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Dokończenie na str. 10 

Rozmowa z posłem  
Czesławem CzeChyRą

Czesław Czechyra jest lekarzem pe-
diatrą, mieszka i pracuje od prawie 30 lat  
w Kozienicach. Najpierw pracował w przy-
chodniach kozienickich, a od 1983r. w szpi-
talu. Poczatkowo jako zastępca ordynatora,  
a od 18 lat jako ordynator oddziału dzie-
cięcego. Od 15 lat prowadzi fundację 
„Zdrowe Dziecko”, która pomaga przewle-
kle chorym dzieciom przede wszystkim  
z naszego terenu, jak również z całej Polski. 

Danuta Delekta: Co wpłynęło na to, że 
zdecydował się pan kandydować do Sejmu?

Czesław Czechyra: O kandydowaniu 
do Sejmu zdecydowała po pierwsze chęć 
zmiany sytuacji, która w ostatnim czasie 
się wytworzyła i była mecząca dla ludzi. 
Jak również działalność na rzecz polepsze-
nia sytuacji naszych mieszkańców poprzez 
udział w życiu politycznym na najwyższym 
szczeblu. Bowiem przez ostatni prawie 
rok mojej pracy w sejmiku wojewódz-
kim okazało się, że poprzez uczestnictwo  
w pracach na wyższym szczeblu władzy, 
można więcej zrobić dla naszego regionu.

Jakimi dziedzinami będzie się pan 
zajmował ?

Z racji swojego zawodu chciałbym zaj-
mować się przede wszystkim problematyką 
ochrony zdrowia w Polsce. Potrzebne jest 
usprawnienie dotychczasowego systemu 
opieki zdrowotnej. Należy przeprowa-

dzić zmiany, aby  funkcjo-
nował on zdecydowanie 
lepiej, a pacjenci nie mu-
sieli oczekiwać na poradę  
w długich kolejkach i byli 
w sposób fachowy obsłu-
giwani. Jednocześnie będę 
bardzo zabiegał o to, ażeby 
poprawiać infrastrukturę 
drogową w naszym regionie. 
Jest to dla mnie priorytet.  
I tak jak już mówiłem wcześ-
niej zależy mi na tym, żeby 
droga z Kozienic do Warsza-
wy została jak najszybciej 
wyremontowana. 

W pracach jakich komisji 
chciałby pan uczestniczyć?

Chciałbym brać udział  
w pracach Komisji Zdrowia. Rozpa-
truję także możliwość uczestnicze-
nia w pracach Komisji Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi lub  Komisji Sportu i Kultury 
Fizycznej oraz Edukacji.

Czy uda się panu pogodzić pra-
cę zawodową z obowiązkami posła? 

Bardzo chciałbym pogodzić obowiązki 
posła z pracą  lekarza, bo to jest mój za-
wód, nadal chcę pomagać dzieciom. Jednak 
trudno byłoby być ordynatorem i posłem, 
dlatego na czas sprawowania mandatu sko-
rzystam z urlopu bezpłatnego. Natomiast  
w szpitalu będę pracował na umowę zlece-
nie, jako konsultant. Obowiązki ordynatora 
pełnić będzie  mój dotychczasowy zastęp-
ca Danuta Trela. Dużą część obowiązków 
w fundacji przekażę moim koleżankom  
i kolegom, będę tylko ich wspierał w dzia-
łaniach. 

Czy planuje pan otworzenie biura 
poselskiego?

Tak, główna siedziba mojego biura będzie  
w Kozienicach. Mam także zamiar otworzyć 
punkty konsultacyjne w Radomiu, Zwoleniu  
i Lipsku.

Czy dotychczasowe doświadczenia 
w pracy w samorządzie przydadzą się 
w wykonywaniu obowiązków posła?

Moje doświadczenia samorządowe ukła-

Konwent powiatów 
województwa  

mazowieCKiego
W dniach 8-9 listopada w sali kon-

ferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Kozienicach odbył się Konwent Po-
wiatów Województwa Mazowieckiego.  
Obrady prowadził Tadeusz Nalewajk 
– przewodniczący Konwentu. On też 
przywitał wszystkich zebranych i zapre-
zentował program spotkania. W posiedze-
niu konwentu wzięli udział desygnowani 
przez Rady Powiatów przedstawiciele, 
głównie starostowie, a także Adam Stru-
zik – Marszałek Województwa Mazowie-
ckiego, Cezary Pomarański – Wicewo-
jewoda Mazowiecki i eksperci. W skład 
województwa mazowieckiego wchodzi 
obecnie 38 powiatów, a konwent jest 
pewnego rodzaju formą współpracy oraz 
wymiany informacji pomiędzy nimi.

Czesław Czechyra

dały się bardzo chronologicznie, od radne-
go rady gminy Kozienice, poprzez radnego 
powiatu do radnego sejmiku województwa 
mazowieckiego. Są to dla mnie bardzo waż-
ne doświadczenia. Jestem przekonany, że 
będą one owocować w pracy sejmowej.

Korzystając z okazji chciałbym Państwu 
bardzo serdecznie i gorąco podziękować za 
udział w wyborach. Chcę również podzięko-
wać za wszystkie głosy, które zostały oddane 
na moją kandydaturę jestem zaskoczony iloś-
cią osób, które mnie popierały. Dziękuję jesz-
cze raz bardzo serdecznie.

Dziękuję za rozmowę.

Uczestnicy konwentu
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ABC KONSUMENTA
zakup produktów żywnościowych

Kupując jakikolwiek produkt za-
wieramy umowę sprzedaży. Potwier-
dzeniem zawarcia umowy jest paragon 
fiskalny lub inny (ale musi być opatrzo-
ny pieczątką firmową – wtedy wiadomo 
z kim została zawarta umowa), faktu-
ra VAT lub inny rachunek. Nie należy 
wyrzucać paragonów – są niezbędne 
w przypadku reklamacji wadliwego 
towaru dla udowodnienia, że kupili-
śmy ten towar za określoną cenę u tego 
sprzedawcy w określonej dacie.

e Czy można zwrócić zakupiony towar 
spożywczy, który nam nie odpowiada, np. 
po przyjściu do domu okazało się, że za-
wiera składniki nieodpowiednie dla nas 
lub naszej rodziny?

NIE, nie ma takiego prawa. Należy przed 
dokonaniem zakupu upewnić się o składzie 
produktu czytając informacje zawarte na 
opakowaniu. Konsument może tylko prosić 
sprzedawcę o przyjęcie zwrotu nie odpo-
wiadającego mu towaru i wymienienie na 
nowy lub zwrócenie zapłaconej ceny.

e Czy sprzedawca odpowiada za towar 
sprzedawany na wyprzedaży lub w promocji?

TAK, sprzedawca odpowiada za towar 
przeceniony, sprzedawany na wyprzeda-
ży lub w promocji i możemy reklamować 
taki towar, który okaże się wadliwy. Tyl-
ko w przypadku gdy towar został prze-
ceniony z określonego tytułu i zostało 
podane to do wiadomości konsumentowi 
przed zakupem np. kończący się termin 
przydatności do spożycia. Nie możemy 
reklamować towaru z tytułu krótkiego 
okresu przydatności do spożycia i że nie 

mogliśmy go spożyć przed upływem tego 
terminu a gdy otworzyliśmy opakowanie 
to nie nadawał się do spożycia.. 

e Co zrobić gdy zakupiony towar żywnościo-
wy okaże się niezgodny z umową (wadliwy)?

