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16 marca 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach odbyły się eliminacje
powiatowe XLI Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”, który ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii,
ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
W etapie powiatowym turnieju brało udział
49-ciu uczniów i był to kolejny sprawdzian
wiedzy pożarniczej, który poprzedzony był
eliminacjami na szczeblu gminnym. Wszystkich uczestników przywitał Komendant Powiatowy PSP w Kozienicach st. kpt. Kamil
Bieńkowski. Następnie uczniowie zostali
podzieleni na grupy wiekowe i przystąpili do
rozwiązywania testu pisemnego. Na uwagę
zasługuje wyraźny wzrost liczby uczestników, co świadczy o zainteresowaniu tematyką pożarniczą. Test wyłonił finalistów, którzy
zaprezentowali swoją wiedzę przed komisją
konkursową.
Kolejność pierwszych trzech miejsc
w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:
I grupa – szkoły podstawowe klasy
I – VI
1. Aleksandra Sadowska (PSP nr 4
im. Jana Pawła II w Kozienicach)
2. Szymon Dec (PSP w Brzeźnicy)
3. Kacper Rębiś (ZSP im. Kazimierza
Ośki w Słowikach Starych)
II grupa – szkoły podstawowe klasy
VII – VIII i gimnazjum klasy II i III
1. Małgorzata Jopek (PSP nr 4 im. Jana
Pawła II w Kozienicach)
2. Mateusz Michalski (ZS w Grabowie
nad Pilicą)
3. Adam Sadownik (PSP w Brzeźnicy)
III grupa – szkoły ponadgimnazjalne

1. Jakub Stasiak (ZS Nr 1 im. Legionów
Polskich w Kozienicach)
2. Patrycja Wołos (I LO im. Stefana
Czarnieckiego w Kozienicach)
3. Magdalena Król (ZS Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach)
Zwycięzcy poszczególnych kategorii
wiekowych zakwalifikowali się do eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Kozienickie eliminacje powiatowe
XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej zostały objęte Honorowym
Patronatem przez Starostę Powiatu Kozienickiego Andrzeja Junga oraz Burmistrza
Gminy Kozienice Tomasza Śmietankę.
Nagrody dla najlepszych uczestników
i upominki dla każdego ucznia biorącego
udział w turnieju ufundowali Patroni Turnieju oraz Nadleśnictwo Dobieszyn, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
i Oddział Wojewódzki Związku OSP RP

w Warszawie. Do wygrania w przeprowadzonym etapie eliminacji były takie nagrody jak
puchary, tablety, dyski zewnętrzne, słuchawki, głośniki, detektory tlenku węgla, akcesoria
rowerowe i inne drobne upominki.
Wręczenia nagród dokonali: Wiceprezes
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP Województwa Mazowieckiego Zbigniew
Gołąbek, Starosta Kozienicki Andrzej Jung,
Komendant Powiatowy PSP w Kozienicach
st. kpt. Kamil Bieńkowski, Nadleśniczy
Nadleśnictwa Dobieszyn Paweł Sułkowski, Przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Energetyków
w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. Zenon Stolarski oraz Komendant Gminny OSP Gminy
Kozienice dh Wiesław Krześniak.
st. kpt. PAWEŁ KOWALSKI
Oficer Prasowy KP PSP Kozienice
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Wydarzenia
24 marca w Serocku odbyło się podsumowanie etapu wojewódzkiego XXV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”. Wśród
prac zgłoszonych do tego etapu, osiemnaście
zostało wyłonionych w czasie eliminacji
powiatowych w Kozienicach. Zostały one
bardzo wysoko ocenione przez Jury. W sześciu z dziewięciu kategorii zwyciężyły prace
z rejonu Kozienic i będą reprezentowały nasze województwo na etapie centralnym.
Uczestnicy zlotu laureatów mogli
wysłuchać prelekcji dr hab. Radosława
Lolo – dziekana Wydziału Historycznego
Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, pod tytułem
„Dlaczego warto być dumnym synem
mazowieckiej ziemi”. Następnie odbyło
się zwiedzanie Serocka z przewodnikiem.
A oto pełne wyniki naszych prac:
Kategoria – szkoły podstawowe
Prace indywidualne:
II miejsce ex aequo:
– Maja Serafin – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Michała Okurzałego
w Zajezierzu – „Moja miejscowość
– Ojczyzną bohatera walk o Anglię”,
opiekun: Anna Szymańska
– Zofia Bolesławska – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi
w Garbatce-Letnisku – „Historia Garbackiego słoneczka – czyli drewniane
wille i nie tylko”, opiekun: Irena Cieloch
Prace zbiorowe:
I miejsce:
– Zuzanna Świątek, Oliwia Mąkosa –
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogucinie – „Od Szyszeczki do Szafeczki”, opiekun: Mariola Gębska
IV miejsce:
– Eliza Przybysz, Dominika Petryka –
PSP nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach – „Walory Puszczy Kozienickiej”, opiekun: Joanna Kusio
Prace multimedialne:
II miejsce:
– Laura Rutka, Roksana Górnicka i Paweł
Gnyś – Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisku – „Mamy letnisko nie tylko w nazwie – czyli o osadnictwie letniskowym
w Garbatce-Letnisko”, opiekun: Irena
Cieloch
III miejsce:
– Adam Maciąg – Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanisławicach – „Historia
rodzinna ukryta na dnie starego kufra”, opiekun: Anna Tasak
Kategoria – szkoły gimnazjalne
Prace indywidualne:
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I miejsce:
– Sara Smargol – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Króla Zygmunta
Starego w Kozienicach – „Konie wśród
róż”, opiekun: Andrzej Boryczka
IV miejsce:
– Kamila Wolska – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Króla Zygmunta
Starego w Kozienicach – „Poznajemy
Ojcowiznę”, opiekun: Renata Mirska
Prace zbiorowe:
I miejsce:
– Gabriela Wojcieszek, Jacek Mikutel,
Tomasz Mikutel – Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II
w Kozienicach – „Miejsce Pamięci
Narodowej Kozienickie getto żydowskie”, opiekun: Grzegorz Kocyk
II miejsce:
– Jakub Kordas, Bartosz Tęczarski, Filip
Wiśniewski - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach – „Ja prosta istota, proste rymy
wiję…”, opiekun: Grzegorz Kocyk
IV miejsce ex aequo:
– Weronika Gozdera, Patrycja Kwapisz,
Gabriela Roczkowska – Publiczne
Gimnazjum im. Armii Krajowej w Sieciechowie – „Zapomniany bohater”,
opiekun: Wioletta Dziosa-Wojtasik
Prace multimedialne:
I miejsce:
– Gabriela Wojcieszek, Jacek Mikutel,
Tomasz Mikutel – Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II
w Kozienicach – „Puszcza jakiej nie
znacie”, opiekun: Sebastian Kotlarek, Przemysław Nowak
III miejsce ex aequo:
– Natalia Brodowska, Natalia Janeczek
– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
im. Zygmunta Starego w Kozienicach
– „Babcia Zosia Kozienicka Poetka
Ludowa”, opiekun: Rafał Sucherman

Kategoria – szkoły ponadgimnazjalne
Prace indywidualne:
I miejsce:
– Weronika Stefania Krakowiak – II
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich
w Kozienicach – „Gmina Garbatka-Letnisko – moje miejsce na ziemi”,
opiekun: Mirosław Mazur
III miejsce:
– Karolina Baczkowska – II Liceum
Ogólnokształcące w Zespole Szkół
Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach - „Moja Ojcowizna – Opactwo Benedyktynów w Sieciechowie”,
opiekun: Mirosław Mazur
Prace zbiorowe:
III miejsce:
– Eliza Koral, Dominika Kowalska – Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach – „Heydlowie.
Ziemiańska rodzina z Brzózy”, opiekun: Ryszard Wojcieszek
Prace multimedialne:
I miejsce:
– Patrycja Kępińska, Julia Gnyś, Wiktoria Pajączkowska – I Liceum
Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach – „Historia
mojej ojcowizny – historia Garbatki-Letnisko”, opiekun: Małgorzata
Kuśmierczyk-Balcerek
III miejsce:
– Julia Telbusiewicz – I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego
w Kozienicach i Adam Gorzkowski – II
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich
w Kozienicach – „Kozienice – idealne na
szczęście”, opiekun: Mirosław Mazur
Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział w Kozienicach
www.kozienicepowiat.pl

Informacje

9 kwietnia w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Kozienicach
odbyło się wspólne posiedzenie: Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
Komisji Budżetu, Finansów, Mienia
Powiatu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki
i Promocji, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji,
Komisji Transportu, Budownictwa, Dróg
Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Kozienickiego.
Tematyka posiedzenia dotyczyła sytuacji
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.
Dyrektor Szpitala Jarosław Pawlik
przedstawił informację o sytuacji kadrowej w poszczególnych oddziałach szpitala,
a w szczególności w Oddziałach: Chirurgicznym i Wewnętrznym z Pododdziałem
Kardiologii i działaniach podjętych w celu
jej poprawy. Dyrektor poinformował również o realizacji przyjętego Planu Naprawczego SP ZZOZ w Kozienicach, bieżącej
sytuacji finansowej SP ZZOZ w Kozienicach, a także o realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w IV kwartale
2017 roku i I kwartale 2018 roku.
Po sprawozdaniu Dyrektora głos w dyskusji na temat szpitala mogli zabrać wszyscy obecni na posiedzeniu, w tym: Radni

Rady Powiatu Kozienickiego, pracownicy
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach
oraz mieszkańcy powiatu kozienickiego.
Wspólne posiedzenia Komisji Rady
Powiatu Kozienickiego mają na celu
wypracowanie wspólnych działań zmierzających do poprawy sytuacji Szpitala
Powiatowego. W związku z tym kolejne
spotkanie w tej sprawie odbędzie się niebawem, a o konkretnej dacie informować
będziemy na stronie internetowej Powiatu
Kozienickiego www.kozienicepowiat.pl.

Jak zaznaczyli zebrani – żadne działania nie mogą być podjęte kosztem bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców
naszego powiatu. Każda z opinii, które
padły na poniedziałkowym posiedzeniu
będzie brana pod uwagę podczas ustalania planu dalszego działania.
MONIKA WIRASZKA
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Szanowni Państwo,
w związku ze zbliżającymi się polskimi świętami państwowymi – 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Świętem Konstytucji 3 Maja, zwracam się z gorącym apelem, by każdy mieszkaniec powiatu kozienickiego uczcił te wyjątkowe dla
naszego kraju święta poprzez wywieszenie na swojej posesji flagi państwowej. Apeluję, by uczyniły to również instytucje i firmy, właściciele punktów handlowych i usługowych oraz szkoły znajdujące się na terenie powiatu. Gest ten podkreśli znaczenie
Dnia Flagi Rzeczypospolitej oraz Święta Konstytucji 3 Maja, będzie wyrazem szacunku dla najważniejszych symboli naszego
Państwa, naszego Narodu, oraz hołdem dla tych wszystkich, którzy przez wieki kultywowali pamięć i walczyli o narodowe imponderabilia. Jednocześnie zapraszam do udziału w uroczystościach rocznicowych.
Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego

W imieniu Zarządu, Rady Powiatu Kozienickiego oraz pracowników
Starostwa składam serdeczne podziękowania za wszystkie życzenia Wielkanocne, zarówno te złożone osobiście, jak i przesłane pocztą tradycyjną
i elektroniczną. Tak duża liczba kart
świątecznych jest wyrazem Państwa
pamięci, co sprawia, że jest mi niezmiernie miło.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję.
ANDRZEJ JUNG
STAROSTA KOZIENICKI
www.kozienicepowiat.pl
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Ulotka informacyjna na temat wymogów dotyczących zabezpieczenia
gospodarstw, w których utrzymywane
są świnie, wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie
środków podejmowanych w związku
z wystąpieniem afrykańskiego pomoru
świń, zmienionego rozporządzeniem
MRiRW z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz. U.
z 2018 r. poz. 360).
Wymagania ustanowione w tym
rozporządzeniu mają na celu zwiększenie ochrony stad świń przed ASF
w gospodarstwach, położonych na terytorium Polski poza obszarami objętymi
restrykcjami w związku z występowaniem ASF (poza obszarem zagrożenia,
objętym ograniczeniami i ochronnym).
Wymagania dla gospodarstw, w których utrzymywane są świnie:
1. karmienie świń paszą zabezpieczoną
przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
2. prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść do pomieszczeń, w których
są utrzymywane świnie,
3. zabezpieczenie budynku, w którym są
utrzymywane świnie, przed dostępem
zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
4. utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie,
mających oddzielne wejścia oraz
niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta
kopytne,
5. wykonywanie czynności związanych
z obsługą świń wyłącznie przez oso-

by, które wykonują te czynności tylko
w danym gospodarstwie,
6. stosowanie przez osoby wykonujące
czynności związane z obsługą świń,
przed rozpoczęciem tych czynności,
środków higieny niezbędnych do
ograniczenia ryzyka szerzenia się
afrykańskiego pomoru świń, w tym
mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
7. bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
8. używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą
świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego
wyłącznie do wykonywania tych
czynności,
9. wyłożenie mat dezynfekcyjnych
przed wejściami do pomieszczeń,
w których są utrzymywane świnie,
i wyjściami z tych pomieszczeń,
przy czym szerokość wyłożonych
mat powinna być nie mniejsza niż
szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż
1 m, a także stałe utrzymywanie
tych mat w stanie zapewniającym
utrzymanie skuteczności działania
środka dezynfekcyjnego,
10. sporządzenie przez posiadaczy świń
spisu posiadanych świń, z podziałem
na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
11. zabezpieczenie wybiegu dla świń
podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej
1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania
świń w gospodarstwie w systemie
otwartym.

