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BUDŻET POWIATU KOZIENICKIEGO Powiat Kozienicki
Stolicą Kultury
NA 2012 ROK
29 grudnia 2011 roku na XV Sesji
Rady Powiatu został uchwalony budżet
powiatu na 2012 rok.
Dochody budżetowe na 2012 rok prognozuje się w wysokości 53 625 874 zł,
w tym dochody bieżące 49 125 874 zł, a dochody majątkowe 4 500 000 złotych.
Na prognozowaną kwotę dochodów
składają się : subwencja ogólna w wysokości 21 333 393 zł, (wzrost o 1,1% w stosunku do 2011 roku), dotacje celowe z budżetu
państwa w wysokości 6 886 346 zł, dochody
własne w wysokości 24 963 135 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 443 000 zł.
Subwencja ogólna składa się z trzech
części: oświatowej – 17 321 234 zł (wielkość na poziomie 2011 roku), wyrównawczej – 462 314 zł, równoważącej –
3 549 845 zł.
Dotacje celowe z budżetu państwa
obejmują: dotacje na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej –
6 369 346 zł, dotacje na realizację bie-

– wpływy z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska (FOŚ) – 2 830 000 zł,
– wpływy z usług – 2 620 684 zł (w tym
odpłatność DPS – 1 813 884 zł, FGZGiK – 469 000 zł, za wyżywienie
w internatach – 335 800 zł),
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 349 900 zł,
– wpływy z opłaty komunikacyjnej
– 1 335 800,60 zł,
– dotacje otrzymane od innych powiatów
w zakresie opieki społecznej-756 500 zł,
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich
– 386 900,40 zł,
– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
– 250 827,00 zł
– wpływy z gmin w ramach pomocy miedzy j.s.t – 2 513 210 zł.
W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano dochody w kwocie
2 500 000 zł ze sprzedaży gruntu.

W skład pozostałych dochodów wchodzą: środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych
z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 130.000 zł oraz środki z Funduszu
Pracy na finansowanie kosztów wynagro-

Zarząd Województwa Mazowieckiego od roku 2003 ogłasza corocznie
konkursy na realizację przedsięwzięcia
pod nazwą „Stolica Kultury Mazowsza”. Warunkiem udziału w konkursie
jest między innymi przedłożenie propozycji rocznego programu imprez
kulturalnych organizowanych w powiecie wraz z preliminarzem kosztów,
informacji o wartościach kulturowych
i historycznych powiatu między innymi liczbie i znaczeniu zabytków,
miejsca w historii Mazowsza i Polski, znaczących postaciach zapisanych
w dziejach, jak również informacji
o promocji przedsięwzięć relaizowanych w ramach projektu.
Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach
w październiku 2011 roku przedstawił
wymaganą ofertę, która zyskała uznanie
Komisji Konkursowej powołanej przez
Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika i została wysoko
oceniona, a na decyzję komisji miały
wpływ również dotychczasowe dokonania starostwa w zakresie upowszechniania kultury. Dzięki temu zwycięzcą
konkursu „Stolica Kultury Mazowsza”
na rok 2012 został Powiat Kozienicki.
Wraz z zaszczytnym tytułem otrzymamy wsparcie finansowe z budżetu
województwa mazowieckiego w wysokości 150 tysięcy złotych.
Program imprez kulturalnych organizowanych w ramach konkursu będzie
realizowany od momentu przekazania
symbolicznego „Klucza do Stolicy”
przez laureata z roku ubiegłego – Powiat Żyrardowski.
Powiat Kozienicki jest już 11 powiatem po pułtuskim, węgrowskim, sokołowskim, szydłowieckim, płońskim,
sierpeckim, makowskim, piaseczyńskim, sochaczewskim i żyrardowskim,
który otrzymał zaszczytny tytuł „Stolicy Kultury Mazowsza”.

Dokończenie na str. 2

Lucyna Domańska-Stankiewicz

Skarbnik Powiatu – Jadwiga Kręcisz
żących zadań własnych – 517.000 zł
(w zakresie pomocy społecznej).
Dochody własne powiatu obejmują
głównie:
– udział w podatku dochodowym od osób
fizycznych PIT – 8 872 297 zł,
– udział w podatku dochodowym od osób
prawnych CIT– 1 500 000 zł,

Mazowsza 2012
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BUDŻET POWIATU KOZIENICKIEGO
NA 2012 ROK
dzeń i składek na ubezpieczenia społeczne
pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
– 313 000,00 zł,
Wydatki budżetowe na 2012 rok
planuje się w wysokości 59 652 874 zł,
w tym wydatki bieżące 50 785 577,91 zł,
a wydatki majątkowe 8 867 296,09 zł.
W projekcie budżetu powiatu na
2011 rok zaplanowana kwota wydatków
wynosiła 55 766 912,00 zł.
Jak powiedziała Jadwiga Kręcisz
Skarbnik Powiatu: na podstawie decyzji
Ministra Finansów po raz pierwszy powiat kozienicki w 2012 roku jest zobowiązany dokonać wpłaty do budżetu państwa
w kwocie 1 258 999 zł (z przeznaczeniem
na część równoważącą subwencji ogólnej
dla powiatów).
Zasady dotyczące naliczenia i dokonywania wpłat określa ustawa o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego.
Wpłat do budżetu dokonują powiaty,
w których wskaźnik dochodów podatkowych
na 1 mieszkańca (wskaźnik P) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnik
Pp). Wskaźnik P dla powiatu kozienickiego na 2012 rok wynosi 197,63, a wskaźnik Pp 157,69, a więc P:Pp=125,33%.
Podstawę do wyliczenia wskaźników na
2012 rok stanowią dane z 2010 roku, tj.
z roku poprzedzającego rok bazowy.
W ramach wydatków inwestycyjnych
na inwestycje drogowe zaplanowano kwotę
4 455 000 zł, na kontynuację budowy budynku mieszkalnego dla mieszkańców
DPS rozpoczętej w 2011 roku zaplanowano
850 000 zł, dla Szpitala Powiatowego przeznaczono w formie dotacji 1 482 000 zł,
w tym na termorenowację łącznika kwotę
982 000 zł.

Na budowę boiska piłkarskiego przy
ZS Nr 1 w Kozienicach zaplanowano
środki własne w kwocie 200 000 zł, inwestycja będzie realizowana pod warunkiem
uzyskania dofinansowania z Ministerstwa
Sportu i Turystyki.
Ze środków uzyskanych z opłat za korzystanie ze środowiska planuje się przeznaczyć dla gmin z terenu powiatu kozienickiego dotacje celowe – 1 350 000 zł na pomoc
finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
Na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy europejskich
zaplanowano kwotę 1 199 246,09 zł.
Na 2012 rok planuje się udzielenie dotacji z budżetu powiatu w ogólnej kwocie
5 611 040,09 zł, z tego podmiotom należącym do sektora finansów publicznych
3 706 880,09 zł, podmiotom nienależącym do
sektora finansów publicznych 1 404 160 zł,
w tym dla szkół niepublicznych 1 364 160 zł,
dla Stowarzyszeń (w ramach pożytku publicznego) 40 000 zł.
Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 1 907 439 zł, z tego na koszty obligacji i odsetki od wyemitowanych
obligacji 350 000 zł, na wydatki z tytułu
poręczenia kredytów dla Szpitala Powiatowego w Kozienicach 1 557 439 zł.
W budżecie powiatu na 2012 rok utworzono rezerwy w kwocie 1 300 000 zł, w tym:
rezerwę ogólną w kwocie 390 000 zł oraz rezerwy celowe: na wydatki oświatowe w kwocie 800 000 zł na realizację zadań własnych
i z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 110 000 zł.
Planowany deficyt budżetowy na
2012 rok wynosi 6 027 000 zł.
Źródłami pokrycia deficytu będą

przychody:
– z emisji obligacji – 3 200 000 zł,
– z wolnych środków – 2 827 000 zł.
Ogółem
przychody
zaplanowano
w kwocie 6 827 000 zł, z tego: z emisji obligacji 4 00000 zł, z wolnych środków 2 827 000 zł, a rozchody na wykup obligacji zaplanowano w kwocie
800 000,00 zł. Przychód z emisji obligacji
w kwocie 4 000 000 zł planuje się przeznaczyć na: 3 200 000,00 zł. – na inwestycje
i remonty, a 800 000,00 zł. – na wykup obligacji.
Zadłużenie powiatu na dzień 1 stycznia
2012 roku z tytułu emisji obligacji samorządowych wynosić będzie 4 800 000 zł,
a planowane na 31 grudnia 2012 rok
8 000 000 zł.
Wskaźnik zadłużenia do planowanych
dochodów na koniec roku budżetowego
wyniesie 15,63 %, a planowany wskaźnik
obciążenia budżetu spłatami zadłużenia
łącznie z kosztami obsługi i spłatami kwot
wynikających z udzielonych poręczeń wyniesie 5,29% dodaje Skarbnik Powiatu.
Przy opracowywaniu projektu budżetu
na 2012 rok Zarząd Powiatu uwzględnił
założenia przyjęte w projekcie budżetu
państwa na 2012 rok:
– prognozowany średnioroczny wskaźnik
cen towarów i usług konsumpcyjnych
w wysokości 102,8%,
– średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
– wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić
będzie 2,45% podstawy wymiaru składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
danuta delekta

Wieloletnia Prognoza Finansowa
na lata 2012 – 2037

Wieloletnia Prognoza Finansowa
została sporządzona zgodnie z art.
227 ustawy o finansach publicznych na
rok budżetowy 2012 oraz na kolejnych
25 lat, tj. do roku 2037, ponieważ na taki
okres zaciągnięto zobowiązania z tytułu
poręczeń kredytów dla Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Kozienicach.
Na 2012 rok przyjęto dochody
ogółem w wysokości 53 625 874 zł.
Na wydatki majątkowe zaplanowano
8 867 296 09 zł, natomiast wydat-
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ki majątkowe objęte limitem to kwota
1 023 296,09 zł.
Na lata 2013 – 2017 planowane
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
dochody i wydatki budżetowe wykazują tendencję niewielkiego wzrostu
z wyjątkiem roku 2015, na który założono zmniejszenie dochodów i wydatków
w porównaniu z rokiem 2014. Po sfinansowaniu z dochodów ogółem wydatków
(bieżących i majątkowych) pozostają
środki na spłatę długu – wykup obligacji zakładany do 2019 roku.

