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Podsumowanie projektu
Powiat Kozienicki Stolica Kultury Mazowsza 2012
Powiat Kozienicki Stolica Kultury
2012 to projekt, który został zrealizowany dzięki nagrodzie Marszałka Województwa Mazowieckiego za złożoną
przez Starostwo Powiatowe w Kozienicach ofertę kulturalną i dotychczasowe dokonania Starostwa w zakresie
upowszechniania kultury.

Inauguracja projektu odbyła się 12
kwietnia 2012 r. w Janowie koło Kozienic, a jej kulminacyjnym punktem
było przekazanie symbolicznego klucza przez laureata poprzedniej edycji
konkursu Staroście Powiatu Kozienickiego Januszowi Stąporowi. W części artystycznej wystąpili wykonawcy

mieszkający na naszej kozienickiej
ziemi, swoje dzieła zaprezentowali też
lokalni twórcy. Zaprezentowana została również żywność regionalna, przede
wszystkim ta nagrodzona Laurem Marszałka Województwa Mazowieckiego.
W uroczystości udział wzięli Adam
Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Leszek Ruszczyk wicemarszałek, Wiesław Raboszuk członek
Zarządu, Bożenna Pacholczak Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa
Mazowieckiego, Jerzy Lach Dyrektor
i Bożena Żelazowska Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji
i Turystyki, przedstawiciele Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz radni sejmiku, powiatu i gmin, starostowie, burmistrz,
wójtowie i przedstawiciele gmin, dyrektorzy placówek i instytucji kultury
z terenu województwa mazowieckiego.
Gościem specjalnym uroczystości był
Wiesław Starikowicz Starosta Gminy
Szaterniki na Litwie wraz z Małżonką.
Dokończenie na str. 2

Wydarzenia
Dokończenie ze str. 1

Podsumowanie projektu
Powiat Kozienicki Stolica Kultury Mazowsza 2012
W programie TVP Warszawa
6 kwietnia wywiadu na żywo udzielał Józef Grzegorz Małaśnicki wicestarosta
powiatu
kozienickiego.
A 12 kwietnia podczas inauguracji
w Kurierze Mazowieckim nadawanym
na żywo z Janowa udzielał wywiadu
Janusz Stąpór starosta powiatu kozienickiego. Także 12 kwietnia na żywo
w Programie Pierwszym Polskiego Radia w Czterech Porach Roku o projekcie, ciekawostkach, promocji powiatu,
integracji mieszkańców z prowadzącym
program rozmawiali pracownicy starostwa Danuta Delekta, Krzysztof Stalmach i Krzysztof Zając. 16 kwietnia
w Radiu dla Ciebie w porannym programie na żywo Danuta Delekta – rzecznik
prasowy projektu rozmawiała z prowadzącymi o jego realizacji, nagrała także
rozmowę w Radiu Rekord.
Od tego dnia uczestnicy projektu
rozpoczęli przygotowania do organizacji kolejnych imprez kulturalnych.
Starostwo Powiatowe w Kozienicach
wydało Informator Kulturalny, w którym znalazły się informacje na temat

powiatu, gmin, a także firm i zakładów
pracy.
Organizatorami lub współorganizatorami tych imprez było Starostwo
Powiatowe w Kozienicach, urzędy
wszystkich gmin naszego powiatu, niektóre instytucje, stowarzyszenia nie tylko z powiatu kozienickiego, placówki
kultury, oświaty i sportu oraz parafie,
a także instytucje kultury Urzędu Marszałkowskiego. Niektóre już od wielu
lat są wpisane i realizowane zgodnie
z kalendarzem imprez powiatu. Wśród
nich znalazły się między innymi imprezy organizowane w poszczególnych
gminach. Wiele z nich miało wymiar
ponadregionalny.
W gminie Garbatka-Letnisko odbyły
się między innymi: XXX Dni Garbatki, Międzynarodowy Plener Ekspresji
Twórczej Malarstwa i Rzeźby „Inspiracje Garbatka-Letnisko 2012”, 70 Rocznica pacyfikacji Garbatki-Letniska,
Obchody 98. Rocznicy Bitwy pod Anielinem – Laskami.
W gminie Gniewoszów Piknik
Rodzinny.

instytucji i organizacji kultury oraz zapowiedź wybranych imprez. Był on dostępny na stronie internetowej powiatu
kozienickiego, a w wersji papierowej
w starostwie.
Kilkanaście z zaplanowanych imprez
zostało dofinansowanych ze środków
otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w ramach przyznanej nagrody, a pozostałe finansowane były ze środków

W gminie Grabów nad Pilicą: uroczystości upamiętniające zrzut cichociemnych w ramach operacji Weller 7 z dnia
7-8 kwietnia 1944 r., Parafiada.
W gminie Głowaczów: obchody 68.
Rocznicy Bitwy pod Studziankami, II
Powiatowy Rajd Rowerowy – Śladami
Historii (Kozienice – Głowaczów), widowisko „Nasze kozienickie wesele”
wystawione w ramach Europejskich
Dni Dziedzictwa, XII Ogólnopolski
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Festiwal Pieśni – Piosenki Patriotycznej, Ludowej i Tańca Ludowego – Głowaczów 2012.
W gminie Magnuszew: wernisaże
wystaw w Galerii Na piętrze (Zdzisław
Witwicki, Józef Wilkoń), V Powiatowy
Plener Malarsko-Fotograficzny „Miejsca Jakich Nie Znamy – Uroki Północnej Części Powiatu Kozienickiego”
Mniszew 2012, Wernisaż wystawy
poplenerowej V Powiatowego Pleneru
Malarsko-Fotograficznego,
Koncert
z cyklu Mazowsze w Koronie Wieczory w Zabytkach Architektury Mazowieckiej – kościół pw. Narodzenia
NMP w Rozniszewie (Konstanty Andrzej Kulka, Dorota Lachowicz), Festyn Gminny.
W gminie Sieciechów: Święto 28 Pułku
Artylerii Lekkiej w Zajezierzu, Koncert
z cyklu Mazowsze w Koronie Wieczory
w Zabytkach Architektury Mazowieckiej
– kościół pw. NMP w Opactwie.
W gminie Kozienice Rekonstrukcja
historyczna – Przedmoście Maciejowickie 2012 w Ryczywole, Dni Puszczy
Kozienickiej, koncert Szymona Wydry
i Carpe Diem, Zlot Bliźniaków, VII Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, 55. Międzynarodowy Wyścig
Dookoła Mazowsza Mazovia-Tour, VIII
Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne
Osób Niepełnosprawnych „Szukamy Siebie”, III Kozienicki Festiwal Jeździecki,
VII Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, Półfinał Narodowego
Konkursu Piękności – Miss Polski 2012,
Dożynki Województwa Mazowieckiego
Dokończenie na str. 3
www.kozienicepowiat.pl

Wydarzenia
Dokończenie ze str. 2

Podsumowanie projektu
Powiat Kozienicki Stolica Kultury Mazowsza 2012
Kozienice 2012, Koncert Państwowego
Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze, IX
Kozienicki Dzień Ogórka Powiśle 2012
w Piotrkowicach, Wystawa Kozienice
w fotografii okresu wojny i okupacji
1939-1945, III Marsz Rekonstrukcyjny Szlakiem 31. Pułku Strzelców Kaniowskich w Powiecie Kozienickim,
X Festiwal Muzyki Rozrywkowej im.
Bogusława Klimczuka, VII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Biesiadnej, „Festyn Ekologiczny” w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego,
94. Rocznica Odzyskania Niepodległości,
„Nasze kozienickie wesele” – widowisko
folklorystyczne, VI Plener Nadwiślański
w PSP w Ryczywole, koncerty uczniów
i nauczycieli szkoły Muzycznej I stopnia,
„W Krainie Opery, Operetki i Musicalu”
Inauguracja II-go Kozienickiego Muzycznego Lata, IV Wigilijne Spotkanie
Mieszkańców Ziemi Kozienickiej.
Relacje z wielu imprez można było
obejrzeć w TVP „Nasz Powiat”, Kronice Kozienickiej emitowanych w telewizji kablowej lub w internecie, przeczytać w Biuletynie Informacyjnym „Nasz
Powiat”, Kronice Mazowieckiej, Gazecie Wyborczej oraz w prasie regionalnej
i na stronach internetowych powiatu,
gmin, Urzędu Marszałkowskiego oraz
instytucji kultury.
3 grudnia odbyło się spotkanie
z okazji podsumowania realizacji projektu Powiat Kozienicki Stolica Kultury Mazowsza 2012. Uczestniczyli
w nim Czesław Czechyra Poseł na Sejm
RP, Leszek Ruszczyk Wicemarszałek
Województwa Mazowieckiego, Bożena
Żelazowska zastępca dyrektora Departamentu Kultury Promocji i Turystyki
wraz z pracownikami departamentu,
Leszek Celej przewodniczący Komisji
Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Józef Grzegorz Małaśnicki wicestarosta
powiatu kozienickiego, Tomasz Śmietanka Burmistrz Gminy Kozienice, radni Rady Powiatu Kozienickiego i Rady
Miejskiej, wójtowie gmin, dyrektorzy
instytucji kultury, przedstawiciele duchowieństwa i stowarzyszeń oraz osoby
realizujące projekt.
Zebrani obejrzeli film, który powstał
w Starostwie Powiatowym z fragmentami
imprez zrealizowanych w ramach projektu.
Wicemarszałek Leszek Ruszczyk
i dyrektor Bożena Żelazowska wręczyli dyplomy uznania za „Za działalność
www.kozienicepowiat.pl

kulturalną i społeczną na rzecz Województwa Mazowieckiego” dla Biblioteki
Publicznej Gminy Kozienice im. ks. F.
Siarczyńskiego, dyplom odebrał Tomasz
Śmietanka Burmistrz Gminy Kozienice;
dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej dyplom odebrał prezes towarzystwa Lech Wiśniewski, a dla Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Brzózie

zastępca wójta gminy Głowaczów Piotr
Kozłowski.
Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego podziękowali także pracownikom Wydziału Promocji i Kultury
Starostwa Powiatowego, którzy koordynowali projekt.
Jedną z niespodzianek wieczoru było
malowanie bombek choinkowych.

W części artystycznej zebrani obejrzeli spektakl „ Taka już jestem” oparty
na listach i poezji Anny Achmatowej.
Zwycięstwo powiatu kozienickiego
w konkursie o tytuł Stolicy Kultury Mazowsza 2012 umożliwiło zaprezentowanie bogatego dziedzictwa kulturowego
naszego regionu, przyczyniło się do
większej promocji.
Starostwo Powiatowe w Kozienicach dziękuje Marszałkowi Adamowi
Struzikowi, Wicemarszałkowi Leszkowi Ruszczykowi, Samorządowi
Województwa Mazowieckiego, pracownikom Urzędu Marszałkowskiego,
a szczególnie Dyrektorom i pracownikom Departamentu Kultury, Promocji
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego, wszystkim samorządom i gminom powiatu
kozienickiego, instytucjom, organizacjom, stowarzyszeniom oraz ludziom
kultury, którzy przez cały rok wspierali nasze działania w realizacji wyjątkowego dla wszystkich, projektu Powiat
Kozienicki Stolica Kultury Mazowsza
2012. Dzięki Państwa współpracy i zaangażowaniu projekt mógł zostać zrealizowany. Mamy nadzieję na współdziałanie w następnych latach.

lucyna domańska-stankiewicz

Projekt Powiat Kozienicki Stolica
Kultury Mazowsza współfinansowano
ze środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego.
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Wydarzenia

OPACTWO – MAZOWSZE W KORONIE MUZYCZNE WIECZORY
W ZABYTKACH ARCHITEKTURY MAZOWIECKIEJ
Drugi w tym roku koncert z cyklu
Mazowsze w Koronie zorganizowany został 18 listopada w Opactwie
w kościele pw. Wniebowzięcia NMP.
Po raz pierwszy w tym pochodzącym
z XVIII wieku zabytku artyści gościli
w 2011 roku. Wykonawcami tegorocznego koncertu był Chór Szkoły Głównej Handlowej pod dyrekcją Tomasza
Hynka oraz działający przy Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki Teatr
Ruchu Balonik, którego kierownikiem
i choreografem jest Wojciech Gębski.
W programie pt.” Ojcze Nasz” znalazły się m.in. utwory sakralne euro-

pejskich mistrzów Jana Sebastiana
Bacha, Stanisława Moniuszki, Feliksa Mendelsona oraz znane utwory muzyki popularnej Stanisława
Soyki, Aleksandra Bema i Freddiego Mercurego w bardzo ciekawych,
artystycznych opracowaniach. Koncert został zorganizowany przez:
Mazowieckie Centrum Kultury
i Sztuki, Starostwo Powiatowe
w Kozienicach, Gminę Sieciechów,
Parafię pw. Wniebowzięcia NMP
w Opactwie.
danuta delekta

Obchody Święta Odzyskania Niepodległości
– 11 listopada 2012

11 listopada w Kozienicach odbyły
się uroczyste Obchody Święta Odzyskania Niepodległości. Uroczystość

rozpoczęła Msza Święta w kościele
pw. Św. Krzyża koncelebrowana przez
ks. kanonika Władysława Sarwę. Ks
Radosław Wroński w homilii porównał
ojczyznę do matki. Zwrócił uwagę na
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to, że jest jedyna i dlatego należy ją kochać szczególnie i wyjątkowo.
Po mszy licznie przybyłe poczty
sztandarowe, przedstawiciele organizacji
kombatanckich, władz
samorządowych, stowarzyszeń, firm, instytucji, harcerze, delegacje
z wiązankami i wieńcami
oraz
wszyscy zebrani przeszli
w asyście ułanów oraz
policji na cmentarz,
gdzie odbyła się dalsza
część uroczystości.
Okolicznościowe listy przesłali Marszałek
Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Wicemarszałek
Senatu Stanisław Karczewski. Przemówienie
wygłosił Włodzimierz
Stysiak Przewodniczący Rady Powiatu
Kozienickiego.
Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im.
Legionów Polskich przedstawili montaż
słowno-muzyczny,
przypominający historię
odzyskania przez
Polskę niepodległości, po czym
został odczytany
apel poległych.
Następnie 41 delegacji złożyło
kwiaty przy mogiłach poległych.
W Muzeum
Regionalnym
odbyło się otwar-

cie Galerii Malarstwa im. Stanisława Westwalewicza – artysty, malarza, grafika
i rysownika, urodzonego w 1906 roku
w Kozienicach. Zorganizowany został

również koncert muzyki polskiej „Niepodległa nuta” w wykonaniu uczniów
oraz nauczycieli Szkoły Muzycznej
I stopnia w Kozienicach.
Pasjonaci historii wzięli udział
w zorganizowanej przez Kozienickie
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych grze miejskiej „Śladami Grupy Legionów Polskich Pułkownika Zielińskiego w Kozienicach”. Do zabawy
zgłosiło się 5 drużyn, 22 osoby w wieku
od 13 do 45 lat. Pierwsze miejsce zajęła drużyna „KPK – Krok Przed Wami”.
Każdy z graczy otrzymał dyplom oraz
upominek.
Organizatorem uroczystości było Starostwo Powiatowe w Kozienicach przy współpracy Urzędu Miejskiego w Kozienicach.
Monika Wiraszka
www.kozienicepowiat.pl

