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TWÓRCZOŚĆ MARLENY I ANDRZEJA ZIELIŃSKICH
WYSTAWA W BIBLIOTECE
ja Zielińskich. Małżeństwo artystów
pochodzi ze Skarżyska-Kamiennej,
w Kozienicach mieszkają od 1995 roku.
Na wystawie można
oglądać obrazy obojga artystów o zróżnicowanej tematyce, poprzez martwe natury,
pejzaże, portrety po
akty czy nowoczesne
abstrakcje. Pan Andrzej zaprezentował
również swoje rzeźby i płaskorzeźby,
a pani Marlena czytając swoje wiersze
zadebiutowała jako
poetka.
Państwo
Zielińscy są członkaLeda z Łabędziem – Andrzeja Zielińskiego
mi grupy twórczej

3 lutego w Bibliotece Publicznej
Gminy Kozienice odbyło się spotkanie z twórczością Marleny i Andrze-

„Vena” przy Domu Kultury w Kozienicach oraz grupy „Galeria” Stowarzyszenie Twórców Ludowych
w Wieży przy Muzeum Kozienickim.
Reprezentowali Kozienice w licznych
wydarzeniach kulturalnych na terenie
całego kraju m.in.: na Dniach Ziemi
na Polach Mokotowskich w Warszawie, Jarmarku Twórców Ludowych
w Iłży, Dniach Puszczy Kozienickiej
czy Festiwalu Kultury w Wilanowie.
Wystawiali swoje prace na wystawach
indywidualnych w Kozienicach i Skarżysku-Kamiennej.
Wernisaż prowadziła dyrektor Biblioteki Elżbieta Stąpór. Otwarciu wystawy towarzyszył polonez w wykonaniu Marcina Jóźwika. Wystawę można
oglądać do końca lutego 2012 roku.
radosław majewskI

UWAGA NA OSZUSTÓW – BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW
W ostatnim czasie odnotowaliśmy
oszustwa na tak zwanego „wnuczka”, jak
i inne zdarzenia wyłudzeń pieniędzy od
osób starszych z powiatu kozienickiego.
Seniorzy łatwo mogą stać się ofiarami oszustów i naciągaczy. Osoby starsze,
które czując się samotne, schorowane,
a także poprzez swoją ufność, często niepełnosprawność narażone są w większym
stopniu na działania ze strony przestępców. Padają ofiarami oszustw, wyłudzeń,
kradzieży. Dlatego, aby ograniczyć liczbę
tego typu zdarzeń oraz zapobiec podobnym, przypominamy o kilku podstawowych zasadach postępowania.
SENIORZE PAMIĘTAJ:
– nie noś dużej kwoty pieniędzy przy sobie bez potrzeby,
– jeżeli chcesz wypłacić gotówkę lub
dokonać innej transakcji bankowej,
poproś zaufaną osobę, żeby Ci towarzyszyła w drodze powrotnej z bankomatu, banku czy też poczty,
– koniecznie naucz się na pamięć swojego numeru PIN do karty bankomatowej, nigdy nie zapisuj tego numeru na

karteczce, którą będziesz przechowywane drobne pieniądze, tak aby nie
wać obok karty bankomatowej,
wyjmować za każdym razem portfela.
– nie pożyczaj pieniędzy
osobom, które znasz
tylko z widzenia, lub
deklarują, że chcą
przekazać gotówkę
twoim bliskim,
– tam, gdzie panuje tłok
– w markecie i na targu, w tramwaju czy
autobusie,
trzymaj
torbę przed sobą, zawsze zapiętą,
– przebywając w szpitalu,
wartościowe
rzeczy zdawaj do
depozytu, korzystaj
z automatu telefonicznego zamiast telefonu
rys. Jarek Majewski
komórkowego,
– u fryzjera, w parku, na cmentarzu, w Gdy jesteś w domu
sklepie nie zostawiaj toreb lub siatek z – nie wpuszczaj nieznajomych do mieszpieniędzmi i dokumentami bez nadzokania – nie znając osoby nigdy nie
ru – nawet na chwilę,
– wychodząc na zakupy miej przygotoDokończenie na str. 2
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UWAGA NA OSZUSTÓW – BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW
znasz jej zamiarów,
– nie przechowuj w domu dużej ilości gotówki lub kosztowności,
– nie otwieraj bezmyślnie drzwi, gdy tylko usłyszysz dzwonek,
– zawsze przed otworzeniem drzwi zapytaj się kto za nimi stoi, pracownicy
urzędów, zwykle telefonicznie zapowiadają swoją wizytę, a inkasenci
mogą wystawione rachunki za światło
i gaz, zostawić w skrzynce pocztowej,
nie wchodząc do Twojego domu,
– nie ufaj nieznajomym, nie wpuszczaj
ich do klatki schodowej, nie otwieraj
domofonem wejścia, wychodząc zamykaj drzwi do klatki,
– utrzymuj więzi z sąsiadami, którzy często służą swą pomocą ludziom starszym mieszkającym w ich otoczeniu,
– zawsze zamykaj po przyjściu do domu
drzwi wejściowe,
– postaraj się nie wychodzić z domu po
zmroku, a jeżeli już musisz to zabierz
ze sobą osobę towarzyszącą,
– omijaj tereny źle lub wcale nieoświetlone, szczególnie niebezpiecznymi miejscami, są obrzeża miast, na których nie
ma zabudowań.
Metody popełniania przestępstw
„na wnuczka” – sprawcy przeważnie

dzwonią na telefon domowy przedstawiając się jako wnuk, wnuczka, siostrzeniec
lub siostrzenica. Tłumaczą „dziadkowi”
lub „babci”, np., że są w hipermarkecie
i mają niepowtarzalną okazję zakupić
przedmiot w promocyjnej cenie lub znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej np. wypadek drogowy. W związku z tym proszą o pożyczkę finansową.
Oszuści twierdzą, że nie mogą przyjechać
po pieniądze – wysyłając po nie swojego
dobrego znajomego lub kolegę. Po jakimś
czasie znajomy „wnuczka” zjawia się
w mieszkaniu ofiary i odbiera przekazaną dobrowolnie w dobrej wierze kwotę
pieniędzy przeznaczoną przez seniora na
pomoc rzekomemu wnuczkowi;
„na gazownię” czy „na hydraulika” –
oszuści podając się za fachowców wchodzą do domów. Kradną co popadnie, albo
po prostu wyłudzają kilkaset złotych za
usługę, której nie wykonali;
„na dotację” – w ostatnim czasie wiele
słyszy się o rozmaitych dotacjach unijnych, rewitalizacji zaniedbanych dzielnic
i innych tego typu działaniach pomocowych. Wykorzystują to złodzieje. Podając
się za urzędników proszą o uiszczenie
„opłaty manipulacyjnej” albo wpłacenie
„zaliczki” na poczet późniejszej realizacji
przedsięwzięcia;

„na urzędnika” – sprawcy podając się
za urzędników państwowych wymyślają
szereg historii, które pozwolą im oszukać seniora. Może to być np. wymiana
złotówek na euro i konieczność spisania
numerów banknotów powyżej 50 złotych,
konieczność wykupu gruntu, na którym
zostało wybudowane mieszkanie poszkodowanego, itp.
Zazwyczaj to przez Twoją nieuwagę,
ufność i nieostrożność możesz faktycznie paść ofiarą oszustów, kieszonkowców i innych przestępców, a także stać
się ofiarą kolizji i wypadków drogowych
oraz innych zdarzeń zagrażających życiu,
zdrowiu lub mieniu. Dlatego pamiętaj
o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, bądź czujny i nieufny w stosunku
do obcych. Nie obawiaj się powiadomić
o zagrożeniu Policję, Straż Miejską, Straż
Pożarną, Pogotowie Ratunkowe. Nie daj
szans przestępcom! Nie pozostawaj
obojętny widząc zagrożenie!
Materiał opracowany na podstawie
strony internetowej http://kwp.radom.
pl/. „Bezpieczny Senior”
patrycja zaborowska
Oficer prasowy KPP w Kozienicach

Projekt Edukacja bez Granic w Zespole Szkół w Ursynowie
Projekt ten jest finansowany ze
środków Fundacji PZU w ramach konkursu „Wzbogacanie oferty edukacyjnej na terenach wiejskich i w małych
miastach”. Projekt jest realizowany
od października 2011 roku do czerwca 2012 roku. Uczestniczą w nim
2 partnerskie szkoły Zespół Szkół
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w Ursynowie i Zespół Szkół w Grabowie nad Pilicą. W ramach projektu
odbywają się zajęcia m.in. z języka angielskiego, Geografia na wesoło, Robotyka i Informatyka.
W grudniu 2011 roku uczniowie
gimnazjum oraz szóstej klasy szkoły
podstawowej z Zespołu Szkół w Ur-

synowie w wraz z opiekunkami Agatą Lemańską oraz Danutą Wasińską,
uczestniczyli w wycieczce w ramach
zajęć z projektu Edukacja bez Granic
do Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
Uczniowie mieli możliwość rozmowy z prezydentem Uczelni Łazarskiego, panem Juliuszem Madejem.
Pan prezydent podczas przemówienia
przybliżył uczniom zasady funkcjonowania uczelni a także poinformował
o kierunkach, na których studiują studenci nie tylko z Polski ale również
z innych krajów. Podczas lekcji prowadzonej przez tych właśnie studentów
uczniowie naszej szkoły mieli okazję
porozmawiać w języku angielskim na
temat Świąt Bożego Narodzenia. Studenci przeprowadzili ciekawą i zarazem śmieszną lekcję świąteczną. Uczniowie chętnie odpowiadali na pytania
studentów, a po spotkaniu pełni zapału
do dalszej nauki języka angielskiego
wrócili do domów.

