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12 czerwca odbyła się IX Sesja Rady Po-
wiatu Kozienickiego VI kadencji. Po Spra-
wozdaniu Starosty z prac Zarządu, Radni 
wysłuchali sprawozdania na temat aktualnej 
sytuacji na rynku pracy w powiecie kozienic-
kim oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 
informacji Powiatowego Lekarza Wetery-
narii o stanie bezpieczeństwa epizootyczne-
go na obszarze powiatu kozienickiego oraz 
informacji na temat oceny zasobów pomo-
cy społecznej w powiecie kozienickim za 
2018 r. Kolejnym punktem obrad było rozpa-
trzenie Raportu o Stanie Powiatu Kozienic-
kiego za 2018 rok. Po debacie nad Raportem 
radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia 
wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.

W kolejnym punkcie Radni po długiej 
dyskusji podjęli uchwałę w sprawie rozpatrze-
nia i zatwierdzenia sprawozdania rocznego 
z wykonania budżetu Powiatu Kozienickiego 
za 2018 rok i sprawozdania fi nansowego oraz 
uchwałę w sprawie absolutorium z wykona-
nia budżetu powiatu kozienickiego. Za udzie-
leniem absolutorium głosowało 11 Radnych, 
natomiast 6 głosowało przeciw.

Ponadto Radni podjęli uchwały 
w sprawach:
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej powiatu kozienickiego na lata 
2019 – 2032,

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

– zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
fi nansowego oraz pokrycia straty za 
2018 r. Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Kozienicach,

– stwierdzenia przekształcenia dotychcza-
sowego trzyletniego I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Stefana Czarniec-
kiego w Kozienicach ul. Warszawska 
25 w czteroletnie I Liceum Ogólno-
kształcące im. Stefana Czarnieckiego 
w Kozienicach ul. Warszawska 25,

– stwierdzenia przekształcenia dotychcza-
sowego trzyletniego II Liceum Ogól-
nokształcącego wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Pol-
skich w Kozienicach ul. Warszawska 
72 w czteroletnie II Liceum Ogólno-
kształcące wchodzące w skład Zespo-
łu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich 
w Kozienicach ul. Warszawska 72,

– stwierdzenia przekształcenia dotych-
czasowego czteroletniego Technikum 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozie-

– stwierdzenia przekształcenia dotychcza- nicach ul. Warszawska 72 w pięcioletnie 
Technikum wchodzące w skład Zespo-
łu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich 
w Kozienicach ul. Warszawska 72,

– udzielenia pomocy fi nansowej Gminie 
Gniewoszów na realizację zadania pn. 
„Budowa dwóch zbiorników na wodę 
pitną, na działce nr ewid. 657, położo-
nej w miejscowości Oleksów”,

– udzielenia pomocy fi nansowej Gminie 
Kozienice na realizację zadania pn. 
„Budowa, rozbudowa i modernizacja 
oświetlenia ulicznego na terenie Gmi-
ny Kozienice na energooszczędne”.

MONIKA WIRASZKA

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

PODZIĘKOWANIE
W imieniu Zarządu Powiatu Kozienickiego składam serdeczne podziękowania Radnym Rady Powiatu za udzielenie absolu-

torium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Kozienickiego za 2018 r.
Wykonanie budżetu to wielka odpowiedzialność i ciężka praca wielu osób, dlatego swoje podziękowania kieruję również do 

Skarbnika, Sekretarza oraz wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Kozienicach oraz jednostek organizacyjnych 
Powiatu. Dzięki Waszemu zaangażowaniu, doświadczeniu i profesjonalizmowi wspólne działania przynoszą wymierne efekty.

Dziękuję bardzo.
ANDRZEJ JUNG

Starosta Powiatu Kozienickiego
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(przedstawione na IX Sesji w dn. 12.06.2019 r.)
Od ostatniej zwyczajnej Sesji (29 

kwietnia 2019 r.) Zarząd Powiatu obrado-
wał 6 razy.
1. Zarząd Powiatu zajmował się spra-

wami budżetowymi Starostwa i jed-
nostek organizacyjnych.
• Zarząd podjął 2 uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie po-
wiatu na 2019 rok,

• Zarząd zapoznał się z Uchwałą 
Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Warszawie  
w sprawie opinii o przedłożonym 
wniosku Komisji Rewizyjnej w spra-
wie udzielenia absolutorium Zarzą-
dowi Powiatu w Kozienicach.

Opinia pozytywna.
2. Zarząd podjął uchwały:

• w sprawie powołania komisji kon-
kursowej do oceny i wyboru ofert 
zgłoszonych na realizację zadań 
z Programu Współpracy Powiatu 
Kozienickiego z organizacjami po-
zarządowymi na 2019 r.

• 2 uchwały w sprawie umorzenia 
należności pieniężnych przypada-
jących Powiatowi.

1. dot. umorzenia należności z tyt. obcią-
żenia kosztami wynikającymi z usu-
nięcia, przechowywania, oszacowania 
pojazdu w łącznej kwocie 13 297, 11 zł, 
z uwagi na trudną sytuację material-
no – bytową zobowiązanego – zgodnie  
z wywiadem środowiskowym,

2. dot. umorzenia należności z tyt. obciąże-
nia kosztami wynikającymi z usunięcia, 
przechowywania, oszacowania pojazdu 
w łącznej kwocie 8 946,30 zł. Prowa-
dzona egzekucja okazała się bezsku-
teczna. Nie ujawniono majątku i źródeł 
dochodów zobowiązanego.
• w sprawie przedstawienia Radzie 
Powiatu Kozienickiego Oceny Za-
sobów Pomocy Społecznej w Po-
wiecie Kozienickim za 2018 rok.

• w sprawie wskazania przedsta-
wiciela podmiotu tworzącego do 
składu komisji konkursowej na 
stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. 
Lecznictwa w Samodzielnym Pu-
blicznym Zespole Zakładów Opie-
ki Zdrowotnej w Kozienicach.
Zarząd wskazał do składu komisji oso-
bę Przewodniczącego Rady Powiatu 
Włodzimierza Stysiaka jako przedsta-
wiciela podmiotu tworzącego.

• w sprawie rozstrzygnięcia otwar-
tego konkursu ofert na realizację 
w 2019 r. zadań wspieranych przez 

samorząd powiatowy.
Zarząd przyjął ustalenia komisji kon-

kursowej:
Na realizację zadań z zakresu:
– Wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej,

nie wpłynęła żadna oferta.
Na realizację zadań z zakresu:

– Turystyki i krajoznawstwa – kwo-
ta 5.000 zł.

Wpłynęły 3 oferty:
1) Polskie Towarzystwo Turystyczno – 

Krajoznawcze Oddział w Kozienicach,
2) Stowarzyszenie Osób z Dysfunkcją 

Wzroku i ich Rodzin,
3) Oddział Rejonowy Polskiego Związ-

ku Emerytów, Rencistów i Inwalidów  
w Kozienicach.
Pierwsze 2 oferty nie spełniły kryte-

riów oferty.
Środki zostały przyznane dla Od-

działu Rejonowego Polskiego Związ-
ku Emerytów, Rencistów i Inwalidów  
w Kozienicach w kwocie 5.000 zł.

Na realizację zadań z zakresu:
– Promocji i organizacji wolontaria-
tu – kwota 5.000 zł.

Wpłynęła 1 oferta, która spełniła wy-
mogi kryteriów oferty:

Środki zostały przyznane dla Fun-
dacji Energia – Działanie Kozienice – 
kwota 5.000 zł.

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

Na realizację zadań z zakresu pożytku 
publicznego w 2019 roku zaplanowano 
kwotę 20.000 zł. W pierwszym konkursie 
wykorzystano kwotę 10.000 zł.

Ogłoszono II otwarty konkurs na re-
alizację zadań:
I. Podtrzymywanie i upowszechnianie 

tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Zadanie 1.
Organizacja uroczystości, lekcji histo-

rycznych i innych przedsięwzięć kulty-
wujących i upowszechniających tradycje 
walk o niepodległość i suwerenność RP 
oraz pamięć o ofiarach II wojny świato-
wej na terenie powiatu kozienickiego – 
kwota 7.000 zł.
II. Działalność na rzecz osób niepełno-

sprawnych.
Zadanie 1.

Dofinansowanie działań mających na 

celu poprawę sprawności fizycznej i in-
telektualnej osób z dysfunkcją wzroku – 
kwota 3.000 zł.

• w sprawie wskazania kandydata 
do Rady Muzeum przy Muzeum 
Regionalnym w Kozienicach im. 
prof. Tomasza Mikockiego na okres 
kadencji 2019 – 2022.

Zarząd wskazał kandydaturę Lucyny 
Domańskiej – Stankiewicz – Naczelnika 
Wydziału Promocji i Kultury.

• w sprawie przyjęcia Raportu o sta-
nie Powiatu Kozienickiego,

• w sprawie wyrażenia zgody na 
przyjęcie od PCPR w Kozienicach 
drewnianych krzeseł oraz wieszaka 
stojącego,

Dot. 4 krzeseł i 1 wieszaka.
• w sprawie przekazania środka trwa-
łego dla Polskiego Związku Niewido-
mych – Koło PZN Kozienice,

Dot. przekazania ww. przedmiotów.
• w sprawie powołania komisji kon-
kursowej do oceny i wyboru ofert 
zgłoszonych na realizację zadań 
z Programu Współpracy Powiatu 
Kozienickiego z organizacjami po-
zarządowymi na 2019 rok,

• w sprawie wyrażenia opinii doty-
czącej zaliczenia drogi: Studzianki 
Pancerne, dz. nr 94/2 obręb Stu-
dzianki Pancerne gm. Głowaczów, 
o długości około 2100 m do katego-
rii dróg gminnych.

3. Zarząd zajmował się sprawami  
SP ZZOZ w Kozienicach:
• Zarząd przyjął do wiadomości 
pismo Prezesa KGK w Kozienicach 
skierowane do Dyrekcji SPZZOZ  
w Kozienicach wzywające do spłaty 
zadłużenia w kwocie 421 979, 82 zł

• Zarząd przyjął do wiadomości pi-
smo Dyrektora SP ZZOZ w Kozieni-
cach w sprawie pozytywnie zaopinio-
wanego przez Radę Społeczną przy 
SPZZOZ w Kozienicach wniosku 
Dyrektora placówki dot. zmniejszenia 
liczby łóżek w oddziałach szpitalnych.

Aktualna liczba łóżek – 354.
Proponowana ilość łóżek – 289.
Ilość zmniejszonych łóżek – 65.

Wskaźnik wykorzystania łóżek  
w 2018 r. wyniósł od 29 % do 79 %.

W 100 % były wykorzystane łóżka 
jedynie na SOR-ze i w Zakładzie Pielę-
gnacyjno – Opiekuńczym.

Wykaz z podziałem na oddziały w za-
łączeniu.

• Zarząd zapoznał się z pismem Dy-

Informacje
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rektora SP ZZOZ dot. udzielenia 
wsparcia finansowego w postaci dota-
cji celowej w wysokości 700 000 zł, 
z przeznaczeniem na dostosowanie 
pomieszczeń szpitalnych do wymagań 
zawartych w Rozporządzeniu Mini-
stra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań, 
jakim powinny odpowiadać pomiesz-
czenia i urządzenia podmiotu wyko-
nującego działalność leczniczą.

• Zarząd zapoznał się z pismem 
Dyrektora SP ZZOZ dot. informacji  
w sprawie wprowadzenia zmian  
w Regulaminie Organizacyjnym  
SP ZZOZ w Kozienicach.

Zmiany dot. wprowadzenia uspraw-
nień organizacyjnych.