Na lata 2018 – 2037 przyjęto wysokość dochodów i wydatków budżetowych na zbliżonym poziomie, 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 roku
o finansach publicznych.

www.kozienicepowiat.pl
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Zapomniane „cmentarzyska odpadów”–
mogilnik w Zajezierzu
Już od dawna mówi się o miejscach,
w których w latach 60. i 70. XX wieku nagminnie składowane były trujące
substancje, przeterminowane środki
ochrony roślin, środki farmaceutyczne
czy skażone opakowania różnego rodzaju. Miejsca te, zwane mogilnikami,

to dla środowiska przyrodniczego istna
bomba chemiczna. Dlatego też na mocy
dyrektywy Unii Europejskiej wszystkie
mogilniki znajdujące się na terenie Polski muszą zostać zlikwidowane.
Jeden z nich znajduje się na terenie
powiatu kozienickiego w Zajezierzu,
w gminie Sieciechów. W lipcu
2011 roku Starostwo Powiatowe w Kozienicach ogłosiło przetarg na rozpoznanie mogilnika, czyli wykonanie prac
polegających na wejściu do mogilnika
z saperskim zabezpieczeniem, zbadaniu zawartości mogilnika, określeniu
szkodliwych parametrów w powietrzu,
zbadaniu stopnia promieniotwórczości oraz pełnym rozpoznaniu jakościowo-ilościowym
zgromadzonych
tam
odpadów.
W sierpniu przetarg został rozs t r z y g n i ę t y,
a w październiku i listopadzie
przeprowadzono
wyżej wymienione prace.
Jak powiedział
nam Piotr Manecki – kierownik robót na mogilniku
w
Zajezierzu,
przedstawiciel firmy HYDROGEOTECHNIKA Kielce Sp. z o.o. mogilnik składa się z jednego korytarza głównego o długości około 40 m
i dwóch bocznych korytarzy o długości
www.kozienicepowiat.pl

3 m każdy. Odpady tam zgromadzone to
jedna wielka mieszanina butelek, części kartonowych, papierowych i skrzyń
drewnianych, w skład których wchodzą
głównie pestycydy stosowane nagminnie
w latach 60 – tych i 70 – tych XX wieku.
Większość z tych odpadów było nadpalonych z tego względu,
że na początku lat
80 – tych wybuchł
tam pożar, który był
bardzo długo gaszony, a ujarzmiono go
dopiero po zalaniu
betonem
jednego
z głównych wejść.
Ze względu na to,
że mogilnik powstał
w zabytkowym Forcie Wannowskiego
(Bema) oraz bliskie
sąsiedztwo Opactwa
i Sieciechowa, podczas wszystkich prac
ziemnych, rozpoznawczych potrzebny
był również nadzór archeologa. Mieliśmy nadzieję, że zachowały się jakieś
urządzenia, instalacje typu obejmy, szyny cokolwiek takiego, które były obecne
w transporcie amunicji, składowaniu
amunicji w korytarzach kaponiery barkowej, ale nic takiego się nie zachowało. Nie było tam niczego godnego uwagi,
poza oczywiście samą architekturą fortyfikacyjną i rozpoznaniem korytarza, który
był przez 30 lat zamknięty dla normalnego
obiegu, zwiedzania i pomiarów – powiedział Jarosław Święcicki – archeolog.
Ze wszystkich dokonanych pomiarów wewnątrz mogilnika, jak również

w jego obrębie, nie stwierdzono obecności izotopów promieniotwórczych oraz
zagrożenia radiometrycznego na tym
terenie.
ALEKSANDRA PAJDA

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013
Wśród wniosków, które znalazły
wsparcie finansowe z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 – 2013 w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego znalazły się wnioski trzech gmin powiatu
kozienickiego – gminy Kozienice, Głowaczów i Magnuszew.
Celem tego działania jest wywarcie
wpływu na poprawę jakości życia na
obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych
mieszkańców wsi oraz promowanie
obszarów wiejskich. Działanie „Odnowa i rozwój wsi” umożliwia rozwój
tożsamości społeczności wiejskiej,
zachowanie dziedzictwa kulturowego
i specyfiki tych obszarów oraz wpłynie
na wzrost ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.
Dzięki przyznanemu dofinansowaniu 624 999 zł gmina Głowaczów
planuje rozbudowę remizy OSP, tak
aby powstał wielofunkcyjny budynek,
w którym będzie Centrum Społeczno – Kulturalne, Sportowe i Rekreacyjne Głowaczowa. Dotacja pozwoli
również na zaplanowaną rozbudowę
z przebudową urządzeń sportowo rekreacyjnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzózie. W Brzózie
planowany jest także remont elewacji
od wschodniej i zachodniej strony oraz
zewnętrznych schodów i dzwonnicy
zabytkowego kościoła parafialnego
p.w. Św. Bartłomieja.
Gmina Magnuszew z łącznej kwoty
dofinansowania 547 489 zł zamierza
wykonać remont okien zabytkowego
kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej
Marii Panny w Rozniszewie, rewitalizację skansenu Wojska Polskiego w Mniszewie oraz budowę świetlicy wiejskiej
w Trzebieniu.
Gmina Kozienice natomiast dostała
141 555 zł dofinansowania na budowę
placu zabaw dla dzieci przy Publicznej
Szkole Podstawowej w Janikowie.
Dotychczas w całym kraju dzięki
realizacji tego typu projektów odnowione zostały ważne historyczne i kulturalne miejsca w małych miejscowościach, co znacząco wpłynęło zarówno
na poprawę jakości życia mieszkańców, jak również na atrakcyjność tych
miejscowości.
Agnieszka Gajda
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Wydarzenia/Informacje

Wystawa „Boży bojownicy – Jan Żiżka i husyci
w walkach z Zakonem Krzyżackim” w Muzeum
Regionalnym w Kozienicach
Do końca lutego w Muzeum Regionalnym w Kozienicach można odwiedzać wystawę zatytułowaną „Boży bojownicy – Jan
Żiżka i husyci w walkach z Zakonem Krzyżackim”. Wystawa ma charakter międzynarodowy, ponieważ jej projekt przygotowany
został przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Centrum Czeskie
w Warszawie i Husyckie Muzeum w Taborze,
Instytut Słowacki w Warszawie, Szariskie
Muzeum w Bardejovie, Węgierski Instytut
Kultury w Warszawie i Deri Muzeum w Debreczynie oraz we współpracy z kilkoma muzeami z Czech, Słowacji i Węgier. Wystawa
otrzymała dofinansowanie z Międzynarodo-

rycerstwa polskiego uczestniczyły w nich
zaciężne wojska husyckie, które wyróżniały się nowymi rodzajami broni i prostą,
aczkolwiek bardzo skuteczną formą walki
w taborze tworzonym przez specjalnie wykonane wozy. Właśnie replikę takiego wozu
husyckiego z bronią palną i drzewcową
można obejrzeć na wystawie w Muzeum
Regionalnym w Kozienicach obok replik
uzbrojenia, ubiorów i wyposażenia wojsk
husyckich z pierwszej połowy XV wieku.
Wystawa, która opowiada kim byli husyci, a także o ich religii, wojnach, uzbrojeniu oraz charakterystycznym sposobie
walki obrazuje znakomicie czasy średnio-

wego Funduszu Wyszehradzkiego. Patronat
nad nią objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz ambasadorowie Czech, Węgier i Słowacji.
Celem organizatorów wystawy było
włączenie jej w obchody 600 – lecia bitwy pod Grunwaldem oraz przybliżenie
odbiorcom mało znanego wątku naszej historii dotyczącego udziału wojsk czeskich
w tej bitwie, wspólnej wyprawy wojsk
polskich i husyckich na podległe Zakonowi Pomorze Gdańskie oraz tła historycznego tych wydarzeń.
Jan Żiżka to jeden z największych czeskich bohaterów narodowych, który był
przywódcą i strategiem taborytów w czasie
rewolucji husyckiej. Naukę rzemiosła wojennego rozpoczął jako rycerz rozbójnik,
natomiast w bitwie pod Grunwaldem walczył już pod dowództwem Władysława Jagiełły jako najemnik. Miedzy innymi jego
postać uwiecznił Jan Matejko w centralnym
miejscu obrazu przedstawiającego tę bitwę.
Bitwa pod Grunwaldem, jedna z największych bitew w historii średniowiecznej
Europy, stanowiła punkt kulminacyjny konfliktu z Zakonem Krzyżackim, jednak walki
trwały jeszcze przez wiele lat po niej. Obok

wiecza dzięki mapom i planszom tekstowym, dzięki którym można dowiedzieć
się wielu ciekawych faktów dotyczących
np. herbu Pilzna czy rozgrywek politycznych w ówczesnej Europie.
Tytuł wystawy nawiązuje do sagi
husyckiej autorstwa Andrzeja Sapkowskiego, nadając jej tytuł zaczerpnięty
z drugiego tomu sagi. Świadczy to o wyobraźni autorów zafascynowanych pisarstwem Sapkowskiego, ale również daje
poczucie, że historia może emanować
nie tylko patosem, lecz także poczuciem
humoru i zwyczajną mądrością życiową
poszczególnych jej uczestników.
Kozienice są obecnie jedynym miastem w Polsce, które gości wystawę i robi
to już po raz drugi. Wystawę można było
zobaczyć w Kozienicach w 2010 roku,
w drodze pod Grunwald, gdzie wpisywała
się w rekonstrukcję z okazji 600 – lecia
bitwy i została zaprezentowana w formie
widowiska historycznego.
Po gościnnej wizycie w Kozienicach
wystawa przez dłuższy czas będzie eksponowana na terenach Czech, Słowacji
i Węgier.
Agnieszka Gajda
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Nagroda Ministra
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego
W dniu 12.12.2011 w Warszawie na
Stadionie Narodowym odbyła się uroczystość wręczenia nagród w ramach IX
edycji konkursu na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską lub studencką na temat
własności intelektualnej, zorganizowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, na który wpłynęły
prace z terenu całego kraju.
Miło nam poinformować, że nagrodę
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymała mieszkanka Głowaczowa – mgr Joanna Jasińska, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej
w Lublinie, za pracę „Prawo autorskie
uniwersytetu do utworów zrealizowanych przez pracowników i studentów”.
Dodatkowo, w związku z tym, iż uroczystość odbywała się na Stadionie Narodowym, nagrodzeni otrzymali od UEFA
pamiątki związane z EURO 2012 (m.in.
oficjalne piłki nożne EURO 2012).
Cieszymy się, mówi Wójt Stanisław
Bojarski, że osoby, które zaczynały swoje
kształcenie w naszych szkołach mogą, bez
żadnych kompleksów, rozwijać swoje umiejętności i talenty. Pani Joanna, obecnie aplikant notarialny, już wcześniej otrzymała za
swoje osiągnięcia w nauce stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz
podziękowania i dyplom uznania rektora
Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej
w Lublinie. Oznacza to, iż nasz wieloletni
wysiłek w rozwój oświaty na terenie gminy
Głowaczów idzie w dobry kierunku i przynosi wymierne efekty.
A jak mówi pani Joanna, właściwe
ukształtowanie młodego umysłu ma znaczący wpływ na późniejsze możliwości
rozwojowe. Dorobek naukowy osiągany
w oparciu o ciężką pracę i intelekt musi
opierać się na wiedzy jaką zdobywamy
przez całe życie poczynając od szkoły podstawowej, a kończąc na uniwersytecie.
Jury oceniające prace obradowało
w składzie:
prof. dr hab. Jan Błeszyński – Uniwersytet Warszawski (Przewodniczący);
dr Małgorzata Modrzejewska – Przegląd
Prawa Handlowego;
prof. dr hab. Krystyna SzczepanowskaKozłowska – Uniwersytet Warszawski;
prof. dr hab. Helena Żakowska-Henzler –
Polska Akademia Nauk; dr Alicja Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego RP.
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Informacje

Projekt „Zapewnienie gospodarki wodno – ściekowej
na terenie Gminy Kozienice”
Realizacja Projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską, pn.:
„Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie
Gminy Kozienice”, wkracza w końcową fazę. Aktualny stan realizacji prac
największej inwestycji w Gminie Kozienice został zaprezentowany podczas
konferencji prasowej, która odbyła się
w grudniu 2011 roku..
Konferencję otworzył Igor Czerwiński – zastępca burmistrza Gminy Kozienice ds. technicznych, który nadzoruje
realizację Projektu. Powitał on wszystkich zgromadzonych, dziękując za duże
zainteresowanie gminną inwestycją.
Wśród zaproszonych gości konferencji
znaleźli się m.in.: przedstawiciele Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, pracownicy Urzędu Miejskiego
i Kozienickiej Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. – zaangażowani w realizację
Projektu, radni Rady Miejskiej i Rady
Powiatu Kozienickiego, przedstawiciele wykonawców, mieszkańcy Gminy
Kozienice, a także lokalne media.
Głos w imieniu Prezesa WFOŚiGW
w Warszawie zabrał Jarosław Sarul,
który podziękował za zaproszenie i pogratulował dotychczasowej pracy przy
realizacji Projektu. Przedstawił on także
w pozytywnym świetle współpracę
swoją, jak i instytucji, którą reprezentuje z kozienicką Jednostką Realizującą Projekt. Dodajmy, iż koordynatorem
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działań JRP jest Robert Wojcieszek.
Po uroczystych powitaniach mieliśmy okazję wysłuchania prezentacji
przygotowanej przez Marka Czernika
– przedstawiciela firmy Safege, która zajmuje się sprawami popularyzacji
i promocji kozienickiej inwestycji.
W prezentacji mieliśmy okazję zapoznać się z aktualnym stanem realizacji
Projektu oraz zasadami jego finansowania. Aktualnie zrealizowane zostały prace za kwotę ponad 28 mln złotych, na
co składają się pieniądze unijne (około
16 mln), a także wsparcie – w postaci
pożyczki – z WFOŚiGW w Warszawie
w kwocie 6 450 000 złotych.
W ramach Projektu wybudowano
ponad 46 km sieci wodociągowej i prawie 42 km kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach:
Opatkowice, Majdany, Holendry Piotrkowskie, Holendry
Kozienickie, Kuźmy, Piotrkowice, Holendry Kuźmińskie
i Psary. Od podstaw wybudowana została stacja uzdatniania
wody w Janowie, natomiast
dwie pozostałe: w Stanisławicach oraz w Łuczynowie
przeszły gruntowną modernizację. Trwają ostatnie prace na
oczyszczalni ścieków w Kozienicach, wciąż trwa budowa
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Należy podkreślić,
iż jest to jedna z największych
inwestycji realizowanych ze
środków unijnych na Mazowszu, a nawet w skali kraju,
która wpisuje się w liczne proekologiczne przedsięwzięcia
w Gminie Kozienice. W wy-