Należy złożyć reklamację (zgłoszenie 
wad, niezgodność towaru z umową) 
sprzedawcy na podstawie przepisów usta-
wy o szczególnych warunkach sprzedaży 
konsumenckiej i o zmianie Kodeksu cy-
wilnego. Sprzedawca musi przyjąć rekla-
mację i rozpatrzyć żądanie konsumenta 
– nie może odsyłać do producenta. 
Należy jednak bezwzględnie przestrze-
gać terminów zgłoszenia niezgodności 
z umową, które w przypadku towarów 
żywnościowych są inne – dużo krótsze, 
pod rygorem utraty uprawnień i tak:
• towary paczkowane (w rozumieniu 
przepisów ustawy o towarach paczkowa-
nych) opatrzone jak i nie opatrzone ter-
minem przydatności do spożycia lub datą 
minimalnej trwałości – w terminie 3 dni 
od daty otwarcia opakowania. 
• towary sprzedawane luzem, odmierza-
ne w miejscu zakupu lub dostarczane 
do miejsca zamieszkania kupującego –  
w terminie 3 dni od daty sprzedaży lub 
otrzymania towaru – możemy to udo-
wodnić tylko paragonem,
• zawiadomienie o stwierdzeniu niezgod-
ności z umową powinno nastąpić nie póź-
niej niż przed upływem daty minimalnej 
trwałości towaru lub terminu jego przy-
datności do spożycia.

e Ważne informacje, które powinny być 
na etykietach opakowania żywności: 
• skład produktu uwzględniający m.in. 

dozwolone substancje dodatkowe: konser-
wanty, przeciwutleniacze, aromaty, bar-
wniki i inne z podaniem nazwy, symbolu,
• trwałość produktu oznakowaną:
– terminem przydatności do spożycia, 
po upływie którego wyrób traci przy-
datność do spożycia. Znakowany on jest 
pełną datą cyfrową (dzień, miesiąc, rok) 
poprzedzoną określeniem „należy spo-
żyć do”. Termin ten jest stosowany do 
produktów nietrwałych mikrobiologicz-
nie, takich jak  kefiry, jogurty, wędliny 
paczkowane, sałatki, itp.,
- datą minimalnej trwałości, czyli datą, do 
której prawidłowo przechowywany produkt 
zachowuje odpowiednią jakość i właści-
wości odżywcze. Znakowana jest cyfrowo  
(z podaniem dnia i miesiąca) i poprzedzo-
na określeniem „najlepiej spożyć przed” 
dla produktów o trwałości nie dłuższej niż 
3 miesiące albo określeniem „najlepiej 
spożyć do” dla produktów o trwałości od 
3 miesięcy do 18 miesięcy (podany miesiąc 
i rok) a dla produktów o trwałości powyżej 
18 miesięcy może być podany jedynie rok.
• warunki przechowywania określone dla 
wyrobów znakowanych terminem przy-
datności do spożycia oraz gdy jakość 
produktu zależy istotnie od warunków 
ich przechowywania, np. mrożonki, lody, 
wyroby schłodzone, itp.
• wartość odżywcza 100 g lub 100 ml pro-
duktu spożywczego,
• informację, że produkt zawiera orga-
nizmy genetycznie zmodyfikowane lub 
jest genetycznie zmodyfikowany,
• zawartość masy netto lub ilość sztuk  
w opakowaniu jednostkowym,
• pochodzenie produktu i dane producenta.
Powiatowy Rzecznik Konsumenta 
przyjmuje w każdy wtorek i czwartek  
w godz. 11 – 16 w pokoju nr 21 (I pietro)  
w Starostwie przy ul. Kochanowskiego 28.

telefon: 048 - 611 - 73 - 12 
e - mail: rzecznik@kozienicepowiat.pl

STANISŁAW GĄSIOR
Powiatowy Rzecznik Konsumenta

Organizatorem warsztatów ,,To i owo 
o turystyce rowerowej” było Centrum 
Edukacji Ekologicznej w Radomiu, 
które w roku 2007 rozpoczęło działania 
związane z promocją turystyczną regio-
nu radomskiego. Jednym z zadań w są 
szkolenia, warsztaty, dla nauczycieli, 
właścicieli gospodarstw agroturystycz-
nych oraz wszystkich zainteresowanych 

poznawaniem regionu.
W ramach warsztatów w Kozieni-

cach odbyły się zajęcia z organizacji 
imprez rowerowych, zasad udzielania 
pierwszej pomocy oraz zajęcia z tereno-
znawstwa. Był także warsztat poświę-
cony dziedzictwu kulturowemu regionu 
radomskiego, ze szczególnym uwzględ-
nieniem powiatu kozienickiego.

Podsumowanie cyklu warsztatów 
odbywających się w różnych miastach  
regionu radomskiego odbędzie się  
8 grudnia. Partnerami w projekcie są Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowie-
ckiego, Związek Gmin Radomka oraz Sta-
rostwo Powiatowe w Kozienicach.

waRsztaty tURystyCzne

DANUTA DELEKTA

„TO I OWO O TURYSTYCE ROWEROWEJ”

Informacje 
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projekt „sukces ucznia – promocją szkoły” 
PSP w Nowej Wsi

W minionym roku szkolnym dwie 
nauczycielki naszej szkoły – Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Jo-
lanta Kwaszyńska i Lidia Sikorska zapro-
ponowały nam uczestnictwo w programie 
„Koziorożec” w ramach projektu „Sukces 
ucznia – promocją szkoły”. W projekcie 
trwającym od 1.02.2007 r. do 28.02.2008 r. 
uczestniczy 20 uczniów klas V-VI. Głów-
nym założeniem projektu jest poznanie na-
szej „małej Ojczyzny” – Puszczy Kozieni-
ckiej, jej kultury materialnej i duchowej.

Z ochotą przystąpiliśmy do jego re-
alizacji: zorganizowaliśmy kilka wycie-
czek rowerowych i pieszych po naszej 
okolicy, odwiedzając twórców ludowych, 
miejsca pamięci narodowej, zabytki.  
W czasie wakacji uczestniczyliśmy w sześ-
ciodniowej wycieczce w Beskid Sądecki. 
Zwiedziliśmy Piwniczną, Stary i Nowy Sącz, 
Krynicę Górską, Kamianną, Szczawnik, 

Muszynę oraz Kraków  
i Wieliczkę. Wyjazd po-
zostawił niezapomniane 
wrażenia, poznaliśmy 
wiele ciekawych osób, 
miejsc, zabytków histo-
rycznych, dóbr kultury 
materialnej.

Nasza szkoła jest jed-
ną z nielicznych w gmi-
nie Kozienice biorących 
udział w tym przedsię-
wzięciu. Tym bardziej 
jesteśmy wdzięczni Pa-
niom opiekunkom za 
to, że poświęciły swój 
czas, abyśmy mogli po-
szerzyć nasze wiadomości  
i odkryć zainteresowania.

Organizatorem projektu finansowanego 
przez EFS (Europejski Fundusz Społeczny), 

jest Stowarzyszenie SUMUS w Pionkach.

Uczestnicy projektu z PSP w Nowej Wsi.

Uczniowie z PSP w Nowej Wsi

akcja „tydzieŃ dLa oszCzĘdzania”
„Oszczędzanie super sprawa, to ma-

jątek i zabawa”- pod takim hasłem ucz-
niowie klasy IB i IIIA Publicznego Gim-
nazjum w Brzózie, pod opieką swoich 
wychowawców Marty Cieślak i Haliny 
Kańskiej, 30 października przygotowa-
li obchody „Światowego Dnia Oszczę-
dzania” w ramach akcji „Tydzień dla 
oszczędzania” zorganizowanej przez 
Fundację Kronenberga we współpracy 
z Fundacją ”Think!”, pod patronatem 
Komisji Nadzoru Finansowego.

Przygotowania do imprezy trwały już 
od 25 października. Młodzież w ramach 
zajęć lekcyjnych poznawała tajniki wie-
dzy ekonomiczno-bankowej i uczyła się 
oszczędzać. Swoją wiedzę z tego zakresu 
uczniowie mogli poszerzyć dzięki spot-
kaniom z pracownikami banków (PKO 
BP w Kozienicach, BS w Głowaczowie)  
i innych instytucji (KRUS w Kozienicach, 
Urząd Gminy w Głowaczowie). Chętni 
mogli wykazać się swoimi zdolnościa-
mi plastycznymi, aktorskimi, literackimi  
i dziennikarskimi przystępując do szkol-
nych konkursów z dziedziny bankowości, 
ekonomii i przedsiębiorczości.