www.kozienicepowiat.pl

Wydarzenia/Informacje

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
93 lata temu, 27 stycznia 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał „Dekret o organizacji państwowych
urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad
wychodźcami”. Dziś dokument ten jest
powszechnie uznawany za początek Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce.
Na Mazowszu działa 39 powiatowych urzędów pracy, które zatrudniają 2453 osoby do obsługi bezrobotnych mieszkańców województwa
mazowieckiego. Dzięki nowelizacji ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, z dnia 16 grudnia 2010 r. po
raz pierwszy w ponad dwudziestoletniej
historii urzędów pracy, ich pracownicy
27 stycznia 2012 roku obchodzili Dzień
Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Dzień ten został ustanowiony na wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował z tej okazji spotkanie w Mazowieckim
Centrum Kultury i Sztuki. Uczestniczyli
w nim m. in. przedstawiciele Samorządu
Województwa Mazowieckiego: marszałek Adam Struzik oraz wicemarszałek
Krzysztof Grzegorz Strzałkowski, którzy wręczyli dyplomy 23 pracownikom
powiatowych urzędów pracy oraz 7 pra-

cownikom Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Warszawie.
W powiecie kozienickim 2 lutego
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się uroczyste
spotkanie z pracownikami Powiatowego
Urzędu Pracy. Starosta kozienicki Janusz
Stąpór, wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Arkadiusz Nowakowski wyrazi-

li słowa uznania za wieloletnią pracę na
rzecz bezrobotnych i pracodawców oraz
wysiłek mający na celu poprawę sytuacji
na lokalnym rynku pracy. Podziękowali
im również za codzienny trud i zaangażowanie w pomoc osobom pozostającym
bez pracy. Zasłużeni pracownicy otrzymali gratulacje wraz z dyplomami uznania.
edyta marczak

EDUKACYJNY PROJEKT PROFILAKTYCZNY
„KABECJANIE DAJĄ RADĘ”
Projekt „KABECJANIE DAJĄ RADĘ
– JAK BYĆ BEZPIECZNYM NA CO
DZIEŃ”, jest realizowany w klasach
I – III, w Publicznej Szkole Podstawowej
Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach. Projekt obejmuje szeroko rozumianą tematykę bezpieczeństwa dzieci w najbliższym otoczeniu – w domu,
w szkole, na drodze czy podczas zabawy.
Akcja została przygotowana w konwencji bajkowo-fantastycznej. Jest to
zabawna historia przygód kosmicznych
bohaterów – Kabecjan, którzy przybyli na
Ziemię z ekspedycją badawczą z tajemniczej planety Bezpieczeństwa i Rozwagi.
Ich przywódcą i mentorem jest rozważny
i niezwykle mądry Smok Mądragon. Dzięki temu, że Kabecjanie dopiero odkrywają
pewne zaskakujące dla nich reguły życia
na Ziemi, dzieci mogą razem z nimi uczyć
się i poznawać zasady bezpieczeństwa.
Cele ogólne projektu:
– zwiększenie bezpieczeństwa w środowisku rozwoju dziecka poprzez kształtowanie i utrwalanie prawidłowych,
bezpiecznych zachowań w domu,
w szkole, na drodze i podczas zabawy,
a w konsekwencji zmianę złych przywww.kozienicepowiat.pl

zwyczajeń zarówno wśród
dzieci, jak i dorosłych,
– zwiększenie świadomości nt. zachowań i sposobów tworzenia
środowiska przyjaznego bezpiecznemu rozwojowi dziecka,
poprzez udostępnienie praktycznych narzędzi oraz zwiększanie dostępu do przydatnych
informacji i źródeł w serwisie
internetowym,
– zmniejszenie liczby wypadków i urazów niezamierzonych
wśród dzieci,
– wsparcie lokalnych wysiłków
skierowanych na tworzenie środowiska przyjaznego bezpiecznemu rozwojowi dziecka.
Projekt realizowany będzie od
lutego 2012 roku do końca maja
2012 roku.
Organizatorami projektu są: Kredyt
Bank, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA, Stowarzyszenie Laboratorium Troski.
Partnerzy projektu to: Polski Czerwony
Krzyż, Policja, Państwowa Straż Pożarna.
Patronat honorowy: Minister Spraw

Wewnętrznych i Administracji, Komenda
Główna Policji, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.
Patronat medialny: Radio KOLOR,
TVP INFO.
Mariola Kwiatkowska
Koordynator projektu w PSP Nr 3
z Oddz. Integracyjnymi w Kozienicach.
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Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji
ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji na
terenie województwa mazowieckiego
Planowane przyjęcia do służby w terminie:
8 maja 2012 roku – 63 miejsca
17 lipca 2012 roku – 116 miejsc
4 września 2012 roku – 32 miejsca
6 listopad 2012 roku – 66 miejsc
w następujących jednostkach:
Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku
Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu
Komendach Miejskich Policji w: Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach
Komendach Powiatowych Policji w: Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie,
Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach, Makowie Mazowieckim,
Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku,
Przasnyszu, Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim,
Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie,
Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie
SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
• obywatel polski o nieposzlakowanej
opinii
• nie skazany prawomocnym wyrokiem
sądu za przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe
• korzystający z pełni praw publicznych
• posiadający co najmniej średnie wykształcenie
• posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się
podporządkować
• dający rękojmię zachowania tajemnicy
stosownie do wymogów określonych
w przepisach o ochronie informacji niejawnych
Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj.
odbyły zasadniczą służbę wojskową lub
zostały przeniesione do rezerwy.
Preferowani będą kandydaci do służby w Policji posiadający wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne)
o kierunku przydatnym dla służby
w Policji:
• prawo, administracja, ekonomia, informatyka, bezpieczeństwo narodowe lub
bezpieczeństwo wewnętrzne
Osoby zainteresowane przyjęciem do
służby w Policji powinny złożyć OSOBIŚCIE w Komendzie Miejskiej/Powiatowej Policji właściwej za względu na miejsce zamieszkania lub w Sekcji ds. Doboru
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Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy
Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu ul.
11-ego Listopada 37/59 (parter) we wtorek, środę, czwartek, w godz. 9 00 – 13 00
tel. 48 345 31 20, 48 345 31 19, 48 345 20
15, 48 345 22 53.
NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
• pisemne podanie o przyjęcie do służby
w Policji
• wypełniony kwestionariusz osobowy
(część A i C) (do pobrania tut. Kwestionariusz osobowy kandydata do
służby)
• własnoręcznie napisany życiorys
• dokumenty potwierdzające wykształcenie
i kwalifikacje zawodowe (kserokopie
– oryginały dokumentów do wglądu na
każdorazowe żądanie pracownika doboru)
• pisemną zgodę na przetwarzanie danych
osobowych oraz wyników uzyskanych
w toku postępowania kwalifikacyjnego
oraz przechowywanie przez okres 5 lat
zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.
926 z późn. zm./
Kandydat zobowiązany jest okazać
dowód osobisty, książeczkę wojskową na
każdorazowe żądanie pracownika doboru.
Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa
i świadectwa pracy z poprzednich miejsc
pracy lub służby kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu w terminie wyznaczonym w toku
postępowania kwalifikacyjnego.
Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego
można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie
powiatowej/miejskiej Policji.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA
ZNALEŹĆ:
• na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)
• na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu (www.
kwp.radom.pl)
Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie
postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji (Dz. U. nr. 170 poz. 1202
z późn. zm.).
Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

SUPERNIANIA
W URSYNOWIE
Dorota Zawadzka – pedagog i psycholog rozwojowy – znana z programu
„Superniania” gościła w Zespole Szkół
w Ursynowie, w gminie Głowaczów. Jej
wizyta związana była z realizacją unijnego projektu pod nazwą „Małe Mazowieckie Przedszkola”, w którym m. in.
udział wzięło przedszkole, działające
w Zespole Szkół w Ursynowie.
W spotkaniu uczestniczyli rodzice,
dzieci i młodzież oraz grono pedagogiczne. Głównym założeniem Doroty
Zawadzkiej było ukazanie co to znaczy
być dobrym rodzicem, poinformowanie
o błędach, które rodzice najczęściej
popełniają w wychowywaniu dzieci,
a także o podstawowych zasadach dotyczących wychowania młodego człowieka. W trakcie swojego wykładu pełnego cennych wskazówek, Superniania
wytłumaczyła wszystkim co oznacza
przemoc fizyczna, psychiczna i werbalna, jak należy dobrze wykonywać
obowiązki rodzica oraz opowiedziała
o najczęstszych pytaniach zadawanych
przez rodziców dotyczących jedzenia,
spania i treningu czystości.
Dorota Zawadzka przez wiele lat
pracowała jako nauczyciel akademicki, edukowała rodziców w szkołach
i przedszkolach. W rolę Superniani
wcieliła się przede wszystkim dzięki
swojemu wykształceniu, doświadczeniu oraz wielkiej pasji, jaką są dzieci.
Odwiedzając polskie rodziny zauważa
jak wiele pracy trzeba włożyć w edukację rodziców, którym często brakuje cierpliwości i czasu oraz narasta
u nich brak zrozumienia i zainteresowania. Podczas swojej wizyty w Ursynowie zaprezentowała wszystkim zebranym wiele przykładów zaczerpniętych
z programu „Superniania”. Opowiedziała także o swoim nowym programie, który już niebawem ukaże się na
ekranach telewizorów. Jak powiedziała
– nowy program będzie programem poradnikowym, w którym osią nie będzie
rodzina, ale problem, o którym będziemy chcieli opowiadać. Będziemy pokazywali różnych ludzi, będzie trochę ujęć
z ukrytych kamer, trochę sond ulicznych, rozmowy z dziećmi. Chcemy, żeby
był on troszkę nowocześniejszy.
Spotkanie w Zespole Szkół w Ursynowie zakończyło się pamiątkowym zdjęciem z Dorotą Zawadzką.
aleksandra pajda
www.kozienicepowiat.pl
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WSPÓŁPRACA ELEKTROWNI „KOZIENICE” SA
Z POLITECHNIKĄ WARSZAWSKĄ
2 miesiące upłynęły od podpisania
Listu Intencyjnego pomiędzy Elektrownią „Kozienice” S.A. i Politechniką
Warszawską. Dziś dwa giganty zawarły długoterminową Umowę o współpracy.

