jan
Pawlik – Prezes kozienickiego Oddziału
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
w Kraju Federacja Światowa, poseł na Sejm
RP Czesław Czechyra oraz podkomendny
„Cezara”, por. w st. spocz. Eugeniusz Siwiec „Jurand”, który pokrótce przedstawił
historię i działania oddziału Michała Gumińskiego (tekst zamieszczony obok). Po
przemówieniach poszczególne delegacje
złożyły kwiaty i wiązanki przy mogile „Cezara”, po czym organizatorzy i goście udali
się do szkoły w Kociołkach na okolicznościowe spotkanie z poczęstunkiem.
Organizatorami uroczystości byli: Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji
Historycznych, Stowarzyszenie Polskich
Kombatantów w Kraju Federacja Światowa Oddział Kozienice, Gmina Kozienice.
Uroczystości sfinansowano ze środków
Gminy Kozienice oraz Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Każdy dzień
jest podrożą przez historię”.
Krzysztof Zając
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KRÓTKA HISTORIA ODDZIAŁU
„CEZARA”
Na podstawie opracowania partyzanta
Kazimierza Kowalczewskiego.
W początkach czerwca 1943 r. sierż.
72 pp. Ignacy Lechowicz „Marek”, pełniący
obowiązki referenta KEDYW-u w obwodzie
radomskim od lutego 1943 r., na polecenie
sztabu KEDYW-u w inspektoracie Radom,
w lasach na południe od Skaryszewa przyjął
przysięgę żołnierską od pierwszych partyzantów. Byli to młodzi konspiratorzy z Radomia i podobwodu Skaryszew. Zagrożeni
aresztowaniem musieli opuścić swoje domy
i iść do lasu. Dowódcą oddziału mianowano
ppor. Michała Gumińskiego ps. „Cezar”, rodem podobno z Łodzi, z naziemnej obsługi
naszego lotnictwa. Musiał opuścić miasto
i ukrywał się w okolicy Radomia.

Pierwszymi zaprzysiężonymi w czerwcu 1943 r. żołnierzami w oddziale byli:
podoficerowie
– plut. pchor. Ryszard Włodarczyk „Ryś”,
kpr. Edward Piwowarski „Pszczoła”,
plut. pchor. Jerzy Sentowicz, harcerz,
„Sowa”, plut. pchor. Stanisław Gołąbek,
„Lech”, kpr. Kazimierz Bator „Marcin”,
kpr. Józef Wdowski „Strzała”, pchor.
Eugeniusz Heda „Śmigły”;
szeregowcy:
– Jan Wesołowski „Komar”, Władysław
Gomuła „Orzeł”, Franciszek Fularski
„Mucha”, Aleksander Kołodziejczyk „Sokół”, Adam Romanowski „Rydz”, Józef
Bednarczyk „Olcha”, Władysław Stanisławek „Błyskawica”, Zygmunt Stanisławek „Mściciel”, Józef Trybuł „Wrzos”.
W późniejszym terminie dołączyli do
oddziału m.in.: Jan Kotowski „Kubek, Jan
Łodygowski „Jeleń”, Tadeusz Cieciora „Junak”, Marian Czupryn „Zając”, Józef Czupryn „Czajka”, Józef Skiba „Ułanek”, Józef
Kuliński „Dąb”, NN „Słowik”, Kazimierz
Kowalczewski „Szpak”, Józef Wziętek
„Tenor”, Stanisław Sokołowski „Bocian”,
Zygmunt Słomczyński „Serdel”, pchor. Sta-