niku jej realizacji do sieci kanalizacji
wodociągowej podłączonych zostanie
około 2 300 osób. Realizacja projektu
zapewniającego prawidłową gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy
korzystnie wpłynie na poprawę infrastruktury sanitarnej oraz stworzy lepsze
warunki życia naszym mieszkańcom.
Zapewni również znaczną poprawę
środowiska na obszarach chronionych
w ramach sieci Natura 2000.
Po zakończeniu wystąpienia konsultanta Safege ciekawą prezentację przedstawił Wojciech Stawiany z Zespołu
Strategii i Współpracy w Departamencie
Komunikacji i Strategii Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. „Problematyka środowiska, energetyki i klimatu w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej
w latach 2014 – 2020”.
W drugiej, wyjazdowej części konferencji wszyscy uczestnicy udali się na
teren kozienickiej oczyszczalni ścieków.
W obecności przedstawiciela Wykonawcy mogli naocznie zweryfikować postępy
realizowanej inwestycji na terenie oczyszczalni. Na początku zapoznali się z zakresem zaplanowanych prac na obiekcie, a następnie oglądali zaawansowanie robót i ich
wyniki w postaci m.in. słonecznej suszarni
odpadów. Udało się także przyjrzeć pracy
specjalistycznego samochodu do wypompowywania ścieków i do udrażniania rur
kanalizacyjnych, który zakupiony został
w ramach realizacji Projektu.
Konferencja zakończyła się miłym
akcentem w postaci wspólnego składania
życzeń świątecznych i noworocznych.
Zespół d/s Współpracy
z zagranicą i promocji urzędu
miejskiego w kozienicach
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wystawa W BIBLIOTECE
5 stycznia w Bibliotece Publicznej
w Kozienicach została otwarta wystawa
zatytułowana „Poza
cenzurą”. Jej autorem
jest dziennikarz Piotr
Kutkowski. Wystawa,
która powstała dzięki współpracy autora
z Fundacją Akademia
Liderów Innowacji
i Przedsiębiorczości
dr Bogusława Federa
oraz
Stowarzyszeniem Osób Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym jest poświęcona
wydawnictwom „drugiego obiegu”, które
ukazywały się w Polsce, a także Francji
i Wielkiej Brytanii w latach 1972 – 1989.
Cenzura była kontrolą informacji przekazywanych przez media obejmującą zarówno
programy radiowe i telewizyjne, jak i publikacje, widowiska, filmy dokonywaną przez
specjalne organy państwowe w celu zabezpieczenia danych o charakterze politycznym.
Formą walki z nią był między innymi drugi
obieg wydawniczy, który zaczął funkcjonować w naszym kraju od 1977 roku, kiedy
zaczęły powstawać niezależne i nielegalne
wydawnictwa. Związane były z antykomunistyczną opozycją i działające zazwyczaj
przy opozycyjnych ugrupowaniach społecznych oraz akademickich czy zakładowych grupach środowiskowych. Nielegalne
wydawnictwa zajmowały się drukowaniem
i kolportażem nie cenzurowanych publikacji
głównie o charakterze społecznym, politycznym, historycznym, literackim.
Na wystawie można zobaczyć wydawane
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Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja

poza cenzurą książki, plakaty, ulotki, gazety,
znaczki pocztowe, a także fotografie oraz gazetki pisane w ośrodkach internowań.
Podczas otwarcia wystawy Piotr Kutkowski opowiadał zebranym także o rzeczywistości stanu wojennego, konieczności konspiracji, nielegalnych drukarniach,
kolportażu. Młodym ludziom obecnym
na otwarciu wystawy wyjaśnił takie pojęcia jak bibuła czy podziemie. Zaprezentował również pieczątki oraz sprzęt poligraficzny wykorzystywany w nielegalnych
drukarniach np. powielacz. Prelekcji
towarzyszyła prezentacja multimedialna przedstawiająca zdjęcia, dokumenty,
sprzęt drukarski, wydawnictwa.
Ponieważ część wystawy została poświęcona również wydawnictwom drukowanym w regionie radomskim, gościem specjalnym na jej otwarciu był pan
Zbigniew Sinior. Mieszkaniec Ursynowa
w gminie Głowaczów, wtedy zawodowy
żołnierz, uczestnik wydarzeń czerwcowych,
o którym przeczytamy w Encyklopedii Solidarności, że był od dnia wprowadzenia
stanu wojennego działaczem opozycji oraz
uczestnikiem akcji ulotkowych i plakatowych, a od 1982 roku kolporterem wydawnictw podziemnych, m. in. „Tygodnika
Mazowsze”, „Woli”. Zbigniew Sinior w latach 1984 – 1989 brał udział w wydawaniu
pionkowskiego pisma „Barykada”, kolportował książki paryskiej „Kultury”, wydawnictw „NOWA”, „Krąg”, a także znaczki,
pocztówki i okazyjne ulotki o treściach
patriotycznych. Ryzykując bardzo wiele
jako osoba mundurowa, udostępnił swoje mieszkanie na działalność wydawniczą
i współpracował z księdzem Stanisławem
Sikorskim, ówczesnym wikariuszem w parafii św. Barbary w Pionkach, przy którym
skupiała się pionkowska opozycja.
Wystawa poświęcona wydawnictwom
„drugiego obiegu” jest ciekawą lekcją historii, a zarazem daje możliwość poznania
realiów społecznych do 1989 roku.
Agnieszka Gajda

W okresie 01.01.2012 – 31.12.2013
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach
realizuje projekt „Skuteczny Urząd
Pracy”. Projekt wdrażany jest w ramach
Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
– Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań
na rzecz aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych w regionie.
W ramach projektu przewidziano finansowanie:
• zatrudnienia czterech pracowników
kluczowych Powiatowego Urzędu
Pracy w Kozienicach – pośredników
pracy, doradców zawodowych;
• szkoleń dla jedenastu pracowników
kluczowych PUP w Kozienicach,
którzy mają bezpośredni kontakt
z osobami bezrobotnymi.
Celem głównym projektu jest
zwiększenie dostępności usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa
pracy w powiecie kozienickim, a także
podniesienie poziomu usług świadczonych przez pracowników kluczowych
Powiatowego Urzędu Pracy.
Dzięki realizacji projektu Powiatowy Urząd Pracy będzie spełniać wymagane przepisami standardy dotyczące liczby pracowników zatrudnionych
na stanowiskach pośrednika pracy
i doradcy zawodowego.
Projekt jest realizowany zgodnie
z zasadą równości szans w tym równości płci kobiet i mężczyzn. O zatrudnieniu w ramach projektu decydują
wyłącznie kryteria merytoryczne dotyczące kompetencji i stanowiska pracy pracownika. Natomiast ze szkoleń
w projekcie korzystać będą wszyscy
pracownicy kluczowi PUP, których praca polega na bezpośrednim kontakcie
z klientem urzędu.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Arkadiusz Nowakowski
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Służba zdrowia, szpitalnictwo na
ziemi kozienickiej do początku XX w.
Najdawniejsze zapiski o szpitalnictwie i służbie zdrowia w Kozienicach
są rozproszone, niespójne i szczątkowe.
W niniejszym artykule, który jest częścią większego opracowania, postarałem
się zebrać i usystematyzować dostępne
informacje.
O najstarszej wzmiance dotyczącej
szpitala w Kozienicach wspomina Statut Fundacji dla Starców w Kozienicach
z 1926 r. Powołanie w tym roku przytułku dla starców poprzedziła intensywna, zlecona przez Wydział Powiatowy
w Kozienicach, kwerenda archiwalna
prowadzona w Archiwum Akt Dawnych,
aktach Rady Opieki Społecznej Powiatu Kozienickiego. Posiłkując się dodatkowo lokalnymi materiałami i rozmowami z najstarszymi mieszkańcami
miasta odkryto, że początki fundacji
szpitala, przytułku dla starców, sięgają
I połowy XVII w. Na okres ten wskazuje inwentarz kościoła kozienickiego
z 1835 r., który wymienia m.in. dokument
z 1649 r. o zapisaniu na rzecz szpitala
500 złotych polskich. Inny dokument,
wykaz statystyczny szpitali dla ubogich
i niezdolnych do pracy województwa
sandomierskiego z 1828 r. zawiera notatkę o przeznaczeniu przez Jana Grodzkiego kwoty 500 złp. na rzecz szpitala, którą
w 1674 r. egzekutor testamentu Mikołaj
Oblamkiewicz ujawnił. Zapisanej sumy
ani odsetek przez wiele lat nie chciano
wypłacić, dlatego w zamian przepisano „półłanek gruntu w „Nowinach”
z przeznaczeniem dochodów na utrzymanie ubogich” jako równowartość wyżej
wymienionej kwoty. Zarządem dochodu
z gruntów zajął się pleban kozienicki.
Wspomniany szpital – dom dla ubogich
– istniał do połowy lat dwudziestych
XIX w., kiedy ze względu na fatalny stan
techniczny został rozebrany. Nie podjęto
jego odbudowy.
W dawnej Polsce istniały dwa rodzaje szpitali. Jednym z nich były szpitale
prepozytury, posiadające osobowość
prawną, powoływane poprzez wydanie
aktu erekcyjnego przez biskupa, na terenie diecezji którego znajdowała się parafia prepozytury. Szpital taki miał własny majątek, statut, który ustalał ramy
działalności oraz duchownego zarządcę
– prepozyta, mianowanego przez biskupa. Pierwszy tego rodzaju szpital na
Ziemi Radomskiej erygowano w 1432 r.
w Radomiu.
Drugim rodzajem szpitali parafialnych, do których należał również szpiwww.kozienicepowiat.pl

tal w Kozienicach były szpitale-zakłady. Tego typu szpitale były liczniejsze,
głównie z powodu mniejszego kosztu
utrzymania. Nie posiadały one osobowości prawnej, wobec czego nie było
konieczności tworzenia aktu erekcyjnego, statutu, w ramach którego instytucja
prowadziłaby działalność. Jak już wyżej
wspomniałem, zarząd nad tego rodzaju
szpitalem sprawował miejscowy proboszcz. Prawo kanoniczne nakładało na
niego obowiązek wybudowania domu
szpitalnego oraz zdobywania środków
umożliwiających otoczenie opieką chorych i ich utrzymanie. Materiał i środki
na budowę domu szpitalnego i utrzymanie chorych zarządcy pozyskiwali od
mieszczan, zarządców lub właścicieli
dóbr, często jednak jedynym źródłem
finansowania były dobrowolne, okolicznościowe ofiary – jałmużna.
Do szpitali przyjmowane były osoby
przebywające na terenie parafii lub miasta, niezdolne do pracy i samodzielnego
utrzymywania się z powodu nieuleczalnej choroby czy też starości, pozbawione
pomocy innych osób. Warunkiem przyjęcia i pobytu w szpitalu było przystąpienie do spowiedzi i przyjęcie komunii św.
w pierwszych dniach od przybycia
Na terenie obecnego powiatu kozienickiego w XV-XVIII w. sieć szpitali
parafialnych obejmowała kilkanaście zakładów. Funkcjonujące wówczas szpitale przedstawia zestawienie, obejmujące
w kolejności: miejscowowość, datę założenia lub pierwszą wzmiankę w źródłach,
rodzaj uposażenia, liczba osób.
Brzeźnica – 1750, jałmużna, 5;
Brzóza – 1721, jałmużna,3;
Kozienice – 1649, stałe, 7 (w 1750 r.);
Oleksów – 1672, stałe, 12;
Regów (Wysokie Koło) – 1612, stałe, 12;
Ryczywół – b.d.;
Świerże – 1721, jałmużna, 3 (w 1750 r.).
Jak wynika z przytoczonego zestawienia, trzy spośród znanych nam szpitali posiadały stałe uposażenie. Bliższe
informacje o czasach najdawniejszych
szpitali naszej okolicy zaczerpnąć możemy z dzieła ks. Jana Wiśniewskiego
„Dekanat Kozienicki”. Zawarł on krótkie
opisy niektórych wymienionych powyżej
szpitali-zakładów. O szpitalu w Oleksowie tak pisze: Według fundacji w 1672 r.
Jana Gniewosza, proboszcz powinien był
12 ubogich w szpitalu utrzymywać, dając
im rokrocznie różnego zboża 36 korcy,
w nagrodę czego od fundatora trzech
poddanych do probostwa miał udzie-