S.A. Chcemy zapewnić najwyższy poziom
nauczania i szkolenia naszej kadry oraz
stworzyć jej optymalne warunki praktyki
i pracy. Zależy nam również na swobodnej i otwartej wymianie poglądów oraz
doświadczeń – dodaje.

Celem zawartej umowy jest ustalenie
generalnych zasad współpracy, pozwalających na wykorzystanie potencjału naukowego i bazy badawczej Politechniki
Warszawskiej. Elektrownia „Kozienice”
S.A. zapewni wsparcie realizowanej przez
uczelnię działalności naukowej i dydaktycznej – mówi Krzysztof Zborowski,
prezes Zarządu Elektrowni „Kozienice”

Wydarzenie to jest znaczące dla obu
podmiotów i z pewnością na długo zapisze się na kartach ich historii. Co było
bodźcem do podpisania takiej umowy?
Wybiegamy myśleniem w przyszłość.
Już wkrótce Elektrownia będzie potrzebowała nowej, dobrze wykształconej
kadry. Takiej, która w ciągu 5-10 lat będzie mogła zastąpić tych, którzy przejdą

na zasłużoną emeryturę. Wierzymy, że
współpraca z najlepszą uczelnią techniczną w kraju to umożliwi – mówi prezes Zborowski.
To nie wszystko. Elektrownia i Politechnika poszły o krok dalej. Przedstawiciele tych dwóch gigantów nie tylko podpisali umowę o wzajemnej współpracy,
ale również – w obecności przedstawicieli samorządu lokalnego oraz dyrektorów
szkół z terenu powiatu kozienickiego
– zadeklarowali współpracę ze szkołami
oraz objęcie patronatem kozienickiego
technikum.
Energetyka się nie starzeje, należała
i będzie należeć do kilku najważniejszych
obszarów działalności uczelni oraz gospodarki naszego kraju – mówi prof.
Włodzimierz Kurnik, Rektor Politechniki
Warszawskiej. Wiele sobie obiecujemy po
tej umowie. Nie chcemy, aby była to jedynie karta papieru, ale aby jej treść była
żywa, realizowana stale i miała szerszy
kontekst – dodaje.
Jest niewiele tak ważnych chwil
w życiu Elektrowni Kozienice, ale ta jest
wyjątkowa – podsumowuje prezes Zborowski.
Przedstawiciele Elektrowni „Kozienice” S.A. i Politechniki Warszawskiej podpisali umowę 20 stycznia. Porozumienie
obejmuje współpracę w dziedzinie elektrotechniki i automatyki, energetyki, ciepłownictwa, ochrony środowiska.

WĘGLOWY KONTRAKT STULECIA PODPISANY
W poniedziałek 23 stycznia Elektrownia „Kozienice” S.A. i Kopalnia LW
„Bogdanka” S.A. zawarły wieloletnią
umowę na dostawę węgla dla potrzeb
nowo budowanego bloku energetycznego.
Kontrakt o wartości 11,248 mld
zł (netto) obowiązywać ma do końca
2036 roku.
Równocześnie Spółki zawarły aneks
do obowiązującej je do końca 2025 roku
wieloletniej umowy na dostawę węgla.
Wartość obu umów węglowych w latach
2011-2036 wyniesie około 22,772 mld
złotych.
Umowy te zapewnią ciągłość dostaw
paliwa do nowego bloku w Kozienicach
oraz korzystnie wpłyną na uzyskanie zewnętrznego finansowania tej inwestycji
– podkreśla Krzysztof Zborowski Wiceprezes Enei i Prezes Elektrowni „Kozienice” S.A.
www.kozienicepowiat.pl

Zgodnie
z zawartymi
kontraktami
szczegółowe
warunki
ich realizacji
będą zawierać
umowy roczne
uwzględniające m.in. dynamikę zmian
cen
dostaw
węgla w kraju.
Przypomnijmy, że na
przełomie marca i kwietnia
zostanie wybrany wykonawca nowego
ok. 1000 MW bloku w Kozienicach, którego koszt budowy wyniesie ok. 1,3 mld
euro. Realizacja inwestycji planowana
jest na lata 2012-2016. Przy eksploatacji

nowego bloku zatrudnienie znajdzie około 200 osób. Nowy blok zwiększy o jedną
trzecią zdolności produkcyjne Elektrowni
„Kozienice” S.A.
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Wywiad

ROZMOWA Z aktorką KAROLINĄ PIECHOTĄ
Karolina Piechota, aktorka telewizyjna i teatralna ukończyła Akademię
Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, występuje w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku.

U

rodziła sie pani w Kozienicach,
czy dzisiaj są one już tylko wspomnieniem i pewnym etapem w życiu?
Tak, urodziłam się tutaj i to miasto
wciąż jest moją ojczyzną, małym miejscem w wielkiej ojczyźnie. Miło jest mi
tutaj wracać i często wracam. Mam rodziców, dużą rodzinę, ale raczej bywam
tylko na jednej ulicy i tylko w moim
domu.

A

skąd się wziął pomysł na Akademię Teatralną?

Moja droga zaczęła się chyba od
szkoły podstawowej. Nie wiem dokładnie, jaki był tego początek, bo już
w dzieciństwie lubiłam dzielić się swoimi zdolnościami z ludźmi, lubiłam stać
na piaskownicy i śpiewać dla dwóch
bloków. Wówczas mieszkałam jeszcze
przy ulicy Kopernika. Już wtedy zaczęłam robić swoje prywatne koncerty,
a później tak jakoś los, życie, jakiś
przypadek za przypadkiem sprawił, że
zajmuję się sztuką zawodowo i z pasji.
Ale myślę, że największe znaczenie
w moim życiu miał czas szkoły podstawowej i wszystkie apele, programy
artystyczne, zajęcia z panią Wójcicką,
schola prowadzona przez księdza Rączkę.

P

ani Karolino, jak wygląda dzień
pracy aktora?
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W tej pracy nie ma schematów. Na
tym polega piękno, ale też trud tego
zawodu, ponieważ schemat i rutyna
wyznaczają rytm człowieka. Z rytmem jest łatwiej, a w tej pracy go nie
ma. Na przykład teraz
mam dni wolne, a potem każdy mój dzień
będzie w innym mieście, w podróży. Kiedy
pracuję na planie zdjęciowym, często muszę
budzić się 6 czy 5 rano
i pracuję do 12 godzin.
Zdarza się, że po takim
dniu mam dzień wolny
i wtedy śpię do godziny
12, ale następnego
znów budzę się o 6. To
sprawia, że człowiek
jest rozstrojony. Ale to
specyfika mojego zawodu, na którą się godzę, a przynajmniej uczę się godzić.

A

jak sobie pani radzi z zapamiętywaniem roli?

Zależy o jakim zapamiętywaniu
mówimy. Jeżeli chodzi o film, serial
to bywa, że nagrywamy np. 12 scen
jednego dnia i następnego dnia też
12 scen. Czasami uczę się tekstu z dnia
na dzień i wtedy wychodzi to po prostu z improwizacji, czyli z logiczności
wypowiedzi, dialogu. W teatrze natomiast ważny jest też ruch połączony z dialogiem. Przez miesiąc pracy
na scenie pamięta się tekst, bo ciało
też pamięta. Ale bywają chwile, kiedy
niespodziewanie wypada zastępstwo
i wtedy to już ratuj się kto może.

Z

którą rolą utożsamia sie pani najbardziej?

Paradoks polega na tym, że najciekawsze są te role, które nie są do nas
podobne, tzn. najciekawsze są takie,
w których nie jestem Karoliną. Taką
najbliższą mi rolą jest ta z „Drzazg.”
I obecna w spektaklu „Zwodnica”, którą
gram w Teatrze Wybrzeże.

F

ilm „Drzazgi” przyniósł dwie ważne nagrody. Oprócz nich są jeszcze
inne. Nagrody są przede wszystkim satysfakcją, czy może motywacją do dalszej pracy?
Nie można pracować dla nagród.

A do ludzi nagrody przychodzą, kiedy
się ich nie spodziewa. Ale tak, w jakiś
sposób mobilizują, dają potwierdzenie,
że chyba jestem na dobrym miejscu.
Ten zawód stale podlega ocenie. Te
oceny czasem potrafią też zaboleć, chociaż potrafią dać naprawdę dużo energii. Najtrudniej jednak mieć w sobie na
tyle pewności siebie, aby nie poddać się
krytyce.

J

est pani aktorką, która także śpiewa. Czy jest on również ważny?

Śpiew jest po prostu, tak jak aktorstwo, częścią mnie. Ale nie łączę ich
razem. Co prawda teraz mam spektakl
śpiewno-taneczno-aktorski, ale to przypadek. Normalnie śpiew uprawiam oddzielnie od aktorstwa.