nisław NN „Kruk”, plut. NN „Żbik”, plut.
Franciszek Baran „Chmura”, NN „Kornet”,
NN „Otto”, Siwiec Eugeniusz „Jurand”.
Szefem oddziału był st. Sierżant Jan
Zawisza „Goliat”, po nim sierżant Wojciech Skubiszak „Wojtaszek”. Łącznikami byli: Józef Jędraszek „Sarna”, Wacław
Tuzimek „Brona”, NN „Dzięcioł”, Maria Skiba „Marysia”, Tadeusz Sentowski
„Rad” brat Jerzego „Sowy”.
Na początku swojej działalności „Cezar”
przeprowadził kilka akcji zaopatrzeniowych
w Radomiu. W pierwszej dekadzie sierpnia
1943 r. pchor. „Sowa” ze „Śmigłym” i „Junakiem” zabrali z kasy Urzędu Wodno-Melioracyjnego przy ul. Młynarskiej – 60 000 zł. Pod
koniec sierpnia „Sowa” z „Jeleniem”, „Bocianem” i „Radem”, tym razem z kasy Spółdzielni Rolniczo-Handlowej, zabrali 180 000 zł
i wreszcie we wrześniu 1943 r. „Cezar” z żołnierzami pchor. „Rysiem”,
„Krukiem”, kpr. „Marcinem”, szer.
„Rydzem” oraz „Serdelem”, samochodami zabrali skóry na buty dla
żołnierzy z garbarni niemieckiej.
W końcu września 1943 r. dwunastoosobowy patrol pod dowództwem „Rysia” koło wsi Czarna stoczył walkę z oddziałem niemieckim.
Nieprzyjaciel stracił dwóch żołnierzy. W połowie października oddział
niespodziewanie tym razem został
zaatakowany przez żandarmerię
niemiecką.
W czasie dłużej wymiany ognia rannego
„Śmigłego” z pola ostrzału wyniósł „Kubek”.
Ponowne starcie z żandarmerią miało miejsce
w listopadzie niedaleko gajówki Domagalskiego. Patrolem trzyosobowym: „Sowa”,
„Wrzos”, „Kubek” dowodził „Cezar”. Ranny
został jeden żandarm. I wreszcie pod koniec
roku 1943 należy odnotować większą akcję
dywersyjną w majątku Pakosław. Zniszczono
tam urządzenia gorzelni i duże zapasy spirytusu. Zarekwirowano także znaczne zapasy
żywności. Po tej akcji żandarmeria poczuła
się zagrożona, ostrożnie wychylała się ze
swoich siedzib i to w oddziałach większych
niż dotąd. Na początku 1944 r. żandarmi urządzili zasadzkę na drogach Zalesice-Wierzbica
i Zalesice-Polany. Oba kierunki ubezpieczali
partyzanci. Nagle od strony placówki „Jaksy”
pojawił się patrol konny. Niemcy ostrzelali go.
Zginął „Kubek”. Wywiązała się gwałtowna
walka. Żandarmi wycofali się, zabierając ze
sobą rannego.
Te wspomnienia są wciąż żywe.
Eugeniusz Siwiec
Por. w st. spocz. ps. „Jurand”
72 Pułk Piechoty 1 Kompania 1 pluton
www.kozienicepowiat.pl
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OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO
– PEDAGOGICZNEJ W KOZIENICACH NA
ROK SZKOLNY 2011/2012
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kozienicach udziela pomocy
uczniom, ich rodzicom i nauczycielom
przedszkoli, szkół i placówek mających
siedzibę na terenie działania Poradni oraz dzieciom nieuczęszczającym
do szkoły (przedszkola) i ich rodzicom zamieszkałym na terenie powiatu
kozienickiego.
Podstawowym celem Poradni jest
udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz
pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej
z wychowaniem i kształceniem dzieci
i młodzieży. Poradnia realizuje swoje
zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedy i doradcy zawodowego.
Jak co roku przygotowana została
oferta wskazująca, w jakich obszarach
i w jakiej formie realizowane są zadania
Poradni.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
Przypominamy, że wszelkie formy pomocy realizowane są bezpłatnie.
Nasz adres:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
26-900 Kozienice
Al. Władysława Sikorskiego 8a
Tel/fax: (48) 614-89-36
e-mail: poradnia_psych_ped@poczta.
onet.pl
Diagnoza
W zakresie diagnozy (psychologicznej,
pedagogicznej, logopedycznej i zawodowej) rozpoznajemy i określamy potencjalne możliwości dzieci i młodzieży
oraz ich indywidualne potrzeby edukacyjno – wychowawcze i predyspozycje
zawodowe:
• Prowadzimy badania diagnostyczne
uczniów z problemami rozwojowymi
(trudności w nauce, wychowawcze, zaburzenia w sferze emocjonalnej i społecznej)
• Diagnozujemy dzieci i młodzież wymagającą kształcenia specjalnego
• Diagnozujemy dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub
znacznie utrudnia uczęszczanie do
szkoły
• Prowadzimy badania logopedyczne
www.kozienicepowiat.pl