• Zarząd zapoznał się ze sprawoz-
daniem z badania rocznego spra-
wozdania finansowego SP ZZOZ  
w Kozienicach za rok 2018, wykona-
nego przez biegłego rewidenta (firma 
POL-TAX),

• Zarząd przyjął do wiadomości pi-
smo NFZ – dot. odpowiedzi na pismo 
w sprawie sytuacji finansowej szpita-
la w Kozienicach.

Dot. wysokości ryczałtu dla SP ZZOZ.
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału 

NFZ informuje, że wysokość ryczałtu dla 
SP ZZOZ w Kozienicach na rok 2019 jest 
wyższa w stosunku do roku ubiegłego  
o kwotę 684 830 zł i uwzględnia wzrost 
wyceny świadczeń realizowanych głów-
nie w ramach chorób wewnętrznych i chi-
rurgii ogólnej oraz 20% wzrost wyceny 
zabiegów operacyjnych wykonywanych 
przede wszystkim w szpitalach powia-
towych np. operacje przepuklin jamy 
brzusznej, wycięcie pęcherzyka żółcio-
wego.
• Zarząd zapoznał się z pismem  

w sprawie pozytywnego zaopiniowa-
nia przez Radę Społeczną SP ZZOZ 
sprawozdania finansowego SP ZZOZ  
w Kozienicach za 2018 rok,

• Zarząd zapoznał się z pismem w spra-
wie pozytywnego zaopiniowania 
przez Radę Społeczną SP ZZOZ planu 
finansowego na 2019 rok,

Koszty finansowe:    2 200 000, 00 zł
Koszty ogółem:        57 747 506, 00 zł
Wynik finansowy:   – 1 590 668, 00 zł
4. Zarząd zwrócił się z propozycją na-

wiązania współpracy z Liderami Ryn-
ku Powiatu Kozienickiego celem pro-
mocji lokalnych przedsiębiorstw oraz 
zainteresowania większego grona 
społeczności sytuacją socjalną i spo-
łeczną Powiatu.
Zarząd postanowił zaprosić Liderów 

Rynku Powiatu Kozienickiego na spo-
tkanie dotyczące omówienia problemów, 

jakie dotykają przedsiębiorców prowa-
dzących działalność w Powiecie Kozie-
nickim, omówienie priorytetowych dzia-
łań i kierunków, które powinny zostać 
uwzględnione w celu spełniania ocze-
kiwań społecznych oraz w sprawie roz-
ważenia możliwości zaangażowania się  
w rozwój i kształtowanie wizerunku Po-
wiatu Kozienickiego.

Spotkanie odbyło się 15 maja br. Na 
spotkaniu omawiano pomysł utworze-
nia Powiatowej Rady Społecznej Przed-
siębiorczości. Zadaniem Rady byłoby 
współdziałanie ze Starostą i Zarządem 
Powiatu przy tworzeniu jak najlepszych 
warunków służących rozwojowi przed-
siębiorczości, aktywizacji gospodarczej 
powiatu oraz promocji i rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości.
5. Zarząd zapoznał się z pismami Bur-

mistrza Gminy Kozienice:
• w sprawie realizacji wniosków 
mieszkańców miasta i gminy Kozie-
nice przedstawionych na zebraniach 
Sołectw oraz Osiedli, które odbyły 
się w 2019 r.

Zarząd przekazał ww. wnioski do Dy-
rekcji Zarządu Dróg Powiatowych w Ko-
zienicach, w celu dokonania analizy.

• w sprawie wniosku Zarządu Powia-
tu dot. udzielenia pomocy finansowej 
na realizację zadań inwestycyjnych: 
przebudowa drogi powiatowej Brzeź-
nica – Mozolice Małe, odbudowa dro-
gi wewnętrznej przy SP ZZOZ w Ko-
zienicach oraz przebudowa parkingu 
przy ZS Nr 1 w Kozienicach.

W piśmie Burmistrz informuje, że na 
chwilę obecną Gmina nie może dekla-
rować współfinansowania powyższych 
zadań z uwagi na finansowanie w 2019 r. 
szeregu własnych zadań inwestycyjnych.

• Z pismem, w którym Burmistrz za-
prasza do włączenia się do wspól-
nego przedsięwzięcia i rozważenia 
możliwości zawarcia cywilnopraw-
nego porozumienia jednostek sa-
morządów terytorialnych, jednostek 
organizacyjnych, przedsiębiorstw, 
osób fizycznych i prawnych, do 
wspólnego planowania ze Spółką 
Enea uruchomienia procedury utwo-
rzenia „Klastra Energii” – jako za-
pewnienie lokalnego bezpieczeństwa 
energetycznego, poprawa lokalnego 
środowiska lokalnego oraz zwiększe-
nie konkurencyjności i efektywności 
lokalnej gospodarki,
• z pismem, w którym Burmistrz in-
formuje, że Gmina nie jest zaintereso-
wana nieodpłatnym przekazaniem na 
rzecz powiatu nieruchomości zabu-
dowanej w Nowej Wsi, z przeznacze-
niem na potrzeby Specjalnego Ośrod-

ka Szkolno – Wychowawczego.
Burmistrz oczekuje rozmów  

w celu uzyskania wspólnego stanowiska 
odnośnie wybrania właściwej formy i spo-
sobu obrotu ww. nieruchomością (sprze-
daż, zamiana, dzierżawa, użyczenie?).
6. Zarząd zapoznał się z wnioskami 

Komisji Transportu, Budownictwa, 
Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa 
Publicznego dot. realizacji zadań dro-
gowych.
Zarząd skierował wnioski do rozpa-

trzenia przy konstruowaniu budżetu Po-
wiatu na przyszły rok i lata następne.
7. Zarząd zajmował się sprawami z za-

kresu oświaty:
• Zarząd wyraził zgodę, na wniosek 
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1w Ko-
zienicach na finansowanie uprawnień 
elektrycznych organizowanych przez 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich 
w zakresie eksploatacji i dozoru urzą-
dzeń, instalacji i sieci elektroenerge-
tycznych i wykonujących pracę w za-
kresie: obsługi, konserwacji, napraw, 
kontrolno-pomiarowych i montażu 
dla nauczyciela szkoły.

Koszt – 450 zł, w ramach środków za-
planowanych na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli.

• Zarząd wyraził zgodę, na wnio-
sek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1  
 Kozienicach na finansowanie dwóch 
szkoleń z zakresu nowego oprogra-
mowania geoinformatycznego Arc-
Gis Pro dla nauczyciela placówki,

Koszt – 2.500 zł, w ramach środków 
zaplanowanych na doskonalenie zawodo-
we nauczycieli.

• Zarząd wyraził zgodę, na wniosek 
Dyrektora I LO w Kozienicach na sfi-
nansowanie szkolenia Rady Pedago-
gicznej na temat wdrożenia i obsługi 
e – dziennika.

Koszt – 1.200 zł, w ramach środków 
zaplanowanych na doskonalenie zawodo-
we nauczycieli.

• Zarząd zapoznał się z pismem 
Związku Nauczycielstwa Polskiego 
informującym, iż ZNP zwrócił się do 
dyrektorów placówek oświatowych, 
dla których organem prowadzącym 
jest powiat z wnioskiem o odstąpie-
nie od potrącenia wynagrodzenia za 
okres strajku pracownikom, którzy 
w tym okresie przystąpili do strajku 
oraz zaproponował zawarcie stosow-
nego porozumienia.

• Zarząd zapoznał się z pismem Pre-
zesa Oddziału ZNP w Kozienicach 
dot. podwyższenia z dniem 1 lipca 
2019 r. wysokości minimalnych sta-
wek wynagrodzenia zasadniczego 

Dokończenie na str. 4
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dla nauczycieli zatrudnionych w pla-
cówkach oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat 
Kozienicki oraz zwiększenia dodatku 
motywacyjnego na okres od 1 lipca 
do 31 sierpnia 2019 r.

• Zarząd wyraził zgodę, na wniosek 
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kozie-
nicach na skrócenie lekcji w ZS Nr 1 do 
30 minut, w związku z upałami.

8. Zarząd zapoznał się z pismem Ma-
zowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie Wydział Polityki Spo-
łecznej informującym, że zgodnie 
z założeniami Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-
nie na lata 2014 – 2020, w roku 2019 
przewidziane jest utworzenie na tere-
nie kraju jednego specjalistycznego 
ośrodka wsparcia dla ofi ar przemocy 
w rodzinie, świadczącego różnorod-
ną pomoc osobom doświadczającym 
przemocy w rodzinie i realizującego 
swoje zadania w zakresie interwen-
cyjnym, terapeutyczno-wspomagają-
cym, potrzeb bytowych.  
Środki fi nansowe na realizację zada-

nia, które zapewnia budżet państwa wyno-
szą na 2019 rok 200.000 zł i po 35.000 zł 
miesięcznie na bieżące funkcjonowanie.

Zarząd stwierdził, że na chwilę obec-
ną nie widzi potrzeby tworzenia ww. spe-
cjalistycznego ośrodka.

Powiat Kozienicki corocznie zabezpie-
cza środki w budżecie, z przeznaczeniem 
na ewentualne umieszczenie osób z terenu 
powiatu w placówkach pomocy rodzinie, 
jednak dotychczas nie było przypadku ko-
nieczności zapewnienia wsparcia osobom 
z terenu powiatu kozienickiego.
9. Zarząd, na wniosek Dyrektora PCPR 

wyraził zgodę na podwyższenie od 1 
sierpnia br. wynagrodzenia dla rodzi-
ny zastępczej zawodowej utworzonej 
i funkcjonującej zgodnie z przepisami 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej do kwoty 2.300 zł 
brutto.

10. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem 
z kontroli Domu Pomocy Społecznej 
w Kozienicach przeprowadzonej w dniu 
22 lutego 2019 r. przez Sędziego Sądu 
Rejonowego w Kozienicach.
W wyniku kontroli stwierdzono, że 

legalność pobytu mieszkańców umiesz-
czonych w DPS nie budzi zastrzeżeń. Do-
kumentacja prowadzona jest prawidłowo. 
Nie zaobserwowano nieprawidłowości 
i zaniedbań w tym zakresie.

Brak podstaw do wydania zaleceń po-
kontrolnych.
11. Zarząd zapoznał się z pismem Sta-

rosty skierowanym do Lidii Ligorow-
skiej Radnej Rady Powiatu Kozienic-
kiego – dot. wniosku zgłoszonym na 
VIII sesji Rady Powiatu Kozienickie-
go w dniu 29.04.2019 r. o podjęcie 
działań zmierzających do umożliwie-
nia mieszkańcom miejscowości Mo-
lendy, w szczególności uczniom szkół 
ponadpodstawowych, dojazdu komu-
nikacją autobusową do Kozienic.

12. Zarząd złożył gratulacje młodszemu 
brygadierowi Pawłowi Kowalskiemu 
z okazji otrzymanego powołania na 
stanowisko Zastępcy Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Po-
żarnej w Kozienicach.

13. Zarząd przygotował i pozytywnie 
zaopiniował materiały na 9. Sesję 
Rady Powiatu.
Starosta przeprosił za przejęzycze-

nie, które miało miejsce podczas przed-
stawiania sprawozdania na poprzedniej 
Sesji. Zamiast „pracownia komputero-
wa” powiedział „pracownia językowa”. 
Dotyczy wniosku o udzielenie pomocy 
fi nansowej z budżetu Województwa Ma-
zowieckiego na pracownię komputero-
wą dla I LO.

