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RED: Panie Dyrektorze, Zarząd Po-
wiatu Kozienickiego od 8 kwietnia po-
wierzył Panu Zarządzanie Samodziel-
nym Publicznym Zespołem Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. 
Serdecznie gratulujemy. Wiemy, że 
jest to trudne zadanie. Jednak dla 
Pana – zarówno jako Starosty Ko-
zienickiego w latach 1999 – 2006, jak 
i Radnego Rady Powiatu Kozienickie-
go kilku kadencji – sprawa Szpitala 
Powiatowego była zawsze prioryte-
tem, więc zna Pan zarówno słabe, jak 
i te mocne strony placówki. Dlaczego 
zdecydował się Pan startować w kon-
kursie na Dyrektora?
Roman Wysocki: Od dawna jako Rad-
ny, a wcześniej Starosta, obserwowa-
łem, współpracowałem, nadzorowałem 
pracę szpitala i ciągle mnie martwił 
stan fi nansów i działalności placówki, 
dlatego zwracałem na to ciągle uwagę. 
Wszyscy patrzyli na mnie, że często 
zabieram głos na ten temat, krytykuję 
i w końcu u niektórych Radnych, człon-
ków Zarządu Powiatu powstał pomysł, 
że takie zdecydowanie i zaangażowa-
nie może dać jakiś pozytywny bodziec, 
który spowodowałby, że ten trudny stan 
szpitala zacznie się zmieniać. Począt-
kowo niekoniecznie wyrażałem zgodę, 
twierdząc, że są może inni, ale wszy-
scy mówili, że dość już ludzi, którzy 
przychodzą z zewnątrz, potrzebny jest 
człowiek stąd, który, to co będzie robił 
– będzie fi rmował na bieżąco, na ulicy, 
w domu, będzie obserwowany przez 
społeczeństwo. Po miesięcznym namy-
śle w trosce o ten szpital i jego stan, 
podjąłem decyzję o wystartowaniu 
w konkursie. Szczerze mówiąc niejed-
nokrotnie żałowałem, że to obiecałem, 
ale jestem takim człowiekiem, że jak 
już powiem słowo, to staram się go 
dotrzymać.

Zapewne, gdybym znał szczegóły 
wcześniej i wiedział to, co teraz wiem – 
nigdy bym się nie zgodził. Nie raz mam 

ochotę powiedzieć dość i wyjść z tego 
szpitala i więcej nie wrócić, ale znowu 
ambicja i moje wizje powodują, że nie 
załamuję się i podejmuję próby działania, 
które mogą uzdrowić szpital.
RED: Wiemy, że zobowiązania fi nan-
sowe szpitala są bardzo wysokie, jakie 
widzi Pan możliwości wyjścia z tego za-
dłużenia, z tej trudnej sytuacji?
RW: Rzeczywiście stan szpitala jest 
bardzo ciężki, bo mamy przecież 70-mi-
lionowe zadłużenie, a przy tym sytuację, 
kiedy dysproporcje w płacach między 
poszczególnymi zawodami są ogromne, 
co powoduje rozwarstwienie i nieufność 
wśród pracowników. Są grupy pracow-
ników, których zarobki są małe i od nich 
wpłynęło kilkadziesiąt podań z prośbą 
o podwyżki. Niestety nie mogę podnieść 
zarobków, mimo że w pewnym sensie 
widzę, że mają rację, bo te zarobki są 
poniżej średniej krajowej, a wymagania 
na stanowiskach duże, natomiast stan fi -
nansów na to nie pozwala. Tak jak mó-
wiłem na sesji, już po ostatecznym roz-
liczeniu – prawie 9 mln zł wynosi strata 
za 2018 rok, a za I kwartał tego roku 
3,6 mln zł. Największym dla mnie wy-
zwaniem jest to, że płace, wg rozliczeń 
za I kwartał, stanowią 95,6% w docho-
dach szpitala. Zostaje tylko 4,4% docho-

dów na utrzymanie, a wszelkie badania 
i opracowania ekonomiczne wskazują, 
że współczynnik ten powinien wynosić 
poniżej 70 %, najlepiej 68%. Niewiele 
ludzi zdaje sobie sprawę, że zaniedba-
nia kształcenia specjalistycznego leka-
rzy powodują, że dzisiaj specjalistów 
jest na rynku bardzo mało, więc ich 
żądania są dość wygórowane. Tak samo 
jeśli chodzi o zaniedbania w kształce-
niu kadry pielęgniarskiej – kiedyś była 
w Kozienicach szkoła pielęgniarska 
policealna, dzisiaj się właściwie nie 
kształci ludzi i większość pracowników 
– pielęgniarek jest w wieku emerytal-
nym lub już na emeryturach i jeszcze 
tu dodatkowo pracują. To powoduje, że 
zarządzanie w takim stanie jest bardzo 
trudne, a żeby wyprowadzić ten szpital 
na prostą trzeba podjąć decyzję zmniej-
szenia niektórych płac, bo za chwilę 
może się zdarzyć taka sytuacja, że nie 
będzie na wypłaty.

Stan zadłużenia jest bardzo dużym 
problemem. Są to pożyczki w czterech 
różnych instytucjach pożyczkowych. 
Jest to jeden bank, a pozostałe to fi r-
my pożyczkowe. Udzielane kredyty 
na 6 – 8 miesięcy, do roku, powodu-
ją, że w tym roku skumulowało się 

ochotę powiedzieć dość i wyjść z tego dów na utrzymanie, a wszelkie badania 

Dokończenie na str. 2



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 2 www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 2

większość spłat. Trzeba znaleźć ponad  
20 mln zł, żeby spłacić te kredyty albo 
negocjować przesunięcie terminów 
spłaty. Pieniędzy nie ma, bo oprócz tego, 
dostałem z księgowości wykaz faktur na 
7 mln zł, z czego prawie 6 mln zł to są 
faktury przeterminowane, które już po-
winny być dawno opłacone. Dostaję też 
codziennie kilka pism z przedsądowym 
wezwaniem do zapłaty, a jest i tak, że 
otrzymujemy wyroki sądowe do zapłaty 
kwot i należnych odsetek firmom, wo-
bec których ze spłatą zalegamy. Nie jest 
to łatwe, dlatego dużo czasu zajmuje mi 
pertraktacja z firmami pożyczkowymi  
i bankiem. Moim pomysłem na wyjście 
z zadłużenia jest połączenie zadłużenia, 
najchętniej w jakimś banku i rozłoże-
nie go na 10 – 12 lat z karencją jednego 
roku, dwóch lat, żeby móc uporządko-
wać funkcjonowanie zakładu, zmienić 
strukturę organizacyjną na tyle na ile 
się da, zmniejszyć zatrudnienie – bo też  
o tym myślimy. Wystąpiliśmy do 
wszystkich emerytów pracujących  
w tym szpitalu, bez względu na zawód, 
żeby się określili, kiedy odchodzą na 
emeryturę i czy zamierzają dalej pra-
cować. Bo jeśli chodzi o pielęgniarki  
i lekarzy, to chcielibyśmy, żeby pozo-
stali w pracy. Natomiast wśród pracow-
ników administracyjnych, technicznych 
emeryci nie są tak bardzo potrzebni,  
a konieczność zmniejszenia zatrudnie-
nia powoduje, że tu będziemy szukać 
jak najwięcej możliwości ograniczenia. 
Jest to trudne, bo każdy wie, że sytu-
acja nie jest łatwa, ale liczy, że jego to 
nie będzie dotyczyło, jednak to dotyczy 
każdego.

Poza tym prowadzimy 5 projek-
tów unijnych. Można się cieszyć, ale 
jednocześnie też można się smucić, 
absorbuje mi to dużo czasu, ponieważ 
jak przyszedłem, to trzeba było szybko 
znaleźć rozwiązanie dla niespłaconego 
kredytu do końca marca – 3 mln zł, to 
jeszcze rozpoczęte, źle wykonywane in-
westycje unijne powodowały, że one się 
rozciągały w czasie np. przez informa-
tyzację szpitala blokują się komputery, 
nie było nad tym nadzoru. Musieliśmy 
w szybkim tempie do każdej inwestycji 
znaleźć ludzi, którzy by to nadzoro-
wali. Udało się, ale to się nie odbywa  
w ciągu 5 minut. Trzeba negocjować, 
a przede wszystkim szukać ludzi, któ-
rzy chcą to nadzorować i to w miarę 
oszczędnie. Tu chciałbym podziękować 
Pani Elżbiecie Szewczyk, która była 
kiedyś pracownikiem Starostwa i zro-
biła nam nadzór oraz pewne oceny nie-

odpłatnie. Przychodzą różni ludzie tacy 
jak Radni Miejscy np. Pan Stanisław 
Kuźnar, którzy chcą pomóc i podejmu-
ją się nadzoru za niewielkie pieniądze,  
a my szukamy wszędzie oszczędności, 
gdzie to tylko jest możliwe. Musieliśmy 
dyscyplinować te firmy, które rozpo-
częły realizację inwestycji w szpitalu, 
niektórzy byli zaskoczeni, że wprowa-
dzamy inspektorów nadzoru, którzy 
od razu postawili ostre warunki, no ale 
te projekty nie do końca były dobrze 
przygotowane. Podam taki przykład: 
robimy termorenowację i instalację fo-
towoltaiki, zostały już płyty położone  
i będziemy je zdejmować, bo wcze-
śniej ktoś zapomniał, że najpierw trze-
ba naprawić dach. To są takie rzeczy,  
z którymi na codzień się spotykam  
i codziennie muszę rozwiązywać, zna-
leźć fachowców, którzy chcieliby po-
móc. Na ogół przychodzą tu ludzie 
znajomi, koledzy, czy byli pracownicy 
Starostwa, którzy robią to nieodpłatnie, 
tylko dlatego, że ich o to poprosiłem, 
dla dobra szpitala i dla dobra społeczeń-
stwa.
RED: Czyli możemy powiedzieć, że ist-
nieje światełko w tunelu, nadzieja na 
wyjście z tej trudnej sytuacji? A być 
może są nowe plany związane z funk-
cjonowaniem szpitala?
RW: Najważniejsze, że jest nadzie-
ja. Przynajmniej 2 banki się określi-
ły, że są gotowe do akceptacji mojego 
projektu, by to zobowiązanie rozłożyć 
na 10 – 12 lat z karencją roku cza-
su co najmniej. Więc jest nadzieja, że 
jeżeli to zrobimy, to uspokoimy pro-
blem spłat kredytu w tym roku – tych 
20 mln zł. A ja negocjuję w ten spo-
sób, żeby nie tylko te 20 mln zł, ale  
w ogóle wszystkie kredyty jakie są, sko-
masować i spłacić wszystkie zaległości. 
Będzie nam łatwiej, musielibyśmy spła-
cać około 2 mln zł rocznie. Rok byśmy 
mieli przerwy i gdyby jeszcze Staro-
stwo nam w tym pomogło, żeby przez 
rok, dwa to zadłużenie spłacić, to my 
byśmy wtedy uporządkowali sprawę 
zatrudnienia, przychodów, bo nie tyl-
ko ograniczenie kosztów jest najważ-
niejsze, ale i zwiększenie przychodów.  
W tym celu najważniejsze jest, by uru-
chomić takie działania, które pozwa-
lałyby na powiększenie się kontraktu,  
a z drugiej strony trzeba zorganizować 
możliwość komercyjnych usług. Są ta-
kie możliwości, jeżeli chodzi o różne 
badania. Możemy nawet komercyjnie 
przyjmować do Zakładu Pielęgnacyjno-
-Opiekuńczego. Nawet już jest nadzieja, 
że to będzie możliwe. Chcę powiedzieć, 
że nie działam jedynie na miejscu i je-

dynie z bankami, ale byłem już 4 razy 
w Wojewódzkim Oddziale Narodowe-
go Funduszu Zdrowia, a w najbliższym 
czasie będę w Oddziale Krajowym po 
to, żeby rozmawiać i pozyskiwać dodat-
kowe środki. Ucieszyłem się, bo został 
zaproszony Dyrektor wojewódzkiego 
NFZ, który powiedział, że zwizytuje 
szpital, co znaczy, że i on widzi możli-
wość wsparcia naszego szpitala.
RED: Czy może Pan liczyć na wsparcie 
załogi?
RW: Jest część załogi dość operatyw-
nej. Liczę, że dzięki ich wsparciu te 
nasze działania będą miały jakieś po-
parcie. Nie jest łatwo. Zaproponowa-
łem zawieszenie funduszu socjalnego 
na rok czasu, ze względu na trudną 
sytuację, ale na dzień dzisiejszy od-
powiedź związków jest taka, że raczej 
nie zaakceptują tego pomysłu. Będzie 
spotkanie w najbliższym czasie, zoba-
czymy, co ostatecznie odpowiedzą, ale 
moim zdaniem nie ma wyjścia, bo ban-
ki, które z nami pertraktują także ocze-
kują jakiegoś programu naprawczego  
i zawieszenie funduszu socjalnego 
jest naszym poważnym argumentem  
i atutem.

Jeden człowiek niczego nie zro-
bi. Uda się to, jeżeli te moje pomysły  
i działania znajdą odzwierciedlenie, 
np. gdy lekarze, z którymi dyskusja 
będzie najtrudniejsza – zgodzą się na 
zmniejszenie kontraktów, na zmniej-
szenie ilości godzin, zwłaszcza wyso-
kopłatnych dyżurów „w gotowości”, 
pod telefonem. Jeżeli ktoś dyżuruje 
150 godzin pod telefonem, a wezwany 
jest na godzinę, czy dwie – to od razu 
widać, gdzie można szukać oszczęd-
ności. Zresztą tu się ładnie spisał „Ze-
spół”, który był powołany, żeby opra-
cować możliwości restrukturyzacji, 
oszczędności. Wiele razy korzystam 
z opracowań „Zespołu”. My musimy 
znaleźć oszczędności co najmniej na  
4 mln zł, żebyśmy mogli funkcjonować 
normalnie i oprócz tego zwiększyć do-
chody przynajmniej o 2 – 3% w skali 
roku, a jakby się dało o 4% to byłoby 
najlepiej i wtedy funkcjonujemy nor-
malnie i przy pomocy Starostwa może-
my prowadzić dalszą działalność.