W gospodarstwach, w których
utrzymywane są świnie, obowiązuje
również zakaz:
1. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów
ubocznych pochodzenia zwierzęcego
pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF,
2. wykonywania czynności związanych
z obsługą świń przez osoby, które
w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt,
3. karmienia świń zielonką lub ziarnem
pochodzącymi z obszaru objętego
ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub
to ziarno poddano obróbce w celu
unieszkodliwienia wirusa ASF lub
składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez
30 dni przed ich podaniem świniom,
4. wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane
świnie słomy na ściółkę dla zwierząt, pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru
zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano
w miejscu niedostępnym dla dzików
co najmniej przez 90 dni przed jej
wykorzystaniem.
Szczegółowe informacje na stronach:
https://www.wetgiw.gov.pl/ASF
lub
u właściwego powiatowego lub wojewódzkiego lekarza weterynarii.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Kozienicach

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka
Siarczyńskiego w Kozienicach organizuje dwa konkursy o zasięgu powiatowym pod tym samym tytułem „Wolność kocham
i rozumiem!” pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Kozienickiego i Burmistrza Gminy Kozienice.
Konkurs pierwszy – fotograficzny jest dedykowany dla uczniów wszystkich typów szkół. Prace konkursowe należy dostarczyć do 5 października 2018 r. W konkursie drugim – literackim mogą się wypowiedzieć wszyscy pełnoletni mieszkańcy
powiatu kozienickiego. Termin nadsyłania prac w konkursie literackim upływa 1 października 2018 r.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego w Kozienicach http://kozienice.msib.pl.
Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice
im. ks. Franciszka Siarczyńskiego w Kozienicach
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11 kwietnia br. w Mniszewie na terenie
gminy Magnuszew odbyła się II konferencja w ramach Kozienickiego Partnerstwa
Lokalnego na rzecz ożywienia gospodarczego powiatu kozienickiego oraz rozwoju lokalnego rynku pracy. Tematem
przewodnim konferencji była: Diagnoza
składników środowiska społeczno-gospodarczego w powiecie kozienickim.
Wśród 120 uczestników spotkania byli
przedstawiciele samorządu lokalnego: zastępca burmistrza Kozienic oraz wójtowie
gmin i ich przedstawiciele, radni powiatowi, radni poszczególnych gmin, pracownicy Starostwa Powiatowego w Kozienicach
i urzędów gmin z terenu powiatu kozienickiego, przedsiębiorcy, przedstawiciele
organizacji pozarządowych, związków zawodowych, sektora ekonomii społecznej
oraz aktywni mieszkańcy powiatu kozienickiego. Na konferencję przybyli również
przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Warszawie z Aleksandrem Kornatowskim – Zastępcą Dyrektora WUP na
czele, pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Radomiu
oraz dyrektor i pracownicy Powiatowego
Urzędu Pracy w Szydłowcu. Przybyłych
na konferencję do Gościńca Melrose przywitali Starosta Powiatu Kozienickiego
Andrzej Jung oraz Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Kozienicach Jan Mazur.
Głos zabrał także Aleksander Kornatowski Zastępca Dyrektora WUP w Warszawie, który odniósł się do pierwszej edycji
Kozienickiego Partnerstwa Lokalnego
realizowanego przed 10 laty, jak również
zaznaczył, że obecnie, w zmienionej rzeczywistości społeczno-gospodarczej warto
podejmować tego typu inicjatywy z pożytkiem dla całej lokalnej społeczności.
Następnie Andrzej Spytek Naczelnik

Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP
w Kozienicach przedstawił prezentację na
temat sytuacji na lokalnym rynku pracy
w ujęciu kilku ostatnich lat. Po tym Wójt
Gminy Magnuszew Marek Drapała zaprezentował zgromadzonym prezentację
multimedialną i krótki film promocyjny
o walorach i kierunkach rozwoju gminy
Magnuszew. Dalszą część konferencji
poprowadziła i moderowała Jadwiga Olszowska-Urban, Certyfikowany Trener
Partnerstwa Lokalnego, która omówiła
materiały wypracowane przez uczestników I konferencji, czyli tzw. „Beczki Lokalnych Zasobów i Problemów Powiatu
Kozienickiego”. Ponadto na przykładzie
kilku miast i gmin (Nysa, Oświęcim)
zaprezentowała dobre praktyki Partnerstwa Lokalnego na terenie Polski, czyli
międzysektorowego partnerstwa na rzecz
rozwoju społeczno-gospodarczego i aktywnego tworzenia nowych miejsc pracy.
Działania te były wstępem do pracy
warsztatowej uczestników, spośród których wyłoniono 5 grup tematycznych.
Każda z grup miała dokonać diagnozy
składników środowiska społeczno-gospo-

darczego powiatu kozienickiego w jednym z pięciu tematów. Grupa 1 pracowała
nad tematem: Dostęp do kapitału w powiecie kozienickim: samorządu, biznesu
i III sektora, sektora ekonomii społecznej.
Tematem prac grupy 2 było: Środowisko
społeczno-gospodarcze w powiecie kozienickim: biznes – instytucje – III sektor,
sektor ekonomii społecznej. Temat grupy
3 brzmiał: Infrastruktura gospodarcza
i społeczna w powiecie kozienickim. Grupa 4 pracowała nad tematem: Kapitał
ludzki w powiecie kozienickim. Temat
prac grupy 5 brzmiał: Jakość życia mieszkańców w powiecie kozienickim.
Po prawie dwóch godzinach pracy
liderzy wybranych grup zaprezentowali wszystkim uczestnikom efekty pracy
swoich zespołów. Diagnoza ta będzie
pomocna przy pracach na kolejnych konferencjach, które mają służyć wypracowaniu projektów odpowiadających potrzebom lokalnego rynku pracy.
Organizatorzy: Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach oraz Starostwo Powiatowe w Kozienicach już dziś zapraszają
na kolejną konferencję, która odbędzie się
9 maja br. na terenie gminy Gniewoszów.
Tematem konferencji będzie: Diagnoza
Czterech Zasad Ożywienia Społeczno-Gospodarczego w powiecie kozienickim.
Osoby, które dotychczas nie brały
udziału w konferencjach Kozienickiego
Partnerstwa Lokalnego, a są zainteresowane udziałem zachęcamy do kontaktu
pod nr tel. 48 614 66 81, lub elektronicznie na e-mail: aspytek@pupkozienice.pl.
JAN MAZUR
KRZYSZTOF ZAJĄC
Dyrekcja Powiatowego Urzędu Pracy
w Kozienicach
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”

www.kozienicepowiat.pl
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14 marca 2018 roku zawarte zostało
porozumienie o współpracy pomiędzy
Wyższą Szkołą Rehabilitacji w Warszawie a I Liceum Ogólnokształcącym im.
Stefana Czarnieckiego w Kozienicach.
Porozumienie z Wyższą Szkołą
Rehabilitacji w Warszawie daje nowe
możliwości zajęć dla uczniów naszego
liceum ze studentami w zakresie:
– Ratownictwa Medycznego,
– Fizjoterapii,
– Dietetyki,
– Psychologii Medycznej.
Władze
uczelni
zadeklarowały
w szczególności:
– działanie na rzecz młodzieży szkolnej
służącej poszerzaniu wiedzy, pogłębianiu zainteresowań oraz ułatwieniu
świadomego dokonywania wyboru
dalszego kierunku kształcenia;
– prezentację bazy naukowo-badawczej
uczelni połączoną z ćwiczeniami z zakresu pierwszej pomocy, fizjoterapii
i promocji zdrowia;
– zaprezentowanie swojej oferty na spotkaniu z młodzieżą w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach;
– przeprowadzenie z młodzieżą warsztatów z pierwszej pomocy, dietety-

–
–
–
–
–

ki, masażu, fizjoterapii, psychologii
i promocji zdrowego stylu życia;
przeprowadzanie wykładów gościnnych dla uczniów Szkoły;
organizację Dni Otwartych i wizyt na
uczelni połączonych z jej zwiedzaniem;
organizację spotkań z wykładowcami
uczelni;
uczestnictwo młodzieży w wykładach
i ćwiczeniach na uczelni;
zapoznanie uczniów z pracą ratownika

medycznego.
Centrum Szkoleń Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie będzie mogło organizować szkolenia dla uczniów odbywające
się na terenie uczelni, a także w naszej szkole, zakończone uzyskaniem dodatkowych
kwalifikacji i zaświadczeń.
Zapraszamy wszystkich uczniów do
kształcenia się w naszej szkole w klasie
medyczno-przyrodniczej.
Red. I LO

Komitet Organizacyjny „50-lecia matury zjazd absolwentów”, w składzie: Witold Adamski – przewodniczący, Henryk Plak – v-ce przewodniczący, Janina Wołos – skarbnik, Halina Górska – sekretarz, uprzejmie informuje, że 2 czerwca
2018 roku odbędzie się zjazd absolwentów Technikum Ekonomicznego w Kozienicach z 1968 r.
Komitet Organizacyjny ustalił następujący porządek zjazdu:
17:00 – Kościół pw. Świętego Józefa w Kozienicach – dziękczynna msza święta
17:45 – Spotkanie absolwentów w byłym budynku szkoły (Starostwo Powiatowe w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 15)
18:00 – Spotkanie absolwentów w restauracji „Galeria Smaku”
Serdecznie zapraszamy absolwentów rocznika maturalnego 1968 oraz zainteresowane osoby z roczników 1967 i 1969.
Zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mail: witek.adam@wp.pl, tel. 600 055 983
Zapisy i wpłaty w wysokości 180 zł przyjmowane będą do końca kwietnia 2018 roku.
Wpłat należy dokonać na zamieszczony poniżej rachunek bankowy:
Witold Adamski
Stanisławice 76
26-900 Kozienice
Nr rachunku bankowego: 96 1020 4317 0000 5802 0043 2039 z dopiskiem „Matura 1968”
Wpłaty gotówkowe natomiast przyjmują:
Janina Wołos – skarbnik lub Witold Adamski – przewodniczący.
WITOLD ADAMSKI
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
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Uczniowie zamiejscowi mają możliwość zamieszkania w internacie szkoły

Zespół Szkół Nr 1
im. Legionów Polskich w Kozienicach
ul.Warszawska 72 26-900 Kozienice
tel./fax. 48 614 67 83
http://www.zslp.edu.pl
http://mato.zslp.edu.pl
http://praktykierazmus.zslp.edu.pl
http://euapp16.zslp.edu.pl

Nasza szkoła jest zespołem publicznych szkół ponadgimnazjalnych o ponad
czterdziestoletniej tradycji.
Uczniowie szkoły uzyskują bardzo
dobre wyniki na egzaminie maturalnym
i egzaminach zawodowych, dzięki temu
zdecydowanie wzrastają ich szanse na
zdobycie indeksów wyższych uczelni.
Placówka cieszy się bardzo dobrą opinią i zdobywa wyróżnienia. Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, laboratoriami, w tym czteroma pracowniami
komputerowymi, w których uczniowie
mają dostęp do szybkiego Internetu.
Posiadamy bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę i czytelnię z centrum multimedialnym, siłownię, boiska Orlik 2012,
a także syntetyczną bieżnię lekkoatletyczną. Uczniowie mają możliwość korzystania z opieki medycznej, psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej. Ponadto
uczniowie spoza miasta mogą zamieszkać
w internacie. Szkoła jest chroniona i stale
monitorowana, dzięki temu wszyscy czują się w niej bezpiecznie.

www.kozienicepowiat.pl

Kadra nauczycielska wdraża nowoczesne metody nauczania. W szkole prężnie działają organizacje uczniowskie.
Zajęcia językowe, komputerowe i laboratoria prowadzone są w małych grupach.
Szkoła realizuje międzynarodowe projekty Erasmus+, które umożliwiają zdobycie
doświadczenia zawodowego za granicą
oraz wszechstronny rozwój. Szkoła przygotowała bogatą ofertę dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.
Nasza szkoła to miejsce przyjazne
uczniom. Młodzież zdobywa tu rzetelną wiedzę, jak również ma możliwość
rozwoju intelektualnego i kulturalnego
w życzliwej atmosferze.
Nasi uczniowie razem z kolegami
z Włoch, Niemiec i Czech uczestniczą
w realizacji międzynarodowego programu edukacyjnego Erasmus+ „EU-APP16”
(2016 – 2018 euapp16.zslp.edu.pl), dzięki
czemu uczą się wspólnie tworzyć aplikacje
na telefony komórkowe z systemem Android oraz poznają świat „Internet of Things”
z Arduino, Raspberry Pi i ESP8266. Patro-

nat nad tym projektem objął Uniwersytet
w Wormacji (RFN). Mogą też wziąć udział
w kolejnych edycjach projektów Polsko-Włoskiej Wymiany Młodzieży i Polsko-Francuskiej Wymiany Młodzieży.
W ramach tych programów uczniowie
mają możliwość wyjazdów zagranicznych
na międzynarodowe warsztaty. Wspólnie ze szkołami z Wiednia, Budapesztu,
Eisenberg i Lens we Francji opracowaliśmy na lata 2018 – 2020 projekt Erasmus+
„EU-PeNu” (http://eupenu20.eu) z myślą
o uczniach interesujących się chemią, biologią, zdrowym żywieniem oraz aspektami
medycznymi zdrowego odżywiania. W bieżącym roku realizujemy praktyki zawodowe Erasmus+ w Portugalii, zaś w kolejnym
roku chcemy je zrealizować na południu
Hiszpanii.