(ustalenie stanu rozwoju mowy dziecka, rozpoznanie zaburzeń)
• Prowadzimy na terenie przedszkoli
i szkół przesiewowe badania logopedyczne, badania słuchu programem
„Słyszę” oraz badania wzroku programem „Widzę”
• Określamy zainteresowania i uzdolnienia zawodowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pod kątem
przygotowania do wyboru zawodu
i planowania kariery zawodowej
• Prowadzimy badania psychometryczne
orientacji szkolnej i zawodowej
Konsultacje
Pracownicy Poradni udzielają konsultacji uczniom, rodzicom i nauczycielom na
temat:
• Wspomagania rozwoju i uzdolnień dziecka, psychoedukacja rodziców
• Wspomagania wychowania dzieci i młodzieży z zaburzeniami w zachowaniu,
problemami emocjonalnymi, problemami przystosowawczymi, trudnościami okresu dojrzewania
• Trudności w czytaniu i pisaniu (ryzyko
dysleksji, specyficzne potrzeby edukacyjne)
• Rozwoju i zaburzeń mowy
• Pracy z dzieckiem z autyzmem, upośledzeniem umysłowym lub opóźnionym
rozwojem mowy
• Orientacji edukacyjno – zawodowej
• Indywidualnych i rodzinnych sytuacji
kryzysowych
Ponadto w każdy wtorek w godzinach
14.00 – 18.00 czynny jest Punkt Konsultacyjny, w którym otrzymają Państwo fachową pomoc.
Terapia
Na terenie Poradni prowadzona jest:
• Indywidualna terapia psychologiczna
dla dzieci i młodzieży
• Terapia rodzin
• Terapia pedagogiczna dzieci z ryzykiem
dysleksji oraz dzieci i młodzieży ze
specyficznymi trudnościami w nauce
• Indywidualna terapia pedagogiczna dla
dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
• Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce
• Terapia logopedyczna
• Terapia EEG BIOFEEDBACK