W czasie trwania akcji uczniowie uczyli 
się jak i co można oszczędzać i wykorzystali 
swoją wiedzą w praktyce organizując zbiór-

kę surowców wtórnych: 
baterii, butelek PET, ma-
kulatury i puszek alumi-
niowych. Gimnazjaliści 
przypomnieli sobie, że 
oszczędzać można nie 
tylko pieniądze, ale tak-
że wodę, energię elek-
tryczną i czas. Zdobyli 
praktyczną umiejętność 
zaplanowania budżetu 
opracowując projekt „Te-
raz sport” i przystępując 
do konkursu organizowa-
nego przez Polską Funda-
cję Dzieci i Młodzieży.

Swoją wiedzą mło-
dzież podzieliła się z młod-
szymi kolegami ze szkoły podstawowej 
w Brzózie, samodzielnie opracowując dla 
nich prezentację PowerPoint. 

Punktem kulminacyjnym akcji „TDO” była 
organizacja „Światowego Dnia Oszczędzania”.

W ramach obchodów odbył się m.in. 
turniej międzyklasowy, który stał się 
świetną okazją do sprawdzenia wiedzy 
ekonomiczno-bankowej i jednocześnie 
sprawności fizycznej gimnazjalistów. 

Uczniowie wykazali się umiejętnością 
czytania wyciągów bankowych, rozwiązywali 

rebusy i krzyżówki ekonomiczne, uzupełniali 
tekst odpowiednimi pojęciami bankowymi. 

Wspólnie z wychowawcami młodzież 
przygotowała wystawę prac plastycznych  
i literackich dotyczącą oszczędzania oraz za-
prezentowała swoje zdolności aktorskie w krót-
kich scenkach reklamujących oszczędzanie.
Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali 
drobne gadżety pozyskane z banku PKO 
BP w Kozienicach, a zwycięzcy konkur-
sów nagrody i dyplomy, które wręczył 
dyrektor szkoły Dariusz Pronobis.
HALINA KAńSKA, MARTA CIEśLAK

Wręczanie nagród – I miejsce

Informacje 
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INFORMACJA NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO
zasady  przekazywania 1% podatku na rzecz  organizacji 

pożytku publicznego
Zgodnie z obowiązującymi od  

1 stycznia 2007r. przepisami - przekazania 
1%podatku na rzecz organizacji pożytku 
publicznego dokonują urzędy skarbowe.

Organizacje Pożytku Publicznego pro-
szone są o złożenie we właściwym urzę-
dzie skarbowym informacji zawierającej 
numer rachunku bankowego przeznaczo-
nego do przyjmowania zadeklarowanych 
przez podatników darowizn.

Zgodnie od obowiązującymi od 1 stycz-
nia 2007r. przepisami art. 45 ust. 5c-5g usta-
wy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku docho-
dowym od osób fizycznych /Dz.U. z 2000r. 
nr.14, poz.176 z późn.zm./ oraz art. 21 ust. 
3a-3d ustawy z dnia 20 listopada 1998r.  
o zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne /Dz.U. nr.144, poz. 
930 z późn.zm./ urzędy skarbowe zostały 
zobowiązane do przekazywania na wniosek 
podatnika kwoty 1% podatku należnego, 

wynikającego z zeznania podatkowego na 
rzecz organizacji pożytku publicznego.

W związku z tym, że numery rachun-
ków bankowych Organizacji Pożytku 
Publicznego, które są zgłaszane w urzę-
dach skarbowych podczas rejestracji służą 
do rozliczeń podatkowych, a nie przyjmo-
wania darowizn, zwracamy się z uprzej-
mą prośbą do przedstawicieli Organizacji 
Pożytku Publicznego o złożenie w termi-
nie do dnia 20 listopada 2007r. naczelni-
kowi urzędu skarbowego, właściwego ze 
względu na siedzibę Organizacji Pożytku 
Publicznego, informacji zawierającej nu-
mer jednego rachunku bankowego, właś-
ciwego do przekazywania zadeklarowa-
nych przez podatników darowizn.

Przedmiotowa informacja musi zostać 
opatrzona podpisem osoby uprawnionej 
do reprezentowania Organizacji Pożyt-
ku Publicznego oraz zawierać dodatko-
we dane identyfikujące organizację ta-

kie jak pełną nazwę, NIP, adres siedziby  
i nr KRS. Dane w tym zakresie będą na 
bieżąco weryfikowane przez naczelników 
właściwych urzędów skarbowych.

Mając na uwadze skuteczny przekaz części 
podatku należnego podatników na właściwy 
numer rachunku bankowego odpowiedniej 
Organizacji Pożytku Publicznego, prosimy 
również o przedkładanie wraz z przedmiotową 
informacją potwierdzenia zgłoszenia rachunku 
przez bank prowadzący ten rachunek.

Organizacje Pożytku Publicznego 
mające siedziby podlegające zgodnie  
z właściwością miejscową Urzędowi 
Skarbowemu w Kozienicach powinny 
składać powyższe informacje:
• osobiście w pok. 54 
• za pośrednictwem poczty.

Niezbędne informacje w tym zakre-
sie uzyskać można pod nr telefonu: 
(048) 611 24 05 wew. 483, lub  
(048) 611 22 59 wew. 541.

KLUB senioRa „ReLaKs”
Klub Seniora „Relaks” działa od ubiegłe-

go roku w Kozienicach. Gościnnie korzysta 
z pomieszczeń Spółdzielni Mieszkaniowej.

Mimo tak krótkiej działalności „Relaks” 
może pochwalić się sukcesami. Seniorzy 
brali udział w VI Ogólnopolskim Festiwalu 
Pieśni Patriotycznej w Warce, gdzie zdobyli 
czołowe miejsca zarówno w kategorii soli-
sta jak i w kategorii zespół wokalny.

Przewodnicząca Klubu – Mirosława 
Wójcicka – brała udział w Radomiu w eli-
minacjach wojewódzkich XII Ogólnopol-

skiego Przeglądu Artystycznego Ruchu 
Seniorów ARS’2006 i zdobyła I miejsce. 
Natomiast we wrześniu ubiegłego roku 
reprezentowała Kozienice na tymże festi-
walu w Bydgoszczy zdobywając główną 
nagrodę w kategorii solista.

Seniorzy bardzo chętnie reprezentują 
Kozienice we wszystkich Przeglądach 
Piosenki i uroczystościach okolicznoś-
ciowych organizowanych na terenie mia-
sta, gminy, powiatu, województwa oraz 
naszego kraju, gdzie zostają zapraszani.  

W Klubie Seniora „Relaks” działają dwa 
zespoły wokalne oraz soliści.

W październiku bieżącego roku zespoły 
oraz soliści promowali powiat kozienicki 
koncertując w Sanatorium „Pod Tężniami” 
w Ciechocinku. Drugi koncert odbył się  
w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej 
Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. 

Seniorzy dziękują wszystkim, którzy 
wspomagali finansowo wyjazd zespołów do 
Ciechocinka i Lichenia.

M.W.

Koncert w Licheniu Klub Seniora”Relaks” w Ciechocinku

Informacje
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XX mistRzostwa Świata Cism  
w KoLaRstwie pRzełajowym

27 października w Kozienicach odbyły się XX Mistrzostwa świata CISM  
w Kolarstwie Przełajowym

Polska po raz trzeci była gospoda-
rzem wojskowych mistrzostw świata  
w kolarstwie przełajowym. Tym razem ta 
zaszczytna rola przypadła Kozienicom. 
Uroczysta ceremonia otwarcia odbyła się 
na stadionie miejskim w Kozienicach. 
Uczestniczyli w niej przedstawiciele Mię-
dzynarodowej Rady Sportów Wojsko-
wych CISM, Ministerstwa Obrony Naro-
dowej, Polskiego Związku Kolarskiego, 
samorządu gminy i powiatu oraz młodzież 
szkolna. A także kompania honorowa  
i orkiestra wojskowa Garnizonu Dęblin.

Międzynarodowa Wojskowa Rada 
Sportowa CISM to światowa organizacja 
powstała w 1948 roku. Jest organizacją 
apolityczną, wychowuje poprzez sport  
i przyjaźń między wojskowymi sportow-
cami w pełni respektując uniwersalne za-
sady religii i upodobań zawarte w dekla-
racji założycielskiej. 