Informacje

ŚRODKI FINANSOWE DAWNEGO POWIATOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Dawny Powiatowy Fundusz Ochrony
Środowiska Gospodarki Wodnej zgodnie
z Ustawą Prawo ochrony środowiska jest
od 2010 roku częścią budżetu powiatu.
Środki te są przeznaczone na wydatki
związane z ochroną środowiska.
W latach 1999 – 2012 przyznano gminom z terenu powiatu 22 824 689,14 zł;
z czego gmina:
Głowaczów otrzymała 3 373 817,00 zł;
Magnuszew – 3 685 500,00 zł;
Garbatka Letnisko – 1 838 074,49 zł;
Gniewoszów – 2 229 800,00 zł;
Grabów n/Pilicą 2 945 601,00 zł;
Sieciechów – 1 827 100,00 zł;
Kozienice – 6 924 796,65zł.
Natomiast w okresie 2007 – 2012 przekazano gminom (w tym środki przyznane w roku bieżącym) 10 402 114,71 zł,
w tym:
Głowaczów – 1 666 994,65zł;
Magnuszew – 1 380 498,79 zł;
Garbatka-Letnisko – 1 178 071,49 zł;
Gniewoszów – 1 359 799,98 zł;
Grabów n/Pilicą – 1 337 205,00 zł;
Sieciechów – 1 256 754,40 zł;
Kozienice – 2 222 790,40 zł.
W latach 2007 – 2012 gminy zrealizowały następujące zadania:
Gmina Głowaczów – 1 666 994,65 zł:
2007 rok – 230 000,00 zł termorenowacja budynku szkoły w Ursynowie –
112 144,00 zł; rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sewerynowie (Brzóza Gajki)
80 000,00 zł; termorenowacja budynku
Ośrodka Zdrowia w Studziankach Pancernych 37 856,00 zł.
2008 rok – 295 000,00 zł: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami
w miejscowości Brzóza – Sokoły –
220 000,00 zł; termorenowacja Budynku
Ośrodka Zdrowia w Studziankach Pancernych – 75 000,00 zł.
2009 rok – 300 000,00 zł: – rozbudowa
i przebudowa oczyszczalni ścieków na
działce nr 815 w miejscowości Głowaczów
w gminie Głowaczów – 300 000,00 zł.
2010 rok – 155 994,65 zł: budowa sieci wodociągowej w Cecylówce Głowaczowskiej
– 120 000,00 zł; wykonanie studni głębinowej dla potrzeb wodociągu w m. Brzóza
w gminie Głowaczów – 30 000,00 zł; edukacja ekologiczna – 5 994,65 zł.
2011 rok – 186 000,00 zł: wykonanie ujęcia wód podziemnych w miejscowości
Głowaczów – studnia nr 2 – 70 000,00 zł;
przebudowa kotlowni w PSP w Cecylówce Brzózkiej – zmiana urządzenia z paliwa
www.kozienicepowiat.pl

stałego na paliwo olejowe 116 000,00 zł.
2012 rok – 500 000,00 zł: budowa wodociągu w miejscowości Lipska Wola
– 200 000,00 zł; wykonanie ujęcia wód
podziemnych w miejscowości Marianów
– studnia nr 2 – 100 000,00 zł; wykonanie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Miejska Dąbrowa studnia nr 2
– 89.6800,00 zł; przebudowa kotłowni
w Ośrodku Zdrowia w Studziankach Pancernych – zmiana urządzenia z paliwa stałego na olejowe – 90 000,00 zł; poszanowanie
energii elektrycznej poprzez modernizację
istniejącego oświetlenia 20.320,00 zł.
Gmina Magnuszew – 1 380 498,79 zł:
2007 rok – 315 000,00 zł: budowa studni głębinowej w miejscowości Mniszew
– 215 000 zł; termomodernizacja budynku PSP w Rozniszewie – 100 000,00 zł.
2008 rok – 175 000,00 zł: termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rozniszewie – II etap 0,00 zł; budowa studni głębinowej – 175 000,00 zł w Magnuszewie
(dla wodociągu Magnuszew).
2009 rok – 200 000,00 zł: wykonanie otworu
poszukiwawczo-eksploatacyjnego
w celu ujęcia wody podziemnej z utworów
trzeciorzędowych na terenie stacji uzdatniania wody w Magnuszewie – 150 000,00 zł;
termomodernizacja budynku szkoły w Mniszewie – 50 000,00 zł.
2010 rok – 304 498,79 zł: budowa sieci
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Przydworzyce Kłoda 300 000,00 zł; edukacja
ekologiczna 4 498,79 zł.
2011 rok – 186 000,00 zł: budowa sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami we wsi Przydworzyce, Kłoda –
186 000,00 zł.
2012 rok – 200 000,00 zł: modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszewie –
150 000,00 zł; modernizacja stacji uzdatniania wody w Magnuszewie – 50 000,00 zł.
Garbatka-Letnisko –1 178 071,49 zł:
2007 rok – 100 000,00 zł: wykonanie
otworów sieci monitoringu lokalnego na
terenie gminnego składowiska stałych
odpadów komunalnych w miejscowości
Garbatka-Zbyczyn – 18 000,00 zł; budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami w Garbatce Letnisko „Północ” zad.
II, etap III – 82 000,00zł.
2008 rok – 200 000,00 zł: budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami w
Garbatce-Letnisku „Północ” – zadanie II
etap III – 150 000,00zł; rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej we wsi Ponikwa
– 50 000,00 zł.

2009 rok – 172 500,00zł: zakup samochodu lekkiego specjalistycznego do ratownictwa drogowego dla OSP Garbatka
-Letnisko – 120 000,00 zł; termomodernizacja budynku po byłej aptece przy
ul. Spacerowej w Garbatce-Letnisko –
52 500,00 zł.
2010 rok – 319 197,00 zł: rozbudowa
gminnej sieci wodociągowej we wsi Ponikwa (Brzustów – Cyganówka) i Molendy – 100 000,00 zł; opracowanie dokumentacji technicznej na zamknięcie
i rekultywację składowiska w msc. Garbatka Zbyczyn – 16 897,00 zł; budowa
kanalizacji deszczowej wykonywanej
w ramach zadania inwestycyjnego pn „Poprawa standardu i jakości sieci drogowej
w Garbatce-Letnisko” – 200 000,00 zł;
edukacja ekologiczna – 2 300,00zł.
2011 rok – 150 374,49 zł: budowa sieci
wodociągowej rozdzielczej w m. Molendy gm. Garbatka-Letnisku – 36 000,00zł;
termomodernizacja budynku remizy strażackiej i świetlicy gminnej w Garbatce-Letnisku – 111 474,49 zł; wykonanie
rekultywacji (zamknięcia) składowiska
odpadów komunalnych w Garbatce Zbyczyn – 2 900,00 zł.
2012 rok – 236 000,00 zł: rekultywacja
gminnego składowiska odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Garbatka Zbyczyn – 236 000,00 zł.
Gmina Gniewoszów – 1 359 799,98 zł:
2007 rok – 225 000,00 zł: dowodociągowanie w gminie Gniewoszów – 45 000,00 zł;
termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gniewoszowie – 180 000,00 zł.
2008 rok – 270 000,00 zł: termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gniewoszowie – 200 000,00 zł; termomodernizacja
budynku SPZOZ w Gniewoszowie –
70 000,00 zł.
2009 rok – 225 000,00 zł: termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Borku – 225 000,00 zł.
2010 rok – 303 799,98 zł: termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole 300 000,00 zł;
edukacja ekologiczna – 3 799,98 zł.
2011 rok – 186 000,00 zł: zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP Gniewoszów Gmina Gniewoszów 150 000,00 zł; budowa
kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej
z przyłączami w m. Oleksów, Gniewoszów, Regów Nowy, Sławczyn Stary, gm.
Gniewoszów. Zlewnia stacji SP1.ETAP 1
– 36 000,00zł.
Dokończenie na str.6
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2012 rok – 150 000,00 zł: Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej
z przyłączami w m. Borek, Regów Stary,
Oleksów, gm. Gniewoszów. Zlewnia stacji SP2.ETAP 1 – 150 000,00 zł.

Grabów n/Pilicą – 1 337 205,00 zł:
2007 rok – 206 205,00 zł: wykonanie
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w miejscowości Wyborów – 76 705,00 zł;
wykonanie ujęcia wody w miejscowości
Kępa Niemojewska gm. Grabów n/Pilicą – 70 000,00 zł; modernizacja stacji
wodociągowej w Grabowie n/Pilicą –
59 500,00 zł.
2008 rok – 315 000,00 zł: budowa kanalizacji sanitarnej Augustów – Grabów n/
Pilicą 249 000,00 zł; termomodernizacja
Domu Nauczyciela w Grabowie n/Pilicą
– 66 000,00 zł.
2009 rok– 225 000,00 zł: budowa sieci
kanalizacyjnej Grabów nad Pilicą-Grabina-Utniki-Grabowska Wola 225 000,00 zł.
2010 rok – 255 000,00 zł: stacja uzdatniania wody z hydrofornią we wsi Kępa
Niemojewska – 50 000,00zł; budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabów n/Pilicą oraz Czerwonka –
205 000,00 zł.
2011 rok – 186 000,00 zł: kanalizacja sanitarna Brzozówka I, Dąbrówki i Grabów
Nowy – etap I budowa kanalizacji we wsi
Dąbrówki – 186 000,00 zł.
2012 rok – 150 000,00 zł: termomodernizacja budynku przy ul. Pułaskiego 30
w Grabowie n/Pilicą 70 000,00 zł; sieć wodociągowa w Tomczynie – 80 000,00 zł.
Gmina Sieciechów – 1 256 754,40 zł:
2007 rok – 300 000,00 zł: budowa ka-

nalizacji sanitarnej podciśnieniowej
w miejscowości Zajezierze gm. Sieciechów – etap II zadanie 1 – 300 000,00 zł.
2008 rok – 277 500,00 zł: budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej
w miejscowości Zajezierze gm. Sieciechów – etap II zadanie I – 277 500,00 zł.
2009 rok – 150 000,00 zł: budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej
w miejscowości Zajezierze gm. Sieciechów – etap II i III – 150 000,00 zł.
2010 rok – 243 254,40 zł: budowa Kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej
w miejscowości Zajezierze gm. Sieciechów – etap II i III – 225 000,00 zł; likwidacja dzikich wysypisk w gminie
Sieciechów – 14 654,40 zł; edukacja ekologiczna 3 600,00 zł.
2011 rok – 0,00 zł: remont budynku na
działce nr 335/1 położonej w Sieciechowie polegający na termomodernizacji budynku 0,00 zł.
2012 rok – 286 000,00 zł: zakup urządzenia do czyszczenia i uzdatniania kanalizacji 38 745,00 zł; doposażenie ciągnika
ZETOR w urządzenia do przeładunku
odpadów komunalnych gromadzonych
na terenie Gminy Sieciechów, oraz urządzania terenów zielonych i zadrzewień –
27 500,00 zł; zakup samochodu dostawczego wraz z doposażeniem, zabudową do
zbiórki odpadów komunalnych z terenu
Gminy Sieciechów – 102 665,00 zł. termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej
w Zajezierzu 117 090,00 zł (przyznano i pozostało do rozliczenia za lata 2011 – 2012).
Gmina Kozienice – 2 222 790,40 zł:
2007 rok – 100 000,00 zł: budowa sta-

cji uzdatniania wody w m. Janów –
100 000,00 zł.
2008 rok – 414 000,00 zł: zakup urządzeń
do modernizacji gminnej oczyszczalni
ścieków przy ul. Wiślanej w Kozienicach
–184 000,00 zł; budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w m. Chinów – 230 000,00 zł.
2009 rok – 300 000,00 zł: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
w m. Chinów – 150 000,00 zł; przebudowa sieci wodociągowej i przyłaczy wodociągowych w miejscowości Stanisławice,
Nowiny – Aleksandrówka 150 000,00 zł.
2010 rok – 308 790,40 zł: budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy
Kozienice ul. Ciekawa, Warszawska bis,
Dębowa – 133 790,40 zł; budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
w m. Chinów (budowa przykanalików
– przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych) – 175 000,00 zł.
2011 rok – 300 000,00 zł: termomodernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 63
– 300 000,00 zł.
2012 rok – 800 000,00 zł: PT i budowa
kanalizacji deszczowej na terenie Gminy
Kozienice ul. Ciekawa, ul. Warszawska
bis, Dębowa, Świerkowa –100 000,00 zł;
PT i termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 – 100 000,00 zł; PT, budowa,
rozbudowa, przebudowa obiektów Centrum w tym termomodernizacja budynku
krytej pływalni Delfin oraz montaż pomp
ciepła – 400 000,00 zł; docieplenie stropu i dachu budynku Urzędu Miejskiego
– 200 000,00 zł.
danuta delekta

WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO POD NOWY BLOK ENERGETYCZNY
W ELEKTROWNI KOZIENICE W ŚWIERŻACH GÓRNYCH
21 listopada 2012 w kozienickiej elektrowni odbyła się uroczystość wmurowania
kamienia węgielnego pod budowę nowego
bloku energetycznego o mocy 1075 MW.
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Uczestniczyli w niej Donald Tusk Premier RP, Ewa Kopacz Marszałek Sejmu
RP, Mikołaj Budzanowski Minister Skarbu Państwa, Klaus Dieter Rennert Dyrektor Generalny Hitachi Power Europe GmbH, Robert
Oppenheim Prezes Zarządu
Polimexu-Mostostalu, a także przedstawiciele Urzędu
Wojewódzkiego i Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
kozienickiego samorządu
powiatowego i gminnego,
firm i instytucji oraz pracownicy Enea Wytwarzanie S.A.
i Elektrowni Kozienice.