Biuro Rady i Zarządu 

Powiatu Kozienickiego

Dokończenie ze str. 3

Już po raz ósmy w Specjalnym Ośrod-
ku Szkolno – Wychowawczym w Opac-
twie odbył się X Mazowiecki Turniej 
Bocce Olimpiad Specjalnych, w którym 
wystartowało 52 zawodników z ośmiu 
klubów z terenu województwa mazo-
wieckiego. Klub „Szarotka” reprezento-
wało 15 zawodników, którzy w swoich 
grupach sprawnościowych wywalczyli 
6 złotych, 5 srebrnych i 4 brązowe me-
dale. Zawody były okazją do zaprezen-
towania swoich umiejętności, zawarcia 
nowych znajomości i spotkania kolegów 
i koleżanek z innych klubów. Bocce, 
obok badmintona, w naszej placówce cie-
szy się olbrzymią popularnością wśród 
uczniów. W tym roku wystartowała 
grupa zawodników, którzy debiutowali 
w zawodach Olimpiad Specjalnych. Zdo-
byte medale były niejednokrotnie pierw-
szym, większym sukcesem jaki odnieśli 
w swoim życiu. Osiągnięcia jakie odnoszą 
nasi uczniowie w różnych dyscyplinach 
sportowych, motywują nas nauczycieli 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wycho-
wawczego w Opactwie do dalszej pracy 
na rzecz klubu Olimpiad Specjalnych. 

Wszystkie zawody, które organizowane 
są przez naszą placówkę, są doskonałą 
okazją do wdrażania naszych uczniów do 
pełnienia różnych ról społecznych. 

X Mazowiecki Turniej Bocce Olim-
piad Specjalnych przeszedł do historii 
jako turniej jubileuszowy, udany pod 
względem sportowym jak i organizacyj-

Wszystkie zawody, które organizowane nym. Mamy nadzieję na powtórzenie tego 
sukcesu w kolejnych latach.

JACEK SZKODA

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

Informacje/Wydarzenia
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7 czerwca w Kozienicach miały miej-
sce uroczyste obchody powiatowego 
Dnia Strażaka. Ofi cjalne uroczystości 
rozpoczęły się od mszy świętej w ko-
ściele pw. Świętego Krzyża. Następnie 
z kościoła pod Komendę Powiatową PSP 
przeszła defi lada na czele z Orkiestrą 
Dętą OSP w Kozienicach. Po odegraniu 
hymnu państwowego przez orkiestrę OSP 
i wciągnięciu fl agi na maszt Komendant 
Powiatowy PSP w Kozienicach mł. bryg. 
Kamil Bieńkowski przywitał gości oraz 
wygłosił przemówienie okolicznościowe, 
po czym odbyło się nadanie medali oraz 
wyższych stopni służbowych.

Podczas uroczystości miało również 
miejsce podziękowanie dla Komendan-
ta Powiatowego Państwowej Straży Po-
żarnej w Zwoleniu bryg. Pawła Potuchy 
– wieloletniego i zasłużonego funkcjona-
riusza KP PSP w Kozienicach.

Wręczono również dyplomy uznania 
za udział w największej ilości działań ra-
towniczo-gaśniczych w powiecie kozie-
nickim dla strażaka z PSP, OSP należą-
cej do Krajowego Systemu Ratowniczo
-Gaśniczego oraz OSP spoza Krajowe-
go Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
w 2018 roku. Wyróżnienia te trafi ły 
w ręce st. sekc. Karola Grudnia z KP PSP 
w Kozienicach, druha Mariusza Lisiew-
skiego z OSP Głowaczów oraz druha 
Daniela Rybarczyka z OSP Rozniszew.

Dyplomy uznania otrzymali też mł. 
ogn. Dariusz Pachucy i st. ogn. Mirosław 
Węsek z KP PSP w Kozienicach, druh 
Piotr Gizicki z OSP Lipa oraz druh To-
masz Dąbrowski z OSP Brzóza za bez-
interesowną pomoc oraz godną naślado-
wania postawę dla strażaków powiatu 

kozienickiego, którzy wykazali się odwa-
gą i profesjonalizmem reagując na sytu-
acje zagrożenia życia, zdrowia i mienia.

Doceniono również druha Kamila 
Sobieraja Prezesa OSP Lipa, który został 
zwycięzcą Plebiscytu na Strażaka Roku 
Powiatu Kozienickiego według sondy 
zorganizowanej przez „Echo Dnia”. Wrę-
czenia dyplomu uznania dokonał Andrzej 
Jung Starosta Powiatu Kozienickiego 
wraz z Józefem Grzegorzem Małaśnic-
kim Wicestarostą Powiatu.

Następnie przyszedł czas na oko-
licznościowe przemówienia, odczytano 
również listy od Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy i Marszałka Senatu RP Stanisława 
Karczewskiego.

W obchodach na placu przed Komen-
dą wzięli udział m. in.: Marek Suski Szef 
Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Mi-
nistrów, Wojciech Skurkiewicz Wicemi-
nister Obrony Narodowej, Dariusz Bąk 
i Anna Kwiecień posłowie na Sejm RP, 
nadbryg. Bogdan Łasica Mazowiecki Ko-
mendant Wojewódzki PSP, Andrzej Jung 

kozienickiego, którzy wykazali się odwa- Starosta Powiatu Kozienickiego i Józef 
Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, Piotr 
Kozłowski Burmistrz Gminy Kozieni-
ce, Dorota Stępień Zastępca Burmistrza, 
a także wójtowie gmin: Głowaczów Hu-
bert Czubaj, Gniewoszów Marcin Szy-
mon Gac, Magnuszew Marek Drapała, 
Sieciechów Arkadiusz Guba i Zastępca 
Wójta Gminy Grabów nad Pilicą Anna 
Plesiewicz-Trzeciak. Obecni byli rów-
nież: Małgorzata Bebelska Wiceprze-
wodnicząca Rady Powiatu Kozienickiego 
oraz Artur Matera Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej w Kozienicach, a także 
insp. Tomasz Cybulski Komendant Po-
wiatowy Policji w Kozienicach.

mł. bryg. PAWEŁ KOWALSKI
Zastępca Komendanta Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej 
w Kozienicach

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

26 maja delegacja Powiatu Kozie-
nickiego, w skład której weszli Andrzej 
Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, 
Marek Kucharski Członek Zarządu 
Powiatu oraz Lucyna Domańska-Stan-
kiewicz Naczelnik Wydziału Promo-
cji i Kultury Starostwa Powiatowego 
w Kozienicach wzięła udział w uroczy-
stości religijno-patriotycznej zorgani-
zowanej w 76. rocznicę rozstrzelania 
przez Niemców mieszkańców Gmi-
ny Kozienice – żołnierzy Batalionów 
Chłopskich. Po Mszy Świętej w Koście-
le pw. Świętego Krzyża w Kozienicach 
złożono kwiaty i zapalono znicze przed 
pomnikiem-mogiłą żołnierzy Oddziału 
Dywersyjnego BCh Bolesława Krako-
wiaka „Bilofa”.

MONIKA WIRASZKA

Wydarzenia
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1 czerwca 2019 r. w kościele pw. Św. 
Józefa w Kozienicach została odprawiona 
Msza Święta w intencji rychłej beatyfi ka-
cji Sługi Bożej Matki Kazimiery Grusz-
czyńskiej z inicjatywy Domu Pomocy 
Społecznej, Rady Rycerzy Kolumba 
w Kozienicach oraz Hospicjum Domowe-
go w Kozienicach, którym to Sługa Boża 
patronuje. Mszę Św. koncelebrował pro-
boszcz Parafi i pw. Św. Krzyża w Kozie-
nicach ks. kanonik Kazimierz Chojnacki, 
ks. Tomasz Pastuszka oraz ks. Wiesław 
Janowski. We mszy uczestniczyli Sta-
rosta Powiatu Kozienickiego Andrzej 
Jung z małżonką, Wiceprzewodnicząca 
Rady Powiatu Kozienickiego Małgo-
rzata Bebelska, Przełożona Generalna 
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od 
Cierpiących matka Jolanta Milanow-
ska, postulator procesu beatyfi kacyjnego 
w Polsce i wicepostulator w Watykanie 
siostra dr Lucyna Czermińska. We wspól-
nej modlitwie uczestniczyli również 
mieszkańcy i pracownicy Domu Pomocy 
Społecznej im. Kazimiery Gruszczyń-
skiej w Kozienicach, funkcjonariusze 
Rady Rycerzy Kolumba, podopieczni Ho-
spicjum Domowego, siostry Zgromadze-
nia Franciszkanek od Cierpiących oraz 
mieszkańcy Kozienic. 

Kazimiera Gruszczyńska przyszła 
na świat w Kozienicach 31 grudnia 
1848 r. Od najmłodszych lat pełna ide-
ałów i pragnienia pomagania bliźnim. 
Osobiście doświadczyła moskiewskiej 
tyranii i wykluczenia społecznego. Wy-
chowana w atmosferze miłości, w duchu 

patriotycznym i religijnym. Mimo nie-
spokojnych lat i burzliwych wydarzeń 
politycznych niezmiennie kochała Boga, 
drugiego człowieka i Ojczyznę, której 
nie było na mapach. Odważnie przyzna-
wała się do polskości i wiary katolickiej. 
Od najmłodszych lat pragnęła swe życie 
oddać Bogu. Ród Gruszczyńskich herbu 
Poraj – Róża, a tym samym i Kazimiera 
posiadał szlacheckie korzenie. Sama Ka-
zimiera nigdy nie przykładała wagi do 
historycznych tradycji rodu, z którego się 
wywodziła. Twierdziła, że wszelkie tytu-
ły do uświęcenia jej nie pomogą oraz, że 
herbem zakonnicy jest pokora.

Początkowo naukę pobierała w domu 
rodzinnym, później w szkole elementar-
nej, a następnie w Instytucie Maryjskim 
w Puławach. Po trzech latach nauki, 
w Instytucie zaistniały wydarzenia, które 
w kilka lat później znacząco wpłynęły na 
realizację życiowego powołania Kazi-
miery Gruszczyńskiej. Z chwilą objęcia 
rządów w Rosji przez cara Aleksandra 
II sytuacja polityczna w Królestwie Pol-
skim uległa pogorszeniu. Wzmagało się 
napięcie rewolucyjne. Pojawiały się ma-
nifestacje narodowe. Uczennice Instytutu 
na znak protestu przeciwko rusyfi kacji 
zerwały ze ściany mapę w języku rosyj-
skim i wrzuciły ja do Wisły. Za ten czyn, 
w tym i Kazimiera zostały z niego usu-
nięte. Dalszą naukę kontynuowała dopie-
ro po powstaniu styczniowym na pensji 
żeńskiej w Skierniewicach. Po jej ukoń-
czeniu i po powrocie do Kozienic pra-
gnęła otworzyć tu własną pensję. Mimo 
posiadanych kwalifi kacji nie otrzymała 
zgody od władz na jej utworzenie z powo-

du adnotacji o jej patriotycznej postawie 
w Puławach. Wyjechała do Zakroczymia, 
gdzie pod kierunkiem o. Honorata Koź-
mińskiego odprawiła rekolekcje, w czasie 
których podjęła decyzję o wstąpieniu do 
pierwszego zgromadzenia ukrytego – 
Sióstr Posłanniczek Serca Jezusowego. 

W 1882 r. decyzją o. Honorata Koź-
mińskiego została przełożoną ,,Przytuli-
ska’’w Warszawie przy ulicy Wilczej, któ-
re stało się kolebką Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek od Cierpiących. Borykała 
się z wieloma trudnościami fi nansowymi 
i przepisami prawodawstwa państwowe-
go z utworzeniem zgromadzenia, a także  
z zatwierdzeniem zgromadzenia przez 
Stolicę Apostolską, z problemami z prze-
jęciem domu w Kozienicach po zmarłym 
ojcu. Celem władz było utworzenie z bu-
dynku kwatery wojskowej. 