Jest bardzo trudno, prawie bez-
nadziejnie, ale jest jakieś 5 % szans, 
żebyśmy w ten sposób wyszli z tego 
zadłużenia i mogli funkcjonować dla 
społeczeństwa, bo ja pracownikom po-
wtarzam, że my nie jesteśmy zakładem 
samym dla siebie, my jesteśmy dla spo-
łeczeństwa i oprócz własnych potrzeb 
musimy przede wszystkim widzieć po-
trzeby społeczne, jak dobrze funkcjo-
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nować i jak zabezpieczać oczekiwania 
i spełniać to, co do nas należy. Mamy 
leczyć ludzi, i to leczyć porządnie. 
RED: Z jakimi problemami dodatko-
wo, oprócz spraw finansowych musi się 
Pan borykać?
RW: Jeszcze innym obciążeniem dla 
mnie jest to, że dotychczasowy peł-
niący obowiązki dyrektor ds. lecz-
nictwa jest od 15 marca na ciągłym 
zwolnieniu. Nie ma mi kto pomóc  
w rozmowach z kadrą lekarską przede 
wszystkim. Są problemy z obsadza-
niem dyżurów, szczególnie w dni 
świąteczne, jak Wielkanoc, czy majo-
wa wydłużona przerwa. Tym ja się nie 
powinienem zajmować, a musiałem, 
bo były takie dni, że brakowało leka-
rza na Szpitalnym Oddziale Ratun-
kowym, na nocnej opiece lekarskiej.  
I dużo godzin trzeba spędzić na dysku-
sjach, żeby ktoś przyjął dyżur, bo nie 
mogliśmy zostawić społeczeństwa bez 
opieki podczas świąt. Tak to wygląda. 
Dlatego podjąłem decyzję o ogłoszeniu 
konkursu na stanowisko dyrektora do 
spraw lecznictwa.

Nie wiem dlaczego szpital funk-
cjonuje bez kierownika SOR-u, to jest 
jeden z istotniejszych oddziałów szpi-
tala. To tu są pierwsze najistotniejsze 
zdarzenia. Jest ciężko, a zostałem sam 
i Pani Grażyna Mazur pełniąca funkcję 
dyrektora ds. pielęgniarstwa. Wspiera-
my się jakoś, ale nie ukrywamy, że jest 
też problem kadrowy w samym kie-
rownictwie.
RED: Mimo tej trudnej sytuacji, czy 
istnieje jakieś zagrożenie likwidacji od-
działów?
RW: Niczego takiego nie przewiduję, 
jeżeli zabezpieczymy finanse. Każdy 
powinien sobie zdawać sprawę, że na-
sze pożyczki są zabezpieczone na kon-
cie. Nasi pożyczkodawcy sami mogą 
wejść na konto NFZ i nasze należności 
przejąć. Dlatego nie ma zagrożenia. 
Jeżeli jest jakieś zagrożenie, to jest to 
przede wszystkim zagrożenie kadrowe: 
na ginekologii jest zbyt mało lekarzy, 
na pediatrii: tam osoby pracujące są 
osobami w wieku emerytalnym, póki 
co oddział funkcjonuje i póki co robi to 
nieźle, ale jest zagrożenie, że z każdym 
rokiem sił u tych lekarzy będzie coraz 
mniej albo ochoty do pracy i musimy 
się z tym liczyć.

No i jeszcze jeden punkt, który 
dotyczy większości oddziałów, jest to 
brak anestezjologów, a którzy muszą 
być przy zabiegach, operacjach, poro-
dach. Bywa, że brak anestezjologów 
powoduje, że trzeba przesuwać zabiegi 

i operacje, albo jest problem ze znie-
czuleniem przy porodzie. 
RED: Wspominał Pan o współpracy  
z samorządem powiatowym, a jak we-
dług Pana powinna wyglądać współ-
praca z samorządami gminnymi? 
Czy Gminy w jakiś sposób mogłyby 
pomóc w trudnej sytuacji Szpitala 
Powiatowego?
RW: Ja na to liczyłem. Myślałem, że 
ta współpraca z gminami ułoży się tak, 
że z tej pomocy trochę będę mógł sko-
rzystać. Na razie jednak nie za bardzo 
widzę możliwość dobrej współpracy.  
W Starostwie podczas spotkania z Wój-
tami i Burmistrzem, przedstawiłem 
swoją prośbę o pomoc, powiedziałem 
jaka jest sytuacja szpitala i prosiłem  
o każdą możliwą pomoc. Chciałem tak-
że być zaproszony na sesję rady miej-
skiej, czy sesje rad gmin, żeby wyjaśnić 
jaka jest sytuacja. Do tej pory otrzyma-
łem dwie odpowiedzi: z Gminy Grabów 
nad Pilicą i z Gminy Kozienice, te od-
powiedzi w mojej ocenie są negatyw-
ne. Bo jeżeli Burmistrz mówi, że po-
przednia rada co prawda przewidziała 
100.000,00 zł na pomoc dla szpitala, 
ale on to uzależnia od realizacji budże-
tu Gminy Kozienice, to jest to dla mnie 
trochę przykre. Bo będąc Starostą Po-
wiatu w latach 1998 – 2006 wydawało 
mi się, że wypracowaliśmy metodę, że 
się wzajemnie wspieraliśmy. Jak tylko 
powstał Powiat – w Gminie Kozienice 
pojawił się problem dokończenia roz-
poczętej budowy pływalni. Spotkaliśmy 
się – Prezes Elektrowni, Burmistrz i ja 
jako ówczesny starosta – spisaliśmy po-
rozumienie i uznaliśmy, że to nie tylko 
jest ta pływalnia niezbędna dla miasta, 
ale pomocna będzie dla całego powia-
tu, szczególnie dla młodzieży szkolnej  
i stąd uważałem, że obowiązkiem po-
wiatu jest włączyć się w zakończenie 
budowy pływalni. Dołożyliśmy około 
miliona złotych mając skromniutki bu-
dżet, to był budżet tzw. zblokowany, 
bo to były albo dotacje, albo subwen-
cje, dochodów własnych nie mieli-
śmy. Tak samo na budowę wysypiska 
śmieci przeznaczyliśmy kilka milio-
nów złotych, wsparliśmy także zbior-
nicę padliny, która jest niezbędna, aby 
zutylizować to, co leży na drogach.  
W tym wszystkim powiat uczestni-
czył. Wymyśliłem również wzajem-
ne wsparcie w ramach tzw. Funduszy 
„zielonych”, których nie mogliśmy 
przeznaczyć na budowę dróg czy roz-
budowę, remonty szpitala, więc wspiera-
liśmy różne inwestycje proekologiczne  
w gminach. Dogadaliśmy się z gminami, 

że my im dawaliśmy 1,5 zł, a oni nam  
1 zł na te inwestycje, także każda gmina 
korzystała 50% w stosunku do Powia-
tu, ale była to korzyść obopólna, bo te 
pieniądze, które otrzymaliśmy prze-
znaczaliśmy na remont i budowę dróg, 
funkcjonowanie szpitala, zakup różne-
go sprzętu, na otwarcie nowych oddzia-
łów np. SOR, który kosztował ponad  
3,5 mln zł. Cały czas funkcjonowaliśmy 
w takim układzie, że my byliśmy zado-
woleni z tych pieniędzy, które gminy 
nam dawały, a gminy też były zadowo-
lone, bo w szerokim zakresie były po-
zyskiwane środki unijne i gminy miały 
pieniądze na wkład własny na pozyska-
nie tych środków, większych funduszy. 
I ja myślałem, że teraz, gdy jest trudna 
sytuacja szpitala, to gminy poczują pew-
ną odpowiedzialność, bo przecież szpi-
tal funkcjonuje dla społeczeństwa całe-
go powiatu, i włączą się w pomoc, żeby 
z tego zagrożenia wyjść. A zagrożenie 
jest duże, bo jesteśmy po ocenie audytu 
i audyt wyraźnie stwierdza, ze widzi za-
grożenie dla dalszego funkcjonowania 
szpitala, jeżeli nie podejmie się kroków, 
które zmniejszałyby to zadłużenie i usu-
wały zobowiązania wobec dostawców,  
a to są dostawcy poważni, bo dostaw-
cy leków, dostawcy opatrunków, wyży-
wienia. Oprócz samej usługi lekarskiej 
ważne jest też, by Ci lekarze mieli leki, 
mieli czym pracować. Poza tym są rze-
czy, które musimy wykonywać dla bez-
pieczeństwa pacjenta, co jakiś czas trze-
ba zrobić przeglądy urządzeń służących 
do badań. Są to drogie usługi, bo taki 
przegląd kosztuje nawet kilka tysięcy 
zł, a urządzeń w szpitalu jest sporo. 
RED: Panie Dyrektorze przed Panem 
bardzo trudne zadanie, dlatego po-
zostaje nam życzyć dużo wytrwałości  
i sukcesów w tych zmaganiach.
RW: Na sukcesy nie liczmy, liczmy na 
to, że uda się wyjść na prostą i powoli 
niwelować zadłużenie, uzupełnić pro-
blemy kadrowe. No i najważniejsza dla 
mnie sprawa: jeżeli chcemy liczyć, by 
z tych problemów wyjść, to musi być 
z jednej strony zrozumienie całej za-
łogi i rezygnacja z wielu przywilejów, 
a z drugiej strony potrzebujemy tak-
że pewnego zrozumienia społecznego  
i wsparcia samorządów.
RED: Dziękuję bardzo za rozmowę.

Rozmawiała: MONIKA WIRASZKA

Materiał filmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Wywiad
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Rower to wolniejsze odkrywanie, głęb-
sze poznawanie, wolność wyboru, nie-
zależność, samowystarczalność. Rower 
prowadzi cię do miejsc, o których nie wie-
działo się, że istnieją, pomaga przeżyć chwile, 
o których nie myślało się, że mogą się wy-
darzyć. Wyrażamy nadzieję, że słowa Piotra 
Strzeżysza z książki „Campa w sakwach, 
czyli rowerem na Dach Świata” równie do-
brze mógłby wypowiedzieć każdy z uczest-
ników IX Powiatowego Rajdu Rowero-
wego „Śladami Historii”. I chociaż wśród 
70 rajdowiczów byli zarówno emeryci, oso-
by pracujące jak i studenci, wierzymy, że 
z uśmiechem każdy z nich do dnia dzisiej-
szego wspominać będzie sobotę 25 maja 
2019 roku, kiedy to wyruszyliśmy w naszą 
wspólną 70-km wyprawę, tym razem roz-
poczynając ją w gościnnym Gniewoszowie. 

Jak co roku, najpierw dopełniliśmy 
formalności w Biurze Rajdu. Po powita-
niu przez Starostę Kozienickiego Andrzeja 
Junga i Wójta Gminy Gniewoszów Marci-
na Gaca porozciągaliśmy się, by w końcu 
wsiąść na rowery i… zwiedzać, podziwiać, 
zbierać wspomnienia. Początkowy frag-
ment trasy IX edycji Rajdu przejechaliśmy 
szlakiem rodzin Boguskich i Skłodowskich, 
wyznaczonym i oznakowanym przez Gminę 
Gniewoszów. Jeszcze tuż przed wyjazdem 
o związkach gminy Gniewoszów z wybitną 
polską chemiczką Marią Skłodowską-Cu-
rie opowiedziała nam Danuta Błażyńska 
z Urzędu Gminy Gniewoszów. Zatrzyma-
liśmy się w Zwoli, przy rzeczce Zwolance, 
w której niegdyś podczas wakacji u swego 
wuja brodziła polska noblistka.

Kolejnym punktem na naszej trasie 
był cmentarz żołnierzy niemieckich na 
Polesiu. Dzięki cierpliwości opiekuna 
cmentarza Józefa Woźniaka, wszyscy 
mogliśmy zaspokoić swoją ciekawość, 
zadając mnóstwo pytań. Z Polesia do ko-
lejnego historycznego punktu mieliśmy 
do pokonania dłuższy fragment trasy. 

Wydarzenia
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Jechaliśmy przez Tomaszów, Trzcianki 
i Oblasy. Jednak, czy to była droga polna, 
leśna, czy publiczna, kamienista, piasz-
czysta, czy asfaltowa – nikomu nie bra-
kowało sił do jej pokonania. W Janowcu, 
który niegdyś leżał na terenach dawnego 
powiatu kozienickiego, zatrzymaliśmy się 
na dłużej, by zwiedzić z przewodnikiem 
zamek, dworek oraz skansen. Tego dnia 
na zamkowym dziedzińcu odbywało się 
również Święto Wina, a w parku jarmark, 
podczas którego zakupić można było 
wiele regionalnych przysmaków. Wśród 
mnóstwa odwiedzających tego dnia za-
mek – nasza grupa wyróżniała się wyjąt-
kowo, dzięki odblaskowym kamizelkom 
z dużym logo IX Rajdu. Tu też spotkali się 
z nami Starosta Kozienicki Andrzej Jung 
wraz z małżonką. Z Janowca ruszyliśmy 
dalej. Najpierw malowniczą leśną ścież-
ką, następnie przez nadwiślańskie wsie – 
Wojszyn i Górę Puławską dotarliśmy do 
puławskiej Mariny. Tu zjedliśmy jabłka 
i słodkości, no i chwilę odpoczęliśmy, by 
nabrać sił do jazdy na ostatnim etapie na-
szego Rajdu. Stąd do mety pozostało nam 
już tylko około 15 km – jednak mocno pie-
kące słońce już dawało się we znaki.

Mimo kilku awarii i zmiany trasy 
w ostatniej chwili, po 8 godzinach jazdy 
i zwiedzania dotarliśmy do mety – czy-
li Gniewoszowa. Tu czekała na nas ciepła 
zupa i inne smakołyki. Nie zabrakło także 
niespodzianek dla wszystkich uczestników. 
Lucyna Domańska-Stankiewicz Naczelnik 
Wydziału Promocji i Kultury i jednocze-
śnie pomysłodawca całego cyklu Rajdów, 
wraz z pracownikami Wydziału dzięku-
jąc Rajdowiczom za udział w tegorocznej 
edycji wręczyła specjalne pakiety rajdowe: 
plecak, książkę „Powiat Kozienicki Subiek-
tywnie…1999 – 2018”, folder oraz znaczek 
rajdowy. Wśród wszystkich uczestników 
rozlosowano również nagrody przekazane 
przez naszych partnerów. 

Sponsorem Wydarzenia był Operator 
Gazociągów Przesyłowych GAZ-System 
S.A. Dziękujemy za wsparcie również na-
szym partnerom, którymi w tym roku byli: 
Komenda Powiatowa Policji w Kozieni-
cach, Gmina Gniewoszów, Centrum Ubez-
pieczeń i Usług Finansowych Marzena Le-
siak, PPHU Fenix Robert Rakoczy, Delta 
Electronics Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo 
ROWMOT, Zakład Mleczarski Obory, 
ZPH Witamina, Piekarnia Milenka, Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Opactwie. Specjalne podziękowania 
kierujemy również do Wojciecha Stan-
kiewicza, który od I edycji Rajdu pomaga 
w jego organizacji, wyznaczając razem 
z nami trasę.

A teraz kilka słów od organizatorów – 
bezpośrednio do Was – drodzy Rajdowicze. 

Dziękujemy… Za zaufanie, że nie wyprowa-
dzimy Was w pole, za każdy wspólnie prze-
byty kilometr i wspólnie poznawane miejsca, 
zarówno te na terenie powiatu kozienickie-
go, jak i u naszych sąsiadów, za ogromne 
zainteresowanie rajdem, za Wasze uśmiechy, 
moc życzliwości i miłe gesty. Dziękujemy, 
że mamy dla kogo organizować to ważne, 
również dla nas, przedsięwzięcie. To Wy 
tworzycie wyjątkową atmosferę Rajdu.