To największa inwestycja polskiej
energetyki, w wyniku której powstanie
największy w Europie blok opalany węglem kamiennym.
Nowy blok energetyczny w Kozienicach
będzie najnowocześniejszą w Europie jednostką pracującą na nadkrytyczne parametry pary o mocy 1075 MW (brutto) i sprawności 45,6 proc. (netto). Blok wyposażony
będzie w instalacje ekologiczne zapewniające bezpieczeństwo dla środowiska. Przy
budowie znajdzie zatrudnienie ponad 2500
pracowników. W czasie docelowej eksploatacji w nowym bloku pracować będzie ok.
300 osób. Zakończenie budowy planowane
jest na II kwartał 2017 roku.
d. d.
www.kozienicepowiat.pl
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LIKWIDACJA MOGILNIKA W ZAJEZIERZU
Mogilnik – (błędnie nazywany mogielnik) to rodzaj składowiska dla najbardziej niebezpiecznych substancji. Miejsce
wyznaczone do stałego przechowywania
nierozkładalnych odpadów trujących lub
promieniotwórczych, przeterminowanych
środków ochrony roślin, środków farmaceutycznych, skażonych opakowań itp.,
zabezpieczone przed kontaktem zarówno
z wodami gruntowymi, jak i atmosferą.
Najczęściej mogilniki występują w postaci
uszczelnionych betonowych magazynów.
Mogilniki wykorzystywane do deponowania przeterminowanych środków ochrony roślin stanowią zdecydowaną większość
tego typu obiektów w Polsce i najczęściej
nie były one skonstruowane w sposób uniemożliwiający kontakt chemikaliów ze środowiskiem. Miały one różną postać:
1. dołów ziemnych, licznych na południu
Polski – obiekty na ogół niewielkie,
ale są też bardzo duże obiekty np. mogilnik Tworzymirki-Gaj w powiecie
gostyńskim w Wielkopolsce lub Lisie
Kąty w powiecie grudziądzkim w kujawsko-pomorskim;
2. kręgów studziennych – najczęściej występujący typ mogilnika. Średnica betonowych kręgów waha się od 1 do 5
metrów, a głębokość od 3 do 5 metrów;
3. do składowania wykorzystywane były także stare obiekty wojskowe (np. bunkry).
Obecnie, mniej więcej od 1999 r.,
w poszczególnych województwach trwa
systematyczna likwidacja mogilników
na terenie naszego kraju, której zakończenie było planowane na rok 2010.
Dokładna data utworzenia mogilnika
w Zajezierzu nie jest znana, ale zgodnie
z kartą składowiska odpadów otrzymaną
z Instytutu Ochrony Roślin o/Sośnicowice

powstanie mogilnika określono na 1964 r.
W okresie funkcjonowania mogilnika deponowano różne substancje.
Z zachowanych materiałów archiwalnych wynika, że do tego obiektu
w latach 60. XX w. przywieziono
i zdeponowano ok. 25 Mg (ton) różnych
środków, w tym między innymi arsenian
wapnia, kolejny zapis dotyczy informacji
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,
który mówi o zdeponowaniu 50-60 Mg
przeterminowanych środków ochrony roślin (pśor.). W późniejszych latach zgodnie
z Protokółami spisanymi na okoliczność likwidacji niepełnowartościowych
środków ochrony roślin na teren obiektu
przywożono i deponowano pśor z: GS
„Samopomoc Chłopska w Głowaczowie”
magazyn Głowaczów; GS „Samopomoc
Chłopska w Gniewoszowie” magazyn
Zajezierze; GS „Samopomoc Chłopska w
Głowaczowie” magazyn w Grabowie n/

Pilicą; GS „Samopomoc Chłopska w Belsku” magazyn w Rolewsku Sklep Nr 12;
ZKO w Kozienicach; GS „Samopomoc
Chłopska w Kozienicach ul. Lubelska.
W dokumentacji archiwalnej znajduje się
wykaz środków chemicznych złożonych
w mogilniku (03.12.1984 r.), zgodnie
z tym wykazem w mogilniku zdeponowano substancje z Elektrowni „Kozienice”
,Szpitala w Kozienicach, brak jest dokładnych danych co do ilości zdeponowanych
odpadów.
W dniu 07.12.1984 r., w związku
z awarią mogilnika w Zajezierzu (pożarem)
w Urzędzie Gminy Sieciechów odbyła się
narada, na której podejmowano decyzje zabezpieczenia miejsca awarii (tj. zamknięcia
i zasypania wejścia do mogilnika, zacementowania miejsc, z których ulatniały się gazy)
i zadecydowano, że kolejne prace związane
z zabezpieczeniem terenu rozpoczną się
od 20.01.1985 r. W kolejnej notatce z dnia
14.12.1984 r., stwierdzono że „…wydaje
się, że proces ulega stopniowemu wytłumieniu…”. W tym okresie przeprowadzono
również pierwsze badania zanieczyszczenia
gleby i wody w obrębie mogilnika (Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Kielcach), z których wynika:
1. Badanie gleby z otoczenia mogilnika pr
1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – brak zanieczyszczeń
(metoksychlor, DDT, HCH, foschlor,
dichlorfos),
2. Badanie cieku w pobliżu mogilnika pr 1,
2 – brak zanieczyszczeń (metoksychlor,
DDT, HCH, foschlor, dichlorfos),
Zgodnie z dokumentacja archiwalną będącą w posiadaniu Starostwa Powiatowego
w Kozienicach pierwszy zapis dotyczący
likwidacji mogilnika znajduje się w piśmie
Dokończenie na str. 8
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LIKWIDACJA MOGILNIKA W ZAJEZIERZU
Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Gniewoszowie Oddział w Sieciechowie z dnia 21.07.1983 r., skierowanym
do Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Rolniczych „Samopomoc Chłopska”
w Radomiu. Kolejnym materiałem archiwalnym jest Uchwała Rady Gminy Sieciechów
z dnia 31 maja 1998 r., w sprawie wystąpienia do Wojewody Radomskiego w sprawie
likwidacji mogilnika. W latach 2000-2004
prowadzone były prace związane z przystąpieniem do likwidacji mogilnika. Organem
prowadzącym był Mazowiecki Urząd Wojewódzki (w ramach współpracy przesłano
podpisane upoważnienia dla pracowników,
którzy mieli współpracować ze służbami Wojewody jak również zabezpieczono
kwotę 300.000 zł ze środków PFOŚiGW
jako wkład Powiatu w realizację zadania).
Począwszy od 2009 r., ponownie rozpoczęto prace nad systemowym rozwiązaniem problemu mogilników na terenie
województwa mazowieckiego organem
prowadzącym to zadanie został Marszałek Województwa Mazowieckiego.
W 2010 roku Powiat Kozienicki podpisał
z Województwem Mazowieckim porozumienie, na mocy którego miały być przeprowadzone prace związane z likwidacją
mogilnika w Zajezierzu. Prace związane
z likwidacją mogilników na terenie Województwa Mazowieckiego rozpoczęto
w 2010 r., w tym okresie zlikwidowano
9 mogilników i jeden magazyn przeterminowanych środków ochrony roślin.
Pismem z dnia 19.11.2010 r., Marszałek
Województwa Mazowieckiego poinformował o odstąpieniu od likwidacji mogilnika w Zajezierzu ze względu na prawdopodobieństwo znalezienia niewypałów,

niewybuchów oraz potencjalną możliwość powstania samozapłonu lub pożaru
w chwili otworzenia mogilnika.
Zarząd Powiatu Kozienickiego mając
na uwadze zastrzeżenia i uwagi zawarte
w powyższym piśmie przeprowadził postępowanie przetargowe pt. „Likwidacja
mogilnika w Zajezierzu – próbne wejście
do mogilnika z pełnym chemicznym badaniem zawartości, saperskim rozpoznaniem terenu, inspektorem nadzoru”, w ramach którego przeprowadzono wszystkie
niezbędne badania mające na celu umożliwienie przeprowadzenia likwidacji mogilnika. Całkowity koszt zadania wynosi
153.504 zł i został z sfinansowany z budżetu powiatu.
W dniu 2 października 2012 r., Powiat
Kozienickie podpisał z Województwem
Mazowieckim porozumienie, w ramach
którego przystąpiono do likwidacji mogilnika. W ramach porozumienia Powiat
Kozienicki zobowiązał się do współpracy
z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego przy pracach, w tym do:
1. Współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie w zakresie wymiany informacji, uzgodnień i konsultacji dotyczących realizacji w terminie

zadania.
2. Dokonania analizy dokumentacji dotyczących mogilnika przeznaczonego do
likwidacji znajdujących się w posiadaniu powiatu i gminy.
3. Udziału w pracach związanych z:
a. przekazaniem terenu mogilnika Wykonawcy,
b. ważeniem przeterminowanych środków ochrony roślin ich opakowań,
gruzu i gruntu,
c. odbiorem prac po usunięciu przeterminowanych środkach ochrony roślin, ich opakowań, gruzu i gruntu.
4. Udziału przy sporządzaniu:
d. dokumentacji technicznej oraz fotograficznej z przebiegu prac likwidacyjnych,
e. protokółów ważenia przeterminowanych środków ochrony roślin, ich
opakowań, gruzu i gruntu,
f. protokółu odbioru prac,
5. Powiadamiania Kordynatora w rozumieniu w/w Porozumienia o zaistniałych w toku realizacji procesu likwidacji mogilnika okoliczności mających
wpływ na jego przebieg, w tym o trudnościach, a także o innych zdarzeniach
mających znaczenie przy realizacji
procesu.
6. Prowadzenia monitoringu wód podziemnych.
Zgodnie z protokółem przekazania
terenu wykonawca na teren prac wszedł
19.10.2012 r.
W ramach prac związanych z likwidacja mogilnika wykonawca:
1. wydobył i przekazał do unieszkodliwienia 250,730 Mg pśor
2. usunął i przekazał do utylizacji 4,4 Mg
zanieczyszczonego betonu,
3. usunął i przekazał do unieszkodliwienia 54,33 Mg zanieczyszczonej ziemi
Prace zakończono (zgodnie z protokołem odbioru końcowego) w dniu
29.11.2012 r.
przemysław grzybek
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dla rozwoju Mazowsza
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO DLA MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY
SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH W KOZIENICACH
Powiat Kozienicki informuje, iż realizuje projekt pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Poziom dofinansowania z EFRR: 85%
Całkowita wartość projektu: 2 054 817,69 PLN
Wartość dofinansowania: 1 662 300,81 PLN
Beneficjent: Powiat Kozienicki
Realizacja projektu była możliwa
dzięki podpisaniu przez Powiat Kozienicki w dniu 10 sierpnia 2012 roku umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Priorytetu VII
„Tworzenie i poprawa warunków dla
rozwoju kapitału ludzkiego” Działania
7.3 „Infrastruktura służąca pomocy społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007-2013.
Przedmiotem projektu jest budowa nowego budynku mieszkalnego
dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach,
w którym będzie mogło zamieszkać
36 osób. Jest to obiekt dwukondygnacyjny z częścią parterową i poddaszem
użytkowym, gdzie znajdą się m.in.: pokoje dwuosobowe z łazienkami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, kuchnia z zapleczem kuchennym

i jadalnia, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, świetlica, pomieszczenia socjalne i gospodarcze, magazyny i inne.
Zakres robót obejmuje m.in.: roboty
budowlane, roboty drogowe, instalacje
sanitarne, instalacje elektryczne oraz
węzeł cieplny.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania, efektywności i dostępności Domu Pomocy
Społecznej w Kozienicach. Budowa
nowoczesnego budynku mieszkalnego dzięki upowszechnieniu dostępu
do świadczeń pomocy społecznej oraz
ulepszeniu ich jakości, ma wyjść naprzeciw potrzebom społeczeństwa powiatu
kozienickiego. Rozbudowa placówki
w znacznym stopniu wpłynie na poprawę jej dostępności, zarówno ze względu
na większą liczbę miejsc dla potencjalnych podopiecznych, jak i odległość od
miejsca zamieszkania ich rodzin. Poprawi się też efektywność instytucji, ponieważ zwiększy się liczba personelu, bę-

dzie wyższy standard usług, poprawią
się warunki mieszkaniowe, co pozwoli
na przebywanie w warunkach przypominających środowisko domowe, przy
jednoczesnej pełnej opiece opiekuńczo-terapeutycznej i rehabilitacyjnej.
Projekt nakierowany jest na potrzeby mieszkańców psychicznie chorych
i ich rodzin z powiatu kozienickiego,
stworzenie im godnych warunków życia oraz możliwość objęcia opieką, co
podnosi standard życia nie tylko samego chorego, ale przynosi pomoc także
jego rodzinie.
Realizacja projektu rozwiąże obecne problemy Domu Pomocy Społecznej
w Kozienicach i zaspokoi istniejące potrzeby, ponieważ poprzez budowę nowego budynku mieszkalnego nastąpi:
• dostosowanie do obowiązujących
standardów zgodnie z wymogami
prawnymi,
• zwiększenie powierzchni obiektu,
w którym mieści się Dom Pomocy
Społecznej,
• utworzenie większej liczby nowych
miejsc dla chorych zgodnie z oczekiwaniami społecznymi.
Zakończenie inwestycji planowane
jest jeszcze w tym roku.
W tym roku Dom Pomocy Społecznej w Kozienicach obchodzi 30. lecie
swojej działalności. Przez wszystkie
te lata pracownicy placówki wykonują
usługi opiekuńcze nad podopiecznymi
udzielając im pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacyjnych oraz przy załatwianiu spraw
osobistych. Inwestycja, ta będzie wspaniałym prezentem jubileuszowym dla
podopiecznych i pracowników Domu
Pomocy Społecznej w Kozienicach.
Jolanta Kucharska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
www.kozienicepowiat.pl
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Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Kozienickim
Powiat Kozienicki informuje, że trwa
realizacja projektu pn. „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Kozienickim” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu w trzy październikowe weekendy, tj. 6 i 7 października,
20 i 21 października, 27 i 28 października
2012 r. odbyły się szkolenia dla 80 uczestników projektu. Uczestnicy zostali podzieleni
na osiem grup. Dla części grup zajęcia odbywały się w godzinach 8.00-13.20, natomiast
pozostałe grupy miały zajęcia w godzinach
14.00-19.20. Wśród osób uczestniczących
w szkoleniach była jedna osoba niewidoma
oraz cztery osoby słabowidzące, które w czasie szkolenia korzystały ze specjalistycznego
sprzętu oraz oprogramowania wspomagającego pracę na komputerze. Szkolenia zostały przeprowadzone z dwóch zakresów, tj.
szkolenie z zakresu „Podstaw obsługi komputera”, które obejmowało 12 godzin lekcyjnych dla każdej z 8 grup szkoleniowych
oraz szkolenie z zakresu „e-Społeczeństwo”,
które obejmowało 6 godzin lekcyjnych dla
każdej z 8 grup szkoleniowych.
Celem szkolenia z „Podstaw obsługi
komputera” było zapoznanie uczestników
z obsługą komputera, z systemem operacyjnym MS Windows, edytorem tekstu,
arkuszem kalkulacyjnym, programem do
tworzenia prezentacji multimedialnych
oraz obsługą Internetu i poczty elektronicznej. Uczestnicy szkolenia mogli nabyć wie-

dzę teoretyczną oraz
praktyczną w pracy
przy
komputerze,
w tym także sprawnego poruszania się
po Internecie oraz
poznanie sposobów
zdalnej wymiany informacji pomiędzy
jego użytkownikami. Szkolenie miało
przede wszystkim za
zadanie przełamanie
lęku i obaw związanych z korzystaniem
z komputera i z Internetu oraz zachęcenie uczestników
do wykorzystywania
poznanych narzędzi
oraz programów użytkowych w życiu codziennym, w domu, w szkole, w pracy.
Celem szkolenia z zakresu „e-Społeczeństwo” było zapoznanie z możliwościami wykorzystania komputera oraz
Internetu do „zdalnej” nauki oraz pracy,
do komunikacji z urzędami, a także do
korzystania z usług finansowych oraz
handlowych oferowanych drogą elektroniczną przez Internet. Uczestnicy szkolenia mieli za zadanie poznanie możliwości
wykorzystania e-usług w życiu codziennym.
Na początku poziom wiedzy komputerowo-informatycznej wśród osób przystępujących do szkolenia był zróżnicowany,

jednak różnice te sukcesywnie wyrównywały się w trakcie szkolenia. Po ukończeniu kursu uczestnicy prezentowali zasób
wiedzy i umiejętności, pozwalający na
samodzielne korzystanie z komputera
i podstawowych programów użytkowych.
Wzrosło także zainteresowanie korzystaniem z wszelkiego rodzaju e-usług. Podczas szkolenia jego uczestnicy zostali
zachęceni do praktycznego wykorzystywania zdobytych na zajęciach umiejętności w życiu osobistym i zawodowym.
Przeprowadzone szkolenia mają służyć efektywnemu i celowemu wykorzystaniu sprzętu komputerowego i Internetu
otrzymanego w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Powiecie Kozienickim”.
Na zakończenie szkoleń odbyła się
uroczysta konferencja na temat Projektu,
w trakcie której zostały wręczone przez
Janusza Stąpora Starostę Powiatu Kozienickiego i Marka Kucharskiego Członka
Zarządu Powiatu Kozienickiego, umowy
użyczenia sprzętu komputerowego, certyfikaty potwierdzające ukończenie szkoleń
oraz materiały promocyjne. Konferencję
poprowadziły Jolanta Kucharska Koordynator projektu i Katarzyna Zając Asystent
koordynatora projektu. Od strony informatycznej przygotowaniem konferencji
zajął się Jarosław Pawliński pracownik
Starostwa Powiatowego w Kozienicach
jolanta kucharska