lonych. Prócz tego dziedzic Sarnowa
z przyległościami winien był szpitalowi
co rok dawać 100 łokci płótna i od listopada do maja co tydzień trzy fury drzewa, co dwa lata zaś każdemu z dwunastu
ubogich po jednym płaszczu sukiennym
sprawić. Ubodzy nadto 12 zagonów przy
szpitalu mieli dane. W zamian za te łaski
obowiązani byli co piątek mszy św. w kaplicy słuchać, w każdą sobotę litanię za
fundatorów odśpiewać i wszelkie usługi
kościołowi pełnić. W 1837 r. dziadów
[sic!] było pięciu.
W akcie fundacyjnym szpitala
w Wysokim Kole z 1612 r. tamtejszy
właściciel dóbr Jan Wielopolski zobowiązał siebie i swoich spadkobierców
do zapewnienia podopiecznym zakładu m.in: Naprzód chleba spieczonego
po trzech ćwierci korca tak wielkiego,
żeby nie było więcej tylko bochenków
25, aby się każdemu 2 bochenki dostały
na tydzień, a 1 bochenek na zwyż jeśliby
się jaki ubogi [dodatkowo trafił], aby
zawsze zbywał z żyta dobrze wychędożonego z dwora oddać będą powinni.
Piwa beczkę na tydzień, w której żeby
było garcy czterdzieści pięć, dla tego,
aby się każdemu dostało po półgarcu
piwa na dzień, jeno żeby tak dobrego
jako na karczmy dawać będą albo i lepszego. Dodatkowo każdego miesiąca
1 korzec kaszy jęczmiennej i kilka kwart
oleju, na każdy kwartał 1 faskę masła zawierającego 30 kwart, 15 serów,
1 korzec grochu, 1 korzec mąki pszennej, 2 korce owsa na żur. Na święta Bożego Narodzenia, Wielkanocy i Zielonych Świątek po 1 jałowicy, na każde
święto Matki Boskiej, których wypadało
w ciągu roku 12 – jedno cielę. Ubodzy
ze szpitala uposażeni byli dodatkowo
w ekwiwalent pieniężny, m.in. na zakup butów, otrzymywać również mieli
materiał na odzienie, drzewo na opał,
a także: Ogród począwszy od domu ich
na łokci 200, a wszerz na łokci 120, który ze dwora powinni sprawić, zaprawić,
zasiać, wprzód niżeli koło dworskich
ogrodów robić będą. Jak więc widać
uposażenie tego szpitala było znaczne.
Wracając do szpitala i służby zdrowia
w Kozienicach, należy wspomnieć dodatkowo o kilku interesujących faktach.
Ksiądz Franciszek Siarczyński, niedługo po objęciu probostwa w Kozienicach
(po 1789 r.), poczynił starania o otoczenie lepszą opieką zdrowotną i społeczną
Dokończenie na str. 8
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najbardziej potrzebujących w mieście.
Istniejącego przytułku nie uznał wcale
za szpital w ówczesnym słowa tego znaczeniu, (…)znalazł tylko chałupę z izbą
jedną i komórką, w której się ks. wikary z babami i dziadami mieścić musiał.
Jedną z jego propozycji było, ażeby
stały kapitał fundacyjny kozienickiego
szpitala – 500 zł – przeznaczony został
na utrzymanie „ubóstwa kościelnego”,
natomiast dla ludzi z parafii i całej ekonomii kozienickiej złożonych chorobą
lub kalectwem, oprócz płatnego już doktora, by mógł być dany dom próżny, już
na to upatrzony przez administratora
dóbr Fontanę. Fundusz nowego szpitala
pochodzić miał z dziesięciny z gruntów
miejskich Nowiny. Administrator ekonomii kozienickiej, Jan Kanty Fontana,
przychylił się do propozycji Siarczyńskiego przedkładając prośbę królowi.
W odpowiedzi Stanisław August Poniatowski zażyczył sobie przesłania propozycji dotyczących liczby i pokroju
leczonych w szpitalu. Ksiądz proboszcz
16 maja 1790 r. pospieszył z odpowiedzią: W szpitalu zaś ma być opatrzenie
dla ubóstwa sposobu do życia, a ratunku dla złożonych chorobą lub kalectwem
i przez to zapobieżenie tułactwu próżniaków, którzy unikając pracy, na włóczęgę i żebraninę puszczać się zwykli.
Cel takowego zamiaru jest:
1. Mieć dom o 5 izbach, czyli szpital przynajmniej na osób 12, dla osobnego
podług płci ulokowania ubóstwa i chorych; w którym by umieszczeni mieli
zabronione włóczenie się o żebranym
chlebie, a zdolniejsi w siłach zatrudniali się robotą.
2. Utrzymać gospodarza w tym domu,
który by miał staranie o wygodzie i potrzebnym ratunku dla chorych i dozór
nad sprawowaniem się ubogich.
3. Koszt na wyżywienie po zło[tych]:
100 na osobę wystarczyć by powinien, gdy i jałmużny parafian na ten
szpital obrócone będą, a doktor i felczer już od lat 4 są płatni dla ratunku
poddanych.
Kilka dni później król Stanisław zlecił Fontanie przekazywać księdzu Siarczyńskiemu corocznie 100 czerwonych
złotych (dukatów) na szpital i szkółkę
parafialną. Dawało to łączną kwotę
1800 dukatów, kwoty tej jednak nigdy
ks. Siarczyński nie otrzymał.
W tym samym roku poczyniono dalsze przygotowania do budowy nowego
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domu szpitalnego, pozyskując drzewo
w ilości 380 sztuk, które parafianie
zwieźli na teren budowy szpitala. Brakowało jednak materiałów i funduszy
na budowę. W 1792 r. ksiądz Siarczyński wystarał się u króla o potrzebne surowce budowlane z przeznaczeniem na
szpital i ogrodzenie cmentarza: cegłę
i wapno. Król zatwierdził polecenie wydania surowców. Kozienickie Bractwo
Miłosierdzia założone przez proboszcza
przedstawiło do zatwierdzenia Komisji
Policji Obojga Narodów plan mającego
powstać szpitala. Postępy budowy nowego szpitala w Kozienicach oddaliły
się jednak w obliczu wojny polsko-rosyjskiej i późniejszych tragicznych dla
Polski wydarzeń. Zamówione materiały
zapewne nie trafiły do Kozienic, zgromadzone drzewo w większości przeznaczone zostało w 1794 r. na postawienie mostu we wsi Holendry. Ksiądz
Siarczyński, opuszczając Kozienice
w 1799 r., z nieukrywanym żalem odnotował: Anim należności [za kupno
budynku szkoły, a także nakłady na
szpital] nie odebrał, ani mi kosztu nie
powrócono, a prócz tego tyle klęsk poniosłem w Kozienicach, iż dom ten przy
zmianie okoliczności i rządu za połowę wartości zbyć następcy mojemu
postanowiłem.
W inwentarzu kościelnym ze stycznia 1814 r. zachował się opis istniejącego w Kozienicach szpitala parafialnego.
Czytamy w nim: Szpital. Ten budynek
stoi przez drogę naprzeciw kościoła,
drewniany do innego dotykający budynku, dach z innym złączony. Ma sień,
izbę. Komorę w tym budynku i sztuk
drzwi troje, które haki i zawiasy mają
żelazne. Piec z cegły, komin. Ten szpital
lubo dawny, atoli przez żywszego plebana Rutkowskiego trochę poprawiony,
jeszcze cokolwiek potrzebuje reparacji.
W 1790 r. w mieście był doktor,
felczer i 4 cyrulików. Kozienicki doktor, Antoni Marczewski, mieszkał
w drewnianej oficynie naprzeciwko kościoła parafialnego. W inwentarzu ekonomii kozienickiej z 1775 r. znajdziemy dokładny opis domu doktorskiego
w Kozienicach, natomiast w inwentarzu
z 1784 r. zachowała się kopia przywileju królewskiego, w którym monarcha
zezwalał doktorowi Marczewskiemu
na zbudowanie domu murowanego
i dał mu dom drewniany w Kozienicach,
gdzie mieścić się miały apteka i zbiory

botaniczne kozienickiego lekarza.
Podczas insurekcji kościuszkowskiej
w 1794 r. w kozienickim pałacu został
utworzony szpital wojskowy, lazaret dla
wojsk polskich. Aptekarzem w lazarecie
był niejaki Rubinkiewicz. Również podczas powstania listopadowego w 1831 r.
w mieście utworzono początkowo tzw.
etap, a następnie wobec coraz większej
skali walk, szpital dla rannych.
Należy wspomnieć, że szpitale funkcjonujące w dawnej Polsce nie były
zakładami leczniczymi w dzisiejszym
rozumieniu. Jak można się domyśleć
z przytaczanych opisów, ówczesne szpitale spełniały rolę domów opieki zapewniających bezpłatny pobyt osobom
chorym i niezdolnym do pracy.
Zaczątki zorganizowanej służby
zdrowia w Polsce sięgają początku
XIX w. W utworzonym przez Napoleona Bonaparte Księstwie Warszawskim,
urzędowym organem służby zdrowia na
poziomie lokalnym, powiatowym był fizyk powiatowy. Stanowisko to obejmował lekarz obeznany z medycyną sądową i weterynaryjną. Do 1817 r. obszar
działalności fizyków powiatowych był
szeroki. Do ich zadań należało: zapobieganie epidemiom, bezpłatne leczenie biednych i aresztantów, zwalczanie
przesądów i zabobonów, przeprowadzanie szczepień przeciwko ospie, rewizja
aptek, badanie wartości ziół leczniczych,
badanie bydła przeznaczonego na rzeź,
nadzór nad wykonywaniem praktyki
przez lekarzy i felczerów. Po 1817 r.
w Królestwie Polskim zakres kompetencji fizyków powiatowych obniżył
się, pełnili jedynie funkcje doradcze
przy prezydencie lub burmistrzu miasta, który przejął w większości sprawy
służby zdrowia w mieście.
Kandydaci do odbywania praktyki
lekarskiej, fizycy oraz chirurdzy musieli pomyślnie zdać egzaminy przed
Najwyższą Komisją Egzaminacyjną
działającą przy Radzie Stanu, a także legitymować się m.in. posiadaniem
dyplomu doktora medycyny lub chirurgii na stanowiska na szczeblu wojewódzkim, na stanowiskach w powiatach, obwodach i miastach – dyplomem
magistra.
W 1840 r. w obwodach i miastach
skasowano stanowiska fizyków i chirurgów, ustanawiając na ich miejsce stanoDokończenie na str. 9
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wiska lekarzy obwodowych i miejskich.
Następne lata przynosiły reorganizację
służby zdrowia na szczeblu centralnym
i wojewódzkim. Pomimo zmian w organizacji struktury administracyjnej
służby zdrowia w XIX w., obowiązki lekarzy urzędowych na szczeblu powiatowym i miejskim z zakresie profilaktyki
i leczenia pozostawały te same. Dodatkowo obarczani byli kolejnymi sprawami administracyjnymi i biurokratycznymi, wobec czego wykonywanie
praktyki, niestety schodziło na plan dalszy, było marginalizowane.
Na podstawie dostępnych materiałów źródłowych, m.in. Urzędu Lekarskiego Guberni Radomskiej, udało
się ustalić kilku urzędujących w Kozienicach lekarzy miejskich. Znane
są następujące nazwiska: od 1839 r.
Mikołaj Kłossowski – magister chirurgii; w latach 1841-1845 obowiązki lekarza miejskiego pełnił Karol Restorff
– lekarz klasy I-szej, po nim lekarzem
miejskim był Ziomczyński, w latach
1849-1850
Adam
Chałupczyński,
w latach 1850-1854 Władysław Ciepielewski – lekarz klasy I-szej. W latach 60. XIX w. lekarzem miejskim był
Marczewski. W latach 1890-1894 lekarzem miejskim był Piotr Paweł Bortnowski, po nim do 1896 r. Kazimierz
Falkiewicz. Na przełomie XIX/XX w.
lekarzem miejskim w Kozienicach był
Franciszek Ksawery Goderski, w latach
1914-1916 – Stefan Grajewski. Poza
wymienionymi, około 1840 r., pracował
w Kozienicach Jan Cenner. Znany jest
również Władysław Drażdżyński jako
lekarz powiatowy urzędujący w Kozienicach co najmniej od 1880 r. do końca
XIX w., w 1905 r. na tym stanowisku
wymieniany jest Ludwik Wiciejewski.
W Kozienicach, jako jednym z nielicznych ośrodków miejskich w regionie,
funkcjonowała od końca XVIII w. apteka.
Założycielem i pierwszym aptekarzem
był wspomniany wcześniej doktor Antoni Marczewski. Na początku XIX w. kolejnymi kozienickimi aptekarzami byli:
Kazimierz Zieliński, Wagner, od 1819 r.
Piotr Mikołajewicz. Od 1825 r. produkcją
i dostarczaniem leków dla potrzebujących
zajmował się Ignacy Źródelski, po nim do
1835 r. Andrzej Ziembiński. Spadkobiercy Ziembińskiego przekazali opiekę nad
apteką Stanisławowi Kwaśniewskiemu
(posiadaczowi apteki w Radomiu), który
w 1836 r. wydzierżawił na 6 lat aptekę powww.kozienicepowiat.pl