O tytuł wojskowego mistrza świata 
na rok 2007 walczyło 28 zawodników 
reprezentujących armie Francji, Nie-
miec, Holandii, Włoch, Słowacji, Belgii 
i Polski. Walczyli oni na 3 kilometro-

wej trudnej technicznie 
trasie na terenie wokół 
stadionu. Od początku 
o tytuł mistrza świata 
walczyli Belg, Francuz 
i Polak. Po wyrównanej, 
sportowej rywalizacji 
złoty medal i koszulkę 
mistrza świata CISM 
zdobył Geert Wellens  
z Belgii, srebrny Goef-
frey Clochez z Francji, 
a brązowy reprezentant 
Polski Marek Cichosz. 
W klasyfikacji zespoło-
wej I miejsce zdobyła 

Zwycięskie drużyny

Prezentacja ekip

Belgia, drugie Polska a trzecie przypad-
ło Francji. Na podium stanęli zawodni-
cy z narodowych ekip i ich trenerzy. 

Medale i puchary wręczali Przewod-
niczący Komitetu Organizacyjnego gene-
rał broni Lech Konopka, przedstawiciele 
CISM i Wojska Polskiego.

Po defiladzie zawodników orkiestra 
wojskowa zagrała wiązankę pieśni i me-
lodii legionowych oraz marsz lotników. 

Uroczystego zamknięcia mistrzostw 
dokonał generał broni Lech Konopka. Na 
zakończenie wystąpił Reprezentacyjny 
Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. 

DANUTA DELEKTA

ZAWODY O PUCHAR POLSKI
Wojskowym Mistrzostwom Świata towarzyszyły zawody o Puchar Polski  
w Kolarstwie Przełajowym, w których startowało ponad 30 zawodników  

w różnych kategoriach wiekowych.

W kategorii młodzików startowało 
tylko 4 kolarzy. Zwycięzcą został pro-
wadzący od startu do mety Piotr Konwa 
z Ludowego Klubu Sportowego Trasa 
Zielona Góra.

Wśród juniorów młodszych rywalizo-
wało 16 zawodników. 

Puchar polski zdobył Arka-
diusz Nowacki z ekipy Drogowiec  
Złotów II miejsce zajął Bartek Pilis  
z Błękitnych Koziegłowy,  
a III Michał Czerkies reprezentant  
Floty Gdynia.

Puchar Polski oraz nagrodę za 
dzielność i postawę na trasie otrzy-

mała Dorota Marczyk ze Startu Toma-
szów Mazowiecki. 

Marek Konwa reprezentant klubu, 
Trasa Zielona Góra Kamil Markowski 
ze Skauta Częstochowa oraz Dawid 
Janecki ze Startu Tomaszów Mazowie-
cki. to najlepsi juniorzy. 

W kategorii senior elita zwycię-
żył Marcin Sobiepanek reprezen-
tant klubu Spychalski Góra Kalwa-
ria, przed wielokrotnym mistrzem 
Polski Tadeuszem Korzeniewskim  
z Jedynki Limaro Kórnik i reprezentan-
tem Francji. 

Puchary i dyplomy wręczali Mał-

gorzata Bebelska Wiceburmistrz Gmi-
ny Kozienice i Janusz Stąpór Starosta 
Powiatu Kozienickiego.

DANUTA DELEKTA

Wydarzenia
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gmina Kozienice laureatem konkursu  
„Lider polskiej ekologii”

Gmina Kozienice otrzymała wyróżnie-
nie w X – jubileuszowej – edycji presti-
żowego konkursu „Lider Polskiej Ekolo-
gii”, organizowanego przez Ministerstwo 
Ochrony Środowiska, pod honorowym 
patronatem Prezydenta RP. Wniosek 
konkursowy o nazwie: „Kompleksowe 
działania proekologiczne na rzecz zrów-
noważonego rozwoju Gminy Kozienice” 
został nagrodzony w kategorii Jednostka 
Samorządu Terytorialnego.

Zadaniem konkursu jest rozpowszech-
nianie pozytywnych wzorców i metod 
osiągania sukcesów gospodarczych dzię-
ki zastosowaniu najlepszych i najbardziej 
efektywnych rozwiązań technologicznych  
i organizacyjnych w dziedzinie ochrony 
środowiska. Tytuł „Lidera Polskiej Ekolo-
gii” jest uhonorowaniem tych wszystkich, 
którzy przyczyniają się do zachowania  
i poprawy stanu środowiska naszego kraju 
i jakości życia jego obecnych i przyszłych 
pokoleń. 

Gala konkursu odbyła się 17 paździer-
nika 2007 roku w Warszawskim Teatrze 
Dramatycznym 

Wyróżnienie dla Gminy Kozienice 
z rąk wiceministra ochrony środowiska 
Krzysztofa Zaremby odebrała delegacja 
w składzie: Igor Czerwiński – zastępca 
burmistrza Gminy Kozienice oraz Teresa 
Starzyńska – Dyrektor Wydziału Gospo-
darki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego.

Jesteśmy ogromnie szczęśliwi z uzyska-

nia tego zaszczytnego wyróżnienia, stano-
wiącego wizytówkę skutecznych działań 
proekologicznych zapewniających zrówno-
ważony rozwój Miasta i Gminy Kozienice, 
podnoszących jakość życia mieszkańców  
i rozwój gospodarczy - powiedział zastęp-
ca burmistrza Igor Czerwiński – inwestycje 
proekologiczne w ostatnich latach skie-
rowane były głównie na uporządkowanie 
gospodarki wodno – ściekowej, ochronę 
atmosfery oraz działania w zakresie gospo-
darki odpadami stałymi. Jednocześnie dzia-

łania inwestycyjne wspierane są aktywnie 
prowadzoną edukacją ekologiczną.

Do tegorocznej edycji konkursu przystąpiło 
131 jednostek. O prestiżowy tytuł Lidera Pol-
skiej Ekologii ubiegały się 73 gminy, związ-
ki gmin i powiaty oraz 58 przedsiębiorstw.  
Z całego województwa mazowieckiego zosta-
ła nagrodzona tylko Gmina Kozienice. 

JAROSŁAW TRACZYK
URZĄD MIEJSKI W KOZIENICACH

Od prawej: Teresa Starzyńska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej,  
Rolnictwa i Ochrony środowiska Urzędu Miejskiego, Igor Czerwiński – zastępca 
burmistrza Gminy Kozienice

anna paChoLsKa 
 medaListKą mistRzostw poLsKi młodziKów
Zawodniczka Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „OLIMP” Kozienice karierę 
sportową rozpoczęła w 2006r. pod opieką 
swojej nauczycielki wychowania fizycznego, 
czołowej biegaczki kraju Danuty Woszczek. 

W sezonie 2006 największym osiąg-
nięciem Ani było zdobycie 3 miejsca  
w Mistrzostwach Województwa Mazowie-
ckiego i 3 miejsca w Mistrzostwach Ma-
kroregionu w biegach na dystansie 600m, 
co dało jej awans do Mistrzostw Polski 
Młodzików, które odbyły się 30.09.2006r. 
w Siedlcach. Tam w doborowej stawce naj-
lepszych biegaczek kraju zajęła 8 miejsce 
na dystansie 600 m z czasem  – 1.38,95.

Największe sukcesy już na początku swo-
jej kariery sportowej osiągnęła w sezonie 2007, 
zdobywając 2 tytuły Mistrzyni Województwa 
Mazowieckiego: w biegu przełajowym na 

dystansie 1000m i w biegu 
na dystansie 600m. Zdobyła 
także tytuł Mistrzyni Makro-
regionu w biegu na 600m  
z czasem – 1.36,46.

Jednak najwięk-
szym osiągnięciem  
w tym sezonie było zdo-
bycie 29.09.2007r. w Słu-
bicach brązowego medalu 
na Mistrzostwach Polski 
Młodzików w biegu na 
dystansie 600m.

Ania posiada II kla-
sę sportową, a w swojej  
kategorii wiekowej należy 
do czołowych zawodniczek kraju

W tym sezonie osiągnęła najlepszy wynik  
w kraju w kategorii młodziczek w biegu na 

400 m 0.58.65. Aktualnie jej szkoleniem zaj-
muje się trener Janusz Misztal. 