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
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LIDERZY REGIONU 2012
W ostatni piątek września w Radomiu
odbyła się uroczysta gala i wręczenie nagród
w konkursie „Liderzy Regionu 2012”. Uroczystość zgromadziła parlamentarzystów,
samorządowców i przedstawicieli biznesu.
Nagrodzono najlepsze firmy i samorządy regionu radomskiego. Kapituła nagrodziła 28
firm i instytucji w różnych branżach i kategoriach. Wśród członków Kapituły byli m.in.
członkowie honorowi: Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP oraz Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego. Przy
ocenie brano pod uwagę wyniki finansowe,
kondycję oraz dynamikę rozwoju firmy lub
instytucji, liczyły się też działania na rzecz
społeczności lokalnej oraz aspekt promocji
regionu poprzez działalność danego podmiotu. Wśród wyróżnionych samorządów
był przedstawiciel ziemi kozienickiej, wśród
liderów regionu znalazła się Gmina Głowaczów wyróżniona w kategorii oświata.
Oświata była moim priorytetem od pierwszego dnia objęcia funkcji Wójta Gminy i jest
nim nadal. Nasze szkoły prezentują wysoki
poziom i to zarówno pod względem wyposażenia czy szerokiej palety oferowanych zajęć
pozalekcyjnych, jak i wysokiego poziomu kadry pedagogicznej. Nasi uczniowie osiągają
jedne z najlepszych w regionie ocen z egzaminów oraz plasują się w czołówce rankingów sportowych mówi Stanisław Bojarski.
Kapituła m.in. doceniła to, iż w tym roku
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzózie
został wyróżniony przez Fundację Rozwoju
Demokracji Lokalnej, działającą pod patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO

i Narodowego Centrum
Kultury, w ramach Dorocznej Nagrody FRDL za
wybitne
przedsięwzięcie
o charakterze kulturowym
i kuturowotwórczym, które
w znaczący sposób przyczyniło się do wzmocnienia
więzi i tradycji lokalnych
oraz aktywizacji społeczności jako podstawowych
czynników rozwoju samorządności i demokracji
lokalnej w Polsce tj. za organizację ogólnopolskiego
konkursu „Polska wieś w oczach młodych”.
Uczniowie Publicznego Gimnazjum imienia Jana Pawła II w Głowaczowie napisali
w tym roku egzamin gimnazjalny najlepiej
w powiecie kozienickim, a średni wynik był
wyższy o 17% od średniej na Mazowszu.
Uczennice z tego gimnazjum są wicemistrzyniami Mazowsza w piłce ręcznej.
Kapituła zwróciła też uwagę, że osiągnięcia gminy potwierdzają też liczne nagrody ogólnopolskie. W ubiegłym roku gmina
Głowaczów otrzymała prestiżowy certyfikat
„Samorządowy Lider Edukacji”. Jest to konkurs kierowany jest do samorządów lokalnych mogących pochwalić się osiągnięciami
w rozwoju edukacji i działalności na rzecz
młodzieży na swoim terenie. O przyznaniu
certyfikatu „Samorządowy Lider Edukacji” i nagród nadzwyczajnych zdecydowało
jury złożone z wybitnych przedstawicieli
świata polskiej nauki, którzy specjalizują się

w problematyce rozwoju systemu edukacji
i promocji szkolnictwa. Gmina otrzymała
w konkursie najwyższe wyróżnienie „Primus”, które dostało zaledwie dwanaście
gmin w kraju, a Głowaczów jest jedną
z tylko dwóch gmin wiejskich, które zostały nagrodzone. Gminę wyróżniły również
organizacje pozarządowe – Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności – przyznając tytuł „Samorząd Przyjazny Szkole Uczącej się” oraz
w tym roku certyfikat „Samorząd z pasją”.
Z rąk organizatorów wyróżnienie odebrał Zastępca Wójta Gminy Piotr Kozłowski, który stwierdził, że to wyróżnienie to nobilitacja dla gminy zwłaszcza, że przyznano
je w tak trudnej, a zarazem tak ważnej dziedzinie naszego życia jaką jest oświata, gdyż
to dziedzina, która dla osiągnięcia pożądanych efektów wymaga, oprócz znacznych
inwestycji również wielu lat przemyślanych
i konsekwentnych działań.

BOISKO W GŁOWACZOWIE NA MEDAL
Polski Klub Infrastruktury Sportowej przyznał tytuł „Boisko na medal”
dla Orlika w Głowaczowie. Tytuł jest
przyznawany w ramach ogólnopolskiego programu promocji dobrych praktyk
w zakresie pielęgnacji i efektywnego
użytkowania boisk sportowych. Celem
przyznawania wyróżnień jest wyłonienie
i promocja obiektów, które są eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
regularnie pielęgnowane, a przez to są
trwałe i przyjazne dla użytkownika. Tytuł
„Boisko na medal” ma również zwracać
uwagę na aktywną działalność samorządu
lokalnego w promocji sportu i rekreacji,
ściśle związanej z rozbudową bazy sportowej. Jednocześnie poprzez wyróżnienie
„ Boisko na medal” PKIS chce uhonorować zarządców obiektów, którzy promują
sport i rekreację dzięki organizacji różnorodnych imprez o charakterze sportowym,
a także przedstawicieli tych samorządów,
www.kozienicepowiat.pl

które łączą budowę i modernizację
bazy
sportowej
z aktywnym wykorzystaniem istniejących obiektów.
Cieszy mnie to wyróżnienie – mówi
Krzysztof Wolski
Dyrektor Gimnazjum w Głowaczowie, bo wskazuje,
że nasza praca
z uczniami i angażowanie ich aktywności
w kulturę fizyczną to dobry kierunek działań mających na celu właściwe kształtowanie młodych ludzi. Dzięki wsparciu
Wójta Gminy i inwestycjom samorządu
w bazę sportową oraz zajęcia sportowe
i zawody nasi uczniowie mają stworzone
najlepsze warunki do trenowania i rozwoju poprzez sport, czego efekty widać po

osiąganych wynikach w różnych dyscyplinach.
Wójt Gminy Głowaczów Stanisław
Bojarski dodaje – do działań motywuje
nas to, że mamy tak wspaniałą młodzież,
w którą warto inwestować. Jestem też
dumny, że mamy kadrę pedagogiczną,
która działa z pasją i wciąż podnosi swoje
kwalifikacje.
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Oddanie do użytku kompleksu boisk wielofunkcyjnych w Brzózie
17 października w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Bartosza
Głowackiego w Brzózie miało miejsce
uroczyste oddanie do użytku kompleksu
boisk wielofunkcyjnych.
Realizacja inwestycji przebiegała
w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmował budowę boiska piłkarskiego ze
sztucznej trawy. W drugim etapie powstało boisko wielofunkcyjne ze sztucznej nawierzchni do tenisa ziemnego, koszykówki
i piłki ręcznej, boisko do siatkówki, bieżnia oraz pełnowymiarowe boisko z trawy
naturalnej. Kompleks dostosowany został
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Cała inwestycja to koszt prawie 1,5 miliona złotych. Część dotacji udało się pozyskać
z funduszy unijnych w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
działanie Odnowa i rozwój wsi. Część kwoty
pozyskano również z Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”.
I część uroczystości, czyli symboliczne otwarcie oraz poświęcenie boisk
odbyło się na nowym kompleksie sportowym. Przecięcia wstęgi dokonali: Janusz

Stąpór Starosta Powiatu Kozienickiego,
Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta
Powiatu Kozienickiego, Stanisław Bojarski Wójt Gminy Głowaczów, Tomasz
Śmietanka Burmistrz Gminy Kozienice, Bożena Dabińska Przewodnicząca
Rady Gminy Głowaczów, ks. Krzysztof
Katana proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Brzózie, Marek Przedniczek
Prezes Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”, Katarzyna Smolarczyk
Przedstawiciel Rady Rodziców Zespołu
Szkół Ogólnokształcących, przedstawiciel uczniów oraz Dariusz Pronobis Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Brzózie.
Boiska poświęcił proboszcz parafii pw.
św. Bartłomieja w Brzózie ks. Krzysztof
Katana. Następnie przybyli goście mogli
sprawdzić swoje umiejętności gry w koszykówkę podczas konkursu rzutów do kosza.
Uroczyste oddanie boisk do użytku połączone zostało z obchodami Dnia
Edukacji Narodowej. Dyrektorzy szkół
z terenu gminy Głowaczów otrzymali okolicznościowe nagrody. Natomiast

Piotr Kozłowski Zastępca Wójta Gminy
Głowaczów został uhonorowany przez
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzózie zaszczytnym tytułem
„Przyjaciela Szkoły”.
W części oficjalnej jako pierwszy głos
zabrał Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzózie Dariusz Pronobis: Wierzę, że nowe boiska pozwolą
naszej młodzieży pobudzać i wszechstronnie rozwijać zainteresowania sportowe.
Następnie przybyli goście wygłosili okolicznościowe przemówienia. Wójt Gminy
Głowaczów Stanisław Bojarski poinformował o planach budowy pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół,
której wizualizacja multimedialna została zaprezentowana.
Wójt przekazał stroje piłkarskie
i sprzęt sportowy młodym adeptom piłki nożnej.
Uroczystość zakończyła część artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Brzózie.
Monika Wiraszka

VII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Biesiadnej Seniorów
„Kozienice 2012”
30 września w Kozienickim Domu Kultury odbył się VII Ogólnopolski Przegląd
Piosenki Biesiadnej Seniorów. Otwarcia
przeglądu dokonali Czesław Czechyra Poseł na Sejm RP, Martin Bożek Radny Rady
Powiatu Kozienickiego oraz Małgorzata
Bebelska Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice. Pomysłodawcą i organizatorem
przeglądu dla zespołów i solistów działających przy klubach seniora jest Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kozienickiej sekcja Klub
Seniora „Relaks”. Celem przeglądu jest
stworzenie zespołom seniorów i solistom

możliwości porównania twórczości artystycznej, popularyzacja piosenki biesiadnej
i integracja w ramach wspólnego śpiewania
z publicznością.
Pierwszy przegląd odbył się w 2006 roku,
początkowo brali w nim udział seniorzy
z klubów seniora Ziemi Radomskiej. Z chwilą wyjazdów „Relaksu” na konkursy, festiwale i koncerty w różne miejsca naszego kraju
nawiązały się przyjaźnie z zespołami seniorów z całej Polski. Od 2009 roku przegląd
ma zasięg ogólnopolski, a liczba uczestników przeglądu zaczęła systematycznie wzra-

Klub Seniora „Relaks” – organizatorzy Przeglądu Piosenki Biesiadnej
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stać. W ubiegłym roku na scenie zaśpiewało
350 wykonawców z województw: mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego i pomorskiego. Zainteresowanie imprezą nie słabnie,
stale przybywa nowych wykonawców.
W tegorocznym przeglądzie wzięło
udział 450 wykonawców z województw:
mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego.
Każdy zespół i solista otrzymał pamiątkowy dyplom, puchar, statuetkę. Puchary i statuetki zostały ufundowane przez
Marszałka Województwa Mazowieckiego
oraz Burmistrza Gminy Kozienice.
Przegląd był realizacją zadania pożytku
publicznego Gminy Kozienice „Organizacja plenerów, biesiad, festiwali i przeglądów muzycznych, teatralnych, filmowych
lub innych mających na celu szczególne
znaczenie dla kultury Ziemi Kozienickiej”.
Patronat honorowy sprawowali: Czesław
Czechyra Poseł na Sejm RP, Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego,
Janusz Stąpór Starosta Powiatu Kozienickiego, Tomasz Śmietanka Burmistrz Gminy Kozienice, Krzysztof Zborowski Prezes ENEA
Wytwarzanie S.A. w Świerżach Górnych.
Przegląd został zrealizowany w ramach
projektu Powiat Kozienicki Stolica
Kultury Mazowsza 2012 i współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Mirosława Wójcicka

www.kozienicepowiat.pl
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69.rocznica pacyfikacji Kępic
28 października w Opactwie i Kępicach odbyły się uroczyste Obchody Święta Odzyskania Niepodległości
w 69. rocznicę pacyfikacji wsi Kępice.
Wydarzenia, które miały miejsce
we wsi 12 listopada 1943 roku tragicznie zapisały się na kartach historii.
69. rocznica pacyfikacji Kępic była
okazją do zadumy, refleksji i uczczenia pamięci poległych. Uroczystość
rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele pw. Wniebowzięcia
NMP w Opactwie, koncelebrowana
przez proboszcza parafii ks. Zbigniewa Ścierskiego, który w homilii zwrócił uwagę na fakt, iż wolność narodu
stanowi wartość trwałą, bezdyskusyjną

i fundamentalną.
Po mszy zebrani mieli możliwość
obejrzenia montażu słowno – muzycznego w wykonaniu uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie. Poezją i pięknymi pieśniami
żołnierskimi i patriotycznymi przypomnieli zebranym losy bohaterów
wojennych. Po obejrzeniu występów
uczestnicy udali się na cmentarz parafialny by tam wspólną modlitwą pod
zbiorową mogiłą pomordowanych partyzantów z czasów II wojny światowej
oddać cześć poległym bohaterom. Złożone kwiaty oraz zapalone znicze były
wyrazem pamięci o tamtych wydarzeniach. Dalsza część uroczystości odbyła

się przy pomniku ku czci pomordowanych żołnierzy Batalionów Chłopskich
i Armii Krajowej w Kępicach. Ryszard
Jeziorowski przypomniał zebranym tragiczną historię pacyfikowanych mieszkańców Kępic, a uczeń Zespołu Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej
w Sieciechowie odczytał apel pamięci, przywołując przykład życia oraz
odwagę poległych. Następnie delegacje wieńcowe złożyły kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym pacyfikację
mieszkańców wsi Kępice. Uroczystość
zakończyło odegranie przez Orkiestrę
Wojskową z Dęblina wiązanki pieśni
żołnierskich.
Monika Wiraszka