Oferta edukacyjna
na rok szkolny 2018/2019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
klasy z rozszerzonym programem nauczania:
– matematyki i informatyki,
– matematyki i fizyki,
– języka polskiego i historii,
– biologii i chemii,
– matematyki i geografii.
Uczniowie naszego liceum wybierają później jedno rozszerzenie. W naszej
szkole nauczany jest również przedmiot
uzupełniający geoinformatyka oraz grafika inżynierska.
TECHNIKUM CZTEROLETNIE
– technik żywienia i usług gastronomicznych (rozszerzenie angielskiego
i biologii) – klasa z j. angielskim i j.
francuskim
klasy z j. angielskim i j.niemieckim:
– technik mechanik (rozszerzenie matematyki i fizyki)
– technik elektryk (rozszerzenie matematyki i fizyki)
– technik ekonomista (rozszerzenie matematyki i geografii)
– technik hotelarstwa (rozszerzenie geografii i angielskiego)
SZKOŁA BRANŻOWA (I st.) trzyletnia
ślusarz, elektryk, sprzedawca, klasa
wielobranżowa (klasa z j. niemieckim)
Zapraszamy gimnazjalistów, by skorzystali z naszej bogatej oferty i zdobyli
wykształcenie niezbędne do podjęcia studiów wyższych lub do zdobycia wymarzonego zawodu.
dr RYSZARD ZAJĄC
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1
im Legionów Polskich
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POSTAW NA DOBRO SWOJEGO DZIECKA!
Przyjmujemy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, oraz ze
sprzężeniami (autyzm i inne) do:
• Publicznej Szkoły Podstawowej z klasami gimnazjalnymi
• Szkoły Przysposabiającej do Pracy
• Oddziału Rewalidacyjno – Wychowawczego
MOCNE STRONY NASZEGO OŚRODKA:
– Rodzinna atmosfera
– Praca w małych zespołach
– Indywidualne podejście do każdego ucznia
– Wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra
– Opieka medyczna
– Możliwość zakwaterowania w internacie
Prowadzimy zajęcia różnymi metodami m.in.:
• M. i Ch. Knillów
• Dobrego Startu
• Montessori
• Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
• Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona
• AAC – Alternatywnymi i Wspomagającymi Metodami Komunikacji (m.in.: Makaton, PECS)
Prowadzimy specjalistyczne terapie:
• Polisensoryczną
• Integracji Sensorycznej SI
• EEG Biofeedback
• Logopedyczną
• Behawioralną
• Muzykoterapię
• Bajkoterapię
• Pedagogiczno – psychologiczną.
Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania na zajęciach: tanecznych, teatralnych, sportowych, fotograficznych, artystycznych, kulinarnych, komputerowych, czytelniczych, ekologicznych. Organizujemy rajdy, wycieczki,
obozy, turnieje sportowe, dyskoteki i imprezy integracyjne,
wyjazdy na basen.
Dokumenty wymagane przy naborze do szkół:
• podanie rodziców,
• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
• zaświadczenie o stałym miejscu zameldowania,
• odpis aktu urodzenia,
• świadectwo ukończenia szkoły lub klasy niższego szczebla,
• odpis arkusza ocen, jeżeli uczeń zmienia szkołę w trakcie
etapu edukacyjnego.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Opactwie
Opactwo 18
26-922 Sieciechów
tel./fax. 48 621-60-03
www.soswopactwo.pl
e-mail: sosw_opactwo@poczta.onet.pl

Dokumenty należy składać w Starostwie Powiatowym
(odpowiednim do miejsca zamieszkania ucznia ze wskazaniem na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Opactwie).
Kontakt:
tel./fax. 48 621 60 03
www. soswopactwo.pl
e-mail: sosw_opactwo@poczta.onet.pl
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Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Kozienicach Zbigniew Sitkowski informuje:

1. Wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2018 r. obowiązkowo przez internet

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2018 r. oraz tegorocznych płatności obszarowych finansowanych z budżetu
PROW składa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Należy to zrobić od 15 marca
do 15 maja 2018 r. Rolnicy, którzy złożą wnioski po tym terminie, ale nie później niż do 11 czerwca br., będą mieli obniżone
należne im płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Zmiany do już złożonego wniosku można składać bez żadnych
sankcji finansowych do 1 czerwca.

eWniosekPlus, uprzejmie informujemy, że aplikacja będzie poprawnie działała na przeglądarkach:

Firefox 53.x, Chrome 58.x, Opera 45.x lub w wersjach wyższych.
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI NA ROK 2018 W APLIKACJI eWniosekPlus
Dostępność aplikacji eWniosekPlus
Poniedziałek – Piątek
w godzinach 5:00 – 24:00
Sobota
w godzinach 5:00 – 22:00
Niedziela
w godzinach 5:00 – 24:00

a/ Jeśli masz nadany login i hasło; zaloguj się za pomocą dotychczasowego konta (loginu i hasła),
b/ a jeśli go nie masz utwórz nowe konto na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce eWniosekPlus jw.
Do założenia konta wystarczy podać trzy dane weryfikacyjne:
• Numer identyfikacyjny –„ numer gospodarstwa”,
• Kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku 2017 (w przypadku gdy rolnik w danym dniu otrzymał więcej niż jeden przelew należy wprowadzić kwotę największego przelewu, w przypadku braku otrzymania przelewu od
ARiMR w roku 2017 należy wprowadzić wartość 0),
• 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji producentów, ewidencji wniosków
o przyznanie płatności,
• Adres email – pole nieobowiązkowe.

Uwaga!!! – zanim wypełnisz wniosek

1. Przed każdorazowym rozpoczęciem pracy w aplikacji eWniosekPlus zalecane jest wyczyszczenie ostatniej historii w przeglądarce internetowej.
2. Przed wysłaniem Wniosku do ARiMR należy zweryfikować, czy wszystkie dane zostały uzupełnione, w szczególności czy
wszystkie uprawy zostały narysowane oraz czy zaznaczono wnioskowane płatności.
3.Opcja <Wycofaj> dostępna dla wniosków wysłanych (zakładka WYSŁANE) służy do wycofania całego wniosku w przypadku, gdy
rolnik nie zamierza ubiegać się o płatności w roku 2018. W przypadku konieczności zmiany lub poprawy danych w wysłanym
wniosku należy przejść na zakładkę „Nowe” i wybrać „Wniosek o przyznanie płatności 2018”. Aplikacja umożliwi edycję danych
we wniosku wysłanym do ARiMR. Po poprawieniu danych należy wysłać wniosek do ARiMR. Będzie on traktowany jako zmiana
do wniosku/wycofanie części wniosku w zależności od zmian wprowadzonych w stosunku do pierwotnego wniosku.

2. ARiMR ogłasza konkurs dla OSP „Ochotnicza Straż Pożarna w służbie mieszkańców wsi”

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej i zaprezentowanie jej wśród mieszkańców, uczniów
przedszkoli i szkół z terenów wiejskich w sposób zgodny z regulaminem konkursu. Celem przeprowadzanej kampanii jest dążenie
do ograniczenia wypadków oraz poprawy ochrony zdrowia wśród rolników i członków ich rodzin.
Konkurs podzielony jest na dwa etapy: wojewódzki i ogólnopolski. W pierwszym (1.06 – 15.08.2018 r.) powołane w każdym
Oddziale Regionalnym ARiMR jury wyłoni 5 najlepszych prac konkursowych. Wszystkie wyróżnione OSP otrzymają torby medyczne do ratowania życia ludzkiego. Prezentacja najlepiej oceniona przez Oddział Regionalny, weźmie udział w drugim etapie
(27.08 – 2.09.2018 r.), w którym na fejsbukowym profilu ARiMR odbędzie się publiczne głosowanie. Jednostka OSP, której projekt
zgromadzi najwięcej głosów otrzyma nagrodę rzeczową w postaci defibrylatora AED. Nagrodą za zajęcie II miejsca będzie zestaw
treningowy składający się z fantoma i defibrylatora, a zdobywca III miejsca otrzyma pilarkę spalinową.
Prace konkursowe można przesyłać od 1 czerwca do 15 sierpnia 2018 r. na adres właściwego Oddziału Regionalnego ARiMR.
Regulamin konkursu oraz inne materiały znajdują się na stronie internetowej Agencji.
Skrót artykułów ze strony: www.arimr.gov.pl.
Więcej informacji można uzyskać również w punktach informacyjnych ARiMR m. in. Biura Powiatowego w Kozienicach, ulica
Warszawska 72 (wejście od ulicy Zdziczów).
ZBIGNIEW SITKOWSKI
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR
www.kozienicepowiat.pl
Nasz Powiat * 11

Informacje

Mowa dziecka wstępującego do szkoły jest istotnym czynnikiem określającym dojrzałość rozwojową do podjęcia nauki. Rozpoczynając edukację dziecko wkracza w okres, nazywany w psychologii rozwojowej „młodszym
wiekiem szkolnym”. Niewykształcone sprawności językowe dziecka z alalią utrudniają jego rozwój i kształcenie
w systemie szkolno-rówieśniczym. Każda porażka w procesie nabywania wiedzy jest głębokim przeżyciem, które
może przerodzić się w ciężkie zaburzenia emocjonalne. Rozwój mowy ma bowiem niewątpliwy wpływ na rozwój
umysłowy, osiągane wyniki w nauce, czy choćby akceptację wśród kolegów i koleżanek.
Trudności w opanowaniu języka określane są jako specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka. W obrębie tej grupy wyróżnia się
kilka kategorii: specyficzne zaburzenia artykulacji; zaburzenia ekspresji mowy; zaburzenia rozumienia mowy; nabyta afazja z padaczką
(zespół Landau-Kleffnera); inne zaburzenia rozwoju mowy i języka; zaburzenia rozwoju mowy i języka, nieokreślone.
Podobnie, jak w przypadku wszystkich zaburzeń rozwojowych, pierwsza trudność w rozpoznaniu dotyczy małych dzieci, u których istnieje potrzeba różnicowania zaburzeń rozwoju językowego z dysharmoniami rozwojowymi, kiedy proces nabywania języka,
choć przebiega prawidłowo, to mogą występować indywidualne różnice w tempie nabywania systemu językowego, nie przejawiające
jednak znamion problemu klinicznego. W przypadku dzieci starszych kryteria różnicowania są wyraźniejsze, bowiem specyficzne
zaburzenia rozwoju mowy i języka stają się ewidentną przyczyną dalszych trudności, powodując problemy w opanowaniu czynności
czytania i pisania, budowaniu relacji interpersonalnych, rozwoju społeczno-emocjonalnym i codziennym funkcjonowaniu.
Druga trudność dotyczy różnicowania specyficznych zaburzeń rozwoju mowy i języka z upośledzeniem umysłowym i globalnym
upośledzeniem rozwojowym, ponieważ umiejętności werbalne są składową inteligencji. Rozpoznanie specyficznie zaburzonego rozwoju
językowego wiąże się ze znacząco gorszym funkcjonowaniem dziecka w sferze werbalnej w porównaniu do innych sfer aktywności poznawczej. Upośledzeniu umysłowemu może towarzyszyć nieadekwatny do stopnia upośledzenia umysłowego poziom funkcjonowania
językowego, chodzi o przypadki,gdy upośledzenie zdolności poznawczych jest znacząco głębsze niż upośledzenie umiejętności niewerbalnych. W takich sytuacjach u dziecka, obok upośledzenia językowego, diagnozuje się specyficzne zaburzenie rozwoju mowy.
Problemem jest też różnicowanie specyficznych zaburzeń rozwoju mowy i języka względem wtórnych objawów głuchoty i niedosłuchu, a także motorycznych objawów uszkodzeń neurologicznych oraz defektów anatomicznych w obrębie aparatu mowy. Zaburzenia słuchu we wczesnym dzieciństwie mogą prowadzić do głębokich opóźnień i zaburzeń w rozwoju mowy, lecz stany te nie są
kwalifikowane jako specyficzne zaburzenia rozwoju językowego. Nierzadko jednak specyficznym zaburzeniom rozwoju mowy mogą
towarzyszyć selektywne zaburzenia słyszenia, zwykle dźwięków o wysokiej częstotliwości.
Czasami, pomimo prawidłowego rozwoju umysłowego i językowego, występują nietypowe dla wieku nieprawidłowości w realizacji
głosek objawiające się zmianami w strukturze wyrazu (elizje, metatezy, nieregularne zastępowanie jednych dźwięków drugimi), które prowadzą do trudności w rozumieniu wypowiedzi dziecka przez otoczenie. Ten rodzaj zaburzeń jest rozpoznawany w przypadku, gdy rozwój
procesów poznawczych oraz czynności rozumienia i budowania wypowiedzi pozostaje w graniach normy, a głębokość zniekształceń artykulacyjnych znacznie wykracza poza specyfikę artykulacji dzieci na danym etapie rozwoju i nie można ich wiązać z nieprawidłowościami
sensorycznymi, anatomicznymi lub neurologicznymi.
W różnicowaniu specyficznych zaburzeń rozwoju mowy należy uwzględnić, czy:
– poziom rozwoju językowego dziecka jest opóźniony w stosunku do norm,
– mowa od początku rozwija się nieprawidłowo, czy też w pewnym okresie rozwój mowy przebiegał według norm rozwojowych,
– mógł zaistnieć jakiś czynnik patogenny wywołujący zaburzenia rozwoju językowego,
– dziecko było diagnozowane bądź leczone neurologicznie lub miało wykonywane badania specjalistyczne w związku z chorobami
wieku rozwojowego,
– objawy zaburzeń rozwoju mowy są pierwotne, czy są skutkiem innych zaburzeń (głuchoty, upośledzenia umysłowego, całościowych zaburzeń rozwojowych itp.),
– objawy mają charakter specyficzny (dotyczą trudności językowych), czy niespecyficzny (wynikają z różnych dysfunkcji mózgu,
np. zaburzeń interakcji, myślenia, uwagi itp.),
– dziecko korzystało dotychczas z terapii logopedycznej i jakie metody usprawniania rozwoju mowy stosowano.
Obraz specyficznych zaburzeń rozwoju językowego
Zaburzenia sensoryczne
– Dziecko przejawia znaczne trudności w rozumieniu wypowiedzi słownych,
– Dziecko posługuje się neologizmami i szczątkową formą wyrazów;
– Dziecko wypowiada deformowane quasi-słowa bez stałego
związku ze znaczeniem;
– Dziecko ma trudności w powtarzaniu słów;
– Dziecko dobrze rozumie gest, mimikę, pantomimę;
– Dziecko nie jest zainteresowane mową;
– Dziecko prawidłowo reaguje na muzykę;
– Dziecko nawiązuje dobry kontakt uczuciowy z otoczeniem;
– Dziecko ma zaburzony kontakt intelektualny z otoczeniem;
– Dziecko jest inteligentne.
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Zaburzenia motoryczne
– Dziecko poprawnie wykonuje proste polecenia słowne (dobry
stan słuchu i gnozji słuchowej);
– Dziecko nie mówi, unika mówienia, posługuje się okrzykiem, gestem, pantomimą;
– Dziecko nie powtarza słów i prostych zdań;
– Dziecko wolniej i gorzej rozwija się ruchowo;
– Dziecko jest często leworęczne, ma trudności w orientacji
przestrzennej;
– Dziecko wykazuje trudności z koncentracją uwagi w stopniu
właściwym dla wieku;
– Dziecko nawiązuje właściwy kontakt uczuciowy i intelektualny z otoczeniem;
– Dziecko jest inteligentne.