Warsztaty
Propozycje dla uczniów szkół podstawowych
• „Zajęcia adaptacyjno – integracyjne
dla dzieci w młodszym wieku szkolnym z zastosowaniem technik myślenia twórczego”
• „Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć” zajęcia dla uczniów z I etapu edukacyjnego
• „Klub dobrej książki” zajęcia mające
na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz funkcji umysłowych
ważnych dla uczenia się skierowane
do uczniów klas IV i V
• „Akademia bezpiecznego zachowania”
zajęcia z elementami profilaktyki uzależnień dla uczniów klas IV–VI
• „Cyberprzemoc. Jak być bezpiecznym
w sieci” – zajęcia dla uczniów z I i II
etapu edukacyjnego
• „Koncentracja, uwaga, pamięć. Jak
uczyć się skutecznie?”
• „Poznaję swoje zmysły”
• „Pułapki dorastania”
• Warsztaty dla uczniów klas IV–VI
”Wpływ i manipulacja w grupie rówieśniczej”
• „Jesteśmy inni a jednak tacy sami – czyli uczenie tolerancji”
• „Lubię moją klasę” – budowanie pozytywnej atmosfery klasowej, integracja
grupy, itp.
• „Poznaję zawody” klasy I–III
• „Moje zainteresowania”, „Jacy jesteśmy? Predyspozycje zawodowe” klasy IV-VI i inne w zależności od zapotrzebowania
Propozycje dla uczniów gimnazjów
• „Pułapka uzależnień”
• „Uwierz w siebie-poznaje swoje mocne
strony”
• „Agresja – jak nie stać się ofiarą?”
• „Od odchudzania do destrukcji”
• „Poznajemy interesujące zawody”
• „Informacja edukacyjno – zawodowa
w mojej szkole”
• „Planuję ścieżkę kształcenia”
• „Predyspozycje i zainteresowania,
a wybór zawodu” i inne w zależności
od zapotrzebowania
Propozycje dla rodziców
• „Gotowość szkolna dziecka 5 i 6–letniego”
• „Wpływ błędów wychowawczych na
Dokończenie na str. 8
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OFERTA PORADNI
PSYCHOLOGICZNO
– PEDAGOGICZNEJ W
KOZIENICACH NA ROK
SZKOLNY 2011/2012
zachowanie dziecka”
• „Sześciolatek w szkolne mury – o poziomie rozwoju zdolności poznawczych
i procesów emocjonalno-społecznych
6 – latków”
• „Trudności adaptacyjne dzieci rozpoczynających edukację”
• „Problemy adaptacyjne w szkole”
• „Jak karać i nagradzać?”
• „Wychowanie dziecka i trudności z nim
związane”
• „Jakim jestem rodzicem? Postawy rodzicielskie”
• „Jak rozpoznać czy dziecko sięga po dopalacze i narkotyki”
• „Wołanie o pomoc nastolatka”
• „Dysleksja rozwojowa – co warto wiedzieć?
• „Dziecko nadpobudliwe w szkole
i w domu”
• „Jak pomóc w odrabianiu pracy domowej?”
• „Bezpieczne korzystanie przez dzieci
i młodzież z Internetu”
• „Jak postępować z dzieckiem i zapobiegać sytuacjom niepożądanym”
• „Jak pomóc dziecku/uczniowi wybrać
zawód i szkołę”
• „Zdolności i zainteresowania dziecka
w młodszym wieku szkolnym”
• „Profilaktyka wad wymowy”
i inne w zależności od zapotrzebowania
Propozycje dla nauczycieli
• Szkolenia Rad Pedagogicznych i inne
w zależności od zapotrzebowania
Warsztaty na terenie Poradni
• „Twórcze myślenie”
• „Trening Pewności Siebie”
i inne w zależności od zapotrzebowania
psycholog Ewa Jarosz
Dyrektor Poradni
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KONKURS NA KOMIKS HISTORYCZNY
„ZIEMIA KOZIENICKA W XX WIEKU”
Jeszcze tylko do 10 października przyjmowane są zgłoszenia prac konkursowych
w Ogólnopolskim Konkursie na Komiks
Historyczny o Ziemi Kozienickiej w XX w.
Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych serdecznie zaprasza do
wzięcia udziału w konkursie na komiks o Ziemi Kozienickiej w XX wieku.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy komiksowej o tematyce dotyczącej
wydarzeń opartych na historycznych wydarzeniach z XX w. naszego miasta, regionu.
Chcemy zachęcić wszystkich zainteresowanych do zilustrowania historii Kozienic
w nowoczesnej formie przekazu jaką jest komiks. Dopuszczamy różne techniki wykonania prac, np.: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa czy fotografia.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – rysowników, grafików, scenarzystów
– tych zaawansowanych, jak i tych początkujących. Mile widziane są komiksy narysowane przez autorów indywidualnych, ale również przez zespoły autorskie, składające
się, na przykład: z grafika lub rysownika i scenarzysty.
Termin nadsyłania prac mija 10 października 2011 r. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas tegorocznych obchodów narodowego Święta Niepodległości w Kozienicach. Prace zostaną ocenione przez Jury konkursowe wyłonione spośród partnerów
projektu „Każdy dzień jest podróżą przez historię” realizowanego przez Kozienickie
SRH. Najlepsze z prac będą wydane w formie drukowanej.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody:
I miejsce – 3000 zł, II miejsce – 2000 zł, III miejsce – 1000 zł oraz wyróżnienia.
Szczegóły udziału w konkursie zawarto w Regulaminie.
Regulamin, karta zgłoszeniowa i oświadczenie dostępne na stronach www organizatora i partnerów konkursu oraz w siedzibie Stowarzyszenia – Bibliotece Publicznej
Gminy Kozienice ul. Kochanowskiego 22, Kozienice.
Honorowym Przewodniczącym Jury Konkursowego jest Henryk Chmielewski
słynny „Papcio Chmiel”. Patronat nad konkursem objęli: Janusz Stąpór – Starosta Powiatu Kozienickiego i Tomasz Śmietanka – Burmistrz Gminy Kozienice. Partnerami
konkursu są: Gmina Kozienice, Starostwo Powiatowe w Kozienicach, Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego, Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej.
Konkurs organizowany w ramach projektu „Każdy dzień jest podróżą przez historię”, dofinansowany jest przez Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Gminę Kozienice.
krzysztof zając

KLUB FILMOWY W KOZIENICACH
Mazowieckie
Centrum
Sztuki
Współczesnej w Radomiu wspólnie
z Towarzystwem Miłośników Ziemi
Kozienickiej utworzyło w Kozienicach
Klub Filmowy wychodząc naprzeciw
dość licznym głosom reaktywowania
kiedyś funkcjonującego już Klubu Filmowego. Pierwsze projekcje odbyły
się w tym roku, w lipcu i sierpniu była
przerwa w pokazywaniu filmów.
Włodzimierz Pujanek p.o. dyrektora Mazowieckiego Centrum Sztuki
Współczesnej Elektrownia w Radomiu
zaprasza na godzinę 19.00 – 27 września, (jest to ostatni wtorek miesiąca)
na projekcję filmu pt.” Milion dolarów”. Jest to najlepsza polska komedia
w ostatnich latach. Reżyserem tego
filmu jest Janusz Kondratiuk, muzykę napisał Leszek Możdżer. A znako-