69. rocznica pacyfikacji Janikowa
– uroczystości religijno-patriotyczne
4 listopada w Janikowie gm. Kozienice odbyły się uroczystości upamiętniające tragiczną pacyfikację Janikowa, podczas której 3 listopada 1943 r. Niemcy zamordowali 16 mieszkańców tej miejscowości.
Uroczystości rozpoczęły się uroczystą
mszą św. w kościele pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Janikowie, w intencji zamordowanych i poległych mieszkańców
miejscowości. Podniosła liturgia celebrowana przez ks. proboszcza Jerzego
Dąbrowskiego wzbogacona była programem słowno-muzycznym w wykonaniu
młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej w Janikowie, który m.in. przybliżył wszystkim zgromadzonym wydarzenia sprzed 69 lat.
Po mszy przybyłe delegacje złożyły
kwiaty pod tablicą przy kościele, która
upamiętnia m.in. Włocha Franco Manciniego – jednego z oficerów włoskich,
którzy po ucieczce z obozu jenieckiego
w Dęblinie, znaleźli się w oddziale par-

tyzanckim BCH Józefa Abramczyka „Tomasza”. Franco Mancini zginął w niemieckiej zasadzce w marcu 1944 r.
Następnie wszyscy uczestnicy, prowadzeni przez Orkiestrę Dętą Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kozienicach udali się
pod pomnik upamiętniający wydarzenia
z 3 listopada 1943 roku. Przedstawicieli
organizacji kombatanckich z Radomia,
Garbatki-Letnisko, Kozienic, władze
samorządowe powiatu kozienickiego
i gminy Kozienice, mieszkańców Janikowa, partii politycznych i uczestników
uroczystości powitał prowadzący uroczystość. Po modlitwie za poległych odprawionej przez proboszcza parafii, Jan
Pawlik prezes kozienickiego oddziału
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów

w Kraju, wspominał odwagę, poświęcenie i oddanie wszystkich walczących
z okupantem podczas II wojny światowej. Starosta Powiatu Kozienickiego
podkreślił konieczność i wielką wagę
przekazywania pamięci o poległych kolejnym, młodym pokoleniom. Głos zabrał również generał Jerzy Matusik zastępca szefa Biura Ochrony Rządu, który
podzielił się ze zgromadzonymi wspomnieniami i refleksjami sprzed lat, kiedy
będąc w harcerstwie wraz z rówieśnikami również dbali o pamięć o poległych
w Janikowie. O ofiarach II wojny światowej mówił Henryk Wiśnicki – prezes
Związku Więźniów Politycznych z Radomia, okolicznościowy wiersz zaprezentował Andrzej Wolski.
Po wystąpieniach przybyłe delegacje
oddały hołd poległym mieszkańcom Janikowa przez złożenie wiązanek kwiatów
pod pomnikiem.
Organizatorami uroczystości byli:
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów
w Kraju Federacja Światowa oddział
Kozienice, Kozienickie Stowarzyszenie
Rekonstrukcji Historycznych, Gmina Kozienice, Starostwo Powiatowe w Kozienicach oraz parafia pw. Św. Maksymiliana
Kolbe w Janikowie. Uroczystości zorganizowano w ramach projektu Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji
Historycznych „Każdy dzień jest podróżą
przez historię” dofinansowanego przez
Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich i Gminę Kozienice.
krzysztof zając

www.kozienicepowiat.pl
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PRZEMOC W RODZINIE I JEJ
KONSEKWENCJE – CZ. 1
Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa
i dobra osobiste, powodujące cierpienie
i szkody. Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że: 1) jest intencjonalna
– jest zamierzonym działaniem człowieka
i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary; 2) siły są nierównomierne
– w relacji jedna ze stron ma przewagę nad
drugą, ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy; 3) narusza prawa i dobra osobiste
– sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo
do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.); 4) powoduje cierpienie i ból
– sprawca naraża zdrowie i życie ofiary
na poważne szkody, doświadczanie bólu
i cierpienia, sprawia, że ofiara ma mniejszą
zdolność do samoobrony.
Według Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
przemoc domowa to „wszelkie incydenty
gróźb, przemocy lub nękania (psychologicznego, fizycznego, seksualnego, ekonomicznego lub emocjonalnego) między
osobami dorosłymi, którzy żyją w związku
partnerskim lub są członkami tej samej rodziny, niezależnie od płci i orientacji seksualnej.”
Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy i rodzaje: 1) przemoc
fizyczna – popychanie, odpychanie,
obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami,
bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś
przedmiotami, parzenie, polewanie
substancjami żrącymi, użycie broni,
porzucanie w niebezpiecznej okolicy,
nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.;
2) przemoc psychiczna – wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie
przez odmowę uczuć, zainteresowania,
szacunku, stała krytyka, wmawianie
choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie
się posłuszeństwa, ograniczanie snu
i pożywienia, stosowanie gróźb, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie), itp.;
3) przemoc seksualna – wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie
nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu
z osobami trzecimi, sadystyczne formy
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współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań
seksualnych kobiety, itp.; 4) przemoc ekonomiczna – odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie
podjęcia pracy zarobkowej przez obciążanie dodatkowymi obowiązkami,
niezaspakajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, ograniczenie
dostępu do wspólnego konta, niepłacenie wspólnych rat i opłat, wydzielanie
pieniędzy tylko na określone cele, drobiazgowe rozliczanie z wydawanych
pieniędzy, zaciąganie kredytów bez
porozumienia z partnerem, itp.
Przemoc domowa jest przestępstwem. Przestępstwo to znane jest
w polskim kodeksie karnym jako przestępstwo znęcania się nad rodziną. Według artykułu 207 Kodeksu Karnego:
§1.Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad
inną osobą pozostającą w stałym lub
przemijającym stosunku zależności
od sprawcy albo nad małoletnim lub
osobą nieporadną ze względu na jej
stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od
3 miesięcy do lat 5.
§2.Jeżeli czyn określony w §1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego
okrucieństwa, sprawca podlega karze
pozbawienia wolności od roku do lat
10.
§3.Jeżeli następstwem czynu określonego w §1 lub 2 jest targnięcie się
pokrzywdzonego na własne życie,
sprawca podlega karze pozbawienia
wolności od lat 2 do 12.
Znęcanie się nad rodziną należy do
przestępstw ściganych z urzędu, czyli organy ścigania są zobowiązane do
wszczęcia postępowania, gdy istnieje
uzasadnione podejrzenie, że doszło do
przestępstwa. Do wszczęcia postępowania nie jest więc wymagana skarga
osoby pokrzywdzonej.
W przekonaniu Polaków wciąż
funkcjonuje wiele mitów i stereotypów
na temat przemocy domowej, które
po pierwsze, utrudniają ofierze podjęcie jakichkolwiek działań mających
na celu przeciwstawienie się sprawcy
przemocy, a po drugie uniemożliwiają
odpowiednim instytucjom wykrycie, że
w danej rodzinie dochodzi do aktów
przemocy. Oto niektóre z nich:
1) Nie ujawnia się tajemnic rodzinnych.

Mit. Przemoc nie skończy się sama.
Pierwszym krokiem do jej przerwania
jest przełamanie izolacji i milczenia.
2) Nikt nie powinien wtrącać się w prywatne sprawy rodziny. Mit. Przemoc
w rodzinie jest przestępstwem. Każdy
ma prawo zapobiec przestępstwu.
3) Jeśli ktoś jest bity, to znaczy, że na to
zasługuje. Mit. Nikt nie ma prawa bić
i poniżać kogokolwiek bez względu na
to co zrobił.
4) Przemoc jest wtedy, gdy są widoczne
ślady pobicia. Mit. Nie trzeba mieć
siniaków i złamanych kości, aby być
ofiarą przemocy domowej. Poniżanie
i obelgi bolą tak jak bicie.
5) Nie można zmienić swego przeznaczenia. Mit. Nawet po wielu latach osoba
doznająca przemocy może przerwać
przemoc. Nigdy nie jest za późno, aby
powiedzieć NIE!
6) Alkoholizm jest przyczyną przemocy. Mit. Uzależnienie od alkoholu nie
zwalnia od odpowiedzialności za czyny.
7) Należy karać sprawcę przemocy i leczyć jego chorobę. Przemoc w rodzinie to problem marginesu społecznego.
Mit. Przemoc domowa zdarza się we
wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia
i sytuacji ekonomicznej.
Anna Zynek – psycholog

XXII SESJA
RADY POWIATU
KOZIENICKIEGO

26 października 2012 r. odbyła się
XXII Sesja Rady Powiatu Kozienickiego. Radni zapoznali się z funkcjonowaniem powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Kozienicach. A także z informacją
o przebiegu wykonania budżetu powiatu, planów finansowych SP ZZOZ
w Kozienicach, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze
2012 roku oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą tej informacji.
Podjęte zostały uchwały w następujących sprawach:
• udzielenia pomocy finansowej Gminie
Grabów n/Pilicą na realizację zadania
„Termomodernizacja budynku przy ul.
K. Pułaskiego 30 w Grabowie n/Pilicą”;
• wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.
d. d.
www.kozienicepowiat.pl
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PREZENTACJA STAŻU HOTELARZY W NIEMCZECH
26 września w Zespole Szkół nr 1 im.
Legionów Polskich w Kozienicach odbyła się prezentacja stażu, 18 uczniów
III klasy Technikum Hotelarskiego, którzy przebywali w Niemczech od 13 maja
do 3 czerwca 2012 r. Trzytygodniowe
praktyki odbywały się w niemieckich
miejscowościach Chemnitz i Einsiedel.
Podsumowanie praktyk uczniowie
rozpoczęli od przywitania przedstawiciela
Starostwa Powiatowego w Kozienicach,
dyrektorów szkoły, rodziców, delegacji
z gimnazjów.
Wyjazd na staż umożliwił im napisany wcześniej projekt pt. „Jak Niemcy dbają o klienta w hotelu, restauracji
i biurze według standardów UE”. Koordynatorem projektu była nauczycielka
ZS nr 1 Grażyna Kamińska, a sfinansowała go Komisja Europejska z Programu Leonardo da Vinci, będącego
częścią projektu Uczenie się przez całe
życie. Przygotowaniem językowym
uczniów zajęła się Dorota Przybysz
w Polsce oraz Jarosław Wolski w Niemczech, który to wraz z Grażyną Kamińską sprawował opiekę na 18 –osobową
grupą stażystów.
Uczniowie III kl. Technikum Hotelarskiego w pierwszym tygodniu swej
praktyki mieszkali i pracowali w Einsiedel, gdzie układali piękne ikebany
ze świeżych kwiatów oraz ozdabiali doniczki metodą decoupagu’u na zajęciach
florystycznych, a także ćwiczyli kreatywne pomysły w organizacji przyjęć
okolicznościowych – 18 urodzin i wesela. Przez pozostałe 2 tygodnie pracowali
w Chemnitz w renomowanych hotelach
4 gwiazdkowych jak Chemnitzer Hof
i An der Oper, Seaside Residenz, Avenue czy hotelu biznesowym Artes oraz
dużych restauracjach Restkeller i Brazil, mieszczących się w samym centrum
miasta. Do pracy w Chemnitz dojeżdżali codziennie samodzielnie pociągiem

z Eisiedel z biletami tygodniowymi zakupionymi przez firmę goszczącą F+U
Sachsen z Chemnitz. Mimo stresu związanego z bariera językową poradzili
sobie w nowym środowisku doskonale,
otrzymując celujące oceny z praktyk,
na których zdobyli wiele nowych umiejętności oraz uzupełnili swoją wiedzę
z hotelarstwa. Poznali perfekcyjną
obsługę gościa hotelowego, używając do tego b. nowoczesnego sprzętu,
nauczyli się organizować przyjęcia
okolicznościowe i konferencje, poznali programy komputerowe stosowane
w hotelarstwie.
Oprócz pracy uczestniczyli w wielu
wycieczkach edukacyjnych: do Miśni,
gdzie gościli w Stowarzyszeniu Winiarzy poznając produkcję najlepszych miśnieńskich win łącznie z degustacją oraz
zwiedzili Muzeum Porcelany oglądając
film o jej produkcji, a także podziwiając
kunszt rzemieślników wytwarzających
prawdziwe filigranowe cudeńka, zresztą bardzo kosztowne. Zwiedzili również
dwa wspaniałe zamki – XIV wieczny
zamek rycerski Kriebstein, w którym do
dziś odbywają się imprezy średniowieczne i przepiękny renesansowy zamek Augustusburg, gdzie podziwiali eksponaty
4 muzeów tam się znajdujących: Ornitologii, Zwierzyny łownej, Karoc i powozów oraz największe w Europie Muzeum motocykli, dzięki któremu corocznie
w styczniu odbywa się zlot motocyklistów z całego świata. W każdą sobotę
mieli wycieczki kulturoznawcze do Drezna, Lipska i Zwickau.
W stolicy Saksonii – Dreźnie uczniowie zwiedzili słynny barokowy Zwinger,
galerię malarstwa dawnych mistrzów
takich jak Rafael, Rubens, Canaletto,
muzeum porcelany i zbrojownię, podziwiali monumentalne (105 m długości)
malowidło naścienne Orszak królewski,
operę Sempera i wiele innych zabytków.

W Lipsku widzieli m. innymi największy dworzec kolejowy Europy, Muzeum
Historyczne, Ratusz, pomnik Bitwy Narodów. W Zwickau wybrali się do Muzeum samochodów Augusta Horsta oraz
Muzeum Roberta Schumana. W ostatnią
niedzielę odwiedzili słynne Muzeum
Przemysłu w Chemnitz. W pozostałe
niedziele i popołudnia spędzali czas wolny na terenie ośrodka w Einsiedel grając
w siatkówkę, kręgle, bilard, ping-ponga
oraz śpiewając przy akompaniamencie fortepianu niezwykle muzykalnego
Bartka, jedynego mężczyzny w 18-osobowej grupie oraz na basenie w Marienbergu. Prawie zawsze towarzyszyli im
pozostali mieszkańcy ośrodka Einsiedel:
rodacy z Bielska – Białej oraz stażyści
z Litwy, Hiszpanii, Wysp Kanaryjskich,
z którymi się integrowali doskonaląc znajomość języków obcych. Ważną pozycję
w czasie wolnym zajmował im również
pobyt w galeriach handlowych, gdzie
miło wydawali otrzymane 645 euro kieszonkowego na prezenty i pamiątki dla
swoich bliskich.
Praktyka została oceniona przez Niemców bardzo pozytywnie. Każdy z uczniów otrzymał certyfikat (z oceną celującą) potwierdzający zdobyte umiejętności.
Wiedza zdobyta na stażu będzie jeszcze
długo procentować zarówno w przyszłej
pracy zawodowej jak i życiu osobistym.
Uczniowie podsumowując projekt złożyli
podziękowania wszystkim osobom, które
pomogły w organizacji wyjazdu.
Na zakończenie spotkania głos zabrał
dyrektor szkoły Ryszard Zając, który podziękował uczniom i ich opiekunom za
trud włożony w piękną prezentację projektu Leonardo da Vinci, podkreślając
jak ważna jest praktyka w edukacji oraz
wspomniał o innych projektach UE jak
Comenius, realizowanych przez Szkołę.