D.Z.

Medalistka Polski Anna Pacholska z prawej

Wydarzenia
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RyKowisKo w gaRBatCe - LetnisKU
Istniejące od kilku lat Technikum Leśne 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Jana Kochanowskiego w Garbatce – Let-
nisku postanowiło w tym roku wzbogacić 
tradycję szkoły o nowe wydarzenie zwane 
RYKOWISKIEM, co w języku leśników 
oznacza otrzęsiny uczniów klas pierwszych.

Dnia szesnastego października cała 
szkoła odprowadziła pierwszaków na wy-
brane i wcześniej starannie przygotowane 
miejsce w lesie. Na miejscu po zarządze-
niu zbiórki sygnaliści odegrali sygnał my-
śliwski dając tym samym znak do rozpo-
częcia imprezy. 

Wszyscy uczniowie pierwszej klasy 
mieli przyczepione odpowiednie „ogonki”, 
jak przystało na prawdziwe „koty” i pięknie 
recytowali treść „Awangardy leśników”. 
Następnie pouczeni przez prowadzącego 
ruszyli pojedynczo wytyczonym przez star-
szych kolegów szlakiem. Trasa urozmaico-
na była licznymi przeszkodami i zadania-
mi do wykonania. Pierwszaki ubrudzeni 
na twarzach pastą do butów i piórami pili 
„mleczko dla kotków” i pokonywali prze-
szkody brodząc min. w piasku i wodzie. Wy-

siłek sympatycz-
nych, brudnych  
i dość zmęczo-
nych „kotów” 
kończył się przy 
pieńku, na którym 
jeden ze starszych 
uczniów obcinał 
im „ogony”.

Po odbytym 
biegu uczniowie 
klasy pierwszej 
stali się pełno-
prawnymi człon-
kami leśnej braci 
Technikum Leśne-
go. Pasowania na 
ucznia, przy po-
mocy poroża do-
konał uczeń klasy 
maturalnej wybrany spośród kolegów.

Na zakończenie tej radosnej zabawy 
wszyscy mogli posiedzieć przy ognisku, posi-
lić się, porozmawiać z zaproszonymi gośćmi: 
przedstawicielami Straży Leśnej, przedsta-
wicielami zaprzyjaźnionego Nadleśnictwa 

Zwoleń Tomaszem Molendą i Grzegorzem 
Szewczykiem, nauczycielami i rodzicami.

KATARZYNA SZYMAńSKA
NAUCZYCIELKA JęZYKA POLSKIEGO

W ZESPOLE SZKóŁ  
PONADGIMNAZJALNYCH
W GARbATCE-LETNISKU

Pasowanie na ucznia przy pomocy poroża

wystawa „zwieRzynieC pana wiLKonia” w pUB-
LiCznej szKoLe podstawowej w Rozniszewie

9 listopada w PSP w Rozniszewie gościł Józef Wilkoń – znany w kraju i za granicą malarz, grafik, 
ilustrator i rzeźbiarz. Powodem wizyty było otwarcie wystawy jego prac.

Józef Wilkoń jest znanym w kraju i za 
granicą malarzem, rzeźbiarzem, grafikiem  
i ilustratorem książek dla dzieci. W dotych-
czasowej karierze, ten siedemdziesięcio 
siedmio letni artysta otrzymał wiele pre-
stiżowych nagród i odznaczeń. Swoje pra-
ce wystawiał w wielu galeriach i muzeach 
świata – m.in. w warszawskiej „Zachęcie” 
a także we Włoszech i Japonii. Twórczości 
mistrza mogły się również przyjrzeć dzieci 
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozni-
szewie. W szkole tej istnieje galeria, która 
nosi nazwę „Na Piętrze”. To właśnie w niej, 
9 listopada odbył się wernisaż artysty.

Galeria „Na piętrze” powstała dzięki za-
angażowaniu dyrekcji, grona pedagogicz-
nego oraz miejscowych sponsorów. Swoje 
funkcjonowanie rozpoczęła w 2000 roku. 
Od tego czasu wystawiano w niej prace kil-
kunastu osób – lokalnych artystów a także 
grafików i ilustratorów, głównie z Akade-
mii Sztuk Pięknych z Warszawy. Pomysł na 
stworzenie takiej galerii przedstawili dyrek-
cji zaprzyjaźnieni ze szkołą artyści.

Na wernisaż Józefa Wilkonia przybyli nie 
tylko uczniowie, ale również  lokalni artyści 
oraz mieszkańcy. Podczas uroczystego otwar-

cia wystawy obecny był także 
sam mistrz, który opowiedział 
zebranym o sobie, swoim życiu 
i prezentowanych pracach. 

Józef Wilkoń jest oso-
bą bardzo uzdolnioną  
i wszechstronną. W jego 
zbiorach znajdują się zarów-
no obrazy malowane różny-
mi technikami, jak i rzeźby, 
które powstały z drewna  
i blachy. Wystawa, którą zapre-
zentował w galerii w Rozni-
szewie nosi nazwę – „Zwierzy-
niec Pana Wilkonia”. Znalazły 
się na niej prace przedstawia-
jące różne zwierzęta – m.in. ryby, konie  
i ptaki. Dużo miejsca autor poświęcił także 
owadom, które bardzo spodobały się naj-
młodszym uczestnikom wernisażu.

Uczniowie, którzy wzięli udział w wer-
nisażu z dużą uwagą słuchali opowieści Jó-
zefa Wilkonia i przyglądali się jego pracom. 
Następnie zadawali artyście pytania. Dzieci 
były ciekawe ile języków obcych zna, dla-
czego zajął się malarstwem i ile czasu zaj-
muje mu wykonanie danej pracy.

Na zakończenie spotkania w Gale-
rii „Na piętrze” odbyły się warsztaty 
plastyczne, podczas których Józef Wil-
koń udzielał praktycznych rad uczniom, 
którzy zdecydowali się wziąć udział we 
wspólnym malowaniu.  Prace Józefa Wil-
konia można oglądać w galerii w Roz-
niszewie do 29 listopada. W maju 2008 
roku wystawa tego artysty będzie gościć 
w Muzeum Regionalnym w Kozienicach.

MAGDALENA DOMAGAŁA

Wystawa Józefa Wilkonia

Wydarzenia
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stypendyŚCi z KozieniCKiCh  
szKół ponadgimnazjaLnyCh

Na zdjęciu od lewej: Ewa Malec – dyr. 
I LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozie-
nicach; Aleksandra Iskra – uczennica kl.II 
I LO im. S. Czarnieckiego – stypendyst-
ka; Łukasz Konofalski-uczeń kl. III LO  
w ZS nr1 – stypendysta; Rafał Kutyła-
uczeń kl.III Technikum Elektrycznego  
w ZS nr1 – stypendysta; Ryszard Zając-
dyr. ZS nr 1 w Kozienicach.

18.10.2007r. w Resursie Oby-
watelskiej w Radomiu wręcza-
no stypendia Prezesa Rady Mi-
nistrów, wśród stypendystów są 
także uczniowie z kozienickich 
szkół ponadgimnazjalnych.

Stypendyści z kozienickich szkół ponadgimnazjalnych

współpRaCa i LiCeUm ogóLnoKształCąCego im.  
stefana CzaRnieCKiego w KozieniCaCh z UKRainą

I Liceum Ogólnokształcące im. Ste-
fana Czarnieckiego w Kozienicach roz-
pocznie współpracę ze szkołą w Nowej 
Kachowce.

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnie-
ckiego w Kozienicach od dłuższego czasu 
planowała nawiązać współpracę ze szkołą 
ukraińską. W tym roku plany te nabierają 
realnych kształtów, a to za sprawą nawiąza-
nia kontaktu z Fundacją „Edukacja dla De-
mokracji”, która zorganizowała w Gdańsku,  
w dniach 14 – 16 września 2007 r. semina-
rium poświęcone polsko-ukraińskiej współ-
pracy szkół. Podczas spotkania omówione 
zostały szczegóły dalszej pracy. Organizato-
rzy wybrali 20 szkół z całej Polski (w tym 
również nasze Liceum), z którymi będą bu-
dowane projekty wymiany. 