Dziękujemy i zapraszamy za rok do 
udziału w Jubileuszowej X edycji Po-
wiatowego Rajdu Rowerowego „Ślada-
mi Historii”!

MONIKA WIRASZKA

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Nasz Powiat * 5

Wydarzenia
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Tradycyjnie w maju biblioteka-
rze obchodzą swoje branżowe święto. 
8 maja przypada Dzień Bibliotekarza 
(trochę mniej popularny niż Dzień 
Nauczyciela, więc tym bardziej god-
ny rozpropagowania) rozpoczynają-
cy organizowany od 16 lat Tydzień 
Bibliotek. Ideą tej swoistej promocji 
jest przypominanie o bibliotekach, ich 
ważnej społecznie roli, polegającej 
nie tylko na promocji literatury, ksią-
żek, czytelnictwa i wiedzy, ale także 
działalności kulturalnej i kulturotwór-
czej oraz animacji życia społecznego, 
bardzo często w przypadku zwłaszcza 
małych środowisk, skupiającego się 
przy bibliotekach. Nic w tym dziwne-
go, ponieważ biblioteka oprócz szkoły 
jest często jedyną instytucją oświatową 
i kulturalną w wielu gminach w Polsce.

GUS podaje, że na koniec 2017 r. 
w Polsce działało 7953 biblioteki pu-
bliczne, ich ilość z roku na rok ma-
leje. W powiecie kozienickim działa 
7 bibliotek gminnych i 11 ich filii, 
w których jest zatrudnionych 27 biblio-
tekarzy. Pieczę nad siecią biblioteczną 
w powiecie trzyma Biblioteka Publicz-
na Gminy Kozienice, sprawująca funk-
cję biblioteki powiatowej.

Powiatowy Dzień Bibliotekarza od-
był się 15 maja w Mediatece. Wzięła 
w nim udział Dorota Stępień Zastępca 
Burmistrza ds. Społecznych. Było to 
jej pierwsze spotkanie z biblioteka-
rzami gminy i powiatu kozienickiego. 
Spotkanie rozpoczęliśmy od życzeń, 
gratulacji i podziękowania za rzetel-
ną i owocną pracę, co zobrazowały 
zestawienia statystyczne z działalno-
ści poszczególnych bibliotek gmin-
nych na tle działalności bibliotecznej 
w województwie mazowieckim. Pani 
Burmistrz uhonorowała wyróżniają-
cych się w swojej pracy biblioteka-
rzy pamiątkowym medalem wybitym 
z okazji 450 rocznicy nadania Kozie-
nicom praw miejskich. Otrzymali je: 
Magdalena Orłowska, Beata Bogumił, 
Ewa Galarek, Marcin Grabarczyk i Eli-
giusz Szewczyk. Dalsza część spotka-
nia poświęcona była wydawnictwom 
regionalnym: źródłom, opracowaniom 
i monografiom – wybranym ze zbio-
rów kozienickiej biblioteki głównej – 
napisanych na Kozienickiej Ziemi albo 
przedstawiających jej historię, środo-
wisko, życie codzienne. Prezentacja 
tych książek unaoczniła, jak wielki 
jest dorobek w ciągu ostatnich 20 lat 

w tym zakresie Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Kozienickiej, Kozienic-
kiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji 
Historycznych, Biblioteki Publicznej 
Gminy Kozienice i innych bibliotek 
gminnych, Lokalnej Grupy Działania 
„Puszcza Kozienicka”. W ostatniej 
części dr Anna Drela przedstawiła naj-
nowszą autorską monografię Brzózy 
i Głowaczowa, po czym bibliotekarze 
i zaproszeni goście udali się na obiad, 
by dalej dyskutować i wymieniać po-
glądy o pracy w bibliotekach albo 
o znaczeniu działań na rzecz ochrony 
tożsamości regionalnej.

Kolejne miłe dla nas uroczystości 
miały miejsce podczas Wojewódzkiego 
Dnia Bibliotekarza w Warszawie, or-
ganizowane  przez Bibliotekę Publicz-
ną Miasta St. Warszawy – Bibliotekę 
Główną Województwa Mazowieckiego 
21 maja br. w auli głównej Akademii 
Sztuk Pięknych. Oprócz tradycyj-
nych serdeczności i gratulacji zebrani 
tam bibliotekarze odebrali odznacze-
nia państwowe, medale pamiątkowe 
„Pro Masovia” oraz statuetki Nagrody 
im. Kierbedziów.

Podczas uroczystości 4 bibliotekar-
ki z powiatu kozienickiego otrzymały 
odznaczenia przyznane przez Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. 
Były to: Bogumiła Bocian i Anna Łe-
pecka z Biblioteki Publicznej Gminy 
Kozienice oraz Elżbieta Kalbarczyk 
– Kierownik Biblioteki Publicznej 
w Sieciechowie i Małgorzata Skier-
niewska prowadząca fi lię Biblioteki Pu-
blicznej Gminy Głowaczów w Brzózie.

W ubiegłym roku medale „Zasłu-
żony dla Kultury Polskiej” otrzymały 
Agnieszka Ogonowska – kierownik Bi-
blioteki Publicznej Gminy Głowaczów, 
Elżbieta Wachnik – Dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej-Centrum Kultury 
w Magnuszewie oraz Barbara Arendar-
ska i Anna Gola z Biblioteki Publicz-
nej Gminy Kozienice.

Gratuluję wszystkim odznaczo-
nym oraz dziękuję za solidną pracę ze 
wszystkimi grupami wiekowymi czy-
telników – na polu upowszechniania 
czytelnictwa, kultury, wzorców po-
zytywnych zachowań i kształtowania 
demokratycznych postaw społecznych. 
Dobry bibliotekarz jest wszechstron-
ny. Życzę wszystkim bibliotekarzom 
dalszych sukcesów zawodowych, 
przychylności i zrozumienia władz sa-
morządowych, kolejnych inicjatyw po-
pularyzujących książkę i czytelnictwo 
oraz integrujących i aktywizujących 
środowisko bibliotekarskie. Satysfak-
cji z wykonywanej pracy oraz dużo, 
dużo zdrowia i pomyślności w życiu 
osobistym.

ELŻBIETA STĄPÓR
Dyrektor 

Biblioteki Publicznej 
Gminy Kozienice 

im. ks. F. Siarczyńskiego

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Wydarzenia
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28 kwietnia w kościele pw. św. 
Krzyża w Kozienicach odbył się VII 
Festiwal Muzyki Sakralnej im. Józefa 
Furmanika. Przed miłośnikami muzy-
ki sakralnej zaprezentowało się czte-
ry chóry: Chór UTW Kozienickiego 
Domu Kultury pod dyrekcją Ewy Iz-
debskiej, Chór Fa-Mi-Re im. J. Fur-
manika pod dyrekcją siostry Anny Su-
limy, Chór Parafii pw. Św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Warszawie „Jubilate 
Deo” pod dyrekcją siostry Wojciechy 
Agnieszki Tarnawskiej OP oraz Ka-
meralny Zespół Wokalny „Modo Ma-
iorum” z Warszawy. Jako gość Festi-
walu wystąpił Chór Mieszany Katedry 
Wawelskiej z Krakowa pod dyrekcją 
Andrzeja Korzeniowskiego.

Po koncercie i Mszy Świętej Radny 
Sejmiku Województwa Mazowieckie-
go Tomasz Śmietanka oraz delegacja 
Powiatu Kozienickiego, w skład której 
weszli: Starosta Kozienicki Andrzej 
Jung i Wiceprzewodnicząca Rady Po-
wiatu Kozienickiego Małgorzata Be-
belska, a także pozostałe delegacje, na 
pamiątkę piątej rocznicy kanonizacji 
Papieża Polaka, złożyły kwiaty pod 
pomnikiem Jana Pawła II.

Patronat honorowy nad VII Festi-

walem Muzyki Sakralnej im. Józefa 
Furmanika sprawowali: Włodzimierz 
Stysiak Przewodniczący Rady Powiatu 
Kozienickiego, Andrzej Jung Starosta 
Kozienicki, Rafał Sucherman Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Kozie-
nicach, Piotr Kozłowski Burmistrz 
Gminy Kozienice, Antoni Józwowicz 

Prezes Zarządu Enea Wytwarzanie, ks. 
dziekan Władysław Sarwa Proboszcz 
Parafii pw. Świętej Rodziny, ks. kan. 
Kazimierz Chojnacki Proboszcz Para-
fii pw. Świętego Krzyża.

MONIKA WIRASZKA

15 maja w sali konferencyjnej Sta-
rostwa Powiatowego w Kozienicach 
odbyło się spotkanie z przedsiębior-
cami z terenu powiatu kozienickie-
go. Spotkanie zorganizowane zostało 
z inicjatywy Starosty Kozienickiego 
Andrzeja Junga i miało na celu pozna-
nie problemów i oczekiwań przedsta-
wicieli firm od Powiatu.

W ramach realizacji Strategii Roz-
woju Powiatu Kozienickiego plano-
wane jest powołanie Powiatowej Spo-
łecznej Rady Przedsiębiorczości. Jej 
zadaniem ma być przede wszystkim 
współpraca z Zarządem Powiatu przy 
tworzeniu jak najlepszych warunków 
dla rozwoju przedsiębiorczości, a tak-
że aktywizacji gospodarczej powia-
tu oraz promocji i rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości, monitorowanie 
i opiniowanie aktów prawnych doty-
czących sfery gospodarczej, współor-
ganizacja konferencji tematycznych 
i eventów. Przedsiębiorcy wyrazili za-
interesowanie powyższą inicjatywą.

Podczas spotkania poruszony zo-
stał także temat trudnej sytuacji Szpi-

tala Powiatowego. Dyrektor placówki 
Roman Wysocki stwierdził, że utwo-
rzenie Powiatowej Społecznej Rady 
Przedsiębiorczości pomóc może także 
w rozwiązywaniu problemów szpitala. 
Przedstawiciele firm wyrazili opinię, 
że prawidłowe funkcjonowanie szpi-
tala w znaczny sposób przyczynia się 
także do bezpiecznego prosperowania 
przedsiębiorstw.

tala Powiatowego. Dyrektor placówki 

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Kolejne spotkanie w tej sprawie odbę-
dzie się w czerwcu.

MONIKA WIRASZKA

Wydarzenia/Informacje
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26 kwietnia br. w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Gniewoszowie odbyły 
się eliminacje powiatowe do Ogólnopol-
skiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym. Turniej był idealnym momen-
tem do promowania akcji „Jednośladem 
bezpiecznie do celu”, w ramach której na 
terenie całego Mazowsza prowadzone są 
działania profi laktyczne „Mój rower, moje 
życie”. 

Tego dnia, funkcjonariusze z Wydziału 
Ruchu Drogowego, przeprowadzili elimi-
nacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnie-
ju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 
W eliminacjach udział wzięły drużyny 
reprezentujące Publiczne Szkoły Podsta-
wowe z gmin powiatu kozienickiego. Do 
turnieju przystąpiło łącznie 6 szkół, które 
wystawiły 9 drużyn. Uczestnicy musieli 
wykazać się wiedzą na temat przepisów 
ruchu drogowego, udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej i umiejętnościa-
mi sprawnościowymi jazdy na rowerze.

Komisja Sędziowska czuwała nad pra-
widłowym przebiegiem turnieju. Po jego za-
kończeniu wyłoniono zwycięskie drużyny.

W kategorii wiekowej 10 – 12 lat 
uplasowały się następujące szkoły:
I miejsce – ZSP w Gniewoszowie
II miejsce – PSP nr 3 z Oddziałami Inte-

gracyjnymi w Kozienicach
III miejsce – PSP w Stanisławicach

Natomiast w kategorii wiekowej po-

wyżej 12 lat uplasowały się następujące 
szkoły:
I miejsce – ZSP w Gniewoszowie
II miejsce – ZPO w Sieciechowie
III miejsce – PSP w Głowaczowie

Najlepszymi drużynami w młodszej 
i starszej grupie wiekowej okazały się 
drużyny reprezentujące Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Gniewoszowie.

Wszyscy zwycięzcy otrzymali puchary 
i atrakcyjne nagrody, które wręczył Wójt 
Gminy Gniewoszów Marcin Szymon Gac, 
Irena Bielawska Prezes Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Puszcza Ko-
zienicka” oraz Naczelnik Wydziału Ruchu 
Drogowego podkom. Andrzej Seredyn. 
Nagrody zostały ufundowane przez Sta-
rostę Powiatu Kozienickiego, Burmistrza 
Gminy Kozienice, Wójtów Gmin z Po-

wyżej 12 lat uplasowały się następujące wiatu Kozienickiego, Stowarzyszenie Lo-
kalna Grupa Działania „Puszcza Kozie-
nicka”, sklep rowerowy ROWMOT oraz 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
w Radomiu.

Dziękujemy fundatorom nagród oraz 
pracownikom Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Gniewoszowie za pomoc 
przy organizacji turnieju.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom 
i życzymy dalszych sukcesów w elimina-
cjach rejonowych.

mł. asp. ILONA TARCZYŃSKA

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Z dniem 1 maja 2019 roku Mazowiec-
ki Komendant Wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej st. bryg. Bogdan Łasica 
powierzył pełnienie obowiązków na sta-
nowisku Zastępcy Komendanta Powiato-
wego PSP w Kozienicach mł. bryg. Paw-
łowi Kowalskiemu.

Wręczenie aktu powierzenia obowiąz-
ków miało miejsce w siedzibie Komendy 
Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

9 maja podczas posiedzenia Za-
rządu Powiatu Kozienickiego odby-
ło się spotkanie z nowo powołanym 
Zastępcą Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Ko-
zienicach. Uczestniczyli w nim An-
drzej Jung Starosta Kozienicki, Józef 
Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, 
Członkowie Zarządu Powiatu oraz 
Sekretarz i Skarbnik Powiatu. Tego 
dnia nie zabrakło słów uznania, gra-
tulacji oraz życzeń dalszej efektywnej 
i oddanej służby oraz satysfakcji płynącej 
z podjęcia nowych wyzwań. Podczas 

spotkania Paweł Kowalski podkre-
ślał, iż awans stanowi dla niego nie 
tylko ogromne wyróżnienie, ale tak-
że wielki obowiązek i zobowiązanie: 
przez zdecydowaną większość swojej 
kariery pracuję w powiecie kozienic-
kim, najpierw jako ochotnik, później 
na stanowisku operacyjnym. Znam 
bolączki, problemy i potencjał ratow-
niczy naszego powiatu, ufam, iż uda 

mi się tę wiedzę dobrze wykorzystać, 
a nowa funkcja okaże się pożyteczna 
dla powiatu i dla bezpieczeństwa na-
szych mieszkańców.