XXIII SESJA RADY POWIATU KOZIENICKIEGO
30 października 2012 r. odbyła się
XXIII Sesja Rady Powiatu Kozienickiego. Radni zapoznali się z informacją na
temat działalności Placówki Socjalizacyjnej „PANDA”, Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach oraz jednostek
oświatowych, dla których organem założycielskim jest powiat.
Podjęte zostały uchwały w następujących sprawach:
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2012 rok;
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finanwww.kozienicepowiat.pl

sowej powiatu kozienickiego na lata
2012-2037;
– udzielenia poręczenia kredytu skonsolidowanego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach;
– zmiany do uchwały Nr XVII/130/2012
z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia zadać i wysokości
środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

osób niepełnosprawnych w Powiecie
Kozienickim na rok 2012;
– przyjęcia Wieloletniego Programu
Współpracy Powiatu Kozienickiego
z organizacjami pozarządowymi na
lata 2013-2017;
– sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej
położonej w Kozienicach ozn. działki
gruntu nr 1075/5,68245.
d. d.
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Nowy samochód
rozpoznawczo – ratowniczy
Zakupiony samochód rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Kozienicach został dofinansowany
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie, zgodnie z umową dotacji Nr 0618/12/12/NZ/D, w kwocie
119 450,00zł.
Samochód przystosowany jest do
przewozu 7 osób. Możliwości trakcyjne
pojazdu – napęd 4x4. Skrzynia biegów
manualna, wyposażony
w sprzęt ochronny ratowników, wyciągarkę,
hak holowniczy.
Ze względu na parametry techniczne pojazd
wykorzystywany będzie
podczas działań ratowniczo – gaśniczych wymagających dotarcia do
miejsc trudnodostępnych.
Zamontowany
sprzęt
specjalistyczny (kamera

termowizyjna) stanowić będzie cenne
wsparcie podczas lokalizacji ukrytych
źródeł ognia. Pojazd planowany jest do
wprowadzenia w struktury centralnego
odwodu operacyjnego.
Pojazd przeznaczony jest dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Kozienicach, której obszar
chroniony obejmuje duże obszary leśne, obszary przyrodniczo chronione
(NATURA 2000), zakłady przemysłowe
oraz obszary zagrożone powodziowo.
Zakupiony samochód pozwoli na
skuteczne podejmowanie działń, szybszą likwidację zdarzeń co przyczyni się
do wzrostu poziomu bezpieczeństwa
mieszkańców z terenu powiatu kozienickiego.

XIII Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego w Sporcie
Pożarniczym Państwowej Straży Pożarnej
2 i 3 października 2012 r. na Stadionie Miejskim w Kozienicach miały
miejsce XIII Mistrzostwa Województwa
Mazowieckiego w Sporcie Pożarniczym
Państwowej Straży Pożarnej.
W zawodach, których gospodarzem
po raz kolejny były Kozienice, wzięło udział 8 drużyn z Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej
w: Ciechanowie, Garwolinie, Kozienicach, Płońsku, Przasnyszu, Sokołowie
Podlaskim, Węgrowie i Zwoleniu oraz
3 zawodników, którzy uzyskali najlepsze wyniki w eliminacjach strefowych
spoza drużyn, uczestniczących w finale
wojewódzkim.
Pierwszego dnia strażacy rywalizowali w dwóch konkurencjach indywidualnych: wspinaniu przy użyciu drabiny
hakowej na 3 piętro wspinalni oraz pożarniczym torze przeszkód. Trudne warunki atmosferyczne nie pozwoliły na
rozegranie dwóch konkurencji zespołowych, zaplanowanych na drugi dzień
zawodów.
3 października na stadionie miejskim w Kozienicach odbyło się wręczenie medali najlepszym zawodnikom
oraz drużynom Państwowej Straży Pożarnej Województwa Mazowieckiego.
W klasyfikacji generalnej na najwyższym stopniu podium zawody ukończyła drużyna strażaków z Sokołowa
Podlaskiego drugie miejsce przypadło
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zawodnikom z Kozienic, \zaś na najniższym stopniu podium uplasowała się
drużyna ze Zwolenia.
Puchary oraz medale wręczali m.in.:
nadbryg. Gustaw Mikołajczyk Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP,
Dariusz Piątek Wicewojewoda Mazowiecki, Janusz Stąpór Starosta Powiatu Kozienickiego oraz Lucyna Malec
– przedstawiciel Burmistrza Gminy
Kozienice.
Monika WiraszkA

www.kozienicepowiat.pl
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I LO w Czarncy – miejscu urodzenia
Stefana Czarnieckiego
23 września 2012 r. w Czarncy (powiat
włoszczowski) – miejscu urodzenia Hetmana Stefana Czarnieckiego, patrona naszej
szkoły – odbyła się uroczystość z okazji
20-lecia działalności Towarzystwa Pamięci
Hetmana Stefana Czarnieckiego. Głównym
punktem uroczystości było odsłonięcie
tablicy poświęconej osobom zasłużonym
w dziele kultywowania pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego. W uroczystości
miała przyjemność uczestniczyć również
nasza szkoła, która została zaproszona
przez Zygmunta Fatygę prezesa Towarzystwa. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach było
reprezentowane przez dyrektor Ewę Malec,
wicedyrektor Anna Liwochę oraz nauczycielkę historii Małgorzatę KuśmierczykBalcerek oraz uczniów Martę Kaczyńską
i Patryka Cieślaka.
Uczniowie wraz z nauczycielką godnie reprezentowali liceum w poczcie
sztandarowym, szczególny zachwyt
wśród uczestników uroczystości wzbudzili uczniowie I LO ubrani w stroje szlacheckie z epoki Stefana Czarnieckiego.
Uroczystość, w której uczestniczyła także
senator Beata Gosiewska oraz posłanka na Sejm RP Maria Zuba, rozpoczęła się akademią w Szkole Podstawowej
w Czarncy, podczas której wręczono okolicznościowe pamiątki i dyplomy Hono-

rowego Członka Towarzystwa. Dyplom
odebrał m.in. potomek hetmana i jego
imiennik Stefan Czarniecki. Następnie
odbył się przemarsz do kościoła parafialnego, gdzie została odprawiona Msza Św.
w intencji członków Towarzystwa Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego i ich
rodzin oraz osób, którym została poświęcona nowa tablica.
Na tablicy z napisem: „Jak Czarniecki
wierni do końca Ojczyźnie. Połączył ich
Hetman” znalazły się nazwiska byłych
urzędników państwowych zasłużonych
w dziele kultywowania pamięci Hetmana, a także ofiar katastrofy smoleńskiej,
wojskowych i księży. Taką samą nazwę
nosiła wystawa pamiątek po hetmanie. Po
uroczystym odsłonięciu tablicy dyrektor
Ewa Malec wręczyła prezesowi Towarzystwa oraz dyrektor miejscowej szkoły
pamiątki z podziękowaniem za zaproszenie oraz książki o I LO w Kozienicach.
Goście udali się do kościoła, gdzie obejrzeli pamiątki po Stefanie Czarnieckim
„Czarnca – gniazdo rodu Czarnieckiego”.
Udział uczniów i przedstawicieli szkoły
w uroczystości był czasem zadumy, refleksji nad losami naszej Ojczyzny, ludźmi którzy jej poświęcili całe swoje życie
i prawdziwą, żywą lekcją patriotyzmu.
Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek

XXXIV SESJA RADY POWIATU KOZIENICKIEGO
28 listopada 2012 r. odbyła się XXIV
Sesja Rady Powiatu Kozienickiego.
Podjęte zostały uchwały w następujących sprawach:
– wprowadzenia zmian w Uchwale Nr
XIX/156/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27.06.2012 r., w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów na realizację zadania
„Wykonanie ujęcia wód podziemnych
w miejscowości Miejska Dąbrowa
– studnia nr 2”;
– wprowadzenia zmian w Uchwale Nr
XXI/177/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 05.09.2012 r., w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów na realizację zadania
„Przebudowa kotłowni w Ośrodku
Zdrowia w Studziankach Pancernych
– zmiana urządzenia z paliwa stałego
na olejowe”;
– udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów na realizację zadania
„Poszanowanie energii elektrycznej
poprzez modernizacje istniejącego
oświetlenia”;
www.kozienicepowiat.pl

– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2012 rok;
– wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2012 rok;
– zmiany do uchwały Nr XVII/130/2012
z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie
określenia zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na
2012 rok;
– uchwalenia Statutu Powiatu Kozienickiego;
– zgłoszenia kandydata Rady Powiatu
Kozienickiego na członka Powiatowej
Rady Zatrudnienia w Kozienicach;
– przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu
Kozienickiego do roku 2020;
– wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.
d. d.

MEDALE DLA
PRACOWNIKÓW I LO
W KOZIENICACH
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 12 października w Zespole Szkół
Muzycznych im. Krzysztofa Kolberga
w Radomiu odbyła się uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych oraz nagród Ministra Edukacji
Narodowej i Mazowieckiego Kuratora
Oświaty. Uroczystość poprowadziła
Dorota Sokołowska Dyrektor Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty
w Warszawie. Medale i nagrody wręczali Wicewojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek oraz Mazowiecki Kurator
Oświaty Karol Semik.
Wśród wyróżnionych pracowników oświaty z Kozienic znalazły
się trzy panie reprezentujące I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana
Czarnieckiego w Kozienicach: Anna
Wancerz (nauczycielka wych.-fiz.)
i Jolanta Martynowska (kierownik administracyjno-gospodarczy)
odznaczone
Złotymi
Medalami
za Długoletnią Służbę oraz Beata
Smykiewicz-Różycka (nauczycielka
j. polskiego), która otrzymała Medal
Komisji Edukacji Narodowej. Przedstawiciele I LO im. S. Czarnieckiego
zostali poproszeni o przygotowanie
kabaretowej części artystycznej na tę
galę, w której brali udział dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy oświaty
z okręgu radomskiego. Kabaret ,,Trochę INNI INNI” rekrutuje się z uczniów
liceum i działa pod kierunkiem absolwentów tej szkoły. Na scenie radomskiej szkoły zaprezentowali się: Artur
Bębeńca, Szymon Balcerek, Błażej
Michalak i Przemysław Luśtyk. Swym
doświadczeniem wsparli ich: Grzegorz
Gola, Michał Neuman i Łukasz Różycki odnoszący sukcesy w kabarecie
,,INNI”. Opiekę techniczną sprawował
Grzegorz Kowalski. Występ kabaretu
wywoływał salwy śmiechu. Zaskakujące zwroty akcji, pomysłowe kostiumy oraz profesjonalnie poprowadzona konferansjerka zostały docenione
przez publiczność, która nagrodziła
młodych artystów gromkimi brawami.
Trud włożony w przygotowanie występu docenił także Mazowiecki Kurator
Oświaty Karol Semik, który pogratulował kabareciarzom oraz ich opiekunce, Beacie Smykiewicz-Różyckiej.
Specjalne podziękowania otrzymała
dyrektor szkoły Ewa Malec.
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DEBATA –
„DOBRY KLIMAT DLA POWIATÓW”

19 października w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” odbyła
się Debata Klimatyczna zorganizowana w
ramach projektu „Dobry Klimat dla Powiatów”.
Projekt adresowany jest głównie do
samorządów powiatowych oraz społeczności lokalnych. Dzięki zaangażowaniu
obywateli oraz ich współpracy z władzami możemy myśleć o skutecznej ochronie
klimatu Ziemi. W ramach projektu Instytut na Rzecz Ekorozwoju zaplanował cykl
90 spotkań pod hasłem. „Podyskutujmy
o klimacie w naszym powiecie”.
Otwarcia kozienickiej debaty dokonali Wiceprezes Instytutu na Rzecz Ekorozwoju Krzysztof Kamieniecki oraz
Krzysztof Stalmach przedstawiciel Starosty Powiatu Kozienickiego. Teoretyczną
część debaty poprowadziły moderatorki:
dr Anna Traut-Seliga oraz Ewelina Rycaj.
W sposób przejrzysty zaprezentowały
zgromadzonym nie tylko przyczyny oraz
skutki zmian klimatu, wspomniały rów-

nież o przeciwdziałaniu oraz adaptacji do
tych zmian. Przedstawiona prezentacja
multimedialna poruszała również temat
lokalnych problemów wynikających ze
zmian klimatu. Ważnym punktem było
omówienie funkcjonowania energetyki
rozproszonej, która nabiera coraz większego znaczenia.
Uczestnicy debaty obejrzeli film „Tydzień z dobrym klimatem”, zrealizowany
w ramach projektu „Dobry Klimat dla
Powiatów”. Podróż z południa na północ
Polski, jaką ekipa filmowa odbyła śladami
wykorzystywania odnawialnych źródeł
energii pokazuje, że ochrona środowiska
jest dla wielu osób bardzo ważną sprawą.
Kolejnym etapem debaty klimatycznej
w Kozienicach było przeprowadzenie sesji warsztatowych. Uczestnicy, podzieleni
na dwie grupy, szukali odpowiedzi na pytanie, „Jakie uwarunkowania dla rozwoju
gospodarki powiatu wynikają z kwestii
zmian klimatycznych?”. Na podstawie
uzyskanych wyników grupy opracowały

również „Pomysły i wizje gospodarki powiatu w 2030 r., biorące pod uwagę zmiany klimatyczne”. Po plenarnym podsumowaniu pierwszych sesji warsztatowych
i wybraniu wizji gospodarki Powiatu Kozienickiego w 2030 roku nastąpiła sesja,
w której uczestnicy debaty zastanawiali
się, jakie mamy zasoby oraz instrumenty,
aby owe plany urzeczywistnić. Wiceprezes
Instytutu na Rzecz Ekorozwoju Krzysztof
Kamieniecki oceniił przebieg debaty klimatycznej w Kozienicach : „Bardzo mi
się ta dyskusja podobała (…) bo było dużo
osób, które miały różne punkty widzenia”
Organizatorami Debat Klimatycznych
są: Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Związek Powiatów Polskich oraz Community
Energy Plus. Projekt „Dobry Klimat dla
Powiatów” realizowany jest przy wsparciu finansowym instrumentu finansowego
LIFE+ Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Monika Wiraszka