N

a planie filmowym spotykać można sławy polskiego kina. Jak się
z nimi współpracuje?
W takim świecie też są maluczcy. Tu
nie wszyscy są wielcy. A ci wielcy bywają często bardzo zwyczajni. Chociaż
uważam, że takie spotkania ze sławami
są bardzo ciekawe. Rzeczywiście dużo
wiedzy otrzymałam dzięki spotkaniu
i obcowaniu na przykład z Danielem Olbrychskim, Janem Englertem, czy moją
profesor Anną Seniuk i Jerzym Radziwiłowiczem. Tym bardziej, że są to
bohaterowie mojego dzieciństwa. Tak,
przy takich spotkaniach denerwuję się,
ale zdenerwowanie przechodzi szybko.

J

akie są pani plany na przyszłość, czy
są one związane z Kozienicami?

Nie wiem. Staram się nie mieć planów zawodowych. Mogę tylko dobrze
wykonywać swoje role. Mogę jednak
powiedzieć, że od lutego wejdzie na
ekrany serial „Galeria”, pojawię się
w „Prawie Agaty”, ale to już nie są
plany.
Nie mam planów związanych z Kozienicami. Ale może Kozienice mają ze
mną związane plany?

W

arto mieć marzenia?

Pewnie że tak. Kiedyś kolega życzył
mi, abym miała udane marzenie. Nie samego spełnienia marzeń, ale marzenia
udanego.
Agnieszka Gajda
www.kozienicepowiat.pl
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Organizacje Pożytku Publicznego z Powiatu
Kozienickiego

Rozliczając podatek dochodowy za 2011 rok możemy
przekazać 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego, między innymi dla organizacji działających w powiecie
kozienickim.

Fundacja „Zdrowe Dziecko”
KRS: 0000146712
Numer konta bankowego: 85124058621111000051025807
Fundacja „Zdrowe Dziecko” powstała 27.12.1993 r. przy Oddziale Dziecięcym Szpitala w Kozienicach. Nadzór nad jej działalnością sprawuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej. Celem
działalności jest pomoc chorym dzieciom oraz podjęcie działań
profilaktycznych poprawiających stan zdrowia najmłodszych oraz
organizowanie działań oświatowych promujących zdrowie, pomoc
służbie zdrowia w zaopatrzeniu w aparaturę i sprzęt medyczny.
Ludowy Klub Sportowy „Megawat” Świerże Górne
KRS: 0000229573
Numer konta bankowego: 35124058621111000051029326
Ludowy Klub Sportowy Megawat Świerże Górne powstał
w 1997 roku. Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działalności
Klubu, upowszechnienie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej, wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę i sport
oraz organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Klub Jeździecki „Skarb” przy Stadninie Koni Kozienice
KRS: 0000234855
Numer konta bankowego: 21124058621111000051021333
Tradycje jeździeckie w Stadninie Koni Kozienice sięgają roku
1951. Celem działalności klubu jest szkolenie i doskonalenie
kwalifikacji członków zrzeszonych w Klubie, opieka nad młodzieżą zrzeszoną w Klubie, przygotowanie zawodów konnych
i pokazów szkoleniowych, sprawowanie opieki weterynaryjnej,
utrzymanie i żywienie koni.
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich
Rodzin Sami Sobie
KRS: 0000216086
Numer konta bankowego: 78124058621111000051026224
Swoją działalność stowarzyszenie opiera na pracy społecznej członków, do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników
oraz członków Zarządu. Cele statutowe realizowane są w formie zebrań informacyjnych, zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej, wspierania psychologicznego rodzin, różnej działalności na rzecz likwidacji barier architektonicznych oraz integracji
osób niepełnosprawnych z różnymi środowiskami.
Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki, Koło
w Kozienicach
KRS: 0000163347
Numer konta bankowego: 27800200040031531920200001
Pod nazwą „Polski Związek Niewidomych” organizacja działa od 1951 roku. PZN to stowarzyszenie osób niewidomych
i tracących wzrok, którego celem działalności jest pomaganie
tym osobom i ich bliskim w odnalezieniu się w nowej sytuacji,
uczenie jak być samodzielnym w domu, w podróży, w pracy,
i jak aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, praca na rzecz
systemowych rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie osób
z dysfunkcja wzroku i dbanie o ich właściwe postrzeganie.
www.kozienicepowiat.pl

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Kozienicach
KRS: 0000225587
Numer konta bankowego: 81116022020000000086737134
W wypełnianiu swojej misji PCK podejmuje przede wszystkim takie
zadania jak: ochrona życia i zdrowia, zapewnienie poszanowania istoty
ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych i innych krytycznych sytuacjach; praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie
pomocy społecznej; aktywizowanie pracy wolontariuszy i stała gotowość do niesienia pomocy, budowa uniwersalnego poczucia solidarności ze wszystkimi, którzy potrzebują ochrony i pomocy.
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Szczep Kozienickich
Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Przesilenie”
KRS: 0000057720
Numer konta bankowego: 38102011560000710200648022
Szczep Kozienickich Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Przesilenie” jest owocem wieloletniej pracy wszystkich zuchów, harcerek
i harcerzy, zastępowych, przybocznych i drużynowych, którzy działali w swoich kozienickich drużynach w latach 80. 90. XX wieku oraz
teraźniejszych. Głównym celem działalności jest wychowanie człowieka metodą harcerską w myśl Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego
oraz do świadomej postawy obywatelskiej w poczuciu współodpowiedzialności za losy własnej rodziny, narodu i państwa polskiego,
a także upowszechnienie w społeczeństwie ideałów harcerskich.

„Geografia na wesoło”
Od października 2011 roku uczniowie Zespołu Szkół w Ursynowie
realizują projekt Edukacja bez granic. W jego ramach odbywają się zajęcia „Geografia na wesoło” dotyczące kultury i geografii wybranych
państw. Opiekunem grupy złożonej z 12 chętnych uczniów jest Monika
Matejanka. Uczestnicy wybrali państwa, które chcieliby lepiej poznać
tj. Meksyk, Indie, Francja i Chiny. Dzieci w trakcie zajęć zdobywają
nie tylko teoretyczną wiedzę, ale wykonują także wiele praktycznych
zadań m.in. samodzielnie przygotowują potrawy charakterystyczne dla
danego kraju, wykonują plakaty, piniate, konstruują model wieży Eif-

fla. Uczniowie nawiązali kontakt z ambasadami wymienionych państw.
W odpowiedzi na listy otrzymali liczne broszurki, książki i płyty, które pomogą im w zdobywaniu dodatkowych informacji. Cztery razy
w trakcie trwania projektu będą realizowane dni kultury wybranych
państw, będą w nich uczestniczyć wszyscy uczniowie szkoły. W trakcie takiego dnia będzie można zdobyć informacja na temat geografii
i kultury danego państwa, a także degustować tradycyjne potrawy.
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budowa lub roboty budowlane wymagające
zgłoszenia w starostwie powiatowym

Wydział Budownictwa i Architektury prowadzi sprawy z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej
z terenu powiatu Kozienickiego obejmującego gminy: Garbatka-Letnisko, Gniewoszów, Głowaczów, Grabów n/Pilicą,
Kozienice, Magnuszew i Sieciechów.
Do podstawowych zadań organu administracji architektoniczno – budowlanej
w sprawach określonych ustawą z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 r.
z późniejszymi zmianami) należy:
1. wydawanie decyzji administracyjnych:
a) o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę;
b) o zmianie decyzji o pozwoleniu na
budowę;
c) o przeniesieniu decyzji pozwolenia
na budowę.
2. przyjmowanie zgłoszeń:
a) zamiaru wykonania robót budowlanych,
b) zamiaru budowy lub rozbiórki ,
c) zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu.
W celu skrócenia drogi do uzyskania
prawa legalnego prowadzenia budowy
lub robót budowlanych, ustawodawca
zastosował wyjątki od wyrażonej w art.
28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, zasady stanowiącej o konieczności uzyskania
przed ich rozpoczęciem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
Odstępstwa od ww. zasady zostały
określone w art. 29-31 Prawa budowlanego. Wymienione w tych artykułach obiekty
i roboty budowlane, które mogą być prowadzone bez wcześniejszego uzyskania
pozwolenia na budowę stanowią zamknięty katalog, tzn. że nie może mieć do niego
zastosowania wykładnia rozszerzająca
Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, nie wymaga uzyskania
pozwolenia na budowę lecz jest objęty
obowiązkiem zgłoszenia właściwemu
organowi administracji architektoniczno
– budowlanej, między innymi zamiar budowy:
1. obiektów gospodarczych (pod warunkiem, że są one związane z produkcją
rolną i uzupełniają zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki
siedliskowej), do których należą:
a) parterowe budynki gospodarcze
o powierzchni zabudowy do 35 m2,
przy rozpiętości konstrukcji nie
większej niż 4,80 m;
b) płyty do składowania obornika;
c) szczelne zbiorniki na gnojówkę
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lub gnojowicę o pojemności do 25
m 3;
d) naziemne silosy na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m;
e) suszarnie kontenerowe o powierzchni zabudowy do 21 m2
2. wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz
przydomowych oranżerii (ogrodów
zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może
przekraczać dwóch na każde 500 m2
powierzchni działki.
3. indywidualnych przydomowych
oczyszczalni ścieków o wydajności
do 7,50 m3 na dobę.
4. boisk szkolnych oraz boisk, kortów
tenisowych, bieżni służących do rekreacji.
5. miejsc postojowych dla samochodów
osobowych do 10 stanowisk włącznie.
6. zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
7. tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub
przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie
później niż przed upływem 120 dni od
dnia rozpoczęcia budowy określonego
w zgłoszeniu. Definicję tymczasowego
obiektu budowlanego zawiera art. 3 pkt
5 Prawa budowlanego, zgodnie z którym
przez tymczasowy obiekt budowlany
należy rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w
okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiórki, a także
obiekt budowlany niepołączony trwale
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
8. przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2.
9. pochylni przeznaczonych dla osób
niepełnosprawnych.
10. instalacji zbiornikowych na gaz
płynny z pojedynczym zbiornikiem
o pojemności do 7 m3, przeznaczonych
do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Do zgłoszenia budowy instalacji
zbiornikowych na gaz płynny należy dołączyć projekt zagospodarowania działki
lub terenu wraz z opisem technicznym