SABINA SEMENIUK

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

spotkania Paweł Kowalski podkre- mi się tę wiedzę dobrze wykorzystać, 
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3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni 
uchwalił, pierwszą w Europie i drugą na 
świecie, nowoczesną Konstytucję, regulu-
jącą ustrój Rzeczypospolitej Obojga Na-
rodów. Konstytucja 3 Maja zapisana była 
w 11 artykułach. Wprowadzała prawo 
powszechnej niepodległości, a także trój-
podział władzy na ustawodawczą, czyli 
dwuizbowy parlament, wykonawczą, którą 
był król i sądowniczą. 3 maja ustanowiony 
został świętem Konstytucji 3 Maja, jed-
nak jego obchody podczas rozbiorów były 
zakazane, ponownie zaczęto świętować 
w 1919 roku. W czasie okupacji święto to 
zostało zdelegalizowane przez hitlerowców 
i sowietów, a po 1951 roku przez władze 
komunistyczne. Po zmianie ustroju, czyli 
od 1990 roku Święto Konstytucji 3 Maja 
jest obchodzone w Polsce bardzo uroczy-
ście.

3 maja w Kozienicach odbyły się ob-
chody 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 maja. Uroczystość rozpoczęła Msza Świę-
ta w kościele parafi alnym pw. św. Krzyża 
w Kozienicach. Po Mszy uczestnicy ob-
chodów wraz z licznie zgromadzonymi 
pocztami sztandarowymi przemaszerowali 
w asyście Orkiestry Dętej OSP w Kozieni-
cach przed Pomnik Niepodległości. 

W swoim wystąpieniu Starosta Ko-
zienicki Andrzej Jung zaznaczył, byśmy 

pamiętali o ludziach, którzy w tamtych 
trudnych historycznie czasach, swoją cięż-
ką pracą i zaangażowaniem sprawiali, że 
w sercach i umysłach Polaków nigdy nie 
udało się ugasić iskry wolności, niepodle-
głości i miłości do Ojczyzny.

Głos zabrali także Burmistrz Gminy 
Kozienice Piotr Kozłowski oraz Radny 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
Tomasz Śmietanka.

Rozpłynęła się już pieśń radosna
głośnym echem po ojczystym kraju,
Witaj, witaj, Majowa Rocznico,
pamiętny Trzeci Maju.

Na zakończenie delegacje złożyły wień-
ce i wiązanki kwiatów. Wiązankę od Zarzą-
du i Rady Powiatu Kozienickiego złożyli 
Starosta Kozienicki Andrzej Jung, Członek 
Zarządu Powiatu Marek Kucharski, Skarb-
nik Powiatu Kamil Banaś oraz Naczelnik 
Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Po-
wiatowego w Kozienicach Lucyna Domań-
ska-Stankiewicz.

MONIKA WIRASZKA

pamiętali o ludziach, którzy w tamtych Na zakończenie delegacje złożyły wień-

20 maja w sali konferencyjnej Sta-
rostwa Powiatowego w Kozienicach 
odbyło się spotkanie zorganizowane 
w celu podpisania porozumienia 
o utworzeniu partnerstwa „Na rzecz 
wsparcia i rozwoju ekonomii społecz-
nej w powiecie kozienickim”.

Wśród partnerów znaleźli się: Po-
wiat Kozienicki, Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kozienicach, Po-
wiatowy Urząd Pracy w Kozienicach, 
Gmina Kozienice, Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich 
Rodzin „Sami Sobie”, Lokalna Gru-
pa Działania „Puszcza Kozienicka”, 
Gmina Garbatka-Letnisko, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gar-
batce-Letnisku. Jak zapewnił Wojciech 
Jabłoński z Mazowieckiego Ośrod-
ka Wsparcia Ekonomii Społecznej do 
partnerstwa mogą nadal przystąpić 
również inne organizacje. Porozumie-
nie ze strony Powiatu Kozienickiego 

podpisali Andrzej Jung Starosta Kozie-
nicki oraz Józef Grzegorz Małaśnicki 
Wicestarosta.

Podczas spotkania wybrany został 
również Lider porozumienia, którym 
została Małgorzata Bebelska Wice-
przewodnicząca Rady Powiatu Kozie-
nickiego.

podpisali Andrzej Jung Starosta Kozie- Kolejne spotkanie, podczas któ-
rego omówiony zostanie m.in. ra-
mowy plan pracy partnerstwa, 
odbyło się 27 maja, również w sali kon-
ferencyjnej Starostwa Powiatowego 
w Kozienicach.

MONIKA WIRASZKA
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9 maja 2019 roku Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej w Kozieni-
cach była gospodarzem 4 etapu „XIII Ogól-
nopolskiego Turnieju Czterech Wspinalni 
w Drabinie Hakowej”. Rywalizacja odby-
ła się na stadionie KCRiS w Kozienicach 
przy ul. Sportowej 1. W tegorocznej edy-
cji zawodnicy startowali na wspinalniach 
w 4 województwach: podkarpackim (Ni-
sko), świętokrzyskim (Sandomierz), lubel-
skim (Puławy) i mazowieckim (Kozienice). 
W całym turnieju wystartowało łącznie pra-
wie 100 zawodników, reprezentujących 14 
województw oraz 1 szkołę pożarniczą. 

Kozienicki etap Turnieju przebiegł 
bardzo sprawnie. Dopisała również po-
goda. Mimo to nie udało się w tym roku 
nikomu uzyskać 13 sekund z okazji XIII 
Turnieju Czterech Wspinalni, choć zwy-
cięzca był bardzo blisko tego rezultatu, 
osiągając wynik 14,04 s. Najlepsi zawod-
nicy w Kozienicach uzyskali następujące 
rezultaty:
1. Bartłomiej Siepietowski, KM PSP Kra-

ków – 14,04 s
2. Mateusz Jurkiewicz, KM PSP Tarnów 

– 14,68 s
3. Mirosław Cyrson, KW PSP Gdańsk – 

14,70 s
Klasyfi kacja generalna Turnieju to 

suma najlepszych czasów poszczegól-
nych zawodników w każdym z etapów 
Turnieju. Tytuł najlepszego „hakówkarza” 
obronił Bartłomiej Siepietowski (KM PSP 
Kraków), a podium uzupełnili: Michał Er-
dmański (KM PSP Bydgoszcz) oraz Ma-
teusz Brzoza (KP PSP Strzelce Opolskie).

Klasyfi kacja generalna przedstawia 
się następująco:

1. Bartłomiej Siepietowski, KM PSP Kra-
ków – 56,97 s

2. Michał Erdmański, KM PSP Byd-
goszcz – 58,65 s

3. Mateusz Brzoza, KP PSP Strzelce 
Opolskie – 59,11 s

4. Mirosław Cyrson, KW PSP Gdańsk – 
59,23 s

5. Mateusz Jurkiewicz, KM PSP Tarnów 
– 59,41 s

6. Rafał Sieliwoniuk, KM PSP Białystok 
– 59,42 s
Jedynym zawodnikiem, który re-

prezentował KP PSP w Kozienicach na 
Turnieju był st. kpt. Rafał Zielony. Nasz 
reprezentant został sklasyfi kowany na 17- 
tym miejscu z wynikiem 62,32 s, co jest 
bardzo dobrym rezultatem, biorąc pod 
uwagę fakt, że w zawodach brali udział 
najlepsi zawodnicy z całego kraju.

Po zakończeniu etapu kozienickiego 
odbyło się końcowe podsumowanie całe-
go Turnieju, podczas którego najlepszych 

1. Bartłomiej Siepietowski, KM PSP Kra- zawodników nagradzali: bryg. Artur Gone-
ra Zastępca Mazowieckiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Piotr Kali-
nowski przedstawiciel Komendanta Głów-
nego PSP, mł. bryg. Kamil Bieńkowski Ko-
mendant Powiatowy PSP w Kozienicach, 
Andrzej Jung Starosta Kozienicki oraz Piotr 
Kozłowski Burmistrz Gminy Kozienice.

W dniach 29 – 30 maja czekają nas ko-
lejne emocje związane ze sportem pożar-
niczym, gdyż odbędą się wtedy zawody 
wojewódzkie. Liczymy na dobry występ 
naszych strażaków, pomimo słabszych lo-
kat zajmowanych w ostatnich latach.

mł. bryg. PAWEŁ KOWALSKI 
Zastępca Komendanta Powiatowego 

PSP w Kozienicach 

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda, na wniosek Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Joachima 
Brudzińskiego, nadał stopnie generalskie 
ofi cerom Państwowej Straży Pożarnej. 
Wręczenie nominacji przez Prezydenta 
odbyło się 4 maja br. podczas Centralnych 
Obchodów Dnia Strażaka na Placu Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 
Do stopnia nadbrygadiera awansowani 
zostali m.in.: st. bryg. Tadeusz Jopek – Za-
stępca Komendanta Głównego PSP (na 
zdjęciu) oraz st. bryg. Bogdan Łasica – Ma-
zowiecki Komendant Wojewódzki PSP, 
z którymi Powiat Kozienicki oraz Komenda 
Powiatowa PSP w Kozienicach efektywnie 
od wielu lat współpracuje. Awanse te cieszą 
tym bardziej, że obaj Panowie związani są 
z Powiatem Kozienickim nie tylko służbo-
wo, ale także prywatnie. SABINA SEMENIUK
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Naród, który nie szanuje swej prze-
szłości, nie zasługuje na szacunek teraź-
niejszości i nie ma prawa do przyszłości. 
Cytaty wypowiedzi Józefa Piłsudskiego 
wielokrotnie rozbrzmiewały 12 maja 
w sali kameralnej Centrum Kulturalno-
-Artystycznego w Kozienicach, gdzie 
odbył się Program Edukacyjno – Histo-
ryczny związany z 84. Rocznicą Śmierci 
Marszałka Józefa Piłsudskiego.
– Z osobą naczelnego wodza związa-

nych jest wiele przełomowych wy-
darzeń w historii Polski. Jak nie-
gdyś podsumował prezydent Ignacy 
Mościcki „Dał on Polsce wolność, 
granice, moc i szacunek.” – zazna-
czył w swoim wystąpieniu Starosta 
Kozienicki Andrzej Jung. Starosta 
podziękował także członkom dzia-
łającego od 2017 roku Kozienic-
kiego Koła Związku Piłsudczyków 
Rzeczypospolitej Polskiej, za kul-
tywowanie pamięci o Marszałku 
i propagowanie idei patriotyzmu 
wśród młodego pokolenia. Głos 
zabrali również Piotr Kozłowski 
Burmistrz Gminy Kozienice oraz 
Tomasz Śmietanka Radny Sejmi-
ku Województwa Mazowieckie-
go. Obaj podkreślali ogromną rolę 
Józefa Piłsudskiego, jaką odegrał 
zarówno w historii Polski, jak i na-
szej małej ojczyzny – ziemi kozie-
nickiej.
W części edukacyjnej spotkania 

przygotowane zostały dwa wykłady. 
Pierwszy z nich – o życiu i działalno-
ści Józefa Piłsudskiego wygłosił Jan 
Chryzostom Czachowski – były Nadle-
śniczy Nadleśnictwa Dobieszyn, wnuk 
pułkownika Dionizego Czachowskiego 
– jednego z najwybitniejszych wodzów 
powstania styczniowego – dowódcy 
leśnego oddziału operującego także 
w Puszczy Kozienickiej. Z kolei Ma-
rek Gozdera przedstawił rys o zgonie 
i pogrzebie Marszałka, przygotowa-
ny na podstawie ówczesnej prasy. Se-
kretarz Koła Związku Piłsudczyków 
RP w Kozienicach opowiedział także 
o poruczniku Zygmuncie Pomarańskim 
– żołnierzu Józefa Piłsudskiego i jed-
nocześnie kompozytorze, który kilka 
lat swojego życia spędził w Kozieni-
cach, gdzie również komponował swo-
je utwory.

Część artystyczna poświęcona pa-
mięci Józefa Piłsudskiego oraz Zygmun-
ta Pomarańskiego przygotowana została 
przez nauczycieli i uczniów Szkoły Mu-

zycznej I stopnia oraz uczniów Publicznej 
Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kozienicach 
pod kierunkiem nauczyciela Grzegorza 
Kocyka.

Inicjator spotkania Marian Śledź za-
bierając głos podziękował wszystkim, 
którzy przyczynili się do zorganizowa-
nia obchodów. Na ręce wnuczki Zyg-
munta Pomarańskiego Ewy Machaj-
skiej złożył kwiaty, jako wdzięczność 
za uświetnienie uroczystości swoją 
obecnością. Na zakończenie, w hołdzie 
Józefowi Piłsudskiemu, przed Pomni-
kiem Niepodległości złożone zostały 
kwiaty i zapalone znicze.

Głównym organizatorem obchodów 
był Związek Piłsudczyków Rzeczypo-
spolitej Polskiej Koło w Kozienicach 

na czele z Przewodniczącym Maria-
nem Śledziem, natomiast współorga-
nizatorami: Urząd Miejski w Kozie-
nicach, Starostwo Powiatowe, Szkoła 
Muzyczna I stopnia, Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 4, Światowy Związek 
Żołnierzy Armii Krajowej Koło Ko-
zienice oraz Tygodnik OKO. Patronat 
honorowy sprawowali: Andrzej Jung 
Starosta Powiatu Kozienickiego oraz 
Piotr Kozłowski Burmistrz Gminy Ko-
zienice.

MONIKA WIRASZKA

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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12 maja w Gniewoszowie zorganizo-
wane zostały gminne obchody Dnia Stra-
żaka, połączone z uroczystym oddaniem 
do użytku nowej strażnicy dla jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewo-
szowie. 

Obchody rozpoczęły się Mszą Świę-
tą w intencji strażaków w Kościele pw. 
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi 
Panny w Gniewoszowie.

Po nabożeństwie zebrani w uro-
czystym orszaku, prowadzonym przez 
Orkiestrę Dętą OSP w Kozienicach, 
udali się pod strażnicę, gdzie odbyła 
się dalsza część uroczystości. Wśród 
uczestników apelu znaleźli się m.in. 
Andrzej Jung Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych, Starosta Kozienicki, 
Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestaro-
sta Powiatu oraz Paweł Kowalski Za-
stępca Komendanta Powiatowego PSP 
w Kozienicach.

Istotnym punktem obchodów było 
poświęcenie nowej remizy, którego 
dokonał ksiądz Stanisław Grzmil pro-
boszcz gniewoszowskiej parafii. Do 
symbolicznego przecięcia wstęgi za-
proszeni zostali Marcin Szymon Gac 
Wójt Gminy Gniewoszów oraz Piotr 

Dela Prezes OSP Gniewoszów.
Podczas okolicznościowych prze-

mówień nie zabrakło słów uznania i ży-
czeń. Andrzej Jung Starosta Kozienicki 
podkreślił znaczenie i wielką wartość 
służby gniewoszowskich strażaków, 
pogratulował nowej inwestycji oraz 
złożył podziękowania za oddaną pracę 
na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców 
Powiatu Kozienickiego: dziękuję za 
Wasze zaangażowanie i poświęcenie. 
Zawsze jesteście gotowi do działania, 
c i e s z ę się, że możemy liczyć na Wasz 

Dela Prezes OSP Gniewoszów. profesjonalizm.
Po złożeniu meldunku o zakończeniu 

uroczystego apelu wszyscy goście zapro-
szeni zostali do zwiedzenia nowej strażni-
cy oraz na strażacki poczęstunek w posta-
ci grochówki.