www.kozienicepowiat.pl

Informacje
Głównym celem terapii logopedycznej w przypadkach alalii prolongaty, alalii i niedokształcenia mowy o typie afazji jest budowanie i (lub) odbudowywanie kompetencji językowej oraz rozwijanie kompetencji i sprawności komunikacyjnej, kompetencji i sprawności językowej. Należy więc stwarzać sytuacje umożliwiające dziecku wykazanie się umiejętnościami komunikacyjnymi. Czynnikami aktywizującymi do działania językowego są potrzeby, zadania i cele.
Konsekwencje zaburzonego rozwoju języka nie zawsze są widoczne w potocznej komunikacji, mogą ujawniać się dopiero
wówczas, gdy mowa wymaga szczególnej precyzji słowa dla wyrażenia myśli, jednak prawidłowa wymowa jest podstawą kształtowania się umiejętności czytania i pisania. Zaburzenia artykulacyjne pojawiają się przeważnie również w pisaniu i czytaniu. Opanowanie sprawności w płynnym odczytywaniu zdań i tekstów oraz ich rozumienie zależy w decydującej mierze od poziomu rozwoju
mowy i myślenia ucznia.
Wyniki badań potwierdzają jednoznacznie, że istnieje ścisły związek przyczynowy między zaburzeniami mowy a występowaniem niepowodzeń szkolnych. Wykazały one, że zaburzenie mowy upośledza dziecko społecznie, a to z kolei wpływa na wypaczenie psychiki powodując u dzieci słabszych emocjonalnie stany obniżonego samopoczucia, zaś u tych o mocniejszej konstrukcji
systemu emocjonalnego – mocny bunt i walkę z otoczeniem. Dziecko z zaburzeniami mowy jest często nieśmiałe i nieufne, nie chce
wchodzić w interakcje z otoczeniem, by nie ujawniać swego deficytu. W związku z tym tak niezmiernie istotne dla prawidłowego
rozwoju dziecka, jego kariery szkolnej, a w perspektywie także całego życia jest odpowiednio wczesne zdiagnozowanie zaburzeń
oraz podejmowanie systemowych i wielospecjalistycznych działań terapeutycznych.
AGNIESZKA CABAN
Neurologopeda

Tematem przewodnim Światowego
Dnia Zdrowia jest Powszechna Opieka
Zdrowotna – wszędzie dla każdego.
Hasło tegorocznych obchodów ww. interwencji brzmi „Zdrowie dla wszystkich”.
„Zdrowie dla wszystkich” to nie tylko hasło tegorocznego Światowego Dnia
Zdrowia, ale wizja przyświecająca od
ponad siedemdziesięciu lat, działalności
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Doskonały, najwyższy możliwy poziom
zdrowia dla wszystkich ludzi, to wyzwanie dla światowych liderów i motyw przewodni wspierania krajów w dążeniu do
Uniwersalnej Opieki Zdrowotnej.
Celem Światowego Dnia Zdrowia jest
skupienie uwagi na konieczności zapewnienia powszechnej opieki zdrowotnej
i możliwych do osiągnięcia zyskach płynących z tego faktu. Światowa Organizacja Zdrowia wraz z partnerami podzieli
się przykładowymi sposobami osiągnięcia powszechnej opieki zdrowotnej poprzez serię wydarzeń i debat.

26 marca odbyła się XL Sesja Rady
Powiatu Kozienickiego V kadencji. Po
otwarciu obrad radni wysłuchali sprawozdania z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach w roku 2017.
Następnie podjęte zostały uchwały
w sprawach:
www.kozienicepowiat.pl

„Nikt nie powinien wybierać między
śmiercią, a trudnościami finansowymi.
Nikt nie powinien wybierać pomiędzy kupieniem leków, a kupieniem jedzenia”.
W 2018 roku naszym celem jest inspirowanie, motywowanie i doradzanie podmiotom związanym z powszechną opieką zdrowotną, by powzięły odpowiednie
działania sprzyjające powszechnej opiece
zdrowotnej.
– Inspirowanie – podkreślając wpływ
decydentów politycznych na transformację ogólnonarodowego stanu zdrowia; uświadamiając, że jest to proces
zaangażowany i ambitny zapraszając
do uczestnictwa w procesie zmian.
– Motywowanie – dzieląc się przykładami
z krajów, które już zbliżają się do osiągnięcia powszechnej opieki zdrowotnej; zachęcając innych do znalezienia
własnej ścieżki do osiągnięcia celu.
– Doradzanie – zapewniając narzędzia
do zorganizowanego dialogu politycznego na temat poprawy powszechności opieki zdrowotnej w danym kraju
lub wspierając takie wysiłki w innych
krajach (poprzez np. rozszerzenie
dostępności opieki, poprawę jakości
świadczonych usług medycznych,
zredukowanie konieczności odpłatno-

ści z własnej kieszeni).
– Co najmniej połowa ludzi na świecie
nie jest obecnie w stanie uzyskać niezbędnych usług zdrowotnych.
– Prawie 100 milionów ludzi jest zmuszanych do skrajnego ubóstwa, przetrwania za jedyne 1,90 USD lub mniej
dziennie, ponieważ muszą płacić za
usługi zdrowotne z własnej kieszeni.
– Ponad 800 milionów ludzi (prawie 12%
światowej populacji) wydaje co najmniej 10% swoich domowych budżetów na wydatki zdrowotne dla siebie,
chorego dziecka lub innego członka
rodziny. W budżecie domowym takie
wydatki traktowane są jako „katastrofalne wydatki”.
– Pokrywanie katastrofalnych wydatków
na opiekę zdrowotną jest problemem
globalnym. W bogatszych krajach
w Europie, Ameryce Łacińskiej i niektórych częściach Azji, które osiągnęły
wysoki poziom dostępu do usług zdrowotnych, coraz więcej osób wydaje co
najmniej 10% swoich domowych budżetów na wydatki zdrowotne.

– delegowania Radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
– wyrażenia zgody na wynajem powierzchni użytkowej w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Kochanowskiego 28 w Kozienicach,
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na

lata 2018 – 2028,
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2018 rok.
MONIKA WIRASZKA

Powiatowa Stacja
Sanitarno – Epidemiologiczna
w Kozienicach

Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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GMINA GARBATKA-LETNISKO

27 marca 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi
w Garbatce-Letnisku odbył się Apel
Wielkanocny. Uczniowie wcielili się
w role prezenterów telewizyjnych
i dziennikarzy oraz świadków wydarzeń
zbawczych Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa. Młodzi mieli za zadanie
zrelacjonować wydarzenia z Wielkiego
Tygodnia. Spektakl zawierał trzy sceny:
relację z góry Golgota, z pustego grobu,
czyli miejsca Zmartwychwstania Chrystusa oraz znad Jeziora Galilejskiego,
gdzie miał miejsce nadzwyczajny połów
ryb. Uczniowie z pasją zaangażowali się
w swoje role, by jak najlepiej oddać klimat tych wydarzeń. Uzupełnieniem gry
aktorskiej był występ chóru szkolnego
pod opieką Dariusza Rodakowskiego.
Po przedstawieniu głos zabrali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego,
a następnie dyrektor Agnieszka Babańca,
wicedyrektor Ewelina Piecyk-Kowalska
oraz Proboszcz Parafii pw. Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny ks. kan. Augustyn Rymarczyk, który zwrócił uwagę
zebranych na głębszy sens Świąt Zmartwychwstania – świętowanie zwycięstwa
Jezusa – Słońca nie znającego Zachodu.
Życzenia złożyli również Wójt Gminy
Garbatka-Letnisko Robert Kowalczyk

oraz Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Mazur. Wśród zaproszonych
gości byli także Magdalena Marszałek
– przedstawicielka Urzędu Gminy oraz
przedstawiciele Rady Rodziców.
Uczniów opieką merytoryczną objęli ks. Łukasz Bociek, siostra Jadwiga
Szczepańska, Lidia Bartosiewicz oraz
Anna Rutka. Natomiast dekorację przygotowała Agata Styczyńska.
Dziękujemy uczniom, którzy za-

angażowali się w przygotowanie inscenizacji: Mateuszowi Szafrańskiemu, Pawłowi Sobczykowi, Ernestowi
Abramczykowi, Jakubowi Mazurowi,
Michałowi Jędraskowi, Mai Walczak,
Justynie Waszkiewicz, Maciejowi Zarębie, Julii Spytek, Jakubowi Chmielewskiemu, Kacprowi Wiraszce, Szymonowi Jędrysowi, Laurze Rutce oraz Zofii
Bolesławskiej.
Ks. ŁUKASZ BOCIEK

Pełen emocji rajd, dla nieustraszonych
odcinek specjalny, nagrody i upominki
oraz koncerty! A to wszystko w atmosferze dobrej zabawy i zdrowej rywalizacji! Tak w wielkim skrócie można opisać
już VI edycję „Motocyklowej Pogoni za
Wiosną” zorganizowaną 7 kwietnia br.
w Garbatce-Zbyczyn.
W pogodną sobotę sympatycy motocykli i quadów przybyli, nie tylko aby się
spotkać na terenie Siedliska „Gnysiówka”, lecz przede wszystkim, by rywalizować o miano najlepszego, wiosennego
motocyklisty. Wystartowało ponad stu
uczestników. Pierwszą konkurencją była
jazda na orientację w terenie, która na pozór łatwa, niejednemu uczestnikowi przysporzyła kłopotów.
Jednak najbardziej widowiskową
i spektakularną konkurencją była trasa na
odcinku specjalnym. Motocykliści musieli dwukrotnie przejechać przez niewielką
rzekę oraz pokonać wzniesienia. Na ich
trasie nie zabrakło również różnego rodzaju przeszkód jak kłody czy … samochody! Pierwsze miejsce w tegorocznej

„Pogoni” zdobył: Michał Borkowski, drugie miejsce Piotr Świątek, trzecie miejsce
zaś należało do Mariusza Glegoły.
Jak co roku organizatorami rajdu byli
Sekcja Motocyklistów LKS Plon oraz
Wójt Gminy Garbatka-Letnisko. Cała im-

preza odbyła się również pod patronatem
okolicznych włodarzy tj. Wójta Gminy
Policzna, Wójta Gminy Gniewoszów oraz
Wójta Gminy Sieciechów.
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AGNIESZKA DZIEWICKA
www.kozienicepowiat.pl