daptekarzowi Winklerowi.
Posiadanie apteki przez Winklera
zakończyło się lokalną aferą i wyrokami sądowymi. Mienił się on zarządcą apteki, lecz nie miał ku temu odpowiednich uprawnień, co skłoniło go do
zatrudnienia od 1839 r. na stanowisku
aptekarza kozienickiego Walentego Kaczorowskiego (wcześniej prowadzącego aptekę w Szydłowcu), który zmarł
w 1840 r. Władze lekarskie nakazały
wówczas Winklerowi publiczną sprzedaż apteki, lecz ten przez kilka lat nie
kwapił się do wykonania tego polecenia.
W 1843 r. apteka – jak literalnie wspominają źródła – została niby nabyta przez
prowizora Franciszka Sengtellera, który, według zachowanych dokumentów,
do 1846 r. pozwalał Winklerowi: na
wtrącanie się w zarząd apteki, gdy sam
był odpowiedzialnym jej zarządcą i pokrywanie tego wszystkiego milczeniem,
aż do miesiąca lutego rb., to jest przez
lat cztery. Cała sprawa oparła się o dwie
instancje sądowe, ostatecznie Sąd Apelacyjny zasądził aptekę spadkobiercom
Ziembińskiego, którzy nie mogli odzyskać części należności od Winklera. Od
nich aptekę odkupił Ksawery Russyan.
Równocześnie Komisja Rządowa Spraw
Wewnętrznych i Duchownych, która
prowadziła w tej sprawie dochodzenie,
za popełnione zaniedbania cofnęła na
rok czasu Sengtellerowi koncesję na
prowadzenie aptek, Winklera obciążyła odpowiedzialnością za nieporządek
i pociągnęła do kary pieniężnej w wysokości 15 rubli, Kwaśniewskiego również obciążyła karą pieniężną. W maju
1854 r. Ksawery Russyan odsprzedał
aptekę prowizorowi aptekarskiemu Antoniemu Chrzystkowskiemu. Na początku XX w. w powiecie kozienickim było
w sumie 5 aptek: w Kozienicach, Zwoleniu, Głowaczowie, Gniewoszowie,
Magnuszewie. W Kozienicach właścicielem był Józef Kwietniewicz.
Pod koniec 1851 r. administrator
dóbr donacyjnych Kozienice, Aleksander Rychter, czynił starania o utworzenie kolejnej apteki w dobrach Kozienice. Utrzymywana miała być z funduszy
donatariusza dóbr gen. Iwana Dehna,
a służyć miała bezpłatnymi lekarstwami
włościanom i służącym z dóbr donacyjnych. Sam lekarz miejski Ciepielewski,
wobec nadmiernej ilości obowiązków,
nie podjął się zarządu nad apteką, co
więcej zrzekł się pełnienia funkcji i obo-

wiązków lekarza dominialnego donacji
Kozienice. Wobec powyższego, generał
Dehn wezwał Sztabslekarza Batalionu
Saperów w Kozienicach, Sokołowa do
pełnienia zarządu nad tą apteką oraz do
niesienia pomocy chorym z donacji. Apteka ta miała się mieścić w lokalu apteki
miejskiej. Całkiem możliwe, że decyzję
o uruchomieniu tej apteki generał Dehn
podjął w wyniku nieprawidłowości mających miejsce w aptece miejskiej.
Znamy również nazwiska akuszerek
praktykujących w mieście. W latach
1856-1860 miejską akuszerką była Paulina Fijałkowska, po niej w latach 18601863 funkcję tę sprawowała Franciszka
Fitze, natomiast wolno praktykującą
akuszerką była Bielawska. Na początku
XX w. akuszerką miejską była Rozalia
Modzelewska.
Z chwilą zamknięcia szpitala parafialnego-przytułku dla ubogich w Kozienicach – sytuacja najbardziej potrzebujących w mieście znacznie się pogorszyła.
W 1870 r. zarząd funduszami szpitala
przeszedł w ręce Rady Opieki Społecznej Guberni Radomskiej. Ponieważ
w Kozienicach nie funkcjonował szpital
ani przytułek, dochody z gruntów fundacyjnych, uzyskiwane prawdopodobnie
z czynszu dzierżawnego, były lokowane
w Banku Państwa.
Władze samorządowe miasta nie
podjęły próby utworzenia szpitala, co
zapewniłoby dostęp do służby zdrowia, pozytywnie wpłynęłoby również
na rozwój całego miasta. O ogromnej
potrzebie istnienia tego rodzaju instytucji świadczy fakt, że lokalna społeczność żydowska, która w XIX w. stanowiła przeszło połowę mieszkańców
Kozienic, od 1862 r. czyniła starania
o założenie w Kozienicach szpitala dla
starozakonnych. Członek gminy Gotl
Grynberg zobowiązał się przez trzy
lata dostarczać drewno i „światło” dla
szpitala, a Szyja Lindenbaum posiłki dla chorych. Na opiekę medyczną
i lekarstwa przeznaczono 60 rubli srebrnych, co według oceny zarządu gminy
było sumą wystarczającą, bo cięższe
przypadki odsyłano do szpitala starozakonnych w Warszawie. Jednak Rada
Główna Opiekuńcza uznała te fundusze
za niewystarczające do otwarcia szpitala. Ponieważ w 1858 r. gmina żydowska
w Kozienicach została zwolniona z oboDokończenie na str. 10
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wiązkowej składki na szpital w Radomiu, pod warunkiem utworzenia szpitala na miejscu, a zaprojektowała szpital
jedynie na osiem miejsc, Rząd Gubernialny Radomski uznał, że: kahał kozienicki dlatego jedynie oznaczył lokal na
szpital, aby uniknąć opłaty kontyngentu
na szpital żydowski w Radomiu”. Rada
Główna Opiekuńcza zaleciła, by Kozienice na powrót finansowały szpital radomski lub przeznaczyły większe sumy
na utrzymanie własnego.
W mieście funkcjonowała Rada Powiatowa Dobroczynności Publicznej
sprawująca opiekę nad zakładami dobroczynnymi. Na jej czele stał prezes,
naczelnik powiatu Eugeniusz Koziełło,
członkami z urzędu byli: pomocnik do
spraw administracyjno-gospodarczych
Jan Simonow i lekarz powiatowy Ludwik Wiciejewski. Członkami z wyboru: właściciel dóbr Janików Adam
Olszewski, właściciel dóbr Samwodzie
Władysław Kołakowski oraz sekretarz
Zarządu Powiatowego Jan Cwielich.
Na początku XX w. w powiecie kozienickim było 4 lekarzy: w Zwoleniu
Jan Pawłowski, pozostali w Kozienicach: Władysław Drażdżyński, Franciszek Goderski (miejski), Ludwik
Wiciejewski (powiatowy). Szybki,
skokowy przyrost naturalny, wynoszący od początku XX w. niecałe 17 %
rocznie, sprawił, że w 1911 r. ludność
powiatu kozienickiego wynosiła prawie
170 tys. mieszkańców, same Kozienice
liczyły ponad 10 tys. obywateli. Średnia śmiertelność w powiecie wynosiła
wówczas 16,9%, w mieście 9,6%. Dane
te, w porównaniu do innych powiatów
i miast Guberni Radomskiej, stawiają
powiat i miasto Kozienice w ośrodkach
o najniższej umieralności mieszkańców.
Dla przykładu, w powiecie radomskim
śmiertelność wynosiła 22,2%, w opoczyńskim 21,9%, w iłżeckim 20,8%, natomiast w opatowskim 17,8%. W miastach Guberni Radomskiej najwyższa
śmiertelność występowała w Radomiu
31,6%, Sandomierzu 27,3%, Opocznie
26,9%, natomiast najniższa – oprócz
Kozienic – w Końskich 13,5%, Ostrowcu 13,1%, Szydłowcu 8,8%. Co ciekawe, nie sposób jednoznacznie wskazać, jakie czynniki istotnie wpływały na
wskazany odsetek, który – szczególnie
jeśli chodzi o miasta – z roku na rok
mógł się dosyć istotnie zmieniać. Dziwi tym bardziej fakt, że wówczas w od-
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różnieniu od kilku wymienionych miast
w Kozienicach, nie było szpitala.
W 1911 r. w Guberni Radomskiej
funkcjonowało 7 szpitali: szpital św.
Kazimierza w Radomiu wybudowany
w 1846 r. o 140 łóżkach, szpital żydowski w Radomiu z 1848 r. posiadający
52 łóżka, szpital św. Leona w Opatowie
z początku lat 40. XIX w. z 64 łóżkami, szpital św. Władysława w Opocznie
posiadający 36 łóżek, szpital św. Ducha
w Sandomierzu z 62 łóżkami, szpital św. Adama w Staszowie, otwarty
w 1851 r., mieszczący 50 chorych
na łóżkach, szpital św. Ducha w Iłży
z 1905 r. o 20 łóżkach. W szpitalach tych
pracowało jedynie 14 lekarzy, z czego
po kilku w radomskich instytucjach,
w prowincjonalnych ośrodkach zazwyczaj pracował jeden ordynator, sprawujący jednocześnie funkcje: internisty,
chirurga, położnika, syfilologa.
Warunki panujące w większości szpitali nie były wystarczające. Brak było
oddzielnych pawilonów dla chorych
zakaźnie i wenerycznie, separatek. Opisując stan szpitali w guberni, dr Fidler
konstatował: W żadnym szpitalu nie ma
osobnego budynku dla ambulatorium,
które mieści się w głównym gmachu.
Chorzy i ich rodziny zalegają korytarze
i sienie, przynosząc ze sobą wszystek brud
i wszelkie zarazki do szpitala. Wreszcie
rozłażą się po salach szpitalnych, wnosząc nieład i nieporządek. W większości
szpitali brak osobnych budynków administracyjnych dla pomieszczenia ambulatorium, kancelarii, mieszkań, apteki
itp. W ogóle nasze szpitale, budowane
na wzór koszar, nie posiadają osobnych
pawilonów, lecz centralizują chorych
w jednym budynku. Na tym tle na plus
zdecydowanie wyróżniał się radomski
szpital św. Kazimierza.
Zarząd nad szpitalami w części administracyjno-finansowej sprawowała Rada
Dobroczynności Publicznej, natomiast
w części lekarsko-leczniczej Wydział
Lekarski. Żadna z placówek, oprócz
szpitala starozakonnego, który należał do
Radomskiej Gminy Żydowskiej, nie była
prywatna, nie była niczyją własnością.
W związku z powyższym ani miasta, ani
gminy lub powiaty nie miały obowiązku
dotowania, udzielania pomocy rzeczowej
czy finansowej szpitalom. Niemalże 2/3
wpływów do kasy szpitali pochodziło
ze zwrotów kosztów leczenia, pozostałe
dochody pochodziły z dzierżaw majątku