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej „Ar-
tos” we współpracy z Fundacją „Edukacja dla 
Demokracji” zaprosiła nauczycieli i dyrekto-
rów szkół do udziału w wizycie studyjnej na 
Ukrainie, mającej na celu nawiązanie przez 
polskich nauczycieli współpracy z ukraiński-
mi szkołami w zakresie przyszłego prowa-
dzenia projektów szkolnej wymiany. Spot-
kanie odbyło się w dniach 29. 09 – 7.10.2007 
w obwodzie chersońskim. Uczestniczyła  
w nim także przedstawicielka I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnie-
ckiego w Kozienicach – Mariola Worobiec. 
Wizytę studyjną poprowadzili: Alicja Jarszak 

i Marek Patryn, nauczy-
ciele Gimnazjum nr 2  
w Łęcznej, doświadcze-
ni w przygotowywaniu 
i przeprowadzaniu pro-
jektów polsko-ukraiń-
skiej współpracy szkół. 
W czasie wizyty 
uczestnicy: 
• porównywali warun-

ki pracy szkół w Pol-
sce i na Ukrainie,

• prezentowali swo-
je szkoły i poznać 
partnerów,

• poznawali dotych-
czasowe doświadcze-
nia współpracy szkół 
polskich i ukraińskich,

• określali obszary współpracy szkół,
• planowali wspólne działania,
• zdobyli praktyczne umiejętności w zakre-

sie: przekraczania granicy z grupą ucz-
niów, potrzebnej dokumentacji, przewozu 
i transportu grup po terenie Ukrainy, spo-
sobu zabezpieczenia wyżywienia i kwater,

• poznali miejsca i tereny atrakcyjne tu-
rystycznie i kulturowo, do których  
w przyszłości warto zabrać uczniów,

• poznali sposoby nawiązywania kontak-
tów z władzami administracyjnymi, or-
ganizacjami pozarządowymi, placówka-
mi oświatowymi na Ukrainie.

Szkoła, z którą I Liceum Ogólnokształ-
cące im. Stefana Czarnieckiego podjęła 
współpracę znajduje się w Nowej Kachow-
ce. Nauczyciele Szkoły Średniej nr 8 złożą 
rewizytę w dniach 7 – 9.11.2007 r., kiedy 
to zostaną omówione szczegóły finaliza-
cji projektu i zostanie podpisana umowa.  
W dniach 9 – 11.11.2007 r. w Warszawie 
odbędzie się seminarium podsumowujące. 
Mamy nadzieję, że ta współpraca będzie 
się rozwijać z pożytkiem dla młodzieży.

M. P. 

Uczestnicy spotkania

Informacje / Wydarzenia
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sytUaCje tRUdne  
w szKoLe – jaK soBie  

z nimi Radzić
Otoczenie ucznia w szkole musi być przyja-

zne, bezpieczne i zdrowe. Musi stwarzać warun-
ki do rozwoju potencjału i zainteresowań dzie-
cka w zgodzie z samym sobą i ze światem.

W szkole uczniowie spędzają większość 
swojego czasu i to właśnie w niej kształto-
wane są postawy, nawyki oraz styl życia.

Niestety, w tak dużej zbiorowości 
dzieci nie sposób uniknąć trudnych sytu-
acji, które przeszkadzają w osiąganiu ce-
lów edukacyjnych i wychowawczych.

Rodzaj i nasilenie sytuacji trudnych 
uzależnione są od wieku dziecka, etapu 
edukacyjnego, warunków lokalowych 
szkoły, wykształcenia kadry pedagogicz-
nej itp. Mówiąc o sytuacjach trudnych 
akcent położyć należy tak na ich aspekt 
normatywny jak i rozwojowy.

Rodzaje zachowań, z którymi możemy 
spotkać się w szkole dzielą się na zacho-
wania trudne i zachowania zaburzone. 

Pierwsze z nich to te, które naruszają 
zasady regulaminu szkolnego lub ogólnie, 
normy ogólnospołeczne.

Zachowania te w różnym stopniu szkodzą 
tak otoczeniu jak i samemu dziecku. Cechuje 
je różny stopień nasilenia i częstotliwości.

Wśród zachowań trudnych najczęściej 
wymienia się:
• niesystematyczne uczęszczanie do szkoły
• wagary
• zaniedbywanie nauki
• niestosowne zachowanie na terenie 

szkoły i poza nią
• przebywanie dłuższy czas poza domem 

bez kontroli
• wałęsanie się w towarzystwie zdemo-

ralizowanych kolegów i łączenie się  
w grupy o charakterze przestępczym

• wandalizm
• ucieczki z domu
• używanie narkotyków lub innych środ-

ków odurzających
• przedwczesne podejmowanie życia sek-

sualnego
• popełnianie wykroczeń i drobnych kradzieży
• porzucenie szkoły

Zachowania te w istotny sposób roz-
szerzają zjawisko społecznego nieprzy-
stosowania, a jako pierwsi stykają się  
z nimi pracownicy oświaty, głównie szkół.

Drugie natomiast wskazują na trud-
ności o charakterze głębszym i bardziej 
utrwalonym. Szkodzą one dziecku prze-
szkadzając w jego rozwoju.

Do zaburzeń zachowania, oprócz za-
chowań trudnych, dodać należy te, które 
wiążą się z przeżywaniem przez dzie-
cko poważnych trudności emocjonalnych 
manifestujących się w formie zaburzeń 
nerwicowych, lęków nocnych, tików ner-
wowych, fobii szkolnych i społecznych, 
zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia), 
obniżenia nastroju, samookaleczeń itp.

Placówką w pierwszym rzędzie zobo-
wiązaną do wczesnej diagnozy, profilaktyki 
oraz oddziaływań opiekuńczo – wychowaw-
czych czy resocjalizacyjnych jest szkoła.

To właśnie szkoły „udzielają uczniom  
i wychowankom pomocy psychopedagogicz-
nej”. Celem pomocy, obok innych oddziały-
wań, jest „eliminowanie przyczyn i przejawów 
zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania”.

Rozpoczynając pracę z uczniem, u któ-
rego diagnozujemy zaburzenia zachowania 
należy zadać sobie pytanie jak z nim po-
stąpić, aby nie nasilić zaburzeń, ale wpły-
nąć na zmianę jego zachowania. Nie ma 
recepty, złotego środka, które zagwaranto-
wałyby całkowity sukces w pracy wycho-
wawczej. Można jednak skorzystać z kilku 
wskazówek, a przede wszystkim pamiętać 
o tym, że każdy przypadek ucznia należy 
traktować indywidualnie.

Wśród zasad, których warto przestrze-
gać, najistotniejsze to:
• prawidłowy kontakt – wykorzystanie 

takich umiejętności komunikacyjnych, 
jak: zainteresowanie, okazywanie ciepła, 
troskliwości i uwagi, akceptacji, zrozu-
mienia. Ważne by umiejętności te połą-
czyć ze stanowczością i konsekwencją, 
akceptacja osoby, a nie zachowania

• niepodejmowanie rozmów wychowawczych 
w stanie emocjonalnego wzburzenia ucznia

• niestosowanie wzmocnień negatywnych, 
jeżeli nie są one połączone z akceptacją 
oraz wzmocnieniami pozytywnymi

• poznanie ucznia – rozmowa, słuchanie tego, 
co ma nam do powiedzenia, nawiązanie 
kontaktu z rodzicami, wizyta w domu itp.

• zapewnienie możliwości odreagowania 
negatywnych emocji – rozmowa, wyżale-
nie się, płacz, wyrażenie złości, ale także 
śmiech, zabawa, humor, które dostarczają 
uczuć pozytywnych

W pracy wychowawczej nauczyciel 
wspierany jest przez wykwalifikowanych 
pedagogów i psychologów szkolnych. 
Współpracują oni z poradniami psycholo-

giczno – pedagogicznymi lub specjali-
stycznymi jeżeli działania szkoły okazu-
ją się niewystarczające.