W niedzielę, 8 kwietnia br. obchodziliśmy 74. Rocznicę Bitwy pod Molendami. Obchody rozpoczęły się o godz.
12.00 Mszą Świętą w intencji uczestników bitwy, jak również zamordowanych
mieszkańców wsi Molendy. Nabożeństwo zostało odprawione w Kościele pw.
NNMP w Garbatce-Letnisku. Uroczystą
Eucharystię odprawił Proboszcz Parafii pw. NNMP w Garbatce-Letnisku –
ks. kan. Augustyn Rymarczyk. W uroczystościach udział wzięli m.in. przedstawiciele władz samorządowych Gminy
Garbatka-Letnisko,
parlamentarzyści,
samorządowcy, przedstawiciele partii
politycznych, kombatanci, służby mundurowe, stowarzyszenia, instytucje państwowe, placówki oświatowe oraz licznie
zgromadzeni mieszkańcy.
Dalsza część obchodów odbyła się
pod Pomnikiem Ofiar Pomordowanych
w miejscowości Molendy. Tam przemówienie wygłosił Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Robert Kowalczyk.
– Stoimy w miejscu będącym cichym

www.kozienicepowiat.pl

świadkiem zmagania polskiego żołnierza z tymi, którzy pychą i pogardą
wkroczyli w nasz ojczysty próg domowy – mówił Wójt – My wszyscy
nosimy w sobie wielki dług w stosunku do tych, którzy przed laty podjęli
walkę z najeźdźcą. Zwyciężyli, płacąc
za to swoim życiem. Tutaj czcimy ich
pamięć i bohaterstwo – przypomniał
wszystkim przybyłym.
Włodarz podziękował również za
udział w obchodach mieszkańcom wsi
Molendy, kombatantom, pocztom sztandarowym, samorządowcom, młodzieży szkolnej, zaproszonym gościom, jak
również księżom za odprawienie Mszy
Świętej w intencji poległych w walce.
W tym szczególnym miejscu i w tym
szczególnym dniu nie zabrakło także
modlitwy księży tutejszej Parafii oraz

ciepłych i doniosłych słów ze strony
przybyłych parlamentarzystów oraz samorządowców.
Rys historyczny tego wydarzenia
przypomniała uczennica Publicznej
Szkoły Podstawowej w Garbatce-Letnisku, natomiast lokalny patriota Andrzej
Zwolski wyrecytował wiersz. Podczas
tegorocznych obchodów, za wkład w szerzenie lokalnego patriotyzmu, polskości
nagrodzono zasłużonego Kombatanta –
Bolesława Warchoła. Następnie przybyłe
delegacje, aby oddać hołd poległym, złożyły pod Pomnikiem wiązanki kwiatów
oraz znicze.
Na wszystkich przybyłych czekał także „żołnierski” poczęstunek zorganizowany przez władze samorządowe Gminy
Garbatka-Letnisko.
AGNIESZKA DZIEWICKA
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GMINA GŁOWACZÓW

Gmina Głowaczów w 2018 roku zrealizowała i realizować będzie wiele inwestycji. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.
1. Zakup nowej kołowej koparko – ładowarki marki JCB 3CX GLOBAL na
potrzeby Gminy Głowaczów za kwotę 318.939,00 zł – dostawa odbyła się
21.02.2018 r.
2. Budowa drogi gminnej o długości
874,83 m w miejscowości Lipa wraz
z budową oświetlenia ulicznego oraz
przejścia dla pieszych – wartość zadania 1.251.592,24 zł, w tym środki
z dotacji z Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 50% – planowany termin zakończenia inwestycji 09.07.2018 r.
3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ignacówka Bobrowska –
Stawki – etap I, odcinek Bobrowniki
– Stawki o długości ok. 3500 m – wartość zadania 302.390,00 zł – planowany termin zakończenia inwestycji
29.06.2018 r.
4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Głowaczów,
ul. Rudki o długości ok. 400 m – wartość zadania 237.417,47 zł – planowany termin zakończenia inwestycji
29.06.2018 r.
5. Połączenie sieci wodociągowej Michałów – Grabnowola o długości ok. 1200 m – wartość zadania
109.998,97 zł – planowany termin zakończenia inwestycji 16.07.2018 r.
6. Zaprojektowanie i wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy
Ośrodku Zdrowia w Głowaczowie
– wartość zadania 86.535,00 zł – planowany termin wykonania zadania
15.06.2018 r.
7. Wykonanie ujęcia wód podziemnych
w miejscowości Miejska Dąbrowa –
studnia nr 3 (zastępcza) – wartość zadania 120.235,00 zł – planowany termin wykonania zadania 15.06.2018 r.
8. Budowa żłobka gminnego w Głowaczowie w systemie „zaprojektuj i buduj”.
Zadanie obecnie jest na etapie wyboru
wykonawcy – w dniu 04.04.2018 r.
otwarto oferty, cena najkorzystniejszej
oferty wynosi 750.000,00 zł. Inwestycja będzie dofinansowana w kwocie
460.000,00 zł z programu „Maluch
+” – planowany termin zakończenia
inwestycji 30.11.2018 r.
9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosny – odcinek o długości
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488,61 m. Zadanie obecnie jest na
etapie procedury przetargowej – planowany termin realizacji inwestycji
01.10.2018 r.
10. Przebudowa, rozbudowa i zmiana
sposobu użytkowania budynku remizy OSP w Lipie na centrum kulturalno – rekreacyjne – wartość zadania
1.303.535,76 zł (dotacja z UE w kwocie ok. 320 tys. zł), planowany termin
zakończenia inwestycji 31.05.2018 r.
11. Dobudowa sali gimnastycznej wraz
ze stołówką przy Publicznej Szkole
Podstawowej im. Wojciecha Bartosza
Głowackiego w Brzózie – wartość
zadania ok. 3.000.000,00 zł, w tym
etap III – 1.668.459,56 zł, (dotacja ok.
50%) – planowany termin zakończenia inwestycji 30.08.2018 r.
12. Zlecono opracowanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Głowaczów dla miejscowości:
Zadanie I – Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości
Głowaczów, ul. Górna,
Zadanie II – Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów.
Łączna wartość opracowania dokumentacji wyniesie 20.000,00 zł – termin
wykonania zadania 28.12.2018 r.
13. Trwają prace przygotowawcze związane z uporządkowaniem terenu
przeznaczonego pod wielofunkcyjny
zbiornik wodny w Głowaczowie.
14. Wykonano kapitalny remont wnętrza
budynku remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Miejskiej Dąbrowie – sali,
zaplecza socjalnego, łazienek oraz garażu – koszt wykonanych prac opiewa
na kwotę około 30.000,00 zł.
15. Wymieniono podłogę w uczniowskiej
szatni oraz w gabinecie dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Cecylówce – Brzózkiej, zostały zakupione
również nowe wieszaki – łączny koszt
zadania to około 10.000,00 zł.
16. Powiększono salę lekcyjną oraz pomalowano pomieszczenie i część korytarza w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Batalionów Chłopskich
w Ursynowie. Zadanie zostało zrealizowane z pomocą pracowników Urzędu Gminy w Głowaczowie, po wcześniejszym udostępnieniu niezbędnych
materiałów zakupionych przez Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi
„Nasze Dzieci” – łączny koszt remontu wynosi około 15.000,00 zł.
Rozpoczęcie następnych inwestycji
nastąpi w najbliższym czasie.
MAGDALENA KONOPKA
ANDRZEJ GLEGOŁA
www.kozienicepowiat.pl
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GMINA GNIEWOSZÓW
Krzysztof Kamil Baczyński
Nim zamilkną dzwony
„Jeszcze dzisiaj biją dzwony
płacz żałosny płacz strwożony
męka Pańska coraz bliżej
oczy syna coraz wyżej
wypatrują Ojca…”

Wielkanoc jest najstarszym i największym świętem chrześcijańskim. Świętem
radości, napełniającym nas miłością, dającym nam nadzieję doznania łask Bożych. Dzielmy się tą radością z bliskimi.
Oprawa i obrzędowość tych świąt jest
niezwykle ważna, radosna i barwna.
24 i 25 marca 2018 r w Gniewoszowie odbył się II Kiermasz Wielkanocny
połączony z konkursem na Najpiękniejszą
Palmę Wielkanocną Sanktuarium NMP
Królowej Różańca Świętego w Wysokim
Kole. 24 marca w ZSP w Gniewoszowie
o godz. 10:00 Marcin Szymon Gac Wójt
Gminy Gniewoszów powitał wszystkich
przybyłych na kiermasz mieszkańców i złożył świąteczne życzenia zdrowych, pełnych
radości i miłości świąt, spotkań w gronie rodziny i zaprosił do obejrzenia kolorowych
stoisk twórców rękodzieła artystycznego.
A byli nimi: rodzice uczniów Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego oraz Gimnazjum
w Gniewoszowie, Grzegorz Gordat, Aneta
Piskała, Klub Seniora „Zawsze Aktywni”,
Ewa Wierzba, Anna Ługowska oraz Stowarzyszenie „NASZ BOREK”.
Program artystyczny rozpoczął występ słowno – muzyczny grupy przedszkolnej, nagrodzonej wielkimi brawami,
którą przygotowały – Jolanta Jabłońska,
Żaklina Banaś, Żaneta Jagiełło – Ostrowska, Kamila Gugała, Sylwia Urbanek
oraz Katarzyna Szewczyk.
Następnie odbyły się Eliminacje
Gminne III Powiatowego Przeglądu Przyśpiewek Dyngusowych i Pieśni Wielkanocnych. Jako pierwszy wystąpił zespół
uczniów z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gniewoszowie w składzie: Anna
Stępień, Natalia Haber, Amelia Pawlik,
Klaudia Sztrekier, Maria Banaś, Zofia Pawelec, Patryk Kamela oraz Marcin Krakowiak. Zespół przygotowały: Bożena Sykut, Maryla Markiewicz, Marta Słyk oraz
Aldona Gołębiowska. Publiczną Szkołę
Podstawową w Wysokim Kole reprezentowali: Klaudia Abramczyk, Kamila Ciesielska, Wiktor Kozieł, Maciej Madejski,
Amelia Majewska, Damian Pawlak oraz
Marcel Piskorek, których opiekunkami
były Anna Burza oraz siostra Paula Dorota
Pająk, a akompaniował Dariusz Kosmowski. Na zakończenie wystąpiły uczennice
Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie: Katarzyna Ziemska, Paulina Chmielewska, Aleksandra Szymańska, Nina
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Wrochna, Wiktoria Pawłowska, Weronika
Tyburca, Natalia Wójcik oraz Aleksandra
Ziemska, przygotowane przez Bożenę Sykut oraz Marylę Markiewicz.
Jury w składzie: Anna Szymańska –
nauczycielka muzyki i plastyki z Dęblina
– przewodnicząca, Teresa Seredyn – Radna Rady Gminy oraz Marcin Szymon Gac
– Wójt Gminy Gniewoszów, po obejrzeniu
prezentacji i burzliwych obradach postanowiło I miejsce przyznać uczniom Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Gniewoszowie, II miejsce uczniom PSP w Wysokim
Kole. Do Rozniszewa na III Powiatowy
Przegląd Piosenki Dyngusowej i Pieśni
Wielkanocnych pojadą więc dwa zespoły
z Gniewoszowa. Wszystkich uczestników
eliminacji nagrodzono gromkimi brawami,
zwycięzcy i wszyscy uczestnicy otrzymali
dyplomy oraz skromne upominki.
W czasie obrad jury Marcelina Banaś,
Anna Lewicka oraz Danuta Błażyńska ze
Stowarzyszenia „NASZ BOREK” zaprezentowały krótki program – Wielkanoc
w poezji i literaturze.
Atrakcją kiermaszu oprócz pięknych
ozdób świątecznych była degustacja żuru
– jednej z tradycyjnych potraw wielkanocnych.
O godz. 11.30 odbyła się degustacja ciast, które brały udział w konkursie
„Wielkanocne wypieki”. Ciasta wykonane zostały przez Danutę Stępień z Regowa Starego, Barbarę Czerską ze Sławczyna, Paulę Stępień i Katarzynę Szewczyk
z Oleksowa. Wszyscy, którzy je degustowali (szczególnie jury) jednogłośnie
orzekli, że wszystkie są pyszne. I miejsce
i główną nagrodę jury w składzie: Dariusz

Frąc – Restauracja Verona, Teresa Seredyn, Anna Szymańska oraz Joanna Miturska pracownik Urzędu Gminy w Gniewoszowie przyznało Barbarze Czerskiej
za ciasto „Zając”, pozostałe panie otrzymały wyróżnienia, a w nagrodę dyplomy
uczestnictwa oraz drobne upominki.
Kiermasz zakończył się podziękowaniami dla wszystkich tych, którzy przyczynili się do jego organizacji oraz życzeniami spotkania za rok.
Szczególne podziękowania należą się
ofiarodawcom produktów do przygotowania żuru wielkanocnego oraz sponsorom nagród w konkursach, a byli nimi:
• Paweł Wieczorek – Winnica Wieczorków – Borek,
• Ewa Jasik – Sklep spożywczo – przemysłowy – Gniewoszów,
• Patrycja Banaś – Centrum Handlowe
Banaś – Gniewoszów,
• Marianna Jankowska – Sklep Almar –
Gniewoszów,
• Elżbieta Burza – Sklep mięso – wędliny
– Gniewoszów,
• Gminna Spółdzielnia Samopomoc
Chłopska – Gniewoszów,
• Waldemar Płachta Sklep – Wysokie
Koło,
• Zachariusz Madejski – Piekarnia Milenka – Regów Nowy,
• Dariusz Spytek – Sklep – Borek,
• Adam Araźny – Sklep wielobranżowy –
Borek,
• Marcin Szymon Gac – Wójt Gminy
Gniewoszów.
Jeszcze raz serdecznie wszystkim
dziękuję i zapraszam za rok.
DANUTA BŁAŻYŃSKA
www.kozienicepowiat.pl