Kształtowana w duchu katolicyzmu, 
franciszkańskiej pobożności i odpowie-
dzialności za drugiego człowieka oraz 
popowstaniowej idei pracy organicznej 
i pracy u podstaw całkowicie poświęciła 
się służbie drugiemu człowiekowi. Ka-
zimiera Gruszczyńska była inicjatorką 
wielu dzieł miłosierdzia: szpitali, przytuł-
ków dla bezdomnych i sierot, zakładów 
dla starców, domów dla zaniedbanych 
moralnie dziewcząt, opieki chorych w do-
mach prywatnych. Wybudowała m.in. na 
rodzinnych gruntach w Kozienicach dom 
zakonny dla sióstr, który do dziś stanowi 
jedną z wizytówek architektonicznych 
miasta. Uwrażliwiała współsiostry, by nie 
opuszczały ciężko chorych, by czuwały 
przy umierających do ostatnich chwil ich 
życia, otaczając ich zarówno opieką me-

Wydarzenia
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21 maja do Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im. Batalionów Chłopskich 
w Ursynowie zawitali goście z Hisz-
panii. Ta szczególna wizyta odbyła się 
w ramach projektu „English Teaching 
Activities”, tym razem we współpracy 
z radomską organizacją „Arka”.

Lucia i Nicolas, to wolontariusze 
z programu „European Voluntary Servi-
ce”, którzy pod opieką pracownika 
„Arki”, pana Jakuba, odwiedzili uczniów 
klas IV i V uczęszczających na projekt 
z języka angielskiego „English in the Air” 
prowadzony przez mgr Weronikę Konar-
ską. Celem spotkania były całodniowe 
warsztaty międzykulturowe.

Zajęcia okazały się wielkim sukcesem. 
Uczniowie mieli możliwość zmierzyć się 
z językiem angielskim w praktyce, jak 
również poznać kulturę hiszpańską od 
podszewki. Z zaangażowaniem uczestni-
czyli w niezliczonych grach i zabawach 
integracyjnych i z nieskrywaną radością 
uczyli się podstawowych kroków tańców 
hiszpańskich. Z prezentacji multimedial-
nej dowiedzieli się wielu ciekawostek 
w temacie tradycji kultywowanych przez 
Hiszpanów, a w trakcie zajęć plastycz-
nych stworzyli autorską mapę atrakcji 
turystycznych Hiszpanii. Nie zabrakło 

też zajęć językowych – wszyscy spróbo-
wali swoich sił w nauce języka hiszpań-
skiego. Końcowo uczestnicy warsztatów 
zapoznali się z hiszpańskimi specjałami: 
zasadzili soczewicę stanowiącą podstawę 
diety śródziemnomorskiej i skosztowali 
jednego z najpopularniejszych dań hisz-

pańskich – „tortilla de patatas”.
Dla czwarto i piątoklasistów dzień, 

w którym do szkoły w Ursynowie zawita-
ła słoneczna Hiszpania, z pewnością po-
zostanie dniem wrażeń niezapomnianych. 

MAŁGORZATA MAJ

dyczną jak i modlitwą. To dzięki niej sio-
stry ze zgromadzenia, jako pielęgniarki 
przez wiele lat niosły pomoc wszystkim 
potrzebującym i stanowiły doskonałą ka-
drę pielęgniarską w kozienickim szpitalu.

Zmieniają się czasy. Natura ludzka 
jest jednak niezmienna. Potrzebujemy 
ciągle wzorców do naśladowania, dro-
gowskazów, które stojąc na naszej drodze 
życia wskażą nam właściwy kierunek. 
Takim wzorcem jest matka Kazimiera 
Gruszczyńska. We współczesnych cza-
sach promowana jest młodość, piękno 
i sukces. Neguje się wartość cierpienia 
i troskę o drugiego człowieka, bycie zwy-
czajnym. Ludzie często nastawieni są na 
,,mieć”, a nie na ,,być’’. W kontekście 
tych zjawisk matka Kazimiera Grusz-
czyńska jest wzorem troski o każdego 
człowieka. Pokazywała jak otoczyć miło-
ścią najbiedniejszych, pomagając im od-
zyskać ludzką godność, uczyła jak pochy-
lać się nad człowiekiem doświadczonym 
cierpieniem, biedą moralną, duchową 
i materialną. 

Pochylenie się z szacunkiem nad hi-
storią i doświadczeniami życiowymi dru-
giego człowieka, pozwala nam zrozumieć 
teraźniejszość i to kim jesteśmy jako 
ludzie. 

Życie i działalność Sługi Bożej Kazi-

miery Gruszczyńskiej, poświęcenie, idea 
i charyzmat spowodowały, ze jesteśmy 
obecnie świadkami jej procesu beatyfi -
kacyjnego. To bardzo ważne wydarzenie 
nie tylko dla Kozienic, powiatu kozienic-
kiego, ale i dla całej diecezji radomskiej. 
Zakończenie procesu beatyfi kacyjnego 
potwierdzi jej doskonałość w realizacji 
cnót chrześcijańskich, a także sprawi, że 
lokalna społeczność diecezji radomskiej 

będzie mogła sprawiać kult błogosła-
wionej Kazimiery Gruszczyńskiej – 
patronki Domu Pomocy Społecznej, 
Hospicjum Domowego i Rady Rycerzy 
Kolumba, dla których życie i działal-
ność Matki Kazimiery Gruszczyńskiej 
jest wzorem do naśladowania. 

ELŻBIETA CZAPLA
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

im. K. Gruszczyńskiej w Kozienicach

Wydarzenia
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Rok 1919 był czasem odbudowy 
i odnowy, powoływano wówczas ko-
lejne instytucje niezbędne do działania 
kraju, granice państwa wciąż się kształ-
towały, dążono do scalenia terenów 
dawnych trzech zaborów. Dla funkcjo-
nowania kraju niezbędne było powo-
łanie Państwowej Policji. Organizacja 
została uchwalona przez Sejm na mocy 
ustawy z dnia 24 lipca 1919 roku o Po-
licji Państwowej, która w latach 1919 
– 1939 pełniła funkcje porządkowe 
oraz antykryminalne na terenie Polski. 
W ustawie zapisano, że Policja jest 
państwową organizacją służby bezpie-
czeństwa oraz organem wykonawczym 
władz państwowych i samorządowych 
i ma za zadanie ochronę bezpieczeń-
stwa, spokoju i porządku publicznego. 
Na czele Policji w państwie stał Głów-
ny Komendant Policji mianowany przez 
Naczelnika Państwa na wniosek Mini-
stra Spraw Wewnętrznych. Organizacja 
policji dzieliła się na komendy okrę-
gowe, powiatowe, komisariaty i poste-
runki, a warunkiem przyjęcia do poli-
cji było posiadanie przez kandydatów: 
obywatelstwa polskiego, nieskazitelnej 
przeszłości, wieku od 23 – 45 lat, silnej 
i zdrowej sylwetki oraz odpowiedniego 
wzrostu. 

Okres dwudziestolecia międzywojen-
nego był czasem bardzo niespokojnym. 
Dochodziło do licznych demonstracji 
i strajków chłopskich. Policja Państwo-
wa była wykorzystywana do tłumienia 
powstających manifestacji. Interwencje 
te bardzo często kończyły się ofi arami 
śmiertelnymi wśród strajkujących. Aby 
zapobiec kolejnym ofi arom Premier RP 
i Minister Spraw Wewnętrznych Felicjan 
Sławoj Składkowski utworzył specjalne 
oddziały obwodowe policji, których za-
daniem było rozpraszanie demonstrantów 
za pomocą broni białej, bez użycia broni 
palnej. 

W chwili wybuchu II wojny świa-
towej Policja Państwowa praktycznie 

przestała istnieć. Wielu funkcjonariuszy 
internowano. Sowieci masowo wywo-
zili ofi cerów i mordowali ich w obo-
zach, natomiast rodziny aresztowanych 
policjantów przetransportowywano na 
Syberię i do Kazachstanu umieszczając 
w obozach pracy. Tymczasem na tere-
nie Generalnego Gubernatorstwa na zie-
miach okupowanych przez Niemców 
powołano Policję Polską w Generalnym 
Gubernatorstwie stanowiącą pomocniczą 
formację policyjną niemieckich władz 
okupacyjnych tzw. „granatową policję”. 
Funkcjonariusze Policji Państwowej byli 
wzywani do wstawiennictwa w urzędach 
policji niemieckiej oraz w starostwach 
i zmuszani do służby w nowej policji pod 
groźbą kary śmierci lub zesłania do obo-
zu koncentracyjnego. Musieli wspólnie 
z Niemcami brać udział m.in. w pilno-
waniu gett żydowskich oraz uczestniczyć 
w działaniach antypartyzanckich. Na-
tomiast znaczna część funkcjonariuszy 
granatowej policji współpracowała z Pol-
skim Państwem Podziemnym – tajnymi 
strukturami Państwa Polskiego istnieją-
cymi w czasie II wojny światowej pod-
czas okupowania terytorium narodowego 
przez III Rzeszę i ZSRR. Dzięki ich po-
mocy udało się uratować wielu ludzi od 
śmierci i wywiezienia do obozów pracy.

Z upływem II wojny światowej 
w kraju nastąpiły istotne zmiany ustro-
jowe i społeczne. 22 lipca 1944 roku 
w Manifeście Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego komuni-
ści szykujący się do przejęcia władzy 
w Polsce wzywali do utworzenia przez 
Rady Narodowe nowej formacji, Mi-
licji Obywatelskiej. Inspiracją dla 
nowej nazwy były wzory radzieckie. 
Organizacja ta została utworzona na 
podstawie dekretu o powołaniu Milicji 
Obywatelskiej z dnia 7 października 
1944 i podporządkowana kierowniko-
wi resortu Bezpieczeństwa Publiczne-
go, a następnie dekretem Rady Państwa 
z 20 lipca 1954 roku Ministerstwu 
Bezpieczeństwa Publicznego. Ale już 
nowy dekret z 7 grudnia tego samego 
roku oddawał Milicję Obywatelską 
pod skrzydła właśnie powstającego 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 
Zadaniem organizacji było strzec usta-
lonego przez prawo ładu, porządku 
i bezpieczeństwa publicznego oraz 
walka z przestępczością. Przez cały 
okres swojego działania Milicja oby-
watelska była w różny sposób związa-
na z organami bezpieczeństwa PRL-u, 
co niewątpliwie negatywnie wpływało 

na opinie społeczeństwa o milicji. 
W 1952 roku Polska zerwała wszelkie 

kontakty z międzynarodową organizacją 
policyjną, Interpolem. 

W kwietniu 1990 roku ostatecznie 
zniesiono Milicję Obywatelską, a na jej 
miejsce powołano Policję na mocy usta-
wy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku, 
która określa Policję jako umundurowaną 
i uzbrojoną formację służącą społeczeń-
stwu i przeznaczoną do ochrony bezpie-
czeństwa ludzi oraz do utrzymania bez-
pieczeństwa i porządku publicznego. Na 
jej czele stoi Komendant Główny Poli-
cji, podległy ministrowi właściwemu do 
spraw wewnętrznych.

Działania Policji zostały wyraźnie 
oddzielone od działań służb bezpieczeń-
stwa państwa. Wyrazem tego jest cho-
ciażby zasada apolityczności formacji 
i jej funkcjonariuszy, realizowana po-
przez ustawowy zakaz przynależności do 
partii politycznych.

Lata 90. były dla Policji okresem 
zmian strukturalnych ukierunkowa-
nych na priorytety zbliżenia się do 
lokalnej społeczności. Jednym z ele-
mentów tych zmian było uwzględnie-
nie możliwości organizowania poste-
runków policji lokalnej. W polskiej 
Policji dochodziło do zmian na wielu 
płaszczyznach i zostały one zauważone 
na arenie międzynarodowej. Podczas 
Zgromadzenia Ogólnego Interpolu, 
które odbyło się 27 września 1990 roku 
w Ottawie, ponownie przyjęto Polskę 
do tej organizacji. 