szpitalnego około 15%, odsetki od kapitału „żelaznego” niecałe 10%, natomiast
zapomogi od rządu i kas miejskich czy
gminnych oscylowały kolejno wokół
2,5% i 6%. Trzeba jednak wspomnieć,
że ciężar utrzymania biednych chorych
ponosić musiała gmina wiejska lub miejska, jednak wcześniej urzędy ostro egzekwowały należności od pensjonariusza
szpitala, żądając od niego zwrotu kosztów lub sprzedając jego ruchomości.
Powiat kozienicki z liczbą prawie 170 000 mieszkańców u zarania
XX w., nie posiadał jeszcze szpitala, na
co dobitnie zwracał uwagę autor rozprawy o szpitalach ziemi radomskiej.
Dzięki jego dociekaniom dowiadujemy
się, że zgromadzony został jednak fundusz ze środkami z przeznaczeniem na
szpital w mieście. Była to spora kwota
14 157 rubli, jednak, jeśli chodzi o uruchomienie szpitala: O Kozienicach głucho. Pomimo tak lakonicznej informacji, odnieść jednak możemy wrażenie,
że lokalne władze i społeczność czyniły
usilne starania w celu stworzenia nowoczesnego szpitala i roztoczenia fachowej opieki nad chorymi.
Jak podają źródła, na początku
XX w., jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, do Kozienic za sprawą
Kazimiery Gruszczyńskiej przyjeżdżały
z Warszawy na wypoczynek i podreperowanie zdrowia Siostry Franciszkanki
od Cierpiących. Siostry pomagały obsługiwać kościół pw. św. Krzyża w Kozienicach, służyły chorym, niosły ulgę
w cierpieniu, działały dobroczynnie.
Nieoficjalnie od około 1911 r. dom rodzinny Kazimiery Gruszczyńskiej stał
się domem zakonnym. Pierwszą przełożoną domu w latach 1911-1913 była
siostra Stefania Nowakowska, po niej
w latach 1913-1918 Balbina Chmielewska. Stwierdzić należy, że był to początek, trwającej przez 100 lat aż do dnia
dzisiejszego, pomocy Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek od Cierpiących
w rozwoju kozienickiej służby zdrowia.
Pierwszy szpital w Kozienicach powstał 5 listopada 1916 r. Źródła zgodnie
wskazują że: Zawdzięcza swoje powstanie inicjatywie dr Prusa, Legionisty oraz
pomocy finansowej CK Komendy Powiatowej w Kozienicach, w szczególności zaś
czynnej opiece pułkownika Tintza CK Komendanta Powiatu i Pana dr Pawlikowskiego ówczesnego CK Starosty.
krzysztof zając
www.kozienicepowiat.pl
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III Spotkanie Wigilijne Mieszkańców
Ziemi Kozienickiej

Boże Narodzenie w Polsce to święta
obchodzone w sposób szczególnie uroczysty. Dnia 16 grudnia 2011 r. na placu
pływalni przy ul. Legionów w Kozienicach odbyło się – już po raz trzeci – Wigilijne Spotkanie Mieszkańców Ziemi
Kozienickiej.
W centralnym punkcie – na scenie
– ustawiona została Szopka Bożonarodzeniowa, która miała wszystkim zebranym przypomnieć radosne wydarzenia
z Betlejem sprzed ponad dwóch tysięcy lat.
Dookoła rozstawione były stoiska m.in.
szkół i stowarzyszeń, na których można
było obejrzeć różnorodne, świąteczne dekoracje w większości wykonane własnoręcznie przez młodzież, dzieci i dorosłych.
Największą radość najmłodszym sprawiła żywa szopka ze zwierzętami Stadniny
Koni w Kozienicach oraz z Gospodarstwa
Ogrodniczego w Ryczywole.
Kilka minut po godzinie szesnastej
przybyłych gości powitała Orkiestra
Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej pod
batutą Zygmunta Juśkiewicza oraz utalentowani uczniowie kozienickiej Szkoły
Muzycznej I Stopnia, a zaraz potem nastąpiła oficjalna część kozienickiej Wieczerzy. Rozpoczęła ją wspólna modlitwa
celebrowana przez księży kozienickich
parafii: ks. dziekana Władysława Sarwę
i ks. kanonika Kazimierza Chojnackiego. Następnie ze sceny usłyszeliśmy życzenia dla zgromadzonych od patronów
głównych Spotkania: Tomasza Śmietanki
– Burmistrza Gminy Kozienice, Janusza

Stąpora – Starosty Powiatu Kozienickiego, Czesława Czechyry – Posła na
Sejm RP oraz Zygmunta Rachfalskiego –
członka zarządu Elektrowni „Kozienice”
S.A. Nie zabrakło także podziękowań dla
wszystkich, którzy zaangażowali się w to
szczytne, społeczne przedsięwzięcie.
Zebranym udzielił się świąteczny nastrój. Były wzajemne życzenia, łamanie
www.kozienicepowiat.pl

się opłatkiem. Podczas spotkania można
było degustować ulubione tradycyjne
świąteczne potrawy. Organizatorzy przygotowali około 20 tys. pierogów, 1 tys.
litrów barszczu czerwonego, 150 litrów
zupy grzybowej, 90 kg śledzi, 150 litrów
kapusty z grochem.
Spotkanie umilały świąteczne występy artystyczne. Były mikołajkowe
układy taneczne w wykonaniu zespołu
z Ogrodu Jordanowskiego a także kolędy
w wykonaniu laureatów Konkursu Kolęd
i Pastorałek „Na ten Nowy Rok”, zorganizowanego przez KDK. Przed przybyłymi
wystąpił Chór Fa-M-iRe działający przy
Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek od
Cierpiących, a także zespoły seniorskie:
Relaks i Złota Jesień.
W organizację wspólnej Wigilii zaangażowały się samorządy: gminny
i powiatowy, organizacje i stowarzyszenia
pozarządowe, przedstawiciele placówek
oświatowych i społecznych, księża kozienickich parafii, zakłady pracy (Elektrownia „Kozienice” S.A., Spółdzielnia Inwalidów im. Zygmunta Starego),
a także rolnicy i kozieniccy restauratorzy
(„Texas”, „Galeria Smaku”, „Kryształowy
Pałacyk”). Za część artystyczną odpowiedzialny był Kozienicki Dom Kulturyim.
Bogusława Klimczuka, natomiast za przygotowanie stoisk z poczęstunkiem odpowiadało Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Sami
Sobie” realizując zadanie ze środków budżetu Gminy Kozienice. Wszystkie działania koordynowane
były przez Małgorzatę Bebelską – zastępcę
burmistrza
Gminy Kozienice ds.
społecznych, a nad
bezpieczeństwem
zgromadzonych czuwali strażacy OSP,
policja oraz pogotowie
ratunkowe.
Patronat nad wigilijnym spotkaniem
objęli.:
Burmistrz
Gminy Kozienice
Tomasz Śmietanka, Starosta Powiatu Kozienickiego Janusz Stąpór, Prezes Zarządu Elektrowni Kozienice S.A. Krzysztof
Zborowski, poseł Czesław Czechyra oraz
proboszczowie obu kozienickich parafii:
ks. dziekan Władysław Sarwa oraz ks. kanonik Kazimierz Chojnacki.

Zespół d/s Współpracy
z zagranicą i promocji urzędu
miejskiego w kozienicach

W baśniowym świecie,
czyli „Mikołajki”
w przedszkolu
Dzień 6 grudnia, czyli popularne „mikołajki” zazwyczaj kojarzymy z prezentami i radosnymi uśmiechami na dziecięcych
buziach, bo to głównie o maluchach pamięta pan z białą brodą rodem z Laponii.
O najmłodszych z Przedszkola Integracyjnego Nr 3 w Kozienicach pamiętała
młodzież z klasy medialnej I Liceum Ogólnokształcącego im Stefana Czarnieckiego
w Kozienicach. Wprowadzając maluchy
w świąteczny nastrój, zamiast prezentów,
uczniowie klasy II e, przygotowali inscenizację o przygodach niegrzecznej żabki
oraz zabawę z bajkowymi postaciami i popularnymi piosenkami dla najmłodszych.
Kiedy młodzież pojawiła się w przedszkolu, dzieci z wypiekami na twarzach,
żegnały Mikołaja, który pojawił się
u nich z wizytą.
A tu kolejna niespodzianka – bajkowe
postacie, które zagościły w przedszkolu
rozbudziły ogromną ciekawość dzieci.
Ich starsi koledzy musieli szybko nałożyć
maski, wcielić się w księżniczki, wróżki
i krasnale, bo maluchy z niecierpliwością
oczekiwały dalszych wydarzeń.
Nadszedł czas przedstawienia i wszyscy przenieśli się na leśną polanę, gdzie
kolejno pojawiały się postacie ze znanych
bajek. Kopciuszek za sprawą dobrej wróżki zatańczył na balu, krasnale opowiedziały
o zaletach Królewny Śnieżki, a gdy na scenie pojawił się Czerwony Kapturek, dzieci
aż oniemiały z wrażenia. Radość na twarzach przedszkolaków zmącił wkraczający
na polanę wilk. Wyglądał naprawdę groźnie. Na szczęście okazał się sympatycznym zwierzakiem, który zęby pokazywał
tylko uśmiechając się do Kapturka.
Jednak to jeszcze nie był koniec
przedstawienia – na polance pojawiła się
mała niegrzeczna żabka, która nieustannie oddalała się od rodziny i przyjaciół.
Przygody tej niesfornej żabusi bardzo
zaciekawiły maluchy, które z chęcią angażowały się w poszukiwania małej podróżniczki. Gdy już wszystkie nieporozumienia zostały wyjaśnione, a mała żabka
skruszona wróciła do mamy, rozpoczęła
się dalsza zabawa. Dzieci z radością odpowiadały na pytania starszych kolegów,
doskonale znały bajkowe postacie, a na
zakończenie wspólnie bawiły się i śpiewały popularne dziecięce piosenki.
Mikołajki okazały się nie tylko niezwykłą przygodą dla przedszkolaków,
pełną radosnych przeżyć, ale także doskonałą zabawą dla licealistów.
Aneta podsiadła
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Koncert charytatywny „I Ty możesz zostać kimś”
„I Ty możesz zostać kimś” to hasło
świątecznego koncertu charytatywnego
zorganizowanego 15 grudnia w klubie
„Maska” w Warszawie specjalnie dla
dzieci z Placówki Socjalizacyjnej „Panda” z Kozienic. Pomysłodawczynią i organizatorką całego przedsięwzięcia była
polska piosenkarka, aktorka, modelka
i prezenterka telewizyjna Paula Marciniak, która już od 3 lat zachęca gwiazdy
do niesienia pomocy innym. Głównym
celem imprezy było uświadomienie dzieciom, że każde z nich może osiągnąć
w życiu wszystko, czego zapragnie, że
powinny walczyć o swoje marzenia.
Jak przystało na wielkie gwiazdy każda dziewczynka z „Pandy”, przed wyjściem na scenę miała zrobiony makijaż
przez profesjonalną wizażystkę. Pierwszy
raz mając styczność z taką specjalistką
dziewczynki nie ukrywały swoich emocji. Widać było, że wywarło to na nich
ogromne wrażenie. Wreszcie przyszedł
czas na kolędowanie. Wraz z dziećmi
kolędy bożonarodzeniowe śpiewały: Urszula Kołodziejczak ULIASHA, Honorata Skarbek HONEY, finalistki konkursu
Miss Polonia, Anna Kalata, Ewelina Ruckgaber oraz Paulina Sykut. Oprócz kolęd można było także posłuchać utworów