21 marca 2018 r. w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Gniewoszowie odbyła
się już po raz IX akcja promująca zdrowy
styl życia pod hasłem „Warzywno-owocowy zawrót głowy”.
Od godzin rannych uczniowie wraz
z rodzicami przygotowywali owocowo –
warzywne smakołyki: szaszłyki, koreczki oraz sałatki. Samodzielnie wykonane
potrawy w przerwach warsztatowych
uczniowie mogli degustować.
Całe wydarzenie rozpoczęto przedstawieniem pt. „Zdrowy Czerwony Kapturek”, przygotowanym przez uczniów
klasy III a pod kierunkiem Marii Witek.
W dalszej części uczniowie uczestniczyli w zabawach sprawnościowych na
sali gimnastycznej. Oryginalność zabaw
z użyciem nietypowych przedmiotów
oraz warzyw i owoców sprzyjała integracji uczniów starszych z młodszymi.
Atrakcją okazały się również zajęcia
jogi śmiechu, prowadzone przez trenerkę
Elżbietę Skoczylas. To właśnie śmiech
był podstawową aktywnością podczas
tych zajęć i to on miał za zadanie „uzdrowić” umysł i ciało ćwiczących dzieci.
Uczniowie, wzorem lat ubiegłych, przygotowywali na konkurs prace przestrzenne
z owoców i warzyw pod nazwą „Owocowo – warzywny pojazd” i jak co roku prac
wpłynęło bardzo dużo, bo aż 42. Ich róż-

norodność i oryginalność wzbudzała
wśród oglądających
podziw i zachwyt.
Kreatywność twórców była ogromna
i trudno było wytypować zwycięzcę,
dlatego każdy uczeń,
który wykonał pojazd został nagrodzony drobnym upominkiem oraz owocem
kokosa.
W dniu tym nie
brakowało owoców
i warzyw pod różną
postacią, którymi
wszyscy chętnie się częstowali.
Aby skutecznie i trwale ukształtować nawyki żywieniowe, dzieci nie tylko otrzymały porcje owoców i warzyw,
ale również uczestniczyły w działaniach
edukacyjnych, informujących o zaletach
ich spożywania. Starsi uczniowie, reprezentując swoje grupy, rozwiązywali quiz
wiedzy o zdrowym żywieniu.
Ogromne podziękowania skierowano do:
• Doroty Skuzy SMARGO,
• Agnieszki Rokity Restauracja pod Lipą,
• Edyty i Piotra Włodarczyków,
• Moniki i Ireneusza Ścibior

oraz do kierownictwa sklepów:
• Kaufland Dęblin,
• Kaufland Puławy,
• Carrefour Puławy,
którzy wsparli nasze działania finansowo
i przekazali owoce oraz warzywa, dzięki
czemu akcja mogła się odbyć. Uczniowie otrzymali sporą porcję zabawy, dużą
dawkę witamin oraz konkretną wiedzę na
temat zdrowego odżywiania.
Organizatorami akcji byli Maria Witek, Marta Słyk i Maryla Markiewicz.
MARIA WITEK

20 marca 2018 roku (tj. początek astronomicznej wiosny) Bibliotekę Publiczną Gminy Gniewoszów pod opieką Teresy Filiks odwiedzili pierwszoklasiści z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gniewoszowie, aby wspólnie powitać wiosnę. Choć za oknem
prószył śnieg, dzieci były pewne, że wiosna w końcu przyjdzie, czego dowodem były
zrobione przez nie kolorowe kwiaty z papieru. Na początku spotkania uczniowie dowiedzieli się co oznacza zwyczaj topienia Marzanny, oglądając ilustracje w książkach.
Następnie wspólnie zrobiliśmy Marzannę, a każde dziecko chciało mieć w tym swój
udział.
Na koniec, gdy kukła symbolizująca zimę, choroby i zło była gotowa, zaśpiewaliśmy
piosenkę o wiośnie, która miała przegonić białą zimę. Niestety pogoda zrobiła nam psikusa
i Marzanna, musiała zostać w bibliotece.
PAULA STĘPIEŃ

Rok 2018 został ogłoszony Rokiem Zbigniewa Herberta, 21 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Poezji oraz
początek astronomicznej wiosny. Z tej okazji 19 marca br. uczestnicy spotkania z cyklu „Herbatka dla Babci i Dziadka”
spotkali się w Bibliotece Publicznej, na popołudniu z wierszem i piosenką. Wysłuchali szkicu o życiu i twórczości Zbigniewa Herberta oraz obejrzeli prezentacje wierszy: „Dwie krople” oraz „Pamięci żołnierzy wyklętych”, a także wspomnienie
o poecie pt. „Niezłomny”. Po dyskusji, w drugiej części spotkania uczestnicy czynnie włączyli się w prezentację wierszy
o wiośnie. Choć za oknem tęga zima, w bibliotece dzięki prezentowanej poezji kwitły kaczeńce i stokrotki, śpiewały ptaki.
Zespół Skaldowie gonił króliczka, a Marek Grechuta śpiewał „Wiosna, wiosna, wiosna, ach to TY…”.
DANUTA BŁAŻYŃSKA
www.kozienicepowiat.pl
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GMINA GRABÓW NAD PILICĄ

W dniach od 7 do 15 marca w naszej
szkole, dzięki wsparciu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą
oraz zaangażowaniu wszystkich uczniów
i nauczycieli odbył się Tydzień Profilaktyki
pod hasłem ,,Żyj zdrowo i bezpiecznie”. Celem akcji była promocja zdrowego stylu życia
oraz propagowanie zasad bezpieczeństwa.
W trakcie festiwalu zorganizowano
w klasach młodszych wiele działań promujących zdrowy styl życia. Uczniowie poprzez
pogadanki i prezentacje multimedialne pogłębiali wiedzę na temat zasad zdrowego
odżywiania. Każdego dnia dzieci otrzymywały zdrowe produkty, takie jak: serki, batoniki zbożowe, soki, mleko. Poszczególnym
dniom tygodnia zostały przydzielone indywidualne kolory. W środę wszyscy ubrali się
na biało i mówiono o produktach mlecznych.
W czwartek był dzień zbożowego batonika,
więc dominował kolor brązowy. Odbyły się
pogadanki o produktach zawierających zboże. W piątek miał miejsce dzień zdrowego
soku. Dzieci ubrały się na pomarańczowo.
W poniedziałek był dzień mleka. Przeprowadzono szereg rozmów na temat: „Dlaczego
warto pić mleko?’’. W ostatnim dniu akcji
przeprowadzono podsumowanie, w związku
z tym każdy ubrał się na kolorowo. W klasach 0 – 3 został przeprowadzony konkurs
plastyczny pt. „Jedz owoce i warzywa, to na
zdrowie dobrze wpływa’’. W tym konkursie wszyscy otrzymali nagrody. Uczniowie
z klasy 3 a przygotowali przedstawienie
o witaminkach dla dzieci z klas młodszych
i przedszkolaków.

W klasach starszych, na tydzień przed
rozpoczęciem akcji, został ogłoszony
konkurs plastyczny dla uczniów ,,Jak
rozumiesz zdrowy styl życia?’’. W odpowiedzi wpłynęły prace indywidualne
i grupowe od uczniów z różnych klas.
Podczas akcji było nie tylko aktywnie
i wesoło, ale również smacznie i zdrowo. Przez pierwsze cztery dni wszyscy
uczniowie klas 4 – 7 oraz klas gimnazjalnych brali udział w konkursie ,,Zdrowe
drugie śniadanie’’. Konkurs ten był poprzedzony lekcjami na temat prawidłowych nawyków żywieniowych.
Dla uczniów zostały zorganizowane
warsztaty profilaktyczne. Uczniowie klas 5,
6 i 7 uczestniczyli w zajęciach, które poprowadził młodszy aspirant Mariusz Warmijak
z Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach. Natomiast uczniowie klas gimnazjalnych oraz klasy siódmej wzięli udział

w warsztatach na temat mniejszości narodowych i etnicznych w naszym kraju. Wisienką na torcie okazał się „Dzień Sałatkowy”.
Uczniowie gimnazjum przygotowali zdrowe
przekąski, które sami reklamowali i z powodzeniem sprzedawali na przerwach.
15 marca odbyło się podsumowanie akcji, podczas którego przedstawiono wnioski
z ankiety na temat zdrowego odżywiania
się oraz wyniki przeprowadzonych konkursów. W konkursach indywidualnych wzięło
udział 28 uczniów, a w konkursy klasowe
zaangażowało się 9 klas. Każdy uczestnik
konkursów otrzymał nagrodę indywidualną,
nagrody otrzymały również zwycięskie klasy. Był to dla uczniów ciekawy oraz pouczający tydzień, pełen atrakcji i niespodzianek.

dumni, że twórczość Bożeny Pisarek została wyróżniona przez jury spośród 14 nadesłanych konkursowych prac. Mamy nadzie-

ję na kontynuowanie warsztatu i życzymy
kolejnych sukcesów.
ANNA PLESIEWICZ-TRZECIAK

HONORATA KOCYK
MAŁGORZATA STĘPIEŃ

MAŁGORZATA ŻURAWSKA – JANAS

„Tak moi drodzy jest w demokracji
Że zwykły człowiek to nie ma racji
Więc chłop posiwiał, schudł i jest łysy
Przez urzędowe, bzdurne przepisy.”
Tak brzmi puenta wyróżnionej fraszki
pt. „Kłopoty rolnika” autorstwa Seniorki
Bożeny w II Regionalnym Konkursie Poetyckim organizowanym przez Kozienicki
Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.
Pod tym błyskotliwym pseudonimem
kryje się mieszkanka Grabowa nad Pilicą –
Bożena Pisarek, która dotychczas tworzyła
w swoim domowym zaciszu. Zaangażowanie i wkład w lokalną kulturę zostało
docenione przez Wójta Gminy Euzebiusza
Strzelczyka, który w dowód uznania ufundował nagrodę specjalną dla rodzimej poetki. Wręczyła ją, podczas rozstrzygnięcia
konkursu 24 marca br., Małgorzata Siekut
pracownik Centrum Aktywizacji Społeczności Lokalnej „CYBERIA”. Jesteśmy
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Tegoroczną Niedzielę Palmową,
seniorzy z Grabowa nad Pilicą, spędzili wspólnie, uczestnicząc w przedsięwzięciach organizowanych na terenie Muzeum Wsi Radomskiej. Dzięki
wsparciu, jakie otrzymali od Wójta
Euzebiusza Strzelczyka, działający
od trzech lat Klub Seniora „Zaciszna Przystań”, miał możliwość spędzić ten dzień nieco inaczej. Ciesząc
się pierwszymi promieniami słońca,
w wiosennej atmosferze ducha, przemierzali szlak muzeum. Zwiedzając
wioski z byłego województwa radomskiego, odbyli wręcz podróż w czasie,
do swej młodości i beztroskich lat. Na
ich twarzach widać było radość oraz
poruszenie. Wspominali na każdym
kroku o ekspozycji: młocce, sianokosach, kieracie, kolebce; wspomnienia
wręcz ożywały i były namacalne dzięki
aranżacjom, nie tylko wnętrz obiektów
architektonicznych. Czasowa wystawa poświęcona Wielkanocy, w każdej zagrodzie, również prowokowała
do opowieści, jak to kiedyś bywało.
Najciekawsze dotyczyły „psikusów
na półpoście”, jak to „...bramę albo
wóz na oborę wciągano, a w domach

gdzie ładne panny mieszkały, malowano szyby, by na drugi dzień podziwiać
wdzięki panien przy ich skrobaniu...”.
„...Ech, co to były za czasy...”, często
wypowiadane westchnienia, malowały przepiękny sentyment na twarzach,
a niekiedy i łezka pojawiała się ze
wzruszenia.
Jak można przeczytać na stronie
muzeum: „Ekspozycje przybliżają klimat wiosennego świętowania dawnej
wsi na przykładzie zwyczajów, obrzędów i praktyk magicznych związanych
z Wielkim Postem i Wielkanocą. Okres
wielkanocny w Radomskiem posiadał
zarówno kontemplacyjny i wyciszony
charakter, jak też nastrój radosny i pełen nadziei na pomyślny czas. Był efektem połączenia się liturgii i obchodów
kościelnych oraz tradycji ludowych,
czasem nawet przedchrześcijańskich.”;
rzeczywistość wsi, jest idealnie odzwierciedlona, tak jak jeszcze pamiętają seniorzy z Grabowa nad Pilicą.
Najważniejszym punktem programu, a przede wszystkim celem wyjazdu, był udział w procesji z palmami
oraz we Mszy Św. w zabytkowym kościele św. Doroty z Wolanowa, celebro-