1 stycznia 1999 roku doszło do refor-
my administracyjnej kraju, która wpły-
nęła także na strukturę organizacyjną 
Policji. Powołane zostały m.in. Komendy 
Powiatowe Policji. W 2000 roku powsta-
ło Centralne Biuro Śledcze jako nowa 
struktura w Policji, której zadaniem jest 
rozbijanie zorganizowanych grup prze-
stępczych, walka z terrorem kryminal-
nym oraz narkobiznesem.

Od czasu powstania w 1919 roku Po-
licji Państwowej do czasu współczesnego 
organizacja policji przechodziła wiele 
przemian. 

Obecnie Policja posiada szeroki wa-
chlarz uprawnień i kompetencji, dzięki 
któremu może dbać o bezpieczeństwo 
ludzi oraz o utrzymanie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego. Cieszy się coraz 
większym zaufaniem wśród społeczeń-
stwa, a liczba osób, które czują się bez-
pieczniej rośnie z roku na rok.

CELINA TRYCH 

Informacje
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2 czerwca br. na boisku Zespołu Szkol-
no – Przedszkolnego w Gniewoszowie 
zorganizowany został Festyn Rodzinny 
z okazji Dnia Dziecka, połączony z III Spar-
takiadą Sołectw. Organizatorem imprezy 
był Wójt i Rada Gminy Gniewoszów.

Życząc dobrej zabawy wszystkim 
uczestnikom, a w szczególności tym naj-
młodszym, mieszkańców i gości powitali 
Marcin Szymon Gac Wójt Gminy Gnie-
woszów oraz Maciej Baran Przewodni-
czący Rady Gminy.

Festyn rozpoczął się tanecznie wystę-
pem uczniów z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Wysokim Kole.

Następnie poznaliśmy laureatów kon-
kursów zorganizowanych dla uczniów 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Gniewoszowie z okazji Dnia Ziemi oraz 
Światowego Dnia Ochrony Środowiska. 
Nagrody ufundował i wręczył Marcin Szy-
mon Gac Wójt Gminy Gniewoszów.

Jednym z bohaterów tegorocznej im-
prezy był Zespół „Guzowianki”, z którym 
uczestnicy festynu podśpiewywali na lu-
dową nutę.

Tradycyjnie na dzieci czekało wiele 
atrakcji: dmuchane zamki, malowanie 
buziek, formowanie i modelowanie balo-
nów, a ze sceny zabawiali je animatorzy.

III Spartakiadę Sołectw rozpoczął co-
roczny Konkurs na najlepsze ciasto z jabł-
kami lub truskawkami. 

Komisja w składzie Aleksandra Wie-
czorek, Joanna Miturska i Agnieszka 
Juchniewicz po degustacji, za najlepsze 
uznała ciasto z truskawkami wykonane 
przez Koło Gospodyń Wiejskich w Bor-
ku „NASZ BOREK”. W Spartakiadzie 
Sołectw tytuł zwycięzcy zdobył zespół 
składający się z mieszkańców Mariano-
wa, Zdunkowa i Zwoli. 

Nie zabrakło także atrakcji dla do-
rosłych. Uczestnicy festynu świetnie 
bawili się w czasie występu Kabaretu 
„Masztalscy”, śpiewając z Janem Woj-
dakiem i Wawelami, niektórzy wspo-
minali swoją młodość, a na koniec 
z Zespołem Vega wszyscy starsi i młod-
si ruszyli do tańca.

Oprócz przyjemności dla ducha nie 
brakowało rarytasów dla ciała, były miody 
gniewoszowskie, pierogi i ciasta borkow-
skie przygotowane przez członkinie KGW, 

Komisja w składzie Aleksandra Wie- soki przygotowane przez Panie z Lokalnej 
Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”, 
grochówka przygotowana przez obsadę 
kuchni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Gniewoszowie.

Gościnnie prezentowali swoje sto-
iska rękodzielnicy z Grupy Vena, Nad-
leśnictwo Zwoleń, a Stowarzyszenie 
„Lepsza Gmina Gniewoszów” po raz 
kolejny promowało wydaną publikację 
„Gmina Gniewoszów historia i współ-
czesność”.

Serdecznie dziękujmy wszystkim za po-
moc przy organizacji tegorocznego festynu.

DANUTA BŁAŻYŃSKA

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

19 czerwca 2019 r. w Delegaturze 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Radomiu odbyło się spotkanie, podczas 
którego wręczone zostały symboliczne czeki 
na dofi nansowanie realizacji zadań drogo-
wych w ramach Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Wśród samorządów z subregionu ra-
domskiego, które otrzymały dofi nansowanie 
znalazł się Powiat Kozienicki, otrzymując 
czek na kwotę 600.625,00 zł. Promesę dla 
Powiatu Kozienickiego odebrali z rąk Wo-
jewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery, 
Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej 
Jung i Wicestarosta Józef Grzegorz Mała-
śnicki.

W ramach pozyskanych środków fi -
nansowych wykonana zostanie przebudo-
wa drogi powiatowej nr 3515W Łukawa 
– Głowaczów na odcinku Podmieście – 
Głowaczów o długości 990 m. Wykona-
nie inwestycji zostanie zrealizowane do 
31 sierpnia 2019 r.

Przebudowa ww. drogi znacząco pod-
niesie poziom i jakość życia społeczności 

lokalnych, zwiększy efektywność instytu-
cji publicznych poprzez rozwój bezpiecz-
nej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej 
infrastruktury drogowej, a przede wszyst-

lokalnych, zwiększy efektywność instytu- kim poprawi bezpieczeństwo ruchu dro-
gowego i parametry techniczne lokalnej 
sieci drogowej.

KAROLINA URBAŃSKA

Informacje/Wydarzenia
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W dniach 15 – 16 czerwca 2019 r. 
na terenie naszego miasta po raz IV 
odbyła się kampania społeczno – cha-
rytatywna zainicjowana i zorganizowa-
na przez kozienicką Fundację Energia 
– Działanie. 

Ma ona na celu rozbudzenie wśród 
mieszkańców naszego powiatu świa-
domości dotyczącej istoty profilaktyki 
raka piersi oraz zbiórkę publiczną prze-
znaczoną na badania USG piersi u ko-
biet w wieku 18 – 49 lat (populacji nie-
objętej programem profilaktyki NFZ). 
Badania, jak co roku prowadzi NZOZ 
Millenium – partner Fundacji. Poło-
wa zebranych środków, podobnie jak 
w poprzednich edycjach, została prze-
znaczona na pomoc docelową dla ko-
biet zmagających się z chorobą no-
wotworową lub jej skutkami, które 
zgłosiły się do Fundacji. Dotychczas 
w ramach akcji przebadano 585 kobiet, 
wśród których u 40 zostały wykryte 
zmiany patologiczne do dalszej dia-
gnostyki. 

Dodatkowym działaniem w tym 
roku była dwudniowa rejestracja po-
tencjalnych dawców komórek macie-
rzystych, będąca konsekwencją włą-
czenia się w kampanię DKMS. Dzięki 
uprzejmości Dyrektor Ewy Malec chęt-
ni ratować chorych na nowotwory krwi 
zgłaszali się w godzinach: 9:00 – 20:00 
do I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Stefana Czarnieckiego w Kozienicach 
(sobota), zaś w niedzielę sztab rejestro-
wał na patio Centrum Kulturalno-Arty-
stycznego w Kozienicach.

Patronatem honorowym kampanię 
objęli Starosta Powiatu Kozienickiego 
Andrzej Jung oraz Burmistrz Gminy Ko-
zienice Piotr Kozłowski.

Patronat medialny nad kampanią spra-
wowali: Kronika Kozienicka, Biuletyn 
„Nasz Powiat”, Tygodnik OKO, Echo 
Dnia, Portal internetowy kozienice24, 
Promontel Sp. z o.o.

Partnerem Fundacji Energia – Dzia-
łanie jak co roku jest Enea Wytwarza-
nie. Tradycyjnie do akcji włączyli się 
również: Międzyzakładowy Związek 
Zawodowy Energetyków w Enea Wy-
twarzanie, Polmax Dom i Ogród Domi-
nik Nawrotek, Sator Grzegorz Skow-
roński. Wśród darczyńców i sponsorów 
znaleźli się także: Alpar Artur i Piotr 
Kowalscy, Enap S.A, Acco Brands, 
Kozienicka Gospodarka Komunalna, 
Wir, Drogerie Hebe oraz lokalni przed-

siębiorcy. Wspierała nas również firma 
PROPAGANDA.FM, dzięki której całe 
miasto pokryło się kolorowymi plaka-
tami zapraszającymi do włączenia się 
w kampanię. 

W tym roku, podobnie, jak w po-
przednim, kampania odbywała się 
przez dwa dni. W sobotę miały miej-
sce konkursy: matematyczny i wiedzy 
olimpijskiej o Puchar Mistrza Olim-
pijskiego rozgrywane w kozienickich 
szkołach: Publicznej Szkole Podsta-
wowej Nr 3 z Oddziałami Integracyj-
nymi im. Jana Kochanowskiego, Pu-
blicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. 
Jana Pawła II – partnera Fundacji oraz 
w I Liceum Ogólnokształcącym im. 
Stefana Czarnieckiego. Zadania na ma-
raton matematyczny zostały przygoto-
wane przez Fundację, zaś zagadnienia 
na Konkurs Wiedzy Olimpijskiej przez 
olimpijczyka, brązowego mistrza 
w kajakarstwie w Atlancie oraz dwu-
krotnego mistrza świata Piotra Mar-
kiewicza, który po raz trzeci przybył 
do Kozienic z odległego Augustowa, 
by obok konkursu przeprowadzić re-
gaty kajakowe o Puchar Prezesa Enei 
Wytwarzanie. Oprócz niego po kilka 
pytań przygotowali paraolimpijczycy 
skupieni wokół Radomskiego Stowa-
rzyszenia Sportu i Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych „START” oraz 
zapaśnicy z Radomskiego Centrum 
Szkolenia Zapaśniczego Olimpijczyk, 
którzy zachwycili uczniów oraz na-
uczycieli zgromadzonych w PSP 4 swą 
niezwykłą sprawnością.

Również w sobotę na Krytej Pły-

walni Delfin, dzięki uprzejmości 
Dyrektora Kozienickiego Centrum 
Rekreacji i Sportu Marcina Zmitrowi-
cza, miała miejsce sztafeta pływacka, 
w której startowali: drużyna Komen-
dy Powiatowej Policji w Kozienicach 
przy wsparciu nauczycieli, reprezen-
tanci Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Kozienicach, 
zawodnicy zrzeszeni w Uczniowskim 
Klubie Sportowym Aquator prowadzo-
nym przez Radosława Golę, którzy tra-
dycyjnie zajęli I miejsce w sztafecie, 
ratownicy wodni oraz Morsjanie.

W sobotnim turnieju siatkówki pla-
żowej o Puchar Prezesa Enap-u zorga-
nizowanym przez Dyrektora PSP nr 4 
im. Jana Pawła II Tomasza Trelę, prze-
prowadzonym na boisku do siatkówki 
plażowej przy Krytej Pływalni Delfin, 
wzięło udział dziewięć drużyn, które 
grały systemem każdy z każdym. Zwy-
ciężyli reprezentanci Enap-u. Turniej 
odbył się dzięki uprzejmości Pawła 
Domańskiego PHU Texas oraz ofiar-
ności darczyńców – Jarosławowi Śli-
wińskiemu – sklep mięsno-wędliniar-
ski Dżej-Dżej, Jadwidze Śmietance 
– Restauracja „Zajazd na Winiarach” 
w Warce, Dariuszowi Pietrzykowi – 
Graham Pietrzyk i wspólnicy, którzy 
ofiarowali kiełbasę i kaszankę na grilla 
oraz pieczywo dla zawodników.