SABINA SEMENIUK

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Działania związane z budową przeprawy 
mostowej, zainicjowane w 2016 roku przez 
Starostę Kozienickiego Andrzeja Junga 
przynoszą efekty! Wniosek ws. budowy mo-
stu na rzece Wiśle w okolicy Świerży Gór-
nych i Antoniówki Świerżowskiej, złożony 
przez samorządy Powiatu Garwolińskiego 
– Lidera projektu, Powiatu Kozienickiego, 
Gminy Maciejowice i Gminy Kozienice zo-
stał pozytywnie oceniony przez Minister-
stwo Inwestycji i Rozwoju i może otrzy-
mać dofi nansowanie na przygotowanie 
dokumentacji, o czym we wtorek 21 maja 
poinformował Wiceminister Inwestycji 
i Rozwoju Artur Soboń. Wnioskowana 
kwota to ponad 23 mln zł, a całkowity koszt 
przygotowania dokumentacji to suma pra-
wie 32 mln zł. Do Ministerstwa wnioski zło-
żyło łącznie 75 samorządów.

Budowa przeprawy mostowej za-
kłada, że powstanie prawie 1,5 km tras 
(wliczając most i drogi dojazdowe). Most 
połączy powiat kozienicki z powiatem 
garwolińskim i wybudowany zostanie 
w ciągu drogi powiatowej nr 1350W po 
stronie powiatu garwolińskiego i drogi 
powiatowej nr 1718W po stronie powia-
tu kozienickiego. Szacunkowy koszt jego 
budowy to kwota około 650 mln złotych.

Zaznaczyć należy, że pomiędzy Dę-
blinem a Górą Kalwarią, czyli na odcin-
ku około 70 km nie ma żadnej przeprawy 
mostowej.

Więcej informacji na ww. temat zna-
leźć można w materiale TVP3, który opu-
blikowany został w Kurierze Warszawy 
i Mazowsza.

Poniżej link do materiału:
https://warszawa.tvp.pl/42730268/nowy-

Zaznaczyć należy, że pomiędzy Dę- -most-przez-wisle-z-pozytywna-ocena-
-resortu-inwestycji-i-rozwoju.

O działaniach Powiatu Kozienickie-
go zmierzających do budowy przeprawy 
mostowej informowaliśmy na bieżąco na 
przestrzeni ostatnich trzech lat na łamach 
Biuletynu Informacyjnego „Nasz Powiat” 
oraz poprzez materiały zrealizowane 
przez TV „Nasz Powiat”.

MONIKA WIRASZKA

Informacje
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1 kwietnia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefa-
na Czarnieckiego w Kozienicach został zorganizowany 

Dzień Sportu. Uroczystości otwarcia imprezy dokonała 
Dyrektor Ewa Malec, która również brała w niej aktywny 
udział. Organizatorem była nauczycielka wychowania fi-
zycznego Ewelina Buszko. Przygotowano wiele konkurencji 
między innymi: rajd rowerowy, biegi lekkoatletyczne, Nor-
dic Walking, step aerobik, body ball, zumba, tenis stołowy, 
trening obwodowy na siłowni, badminton, żonglerka – fre-
estyle football. Młodzież rozegrała turniej piłki siatkowej, 
w którym zwyciężyła klasa II a. Ponad 3-godzinne zmagania 
sportowe dostarczyły uczestnikom niesamowitych wrażeń, 
sporą dawkę sportowej adrenaliny i pozwoliły w miłej at-
mosferze spędzić ten szczególny dzień.

2 kwietnia odbył się pokazowy trening ogólnorozwojowy. 
Przedsięwzięcie wpisuje się w Światowy Dzień Bezdom-

nych Zwierząt przypadający 4 kwietnia. Grupa uczniów na-
szej szkoły, która prężnie działa na rzecz idei adopcji zwie-
rząt oraz odpowiedzialności za ich los postanowiła zwrócić 
w nietypowy sposób uwagę na ten ważny temat. Korzystając 
z tygodnia aktywności fizyczno – intelektualnej w naszym 
liceum zaprosiliśmy do współpracy przedstawicieli Siłowni 
„Fabryka Mocy”, Piotra Witka oraz Marcina Cyganowicza, 
którym również nie jest obojętny los bezdomnych czworo-
nogów. Przeprowadzili dla nas i z nami pokazowy trening 
ogólnorozwojowy. Pokazali w ciekawy sposób jak dbać 
o swoją kondycję, na co zwracać uwagę podczas ćwiczeń, 
a także przeprowadzili konkurs wytrzymałości.

3 kwietnia w I Liceum Ogólnokształcącym odbyły się XII 
Otwarte Mistrzostwa Sudoku I LO im. Stefana Czarniec-

kiego w Kozienicach, w których uczestniczyło 52 uczniów 
z: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1, Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 2, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3, Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej nr 4, Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Stanisławicach i I Liceum Ogólnokształcącego. 
W tym roku mistrzostwa odbywały się w trzech kategoriach 
wiekowych: szkoła podstawowa klasy II – IV, szkoła pod-
stawowa klasy V – VII, szkoła podstawowa klasa VIII, gim-
nazjum klasa III, szkoła średnia. Organizatorka mistrzostw 
Joanna Piwońska powitała zebranych i zaprosiła do obejrze-
nia fi lmu promującego sudoku, przygotowanego przez Julię 
Telbusiewicz z klasy IIa liceum. Następnie uczniowie roz-
wiązywali zadania o różnym poziomie trudności w dwóch 
etapach: indywidualnym i zespołowym. Komisja składająca 

się z nauczycielek matematyki w poszczególnych szkołach: 
Ilony Staromłyńskiej (PSP 1), Grażyny Polak-Korczak (PSP 
3), Katarzyny Król (PSP 4), Lucyny Prockiej (PSP Stanisła-
wice), Joanny Piwońskiej (I LO) oraz uczniów samorządu 
szkolnego I LO po rundzie fi nałowej wyłoniła zwycięzców: 
Kategoria: szkoła podstawowa klasy II – IV – I miejsce – An-
tonina Lenarczyk PSP nr 3, II miejsce – Zuzanna Dopieralska 
PSP nr 3, III miejsce – Klaudia Smarz PSP nr 3. Kategoria: 
szkoła podstawowa klasy V – VII – I miejsce – Mikołaj Wój-
cik PSP Stanisławice, II miejsce – Paulina Jastrzębska PSP 
nr 4, III miejsce – Wiktoria Cytryniak PSP nr 3. Kategoria: 
szkoła podstawowa klasa VIII, gimnazjum klasa III, szkoła 
średnia – I miejsce – Dawid Padewski PSP nr 4, II miejsce 
– Katarzyna Tyśkiewicz I LO, III miejsce – Jakub Włodar-
czyk PSP nr 4. Po zmaganiach indywidualnych do potyczek 
logicznych przystąpiły drużyny z poszczególnych szkół. 

4 kwietnia w I LO odbyło się spotkanie z Anną Gałąz-
kiewicz, która jest dietetykiem. Przygotowała ona dla 

uczniów prelekcję dotyczącą żywienia młodzieży. W swym 
wystąpieniu poruszyła bardzo ważne tematy m.in. nową 
piramidę żywieniową, aktywność fizyczną, fakty i mity 
na temat żywności oraz wpływ popularnych energetyków 
na organizm człowieka. Pani Anna przekazała praktyczne 
wskazówki dotyczące nawyków żywieniowych, składników 
pokarmowych oraz racjonalnego odchudzania. Bardzo duża 
liczba pytań ze strony uczniów świadczy o wysokim zainte-
resowaniu powyższą tematyką.

Red. I LO

Wydarzenia
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W życiu tak to już jest, że najlepiej 
być młodym, zdrowym, pięknym i boga-
tym. Nie każdy jednak ma tyle szczęścia.

Oczekiwanie na narodziny dziecka 
wiąże się z wyobrażeniami jakie to dziec-
ko będzie. Rodzice z radością planują 
jego przyszłość. Czasem jednak tak jest, 
że w rodzinie urodzi się dziecko z niepeł-
nosprawnością intelektualną. Takie naro-
dziny niweczą wszystkie plany, radosne 
oczekiwanie na wspaniałe macierzyństwo 
i stawiają rodzinę przed niezwykle trud-
nym wyzwaniem. Pojawia się szok. Emo-
cje są bardzo silne i są trudnym, trauma-
tycznym przeżyciem. Uczucie lęku, 
rozpaczy, poczucie zagrożenia, gniewu 
są nieodłączną częścią tego pierwszego 
etapu wstrząsu emocjonalnego. Rodzice 

Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów 
Polskich w Kozienicach ma nowego 
partnera – Polskie Sieci Elektroenerge-
tyczne. W ramach współpracy krajowy 
operator systemu przesyłowego udzieli 
wsparcia fi nansowego na rzecz moder-
nizacji pracowni Nowoczesnych Tech-
nik Wytwarzania. Ponad 140 uczniów 
szkoły będzie mogło zdobyć umiejęt-
ności w zakresie obsługi nowoczesnego 
sprzętu do obróbki i produkcji mate-
riałów wykorzystywanych w przemyśle 
– obrabiarki CNC i drukarki 3D. 

Obecnie uczniowie Technikum Me-
chanicznego i Szkoły Branżowej 1-go 
stopnia w ramach realizowanych prak-
tyk zawodowych mogą pracować je-
dynie na urządzeniach konwencjonal-
nych, nieprzystających do wymogów 
współczesnego rynku pracy. Wiedzę 
o obrabiarkach CNC i drukarkach 3D po-
znają przede wszystkim na zajęciach teo-
retycznych czy w trakcie organizowanych 
w regionie targów sektorowych. Projekt 
ZS Nr 1 w Kozienicach i PSE ma to zmie-
nić. Nowy sprzęt, kupiony dzięki zaanga-
żowaniu spółki, pozwoli na organizację 
szkoleń kompetencyjnych, podnoszących 
kwalifi kacje zawodowe. 
– Wsparcie Polskich Sieci Elektroenerge-

tycznych to przełomowy krok w rozwo-
ju Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów 
Polskich w Kozienicach. Możliwość 
pracy na nowoczesnym sprzęcie odpo-
wiadającym na praktyczne wyzwania 
przemysłu zwiększy szanse naszych 

absolwentów na znalezienie dobrej 
i ciekawej pracy w czołowych fi rmach 
w Polsce i na świecie. Zyska też sama 
szkoła, która dzięki bliskiej współpra-
cy z biznesem stanie się atrakcyjnym 
miejscem kształcenia dla uczniów szkół 
podstawowych, wybierających kolejny 
etap edukacji – przekonuje Ryszard 
Zając – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 
im. Legionów Polskich.
PSE zaangażowały się we współpracę 

z Zespołem Szkół Nr 1 im. Legionów Pol-
skich w Kozienicach w ramach podejmo-
wanych przez operatora systemu przesyło-
wego działań dobrosąsiedzkich. Na terenie 
Kozienic spółka realizuje projekt budowy 
dwutorowej linii 400 kV relacji Kozienice-
-Miłosna. Dzięki tej inwestycji zwiększy 
się niezawodność dostaw energii w pół-
nocno-wschodniej i centralnej Polsce oraz 
możliwe będzie bezpieczne wyprowadze-
nie mocy z Elektrowni Kozienice.

***
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) 

są operatorem elektroenergetycznego systemu prze-
syłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością 
Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla pol-
skiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności 
określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycz-
nej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowia-
da za bilansowanie systemu elektroenergetycznego 
oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej 
wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udo-
stępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności 
przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej. 

PSE jako właściciel ponad 14 695 kilome-
trów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych 
najwyższych napięć, na terenach realizacji projek-
tów inwestycyjnych oraz działań eksploatacyjnych 
uruchomiły ogólnopolski konkurs dobrosąsiedz-
ki. Działalność społeczna PSE koncentruje się na 
wspieraniu projektów rozwijających lokalną in-
frastrukturę społeczną, m.in. w obszarze oświaty, 
ochrony środowiska, pomocy społecznej, promocji 
zdrowia czy aktywizacji kulturalno-społecznej. Pro-
jekty te mają poprawiać bezpieczeństwo i jakość 
życia osób w różnym wieku.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne

muszą uporać się z własnymi emocjami 
oraz stają przed zadaniem powiadomienia 
o diagnozie krewnych i znajomych i mu-
szą przyjąć ich reakcje.

Drugim takim krytycznym momentem 
jest czas wyboru szkoły. To jaką szkołę 
wybierzemy wpłynie na późniejsze życie 
dziecka. Rodzice szukają szkoły, która od-
powie na potrzeby ich małego ucznia. Pyta-
ją, czytają, rozmawiają z innymi rodzicami. 
W przypadku gdy wybiorą szkołę specjalną 
znów jednak obawiają się reakcji otoczenia. 
Przecież od wielu lat pokutuje przesąd, że 
szkoła specjalna to izolacja, że lepiej dziec-
ku będzie z tzw. „normalnymi” rówieśnika-
mi, bo będzie „ciągnęło w górę”. Okazuje 
się często, że tej izolacji dziecko doświad-
czy w szkole masowej, a rówieśnicy, któ-

rzy mieli go „ciągnąć w górę” zignorują go 
i dobrze będzie jak nie doświadczy poczucia 
odrzucenia i nie wyrobi w sobie przekona-
nia, że jest najgorszy. Problem odrzucenia 
dotyka wszystkich, którzy w jakiś sposób 
się wyróżniają.

Dziecko niepełnosprawne intelektual-
nie nie urodziło się po to, żeby nauczyć 
ludzkość integracji. Urodziło się po to, 
aby jak każde dziecko było kochane, 
szczęśliwe, mogło osiągać sukcesy i da-
wać swoją radość życia.