Poradnia, na podstawie przeprowa-
dzonych badań diagnostycznych wska-
zuje na: indywidualne metody pracy  
z uczniem, konieczność określonej terapii  
w środowisku lub placówkach opie-
kuńczo  – wychowawczych, prowadzi 
różnorodne formy terapii, zajęć profilak-
tycznych, orzeka o konieczności umiesz-
czenia w placówkach opiekuńczo – wy-
chowawczych lub resocjalizacyjnych.

Inne instytucje wspomagające wysił-
ki pracowników oświaty, wychowawców  
i dyrektorów szkół to: policja, sądy, rodzin-
ne ośrodki diagnostyczno – konsultacyjne.

EWA JAROSZ, PSYCHOLOG 
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO –  

PEDAGOGICZNEJ W KOZIENICACH

KomUniKat
Poradnia Psychologiczno – Pedago-

giczna w Kozienicach
informuje, że:

Realizując zadania wynikające z progra-
mu rządowego

„Zero tolerancji dla przemocy w szkole”

rozszerza działalność Punktu Konsultacyj-
nego dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
Punkt czynny jest w dniach: 
          wtorek  godz. 16.00 - 20.00
          piątek  godz. 14.00 - 18.00

w siedzibie Poradni (budynek Internatu 
ZS Nr 1 ) ul. Warszawska 72 (wejście od 
ul. Zdziczów 1).

Istnieje możliwość wcześniejszego telefo-
nicznego uzgodnienia terminu konsultacji: 
(0 – 48) 614 89 36; (0 – 48) 611 04 90

Zainteresowani mogą liczyć na pomoc  
w rozwiązywaniu problemów wycho-
wawczych i edukacyjnych. Uzyskać po-
radę w zakresie trudności dotyczących 
funkcjonowania w rodzinie, w szkole  
i w środowisku rówieśniczym. Możemy 
wspólnie szukać nowych możliwości 
działań i rozwiązań w trudnych sytua-
cjach. Możesz uzyskać wsparcie w bu-
dowaniu zaufania do własnych umiejęt-
ności i decyzji.

EWA JAROSZ
DYREKTOR PORADNI

Informacje



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 10

Xiii sesja Rady powiatU KozieniCKiego
20 listopada odbyła się XIII Sesja Rady 

Powiatu Kozienickiego. Radni zapoznali się 
z  informacją o stanie środowiska naturalne-
go w powiecie kozienickim za 2006r., którą 
przedstawił Tomasz Skuza z  Wojewódz-
kiego Inspektoratu  Ochrony Środowiska  
w Warszawie Delegatura w Radomiu. 
Podjęte zostały uchwały w następujących 
sprawach:
a) wprowadzenia zmian w budżecie po-

wiatu na 2007 rok,
b) wprowadzenia zmian w planie przy-

chodów i wydatków dochodów włas-
nych na 2007 rok,

c) wprowadzenie zmian w planie przycho-
dów i wydatków Powiatowego Fundu-
szu Gospodarki Zasobem Geodezyj-
nym i Kartograficznym na 2007 rok,

d) wprowadzenia zmian w planie finanso-
wym PFOŚiGW na 2007 rok,

e) przyjęcia programu współpracy Powia-
tu Kozienickiego z organizacjami po-
zarządowymi na 2008 rok,

f) rozpatrzenia skargi Pana Jerzego Wą-
troby Prezesa Zarządu Zakładu Dosko-
nalenia Zawodowego w Kielcach na 
Zarząd Powiatu w związku z realizacją 
Uchwały Rady Powiatu Kozienickiego 

g) zmiany Uchwały, określenia zadań 
i wysokości środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych z zakresu rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, do realizacji 
w Powiecie Kozienickim na 2007 rok.

Przewodniczący Rady przedstawił sprawo-
zdanie z weryfikacji oświadczeń majątkowych 
radnych, pracowników starostwa i kierowni-
ków jednostek organizacyjnych za 2006 rok. 
Radni zostali poinformowani o sytuacji  Rafa-
ła i Piotra Ryćkowskich uczniów Technikum 
Mechanicznego w Kozienicach poparzonych 
w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz  
o dotychczasowej pomocy dla nich.

DANUTA DELEKTA

apeL o pomoC
Dwaj bracia Rafał i Piotr Ryćkowscy ucz-

niowie II i III klasy Technikum Mechaniczne-
go w Kozienicach w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku doznali rozległych oparzeń.

Przebywają w Centrum Leczenia 
Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. 
Leczenie i rehabilitacja będą trwać długo 
i są bardzo kosztowne. Rodzina nie jest  
w stanie ponieść sama takich kosztów.

Wszyscy zainteresowani pomocą mogą 
przekazywać wpłaty na specjalne konto:

BANK SÓŁDZIELCZY 
w GŁOWACZOWIE
78 9125 0005 0003 4773 3000 0020

Posiadacz rachunku: 
RYĆKOWSKI TADEUSZ
LIPA 13
26-903 GŁOWACZÓW
woj. mazowieckie
Tytuł wpłaty: poszkodowane dzieci Ra-
fał i Piotr Ryćkowscy 

Dokończenie ze str. 1

Konwent powiatów województwa mazowieCKiego
„Powiaty mają w zasadzie podobne prob-
lemy, ale czasami różnie je rozwiązują. 
Rozmowa z innymi starostami, rozmowy 
kuluarowe, podczas których dowiadujemy 
się jak dany problem został rozwiązany 
w jednym czy drugim powiecie pozwala-
ją nam na lepsze organizowanie naszej 
pracy, wymianę doświadczeń, które są 
niezwykle istotne” - mówi starosta Janusz 
Stąpór. Podczas obrad konwentu dyrektor 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warsza-
wie podsumował dotychczasowy okres 
realizacji Działań 1.2 i 1.3 Sektorowego 
Programu Operacyjnego Rozwój Zaso-
bów Ludzkich a także omówił bieżącą sy-
tuację w kwestii bezrobocia i zatrudnienia 
na Mazowszu. W programie obrad kon-
wentu znalazło się także kontraktowanie 
usług medycznych na 2008 rok oraz stan 
zaawansowania prac nad powstaniem sie-
ci szpitali. Obecna na posiedzeniu kon-
wentu dr Czesława Kunkiewicz-Waligó-
ra Radca Ministra Edukacji Narodowej 
zapoznała uczestników obrad z zasada-
mi finansowania oświaty w 2008 roku,  
a dyrektor Departamentu Strategii i Roz-

woju Regionalnego 
Urzędu Marszałkow-
skiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego 
omówił zagadnienia 
dotyczące Regional-
nego Programu Ope-
racyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego. 
Drugi dzień konwentu 
poświęcony był reali-
zacji w Województwie 
Mazowieckim ustawy 
o zarządzaniu kryzy-
sowym a także zadań 
obronnych ze szczegól-
nym uwzględnieniem 
rozwinięcia stanowisk 
kierowania starostów w systemie kie-
rowania bezpieczeństwem narodowym. 
Jak powiedział Tadeusz Nalewajk - „Cel 
każdego spotkania jest jeden – omówie-
nie bieżącej informacji dotyczącej nas na 
styku starostów, czyli powiatów, różnych 
instytucji i spraw rządowych. Jesteśmy  
w nowej sytuacji, bo mamy nowe rozda-

nie środków europejskich i nową rzeczy-
wistość polityczną w kraju. Czeka na nas 
wiele niewiadomych a najbardziej istotne 
jest to, jakie finansowanie różnych dzie-
dzin życia będziemy mieć w 2008 roku”.

MAGDALENA DOMAGAŁA

Tadeusz Zając dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Warszawie podczas obrad Konwentu

infoRmaCja powiatowego LeKaRza weteRynaRii
W związku z planowanym na 2008 rok 

uruchomieniem badań trzody chlewnej  
w ramach programu zwalczania choroby 
Aujeszky’ego Powiatowy Lekarz Wete-
rynarii w Kozienicach informuje o obo-
wiązku zgłaszania kierownikowi Biura 
Powiatowego Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa siedziby stada 
trzody chlewnej, w celu nadania nume-
ru siedziby stada, nie później niż w dniu 
wprowadzenia pierwszego zwierzęcia 
gospodarskiego do siedziby stada lub 
miejsca gromadzenia zwierząt, zgodnie  
z art.9 ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 2 kwietnia 

2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji 
zwierząt (Dz.U.z  2004r. Nr 91, poz.872).