Zawodom sportowym obok dopin-
gu kibiców towarzyszyła zbiórka pu-
bliczna.

Niedziela, poza rejestracją poten-
cjalnych dawców komórek macierzy-
stych, warsztatami samobadania piersi 

Wydarzenia
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– Stowarzyszenie Amazonki Warszawa 
– Centrum, wykładami na temat scho-
rzeń prostaty – lek. Łukasz Jakubik 
oraz zdrowego odżywiania – Anna Ga-
łązkiewicz Poradnia Dobry Dietetyk, 
upłynęła pod znakiem regat kajako-
wych odbywających się nad jeziorem 
kozienickim.  

Dzięki uprzejmości Dyrektor Ko-
zienickiego Domu Kultury im. Bogu-
sława Klimczuka Elwiry Kozłowskiej, 
Fundacja jak co roku mogła, wykorzy-
stując przestrzeń obiektu, zorganizo-
wać biuro sztabu, salę dydaktyczną, 
w której odbywały się praktyki z elek-
troniki. Zostało też zagospodarowane 
patio CKA, gdzie poza wcześniej wy-
mienionymi działaniami miały miej-
sce ekspozycje Poradni Dobry Diete-
tyk, Stowarzyszenia Z Potrzeby Serca 
z Grabowa nad Pilicą. Tutaj wizażystki 
z Hebe upiększały kozieniczanki, zaś 
uczennice z Zespołu Szkół Nr 1 im. 
Legionów Polskich czesały je. Tu tak-
że młodzież z I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Stefana Czarnieckiego 
w Kozienicach przy wsparciu uczniów 
z Zespołu Szkół oraz kozieniczan reje-
strowała potencjalnych dawców komó-
rek macierzystych.

W wypełnionej niemal po brzegi 
koncertowej sali kameralnej Szkoły 
Muzycznej I stopnia, którą udostęp-
nił Dyrektor Zdzisław Włodarski, od-
było się wręczenie nagród finalistom 
konkursów i zmagań sportowych. 
W tym roku I miejsce i czek Preze-
sa Enei Wytwarzanie w wysokości 
500 zł trafił do uczniów I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Stefana Czarniec-
kiego w Kozienicach: Kamili Wolskiej 
i Artura Gawrysiaka. Dzielnie walczyli 

INFORMACJA
Polski Związek Niewidomych Koło w Kozienicach uprzejmie informuje osoby niepełnosprawne z dysfunkcją 

wzroku, z pierwszą i drugą grupą inwalidzką oraz ich opiekunów, że biuro Zarządu znajdujące się w Kozieni-
cach przy ul. Radomskiej 36  (były budynek WKU) w okresie do 30 lipca jest czynne w każdy poniedziałek 
w godz. 10:00 – 12:00 oraz każdą środę i czwartek w godz. 9:00 – 12:00.
Kontakt: 512 131 033 i 501 276 779.

Zapraszamy

TERESA KURZEPA
Prezes

Polskiego Związku Niewidomych
Koło w Kozienicach

z zadaniami matematycznymi ucznio-
wie szkół podstawowych i III gimna-
zjum, dla których, w celu wyłonienia 
zwycięzców, organizowano dogrywki. 
Puchar Prezesa Enei w zawodach ka-
jakowych trafił do Renaty Skierniew-
skiej i Elżbiety Rosołowskiej-Zmitro-
wicz, nauczycielek z Zespołu Szkół, 
zaś Puchar Mistrza Olimpijskiego 
w konkursie wiedzy olimpijskiej trafił 
do Nikoli Michowskiej uczennicy zie-
lonego liceum. Na zaprzyjaźnionych 
motocyklistów, którzy przyjechali 
z flagą kampanii nad jezioro, jak co 
roku czekali wolontariusze z Placów-
ki Socjalizacyjnej PANDA wraz z jej 
dyrektorką Zofią Karaś oraz opiekunką 
Renatą Lipską. Przygotowali oni dla 
gości kiełbasy, karkówki i kaszanki 
z grilla, serwowali zupę grochową, któ-
re Fundacja otrzymała od darczyńców. 

Zlotowi towarzyszyła zbiórka publicz-
na prowadzona przez licznie zgroma-
dzonych wolontariuszy z kozienickich 
szkół, nauczycieli oraz absolwentów, 
których można było również zobaczyć 
przed kościołami, na ulicach miasta 
oraz przed supermarketami. 

Koncert fi nałowy w wykonaniu Piotra 
Selima z Zespołem był prawdziwą ucztą 
dla miłośników niebanalnego tekstu i ory-
ginalnych aranży.

Tegoroczna zbiórka publiczna 
wyniosła 7.475,90 zł i pojedyncze 
monety oraz jeden banknot w ob-
cym nominale. Nadal trwa zbiórka na 
Facebooku.

BEATA SMYKIEWICZ-RÓŻYCKA
Prezes Zarządu

Fundacji Energia – Działanie 

Wydarzenia/Informacje
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25 maja 2019 roku w Centrum Kul-
turalno-Artystycznym w Kozienicach 
odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie 
Powiatowego Konkursu Historycznego 
„Bo takie dziedzictwo wziął po dziad-
ku wnuk”.

We wrześniu 2018 roku Mu-
zeum Regionalne w Kozienicach im. 
prof. Tomasza Mikockiego zaprosiło 
uczniów szkół powiatu kozienickiego 
do udziału w konkursie, który polegał 
na sporządzeniu dokumentacji rodzin-
nej pamiątki historycznej związanej 
z udziałem w wojnach i walkach o od-
zyskanie oraz utrzymanie naszej naro-
dowej wolności i suwerenności.

Do konkursu zgłoszonych zostało 35 
uczniów szkół powiatu kozienickiego, 
udział wzięło 14 uczniów i uczennic.

Komisja konkursowa w składzie: 
przewodniczący Kazimierz Jaroszek 
(Archiwum Państwowe w Radomiu), 
członkowie: Ryszard Zając (Zespół 
Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich 
w Kozienicach), Edmund Kordas (Ko-
zienicki Dom Kultury im. Bogusława 
Klimczuka), Ewa Jaźwińska (Muzeum 

Regionalne w Kozienicach im. prof. 
Tomasza Mikockiego) obradowała 
w dniu 30.05.2019 r.

Komisja konkursowa przyznała na-
grody w dwóch kategoriach.

W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce – Adam Król PSP nr 4 w Ko-
zienicach
II miejsce – Tristan Mizak PSP w Wyso-
kim Kole
III miejsce – Julia Sztrekier PSP w Wy-
sokim Kole

W kategorii szkół ponadpodstawo-
wych:
I miejsce – Jakub Gumiński Gimnazjum 
w Świerżach Górnych
II miejsce – Julia Pachocka Gimnazjum 
PSP nr 4 w Kozienicach
III miejsce – Sandra Kocyk Gimnazjum 
PSP nr 4 w Kozienicach

Wyróżnienia otrzymały: Aleksandra 
Reczek i Julia Markwat  oraz Emila Popis 
i Weronika Seroka z Gimnazjum PSP nr 4 
w Kozienicach.

Nagrody za udział w konkur-
sie otrzymali: Bartosz Sztrekier PSP 
w Wysokim Kole, Jakub Pacocha PSP 
w Wysokim Kole, Karolina Różańska 
i Martyna Górniak Gimnazjum PSP 

nr 4 w Kozienicach. Komisja złoży-
ła gratulacje wszystkim laureatom 
i uczestnikom konkursu oraz ich na-
uczycielom za przygotowanie i zaanga-
żowanie młodzieży do konkursu.

Uroczystemu wręczeniu nagród to-
warzyszył występ dzieci z Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Urszuli 
Kochanowskiej w Kozienicach, przygo-
towany przez Edytę Wachnicką i Mał-
gorzatę Lewikowską.

O oprawę muzyczną zadbała Orkie-
stra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kozienicach oraz Orkiestra Akor-
deonowa Arturo Band pod kierunkiem 
Artura Miedzińskiego ze Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Kozienicach.

Patronat honorowy nad konkursem 
objęli Starosta Powiatu Kozienickiego 
Andrzej Jung oraz Burmistrz Gminy Ko-
zienice Piotr Kozłowski.

ALEKSANDRA JAROSZ-PANEK
Kustosz

Muzeum Regionalne 
im. prof. Tomasza Mikockiego 

w Kozienicach

Regionalne w Kozienicach im. prof. nr 4 w Kozienicach. Komisja złoży-

Filia nr 1 Biblioteki Publicznej w Kozienicach informuje, że realizuje projekt fi nansowany przez Fundację Enea w ramach pro-
gramu Potęga poMocy pn. „Międzypokoleniowy most tradycji”.

Zaplanowane działania to wspólne warsztaty przeznaczone dla seniorów i dzieci podzielone na bloki tematyczne:
– artystyczne (papieroplastyka 17.06.2019 r., malarstwo na szkle 26.07.2019 r., lalkarstwo 21.08.2019 r.);
– grafi czne 09.09.2019 r. (projektowanie z wykorzystaniem programu komputerowego i wykonanie szyldu i baneru reklamowego 

Biblioteki);
– kulinarne 28.10.2019 r. (z wykorzystaniem przepisów przekazywanych z pokolenia na pokolenie z dostępnych lokalnych pro-

duktów).
Pokłosiem warsztatów będzie wystawa zrealizowanych prac, która odbędzie się 29.10.2019 r. o godz. 16.00 w siedzibie Filii 

nr 1 Biblioteki Publicznej w Kozienicach, ul. M. Kopernika 8/14.
MAGDALENA ORŁOWSKA

Wydarzenia/Informacje



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 13

23 czerwca w Pensjonacie nad kozie-
nickim jeziorem zorganizowane zostały 
obchody Jubileuszu 50-lecia istnienia 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozie-
nickiej. W uroczystości oprócz Zarzą-
du i członków Stowarzyszenia, wzięli 
udział także przedstawiciele samorządu 
Województwa Mazowieckiego, władze 
samorządów Powiatu Kozienickiego oraz 
Gminy Kozienice, przedstawiciele jedno-
stek organizacyjnych powiatu i gmin po-
wiatu, organizacji pozarządowych twór-
cy ludowi ziemi kozienickiej oraz inni 
zaprzyjaźnieni z Towarzystwem goście, 
którzy na przestrzeni ostatnich lat ściśle 
z nim współpracowali.

Uroczyste spotkanie rozpoczęło się 
od uczczenia minutą ciszy nieżyjących 
już członków Stowarzyszenia. Następ-
nie wyemitowany został teledysk „Nasza 
Mała Ojczyzna” autorstwa Leszka Jana 
Zięby, zrealizowany przez TV „Nasz Po-
wiat”, ukazujący piękno krajobrazu po-
wiatu kozienickiego.

Lech Wiśniewski Przewodniczący 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozie-
nickiej przybliżył zebranym początki 
i dokonania Stowarzyszenia, które na 
przestrzeni 50 lat efektywnie działało na 
rzecz rozbudzania wśród mieszkańców 
ziemi kozienickiej lokalnego patrioty-
zmu i wzbogacania ich wiedzy o dziejach 
miasta i regionu. Opowiedział również 
o wydanej z okazji Jubileuszu publikacji 
„50 lat Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Kozienickiej” przedstawiającej kolejne 
lata działalności Stowarzyszenia.

Za zasługi na rzecz rozwoju Woje-
wództwa Mazowieckiego Marszałek Wo-
jewództwa Adam Struzik wyróżnił Towa-
rzystwo Medalem Pro Masovia, który na 
ręce Przewodniczącego wręczyli Leszek 
Przybytniak i Tomasz Śmietanka Radni 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Głównym punktem uroczystości 
50-lecia Stowarzyszenia było wręcze-
nie podziękowań i pamiątkowych medali 
z okazji Jubileuszu.