Wysyłając dziecko do szkoły masowej 
często stawiamy je przed wyzwaniem po-
nad możliwości. Trochę to tak, jakby wy-
słać zwykłego dziesięciolatka na wykład 
„Strategie międzynarodowej dywersyfi -
kacji geografi cznej a struktury własności 

Informacje



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 15

Umiejętności poznawcze, które poja-
wiają się w pierwszym roku życia to baza, 
na której dziecko buduje system komuni-
kacji z innymi ludźmi. Codzienny kontakt 
z dziećmi, pokazuje jednak, że prymarne 
(pierwsze) funkcje poznawcze nie za-
wsze rozwijają się wg skal rozwojowych, 
co wzbudza niepokój rodziców, którzy 
w trosce o swoje pociechy udają się do 
specjalistów, szukając u nich pomocy – 
wskazówek jak pomóc dziecku. Komuni-
kacja to nie tylko „mowa”. Mówienie nie 
jest równoznaczne z komunikowaniem 
się. Komunikacja oparta na dialogu po-
lega na wzajemnej relacji, na wysyłaniu 
celowych i odpowiednich komunikatów 
do odbiorcy, następnie na odbieraniu in-
formacji zwrotnych i ustosunkowaniu się 
do nich. Pod pojęciem „bazowe” kryje 
się szereg skomplikowanych umiejęt-
ności, które musi nabyć dziecko, aby  
w efektywny sposób komunikować się  
z otoczeniem. To właśnie umiejętność 
komunikowania się jest głównym sty-
mulatorem rozwoju poznawczego czło-
wieka, pozwala ona na budowanie inte-
rakcji społecznych i poznawanie świata.  
W prawidłowym przebiegu rozwoju 
dziecko bez trudu przyswaja sobie kolej-
ne sprawności komunikacyjne takie jak:
• budowanie kontaktu wzrokowego  

z opiekunami,

• wodzenie wzrokiem za zabawkami/
przedmiotami,

• uwaga słuchowa – skupienie na dźwię-
kach, reakcje, lokalizowanie źródła 
dźwięku,

• wspólne pole uwagi – zdolność do za-
interesowania tym samym obiektem. 
Jest to rewolucja w dziecięcym ro-
zumieniu innych ludzi. Rozwija się 
w okresie od 9 do 18 miesiąca życia. 
Dziecko potrafi dzielić uwagę z oso-
bą dorosłą, jak również podążać za jej 
wzrokiem. Ze współdzieleniem uwagi 
wiążą się takie umiejętności dziecka 
jak kierowanie uwagi dorosłych na ze-
wnętrzny cel np. wskazywanie palcem 
czy podnoszenie, a w dalszej kolejno-
ści przynoszenie przedmiotu, żeby go 
komuś pokazać,

• używanie gestu wskazywania palcem 
– wskazywanie interesującego przed-
miotu, miejsca czy zdarzenia,

• naśladownictwo – jest dla dziecka dro-
gą do otaczającego je świata, zaczyna 
uczyć się od dorosłych co stanowi dla 
niego podstawę poznawania. Naśla-
dowanie jest sposobem w jaki dziec-
ko się uspołecznia: powtarza gesty, 
mimikę, zachowania innych, również 
dźwięki, a następnie słowa, 

• imitacja dźwięków – etap głużenia – 
niekontrolowane wydawanie dźwię-

ków oraz gaworzenia – naśladowanie 
prymarnych dźwięków mowy,

• rozumienie pojęcia ja – reagowanie na 
imię,

• pamięć ruchowa, słuchowa i wzrokowa 
– zapamiętywanie gestów, ruchów, 
dźwięków, sekwencji ruchowo – słu-
chowych.
Ww. umiejętności stanowią bazę 

wyjściową w procesie prawidłowej ko-
munikacji, a dalej mowy. W ramach tych 
kompetencji dziecko potrafi: poszukiwać 
spojrzeniem drugiego człowieka, odpo-
wiadać na uśmiech, przejawiać zacho-
wania służące budowaniu więzi, domy-
ślać się intencji opiekuna, naśladować, 
przeżywać radość w zabawach i je ini-
cjować. W komunikacji nie chodzi tyl-
ko o mówienie i słuchanie, lecz również  
o rozumienie tego, co zostało powiedzia-
ne – a w wielu przypadkach, tego co nie 
zostało powiedziane.  

Umiejętności związane z bazowymi 
kompetencjami komunikacyjnymi po-
zwalają dziecku wejść w zróżnicowany 
świat relacji społecznych, rozumieć je 
oraz reagować – gestem, mimiką, spojrze-
niem, emocją, dźwiękiem czy  słowem.

IGA JELIŃSKA
logopeda, surdopedagog,

terapeuta Si

polskich spółek publicznych” zamiast na 
lekcję przyrody. Niby niektóre słowa zna, 
może pani wyjaśni te, które są obce, ale 
jak pozbiera i ogarnie to w całość?

Niepełnosprawność intelektualna to 
stan, a nie choroba. Rodzice dziecka 
niepełnosprawnego intelektualnie robią 
błąd i chcą naśladować model naucza-
nia ze swojego dzieciństwa. Spędzają 
wiele godzin przy odrabianiu lekcji.  
Z ogromnym wysiłkiem swoim i dziec-
ka walczą, aby ukończyło kolejny etap 
edukacyjny. I co będzie, gdy dziecko 
ukończy już szkołę?

Wciąż chcą je poprawiać, podciągać 
do normalności. Pojawia się frustracja, 
że nie dogania założonego planu. Przy 
ogromnym skupieniu na edukację ucie-
ka gdzieś radość życia dziecka. Wbrew 
pozorom coraz większe umiejętności 
edukacyjne nijak nie przekładają się na  
samodzielność życiową. Na skutek nie-

ustającego stresu w dziecku budzą się złe 
emocje.

Szkoła specjalna to miejsce gdzie 
pracuje wielu nauczycieli specjalistów. 
Praca z uczniem odbywa się z wyko-
rzystaniem różnego rodzaju metod  
i terapii, tak aby uczeń mógł odnieść 
sukces i nabyć umiejętności radze-
nia sobie na miarę swoich możliwości  
w życiu codziennym. Liczebność 
uczniów w klasie uzależniona jest od 
niepełnosprawności dziecka. Poziom 
nauczania i metody przekazywania 
wiedzy dostosowane są do indywidual-
nych możliwości i umiejętności każde-
go ucznia. Szkoła nie tylko usprawnia 
i wspiera rozwój intelektualny uczniów, 
ale także jest miejscem gdzie w pełni 
mogą rozwijać się emocjonalnie, czuć 
się bezpiecznie i budować poczucie 
własnej wartości. Dzieci uczą się wie-
lozmysłowo, muszą widzieć, słyszeć, 

dotykać, smakować, wąchać, poznają 
świat przez doświadczenie, a szkoła 
specjalna im to umożliwia.

Każde dziecko ma prawo być szczę-
śliwe, mieć kolegów i koleżanki. Ma 
prawo występować na scenie, wygry-
wać konkursy. Zasługuje na to, by czuć 
się kochane i akceptowane. Każdemu 
dziecku potrzebna jest bezwarunkowa 
miłość bez względu na to, jak wygląda, 
bez względu na to, co potrafi lub czego 
nie potrafi, bez względu na to, czego od 
niego oczekujemy, bez względu na swo-
je słabości. Najważniejsze jest, aby 
dopasować kształcenie do dziecka,  
a nie dziecko do kształcenia i w naszej 
szkole to robimy.

EWA DRACHAL – MIRKA
nauczyciel w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno – Wychowawczym w Opactwie

Informacje
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Biuro Powiatowe ARiMR w Kozienicach informuje:
I. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nowy rodzaj pomocy, fi nansowany 

z budżetu PROW na lata 2014 – 2020. Jest to wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosyste-
mów leśnych i ich wartość dla środowiska. Wnioski o przyznanie takiej pomocy można składać w biurach 
powiatowych ARiMR od 2 maja do 12 czerwca 2019 r. 
Pomocą objęte są lasy prywatne w wieku 11 – 60 lat – o powierzchni od 0,1 ha do 20 ha – stanowiące własność 
wnioskodawcy, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu 
lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. 
Pomoc przyznawana jest właścicielowi lasu – osobie fi zycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej 
osobowości prawnej. Aby otrzymać dofi nansowanie powinien on mieć nadany numer identyfi kacyjny w trybie przepisów 
o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 
płatności. Wymagane jest również zobowiązanie do wykonania inwestycji zgodnie z wymogami planu inwestycji zwięk-
szających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, sporządzonym przez nadleśniczego. 

II. Od 31 maja do 29 czerwca 2019 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmowały wnioski o wsparcie od młodych rol-
ników chcących samodzielnie rozpocząć gospodarowanie. Pomoc fi nansowana jest z budżetu PROW 2014 – 2020. 
W tegorocznym naborze wprowadzono korzystne dla rolników zmiany, w tym podwyższono kwotę premii – do 150 tys. zł. 
O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się osoba, która w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat i posiada 

odpowiednie kwalifi kacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, powinna uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji 
o przyznaniu pomocy. Musi też posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć prowadzenie w nim dzia-
łalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 

Jednym z warunków przyznania 150 tys. zł. premii jest utworzenie gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej (SO) nie 
mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 150 tys. euro. 
III. „Restrukturyzacja małych gospodarstw” także dla nieubezpieczonych w KRUS 

Od 31 maja do 29 czerwca 2019 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski na „Restrukturyzację małych gospodarstw” 
fi nansowaną z PROW 2014 – 2020. 
• zniesiono wymóg podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przez określony czas przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, 
• wprowadzono kryterium dochodowości lub przychodowości, które będzie wskazywało, iż wnioskodawca prowadzi działalność 

rolniczą w celach zarobkowych,
• podwyższono górny próg wyjściowy wielkości ekonomicznej do poziomu poniżej 13 tys. euro, przy zachowaniu wymogu osiągnięcia wzrostu 

wielkości ekonomicznej w okresie docelowym 10 tys. euro i – w każdym przypadku – o co najmniej 20% w stosunku do wartości wyjściowej,
• złagodzono wymóg dotyczący struktury własnościowej gospodarstwa rolnego w okresie docelowym.
IV. Pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2019 r. 

W związku z wejściem w życie 7 maja 2019 r. rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa pomocy fi nansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz. U. poz. 827), Koła Gospodyń 
Wiejskich również w 2019 r. będą mogły otrzymać pomoc Agencji przeznaczoną na prowadzenie przez nie działalności statutowej.  

Nabór wniosków rozpoczyna się z dniem wejścia w życie przepisów rozporządzenia, a pomoc będzie przyznawana do wyczer-
pania środków. Na ten cel została przeznaczona kwota 40 mln zł. 

Skrót artykułów ze strony: www.arimr.gov.pl.
Więcej informacji również w punktach informacyjnych ARiMR m. in. Biura Powiatowego w Kozienicach, ulica Warszawska 

72 (wejście od ulicy Zdziczów). 
ZBIGNIEW SITKOWSKI

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR

29 kwietnia odbyła się VIII Sesja Rady 
Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Po spra-
wozdaniu Starosty z prac Zarządu, Radni 
wysłuchali informacji Powiatowego Rzecz-
nika Praw Konsumentów na temat działal-
ności za 2018 r., sprawozdania z działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kozienicach w roku 2018, a także infor-
macji Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na tere-
nie powiatu kozienickiego. 

Następnie podjęte zostały uchwały 
w sprawach:
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej powiatu kozienickiego na lata 
2019 – 2032,

– wprowadzenia zmian w budżecie po-
wiatu kozienickiego na 2019 r.

Głównym tematem podjętym w spra-
wach różnych była sprawa Szpitala Po-
wiatowego w Kozienicach. Na pytania 
Radnych odpowiadał nowy Dyrektor 
Szpitala Roman Wysocki. 

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Informacje
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(przedstawione na VIII Sesji w dn. 29.04.2019 r.)
Od ostatniej zwyczajnej Sesji (27 mar-

ca 2019 r.) Zarząd Powiatu obradował  
3 razy.
1. Zarząd Powiatu zajmował się spra-

wami budżetowymi Starostwa i jed-
nostek organizacyjnych.
• Zarząd podjął uchwałę w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie 
powiatu na 2019 rok,

• Zarząd zapoznał się z Uchwałą 
Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Warszawie 
w sprawie opinii o przedłożonym 
sprawozdaniu z wykonania budżetu 
za rok 2018.

Opinia pozytywna.
2. Zarząd wystąpił do Burmistrza 

oraz Rady Miejskiej w Kozienicach  
z prośbą o rozważenie możliwości 
dofinansowania w 50 % zadań zapla-
nowanych przez powiat do realizacji  
w 2019 roku na terenie Miasta  
i Gminy Kozienice:
• „Przebudowa drogi powiatowej  

nr 1730W Brzeźnica – Mozolice 
Małe w m. Brzeźnica”,

• Odbudowa drogi wewnętrznej przy 
SP ZZOZ w Kozienicach,

• Przebudowa parkingu przy Zespole 
Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich  
w Kozienicach.

W odpowiedzi, Burmistrz poinfor-
mował, że na chwilę obecną Gmina nie 
może deklarować współfinansowania 
ww. zadań – z powodu zaplanowanych 
na 2019 rok wielu własnych zadań in-
westycyjnych.
3. Zarząd podjął uchwały:

• w sprawie zarządzania SP ZZOZ 
w Kozienicach,

• w sprawie przekazania Radzie Po-
wiatu Kozienickiego sprawozda-
nia finansowego powiatu kozienic-
kiego za 2018 rok,

• w sprawie powołania komisji 
konkursowej (do przeprowadzania 
konkursu na stanowisko dyrektora  
SOS-W w Opactwie),

• w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych należących do właści-
wości powiatu kozienickiego na rok 
2019.

Konkurs dot. ofert na realizację zadań 
z zakresu:

– Wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej,

– Turystyki i krajoznawstwa,
– Promocji i organizacji wolontariatu.
Przeznaczona kwota – 20.000 zł.

• w sprawie przekazania nagród 
rzeczowych uczniom SOS-W  
w Opactwie.

Nagrody za osiągnięcia podczas 
XV Światowych Igrzysk Olimpiad 
Specjalnych, które odbyły się w Abu 
Dhabi Zjednoczone Emiraty Arabskie 
dla :
– Magdaleny Czerwiec – zdobyła 2 srebr-

ne medale w grze w badmintona,
– Klaudii Starzyk, Katarzyny Starzyk 

i Marty Wójcik – zdobyły złote 
medale w drużynowej grze w piłkę 
nożną.

4. Zarząd, na wniosek Dyrektor Porad-
ni Psychologiczno – Pedagogicznej  
w Kozienicach wyraził zgodę na 
przydzielenie Pani Dyrektor godzin 
ponadwymiarowych w wymiarze  
5 godzin tygodniowo.

5. Zarząd zajmował się sprawami  
SP ZZOZ w Kozienicach:
• Zarząd analizował propozy-

cję Burmistrza Gminy Kozienice 
dot. rozwiązania sytuacji Szpita-
la Powiatowego, poprzez przeję-
cie Szpitala po przekształceniu  
w spółkę z wyłącznym 100 % 
udziałem Gminy Kozienice, a po-
wiat byłby zobowiązany do spła-
ty istniejącego zadłużenia.

Zarząd uznał, że taka propozycja jest 
nie do przyjęcia.