instalacji, wykonanym przez projektanta
posiadającego odpowiednie uprawnienia
budowlane. Projekt zagospodarowania
działki lub terenu powinien być uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
11. przyłączy: elektroenergetycznych,
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych. Do zgłoszenia budowy przyłączy
do budynków: elektroenergetycznych,
wodociągowych,
kanalizacyjnych,
gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz
z opisem technicznym wykonanym
przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.
12. telekomunikacyjnych linii kablowych.
13. ogrodzeń od strony dróg, ulic placów, torów kolejowych i innych
miejsc publicznych oraz ogrodzeń
o wysokości powyżej 2,20 m.
14. obiekty małej architektury w miejscach publicznych. W zgłoszeniu
budowy obiektów małej architektury
w miejscach publicznych należy przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie
uprawnienia budowlane. Przykładowe
wyliczenie obiektów małej architektury
zawiera art. 3 pkt 4 Prawa budowlanego, uznając za nie w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki,
krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej
i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.
Na podstawie art. 29 ust. 2 Prawa
budowlanego, nie wymaga uzyskania
pozwolenia na budowę lecz jest objęty
obowiązkiem zgłoszenia właściwemu
organowi administracji architektoniczno
– budowlanej, między innymi zamiar wykonywania robót budowlanych, polegających na:
1. remoncie istniejącego obiektu budowlanego i urządzeń budowlanych,
a więc zgodnie z definicją zawartą
w art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane, prowadzenie w nim robót budowlanych polegających na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a niestanowiących
bieżącej konserwacji, z wyłączeniem
remontu obiektu wpisanego do rejestru
zabytków. (np. wymiana pokrycia daDokończenie na str. 9
www.kozienicepowiat.pl
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budowa lub roboty budowlane wymagające
zgłoszenia w starostwie powiatowym
chowego wraz z wymianą uszkodzonych elementów konstrukcji dachu bez
zmiany kształtu dachu oraz bez zmiany
nachylenia połaci dachowych; wymiana stolarki okiennej i drzwi bez zmiany
wielkości otworów okiennych).
2. dociepleniu budynków o wysokości
do 12 m.
3. utwardzeniu powierzchni gruntu na
działkach budowlanych.
4. instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych
na obiektach wpisanych do rejestru
zabytków oraz z wyjątkiem reklam
świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym
w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.
5. wykonywaniu urządzeń melioracji
wodnych szczegółowych, z wyjątkiem:
a) ziemnych stawów hodowlanych,
b) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach
parków narodowych.
6. wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy
ujęć wód podziemnych.
7. instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na
obiektach budowlanych.
8. instalowanie krat na budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania
zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
9. instalowaniu urządzeń o wysokości
powyżej 3 m na obiektach budowlanych.
W zgłoszeniu należy określić rodzaj,
zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.
Do zgłoszenia należy dołączyć:
– oświadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomością na cele
budowlane,
– mapę geodezyjną z projektowaną lokalizacją obiektu objętego zgłoszeniem,
ze wskazaniem jego wymiarów oraz
odległości od granic działki,
– odpowiednie szkice, rysunki lub inne
wymagane pozwolenia, uzgodnienia
i opinie.
Zgłoszenia, o których mowa powyżej,
należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.
www.kozienicepowiat.pl

Do ich wykonywania można przystąpić,
jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie
później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
Niewniesienie sprzeciwu przez właściwy
organ w ww. terminie, upoważnia inwestora do rozpoczęcia po upływie wskazanych 30 dni, planowanego zamierzenia
budowlanego.
Na podstawie art. 31 ustawy Prawo
budowlane, nie wymaga uzyskania pozwolenia lecz jest objęta obowiązkiem
zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej,
między innymi rozbiórka:
1. budynków i budowli – niewpisanych
do rejestru zabytków oraz nieobjętych
ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od
granicy działki jest nie mniejsza niż
połowa wysokości,
2. obiektów i urządzeń budowlanych,
na budowę których nie jest wymagane
pozwolenie na budowę, jeśli nie podlegają ochronie jako zabytki.
Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane, objęto obowiązkiem
zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej,
zamiar zmiany sposobu użytkowania
obiektu budowlanego lub jego części.
Zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania
obiektu budowlanego lub jego części
Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia
doręczenia zgłoszenia, właściwy organ,
nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji
i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.
Do zgłoszenia zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, należy dołączyć:
1. opis i rysunek określający usytuowanie
obiektu budowlanego w stosunku do
granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub
budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części
obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
2. opis techniczny określający rodzaj
i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno – użytkowymi, w tym

wielkościami i rozkładem obciążeń,
a w razie potrzeby, również danymi
technologicznymi;
3. oświadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomością na cele
budowlane,
4. zaświadczenie wójta lub burmistrza
o zgodności zamierzonego sposobu
użytkowania obiektu budowlanego
z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy terenu,
w przypadku braku obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego;
5. ekspertyzę techniczną wykonaną przez
osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej
specjalności w przypadku podjęcia lub
zaniechania w obiekcie budowlanym
lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno – sanitarne, ochrony
środowiska bądź wielkość lub układ
obciążeń;
6. w zależności od potrzeb – pozwolenia,
uzgodnienia lub opinie innych organów wymagane przepisami szczególnymi. W przypadku zmiany sposobu
użytkowania obiektu na funkcję usługową, handlową, produkcyjną lub użyteczności publicznej, projekty budowlane wymagają opinii rzeczoznawców:
ds. sanitarno – higienicznych, BHP
i zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Właściwy organ może nałożyć na
zgłaszającego obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego
obiektu lub robót budowlanych objętych
obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
1 zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub
mienia,
2 pogorszenie stanu środowiska lub stanu
zachowania zabytków,
3 pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
4 wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla
terenów sąsiednich.
dorota purchała
Naczelnik Wydział Budownictwa
i Architektury

Nasz Powiat * 

Informacje

ABC KONSUMENTA

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA KIBICÓW WYBIERAJĄCYCH
SIĘ NA MECZE NA UKRAINIE
121 dni pozostało do rozpoczęcia
Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Jak
przekroczyć granicę? Ile kosztuje bilet
w metrze? O zasadach podróżowania
po Polsce i Ukrainie przypominają instytucje chroniące konsumentów w obu
krajach. To kolejna odsłona porad dla
kibiców.
Przekraczamy granicę
Obywatele Unii Europejskiej podróżując na Ukrainę w celu turystycznym,
nie potrzebują wizy – wystarczy ważny
paszport. Na granicy każdy cudzoziemiec otrzymuje, tzw. dokument migracyjny (rejestracyjny, tzw. migracijna
kartoczka). Na jego podstawie może
przebywać przez 90 dni legalnie na
terytorium Ukrainy. Na dwóch egzemplarzach tego dokumentu musi drukowanymi literami wpisać swoje imię
i nazwisko, serię i numer paszportu,
płeć, datę urodzenia, środek transportu/numer lotu, cel podróży (np. turystyka) oraz adres hotelu lub osoby,u której będzie nocować. Jeden uzupełniony
egzemplarz oddajemy celnikowi, drugi
egzemplarz musimy mieć zawsze ze
sobą w razie kontroli, aż do wyjazdu.
W przypadku utraty karty należy jak
najszybciej zgłosić się do ambasady
własnego kraju na Ukrainie. Ukraińscy
celnicy mogą również żądać zapłacenia
kary.
Do Polski obywatele UE mogą wjechać na podstawie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość, np.
dowodu osobistego. Osoby spoza Unii
muszą mieć paszport oraz wizę (jeżeli
jest wymagana).
Należy także pamiętać o ubezpieczeniu zdrowotnym. Na Ukrainie nie
obowiązuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Mogą to być
jedynie polisy Państwowej Asekuracyjnej Spółki Akcyjnej Ukrinmedstach lub
wydane przez firmy, które z nią mają
podpisaną umowę. Wszystkie ubezpieczenia można wykupić na granicy czy
lotnisku.
Samochód
Każdy właściciel pojazdu przekraczając granicę ukraińską musi mieć
Zieloną Kartę (dowód zawarcia międzynarodowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC). Ukraina i Polska wzajemnie uznają wydane w tych krajach
prawa jazdy. Tak samo jest w przypadku
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każdego państwa, które jest stroną konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym.
Oznacza to, że na Ukrainie i w Polsce
każdy kibic na podstawie swojego prawa jazdy może swobodnie jeździć samochodem.
W obu krajach każdy pasażer
musi mieć zapięte pasy. Maksymalny poziom alkoholu we krwi wynosi
0,2 ‰ (Polska), 0 ‰ (Ukraina).
Większość znaków drogowych na
Ukrainie (np. nazwy miejscowości,
objazdy) w miejscach uczęszczanych
przez turystów jest napisana w języku
ukraińskim oraz w języku angielskim.
Taksówki
W obu państwach często spotykane są taksówki również prywatne jak
i korporacyjne. Korporacyjne – posiadają oznaczenia, np. kogut na dachu, na
drzwiach nazwę korporacji, zamawiane
są zazwyczaj przez telefon. Prywatne
taksówki są nieoznaczone i spotykane
są w miejscach popularnych wśród turystów. Zanim rozpoczniesz podróż,
potwierdź z kierowcą cenę kursu.
Aby nie przepłacić, zapytaj w hotelu
ile powinna kosztować wybrana trasa.
Taksówki stojące w popularnych turystycznie miejscach, przy lotniskach,
dworcach mogą mieć wyższą cenę niż
te zamawiane przez telefon. Średnia
cena za kilometr w Warszawie – 2,5 zł
(6 UAH lub 0,55 euro) plus opłata początkowa 6 zł (15 UAH lub 1,5 euro).
W Kijowie odpowiednio 2,5 UAH (1 zł
lub 0,22 euro), opłata minimalna od 15
do 30 UAH (6-12 zł lub 1,5-3 euro).
Metro
W Polsce – jedynie w Warszawie,
na Ukrainie – w Kijowie, Charkowie.
Wsiadając do ukraińskiego metra, kupujesz specjalne żetony w automacie
lub kasie na stacjach, w Polsce – bilet. Cena za jeden przejazd: Ukraina –
2 UAH (ok. 0,18 euro), Polska –
3,60 PLN (0,92 euro). Pamiętaj –
w ukraińskim metrze nie można robić
zdjęć.
Pociągi
Do miast gospodarzy rozgrywek piłkarskich można dotrzeć także koleją.
W Polsce można wybrać między pociągiem tańszym pospiesznym (TLK) czy
regionalnym (Interregio), droższym
– ekspresem (EIC). Różnią się ceną
biletu, długością czasu podróży oraz