Tego wieczoru nie zabrakło wielu 
słów uznania, gratulacji i serdecznych 
życzeń skierowanych do Zarządu oraz 
Członków Towarzystwa Miłośników Zie-
mi Kozienickiej. W swoim przemówieniu 
Starosta Kozienicki Andrzej Jung pod-
kreślił ponadczasowy charakter Towa-
rzystwa oraz przekazał wyrazy uznania 
i gratulacji za dotychczasową działalność 
Stowarzyszenia:

Dzięki Waszej pracy historia, tradycja 
i teraźniejszość ziemi kozienickiej są szero-

ko znane nie tylko w naszym regionie, ale 
również w całym kraju.Wyrażam serdeczne 
podziękowanie za trud i oddanie na rzecz 
naszej „Małej Ojczyzny”. Dziękuję, że 
swoją postawą propagujecie szacunek do 
niej wśród najmłodszych. Niech przez ko-
lejne lata działalności towarzyszy Państwu 
satysfakcja z bycia w gronie osób, dzięki 
którym mieszkańcy ziemi kozienickiej są 
świadomi swej tożsamości regionalnej.

ko znane nie tylko w naszym regionie, ale Na zakończenie wszyscy uczestni-
cy obchodów zaproszeni zostali na Tort 
Jubileuszowy oraz okolicznościowy 
poczęstunek.

SABINA SEMENIUK

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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16 kwietnia Dawid Redmerski został fi nalistą IV edycji 
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej. Elimi-

nacje centralne odbyły się na Zamku Golubskim w Golubiu-
-Dobrzyniu i poprzedzone były eliminacjami szkolnymi oraz 
okręgowymi. Program konkursu był bardzo szeroki, sięgając od 
starożytności, przez średniowiecze, po końcówkę XX wieku, do 
tego trzeba było znać szerzej zagadnienia z wybranej specjaliza-
cji, a także przygotować się z zalecanych lektur.

26 kwietnia odbyło się uroczyste pożegnanie klas matural-
nych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czar-

nieckiego w Kozienicach, w którym udział wzięli nauczyciele, 
rodzice, przedstawiciele władz oraz uczniowie. W tym dniu pod-
sumowaliśmy spędzone przez uczniów 3 lata w murach naszej 
szkoły. Wydarzenie zainaugurowały przemowy, które rozpoczę-
ła dyrektor Ewa Malec, składając maturzystom serdeczne życze-
nia oraz wskazując na fakt, iż „ważne są dni, których jeszcze 
nie znamy…”. Następnie kilka słów do uczniów skierowali: An-
drzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Dawid Bernaś prze-
wodniczący Samorządu Uczniowskiego oraz Alicja Wochniak, 
która jako przedstawiciel uczniów klas trzecich serdecznie po-

dziękowała wszystkim nauczycielom. Zakończenie roku szkol-
nego uczniów klas trzecich to też moment na uroczyste przeka-
zanie sztandaru szkoły, dlatego uczniowie klas pierwszych po 
złożeniu przysięgi otrzymali od maturzystów sztandar nasze-
go liceum. Po tych wydarzeniach nastąpiło wręczenie nagród 
i świadectw. Nagrody odebrały wszystkie osoby, które uzyskały 
średnią ocen powyżej 4,75. Doceniono również uczniów, którzy 
aktywnie uczestniczyli w działalności wolontariatu szkolnego 
oraz grupie medycznej; w podziękowaniu za ich zaangażowa-
nie wręczono im statuetki. Przewidziano również nagrody za 
dodatkowe osiągnięcia uczniów w konkursach, 100-procento-
wą frekwencję oraz zaangażowanie w organizację uroczysto-
ści szkolnych. Na zakończenie uroczystości wystąpiła Patrycja 
Wołos, tegoroczna maturzystka, która śpiewając, podziękowała 
nauczycielom liceum.

6 maja nasi absolwenci przystąpili do pierwszego z szeregu eg-
zaminów maturalnych.

9 maja na terenie Ośrodka Wypoczynkowego KCRiS odbył 
się etap powiatowy Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej 

Pomocy PCK. Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny 
w składzie: Drużyna I: Julia Urbaniak – kapitan, Adam Ró-
żański, Wiktoria Zawodnik, Patrycja Zapora, Zuzanna Rokita. 

Drużyna II: Karolina Pietrzyk – kapitan, Ada Kobylska, Kami-
la Wolska, Weronika Śmietanka, Natalia Pietrzyk. Opiekunem 
Grupy Medycznej jest Edyta Tarczyńska. Zawody podzielone 
zostały na dwie części: teoretyczną (test wiedzy z pierwszej 
pomocy), praktyczną (3 stacje – resuscytacja krążeniowo-od-
dechowa, oparzenie substancją chemiczną, krwotok, złamanie 
zamknięte, uraz brzucha, ugryzienie przez wiewiórkę). W mi-
strzostwach wzięły udział 23 drużyny z powiatu kozienickiego. 
Najlepszymi okazali się uczniowie z naszego liceum, zajmując 
I i II miejsce. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia 
na etapie wojewódzkim.

17 maja uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego wzięli 
udział w akcji „Rozbiegane Kozienice”. Promując zdrowy 

styl życia pokonali dystans 1600 m.

17 maja w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czar-
nieckiego odbył się „Dzień Otwarty” dla tegorocznych 

gimnazjalistów oraz ósmoklasistów. Dyrektor przywitała od-
wiedzających nasze liceum, zachęcając uczniów do zapoznania 
się z przygotowanymi dla nich atrakcjami i informacjami, wska-
zując na fakt, iż wszystko to otacza rodzinna atmosfera panująca 
w murach budynku szkoły. Następnie głos zabrał przewodniczą-
cy Samorządu Uczniowskiego przedstawiając ofertę edukacyjną 
na rok szkolny 2019/2020 oraz przypomniał kryteria przyjęcia 

Wydarzenia
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do naszej szkoły. Ponadto, na sali gimnastycznej, w ramach 
ofi cjalnej części zaprezentowała się również Szkolna Grupa 
Medyczna oraz uczennice prezentujące pokazy w-f: zumba, ste-
py, a także układ cheerleaders. Występy te otrzymały gromkie 
brawa. Uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowali cieka-
we zajęcia i liczne konkursy dla odwiedzających naszą szkołę. 
Tego dnia wszystkie sale były otwarte dla zwiedzających, a nasi 
uczniowie i nauczyciele chętnie udzielali wszelkich informacji 
i odpowiadali na wszelkie pytania. Przewodnikami po szkole 
byli uczniowie, którzy chętnie prezentowali poszczególne sale, 
czuwali nad ich bezpieczeństwem i wyjaśniali zasady funk-
cjonowania szkoły. Oprócz prezentacji poszczególnych profi li 
nauczania, zwiedzający gimnazjaliści oraz ósmoklasiści mogli 
również zapoznać się z działalnością wolontariatu, Samorzą-
du Uczniowskiego, biblioteki szkolnej oraz obserwować i brać 
aktywny udział w doświadczeniach chemicznych i fi zycznych. 
Dodatkowo czekały na nich liczne konkursy pod hasłami takimi 
jak: Historia na wesoło czy Quiz o Francji. Odwiedzający nas 
uczniowie zadawali pytania i chętnie uczestniczyli w przygoto-
wanych dla nich atrakcjach. Zainteresowaniem cieszył się rów-
nież kącik z kronikami opisującymi szkolne wydarzenia oraz 
medalami i pucharami ukazującymi liczne osiągnięcia. Wielu 
uczniów zatrzymało się również przy punkcie informacyjnym, 
gdzie uczniowie mogli pobrać kwestionariusze i dokładniej po-
znać harmonogram rekrutacji oraz kryteria przyjęć do I LO im. 
Stefana Czarnieckiego.

23 maja w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich 
w Kozienicach odbyła się kolejna edycja Międzypo-

wiatowego Konkursu Wiedzy Językowej. Co roku konkurs 
odbywa się w dwóch kategoriach językowych: język angielski 
i język niemiecki. Zmagania językowe cieszą się rokrocznie 
bardzo dużą popularnością. W tym roku nasze liceum repre-
zentowało sześcioro uczniów – po troje w każdej kategorii 

językowej. Tegoroczny konkurs stał na wyjątkowo wyso-
kim poziomie, a testy pisemne były bardzo trudne, zarówno 
w ocenie komisji konkursowych, jak i samych uczestników. 
Miło nam poinformować, że konkurs języka angielskiego 
wygrał uczeń naszego liceum – Mateusz Maj z klasy I a. 
W kategorii język niemiecki nasz uczeń Marcin Świątkow-
ski z klasy II a zdobył trzecie miejsce. Pozostali uczniowie 
naszego liceum startujący w tegorocznym konkursie – Wik-
toria Rytko (biorąca udział w obu kategoriach), Barbara 
Kania, Miłosz Jabłoński oraz Weronika Sawicka zdobyli 
wyróżnienia. Wszystkim laureatom oraz ich nauczycielom 
serdecznie gratulujemy sukcesów. 

29 maja gościliśmy w naszej szkole Marcina Kobylskiego 
sędziego Sądu Okręgowego w Radomiu oraz wykładow-

cę w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Poprowadził on 
dla uczniów specjalne zajęcia, których ideą była głębsza analiza 
zagrożeń i problemów, z którymi młodzi ludzie spotykają się na 
co dzień – w szkole oraz środowisku domowym (używki, różne 
formy przemocy). Zajęcia połączone były z panelem dyskusyj-
nym, w trakcie którego młodzież mogła wyrazić swoje opinie 
oraz zadać konkretne pytania w zakresie poruszanej tematyki. 
Szczególnie interesujące dla odbiorców były aspekty uwarun-
kowań rozwoju przestępczości wśród nieletnich, a także sankcje 
prawne. Pan sędzia podkreślił jak ważne jest poczucie bezpie-
czeństwa nie tylko w domu, ale także w szkole. Każdy z nas 
powinien brać odpowiedzialność za swoje czyny, ale również 
dbać o dobro ogółu.

30 maja 60-osobowa grupa uczniów naszej szkoły wyjecha-
ła na wycieczkę do Albeny w Bułgarii. Dotychczas mło-

dzież wraz z opiekunkami zwiedziła dwa historyczne miasta – 
Sozopol i Nessebar. 

Red. I LO

24 czerwca 2019 r. z okazji Dnia 
Rodzicielstwa Zastępczego Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie w Ko-
zienicach zorganizowało dla rodzin 
zastępczych i ich wychowanków spo-
tkanie integracyjne, które odbyło się 
w siedzibie Centrum. Spotkanie rozpo-
czął Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie Marcin Styś, który 
w imieniu własnym oraz Starosty Po-
wiatu Kozienickiego Andrzeja Junga 
przekazał zebranym rodzinom za-
stępczym podziękowania za zaan-
gażowanie w pracę na rzecz dzieci 
pozbawionych opieki rodzicielskiej. 
Podziękował za wyrozumiałość i do-
bro towarzyszące tej jakże trudnej 
i odpowiedzialnej misji, jaką jest wy-
chowywanie dzieci przeżywających 
poczucie odrzucenia, jednocześnie ży-
cząc nieustającej satysfakcji z pełnie-
nia tej ważnej funkcji oraz by uśmiech 
na twarzach podopiecznych gościł jak 
najczęściej. Następnie przedstawiciel 
Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego 
w Radomiu Katarzyna Kuta przedsta-
wiła krótką prelekcję pt. „Krzywdze-

nie emocjonalne a wychowanie”, po 
czym wszystkich zaproszono na słodki 
poczęstunek. Po zakończeniu spotka-
nia wszyscy udali się na seans filmowy 
do Centrum Kulturalno-Artystycznego 
w Kozienicach na film pt. „Dzień cze-
kolady”.