Zarząd uznał, że taka propozycja jest 
nie do przyjęcia, ponieważ przekaza-
nie Gminie 100% udziałów utworzonej 
spółki na bazie szpitala powiatowego, 
w konsekwencji całkowicie pozbawi 
powiat możliwości realizacji zadań  
z zakresu ochrony zdrowia. Zgodnie  
z Konstytucją RP władze publiczne 
mają obowiązek zapewnić obywate-
lom niezależnie od sytuacji finanso-
wej równy dostęp do świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanej ze środków 
publicznych. Przekształcenie szpita-
li samorządowych w spółki niewiele 
zmieniło na rynku usług medycznych 
co wynika z ustaleń Najwyższej Izby 
Kontroli. Ustalenia NIK-u wskazu-
ją, że zmiana formy organizacyj-
no – prawnej i utworzenie ze szpitali 

spółek kapitałowych w miejsce Sa-
modzielnych Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej nie spowodowała 
dotychczas istotnych zmian w spo-
sobie zarządzania w zakresie liczb  
i dostępności świadczeń zdrowotnych 
finansowanych ze środków publicz-
nych nie poprawiła trwale sytuacji 
finansowej szpitali, ani dostępu do 
usług medycznych dla pacjentów. Po-
nadto celem działania szpitala jest 
udzielenie kompleksowych świadczeń 
zdrowotnych dla mieszkańców Powia-
tu. Dlatego, przekształcenie szpitala  
w spółkę kapitałową i przekazanie 
100% udziałów Gminie Kozienice  
z pominięciem pozostałych gmin 
wchodzących w skład powiatu byłoby 
niezasadne. Gmin, które mimo skrom-
nych budżetów na przestrzeni lat czy-
niły starania, aby przekazać środki 
na doposażenie szpitala. Przekazanie 
majątku Gminie Kozienice i pozosta-
wienie zadłużenia po stronie powiatu 
byłoby działaniem niegospodarnym. 
Pozostawienie na stanowisku poprzed-
niego dyrektora nie mogło zostać zre-
alizowane, ponieważ wpłynął wniosek 
grupy radnych o jego odwołanie. Za-
rząd uruchomił procedurę i odwołał 
dyrektora. Następnie Starosta nawiązał 
do spotkań z podmiotami, które podjęły 
działania mające na celu poprawę sytu-
acji finansowej w innych placówkach. 
Zapoznanie się z przedstawionymi for-
mami działania pozwoliło na wybranie 
najkorzystniejszej alternatywy w sto-
sunku do kozienickiej placówki.
• Zarząd wyraził zgodę na zawarcie 

przez SP ZZOZ w Kozienicach 
umowy z BFF Polska S.A. na udzie-
lenie odnawialnego limitu finanso-
wego w kwocie 7 mln zł – okres 
obowiązywania do 30.11.2019 r.,  
z przeznaczeniem na spłatę kredytu 
w kwocie 3 mln zł oraz zobowiązań 
przeterminowanych w wysokości  
5 mln zł.

6. Zarząd wydał oświadczenie w sprawie 
strajku w placówkach oświatowych.
Starosta odczytał oświadczenie, 

które stanowi załącznik do protokołu.
7. Zarząd zapoznał się z pismem 

Związku Gmin Ziemi Kozienickiej, 
w którym informuje się, że Gminy 
będące członkami Związku zdecydo-
wały o zaprzestaniu współfinansowa-

Dokończenie na str. 18

Informacje
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nia Biuletynu Informacyjnego „Nasz 
Powiat”.
Biuletyn wydawany jest od 2003 

roku. Zarząd Powiatu wystąpił do każ-
dej gminy z propozycją współpracy. 
Przerwanie kontynuacji wydawania 
byłoby niewłaściwe. Informacje za-
warte w biuletynie są promocją każdej 
z gmin. Materiały w nim zamieszczane 
są rzetelne i przejrzyste. Czekamy na 
odpowiedź.
8. Zarząd zapoznał się z pismem Mi-

nisterstwa Zdrowia przekazującym 

Dokończenie ze str. 17 pismo Zarządu Powiatu Kozienic-
kiego w sprawie zwiększenia fi-
nansowania Szpitala Powiatowego  
w Kozienicach do Dyrektora Mazo-
wieckiego Oddziału NFZ.

9. Zarząd przesłał krótką informację do 
portalu kozienice24 na temat budo-
wy mostu na rzece Wiśle. Pełna treść 
znajduje się w Biuletynie Informacyj-
nym „Nasz Powiat”.

10. Zarząd rozpatrzył wnioski o do-
finansowanie pracowni językowej 
w szkołach Powiatu. W związku  
z możliwością dofinansowania tyl-
ko jednej placówki, Zarząd wyty-

pował I Liceum Ogólnokształcące 
im. Stefana Czarnieckiego. Szkoła 
ta posiada tylko jedną pracownię,  
a przy zwiększonym naborze 
uczniów (najbliższe dwa kolejne 
lata) brak dodatkowej pracowni 
uniemożliwi sprawne przeprowa-
dzanie lekcji.

11. Zarząd przygotował i pozytywnie 
zaopiniował materiały na 8. Sesję 
Rady Powiatu.

Biuro Rady i Zarządu
Powiatu Kozienickiego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach informuje, iż w związku ze zbliżającym się sezonem pro-
dukcji oraz zbioru owoców i warzyw wzmożony zostanie nadzór nad producentami oraz punktami skupu owoców i warzyw.

Każdy podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji pierwotnej obowiązany jest złożyć wniosek o wpis do re-
jestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie prowadzonej dzia-
łalności – zgodnie z art. 61 i art. 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U.  
z 2018 r. poz. 1541 ze zm.).

Podczas uprawy, zbioru, magazynowania i transportu owoce i warzywa narażone są na zagrożenia, szczególnie mi-
krobiologiczne (patogeny, wirusy i bakterie), które mogą prowadzić do zatruć pokarmowych i komplikacji zdrowotnych.

Do głównych czynników powodujących ryzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego należą m.in. czynniki środowisko-
we (chów zwierząt czy warunki pogodowe), nawozy i środki ochrony roślin, zanieczyszczona woda i gleba, higiena i stan 
zdrowia pracowników oraz warunki higieniczne w zakładach produkcji pierwotnej.

Podstawowe zasady zapobiegania zakażeniom mikrobiologicznym owoców i warzyw na każdym etapie obejmują:
– ścisłe przestrzeganie zasad higieny wśród osób zajmujących się pozyskiwaniem i przetwarzaniem owoców i warzyw,
– systematyczne usuwanie nieczystości, odpadów i resztek,
– stosowanie wody jedynie z pewnych źródeł, wolnej od zanieczyszczeń fekaliami lub wymiotami ludzkimi, spełniającej wymaga-

nia i kryteria mikrobiologiczne,
– używanie nawozów i środków ochrony roślin w ilościach wystarczających do pokrycia zapotrzebowania roślin oraz przestrzega-

nie okresów karencji,
– dostęp wszystkich pracowników do toalet oraz czystej, bieżącej wody, mydła i instrukcji  mycia rąk,
– stosowanie rękawiczek jednorazowych oraz czystej odzieży,
– bezwzględne przestrzeganie zakazu pracy osób z objawami takimi jak: biegunka, wymioty, temperatura, kaszel lub żółtaczka, 
– używanie odpowiedniej czystości i jakości pojemników, naczyń, opakowań i sprzętu oraz właściwe warunki transportu owoców 

i warzyw,
– przestrzeganie przez przedsiębiorców obowiązku identyfikowalności surowców i produktów według zasady: „krok w tył, krok  

w przód” (np. lista dostawców i odbiorców).
Zachęcamy także do zapoznania się z Wytycznymi Komisji Europejskiej z 2017 r.  dotyczącymi ograniczenia ryzyka mikrobio-

logicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny, 
dostępnymi na stronie internetowej www.kozienice.psse.waw.pl

Niniejsze wytyczne zawierają szczegółowe wskazówki dotyczące stosowania ogólnych wymogów higieny do świeżych owo-
ców, aby żywność znajdująca się w sprzedaży była bezpieczna. 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Kozienicach 

Informacje
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Projekt dla osób młodych w wieku 18 – 29 lat
W ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (III)” osoby bezrobotne mogą 

skorzystać ze staży, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz szkoleń indywidualnych. Projekt skie-
rowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18 – 29 lat zarejestrowanych w PUP w Kozienicach oraz należących do kategorii NEET 
(osoby młode, które nie pracują, nie szkolą się i nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym). 

Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifi kacjach (z wykształ-
ceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym) oraz osoby długotrwale bezrobotne. 

Koordynatorem projektu jest Angelika Kopeć.

Projekt dla osób w wieku 30 lat i więcej
W ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (III)” osoby 

bezrobotne mogą skorzystać ze staży, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz szkoleń indywidu-
alnych. Wsparciem obejmowane są bezrobotne kobiety i mężczyźni w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane w PUP w Kozienicach. 

Grupę docelową projektu stanowią osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotne powyżej 12 miesięcy od dnia ostatniej reje-
stracji w PUP), osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich kwalifi kacjach, osoby z niepełnosprawnościami oraz kobiety. 
Dodatkowo ze wsparcia w postaci szkolenia oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą skorzystać 
bezrobotni mężczyźni w wieku pomiędzy 30 – 49 lat nienależący do wyżej wymienionych grup docelowych. 

Koordynatorem projektu jest Magdalena Szumlak.
W ramach powyższych projektów osoby bezrobotne korzystają z pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Osoby zain-

teresowane udziałem w projektach szczegółowe informacje mogą uzyskać pod numerem telefonu 48 614 66 81, a także w siedzibie 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach – ul. Zdziczów 1, 26 – 900 Kozienice.

ANGELIKA KOPEĆ
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Wydział Aktywizacji Rynku Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach

Informacje
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Od 11 do 12 maja w Gassach na te-
renie gminy Konstancin-Jeziorna miał 
miejsce Flis Festiwal-Jarmark Kultury 
Urzecza. Uczestniczyli w nim Dariusz 
Szewc Zastępca Komendanta Komen-
dy Powiatowej Policji w Kozienicach 
oraz Zdzisław Gołda mieszkaniec Łu-
czynowa. 

9 maja w Kępeczkach po raz 
pierwszy zostały zwodowane i po-
święcone drewniane łodzie „Dzika” 
i „Delfin” należące do Dariusza Szew-
ca i Zdzisława Gołdy, którymi 10 maja 
wypłynęli do Gass. Poświęcenia łódek 
dokonał ks. Tomasz Pastuszka Kapelan 
Policji. 

W ramach promocji Powiatu Kozie-
nickiego i Gminy Kozienice jedna z łodzi 
została oznaczona barwami powiatu, na-
tomiast druga barwami gminy. 

Podczas obchodów Jarmarku Kultu-
ry Urzecza można było obejrzeć trady-
cyjne drewniane łodzie, poznać tajniki 
dawnej żeglugi rzecznej oraz podziwiać 
parady jednostek pływających. Orga-
nizowane były warsztaty szkutnicze, 

wikliniarskie, kowalskie i garncarskie. 
W bindudze – zorganizowanym flisac-
kim siedlisku można było skosztować 
regionalnych potraw z Urzecza oraz 
przystąpić do wspólnej zabawy przy 
ludowej muzyce granej przez zespoły 
regionalne. W tym roku Flis Festiwal 

miał już swoją VIII edycję. 
CELINA TRYCH

Materiał fi lmowy na wyżej wymie-
niony temat dostępny jest na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl 
w zakładce TV „Nasz Powiat”

Wraz z nadejściem wiosny rozpoczął się sezon letni. Czas urlopów i wypoczynku na łonie natury. Gospodarstwa agroturystycz-
ne w powiecie kozienickim przygotowują się do tego okresu. Od maja do późnej jesieni będą gościły ludzi oczekujących wypoczyn-
ku na świeżym powietrzu z dala od dużych miast. Odpoczynku, który odbywa się w ciszy i spokoju. Gospodarstwa w swojej ofercie 
posiadają grille, możliwość rozpalenia ogniska, place zabaw dla dzieci, baseny, możliwość połowu ryb oraz spożywania regional-
nych produktów dostarczanych przez okolicznych rolników. W powiecie znajduje się Puszcza Kozienicka. Duża powierzchnia 
lasów i dobry mikroklimat sprzyjają pieszym lub rowerowym wycieczkom. Niektóre gospodarstwa są umieszczone w pobliżu rzek 
lub jezior, gdzie można aktywnie wypocząć biorąc udział w spływach kajakowych lub pływać w strzeżonych kąpieliskach. Oferta 
atrakcji jest bardzo bogata. Wśród gospodarstw agroturystycznych na terenie powiatu kozienickiego, wyróżnić można:

1. Gmina Garbatka-Letnisko:
– Małgorzata Sztobryn
Garbatka-Zbyczyn 1
26-930 Garbatka-Letnisko
kom. 726 628 925

2. Gmina Głowaczów:
– Agata Jaroszek – Rojek – Gospodarstwo Agroturystyczne 
Brzóza, ul. Warecka 68
26-903 Głowaczów
kom. 505 566 902
– Agata Gizicka
ul. Rynek 11
26-903 Głowaczów
kom. 698 996 216, e-mail: agizicka@02.pl
– Małgorzata Bernacik
Brzóza, ul. Warecka 58
26-903 Głowaczów
tel. 608 844 942

3. Gmina Kozienice:
– Jadwiga Kacperek

Opatkowice 35
26-900 Kozienice
tel. (48) 614 68 31, kom. 692 734 551
strona www: http://www.noclegiagroturystyka.pl

– Stanisław Ostrowski „Gospodarstwo Przy Szlaku Kró-
lewskim”
Łuczynów 136
26-900 Kozienice
tel. (48) 614 31 86, kom. 604 181 478
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– Barbara Wieczerzak 
ul. Stefanii Gruszczyńskiej 24 A
26-900 Kozienice
tel. (48) 614 68 08, kom. 697 609 679
strona www: www.kozienice.agrowakacje.pl
– Agroturystyka „Pod Różą” Elżbieta Smolarczyk
ul. Lubelska 155
26-900 Kozienice
tel. (48) 614 28 09, kom. 605 580 307
strona www: www.agroturystykapodroza.pl

– Agroturystyka „Gościniec” Piotr Wójcik
Chinów 15b
26-900 Kozienice
kom. 535 022 084

4. Gmina Magnuszew:
– Gabriela Piwońska „Agroturystyka Kłoda”
ul. Leśna 8, Kłoda
26-910 Magnuszew
tel. (48) 623 73 21, kom. 797 052 249
strona www: www.kloda.agrowakacje.pl

– Iwona Korlak
Przydworzyce 13 A, 26-910 Magnuszew
kom. 695 136 439
strona www: www.stajniaprzydworzyce.pl
– Jadwiga Kończak
ul. Leśna 5, Kłoda
26-910 Magnuszew
kom. 603 692 433
strona www: https://agroturystyka-konczak.business.site/

5. Gmina Sieciechów:
– Gospodarstwo Janiny i Stefana Siek
ul. 11 Listopada 126
26-922 Sieciechów
tel. (48) 621 61 93
strona www: https://izbasieciechow.pl

– Henryka Gniwek „Agroturystyka na wsi”
Słowiki Stare 25, 26-922 Sieciechów
tel. (48) 624 73 60

– Stanisława i Stanisław Kowalczyk „Obykole”
ul. Wiślana 1
26-922 Sieciechów 
tel. (48) 621 16 01, kom. 668 929 488

MARCIN GALIŃSKI

INFORMACJA
Dane zamieszczone powyżej widnieją na stronie 

http://www.kozienicepowiat.pl, w zakładce Powiat/Turysty-
ka/Agroturystyka. Wszystkich zainteresowanych dopisaniem 
się na wyżej wymienioną listę, prosimy o kontakt pod nu-
merem telefonu: 48 382 05 66 lub drogą mailową na adres: 
redakcja@kozienicepowiat.pl. Serdecznie zapraszamy do 
współpracy z Wydziałem Promocji i Kultury Starostwa Po-
wiatowego w Kozienicach.
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ELŻBIETA WACHNIK
Elżbieta Wachnik jest dyrektorem 