możliwością zarezerwowania miejsca. Ostatnią opcję oferują za dopłatą
pociągi EIC (I lub II klasa), gdzie rezerwacja jest obowiązkowa oraz TLK
(tylko w I klasie) – rezerwacja fakultatywna. Bilety można zarezerwować
w kasie na dworcu lub przez Internet. Np.
10 czerwca 2012 roku bilet w II klasie
w pociągu EIC ze stacji Warszawa Centralna do stacji Poznań Główny kosztuje 120 zł (26,6 euro). Podróż trwa
2,5 godziny. TLK tę samą trasę pokonuje w ciągu 3,13 godziny, a bilet w II
klasie kosztuje 56 zł (12,4 euro). Za
bilet płacisz gotówką w polskiej walucie. Można go też kupić w pociągu za
dopłatą, ale należy od razu zgłosić się
do konduktora.
Pociągi na Ukrainie dzielą się na
pociągi dalekobieżne (sypialne lub ekspresy) oraz lokalne (tzw. elektropoyezd,
електропо́їзд). Te ostatnie są mniej wygodne i jeżdżą na krótszych trasach. Bilety można zarezerwować na stronie internetowej, (ale trzeba je potem zakupić
na dworcu np., na pół godziny do odjazdu
pociągu), kupić w kasie na stacji, zamówić telefonicznie. Zdarza się, że informacja kolejowa na dworcach jest płatna.
W sezonie wakacyjnym najlepiej rezerwować bilet z dużym wyprzedzeniem. Pociągi dalekobieżne dzielą się
na cztery kategorie: I klasa najdroższa
to wagon sypialny (SV, spalny vagon)
– dwa miejsca sypialne w przedziale,
II klasa (kupé) – cztery miejsca sypialne, III klasa ekonomiczna (platzkart)
– wagon sypialny bezprzedziałowy.
W cenę biletu na pociąg na Ukrainie od
razu jest wliczana opłata za miejsce (nie
zawsze to dotyczy biletów na połączenie lokalne) oraz ubezpieczenie w razie
wypadku.
Rezerwując miejsce sypialne, warto pamiętać, że są numerowane – parzyste znajdują się u góry, nieparzyste
– na dole. Po wejściu do pociągu oddaje się bilet konduktorowi – 30 minut
przed przyjazdem do celu informuje nas
o tym, że zbliża się stacja, na której musimy wysiąść oraz oddaje bilet. Ceny biletów na trasie Lwów-Kijów są następujące: II klasa (kupé) – ok. 110-130 UAH
(44-52 zł, 10-13 euro), III klasa ekonomiczna (platzkart) – ok. 70-80 UAH (28
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Zaburzenia mowy
w otępieniu typu
alzheimerowskiego
Demencja stanowi istotny problem
zdrowia społecznego. Obserwujemy starzenie się społeczeństwa, a wraz z tym
zjawiskiem demograficznym – wzrost
schorzeń mózgowych prowadzących do
otępienia.
W definicji neurologicznej otępienie – jest to zespół objawów, w których dochodzi do zaburzenia funkcji
korowych. Podstawowymi objawami
otępienia są zaburzenia pamięci krótko
i długotrwałej, którym towarzyszą zaburzenia myślenia, abstrakcji, zaburzenia osądzania, zmiany osobowości lub
zaburzenia funkcji korowych, takich
jak afazja, agnozja i zaburzenia wzrokowo – przestrzenne. Demencją określa
się postępującą degradację poznawczą,
nieuchronnie uzależniającą chorego od
innych osób, polegającą na utracie dotychczasowych umiejętności intelektualno – emocjonalnych, zawodowych
i społecznych, powstałą w wyniku nieodwracalnej progresywnej choroby
mózgu. Istnieje wiele przyczyn i postaci
zaburzenia porozumiewania się językowego. Niekiedy zaburzenie to wynika
z wrodzonych lub nabytych we wczesnym dzieciństwie, lub w wieku dojrzałym defektów narządów obwodowych,
takich jak narząd słuchu lub narząd
artykulacyjny. Zaburzenia te występują także w różnego rodzaju upośledzeniach umysłowych związanych z chorobami lub uszkodzeniami ośrodkowego
układu nerwowego.
Badania prowadzone u osób z chorobą Alzheimera obejmują przede
wszystkim pacjentów w drugim stadium choroby, a bardzo rzadko dotyczą pacjentów z pogranicza pierwszego
i drugiego. Wynika to z faktu, iż początkowo sygnały zaburzeń dotyczące zakresu porozumiewania się oraz innych
sfer aktywności osoby chorej pozostają
niezauważone.
Przyczynami tego mogą być: po
pierwsze – początkowo małe nasilenie
objawów, po drugie – wypracowane
przez chorego możliwości maskowania
trudności czy wreszcie bagatelizowanie przez otoczenie objawów otępienia,
tłumaczenie ich podeszłym wiekiem.
Należy jednak podkreślić, iż ze względów diagnostycznych jest to okres niezmiernie ważny, ponieważ szybkie roz-
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poznanie choroby oznacza możliwość
skuteczniejszego podjęcia leczenia
i lepszego rokowania.
Za pierwsze objawy, wyraźnie zwracające uwagę otoczenia uznaje się zaburzenia w wypowiedziach osób dotyczące
trudności z odnajdywaniem słów (obniżony poziom gotowości słowa) oraz
uporczywe powtarzanie tych samych
kwestii (np. kilkukrotne zadawanie tego
samego pytania w krótkim czasie). Pacjent nie pamięta o co pytał, nie pamięta
również, że już uzyskał odpowiedź. Sytuacja ta powtarza się systematycznie.
Objaw ten wynika z nietrwałości śladu
pamięciowego.
Przy zachowanej początkowo płynności wypowiedzi i braku zniekształceń
artykulacyjnych wypowiedzi pacjenta
stają się coraz bardziej „puste”, pozbawione treści. Objawia się to tym, iż pacjent jeśli chce coś opowiedzieć wprowadza dużo dygresji gubiąc tzw. myśl
przewodnią. W efekcie nie doprowadza
wypowiedzi do końca. Obserwuje się
nadmierne używanie zaimków i słów
o znaczeniu ogólnym typu rzecz, miejsce, zamiast dokładnych określeń. Konsekwencją trudności ze znajdywaniem
słów są np. pauzy, niepewność podczas
mówienia. Zjawiska te często wpisuje
się w obraz języka mówionego, dlatego
też pacjentom we wczesnej fazie często przypisuje się wysoką kompetencję
językową. Analiza treści wypowiedzi
osób dementywnych ujawnia jednak
takie zjawiska, jak: ograniczenie ilości
podawanych informacji, odchodzenie
od tematu, podawanie informacji nieistotnych, perseweracje, wtrącenia. Cechy te wyraźnie widoczne są w wypowiedziach opisowych.
Bez odpowiedniego programu opieki
pacjenci z otępieniem szybko stają się
coraz bardziej niesamodzielni, a opieka
nad nimi stawia coraz większe wymagania opiekunom.
Celem zapewnienia pacjentowi jak
najlepszej opieki należy wziąć pod
uwagę jego historię życia, uczucia, zamiłowania. Niezależnie od pogorszenia
stanu umysłowego i fizycznego chorego należy zapewnić pacjentowi terapię,
i opiekę najwyższej jakości z zachowaniem szacunku do historii życia pacjenta, jego zdolności, gustów, wrażliwości