z własnych repertuarów ULIASHY oraz
HONEY.
W trakcie koncertu
przeprowadzona została także
licytacja, z której
całkowity
dochód
został przeznaczony
dla kozienickiej placówki. Wśród przedmiotów na licytację
znalazły się: pierwsze polskie wydanie
czasopisma CKM,
książka Anny Kalaty
„Prawdziwe zmianymój eliksir młodości” wraz z drobiazgami przywiezionymi z Indii, kosmetyki
firmy Paul Sagane, portret Miss Polonii
Joanny Drozdowskiej, płyta Honoraty Skarbek oraz unikatowy scenariusz
jednego odcinka serialu „Na Wspólnej”. Chętnych do licytacji było wielu
co bardzo ucieszyło organizatorkę, jak
i same dzieci. Cała impreza przebiegała
w miłej, wesołej i przedświątecznej atmosferze. Dla podopiecznych Placówki
Socjalizacyjnej „Panda” było to niesamowite przeżycie. Wspólne śpiewanie

z gwiazdami show biznesu na pewno na
zostanie im w pamięci oraz to, że są ludzie,
którzy naprawdę chcą pomagać i nieść
pomoc innym. Do Kozienic wracali bardzo szczęśliwi, uśmiechnięci i oczywiście
z workami pełnymi prezentów. Jak powiedziała PAULA na zakończenie„zawsze
warto pomagać i po to się żyje, żeby móc
wywołać uśmiech na twarzy innej osoby
oraz mam wielką nadzieję, że takich akcji będzie organizowanych coraz więcej
i więcej, aby na twarzach dzieci na stałe
gościł uśmiech”.
ALEKSANDRA PAJDA

Dyrektor Konkursów – Andrzej Michalski gościem
I LO im. Stefana Czarnieckiego

Doskonalenie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną jest
obowiązkiem wszystkich użytkowników
języka polskiego. Kształcenie kompetencji komunikacyjnej, odbywające się
na kolejnych etapach edukacyjnych, nie
może być ograniczone do ćwiczeń gramatycznych. Nie należy także definiować
wspomnianej kompetencji jedynie jako
zdolności do porozumiewania się. Rozwój językowy ma bowiem bezpośredni
wpływ na jakość naszego życia, wiąże
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się nie tylko ze zdolnością odbierania
i nadawania złożonych komunikatów, ale
pozwala na świadome stosowanie etykiety językowej.
Ważnym czynnikiem motywującym
młodzież do poszerzania wiedzy na temat poprawnej polszczyzny są konkursy przedmiotowe, w których uczniowie
naszego liceum odnoszą znaczne sukcesy. W tegorocznej edycji konkursu
Z poprawną polszczyzną na co dzień do
kolejnego etapu zakwalifikowało się aż
20 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego
w Kozienicach. Ponadto 12 uczniów,
którzy
osiągnęli
najwyższą
ilość
punktów w teście
ortograficznym
przeprowadzonym
w ramach ogólnopolskiego konkursu
Z poprawną ortografią na co dzień,
będzie reprezento-

wać naszą szkołę w kolejnym etapie.
Poprawne i sprawne posługiwanie
się językiem ojczystym stało się koniecznością w naszym coraz bardziej
skomplikowanym życiu. Rzeczywistość
wypełniają wszelkiego rodzaju publikacje, instrukcje, dokumenty, druki, formularze, ogłoszenia i reklamy. Ciągle
coś wyjaśniamy, opowiadamy, polecamy, tłumaczymy, proponujemy i uzasadniamy. Porozumiewamy się w różnych
sprawach, które wymagają dokładnych
i jednoznacznych wypowiedzi. Nieporadne, błędne i nielogiczne sformułowania niewątpliwie utrudniają życie, często
są przyczyną nieporozumień i komicznych sytuacji. Kultura poprawności językowej stała się produktem pierwszej
potrzeby – wyjaśnia Andrzej Michalski,
który 5 grudnia odwiedził nasze liceum.
Dyrektor Konkursów wygłosił dla uczniów Zielonego wykład na temat manipulacji i języka reklamy. Zajęcia z gościem z Warszawy przeznaczone były dla
młodzieży szczególnie zainteresowanej
perswazją w języku. Entuzjastów poprawnej polszczyzny nie brakowało.
Małgorzata Potent
www.kozienicepowiat.pl

Informacje

„Tak jak dla prawidłowego rozwoju fizycznego ważne są witaminy i kalorie zawarte w pożywieniu, tak prawidłowe kształtowanie się i rozwój mowy
dziecka stanowi podstawę rozwoju jego harmonijnej osobowości”.
(K. Datkun-Czerniak)

CZYM JEST OPÓŹNIONY
ROZWÓJ MOWY DZIECKA
Posługiwanie się przez dziecko
mową artykułowaną nie jest czynnością
wrodzoną, tak jak ssanie czy połykanie. Mowa kształtuje się stopniowo pod
wpływem działania wielu różnych czynników. Sam proces wytwarzania mowy
rozpoczyna się w mózgu od powstania
myśli i przetworzenia jej na odpowiednie sygnały sterujące mechanicznymi
ruchami artykulatorów. Uaktywniane są
wtedy narządy biorące udział w wytwarzaniu sygnałów dźwiękowych: płuca,
krtań, język, wargi, podniebienie miękkie, żuchwa, jama nosowo – gardłowa.
Natomiast odbiór wypowiedzi obejmuje przede wszystkim procesy słyszenia
oraz analizatory komunikatu, w celu
zrozumienia jego treści. Duże znaczenie
odgrywają również warunki społeczne,
kontakt dziecka ze środowiskiem, z innym ludźmi.
Diagnoza logopedy ”opóźniony
rozwój mowy” budzi lęk i obawę, choć
najczęściej mamy do czynienia z prostym opóźnionym rozwojem mowy.
Prostym – jeśli nie towarzyszy mu żadna wyraźna wada, to znaczy nie będącym konsekwencją innych ograniczeń
zdolności psychofizycznych dziecka,
tj. uszkodzeń w obrębie centralnego
układu nerwowego, defektów narządu
zmysłu (słuch fizyczny w normie), nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu aparatu artykulacyjnego, całościowych zaburzeń rozwojowych (np.
autyzm) oraz znacznego ogólnego upośledzenia zdolności intelektualnych.
Należy różnicować je z opóźnieniem
rozwoju mowy i języka rozumianym
jako symptom wad i zaburzeń rozwojowych np. upośledzenia umysłowego
czy niedosłuchu.
Najczęściej niepokój budzi fakt, iż
dziecko, które pod wieloma względami
rozwija się prawidłowo, w odpowiednim czasie zdobywa nowe sprawności
i umiejętności – wolniej nabywa umiejętności słowne, mówi mało i ma mniejszy kontakt słowny z rówieśnikami.
Dobrze jest wówczas przyjrzeć się
narządom mowy dziecka, a więc języwww.kozienicepowiat.pl

kowi – czy jest ruchliwy, „wygimnastykowany”, o odpowiedniej wielkości,
czy dziecko potrafi naśladując nas cmokać, parskać, dotknąć czubkiem języka
do brody lub podnieść język w kierunku
nosa. Ważne jest też, czy dziecko prawidłowo oddycha, gryzie, żuje, przełyka ślinę, ponieważ te same mięśnie odpowiedzialne są za jedzenie i mówienie.
Niezmiernie istotna jest także diagnoza
określająca poziom rozumienia mowy
przez dziecko, tzw. „mowa bierna”.
W praktyce określenie to dotyczy
tego, czy dziecko rozumie co się do
niego mówi, właściwie reaguje na polecenia czyli wykazuje, że wie co znaczą
nazwy i określenia przedmiotów, jak
i czynności, pomimo tego, iż pozostaje z nami w kontakcie bezsłownym lub
mówi bardzo mało.
Przyczyny prostego opóźnionego rozwoju mowy nie są dotychczas
w pełni wyjaśnione. Najczęściej wskazuje się na opóźnione dojrzewanie układu neurologicznego dziecka w obrębie
obszarów korowych lewej półkuli mózgu związanych z mową, czynnik dziedziczny oraz niedostateczną stymulację
językową. Dziecko z prostym opóźnionym rozwojem mowy często szybko
nadrabia zaległości i ogólnie jego mowa
później nie budzi zastrzeżeń, trzeba jednak pamiętać, że opóźnienie rozwoju
mowy może powodować wady wymowy. Są to różnego rodzaju zniekształcenia w mowie, zastępowanie jednych
głosek drugimi, brak niektórych lub całych grup spółgłoskowych.
RADY DLA RODZICÓW.
• Zachęcajmy dziecko do naśladowania
odgłosów otoczenia, uważnie przysłuchując się efektom uzyskanym przez
dziecko.
• Łączmy nazywanie z konkretnym obiektem, a więc obrazkiem, przedmiotem,
osobą lub zjawiskiem.
• Organizujmy zabawę „buzią” – dmuchanie baniek mydlanych, nadymanie
policzków, parskanie itp.
• Starajmy się łączyć wydawanie róż-

nych dźwięków i naśladowanie odgłosów z ruchami rąk i całego ciała
tzw. „mową ciała”.
• Starajmy się nie wyręczać dziecka
w wypowiadaniu życzeń i opowiadaniu wrażeń. Nie podpowiadajmy mu
bezustannie, co ma powiedzieć. Pozostawmy mu swobodę w doborze słów.
Starajmy się sprowokować do wypowiedzi, a te dopiero poprawiać.
• Jeśli dziecko mówi po swojemu, powtarzajmy po nim tę samą treść w poprawionej formie.
• Opowiadając dziecku np. bajkę, starajmy się mówić prostymi, krótkimi
zdaniami. Nie zasypujmy dziecka
lawiną słów, sprawdzajmy czy śledzi
tok naszych myśli, rozumie wszystkie
wyrazy.
• Komentujmy możliwie często to, co
sami robimy i co robi dziecko, np. „teraz mama prasuje, a później będzie gotowała zupę”.
• Nigdy nie krytykujmy mowy dziecka
w jego obecności ani w obecności
innych dzieci, nie porównujmy go
z rówieśnikami. Uświadomienie bowiem dziecku, że jego mowa jest dla
rodziców zmartwieniem, że są z niej
niezadowoleni, wywoła skutek odwrotny od zamierzonego, zniechęci
dziecko i zablokuje. Chwalmy dziecko, za każde próby i starania, udane
ćwiczenie, nowy wyraz itp.
• Jeśli dwulatek nie mówi więcej niż
parę słów, i przybywa ich bardzo
mało, a trzylatek nie próbuje układać zdań – pamiętajmy, że to najwyższa pora, by zasięgnąć porady
specjalisty.
mgr Agnieszka Caban
logopeda

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
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ABC KONSUMENTA