Barbara Ignacak – na co dzień nauczyciel zajęć artystycznych w Zespole Szkół w Grabowie nad Pilicą,
zaś po godzinach wybitna artystka,
wyrażająca swoją pasję między innymi na płótnie czy gobelinie. Jej prace od 1984 roku ukazują się na wielu indywidualnych oraz zbiorowych
wystawach, a także znajdują miejsce
w zbiorach kolekcjonerów dzieł sztuki w kraju i za granicą. Tym razem
w GOK w Grójcu 23 marca br. odbyła
się inauguracja jej indywidualnej wystawy malarstwa, grafiki oraz gobelinu. Przewodnim tematem malarskich
impresji była kobieta i jej integralne
połączenie z przyrodą.
Wernisaż z pełnym uznaniem dla
talentu swoją obecnością zaszczycili
koledzy nauczyciele z ZS w Grabowie
nad Pilicą oraz Wójt Gminy Euzebiusz
Strzelczyk z małżonką.
Nasza skromna o pogodnym usposobieniu artystka swoją przygodę ze
sztuką pielęgnuje od dzieciństwa. Jest
absolwentką Państwowego Liceum
Sztuk Plastycznych w Nałęczowie oraz
ukończyła Grafikę na Wydziale Sztuki Politechniki Radomskiej. W swojej

pracy zawodowej stara się uwrażliwić
młodzież na piękno sztuki, uważa, że
„sztuka łagodzi obyczaje” i wyzwala
pozytywne emocje i twórcze myślenie.
Jesteśmy pełni podziwu i dumy, że
w naszym gronie pedagogicznym zasiada nauczyciel osiągający sukcesy
w dziedzinie sztuk plastycznych oraz,

www.kozienicepowiat.pl

wanej przez ks. biskupa Henryka Tomasika. Po uroczystości poświęcenia
palm oraz Eucharystii, seniorzy szczęśliwie i radośnie powrócili z wyprawy.
Jak sami przyznają, to był wspaniały,
jednodniowy, powrót do przeszłości.
MAŁGORZATA SIEKUT

że nasza młodzież może czerpać nauki
od utalentowanego artysty.
Gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych udanych wernisaży.
ANNA PLESIEWICZ-TRZECIAK
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GMINA KOZIENICE

19 marca 2018 r. w Ognisku Pracy
Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski”
w Kozienicach miało miejsce ogłoszenie wyników XV Konkursu Ortograficznego: „Dyktando 2018 o Złote
Pióro Burmistrza Gminy Kozienice”,
który odbył się 21.02.2018 r. Wzięło
w nim udział 60 uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z powiatu kozienickiego. Tekst dyktanda
nawiązywał do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Na wstępie Pani Urszula Strzelczyk, dyrektor OPP „OJ” powitała
wszystkich przybyłych oraz zaprezentowała egzemplarz specjalnie grawerowanego wiecznego pióra, które
wraz z tytułem „Mistrza Ortografii”
było główną nagrodą w konkursie. Następnie głos zabrał Burmistrz Gminy
Kozienice Tomasz Śmietanka, który
podkreślił złożony charakter ortografii
języka polskiego. Wskazał na historyczne i geograficzne uwarunkowania
pisowni naszego języka. Przewodnicząca komisji konkursowej, pani Leokadia Cieślik, doradca metodyczny
Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, zwróciła uwagę na wysoki poziom trudności tekstu tegorocznego dyktanda,
w którym było wiele złożonych nazw
własnych. Wyraziła również swoje
uznanie dla umiejętności wszystkich
uczestników konkursu.
Wręczanie dyplomów rozpoczęto
od podziękowań dla nauczycieli reprezentujących poszczególne szkoły.
Wyróżniono wielu uczestników przyznając im ex aequo IV miejsce oraz
wręczając specjalny dyplom i nagrodę
– „Nowy słownik ortograficzny języka
polskiego” autorstwa Bartłomieja Łuczaka i Moniki von Basse. Zdobywcy
III miejsca otrzymali dyplom, maskotkę – mądrą sowę oraz „Słownik terminów literackich i gramatycznych”
Zuzanny Dominów i Marcina Dominów. Zdobywcom II miejsca wręczono
dyplom, maskotkę – mądrą sowę oraz
„Popularny słownik poprawnej polszczyzny” Agaty Gałczyk.
Tytuł „Mistrza Ortografii” wraz
ze specjalnym certyfikatem przyznano Julii Grądziel z Zespołu Szkół
i Placówek Oświatowych w Magnuszewie oraz Dawidowi Andrejczukowi z Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Zygmunta Starego w Kozie-
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nicach. Oprócz dyplomu za zajęcie
I miejsca otrzymali oni maskotkę,
statuetkę, „Słownik poprawnej polszczyzny PWN” autorstwa Lidii Drabik
i Elżbiety Sobol oraz specjalne wieczne pióra wręczane przez pana burmistrza, Tomasza Śmietankę.
Certyfikaty uprawniające do posługiwania się tytułem „Mistrz Ortografii” i okolicznościowe statuetki przyznano również placówkom, do których
uczęszczają zwycięzcy konkursu.
Klasyfikacja końcowa XV Konkursu Ortograficznego: „Dyktando 2018
o Złote Pióro Burmistrza Gminy Kozienice” prezentuje się następująco:
Kategoria: Szkoły Podstawowe, klasy
IV – VI:
I miejsce: Julia Grądziel z Zespołu
Szkół i Placówek Oświatowych
w Magnuszewie, nauczyciel – Ewa
Stopka,
II miejsce: Lena Maj PSP nr 1 w Kozienicach, nauczyciel – Barbara Mikos,
III miejsce: Oliwia Pracz z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych
w Magnuszewie, nauczyciel – Ewa
Stopka.
Wg szkół:
I miejsce: Zespół Szkół i Placówek
Oświatowych w Magnuszewie,
II miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Urszuli Kochanowskiej
w Kozienicach,
III miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego
w Kozienicach.

Kategoria: Gimnazja oraz VII klasy
Szkół Podstawowych:
I miejsce: Dawid Andrejczuk z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
im. Zygmunta Starego w Kozienicach, nauczyciel – Magdalena Biegalska,
II miejsce: Patrycja Murawska z Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie,
nauczyciel – Anita Pawlonka,
III miejsce: Eryk Lentas z Publicznego
Gimnazjum w Gniewoszowie, nauczyciel – Anita Pawlonka.
Wg szkół:
1 miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 2 im. Zygmunta Starego w Kozienicach,
2 miejsce: Publiczne Gimnazjum w Gniewoszowie,
3 miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach.
Wydarzenie zakończono wspólnym
zdjęciem wszystkich wyróżnionych
uczestników, ich nauczycieli i członków
komisji konkursowej.
Fotograficzną relację wydarzenia
zapewnił pan Grzegorz Dróżdż, pracownik „Ogrodu Jordanowskiego”. Nad
relacją filmową czuwali przedstawiciele
lokalnej telewizji „Kroniki Kozienickiej” KDK.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
„Ogród Jordanowski”
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To było popołudnie pełne duchowych
uniesień i artystycznych doznań. Już po
raz szósty w Kościele pw. Świętego Krzyża
odbył się Festiwal Muzyki Sakralnej im.
Józefa Furmanika. Gościem specjalnym
festiwalu był chór „Poznańskie Słowiki”.
Józef Furmanik (1867-1953) był wybitnym kompozytorem, organistą, wykładowcą, wychowawcą wielu pokoleń muzyków.
W jego twórczości przeważały utwory organowe i chóralne, przeznaczone głównie do
wykonywania w kościele. Do dziś zachowała się jedynie część jego dorobku, a wśród
nich m.in. 11 mszy, jutrznie, pieśni kościelne, psalmy czy misteria. Kompozytor przez
44 lata piastował funkcję organisty w kościele pw. św. Aleksandra na Placu Trzech
Krzyży w Warszawie, a ostatnie lata swojego
życia spędził w Kozienicach. Od 2013 roku
w naszym mieście organizowany jest festiwal poświęcony jego pamięci.
Kozienickie święto muzyki
Każda z dotychczasowych edycji tego
wydarzenia spotykała się z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców; nie
inaczej było tym razem. Przybyłych na to
wydarzenie miłośników muzyki przywitała
Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury im.
Bogusława Klimczuka Elwira Kozłowska.
Podziękowała wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do organizacji
festiwalu. Głos zabrał również Burmistrz
Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka, który dokonał oficjalnego otwarcia festiwalu.
– Muzyka zawsze łagodzi obyczaje. W każdych czasach i jest to nam bardzo potrzebne (…) Jestem wdzięczny wszystkim tym, dzięki którym ten festiwal ma
formę cykliczną i dzieje się w naszych
kochanych Kozienicach, z którymi Józef
Furmanik był tak mocno związany – powiedział Tomasz Śmietanka. – Jestem
bardzo rad, że tylu kozieniczan i tylu
gości naszego miasta zebrało się, aby
posłuchać dziś pięknej muzyki – dodał.
Gospodarz Kozienic wręczył kwiaty
wnuczce słynnego kompozytora Marii Antoninie Furmanik, która po raz pierwszy
osobiście uczestniczyła w festiwalu. Wśród
przybyłych na to wydarzenie znaleźli się
również Starosta Powiatu Kozienickiego
Andrzej Jung, Zastępca Burmistrza Gminy
Kozienice ds. Społecznych Małgorzata Bebelska, przedstawiciel Enei Wytwarzanie
Mirosław Podolski, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kozienicach Mariusz Prawda
czy proboszczowie obu kozienickich parafii: ks. kanonik Kazimierz Chojnacki i ks.
dziekan Władysław Sarwa.
Na chwałę Pana
Chwilę potem przyszła pora na koncerwww.kozienicepowiat.pl

ty. Poszczególnych artystów słuchaczom
przedstawiała Emilia Melon. Jako pierwsi
wystąpili gospodarze, kolejno Chór Fa-Mi-Re im. Józefa Furmanika pod dyrekcją siostry Anny Sulimy oraz Chór FERMATA Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły
Muzycznej „Kanon”, kierowany przez
Annę Kuczmerę. Występy kozienickich
formacji wrosły już w tradycję festiwalu
i jak zawsze zostały ciepło przyjęte.
Następnie przed słuchaczami zaprezentował się Chór SPES IN DEO, który od
1988 roku działa przy Parafii św. Zygmunta na warszawskich Bielanach. Od początku jego istnienia formacją kieruje Joanna
Kuczewska. Chór ma na swoim koncie
ponad 220 koncertów i liczne nagrody,
w Kozienicach w ich wykonaniu usłyszeliśmy same kompozycje Furmanika.
Uczta dla duszy
Gościem specjalnym festiwalu był Chór
Chłopięcy i Męski Filharmonii „Poznańskie Słowiki” – jeden z najsłynniejszych
polskich chórów, doskonale znany nie tylko
w kraju, ale i na całym świecie. Historia tej
formacji sięga jesieni 1939 roku. Jego założycielem i szefem artystycznym (przez 72
lata!) był Stefan Stuligrosz. Od 2012 roku
dyrektorem artystycznym chóru jest wychowanek znanego profesora – dyrygent
Maciej Wieloch. Za organami zasiadł natomiast Maciej Bolewski. Drugi w tym roku
występ „Poznańskich Słowików” w Kozienicach spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem, a muzycy otrzymali gromkie brawa.
Wszystkim artystom za wspaniałe
występy podziękowali przedstawiciele
komitetu organizacyjnego oraz władz samorządowych Gminy Kozienice.
Pamięci Papieża Polaka
Po koncertach, o godz. 18:00, rozpoczęła się uroczysta msza święta, którą