i potrzeb. Terapię szeroko rozumianą
traktować należy jako użyteczną i przyjemną metodę interwencji, zwiększającą możliwości intelektualne jakie jeszcze pacjent zachował.
Zatem celem terapii logopedycznej
powinno być:
– usprawnianie umiejętności komunikacyjnych (odbudowa kompetencji)
– stymulacja zdolności nazywania, postrzegania wzrokowego
– usprawnianie funkcji poznawczych
(pamięci, uwagi, koncentracji, kojarzenia, spostrzegania, syntezy,
analizy)
– przygotowanie pacjenta do samodzielnego funkcjonowania w środowisku.
Powyższe cele osiągniemy stosując
różne formy terapii:
1. Terapia orientacji w rzeczywistości
(trening poczucia rzeczywistości)
– osoby z chorobą Alzheimera żyją
w świecie chaosu, w którym czas,
miejsce, otoczenie, a nawet ich własna
tożsamość zostały pomieszane. Orientacja w rzeczywistości ma im pomóc
w odnalezieniu się w teraźniejszości
i przynieść ulgę. Ta forma terapii jest
najbardziej pożyteczna dla pacjentów
we wczesnym stadium (amnestycznym) choroby Alzheimera.
2. Terapia walidacyjna – polega na
uważnym słuchaniu wypowiedzi chorego i wskazywaniu mu, które z nich
są sensowne i znaczące, a także na
poznaniu uczuć chorego, uznaniu ich
i utwierdzeniu go co do ich ważności. Cel ten można osiągnąć poprzez
rozmowę z chorym , wysłuchanie go
i poświęcenie mu chwili czasu. U osób
ze znacznym stopniem zaawansowania choroby terapia ogranicza się do
kontaktu pozawerbalnego, który polega na „byciu z chorym”, trzymaniu
go za rękę, przytuleniu, zapewnieniu
o swojej obecności. Taka forma terapii użyteczna jest we wszystkich etapach choroby Alzheimera.
3. Terapia reminiscencyjna – wykorzystuje pamięć dawną i różnorodne
skojarzenia do pobudzania pamięci i angażowania starszych ludzi
w rozmowę o ich życiu w przeszło-

Dokończenie na str. 12
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ABC KONSUMENTA

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA KIBICÓW WYBIERAJĄCYCH
SIĘ NA MECZE NA UKRAINIE
– 32 zł, 6,5–7,5 euro). Podróż trwa od
9 do 12 godzin w zależności od trasy
pociągu. Pociąg ekspresowy z miejscami do siedzenia – 58 UAH (23 zł,
5,5 euro) – jedzie 6 godzin 20 minut.
Gdzie po pomoc?
W przypadku problemów ze sprzedawcą, kłopotów ze znajomością polskiego czy ukraińskiego prawa konsumenckiego, możesz liczyć na pomoc:
W Polsce: rzeczników konsumentów,
organizacji konsumenckich, możesz tak-

że zadzwonić pod bezpłatny numer infolinii konsumenckiej, pod którym udzielane
są bezpłatne porady prawne 800 007 707
(infolinia dostępna z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych z terytorium
Polski, od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do 17:00. W czasie Euro 2012
obsługa prawna będzie dostępna także
w języku angielskim).
Na Ukrainie: Ukraińskiej Federacji
Wszystkich Konsumentów Pulse www.
consumerinfo.org.ua, regionalnych urzę-

Wyślij PIT przez Internet
W związku ze zbliżającym się terminem
składania zeznań podatkowych za 2011 r.,
który upływa 30 kwietnia 2012 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach zachęca do wysyłania zeznań przez Internet.
Składanie deklaracji podatkowych przez
Internet jest najtańszą, najszybszą i najwygodniejszą formą rozliczenia z urzędem
skarbowym. Rosnąca popularność tego systemu wynika nie tylko z faktu, że z roku na
rok staje się on coraz bardziej funkcjonalny.
Duży wpływ na to zjawisko ma również fakt,
że Polacy coraz powszechniej wykorzystują
Internet do załatwiania codziennych spraw.
Złożenie zeznania drogą elektroniczną
pozwala nie tylko ograniczyć formalności
do minimum. Ta forma rozliczenia gwarantuje oszczędność czasu oraz kosztów
związanych z opłatami pocztowymi, czy
dotarciem do urzędu skarbowego. Wszystko za pomocą jednego narzędzia – komputera z dostępem do Internetu.
Do wysłania najpopularniejszych formularzy nie jest potrzebny kwalifikowany
podpis elektroniczny, bez niego złożymy
PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.
Ustawodawca umożliwił również
składanie drogą elektroniczną załączników do zeznań, w tym PIT/D i PIT/O.
Zeznania PIT-36 i PIT-37 można wysłać
drogą elektroniczną bez podpisu kwalifikowanego: indywidualnie, wspólnie z małżonkiem czy też w sposób przewidziany dla
osób samotnie wychowujących dzieci.
Również w formie elektronicznej można złożyć korektę zeznania.
System wysyłania zeznania drogą elektroniczną stworzony został w taki sposób,
by podatnik mógł z niego korzystać praktycznie bez żadnego wysiłku. Jest intuicyjny, a zatem w praktyce nie trzeba szukać dodatkowych instrukcji korzystania
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z niego. Zaletą systemu jest przejrzystość.
Ponadto program na bieżąco sprawdza poprawność wprowadzanych danych.
Bezpieczeństwo przesyłanych danych zagwarantowane jest dzięki wymogowi autoryzacji deklaracji. Dane
potrzebne do wysłania i zabezpieczenia
autentyczności składanej deklaracji to:
NIP lub Pesel, imię i nazwisko, data
urodzenia, kwota przychodu wykazana
w zeznaniu rocznym za 2010 r.
W celu wysłania zeznania przez Internet należy:
1) wejść na stronę www.e-deklaracje.
gov.pl i pobrać z zakładki Do pobrania aplikację desktopową e – Deklaracje lub pobrać właściwy formularz
z zakładki Formularze,
2) wypełnić formularz
3) podpisać go wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za
2010 r.,
4) wysłać dokument,
5) pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jest
ono dowodem traktowanym na równi
z dowodem nadania listu poleconego,
czy potwierdzeniem złożenia PIT-u
w urzędzie skarbowym.
W przypadku pojawienia się wątpliwości zawsze można skorzystać z instrukcji wypełniania zeznań zamieszczonej na stronie www.e-deklaracje.gov.pl.
System e-Deklaracje jest bezpieczny
i całkowicie darmowy. Wypełnione zeznanie zostanie przesłane bezpośrednio
do urzędu skarbowego.
Jeśli jeszcze nie złożyłeś swojego
zeznania, a chcesz uniknąć kolejek na
poczcie i w urzędzie skarbowym – zrób
to w formie elektronicznej.

dów konsumenckich.
Ukraińska Federacja Wszystkich
Konsumentów Pulse – to związek pozarządowych ukraińskich organizacji
konsumenckich.
Stanisław Gąsior
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
w Kozienicach
e-mail: rzecznik@kozienicepowiat.pl
Opracował na podstawie materiału
UOKiK
Dokończenie ze str. 11

Zaburzenia mowy
w otępieniu typu

alzheimerowskiego
ści. Często wspomnienia uaktywniają
pacjenta, zachęcają do nawiązywania
kontaktów z otoczeniem. Terapia reminiscencyjna jest najbardziej pożyteczna w amnestycznym lub otępiennym etapie choroby Alzheimera.
Terapia muzyką – ma wpływ na wiele rodzajów zachowań, np.: uspokajająca muzyka pomoże pacjentom, którzy
gubią się, błądzą, wędrują. W przypadku apatii, muzyka, która odpowiada zdolnościom poznawczym i pamięciowym pacjenta, może go pobudzać
a w przypadku agresji – słuchanie muzyki i rozmowa o niej angażuje uwagę
pacjenta i zmniejsza ryzyko agresji (fizycznej i werbalnej).
Muzykę możemy wykorzystywać jako
osobną terapię lub jako tło do innych ćwiczeń.
Ćwiczenia przestrzenno – konstrukcyjne i manualne – na bazie tych ćwiczeń usprawniamy procesy wzrokowo
– przestrzenne, koordynację wzrokowo – ruchową, motorykę małą i dużą,
a przede wszystkim myślenie abstrakcyjne i procesy językowe.
Wymienione wyżej formy terapii
stanowią ważny element uzupełniający
pracę logopedy z pacjentem chorym na
chorobę Alzheimera. Podstawową formą
są ćwiczenia słowno–logiczne. Dodatkowo stymulują pacjenta, co doskonale
wpływa na jego zdolności poznawcze
i realizację głównego celu terapii, jakim
jest usprawnienie umiejętności komunikacyjnych.
mgr Agnieszka Caban
Logopeda
www.kozienicepowiat.pl
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„Miło szaleć, póki czas ku temu…”