Twórca wizerunku krasnala Hałabały
w rozniszewskiej galerii

„Malarstwo jest milczącą poezją,
a poezja – mówiącym malarstwem” (Simonides).
Tak brzmiało motto retrospektywnej wystawy ilustracji wybitnego artysty, nestora
polskich ilustratorów Zdzisława Witwickiego, której wernisaż odbył się 12 października
w Galerii „Na piętrze” w Publicznej Szkole
Podstawowej w Rozniszewie. Zdzisław Witwicki to osobowość nietuzinkowa – współtwórca znanej w świecie „polskiej szkoły
ilustracji”, laureat wielu nagród i wyróżnień.
Ten wybitny malarz i rysownik w dzieciństwie sam ilustrował swoje lektury szkolne,
aby je nieco urozmaicić. Po wojnie został redaktorem artystycznym w Instytucie Wydaw-
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niczym Nasza Księgarnia. Największą sławę
zyskał jako twórca graficznych wizerunków
krasnala Hałabały i wróbelka Elemelka.
Zilustrował ponad siedemdziesiąt książek, w tym m.in. „Malowany ul” Adama
Bahdaja, „O wróbelku Elemelku”, „Wróbelek Elemelek i jego przyjaciel”, „Psoty
i kłopoty wróbelka Elemelka” Hanny Łochockiej, „Z przygód krasnala Hałabały”
Janiny Krzemienieckiej, „Zimę z białym
niedźwiedziem” Heleny Bechlerowej,
„Krasnalka Gapcia” Wiery Badalskiej czy
„Apolejkę i jej osiołka” Marii Krüger.
Jest również autorem ilustracji do
dzieł klasyków polskiej literatury: Adama
Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Jana

Kochanowskiego, Henryka Sienkiewicza,
Bolesława Leśmiana.
Ma na koncie ponad dwieście pięćdziesiąt wystaw krajowych i zagranicznych (m.in. w Bolonii, Pradze, Bratysławie oraz Londynie), a za swoją twórczość
otrzymał liczne nagrody. Laureat Medalu
Polskiej Sekcji IBBY (2001) oraz Medalu
Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2010).
Artysta nadal pracuje twórczo, a jego
ilustracje niezmiennie zyskują uznanie krytyków i środowiska ilustratorów oraz budzą
zainteresowanie odbiorców. Podczas wernisażu długo i ciekawie opowiadał o sobie
i o swojej pracy. Dzieci słuchały go z ogromnym zainteresowaniem. Nie co dzień można
się dowiedzieć jak powstała postać bohatera
bajki czy opowiadania, dlaczego Hałabała
był ubrany tak, a nie inaczej i jakie kolory są
ulubionymi kolorami pana Zdzisława.
Był to jubileuszowy, czterdziesty już
wernisaż w rozniszewskiej Galerii „Na
piętrze”. Wśród zaproszonych gości nie
zabrakło tych, którzy już w naszej szkole
prezentowali swoje prace. Były znakomite
ilustratorki książek dla dzieci: Maria Ekier,
Anna Wielbut i Dorota Łoskot-Cichocka
oraz siostra Natanaela (Wiesława Błażejczyk), a także Mateusz Dąbrowski z warszawskiej ASP, i Anna Batte. Nie zabrakło
też największych przyjaciół galerii Kazimierza Królika i Jacka Matlakowskiego.
Tomasz Dymek
www.kozienicepowiat.pl
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NOWOCZESNY PATRIOTYZM w ROZNISZEWIE
W czwartek 8 listopada 2012 roku
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie odbył
się finał projektu „NOWOCZESNY PATRIOTYZM” realizowanego przez Fundację Rozwoju Wolontariatu we współpracy
z Kancelarią Prezydenta RP i pod honorowym patronatem Prezydenta Bronisława Komorowskiego w ramach programu
„PROJEKTOR – wolontariat studencki”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Gościliśmy z tej okazji znakomitych
gości: społecznego doradcę Prezydenta RP
Krzysztofa Króla i prezesa Fundacji Rozwoju Wolontariatu Zdzisława Hofmana.
Program „Nowoczesny patriotyzm” był
realizowany od 1 lipca br., w wybranych
szkołach podstawowych i gimnazjach na
terenie całego kraju. Biało-czerwona flaga,
orzeł w koronie, mazurek Dąbrowskiego
i Konstytucja 3 Maja – to najczęściej wymieniane przez nas symbole polskości. W jaki
sposób, na co dzień okazujemy dumę z bycia Polakiem i w jaki sposób to wyrażamy?
Na te właśnie pytania i wiele innych miała
odpowiedzieć realizacja projektu. Porusza
on trzy aspekty współczesnego patriotyzmu.
Pierwszy z nich – emocjonalny, ma na celu
uświadomienie dzieciom oraz nazwanie
uczuć, jakie żywimy do tak zwanej Mojej
Małej Ojczyzny utożsamianej z miejscem,
z którego pochodzimy niezależnie czy jest
to metropolia, miasteczko czy wieś. Drugim
kontekstem okazywania miłości do ojczyzny
jest nadanie sensu i celowości pracy na rzecz
bliższej i dalszej społeczności – budowanie
w dzieciach poczucia odpowiedzialności
i zaangażowania w tworzenie wspólnego
dobra. Trzecim aspektem jest przekazanie
dzieciom wiedzy a zarazem wyjaśnienie
zjawisk społecznych i historycznych, także
w kontekście międzynarodowym.
Studenci biorący udział w projektach
Fundacji Rozwoju Wolontariatu docierają do uczniów z małych miejscowości,
dzielą się z nimi swoją wiedzą, przekazują pozytywne wzorce i własnym przykładem zachęcają do rozwoju i zrozumienia
czym jest obecnie patriotyzm. Projekty
skutecznie łączą środowisko szkolne
i akademickie, umożliwiając wymianę doświadczeń i wzajemną inspirację. Wzbogacają ofertę edukacyjną szkoły poprzez
najnowocześniejsze metody edukacyjne,
uwzględniające aktywność, energię i pomysłowość studentów.
We wtorek 5 listopada do szkoły
w Rozniszewie przyjechali studenci-wolontariusze z Lublina – Julia Borowiak,
Karolina Ludwikowska, Agnieszka Poniatowska i Igor Lisin oraz koordynatorka
projektu Aleksandra Owczarczyk (absolwww.kozienicepowiat.pl

wentka naszej placówki).
I zaczęło się dziać – gry, zabawy, konkursy, warsztaty, podczas których realizowano
autorskie projekty wolontariuszy, zajęcia
plastyczne i muzyczne, a wszystko wokół
szeroko rozumianego pojęcia patriotyzmu.
Zaangażowanie uczniów z klas IV-VI biorących udział w zajęciach było ogromne,
a frekwencja 100-procentowa. Efekty działań w postaci prac plastycznych można było
podziwiać podczas czwartkowego finału imprezy. Ogromna mapa Polski z naniesionymi przez dzieci miastami i tym, co się z nimi
kojarzy, komiks ilustrujący kolejne zwrotki
naszego hymnu narodowego, „małe ojczyzny”, czyli Rozniszew i okolice podglądane
przez uczniów „dziurką od klucza”. Pomysłowość młodych autorów była tak ogromna i czasami zaskakująca, że opowiadający
o pracach Igor często musiał tłumaczyć co
i dlaczego przedstawiają. Studenci stanowią
dla uczniów atrakcyjniejsze niż nauczyciele
źródło wiedzy, a dodatkowo, dzięki swej
kreatywności, potrafią przedstawić dany
temat w sposób innowacyjny. Mamy nadzieję, że dzieci uczestniczące w zajęciach
stanowiły „nośnik” wiedzy, przekazując
z kolei informacje rodzicom, swoim kolegom i innym osobom.
Czwartkowy finał projektu rozpoczął się od założenia przez wszystkich
uczestników biało-czerwonych kotylionów. Wszak spotkanie miało miejsce
w przeddzień naszego narodowego Święta Niepodległości. Dodatkowo miejscem
spotkania była Galeria „Na piętrze”, która przygotowała na tę okazję wystawę
„Pieśń ujdzie cało” prezentującą prace
polskich artystów plastyków poświęcone
polskim pieśniom patriotycznym.
Potem wolontariusze zaprosili nas do
zabaw w „Dyrygenta” oraz „Księżniczki
i zamki”. Bawili się świetnie wszyscy:
dostojni goście – Krzysztof Król i Zdzi-

sław Hofman, Barbara Sobota sekretarz
Urzędu Gminy Magnuszew, Agnieszka
Suska dyrektor szkoły, nauczyciele, studenci i uczniowie.
Rozruszani i rozbawieni obejrzeliśmy
wspomniane wcześniej prace uczniów,
a następnie podzieleni na „kolorowe” zespoły wzięliśmy udział w konkursie wiedzy o naszym kraju. Odpowiedzi na niektóre losowane pytania sprawiały trochę
kłopotu nawet tym dorosłym członkom
współzawodniczących drużyn. Chociaż
wygrał zespół „czerwony” słodkimi nagrodami obdzieleni zostali wszyscy.
Kolejnym punktem programu była rozmowa uczniów z Krzysztofem Królem.
Dzieci zadawały mnóstwo pytań, na które
gość cierpliwie odpowiadał. Jakie szkoły
kończył, gdzie i co studiował, czym zajmuje się teraz, jak układa się współpraca
z prezydentem RP i wiele, wiele innych.
Na zakończenie dzieci uczestniczące
w zajęciach projektu otrzymały pamiątkowe dyplomy, a z rąk Krzysztofa Króla
puzzle z pałacem prezydenckim.
Dyrektor szkoły pokazała wszystkim rycinę przedstawiającą ten pałac
z własnoręcznym podpisem Prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego. Jeszcze tylko pamiątkowa fotografia i poczęstunek przygotowany przez jak zwykle
niezawodne w takich sytuacjach mamy.
Szkoda, że nie doszło do zapowiadanego połączenia tele-mostowego z Pałacem
Prezydenckim. Może złożymy tam sami
wizytę?
Informację o tym wydarzeniu
można znaleźć także na stronie Prezydenta RP http://www.prezydent.
pl/kancelaria/aktywnosc-doradcow/
art,137,spotkanie-krzysztofa-krola-wramach-programu-nowoczesny-patriotyzm.html
Tomasz Dymek
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Program specjalny
„Młodzi aktywni”
W okresie od 31 maja do 31 grudnia 2012r. Powiatowy Urząd Pracy
w Kozienicach realizuje program specjalny „Młodzi aktywni”, który skierowany jest do osób bezrobotnych poniżej
30 roku życia. Program ten jest dofinansowany z rezerwy Funduszu Pracy
będącej w dyspozycji Ministra Pracy
i Polityki Społecznej.
Uczestnikami programu specjalnego
są osoby bezrobotne, poniżej 30 roku
życia, zarejestrowane w PUP w Kozienicach. Do programu w pierwszej
kolejności zapisywano osoby, które
w minionych latach korzystały z usług
i instrumentów rynku pracy oferowanych przez PUP lecz wsparcie to okazało się niewystarczające do powrotu na
rynek pracy bądź do utrzymania miejsca
pracy. Były to głównie osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na lokalnym rynku pracy (zgodnie z zapisami
Art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy).
Celem głównym programu specjalnego jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowej w grupie 50 osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku
życia oraz zamieszkują powiat kozienicki. Program zakładał, że:
– 16 uczestników programu nabędzie

kwalifikacje zawodowe w ramach
szkoleń indywidualnych,
– 4 uczestników nabędzie wiedzę z zakresu prowadzenia własnej firmy
w ramach szkoleń indywidualnych,
– 4 uczestnków zostanie przedsiębiorcami dzięki jednorazowym środkom na
podjęcie działalności gospodarczej,
– 46 uczestników programu zdobędzie
praktyczne umiejętności zawodowe
i doświadczenie zawodowe w ramach
organizowanych staży.
Powyższe wskaźniki udało się
osiągnąć. Jedynie w przypadku staży
nastąpiły przerwania realizacji stażu
przez 5 osób.
Program specjalny w swej specyfice
różni się od pozostałych sfer działalności Urzędu Pracy. Po pierwsze dlatego, że podstawą realizacji programu
są porozumienia zawarte pomiędzy
PUP a pracodawcami. Na mocy tych
porozumień realizowane są staże oraz
szkolenia zawodowe. Jednocześnie
w porozumieniach tych pracodawcy
zobowiązali się do zatrudnienia stażystów po zakończeniu realizacji wsparcia finansowanego przez PUP.
Po drugie w ramach programu specjalnego przewidziano „elementy specyficzne wspierające zatrudnienie”,

które nie występują w innych projektach/programach realizowanych przez
PUP. Chodzi tu mianowicie o to, że
osoby, które po stażu podejmą pracę/
samozatrudnienie otrzymają premię finansową do 1 tys. złotych brutto. Na
podobną premię mogą liczyć pracodawcy, którzy po zakończonym stażu
zatrudnią osoby bezrobotne biorące
udział w stażach. Innym rodzajem elementów specyficznych jest „wsparcie
pomostowe” dla osób uruchamiających
działalność gospodarczą. Każda z tych
osób otrzymała 1500 zł brutto z przeznaczeniem na opłacanie składek na
ubezpieczenie społeczne, a także na
działania promujące nowo powstałą
firmę.
Szczegółowe informacje znajdują
się w Regulaminie uczestnictwa w programie specjalnym „Młodzi aktywni”.
Regulamin ten można pobrać ze strony www.pupkozienice.pl, zakładka
„Program specjalny” a także można
go otrzymać w siedzibie Powiatowego
Urzędu Pracy w Kozienicach, ul. Zdziczów 1, pokój nr 10.
Arkadiusz Nowakowski
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Kozienicach

„Pieśń ujdzie cało…”
W poniedziałek 12 listopada w Galerii
„Na piętrze” w PSP w Rozniszewie, odbył
się wernisaż wystawy ilustracji do polskich pieśni patriotycznych zatytułowanej
„Pieśń ujdzie cało…”. Wernisaż uświetnił
Koncert Muzyki Polskiej przygotowany
przez uczniów Zespołu Szkół Muzycznych
im. Oskara Kolberga w Radomiu.
Wystawa ma na celu przypomnienie
i popularyzację najbardziej znanych pieśni
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patriotycznych z różnych okresów dziejowych, które z pokolenia na pokolenie podsycały pragnienie wolności, podtrzymywały
więzi międzynarodowe, budziły uczucia
patriotyczne, oraz piosenek żołnierskich,
śpiewanych na co dzień dla urozmaicenia
obozowego, okopowego czy też partyzanckiego życia. Na wystawie zaprezentowanych zostało ponad 120 ilustracji do polskich
pieśni patriotycznych począwszy od „Bogurodzicy” aż po rok 1989. Ich
autorami są wybitni polscy
artyści, laureaci wielu nagród, przedstawiciele różnych kierunków, prądów,
kilku pokoleń, twórcy i kontynuatorzy znanej w świecie
„polskiej szkoły ilustracji”.
Na bogatej liście autorów
odnaleźć można nazwiska
twórców. których prace były
już prezentowane w naszej
galerii: Zdzisława Witwickiego, Józefa Wilkonia
i Krystyny Lipki-Sztarbałło.