mitości występujące w tym filmie to
plejada aktorów: Barbara Krafftówna,
Andrzej Grabowski, Kinga Preis i Tomasz Karolak. Kolejne seanse będą
się odbywały w każdy ostatni wtorek
miesiąca o godzinie 19.00. Jesteśmy
otwarci na propozycje Państwa, jeśli chodzi o pokazywanie filmów i repertuaru, który będzie się pojawiał
w Klubie Filmowym. Na każdym seansie będę obecny, jeśli Państwo będziecie mieli jakieś propozycje ze
swojej strony, co do pokazania filmów
to serdecznie zapraszam na rozmowy
– dodaje dyrektor Pujanek. Projekcje
będą się odbywały w Ognisku Pracy
Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski”
w Kozienicach, ul. Jana Kochanowskiego 1.

www.kozienicepowiat.pl
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kozienicach w roku 2011 r. kontynuuje realizację projektu systemowego „Upowszechnianie integracji społecznej w powiecie
kozienickim” w ramach Poddziałania 7.1.2
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Tegoroczni uczestnicy zostali objęci instrumentami aktywnej integracji m.in. w formie wyjazdowych turnusów szkoleniowych
oraz szkoleniowo-rehabilitacyjnych.
Sześciu wychowanków rodzin zastępczych podczas dwutygodniowego
wyjazdowego turnusu szkoleniowego tj.
od 11-24.07.2011 roku zorganizowanego
w Hotelu Spa „Afrodyta” w Radziejowicach skorzystało ze wsparcia w formie:
• szkolenia komputerowego w zakresie
„Tworzenie stron internetowych”;
• warsztatu umiejętności psychospołecznych z elementami wsparcia w zakresie
poruszania się po rynku pracy;
• indywidualnej terapii psychologicznej.
Całość usługi została wykonana przez
Europejskie Centrum Rozwoju Kapitału
Ludzkiego Katarzyna Piotrowska z Warszawy.
Kolejną grupę wyjazdową stanowiło 12
osób niepełnosprawnych oraz dwóch opiekunów osób niepełnosprawnych. W okresie
od 28.07 do 06.08.2011r. podczas dziesięciodniowego turnusu szkoleniowo-rehabilitacyjnego zorganizowanego w Ośrodku
Rehabilitacyjno-Wczasowym w Okunince
skorzystali z aktywizacji w formie:
• treningu kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie rozwoju osobistego;
• zabiegów rehabilitacyjnych.
Wykonawcą tej usługi był Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum
Kształcenia Zawodowego w Kozienicach.
Następna grupa 20 osób niepełnosprawnych wraz z czterema opiekunami osób
niepełnosprawnych skorzystała z turnusu
szkoleniowo-rehabilitacyjnego w terminie
od 16-29.08.2011r., który także odbył się
w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Astur”, a został zorganizowany
przez Fundację Fuga Mundi z Lublina.
Podczas tej aktywizacji przeprowadzono wsparcie w zakresie:
• szkoleń: przedsiębiorczość krok po kroku, obsługa komputera z elementami
telemarketingu;
• treningu kompetencji i umiejętności społecznych z elementami wsparcia w zakresie poruszania się po rynku pracy;
• zabiegów rehabilitacyjnych;

www.kozienicepowiat.pl

Wyboru wszystkich wykonawców wyjazdowych turnusów aktywizacyjnych dokonano w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.
Kontynuując tegoroczną edycję projektu w okresie wrzesień – grudzień planujemy wsparcie, które zorganizowane zostanąie na terenie Kozienic i okolic. Będą to:
1) szkolenie komputerowe z modułem
magazynowym;
2) szkolenie komputerowe w zakresie obsługi programu Excel;
3) kurs prawa jazdy kat. B, który poprowadzi Ośrodek Szkolenia Kierowców
„Medal” z Radomia;
4) indywidualna terapia psychologiczna.
W wyżej wymienionych formach aktywizacyjnych uczestniczyć będzie 15 osób
niepełnosprawnych.
Kolejnym zaplanowanym przedsięwzięciem jest organizacja we wrześniu pikniku
integracyjnego dla uczestników projektu
systemowego i osób z otoczenia.
Dodatkowo od września w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach funkcjonuje punkt
konsultacyjno-informacyjny, w którym
uczestnicy projektu jak również osoby
z otoczenia mogą korzystać z bezpłatnych
porad psychologa oraz prawnika.
Harmonogram spotkań w PUNKCIE
KONSULTACYJNO-INFORMACYJNYM