Karnawał w publicznej szkole podstawowej
w rozniszewie
Coroczna zabawa karnawałowa
w szkole w Rozniszewie to wydarzenie,
na które wszyscy czekają z niecierpliwością. Od lat obowiązuje podobny scenariusz tej imprezy. Każdy w większym
lub mniejszym stopniu zaangażowany
jest w prace przygotowawcze. A jest
co przygotowywać. Rodzice organizują
mikołajkowe prezenty, uczniowie – aktorzy pracują nad nową sztuką, grupy
taneczne trenują samodzielnie wymyślone układy choreograficzne, uczniowie – plastycy gromadzą najnowsze
prace na wystawę w szkolnej galerii,
a nauczyciele z panią dyrektor na czele
starają się nad tym wszystkim jakoś zapanować. I zawsze się udaje. Tak było
też i tym razem. Zaplanowana na 4 lutego zabawa udała się znakomicie.
Najpierw był spektakl. Teatr-zyk Figiel-ek w tym roku przygotował premierę
bajki Maliny Prześlugi „Blee”.
Główny bohater sztuki, motyl Paź
Królowej, nie chce wierzyć w istnienie
królowej, ponieważ „zawsze jej akurat
nie ma”. Zostaje za to skazany na „pętlę”, czyli zamknięcie w starym autokarze na pętli autobusowej. Tam spotyka
grupkę owadów nazywających siebie
„bandą bezużytecznych wyrzutków”.
Czy uda się im odzyskać wiarę w siebie? Kim okaże się Blee? Dlaczego nigdy nie należy tracić nadziei? Czy Paź
odnajdzie swoją królową? Odpowiedzi
na te pytania uzyskamy dzięki znakomitym kreacjom młodych aktorów
– Oli Marczak (Paź Królowej), Pa-

trycji Figlewicz (Daria), Mateuszowi
Marczakowi (Wiktor), Kamili Kuźni
(Mańka), Zuzi Dzikowskiej (Ble), Miłoszowi Marchewce (Antonio), Radkowi Koczykowi (Banderas), Natalii
Kuźni (Sędzia), Wiktorii Kucharskiej,
Damianowi Urbańskiemu, Weronice
Wójcik, Sebastianowi Urbańskiemu
(Motyle 1 – 4).
Spektakl wzbogacony został piosenkami, do których muzykę napisali
Leszek Owczarczyk i Bogdan Sabała.
Opracowaniem muzycznym i nagraniem
zajęli się Bogdan Sabała i Jakub Szydło.
Szczególną oprawę spektakl zawdzięcza
scenografii autorstwa Tomasza Dymka

i Marka Jakóbczaka oraz kostiumom wykonanym przez pp. Grażynę Jakóbczak
i Iwonę Dymek. Opiekunka teatrzyku
i reżyser spektaklu, Anna Owczarczyk,
z wielką dumą obserwowała wspaniałą grę swoich podopiecznych, których
artystyczne dokonania oklaskiwała jak
zwykle licznie przybyła publiczność.
Po przedstawieniu wszyscy udali
się do Galerii „Na piętrze”, aby uczestniczyć w rozstrzygnięciu konkursu
plastycznego (I miejsce uczniowie
przyznali pracy „Krajobraz zimowy”
Mateusza Marczaka) oraz obejrzeć wystawę prac uczniów. Była to też okazja,
aby złożyć życzenia zaprzyjaźnionemu
z naszą szkołą plastykowi, Kazimierzowi Królikowi, który właśnie obchodzi
70-te urodziny oraz jubileusz 50-lecia
pracy twórczej.
Kolejnym punktem karnawałowego
spotkania była oczywiście zabawa taneczna urozmaicona wieloma konkursami. Jury konkursowe z wielką rozterką wybierało najlepszą grupę taneczną,
zażarcie spierało się, który kostium
bądź maska karnawałowa zasługuje na
największe wyróżnienie. Do rywalizacji
w tańcu „z gwiazdami”, z balonami czy
limbo dance (taniec pod kijem) stanęli
prawie wszyscy uczestnicy tego karnawałowego wieczoru.
Na pożegnanie moglibyśmy zaśpiewać za postaciami sztuki „Blee”:
Brodwaye, westendy i tańce z gwiazdami
to dużo za mało, by równać je z nami.
Anna Owczarczyk

www.kozienicepowiat.pl
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Powiat Kozienicki w projekcie „Dobry Klimat dla Powiatów”
W 2011 roku powiat kozienicki
przystąpił do projektu „Dobry Klimat
dla Powiatów”. W projekcie uczestniczyć będzie 113, spośród 379 powiatów
istniejących w Polsce.
Zmiany klimatu to już nie tylko kolejna koncepcja naukowa, ale oczywistość,
którą obserwujemy codziennie. Rosnąca
liczba kataklizmów naturalnych takich
jak: powodzie, susze, huragany, czy nagłe fale ciepła albo zimna nawiedzają
już niektóre regiony Polski cyklicznie.
Zjawiska te wyraźnie nasilają się, stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia
ludzi oraz gospodarki. Przykładowo
w Polsce w roku 2008 r. zanotowano ponad 1000 katastrof budowlanych
spowodowanych silnymi wiatrami,
a średnia z lat 2001–2008 jest wyższa
o 145 % niż z okresu 1995–2000.
Zmiany klimatyczne będą miały
konsekwencje między innymi: dla rolnictwa i turystyki, a także dla aglomeracji miejskich (najbardziej zagrożone
są dzieci i osoby starsze). Naukowcy
ostrzegają, że brak konstruktywnych
działań w dziedzinie ochrony klimatu
i redukcji CO2 może mieć katastrofalne
skutki dla lokalnych społeczności.
W Polsce największe uprawnienia do
przeciwdziałania skutkom zmian klimatu oraz adaptacji do nich posiadają powiaty. Celem programu „Dobry Klimat

dla Powiatów” (DOKLIP), do którego
przystąpił powiat kozienicki jest aktywne zaangażowanie polskich samorządów w działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
oraz lepszej adaptacji do zachodzących
zmian klimatu.
Jak wynika z badań my, Polacy
wciąż stosunkowo mało wiemy na temat ochrony klimatu. Większość z nas
sądzi także, że jego własne zdanie lub
działania nie przyczyną się do rozwiązania tego problemu i stworzenia
systemu ochrony przed zmianami klimatu. Działania prowadzone w krajach Europy Zachodniej pokazują, że
większa wiedza o ochronie środowiska naturalnego i partycypacja obywatelska w działaniach związanych
z ekologią to kierunek, który prowadzi
do ciekawych i efektywnych, również
w sęesie ekonomicznym, rozwiązań na
poziomie lokalnym i ogólnokrajowym.
Przykładem takiego działania może
być Kornwalia, region w Wielkiej Brytanii, który zdecydowanie rezygnuje
z wykorzystania węgla do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, dzięki czemu chroni klimat, nie emitując
CO 2. W zamian tamtejszy samorząd
postawił na odnawialne źródła energii
i efektywność energetyczną (termomodernizacja budynków). Stworzono

liczne nowe miejsca pracy i przekształcono ten zacofany region w lidera na
polu innowacyjnej, zielonej gospodarki. Jest to kierunek działania, o którym
warto pomyśleć również w Polsce. Już
w niektórych gminach zaczyna kiełkować takie myślenie. Przykładem może
być gmina Kisielice, gdzie postawiono całkowicie na niezależność energetyczną, inwestując w lokalne, odnawialne źródła energii (farma wiatrowa,
biogazownia), które zaopatrują gminę
w elektryczność i ciepło, bez emisji
CO 2.
W powiecie kozienickim wytypowana osoba współpracująca z projektem – Lokalny Inicjator Społeczeństwa
Obywatelskiego, ma aktywizować i edukować lokalne społeczeństwo w tym,
jak przystosować się do zmian klimatu.
W ramach projektu przeprowadzone zostały w powiecie ankiety i wywiady,
z których powstanie ogólnopolski (takie
badania przeprowadzono w 113 powiatach), raport na temat tego, co powiatowi liderzy opinii myślą o zmianach
klimatu i adaptacji do nich.
Więcej informacji
www.chronmyklimat.pl/doklip
Teresa Bogumił

KSIĄŻKA MIESIĄCA – LUTY 2012
„Dziewczyna z zapałkami”
Dyskusyjny Klub Książki oraz Biblioteka Publiczna im. ks. Franciszka
Siarczyńskiego polecają Państwu lekturę książki zatytułowanej „Dziewczyna
z zapałkami”.
Książka ta jest niezwykłym debiutem
prozatorskim Anny Janko, znanej poetki, która była nominowana do Nagrody
„Nike” w 2001 roku.
Z
recenzji
książki można
dowiedzieć się,
iż „Dziewczyna z zapałkami”
opowiada historię toksycznego związku, na
zewnątrz
wyglądającego na
normalną współ-
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czesną rodzinę, opowieść kobiety uwięzionej w domu w trudnych latach 80.
i 90. XX wieku.
Bohaterka, która zauważyła, że życie, jak pogoda, nie dopisało, nie chce
poddać się w walce o własną tożsamość.
Czytelnik kibicuje jej śledząc zmagania
z mężem, rodziną, z losem.
Na świecie ma się do wyboru tylko
samotność albo pospolitość. Zostałam
obdarowana jednym i drugim. Na własne życzenie. A miałam pisać wiersze
– wyjawia bohaterka książki
W internecie można znaleźć wiele pozytywnych i zachęcających
do lektury opinii na temat „Dziewczyny
z
zapałkami”:–
Powieść
Anny Janko pisze autorka jednego
z blogów literackich – wytarmosiła
mnie do granic możliwości. Ze dwa razy

chciałam ją rzucić precz, wprawiała
mnie na zmianę w złość i zachwyt.
Przychylną prozie Anny Janko opinię
wydała również prasa: – Świetna poetka
napisała jedną z najlepszych polskich
powieści kilku ostatnich lat – to opinia
„Rzeczpospolitej”; Od pierwszego zdania czyta się jednym tchem – to opinia
„Dziennika; Rzecz uderzająca poziomem literackim – to opinia „Polityki”.
Powieść „Dziewczyna z zapałkami”
to głównie rzecz o małżeństwie, które
miało być ucieczką i studium kobiecości pozostawionej samej sobie: Wyszłam
za mąż jak na wolność, a już o czwartej nad ranem gonił mnie stukot moich
własnych obcasów na pustej ciemnej
ulicy... to pierwsze słowa książki.
agnieszka gajda
www.kozienicepowiat.pl
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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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