Pozew zbiorowy przeciwko BRE Bankowi Spółce Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
W związku z toczącym się przed Sądem
Okręgowym w Łodzi w sprawie z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów
w Warszawie jako reprezentanta grupy
o ustalenie odpowiedzialności Banku za
nienależyte wykonanie umowy, Powiatowy
Rzecznik Konsumentów w Kozienicach
przekazuje informację otrzymaną od MRK
z prośbą o jej upowszechnienie:
W dniu 28 grudnia 2011 r. Sąd wydał
postanowienie o zarządzeniu ogłoszenia
o wszczęciu postępowania grupowego. Postanowieniem tym Sąd ustalił treść ogłoszenia jakie zostanie zamieszczone we wtorkowym wydaniu Gazety Wyborczej w części
Komunikaty. Ogłoszenie ukaże się w któryś
(?) wtorek stycznia 2012.
W ciągu 2 miesięcy od dnia ukazania się
ogłoszenia będzie możliwość przystąpienia
do grupy nowych członków – obecnie grupa
liczy 894 osoby ze wszystkich stron Polski.
Sprawa dotyczy konsumentów, którzy w latach 2005 – 2006 zawarli umowy
o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych,
waloryzowane kursem franka szwajcarskiego, a które to umowy zawierały zapis:
„Zmiana wysokości oprocentowania kredytu może nastąpić w przypadku zmiany stopy
referencyjnej określonej dla danej waluty
oraz zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego kraju (lub
krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej),
którego waluta jest podstawą waloryzacji.”
Poniżej treść ogłoszenia ustalona
przez Sąd.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

grupowego.
Przed Sądem Okręgowym w Łodzi
w II Wydziale Cywilnym wszczęte zostało
postępowanie grupowe, w trybie ustawy z dnia
17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń
w postępowaniu grupowym (Dz.U. nr 7 z 2010
r. poz.44) z powództwa Miejskiego Rzecznika
Konsumentów w Warszawie przeciwko BRE
Bankowi Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, sygnatura akt II C 1693/10.
Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie jako reprezentant grupy wniósł o ustalenie przez Sąd, że pozwany BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ponosi
odpowiedzialność odszkodowawczą, wynikającą z nienależytego wykonywania umów,
polegającego na pobieraniu w okresie od dnia
1 stycznia 2009 r. do dnia 28 lutego 2010 r.,
wyższych kwot tytułem oprocentowania kredytu, niż pobierałby, gdyby wykonywał swoje
zobowiązanie w sposób należyty, w odniesieniu do konsumentów, których zawarte w latach
2005 – 2006 umowy o kredyt hipoteczny dla
osób fizycznych, waloryzowane kursem franka szwajcarskiego, zawierały zapis: „Zmiana
wysokości oprocentowania kredytu może nastąpić w przypadku zmiany stopy referencyjnej określonej dla danej waluty oraz zmiany
parametrów finansowych rynku pieniężnego
i kapitałowego kraju (lub krajów zrzeszonych
w Unii Europejskiej), którego waluta jest podstawą waloryzacji.”
Każda osoba, której roszczenie może
być objęte tym powództwem grupowym,
może przystąpić do sprawy, składając pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy

w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia i przesłania go do reprezentanta grupy – Miejskiego
Rzecznika Konsumentów w Warszawie, adres
do doręczeń Kancelaria „Wierzbowski Eversheds” spółka komandytowa 00-041 Warszawa ul. Jasna 14/16A. Gotowy wzór oświadczenia o przystąpieniu do grupy dostępny jest
na stronie internetowej www.eversheds.pl.
Przystąpienie do grupy po upływie powyższego terminu jest niedopuszczalne.
Złożenie oświadczenia o przystąpieniu
do grupy jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na pełnienie funkcji reprezentanta
grupy przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie oraz na zasady wynagradzania pełnomocnika. Na wynagrodzenie
pełnomocnika od każdego członka grupy
składa się kwota 2.515,35,-zł brutto tytułem
wynagrodzenia za postępowanie w pierwszej
instancji i kwota 1.900,35,-zł brutto za postępowanie w drugiej instancji, o ile dojdzie do
postępowania w drugiej instancji.
Prawomocny wyrok ma skutek wobec
wszystkich członków grupy, to jest osób,
które przed upływem terminu wskazanego w tym ogłoszeniu prześlą podpisane
oświadczenie o przystąpieniu do grupy i zostaną uwzględnione w postanowieniu sądu
określającym skład grupy.
W przypadku pytań należy odpowiedzi szukać na stronie www.konsument.um.warszawa.pl lub przesłać
pytanie na adres e-mail konsument@
um.warszawa.pl
Stanisław Gąsior

III Turniej Międzyszkolny – Znane postacie powiatu kozienickiego
Dniu 5 stycznia bieżącego roku w Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice im.
Ks. Franciszka Siarczyńskiego odbyło się
wręczenie nagród uczestnikom III Turnieju Międzyszkolnego – Znane postacie
powiatu kozienickiego.
Organizatorem konkursu był Zespół
Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach, a pomysłodawcą mgr Agnieszka Fila – Sadurska.

Nasz Powiat * 14

Patronat nad konkursem objęła Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. Ks.
Franciszka Siarczyńskiego oraz Janusz
Stąpór Starosta Powiatu Kozienickiego,
którzy ufundowali nagrody dla uczestników Turnieju. Celem konkursu było:
• przybliżenie historii, kultury, tradycji
naszej małej ojczyzny,
• przybliżenie sylwetek znanych postaci
związanych z regionem,
• rozwijanie zdrowej rywalizacji konkursowej.
Na konkurs wpłynęło 12 prac pisemnych oraz 4 prace plastyczne.
W kategorii prace pisemne komisja
konkursowa nagrodziła:
• I miejsce – Rębiś Aleksandra, Ptaszek
Małgorzata – Mirosław Jan Pabian
– Pryskam farbą na płótno w chaosie
kłębiących się wspomnień – Zanurzam

w otchłani tworzenia– Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Kozienicach
• II miejsce – Grzybowska Karolina,
Jędra Katarzyna – By czas nie zaćmił
i niepamięć …. – Zespół Szkół Nr 1
w Kozienicach.
• III miejsce – Marczak Magda – Józef
Furmanik – Publiczne Gimnazjum Nr 2
w Kozienicach.
W kategorii prace plastyczne komisja
konkursowa nagrodziła:
• I miejsce – Wrzosek Daria – Isroel
Hopsztajn także Izrael Haabstein zwany Magiem z Kozienic w otoczeniu
uczniów – Publiczne Gimnazjum Nr 2
w Kozienicach.
• II miejsce – Stachurska Izabela – „Bogusław Klimczuk” – Zespół Szkół Nr 1
im. Legionów Polskich w Kozienicach.
www.kozienicepowiat.pl

Informacje

GMINA GŁOWACZÓW
– SAMORZĄD PRZYJAZNY
RODZINIE
Gmina Głowaczów wyróżniona została certyfikatem „Samorządu przyjaznego
rodzinie”. Certyfikat potwierdza aktywne
zaangażowanie gminy w ogólnopolską
kampanię „Postaw na rodzinę!”.
Organizatorem akcji jest Krakowska
Akademia Profilaktyki, a głównym przesłaniem przedsięwzięcia jest przekazywanie informacji o roli rodziny w chronieniu
dziecka przed zachowaniami ryzykownymi (alkohol, narkotyki, dopalacze, bójki,
wagary) oraz promowanie odpowiedzialnego rodzicielstwa.
„Samorząd lokalny odgrywa w tej
pomocy szczególną rolę, także poprzez
realizację zadań Ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tworzenie punktów konsultacyjnych, organizowanie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych,
wsparcie wypoczynku letniego czy dofinansowanie posiłków dzieci z rodzin
dotkniętych problemem, wspieranie
lecznictwa odwykowego – to wszystko
działania na rzecz rodziny” – wyjaśnia
prezes Krakowskiej Akademii Profilaktyki Maciej Zdziarski.
Organizatorzy podkreślają, że więź
z rodzicami, a także innymi członkami
rodziny, stanowi najważniejszy czynnik
chroniący dziecko przed niebezpiecznymi eksperymentami i raniącymi doświadczeniami. Kampania proponuje
jedną z najskuteczniejszych strategii
profilaktycznych – Strategię Rozwijania Umiejętności Wychowawczych,
rekomendowanych przez Państwową
Agencję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Przekazuje ważne informacje o roli rodziny w profilaktyce
i promuje odpowiedzialne rodzicielstwo. Wielu rodziców nie zna najważniejszych potrzeb swoich dzieci.
Brakuje im umiejętności wychowawczych i pomysłów na wspólne bycie
z dzieckiem. Niektórzy potrzebują tylko
prostych podpowiedzi i temu m.in. ma
służyć kampania.
Wójt Gminy Stanisław Bojarski dodaje– cieszę się, że nasze szkoły, w tym inicjator akcji Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Głowaczowie Krzysztof Wolski,
angażują się w ten ważny obszar pomocy
uczniom i ich rodzinom. Jako gmina popieramy akcje, które wspierają naszych
mieszkańców oraz mogą ustrzec młodzież
szkolną przed poważnymi problemami.

www.kozienicepowiat.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Rok 2011 to czwarty rok realizacji projektu „Wspierajmy bezrobotnych”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego i jest
wdrażany w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013 – Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach może przeciwdziałać
negatywnym zjawiskom na lokalnym rynku pracy. Projekt nabrał szczególnej wagi
w roku 2011. Wobec znacznych ograniczeń w wielkości środków krajowych jakie
były przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych projekt współfinansowany ze
środków Unijnych, stanowił jeszcze większą wartość dla lokalnej społeczności.
W latach 2008-2011 wydatki projektu wyniosły prawie 9,8 miliona złotych. W poniesionych wydatkach zawiera się 85% dofinansowania.
Od początku 2008 roku wsparciem udało się objąć 1270 osób (776 kobiet, 494
mężczyzn). Na przestrzeni 4 lat realizacji:
• 689 osób objęto stażami,
• 360 osób skierowano na szkolenia,
• 142 osobom przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
• 104 osoby skierowano na przygotowanie zawodowe (od 2009 roku forma ta została
„wchłonięta” przez „staże”).
Uczestnicy projektu zostali objęci także wsparciem w postaci usług: poradnictwa
zawodowego, pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, a także tworzono dla nich
Indywidualne Plany Działania.
We wdrażaniu projektu bardzo ważna jest realizacja polityki równości szans, w tym
równości płci. Wsparcie projektowe kierowane jest do bezrobotnych kobiet i mężczyzn
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach.
Rekrutacja uczestników projektu w roku 2012 będzie uzależniona od terminów naborów wniosków o dofinansowanie dla Poddziałania 6.1.3 PO KL. Nabór wniosków
ogłaszany jest każdego roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Prawdopodobny termin rekrutacji to marzec-maj 2012 roku.
Osoby zainteresowane projektem realizowanym przez PUP w Kozienicach bliższe
informacje mogą uzyskać w siedzibie PUP: ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice pok. nr
10, a także pod numerem tel. 48 614 66 81 oraz na stronie internetowej www.pupkozienice.pl.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Arkadiusz Nowakowski

XV Sesja Rady Powiatu
Kozienickiego
29 grudnia 2011 roku odbyła się XV
Sesja Rady Powiatu Kozienickiego,
radni wysłuchali sprawozdania z prac
Komisji Rady Powiatu w 2011 roku.
Podczas obrad po przedstawieniu
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego
w sprawie przedłożonego projektu budżetu powiatu na 2012 został uchwalony budżet powiatu na 2012 rok.
Podjęte zostały także uchwały w następujących sprawach:
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 rok;

– przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Powiatu Kozienickiego na lata
2012 – 2013;
– zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Kozienickiego na 2012 rok;
– przyjęcia Planu Prac Rady Powiatu na
2012 roku;
– wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kozienickiego na lata 2012
– 2037.
danuta delekta
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WYBRANE WYDARZENIA Z 2011 R.

Rekonstrukcja walk z września 1939 r.
„Maszerują Strzelcy”

Koncert pt. Muzykowanie wobec aniołów w kościele p.w.
Wniebowzięcia NMP w zabytkowym zespole kościelnoklasztornym w Opactwie

I Powiatowy Rajd Rowerowy
„Szlakiem Historii”

IV Powiatowy Plener Malarski
„Piękno Koni i Kozienickiej Stadniny”

IX Dożynki Powiatowe w Sieciechowie

Wystawa w Muzeum Regionalnym w Kozienicach
„Libia oczami prof. T. Mikockiego”

Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat”		

nr 1 – styczeń 2012

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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