Terminy spotkań z Psychologiem
Wrzesień
Czwartek 8.09.2011 godz. 16.00 – 18.00
Piątek
9.09.2011 godz. 15.00 – 18.00
Czwartek 15.09.2011 godz. 16.00 – 18.00
Piątek 16.09.2011 godz. 15.00 – 18.00
Czwartek 22.09.2011 godz. 16.00 – 18.00
Piątek 23.09.2011 godz. 15.00 – 18.00
Październik
Czwartek 6.10.2011 godz. 16.00 – 18.00
Piątek
7.10.2011 godz. 15.00 – 18.00
Czwartek 20.10.2011 godz. 16.00 – 18.00
Piątek 21.10.2011 godz. 15.00 – 18.00
Czwartek 27.10.2011 godz. 16.00 – 18.00
Piątek 28.10.2011 godz. 15.00 – 18.00
Listopad
Czwartek 10.11.2011 godz. 16.00 – 18.00
Czwartek 17.11.2011 godz. 16.00 – 18.00
Piątek 18.11.2011 godz. 15.00 – 18.00
Czwartek 24.11.2011 godz. 16.00 – 18.00
Piątek 25.11.2011 godz. 15.00 – 18.00

Grudzień
Czwartek 1.12.2011 godz. 16.00 – 18.00
Piątek
2.12.2011 godz. 15.00 – 18.00
Czwartek 8.12.2011 godz. 16.00 – 18.00
Piątek
9.12.2011 godz. 15.00 – 18.00
Czwartek 15.12.2011 godz. 16.00 – 18.00
Terminy spotkań z Prawnikiem
Wrzesień
Piątek 9.09.2011 godz. 15.00 – 18.00
Piątek 16.09.2011 godz. 15.00 – 18.00
Piątek 23.09.2011 godz. 15.00 – 18.00
Październik
Piątek
Piątek
Piątek

7.10.2011 godz. 15.00 – 18.00
21.10.2011 godz. 15.00 – 18.00
28.10.2011 godz. 15.00 – 18.00

Listopad
Piątek 18.11.2011 godz. 15.00 – 18.00
Piątek 25.11.2011 godz. 15.00 – 18.00
Grudzień
Piątek 2.12.2011 godz. 15.00 – 18.00
Piątek 09.12.2011 godz. 15.00 – 18.00
Mając na uwadze zawartą umowę
z Mazowiecką Jednostką Wdrażania
Programów Unijnych w Warszawie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie realizować projekt systemowy do
2013 roku. Dotychczasowe inicjatywy
w ramach projektu „Upowszechnianie
integracji społecznej w Powiecie kozienickim” były pozytywnie oceniane przez
osoby, które w poszczególnych latach
realizowanego projektu uczestniczyły
w różnych formach wsparcia.
Dlatego zainteresowane osoby zachęcamy do skorzystania z organizowanych
w ramach projektu form pomocy, które są
całkowicie nieodpłatne.
W celu uzyskania bliższych informacji
prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach ul. Świerczewskiego 20. Informacje
można uzyskać także pod numerem telefonu 48/611-02-26, fax 48/611-02-25, jak
również na stronie internetowej projektu:
www.pcpr.kozienice.pl
Violetta Bednarek
Koordynator projektu systemowego
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ABC KONSUMENTA

JAK REKLAMOWAĆ NIEUDANĄ IMPREZĘ TURYSTYCZNĄ
I. Za co odpowiada organizator turystyki?
1. Organizator turystyki odpowiada za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub
nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
1) działaniem lub zaniechaniem klienta;
2) działaniem lub zaniechaniem osób
trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych
w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć
ani uniknąć, albo
3) siłą wyższą.
2. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy, w przypadkach wymienionych
w ust. 1, nie zwalnia organizatora turystyki od obowiązku udzielenia w czasie
trwania imprezy turystycznej pomocy
poszkodowanemu klientowi.
II. Co możemy reklamować w imprezie
turystycznej?
Praktycznie wszystko za co zapłaciliśmy, a czego nie otrzymaliśmy lub otrzymaliśmy w ilości i jakości nie odpowiadającej umowie.
III. Jak reklamować wadliwe wykonanie usługi turystycznej?
Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej
klient stwierdza wadliwe wykonywanie
umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora turystyki, w sposób odpowiedni