zainaugurowano w wyjątkowy sposób.
Za organami zasiadł bowiem Michał
Zarański, wieloletni organista w kozienickiej parafii. Jego udział zapowiedział
przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach Mariusz Prawda. Pan Michał nie
krył wzruszenia w tej podniosłej chwili.
Po nabożeństwie odbyła się uroczystość pod pomnikiem św. Jana Pawła II dla
uczczenia czwartej rocznicy kanonizacji
Papieża Polaka. Modlitwę pod pomnikiem
poprowadził ksiądz Tomasz Pastuszka,
a następnie przybyłe delegacje, w tym
m.in. przedstawiciele Gminy Kozienice
z burmistrzem Tomaszem Śmietanką oraz
Starostwa Powiatowego ze starostą Andrzejem Jungiem, złożyły kwiaty i zapaliły
znicze. Wartę przy pomniku pełnili uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr
4 im. Jana Pawła II w Kozienicach oraz
Rycerze Kolumba.
Organizatorem festiwalu były: Gmina
Kozienice, Kozienicki Dom Kultury im.
Bogusława Klimczuka, Parafia pw. Świętego Krzyża, a współorganizatorem Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nad
przygotowaniem czuwał komitet organizacyjny pod przewodnictwem Zastępcy Burmistrza Gminy Kozienice ds. Społecznych
Małgorzaty Bebelskiej przy wsparciu Rycerzy Kolumba Rady Lokalnej w Kozienicach im. Matki Kazimiery Gruszczyńskiej.
Głównym partnerem festiwalu była
Enea Wytwarzanie. W gronie partnerów
znaleźli się również: Parafia pw. Świętej
Rodziny, Ognisko Pracy Pozaszkolnej
„Ogród Jordanowski”, PSP nr 4 im. Jana
Pawła II, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Kozienicach oraz
Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu.
Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka
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Po raz kolejny grupa teatralna Pasja, która działa w Gminnej Bibliotece Publicznej
– Centrum Kultury w Magnuszewie, przedstawiła Misterium Paschalne. W niedzielę Palmową 25 marca 2018 r. w kościele parafialnym w Magnuszewie wierni widzowie zebrali
się, aby obejrzeć spektakl wielkopostny.
Tym razem była to relacja Maryi – matki Jezusa, która z niezwykłym tragizmem
opowiadała o zdradzie Judasza, niesprawiedliwym procesie, męce i śmierci swojego jedynego syna. Ta wzruszająca opowieść wzbudziła wśród widzów wiele emocji i pozwoliła
lepiej duchowo przygotować się do przeżycia
Świąt Wielkanocnych. Aktorzy doskonale
wywiązali się ze swoich ról i bardzo wiarygodnie przedstawili widzom biblijny świat
z czasów życia Pana Jezusa.
W ramach edukacji teatralnej aktorzy
amatorzy z Magnuszewa 8 kwietnia, odwiedzili teatr Capitol w Warszawie, gdzie podczas
oglądania spektaklu z bliska mogli przyglądać
się pracy artystycznej wybitnych aktorów teatralnych i filmowych takich jak: Anna Korcz,
Małgorzata Potocka, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Wojciech Wysocki, Marcin
Troński. Efektem tego spotkania jest wspólna
fotografia na prawdziwej scenie teatralnej, na
której grają najlepsi aktorzy scen polskich.
Mam nadzieję, że nasi aktorzy wykorzystają podpatrzone u profesjonalnych artystów
umiejętności w swej pracy i kolejne spektakle w ich wykonaniu będą jeszcze lepsze.
ELŻBIETA WACHNIK
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10 kwietnia w Szkole Podstawowej
im. Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie odbył się III Powiatowy Przegląd
Przyśpiewek Dyngusowych i Pieśni Wielkanocnych.
Organizatorami kolejnej edycji Przeglądu byli: Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kozienickiej oraz Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” przy współpracy Starostwa
Powiatowego w Kozienicach i gmin:
Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów nad Pilicą, Kozienice,
Magnuszew i Sieciechów.
Głównym celem przeglądu jest ukazanie tego, co w kulturze ludowej jest
jeszcze żywe, co stanowi o jej bogactwie i co niestety już zanika, ożywienie
i popularyzacja zanikających obrzędów i tradycji ludowych naszego regionu poprzez śpiewanie przyśpiewek
dyngusowych i pieśni wielkanocnych,
promocja tradycji ludowej „Ziemi
Kozienickiej”, tworzenie możliwości zaprezentowania się przed szerszą
publicznością oraz integrowanie i wymiana doświadczeń wokalnych między
uczestnikami. To wyjątkowe spotkanie
rozpoczęli Barbara Gontarek Prezes
Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Kozienickiej, Irena Bielawska Prezes Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”
oraz Marek Drapała Wójt Gminy Magnuszew.
W Przeglądzie wzięło udział pięć
grup ze: Szkoły Podstawowej z Rozniszewa, Szkoły Podstawowej z Gniewoszowa, Szkoły Podstawowej ze Świerży
Górnych, Szkoły Podstawowej z Przydworzyc oraz Gimnazjum z Gniewoszowa. Uczestnicy zaprezentowali się przed
licznie zgromadzoną publicznością i Komisją Artystyczną w składzie: Przewodnicząca – Siostra Krystyna Mazur ze
Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny w Magnuszewie, Sekretarz – Sabina Semeniuk z Wydziału
Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach, Irena Bielawska
Prezes Stowarzyszenia LGD „Puszcza
Kozienicka”, ksiądz Wojciech Celuch
proboszcz Parafii Narodzenia N.M.P.
w Rozniszewie.
Przegląd poprowadziła Monika
Wiraszka z Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach. W części konkursowej każda ze
zgłoszonych grup przedstawiła pieśń
wielkanocną oraz wiązankę przyśpiewek dyngusowych. Przegląd uświetnił
www.kozienicepowiat.pl

występ taneczny uczniów klasy I i II
ze Szkoły w Rozniszewie oraz Scholi
z Magnuszewa pod dyrekcją siostry
Krystyny Mazur.
Tegorocznej edycji Przeglądu towarzyszyła wystawa zwycięskich prac
konkursowych w konkursie plastycznym „14 Stacji Drogi Krzyżowej”. Na
konkurs wpłynęło 70 prac uczniów
z Gmin: Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Kozienice i Magnuszew.
Komisja w składzie: Barbara Gontarek Prezes Stowarzyszenia Kobiet Ziemi
Kozienickiej, Edyta Marczak i Karolina
Urbańska z Wydziału Promocji i Kultury
Starostwa Powiatowego w Kozienicach
oraz Aleksandra Wieczorek ze Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka” dokonała oceny złożonych prac.
Wyróżnienia otrzymało 15 uczniów:
– ze Szkoły Podstawowej w Rozniszewie
– Kinga Walencik,
– ze Szkoły Podstawowej w Gniewoszowie i z Wysokiego Koła – Dominik
Banaś i Maciej Madejski,
– ze Szkoły Podstawowej w Bogucinie –
Oliwia Mąkosa,
– ze Szkoły Podstawowej w Głowaczowie – Hanna Majewska, Emilia
Anyszkiewicz, Nikola Maligłówka,
Hanna Bernaciak, Zuzanna Strzelczyk,
– ze Szkoły Podstawowej w Świerżach
Górnych – Piotr Dobrowolski, Julia Misztal, Jakub Koprowski, Michał Karbowski, Maja Bogumił,

Oliwia Nowak.
Decyzją jury nagrody rzeczowe
w formie atrakcyjnych gier planszowych, ufundowanych rzez LGD „Puszcza Kozienicka”, z rąk Prezes LGD
„Puszcza Kozienicka” Ireny Bielawskiej, otrzymali Kinga Walencik uczennica klasy V ze Szkoły Podstawowej
w Rozniszewie, Maja Bogumił i Michał Karbowski ze Szkoły Podstawowej w Świerżach Górnych.
Jury Konkursu oraz publiczności najbardziej podobał się występ
uczniów z Rozniszewa. Zespól 8-osobowy w składzie: Irzykowska Sylwia,
Sąpór Angelika, Talaga Kinga, Walencik Aleksandra, Walencik Kinga,
Bobrowski Mateusz, Kamiński Oliwier
i Suska Krzysztof pod opieką muzyczno-wokalną Marioli Cholewy i Małgorzaty Kościńskiej wykonał pieśń wielkanocną „Nie zna śmierci Pan żywota”
oraz wiązankę przyśpiewek dyngusowych z okolic Rozniszewa. „Dyngusiarze” z Rozniszewa otrzymali Puchar Starosty Powiatu Kozienickiego
wręczony przez Starostę Andrzeja
Junga. Wszystkie grupy uczestniczące
w Przeglądzie otrzymały kosze ze
słodyczami ufundowane przez LGD
„Puszcza Kozienicka”.
Szkoła w Rozniszewie przygotowała
i zaprosiła wszystkich na słodki
poczęstunek.
TOMASZ DYMEK
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GMINA SIECIECHÓW

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Słowiki
Złożony został wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.02 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”.
Całkowita wartość projektu 143 087, 96 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania 91 046,00 zł

pełniących funkcję rekreacyjną, sportową, turystyczną. Zwiększy
się liczba stworzonych i rozwiniętych ofert spędzania wolnego czasu dla mieszkańców. Teren rekreacyjny nad jeziorem będzie miejscem, gdzie będą odbywać się spotkania o charakterze sportowym,
rekreacyjnym, wypoczynkowym zorganizowane dla zainteresowanych osób. Będzie to miejsce spotkań o charakterze gminnym i ponadgminnym dostępne dla wszystkich bez ograniczeń.
Odnowienie parku w sołectwie Sieciechów
Odnowienie parku w sołectwie Zajezierze

Zakres operacji „Remont świetlicy wiejskiej w m. Słowiki – Folwark, gm. Sieciechów” obejmuje wykonanie kapitalnego remontu
wewnątrz budynku świetlicy, wymianę okien i drzwi. Inwestycja
ma za zadanie zmodernizowanie obiektu w celu poprawienia warunków użytkowania świetlicy przez społeczność lokalną. Obiekt jest
w stanie uniemożliwiającym użytkowanie, podłogi oraz ściany wymagają renowacji, stolarka drzwiowa i okienna wymaga wymiany na
nową. W celu prawidłowego funkcjonowania obiektu jako świetlica
wiejska wszystkie te prace są konieczne do wykonania. Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom Słowik i innych miejscowości dostępu do nowego budynku świetlicy wiejskiej. Zwiększy się
liczba stworzonych i rozwiniętych ofert spędzania wolnego czasu dla
mieszkańców. Świetlica wiejska po realizacji operacji będzie miejscem, gdzie będą odbywać się spotkania o charakterze kulturalnym
i sportowym dla wszystkich zainteresowanych osób.
Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Sieciechowie
Złożono wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach
poddziałania 19.02 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za
pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”.
Całkowita wartość projektu 143 475, 86 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania 91 293,00 zł

Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Sieciechowie obejmuje wykonanie następujących robót: budowa wiaty o konstrukcji drewnianej, wykonanie ścieżki z kostki betonowej od miejsca
wejścia na plażę do wiaty, montaż elementów małej architektury
– ławki, kosze na śmieci, wykonanie paleniska, wykonanie przebieralni, powiększenie plaży, uporządkowanie zieleni oraz oświetlenie
i monitoring terenu. Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom Sieciechowa i innych miejscowości dostępu do nowoczesnej
infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej. Po realizacji operacji zostaną osiągnięte następujące efekty: zwiększenie liczby obiektów
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Gmina Sieciechów złożyła dwa wnioski w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.
Zakres rzeczowy obejmuje: wykonanie nowych nasadzeń
drzew, krzewów, kwiatów, naprawa i odnowienie ławek parkowych, malowanie koszy na śmieci.
Obydwa wnioski o pomoc finansową przeszły pozytywnie
ocenę formalną i merytoryczną.
Kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wyniesie po 5 000 zł na każdy park.
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Sieciechów
Gmina Sieciechów złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”.

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej. Inwestycja obejmie boisko
do gry w koszykówkę (dwa stanowiska), siatkówkę, piłkę ręczną oraz tenis. Wykonanie inwestycji zwiększy możliwość wypoczynku, rekreacji i szerzenia kultury sportu. Zakres inwestycji
obejmie budowę boiska wielofunkcyjnego, budowę ogrodzenia
terenu z dwoma furtkami oraz elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery). Wymiary boiska: szerokość – 23 m, długość – 44 m. Projektowany obiekt spełnia
wszelkie wymogi bezpieczeństwa użytkowników.
Wartość inwestycji wyniesie około 460 000,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania 200 000,00 zł
www.kozienicepowiat.pl

Remonty dróg gminnych
W roku 2018 planowane są następujące inwestycje w zakresie remontu dróg gminnych:
1. „Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe” – planowane jest wykonanie nawierzchni drogi o szerokości 4 m
z bloczków betonowych na podsypce cementowo – piaskowej. Planowana długość do wykonania – około 250 m. W latach poprzednich zakupiono część materiałów niezbędnych do
wykonania przebudowy drogi (bloczki betonowe oraz obrzeża). Zakupu dokonano w ramach „funduszu sołeckiego”.

2. „Przebudowa drogi gminnej Głusiec – Występ” – planowane
jest wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową oraz położenie nowej nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej. Szerokość nowej nawierzchni będzie
wynosiła 4 m, a długość około 275 m.

Na obydwa zadania inwestycyjne złożono wnioski o dotacje ze
środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Moż-

liwa wysokość przyznanej dotacji to maksymalnie 50% kosztów
zadania. Wnioski przeszły merytoryczną ocenę i znajdują się na
liście zadań przewidzianych do dofinansowania. W obecnej chwili
oczekujemy na decyzje o wysokości przyznanej dotacji.
3. „Przebudowa drogi gminnej w m. Zajezierze – ul. Wiśniowa” –
planowane jest wykonanie nawierzchni drogi o szerokości 4 m
z bloczków betonowych na podsypce cementowo – piaskowej.
Poza funduszami z budżetu gminy, na wykonanie zadania przeznaczono środki z „funduszu sołeckiego” sołectwa Zajezierze.

4. „Wykonanie nawierzchni na ul. Przejazdowej w m. Zajezierze”
– planowane jest wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem
na całej długości oraz wykonanie nawierzchni z emulsji asfaltowej z grysami lub masy bitumiczno – asfaltowej.

Zakres poszczególnych prac będzie zależny od cen uzyskanych w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.
Referat Inwestycji

Z okazji Dnia Sołtysa, 16 marca odbyło się uroczyste spotkanie władz samorządowych Gminy Sieciechów z sołtysami.
Wójt Gminy Marian Zbigniew Czerski
podkreślił, że bycie sołtysem to bardzo
odpowiedzialna funkcja, jest to przedłużenie funkcji wójta. Z okazji święta, życzył wszystkim sołtysom zdrowia, spokoju oraz wyrozumiałości. Szczególne
podziękowania skierował na ręce Wiesławy Czerskiej sołtysa wsi Łoje, ponieważ
dom Państwa Czerskich stał się tradycją
w piastowaniu tej funkcji. Sołtys wsi Łoje
wybierany jest z tego domu nieprzerwanie od 1973 roku.
Urząd Gminy Sieciechów
www.kozienicepowiat.pl
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Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat”		
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury, jest dofinansowany
przez Związek Gmin Ziemi Kozienickiej.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za teksty i ogłoszenia na stronach gmin.
Przygotowanie i opracowanie tekstów: Karolina Urbańska
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy
Uwagi prosimy kierować do: Lucyny Domańskiej-Stankiewicz – Naczelnika Wydziału, tel. 48 382 05 66
Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu
Nakład: 2000 egz.
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nr 4 kwiecień 2018
Adres wydawcy:
ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
tel./fax. 48 382 05 67
e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl
Fotografia: Archiwum Wydziału Promocji
i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach

www.kozienicepowiat.pl