Gminnej Biblioteki Publicznej-Cen-
trum Kultury w Magnuszewie. Pracuje 
w bibliotece od 1992 r., organizuje pra-
cę dwóch bibliotekarek oraz podległego 
Skansenu Militarnego I Armii Wojska 
Polskiego w Mniszewie. Opracowała 
koncepcję i pozyskała środki unijne na 
budowę nowoczesnego „Centrum Kul-
tury i Tradycji Historycznej” na terenie 
skansenu. Dzięki dobrej współpracy  
z władzami gminy uzyskała dla biblio-
teki nową przestronną siedzibę przy 
urzędzie gminy. Jest bardzo zaangażo-
wana i oddana swojej placówce, pro-
wadząc działalność stricte biblioteczną 
(gromadzenie, opracowywanie i upo-
wszechnianie zbiorów) oraz kulturalną  
i kulturotwórczą – będąc jedyną instytu-
cją kultury na terenie Gminy. Organizu-
je wystawy, festyny, kiermasze, konkur-
sy czytelnicze i akcje upowszechniające 
czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży  
i dorosłych m. in. „Narodowe Czytanie” 
i „Cała Polska czyta dzieciom” oraz 
szereg innych o zasięgu lokalnym. Przy 
bibliotece zorganizowała Dyskusyjny 
Klub Książki dla dorosłych. Biblioteka 
pod jej kierunkiem jest miejscem spo-
tkań lokalnych i regionalnych twórców. 
Organizuje wycieczki dla dzieci i doro-
słych m.in. do teatrów i muzeów war-
szawskich. Opracowała i wydała bro-
szury, ulotki i przewodniki po Gminie 
Magnuszew, wydała mapę gminy oraz 
książkę popularno- naukową „Zapilcze 
1939 – 1945, między Pilicą a Radom-
ką”, opracowała tablice historyczne 
opisujące historię gminy Magnuszew 
i publikację „Powstanie styczniowe na 
ziemi Magnuszewskiej”. Jest pomy-
słodawcą i realizatorem takich przed-
sięwzięć cyklicznych jak: Gminny 
Przegląd Pieśni Patriotycznej, Piknik 
historyczny, Spotkanie na Przyczółku 
(odbywającego się w rocznicę walk na 
przyczółku warecko-magnuszewskim). 
Ostatnie dwie uroczystości odbywają 
się z udziałem licznych grup rekon-
strukcyjnych, wojska, muzeów militar-
nych i kolekcjonerów militariów, którzy 
prezentują swoje zbiory. Wówczas też 
odbywają się rekonstrukcje bitew i rajd 
samochodów militarnych po gminie. 
Od dziesięciu lat prowadzi wielopoko-
leniową grupę teatralną, która dwa razy  
w roku wystawia spektakle teatralne.

AGNIESZKA OGONOWSKA
Agnieszka Ogonowska jest kierow-

nikiem Biblioteki Publicznej Gminy 
Głowaczów. Pracuje w bibliotece od 
1985r., organizuje pracę dwóch biblio-
tekarek oraz filii w Brzózie. Dzięki 
dobrej współpracy z władzami gminy 
uzyskała dla biblioteki nową przestron-
ną siedzibę przy Rynku. Jest bardzo 
zaangażowana i oddana swojej pla-
cówce, prowadząc działalność stricte 
biblioteczną (gromadzenie, opraco-
wywanie i upowszechnianie zbiorów) 
oraz kulturalną i kulturotwórczą – bę-
dąc jedyną instytucją kultury na terenie 
Gminy. Organizuje, wystawy, festyny, 
kiermasze, konkursy czytelnicze i akcje 
upowszechniające czytelnictwo wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych m. in. 
„Narodowe Czytanie” i „Cała Polska 
czyta dzieciom” oraz szereg innych  
o zasięgu lokalnym. Przy bibliotece 
zorganizowała dwa Dyskusyjne Kluby 
Książki dla dorosłych i młodzieży. Bi-
blioteka pod jej kierunkiem jest miej-
scem spotkań lokalnych i regionalnych 
twórców, a tym samym miejscem, gdzie 
mazowiecka ludowa kultura rękodziel-
nicza i folklor mogą być kultywowane 
i ocalone od zapomnienia. Organizuje 
spotkania autorskie, na które pozyskuje 
finansowanie zewnętrzne. Opracowuje 
scenariusze lekcji bibliotecznych i pro-
wadzi je w bibliotece, upowszechniając 
rocznice literackie, osoby albo wyda-
rzenia istotne dla kultury polskiej. 

ELŻBIETA KALBARCZYK
Elżbieta Kalbarczyk jest kierow-

nikiem Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Sieciechowie. Biblioteką zarządza 
od 1999 r., będąc jednocześnie jedy-
nym pracownikiem. Nadzoruje pracę 
filii w Zajezierzu. Poza działalnością 
bibliotekarską (gromadzenia, opraco-
wywania i upowszechniania zbiorów) 
zajmuje się organizowaniem dużych 
wydarzeń w Gminie Sieciechów: Świę-
ta Odzyskania Niepodległości i Święta 
28 Pułku Artylerii Lekkiej, „Dni Gminy 
Sieciechów” oraz Wigilii Gminnej. Ak-
tualizuje i prowadzi stronę internetową 
Urzędu Gminy. Redaguje artykuły do 
lokalnego czasopisma „Nasz Powiat”. 
Włącza się w akcje upowszechniające 
czytelnictwo, m.in. „Narodowe Czy-
tanie”, „Cała Polska czyta dzieciom”, 
współpracuje z placówkami oświa-
towymi: Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy w Opactwie oraz 

szkołami podstawowymi. Biblioteka 
pod jej kierownictwem została w pełni 
zautomatyzowana, czyli opracowanie, 
wypożyczanie i inwentaryzacja zbio-
rów odbywa się za pomocą programu 
bibliotecznego.
MAŁGORZATA SKIERNIEWSKA

Małgorzata Skierniewska w Biblio-
tece Publicznej Gminy Głowaczów, Fi-
lii w Brzózie pracuje od 2000 roku. Jest 
bardzo zaangażowana i oddana swojej 
pracy prowadząc spotkania z książką  
i promując czytelnictwo w miej-
scowym przedszkolu i szkole. Pro-
wadzi wiele zajęć dla małych dzie-
ci w ciekawy sposób przenosząc je  
w świat postaci z bajek np. spotkanie 
z Czarownicą Czesią, Królową Śnie-
gu, Smerfetką. Organizuje konkursy 
czytelnicze dla dzieci i młodzieży. 
Opracowuje scenariusze lekcji biblio-
tecznych i prowadzi je w bibliotece, 
upowszechniając rocznice literackie, 
osoby albo wydarzenia istotne dla hi-
storii i kultury polskiej. Współpracuje 
z Publicznym Przedszkolem w Brzózie 
realizując projekty czytelnicze, m.in. 
„Poczytajmy razem...”, „Poznawanie 
przez czytanie – Legendy polskie” oraz  
z Publiczną Szkołą Podstawową orga-
nizując m.in. corocznie „Wieczór kolęd 
i pastorałek”, który z roku na rok cieszy 
się coraz większą popularnością. Jest 
autorką projektu „Z książką na dobry 
początek” adresowanego do uczniów 
klas pierwszych PSP w Brzózie. Or-
ganizuje spotkania ze znanymi pisa-
rzami, aktorami, publicystami m.in. 
z Arturem Barcisiem, Agnieszką Frą-
czek, Sylwią Winnik. Środki na ten cel 
pozyskuje z zewnątrz. Promuje lokal-
nych i regionalnych twórców poprzez 
organizację wystaw i spotkań z nimi. 
Od dziewięciu lat prowadzi Dyskusyj-
ne Kluby Książki dla dzieci i dla doro-
słych. Promuje czytelnictwo w ramach 
akcji ogólnopolskich „Narodowe Czy-
tanie” i „Cała Polska czyta dzieciom”. 
Dzięki jej zaangażowaniu mała wiej-
ska biblioteka jest lokalnym centrum 
kultury.

ANNA ŁEPECKA 
Anna Łepecka pracuje w Bibliotece 

Publicznej Gminy Kozienice od 1992 r. 
Początkowo przez wiele lat prowadziła 
filię w Nowej Wsi i spowodowała jej 
rozbudowę, obecnie jest bibliotekarką 
w filii nr 2 w Brzeźnicy oraz na ½ eta-
tu pełni funkcję instruktora dla biblio-
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tek powiatu kozienickiego. Jest bardzo 
zaangażowana w swoją pracę i oddana 
swojej placówce. Oprócz podstawo-
wej działalności prowadzi działalność 
kulturalną i kulturotwórczą, angażuje 
w pracę społeczną lokalne środowisko. 
Bierze udział w projektach, pozysku-
jąc środki finansowe na prowadzenie 
działalności. Jest pomysłodawczynią 
i współautorką książki – albumu 
„Nowa Wieś na przestrzeni lat”. Pro-
muje zdrowy styl życia, organizując 
dla lokalnej społeczności różnorodne 
zajęcia sportowe.

Jako instruktor Pani Anna sprawuje 
nadzór merytoryczny nad bibliotekami 
w powiecie kozienickim, udziela po-
rad i instrukcji, przygotowuje materiały 
szkoleniowe. Nadzoruje i bierze czynny 
udział w kontrolach księgozbioru i selek-
cji materiałów, prowadzi komputeryzację 
bibliotek samorządowych w powiecie, 
gdzie 100% zbiorów jest objętych ewi-
dencją elektroniczną z katalogami do-
stępnymi on-line. Organizuje szkolenia 
i wycieczki dla bibliotekarzy.

BARBARA ARENDARSKA
Barbara Arendarska pracuje 

w BPGK od 1986 r., od 1992 r. prowa-
dzi oddział dla dzieci w fi lii nr 1. Jest 
bardzo zaangażowana i oddana swojej 
pracy w placówce jak i na zewnątrz, 
prowadząc przysposobienie czytelnicze 
w kozienickich przedszkolach, spotka-
nia z książką w bibliotece i promując 
czytelnictwo wśród uczniów Publicz-
nej Szkoły Podstawowej nr 3 oraz wy-
chowanków Placówki Socjalizacyjnej 
„PANDA” (kozienicki dom dziecka). 
Prowadzi wiele zajęć dla małych dzieci 

w zorganizowanym w fi lii z jej inicja-
tywy Kąciku Kubusia Puchatka. Or-
ganizuje konkursy czytelnicze i akcje 
upowszechniające czytelnictwo wśród 
dzieci i młodzieży. Jest powiatową 
koordynatorką Kampanii „Cała Pol-
ska Czyta Dzieciom” – prowadzi m.in. 
blok zajęć promujących głośne czytanie 
dzieciom podczas cyklicznej czerwco-
wej imprezy „Dni Puszczy Kozienic-
kiej”. Animuje działający przy placów-
ce od 7 lat Klub Miłośników  Robótek 
Ręcznych „Niteczka”, gdzie podczas 
spotkań międzypokoleniowych wpływa 
na przekazywanie dawnych umiejętno-
ści i sztuki rękodzielniczej. Od kilku 
lat w swojej placówce promuje lokal-
nych twórców – organizując wieczorki 
poetyckie z okazji Światowego Dnia 
Poezji albo spotkania autorskie z pisa-
rzami uznanymi w polskim środowisku 
literackim.

ANNA GOLA
Anna Gola pracuje w Bibliotece Pu-

blicznej Gminy Kozienice od 1998 r., 
od 2005 r. prowadzi oddział dla dzie-
ci w Bibliotece głównej. Jest bardzo 
zaangażowana i oddana swojej pracy 
w placówce jak i na zewnątrz, prowa-
dząc spotkania z książką i promując 
czytelnictwo w kozienickich przedszko-
lach, wśród uczniów Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 1 oraz szkołach wiej-
skich współpracujących z Biblioteką. 
Prowadzi wiele zajęć dla małych dzieci 
w zorganizowanym w placówce z jej 
inicjatywy Kąciku Koziołka Matołka. 
Organizuje konkursy czytelnicze i akcje 
upowszechniające czytelnictwo wśród 
dzieci i młodzieży. Jest autorką idei 

spotkań „Najżarłoczniejszych pożera-
czy książek” – czyli najaktywniejszych 
czytelników dziecięcych. Organizuje 
wiele spotkań z autorami literatury dzie-
cięcej. Opracowuje scenariusze lekcji 
bibliotecznych i umiejętnie propaguje 
je w szkołach, rocznie prowadzi około 
50 takich lekcji, w których upowszech-
nia rocznice literackie, osoby albo 
wydarzenia wytypowane do promocji 
w danym roku przez Sejm RP. Włącza 
się do akcji promującej czytelnictwo 
w ramach „Narodowego Czytania”. Zor-
ganizowała zebranie materiałów oraz 
opracowała do druku książki wydane 
przez Bibliotekę: „Wiersze Babci Zosi” 
– ludowej poetki Zofi i Kucharskiej oraz 
„Klechdy Kozienickie” Janusza Karasia 
– kozienickiego regionalisty.

BOGUMIŁA BOCIAN
Bogumiła Bocian jest najstarszym 

pracownikiem Biblioteki Publicznej Gmi-
ny Kozienice, pracuje w Bibliotece głów-
nej 31 lat, prowadząc wypożyczalnię dla 
dorosłych. Jest osobą oczytaną, chętnie 
pomagającą czytelnikom w doborze lite-
ratury. Od 2008 r. prowadzi Dyskusyjny 
Klub Książki dla dorosłych. Jest bardzo 
zaangażowana i oddana swojej pracy. Od 
lat aktywnie promuje czytelnictwo i kul-
turę słowa, uczestniczy w organizowaniu 
spotkań autorskich. Jest najulubieńszą 
bibliotekarką naszych czytelników. Przy-
znana odznaka jest zwieńczeniem jej pra-
cy w Bibliotece.

ELŻBIETA STĄPÓR
Dyrektor 

Biblioteki Publicznej 
Gminy Kozienice 

im. ks. F. Siarczyńskiego

W związku z obchodzonym w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej nr 4 
im. Jana Pawła II Dniem Patrona, 22 
maja w kościele pw. Świętego Krzyża 
w Kozienicach została odprawiona uro-
czysta msza święta celebrowana przez 
proboszcza ks. kan. Kazimierza Choj-
nackiego. Po nabożeństwie Andrzej 
Jung Starosta Kozienicki, Józef Grze-
gorz Małaśnicki Wicestarosta, Tomasz 
Trela Radny Rady Powiatu, Dyrektor 
PSP Nr 4, Arkadiusz Molenda Radny 
Rady Miejskiej oraz Robert Boryczka 
Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu 
Miejskiego w Kozienicach udali się 
do Ogrodu Papieskiego, gdzie złożyli 
kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem 
Jana Pawła II.

MARCIN GALIŃSKI
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