dla rodzaju usługi. Umowa powinna jednoznacznie określać obowiązek klienta
w tym zakresie. Musimy zostawić sobie
kopię takiego zgłoszenia wraz z dowodem jego wysłania. Jest to niezbędne dla
celów dowodowych gdyby doszło do procesu sądowego.
Niezależnie od zawiadomienia klient
może złożyć organizatorowi turystyki reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz
określenie swojego żądania, w terminie
nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Najlepiej tego dokonać
wysyłając reklamację listem poleconym
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
na adres organizatora usługi turystycznej uwidoczniony w umowie.
Należy pamiętać, że to na konsumencie ciąży obowiązek udowodnienia wadliwego wykonania umowy o usługę turystyczną, dlatego też musimy dysponować
opisem imprezy zawartym w katalogu
wydanym przez organizatora lub wydrukiem strony internetowej, która zawiera
ten opis.
Pomocą w określeniu wysokości roszczenia może być Tabela Frankfurcka,
która co prawda nie ma mocy urzędowej
w Polsce, ale coraz częściej jest stosowana przy rozstrzyganiu sporów na linii
konsument – organizator turystyki celem
ustalenia wysokości odszkodowania za
wadliwie wykonaną umowę.
Oferty first minute i last minute,
mimo że są sprzedawane po niższej

cenie podlegają reklamacji na tych samych zasadach co imprezy nieobjęte
promocją.
IV. A jeżeli organizator imprezy turystycznej nie zaspokoi naszego roszczenia?
1. W wypadku odmowy uwzględnienia
reklamacji organizator turystyki jest
obowiązany szczegółowo uzasadnić na
piśmie przyczyny odmowy.
2. Jeżeli organizator turystyki nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji,
złożonej w terminie 30 dni od dnia jej
złożenia, a w razie reklamacji złożonej
w trakcie trwania imprezy turystycznej
w terminie 30 dni od dnia zakończenia
imprezy turystycznej, uważa się, że
uznał reklamację za uzasadnioną.
W obu tych przypadkach, aby uzyskać
odszkodowanie musimy złożyć pozew do
sądu. Niestety najczęściej będzie to sąd
rejonowy właściwy dla siedziby organizatora turystyki.
W przypadku gdy organizator turystyki nie ma siedziby w Polsce lecz w którymś z krajów Unii Europejskiej możemy
zwrócić się o pomoc do Europejskiego
Centrum Konsumenckiego, które może
przeprowadzić mediację.
Stanisław Gąsior
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
w Kozienicach na podstawie Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.Tabela frankfurcka

TABELA FRANKFURCKA
Rodzaj usługi
I. Nocleg
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Pozycja wad

Stopa
procentowa

1)

Różnica w odniesieniu do zarezerwowanego obiektu

10-25

2)

Różnica w miejscowym położeniu (odległość od plaży)

5-15

3)

Różnica w sposobie zakwaterowania w zarezerwowanym
hotelu ( hotel zamiast bungalowów, inne piętro)

4)

Różnica w rodzaju pokoi:
a)
2-os.zamiast 1-os.
b)
3-os.zamiast 1-os.
c)
3-os.zamiast 2-os.
d)
4-os.zamiast 3-os.

5)

Wady w wyposażeniu pokoju:
a)
za mała powierzchnia
b)
brak balkonu
c)
brak widoku na morze
d)
brak (własnej) łazienki/WC
e)
brak (własnego) WC
f)
brak (własnego) prysznica
g)
brak klimatyzacji
h)
brak radia/TV
i)
zbyt mała liczba mebli
j)
uszkodzenia (pęknięcia, wilgoć, itp.)
k)
robactwo

20
25
20-25
20-30
5-10
5-10
5-10
15-25
15
10
10-20
5
5-15
10-50
10-50

Uwagi
w zależności od odległości

decyduje to, czy zostały umieszczone razem osoby z
tej samej rezerwacji, czy osoby nieznane.

w przypadku potwierdzenia/ w zależności od pory
roku
w przypadku zgody przy rezerwacji
przy rezerwacji w przypadku potwierdzenia/ w
zależności od pory roku w przypadku zgody

Dokończenie na str. 11
www.kozienicepowiat.pl
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Awaria urządzeń zasilających:
a)
toaleta
b)
łazienka/bojler ciepłej wody
c)
awaria prądu/gazu
d)
woda
e)
klimatyzacja
f)
winda