Wystawa powstała w ramach projektu
zrealizowanego z okazji 70 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej i 20 Rocznicy
Odzyskania Wolności i Upadku Komunizmu w Europie Środkowej obchodzonych
pod hasłem „Zaczęło się w Polsce”. Opiekę artystyczną nad projektem sprawuje
prof. Janusz Stanny – wybitny artysta, który przez ponad 30 lat kierował Pracownią
Książki i Ilustracji w warszawskiej ASP.
Na wernisaż przyjechali do naszej
szkoły uczniowie z radomskiej szkoły muzycznej. Swoich podopiecznych z sekcji
instrumentów smyczkowych zaprezentował nam jej kierownik Adrian Hanke. Z racji Święta Niepodległości wysłuchaliśmy
utworów kompozytorów polskich. Popis
gry na skrzypcach dali najpierw starsi uczniowie. Naszym uczniom bardzo spodobały się występy najmłodszych artystów.
Wykonawcom
podziękowaliśmy
gromkimi brawami. Dyrektor Agnieszka Suska dołączyła się do podziękowań
i przekazała gościom pamiątkowy album
z wystawy oraz szkolne foldery.
Tomasz Dymek
www.kozienicepowiat.pl
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Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach realizuje projekt „Skuteczny Urząd Pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest on wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych w regionie.
Projekt ten ma wspomagać PUP jako instytucję, aby Urząd Pracy jak najlepiej realizował swoją misję w zakresie lokalnej problematyki rynku pracy.
Celem realizowanego przez PUP projektu jest zwiększenie dostępności usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego w powiecie kozienickim, a także podniesienie poziomu jakości usług świadczonych przez 11 pracowników kluczowych PUP
w Kozienicach. Cel ten jest realizowany poprzez finansowanie zatrudnienia 2 pośredników pracy (kobieta i mężczyzna) i 2 doradców zawodowych (2 kobiety). 2 z tych osób (2K) to pracownice, zagrożone zwolnieniem, 1 osoba (M) została przesunięta
z innego stanowiska a 1 osoba (1K) została zatrudniona w ramach otwartego naboru przeprowadzonego zgodnie z zapisami Ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z Kodeksem Pracy i zasadą równości szans w tym równości płci.
Projekt „Skuteczny Urząd Pracy” jest rozwiązaniem problemów kadrowych Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach w kontekście wymaganych przepisami standardów dotyczących liczby doradców zawodowych oraz pośredników pracy jakich powinien
zatrudniać Urząd Pracy. Projekt jest także odpowiedzią na wyzwania jakie stawia sytuacja na lokalnym rynku pracy. Od trzech lat
sytuacja na rynku pracy ulega systematycznemu pogorszeniu. Dotyczy to także powiatu kozienickiego. Aby więc skutecznie pomagać osobom bezrobotnym niezbędna jest adekwatna do potrzeb i wykwalifikowana kadra PUP. Dlatego też projekt „Skuteczny
Urząd Pracy” pozwala również na sfinansowanie odpowiednich szkoleń dla 11 pracowników kluczowych Powiatowego Urzędu
Pracy świadczących usługi na rzecz osób bezrobotnych. W 2012 roku pracownicy (10 kobiet i 1 mężczyzna) brało udział w szkoleniach: „Wsparcie osób bez wykształcenia średniego będących klientami Powiatowego Urzędu Pracy”, „Polityka równych szans
w tym równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy”, a także w indywidualnym szkoleniu dopasowanym do danego stanowiska
pracy. Dzięki temu pracownicy Ci mogą systematycznie rozwijać swoją wiedzę, aby jak najlepiej pomagać osobom bezrobotnym
oraz by robić to w jak najbardziej skuteczny oraz nowoczesny sposób.
W 2013 roku pracownicy PUP biorący udział w projekcie będą korzystać z potrzebnych im profesjonalnych szkoleń.
Wszelkie bliższe informacje dotyczące projektu „Skuteczny Urząd Pracy” można uzyskać w siedzibie PUP ul. Zdziczów 1,
26-900 Kozienice pok. nr 10, na stronie www.pupkozienice.pl, a także pod numerem tel. 48 614 66 81.
Arkadiusz Nowakowski
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach

wystawy poplenerowe V Powiatowego Pleneru Malarsko-Fotograficznego
„Miejsca Jakich Nie Znamy – Uroki Północnej Części Powiatu Kozienickiego”
Mniszew 2012
14 października w Gminnej Bibliotece
Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie odbył się wernisaż wystawy poplenerowej V Powiatowego Pleneru Malarsko-Fotograficznego „Miejsca Jakich
Nie Znamy – Uroki Północnej Części

www.kozienicepowiat.pl

Powiatu Kozienickiego” Mniszew 2012
zorganizowanego latem bieżącego roku
przez Starostwo Powiatowe w Kozienicach przy współpracy Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. Mieszkańcy
gminy Magnuszew i jego okolic mieli

możliwość oglądać wystawę do końca
października. 9 listopada w Radomskim
Klubie Środowisk Twórczych „GALERIA – ŁAŹNIA” odbył się kolejny wernisaż, a wystawa prac trwała do 30 listopada Obecnie prace poplenerowe zobaczyć
można w Galarii HELIOS w Radomiu.
Podczas pleneru powstało ponad
20 prac malarskich i ponad 1000 fotografii, w tym kilkadziesiąt dokumentujących
zabytki i architekturę Powiatu Kozienickiego. Zostaną one wykorzystane m.in.
w wydawnictwach, publikacjach i galeriach. 12 wybranych zdjęć znalazło się
w kalendarzu promocyjnym na rok 2013
wydanym przez Starostwo Powiatowe
w Kozienicach.
Przedsięwzięcie współfinansowano ze
środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Powiat
Kozienicki Stolica Kultury Mazowsza
2012”
Edyta Marczak
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Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Dobiega końca piąty rok realizacji projektu „Wspierajmy bezrobotnych”. Projekt ten realizowany jest przez Powiatowy Urząd
Pracy w Kozienicach w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Według stanu na koniec listopada 2012 r. od 1 stycznia 2008 r. w ramach projektu udało się zaktywizować 1516 osób (w tym
950 kobiet i 566 mężczyzn). Wartość projektu w tym okresie to prawie 12 milionów złotych, z czego 85% stanowi dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ze wsparcia w ramach projektu, od początku jego realizacji, korzystać mogą bezrobotne
kobiety i mężczyźni (zarejestrowani jako bezrobotni w PUP). W szczególności chodzi tu o osoby znajdujące się w szczególnej
sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
Niezwykle istotnym elementem wdrażania projektu jest dążenie do jak najlepszej realizacji zasady równości szans w tym równości płci. Wszelkie materiały informujące o projekcie informowały, że jest on skierowany zarówno do bezrobotnych kobiet jak
i mężczyzn. Realizację tej zasady akcentują również pracownicy PUP przy okazji wszelkich kontaktów z pracodawcami oraz osobami bezrobotnymi.
Formy wsparcia z jakich korzystały osoby bezrobotne w ramach projektu to:
• Staże (904 osoby: 653 kobiety i 251 mężczyzn)
• Przygotowanie zawodowe (104 osoby: 77 kobiet i 27 mężczyzn)
• Szkolenia (360 osób: 169 kobiet i 191 mężczyzn)
• Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (174 osoby: 69 kobiet i 105 mężczyzn)
Oprócz, wymienionych powyżej, aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, uczestnicy projektu korzystali z usług takich
jak: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, informacja zawodowa, tworzenie Indywidualnych Planów Działania. Rekrutacja
kolejnych uczestniczek i uczestników przewidywana jest od kwietnia 2013r.
Informacje dotyczące projektu „Wspierajmy bezrobotnych” można uzyskać w siedzibie PUP ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice
pok. nr 10, na stronie www.pupkozienice.pl, a także pod numerem tel. 48 614 66 81.
Arkadiusz Nowakowski
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach

VIII Mazowiecki Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych
W dniu 25 października 2012 r.
w Hali Sportowej KCKRiS w Kozienicach odbył się VIII Mazowiecki
Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych pod honorowym patronatem
Starosty kozienickiego Janusza Stąpora. Organizatorem turnieju była sekcja
„Szarotka” działająca przy Specjalnym

Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Opactwie przy współudziale Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne
Polska Mazowieckie. Celem imprezy
była popularyzacja aktywności ruchowej wśród osób z niepełnosprawnością
intelektualną, stworzenie możliwości
zawodnikom zaprezentowania swoich

umiejętności sportowych, integracja
osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym.
W turnieju wzięło udział 20 zawodników z pięciu sekcji działających
przy Specjalnych Ośrodka Szkolno
– Wychowawczych, Domach pomocy
społecznej oraz Warsztatach Terapii
Zajęciowej na Terenia województwa
mazowieckiego.
Badminton jest jedną z dyscyplin
sportowych występujących w programie Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych. Dzięki treningom i udziałowi
w zawodach na szczeblu wojewódzkim
zawodnicy mają szansę zostać wylosowanym na zawody o zasięgu ogólnopolskim, europejskim czy światowym.
Serdecznie dziękujemy sponsorom:
Starostwu Powiatowemu w Kozienicach, ENEA wytwarzanie w Świerżach
Górnych, KCKRiS w Kozienicach
oraz Towarzystwu Miłośników Ziemi
Kozienickiej za pomoc w organizacji
turnieju.
Maria Gola
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100 LAT MIESZKANKI MARIAMPOLA
Długie życie jest skarbnicą doświadczeń i mądrości kilku pokoleń.
3 grudnia 2012 r. w Mariampolu, gm.
Głowaczów odbyła się uroczystość 100.
rocznicy urodzin Pani Marianny Ma-

jewskiej. Wśród gości znaleźli się Czesław Czechyra Poseł na Sejm RP, Józef
Grzegorz Małaśnicki – Wicestarosta Powiatu Kozienickiego, Stanisława Okrój
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
w Głowaczowie,
Zbigniew Gurtat
kierownik
Wydziału Spraw
Obywatelskich
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
który przekazał
Pani Mariannie
list gratulacyjny od Premiera
Donalda Tuska,

a także przedstawiciel Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego.
Józef Grzegorz Małaśnicki w imieniu Zarządu Powiatu Kozienickiego
przekazując Jubilatce wiązankę kwiatów złożył gratulacje i szczególnie serdeczne życzenia zdrowia, a także zadowolenia z długiego, pracowitego życia.
Gospodarzami uroczystości była rodzina Pani Marianny oraz Stanisław Bojarski Wójt Gminy Głowaczów. Jubilatka wychowała dwoje dzieci, ma czworo
wnucząt oraz dziewięcioro prawnucząt.
Przepis na długie życie, jak twierdzi
Jubilatka to ciężka praca oraz umiar
w jedzeniu.
Monika Wiraszka

Mikołajkowy Turniej Oyama Karate w konkurencji
kata Garbatka–Letnisko
W mroźne przedpołudnie, 8 grudnia
2012 roku w Zespole Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko rozpoczął
się Mikołajkowy Turniej Oyama Karate
w konkurencji kata. Organizatorami zawodów, które swym patronatem objął Wójt
Gminy Garbatka-Letnisko, Robert Kowalczyk, były Zespół Szkół Samorządowych
w Garbatce oraz Nadwiślański Klub Sportów Walki Wulkan w Kozienicach. Do
udziału w turnieju zgłosiło się w sumie 204
zawodników należących do czterech klubów karate z Tarnobrzega, Rzeszowa, Łodzi oraz klubu gospodarzy.
Punktualnie o godzinie 10.00 otwarcia
zawodów w imieniu organizatora dokonała dyrektor ZSS w Garbatce, Agnieszka
Babańca. Następnie komisja sędziowska
w składzie: sensei Krystian Niemiec (Rzeszów), sensei Jarosław Sztuc (Łódź), sensei
Grzegorz Uzar (Tarnobrzeg), sensei Łukasz
Łuczyński (Kozienice) oraz przewodniczący
sensei Andrzej Suwała (Kozienice) zajęła
wyznaczone miejsca, po czym wywołani zostali pierwsi zawodnicy.
Rywalizacja była zacięta, w wyniku
pojedynków systemem pucharowym wyłonieni zostali następujący zwycięzcy:
BIAŁE PASY:
kat. przedszkolak dziewczęta:
1 Kasia Klimowicz (NKSW Wulkan)
2 Łucja Kacperek (NKSW Wulkan)
3 Julia Cichecka (NKSW Wulkan)
kat. przedszkolak chłopcy:
1 Marcel Seremak (NKSW Wulkan)
2 Marcin Bąk (Rzeszów)
3 Oliwier Pajączkowski (NKSW Wulkan)
kat. dziecko dziewczęta:
1 Michalina Jenżak (NKSW Wulkan)
2 Martyna Skrzypczak (NKSW Wulkan)
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3 Weronika Pastuszka (NKSW Wulkan)
kat. dziecko chłopcy:
1 Adam Zbyszyński (NKSW Wulkan)
2 Łukasz Krawiec (NKSW Wulkan)
3 Mateusz Wojtowicz (NKSW Wulkan)
kat. młodzik dziewczęta:
1 Wiktoria Pajączkowska (NKSW Wulkan)
2 Marcelina Skoczylas (NKSW Wulkan)
3 Izabela Wołos (NKSW Wulkan)
kat. młodzik chłopcy:
1 Jakub Mendrala (Rzeszów)
2 Radosław Suwała (NKSW Wulkan)
3 Mateusz Styczyński (NKSW Wulkan)
kat. open
1 Ewelina Kalinowska (Łódź)
2 Olga Łyszcz (NKSW Wulkan)
3 Natalia Szymańska (NKSW Wulkan)
KOLOROWE PASY:
kat. dziecko:
1 Paweł Ryszkowski (Łódź)
2 Kacper Bal (NKSW Wulkan)

3 Maja Woźniak (Rzeszów)
kat. młodzik:
1 Gabriela Sudoł (Rzeszów)
2 Laura Bartosiewicz (NKSW Wulkan)
3 Aleksandra Wojas (NKSW Wulkan)
kat. kadet:
1 Maciej Grabski (Tarnobrzeg)
2 Kacper Oleszek ( Rzeszów)
3 Krzysztof Celuch (NKSW Wulkan)
kat. junior:
1 Sebastian Uzar (Tarnobrzeg)
2 Gabriel Cwil (NKSW Wulkan)
3 Bartosz Hernik (NKSW Wulkan)
kat. junior starszy:
1 Józef Czerkies (Tarnobrzeg)
2 Marcel Walos (NKSW Wulkan)
3 Jakub Mazur (NKSW Wulkan)
Wszyscy
uczestnicy
zawodów
otrzymali pamiątkowe koszulki klubowe, a zwycięzcy puchary.
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nr 10-11-12 październik, listopad, grudzień2012

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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