Badania trzody chlewnej w kierunku cho-
roby Aujeszke’ego będą przeprowadzane je-
dynie w stadach zarejestrowanych w Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Informacje / Wydarzenia
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syLwetKi staRostów KozieniCKiCh c.d.
Konstanty BULLi

Osobą bezpośrednio związaną z urzę-
dem starosty kozienickiego, która w wy-
jątkowy sposób łączyła okres międzywo-
jenny z latami po II wojnie światowej, jest 
bez wątpienia Konstanty Bulli – urzędnik 
piastujący pod koniec lat 30 – tych stano-
wisko wicestarosty a zarazem pierwszy 
powojenny starosta kozienicki. 

Konstanty Jerzy Bulli urodził się 30 
października 1906 r. w Chęcinach w pow. 
kieleckim, jako syn Konstantego oraz Zo-
fii z Okólskich. Wychował się w tradycyj-
nej polskiej rodzinie wyznania rzymsko-
katolickiego. Nauki początkowe pobierał 
w domu, w wieku 11 lat zaczął uczęszczać 
do Gimnazjum Śniadeckiego w Kielcach. 
W 1919 r. rodzina Bullich przeniosła się 
do Mławy, gdzie młody Konstanty kon-
tynuował naukę w Gimnazjum Humani-
stycznym im. Stanisława Wyspiańskiego, 
które ukończył w 1925 r. Kolejny etap 
edukacji to studia wyższe. W paździer-
niku 1933 r. ukończył Wydział Prawno-
Ekonomiczny Uniwersytety Poznańskie-
go z tytułem magistra praw. Po studiach 
zamieszkał w Kielcach.

Przeszkolenie wojskowe odbywał 
kolejno: od sierpnia 1930 r. do lipca  
1931 r. w Batalionie Podchorążych Rezer-
wy Piechoty Nr 7a w Jarocinie, od sierpnia 
do września 1932 r. w 32 pułku piechoty  
w Modlinie. 1 stycznia 1933 r. mianowa-
ny podporucznikiem rezerwy. W kwietniu 
1936 r. ukończył w Warszawie kurs obro-
ny przeciwlotniczo-gazowej I kategorii  
z wynikiem dobrym.

Swoją karierę zawodową od począt-
ku związał z administracją państwową.  
W lutym 1934 r. przyjęty został przez wo-
jewodę kieleckiego do służby w starostwie 
powiatowym zawierciańskim w charak-
terze pracownika kontraktowego, gdzie 
pracował w referacie wojskowym. W Za-
wierciu, podczas pracy w starostwie zdał 
w marcu 1936 r. egzamin kandydatów na 
stanowiska I kategorii w państwowej służ-
bie administracyjnej. Po zdaniu tegoż eg-
zaminu został mianowany referendarzem 
w Starostwie Powiatowym w Zawierciu, 
gdzie prowadził sprawy wojskowe, prze-
mysłowe oraz referat karno-administarcyj-
ny. Jednocześnie założył rodzinę – w drugi 
dzień Świąt Bożego Narodzenia 1935 r.  
w kościele parafialnym pw. Św. Zygmunta 
w Częstochowie pojął za żonę Weronikę  
z domu Szot. Niebawem, w marcu 1937 r. 
urodziła im się córka Elżbieta. 

Po raz pierwszy z powiatem kozieni-

ckim połączyły 
Bullego obo-
wiązki służ-
bowe w paź-
dzierniku 1937 
roku. Został on 
przen ies iony 
do tutejsze-
go starostwa 
na stanowisko 
ustępującego 
wices t a ros ty 
Kurzeji. Z tego 
okresu po-
chodzi krótka 
charakterysty-
ka opisywane-
go urzędnika, 
sporządzona przez starostę Sulatyckie-
go. Wyłania się z niej obraz człowieka  
cichego, spokojnego, pracowitego oraz 
zamkniętego w sobie. Taką przybliżoną 
ocenę z grubsza potwierdzają formularze 
oceny urzędniczej sporządzone w oparciu 
o postawy prezentowane w połowie lat 
30-tych przez przyszłego starostę kozie-
nickiego. Jako wicestarosta Bulli szybko 
zaznajomił się ze wszystkimi działaniami 
starostwa i Wydziału Powiatowego, co 
pozwoliło na przejściowe pełnienie przez 
niego obowiązków starosty. Miało to 
miejsce we wrześniu 1938 r. z chwilą gdy 
Sulatycki dostał przeniesienie do Wy-
sokiego Mazowieckiego (zob. Biuletyn 
Nasz Powiat nr 9/2007). Niedługo po tym 
do Kozienic przybył ostatni przedwojen-
ny starosta powiatowy dr Jan Dorosz.

Z chwilą wprowadzenia okupacyjnej 
administracji niemieckiej zlikwidowano 
powiat kozienicki, a ziemie wchodzące 
w jego skład przyłączono do powiatu 
radomskiego. W czasie trwania drugo-
wojennej okupacji mieszkańcy powiatu 
doznali wiele krzywd i okrucieństwa. 
Kiedy w styczniu 1945 r. usunięto wojska 
niemieckie z terenu Ziemi Kozienickiej  
w nowych warunkach ustrojowych roz-
począł się proces organizowania życia 
społeczno-politycznego. Wraz z postę-
pami Armii Czerwonej na froncie w te-
ren wysyłane były specjalne grupy ope-
racyjne, które miały rozpoznać teren  
i zorganizować – wzorowany na ZSRR 
– aparat tzw. „władzy ludowej”. Poza 
tworzeniem aparatu represji i szerokiej 
kontroli społeczeństwa odbudowywano 
także struktury administracyjne. 

Dekret PKWN z 21 sierpnia 1944 r. 

ustanawiał organy administracji ogól-
nej w postaci starostw ze starostami na 
czele i urzędów wojewódzkich, którymi 
kierowali wojewodowie. Kompetencje 
poszczególnych organów administracji 
państwowej normowała ustawa KRN  
z 11 września 1944 o zadaniach rad naro-
dowych oraz dekret PKWN z 23 listopada 
1944 r.: „O organizacji i zakresie działania 
samorządu terytorialnego”, na podstawie 
którego przywrócono przedwojenne insty-
tucje samorządowe. W ten sposób, wobec 
słabości rad narodowych w początkowym 
okresie odbudowy kraju, wprowadzono 
całkiem nowe rozwiązania administracyj-
ne: koegzystencję zakorzenionych w spo-
łeczeństwie rozwiązań samorządowych  
z przeszczepionymi ze wschodu wzorca-
mi sowieckimi w postaci rad narodowych. 
Rady te pełniły funkcje nadzorcze wobec 
organów administracji ogólnej, przez co 
mogły wywierać wpływ na poszczególne 
instytucje publiczne. Ten podział istniał 
do marca 1950 r., kiedy nastąpiła likwida-
cja samorządu terytorialnego. 

W wyżej wymienionych okolicznoś-
ciach Bulli – 19 stycznia 1945 r. – został 
starostą kozienickim i piastował to stano-
wisko do sierpnia 1946 r. Okres ten, jak 
powszechnie wiadomo, należy do począt-
kowego stadium odbudowy oraz pierw-
szego etapu „budowania socjalizmu” 
między Bugiem a Odrą. Fakty, które 
miały miejsce na terenie powiatu kozieni-
ckiego w tym czasie oraz stanowisko Bul-
lego wobec nich, daleko wykraczają poza 
ramy bieżącego numeru Biuletynu.

KRZYSZTOF ZAJĄC

Starosta Konstanty bulii

Historia 
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w Kozienicach

Ks. prof. Edward Warchoł i ks. dziek. Władysław Sarwa  
wprowadzają uczestników uroczystości

Przemarsz na cmentarz

Przemówienie okolicznościowe Starosty Powiatu  
Kozienickiego Janusza Stąpora

Wieniec od społeczności powiatu kozienickiego

Jedna z 30 delegacji składających kwiaty Wartę na cmentarzu sprawowała Kozienicka Grupa Rekon-
strukcji Historycznej

Relacje