15
15
10-20
10
10-20
5-10

7)

Obsługa:
a)
b)
c)

25
10-20
5-10

8)

Niedogodności:
a)
hałas w dzień
b)
hałas w nocy
c)
przykre zapachy

9)

Brak (potwierdzonych) czynników uzdrowiskowych (kąpiele
termalne, masaże)

1)

Całkowity brak

2)

Wady treściowe
a)
monotonny jadłospis
b)
niewystarczająca liczba ciepłych posiłków
c)
zepsute (nie nadające się do spożycia) posiłki

3)

Obsługa:
a)
b)
c)
d)
e)

4)

Brak klimatyzacji w stołówce

5-10

w przypadku potwierdzenia

1)

Brak basenu lub zabrudzony basen odkryty

10-20

w przypadku potwierdzenia

2)

Brak basenu krytego:
a)
w przypadku istniejącego basenu odkrytego
b)
w przypadku braku basenu odkrytego

6)

II. Wyżywienie

III. Pozostałe

IV. Transport

całkowity brak
złe sprzątanie
niewystarczająca zmiana pościeli, ręczników

samoobsługa (zamiast kelnera)
długie czasy oczekiwania
jedzenie zmianowe
zabrudzone stoły
zabrudzone naczynia, sztućce

w zależności od pory roku
w zależności od piętra

5-25
10-40
5-15
20-40

w zależności od rodzaju potwierdzenia projektu (np. urlop
uzdrowiskowy)

50
5
10
20-30
10-15
5-15
10
5-10
10-15

10
20
5

w przypadku potwierdzenia o ile korzystanie możliwe jest ze
względu na porę roku

3)

Brak sauny

4)

Brak kortu tenisowego

5-10

w przypadku potwierdzenia

5)

Brak pola do mini golfa

3-5

w przypadku potwierdzenia

6)

Brak szkoły żeglarskiej, szkoły surfingu, szkoły nurkowania

5-10

w przypadku potwierdzenia

7)

Brak możliwości jazdy konnej

5-10

w przypadku potwierdzenia

8)

Brak opieki nad dziećmi

5-10

w przypadku potwierdzenia

9)

Brak możliwości kąpieli w morzu

10-20

w zależności od opisu projektu i przewidywalnych
rozbieżności

10)

Zanieczyszczona plaża

10-20

11)

Brak leżaków plażowych, parasoli przeciwsłonecznych

5-10

w przypadku potwierdzenia

12)

Brak snackbaru lub baru plażowego

0-5

w zależności od zastępczych możliwości

13)

Brak plaży dla naturystów

14)

Brak restauracji lub supermarketu:
a)
przy wyżywieniu w hotelu
b)
przy samodzielnym wyżywieniu
c)
przy podróżach studyjnych z naukowym
przewodnictwem

10-20
0-5
10-20
20-30

w przypadku potwierdzenia

w przypadku potwierdzenia
w przypadku potwierdzenia/ w zależności od możliwych
rozbieżności
w przypadku potwierdzenia

15)

Brak instytucji rozrywkowych (dyskoteka, klub nocny, kino,
animatorzy)

5-15

w przypadku potwierdzenia

16)

Brak butików lub deptaków

0-5

w zależności od możliwych rozbieżności

17)

Brak wycieczek na ląd przy podróżach statkiem

18)

Brak pilota wycieczki:
a)
zwykła organizacja
b)
przy wycieczkach ze zwiedzaniem
c)
przy podróżach studyjnych z naukowym
przewodnictwem

19)

Strata czasu przez konieczną przeprowadzkę:
a)
w tym samym hotelu
b)
do innego hotelu

1)

Odlot przesunięty w czasie o ponad 4 godziny

2)

Wady wyposażenia:
a)
niższa klasa
b)
znaczna rozbieżność od normalnego stand.

3)

Obsługa:
a)
b)

wyżywienie
brak powszechnej w danej klasie lotu rozrywki (radio,
film, itd.)

20-30

0-15
10-20
20-30

udziałowej ceny podróży na dzień wycieczki na ląd

w przypadku potwierdzenia
udziałowa cena podróży:
za ½ dnia
za 1 dzień

5

Udziałowej ceny podróży za jeden dzień za każdą kolejną
godzinę

10-15
5-10

5
5

4)

Zamiana środka transportu

udziałowa cena podróży przypadająca na opóźnienie w
transporcie

5)

Brak transferu z lotniska (dworca) do hotelu

koszty zastępczego środka transportu
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