Osoby zainteresowane pełnieniem 
funkcji rodziny zastępczej dla dzieci 
pozbawionych częściowo lub całko-

nie emocjonalne a wychowanie”, po wicie opieki ze strony rodziców bio-
logicznych zachęcamy do zgłaszania 
się do Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kozienicach ul. Kocha-
nowskiego 15 lub telefonicznie pod 
numerem 48 382 05 65 celem uzyska-
nia szczegółowych informacji.

MARCIN STYŚ 
Dyrektor PCPR w Kozienicach

Wydarzenia
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13 czerwca 2019 roku odbyło się spo-
tkanie robocze osób zaangażowanych 
w ubiegłoroczną inicjatywę Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kozienicach – Kozienic-
kie Partnerstwo Lokalne 2018. 

Zebranych gości powitali Wicestaro-
sta Kozienicki Józef Grzegorz Małaśnic-
ki oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu 
w Kozienicach Jan Mazur. W spotkaniu 
wzięli udział liderzy grup, które zostały 
stworzone w czasie ubiegłorocznych kon-
ferencji. Przypomnijmy, że w ramach cy-
klu Kozienickiego Partnerstwa Lokalnego 
2018 wypracowano następujące projekty 
społeczno-gospodarcze:
1) „Centrum wsparcia osób starszych 

i chorych” – wsparcie i pomoc oso-
bom starszym i chorym.

2) „Dom dziennej opieki medycznej” – 
wsparcie i pomoc osobom zależnym.

3) „Radomka – Oaza piękna i spokoju” – 
organizacja spływów kajakowych, bu-
dowa bazy turystycznej przy Radomce 
oraz stworzenie wodnego szlaku tury-
stycznego wraz z infrastrukturą.

4) „Smaki Ziemi Kozienickiej” – promo-
cja i sprzedaż lokalnych produktów.

5) „Rowerem przez Powiat Kozienicki” 
– rozwój turystyki rowerowej, w tym 
budowa ścieżek i szlaków rowerowych 
wraz z odpowiednią infrastrukturą.
Ponadto omówione zostały wtedy pro-

pozycje następujących projektów:
1) „Gród Sieciecha” – wybudowanie par-

ku historyczno-rozrywkowego.
2) „Gminobus” – rozwój komunikacji 

zbiorowej między gminami powiatu.
3) Organizacja grantowa nastawiona na 

pozyskiwanie i dystrybucję funduszy 
w zakresie turystyki, oświaty i dzie-
dzictwa historycznego.

4) Żłobek w Magnuszewie.

5) Wiejskie Centrum Kultury w Gniewo-
szowie.
Uczestnicy spotkania w drodze dysku-

sji omawiali szanse i zagrożenia jakie aktu-
alnie widoczne są w kontekście możliwo-
ści realizacji poszczególnych pomysłów. 
Podczas spotkania udało się poruszyć pro-
blematykę większości tych projektów. 

Przeprowadzone rozmowy wskazały, 
że w Sieciechowie powstało stowarzysze-
nie promujące ideę gospodarczego wyko-
rzystania pomysłu zbudowanego wokół 
lokalnej tradycji historycznej („Gród Sie-
ciecha”). Lokalna Grupa Działania „Pusz-
cza Kozienicka” intensywnie realizuje pro-
mocję lokalnych produktów spożywczych. 
W kontekście rozwoju ścieżek rowerowych 
poruszono konieczność zaangażowania sa-
morządów w ten projekt tak, aby wiązać 
szlaki rowerowe z lokalnymi atrakcjami. 
Perspektywy rozwoju widnieją przed ko-
zienickim hospicjum i prowadzone są tu 
rozmowy dla pozyskania i rozbudowy sta-
cjonarnej siedziby tej instytucji. 

5) Wiejskie Centrum Kultury w Gniewo- Z dyskusji wynikało, że wiele pomy-
słów może być ze sobą powiązanych co wy-
maga ściślejszej koordynacji ich na pozio-
mie powiatu. Potrzebę takiej koordynacji 
wskazał Dyrektor Urzędu Pracy Jan Mazur, 
który zaproponował stworzenie grupy robo-
czej złożonej z przedstawicieli samorządów 
Powiatu Kozienickiego. Grupa taka będzie 
wspierać poszczególne pomysły na pozio-
mie samorządów oraz ułatwiać współpracę 
lokalnych organizacji pozarządowych z in-
stytucjami publicznymi. O kolejnych dzia-
łaniach będziemy informować na bieżąco. 

Przedstawicielka Mazowieckiej Jed-
nostki Wdrażania Programów Unijnych 
przedstawiła uczestnikom spotkania moż-
liwości fi nansowego wspierania przed-
siębiorczości tak, aby mogli oni te infor-
macje propagować w swoich lokalnych 
środowiskach.

ANDRZEJ SPYTEK
Naczelnik 

Centrum Aktywizacji Zawodowej
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach

17 czerwca 2019 r. rozpoczęliśmy realizację projektu fi -
nansowanego przez Fundację Enea w ramach programu Po-
tęga poMocy pn. „Międzypokoleniowy most tradycji”.

Pierwszy warsztat, na który przybyły seniorki oraz dzie-
ci to papieroplastyka, podczas którego wykonaliśmy kartki 
okolicznościowe metodą iris folding, która polega na przy-
klejaniu na kartkę według szablonu cienkich pasków pa-
pieru, co daje efekt przysłony fotografi cznej. Ozdabialiśmy 
również pudełka na prezenty czy biżuterię oraz kubeczki na 
kredki lub długopisy.

Duety senior – dziecko wspaniale się uzupełniały, było 
wiele śmiechu i fajnej zabawy.

BARBARA ARENDARSKA 

www.kozienicepowiat.pl
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W czwartek, 6 czerwca 2019 r. 
oficjalnie została otwarta pracow-
nia „Nowoczesnych Technik Wytwa-
rzania”, którą zmodernizowano we 
współpracy Zespołu Szkół Nr 1 im. 
Legionów Polskich w Kozienicach 
z Polskimi Sieciami Elektroenerge-
tycznymi. Dzięki wsparciu udzielo-
nemu przez PSE, uczniowie szkoły 
– w ramach realizowanych praktyk 
zawodowych – będą pracować na 
nowoczesnym sprzęcie do obróbki 
i produkcji materiałów wykorzysty-
wanych w przemyśle. Do pracowni 
trafiła frezarko-grawerka CNC oraz 
drukarka 3D. W uroczystości udział 
wzięli: Starosta Powiatu Kozienic-
kiego – Andrzej Jung, Dyrektor 
szkoły – Ryszard Zając oraz Damian 
Przepadło z PSE. 

Dotychczas, uczniowie Technikum 
Mechanicznego i Szkoły Branżowej 
1-go stopnia, w ramach realizowanych 
praktyk zawodowych mogli pracować 
jedynie na urządzeniach konwencjonal-
nych, nieprzystających do wymogów 
współczesnego rynku pracy. Wiedzę 
o obrabiarkach CNC i drukarkach 3D 
poznawali na zajęciach teoretycznych 
lub w trakcie organizowanych w regio-
nie targów sektorowych. 
– Zmodernizowana pracownia pod-

niesie nie tylko rangę szkoły, ale 
– przede wszystkim – podwyższy ja-

kość kształcenia w naszym regionie. 
Nowe wyposażenie wzmocni system 
szkolenia zawodowego, co ułatwi 
uczniom wejście na rynek pracy 
w kolejnych latach – przekonuje 
Andrzej Jung, Starosta Powiatu 
Kozienickiego.

– Możliwość pracy na zakupionych 
urządzeniach jest niewątpliwie ja-
kościowym skokiem w historii na-
szej placówki. Dzięki bliskiej współ-
pracy z biznesem mamy szansę stać 
się atrakcyjnym miejscem rozwoju 
uczniów szkół podstawowych, któ-
rzy lepiej będą przygotowani do ko-
lejnego etapu edukacji – dodaje dr 
Ryszard Zając, Dyrektor Zespołu 
Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich 
w Kozienicach.
O znaczeniu projektu przekonuje 

też sama firma. PSE, jako właściciel 
ponad 14 695 kilometrów linii oraz 
106 stacji elektroenergetycznych naj-
wyższych napięć, realizują program 
dobrosąsiedzki, który polega na roz-
woju lokalnej infrastruktury społecz-
nej w miejscach prowadzenia inwesty-
cji elektroenergetycznych oraz zadań 
eksploatacyjnych. Działalność spo-
łeczna PSE koncentruje się na wspie-
raniu inicjatyw w obszarze oświaty, 
ochrony środowiska, pomocy społecz-
nej, promocji zdrowia czy aktywiza-
cji kulturalno-społecznej. Głównym 
celem wspieranych projektów jest 
poprawa szeroko rozumianego bez-
pieczeństwa oraz jakości  życia osób 

w różnym wieku.
– Cieszymy się, że poza naszą usta-

wową działalnością mieliśmy swój 
udział w stworzeniu warunków dla 
podnoszenia technicznych kompe-
tencji uczniów, a tym samym zwięk-
szenia ich szans na rynku pracy 
w niedalekiej przyszłości. Współ-
praca z władzami oraz placówka-
mi oświatowymi w regionie ma dla 
nas szczególne znaczenie. Chcemy 
być aktywnym członkiem lokal-
nej społeczności, współtworzącym 
i rozwijającym kozienicką prze-
strzeń publiczną. Właśnie dlatego 
zawiązaliśmy partnerstwo z Zespo-
łem Szkół Nr 1. W regionie reali-
zujemy liczne zadania w obszarze 
eksploatacji oraz inwestycji elek-
troenergetycznych, polegające na 
utrzymaniu ciągłości dostaw prądu. 
Jedno z nich – budowa dwutorowej 
linii 400 kV relacji Kozienice-Miło-
sna, zwiększy niezawodność tych-
że dostaw w północno-wschodniej 
i centralnej Polsce – mówi Damian 
Przepadło, ekspert w Wydziale 
Komunikacji Społecznej PSE.

SZYMON KOSTIUK
starszy specjalista

Departament Komunikacji
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

też sama firma. PSE, jako właściciel 
ponad 14 695 kilometrów linii oraz 

wyższych napięć, realizują program 
dobrosąsiedzki, który polega na roz-
woju lokalnej infrastruktury społecz-
nej w miejscach prowadzenia inwesty-
cji elektroenergetycznych oraz zadań 
eksploatacyjnych. Działalność spo-
łeczna PSE koncentruje się na wspie-
raniu inicjatyw w obszarze oświaty, 
ochrony środowiska, pomocy społecz-
nej, promocji zdrowia czy aktywiza-
cji kulturalno-społecznej. Głównym 
celem wspieranych projektów jest 
poprawa szeroko rozumianego bez-
pieczeństwa oraz jakości  życia osób 

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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Zaburzenia przetwarzania słucho-
wego (auditory processing disorder – 
APD), znane również jako centralne 
zaburzenia przetwarzania słuchowego 
(central auditory processing disorder – 
CADO), to problem, który wpływa na 
słuch około 5% dzieci w wieku szkol-
nym. 

Szacuje się też, że co najmniej po-
łowa dzieci z rozpoznanymi trudno-
ściami w uczeniu się, dysleksją, zespo-
łem zaburzeń uwagi i zachowania, ma 
również problemy z przetwarzaniem 
słuchowym typu centralnego. Dzieci  
z tą chorobą nie są w stanie przetwa-
rzać tego, co słyszą w ten sam sposób 
jak ich rówieśnicy. Występują u nich 
problemy ze słyszeniem części dźwię-
ków, mimo prawidłowego słuchu fi-
zycznego, spowodowane przez uszko-
dzenie centralnej – nerwowej – części 
układu słuchowego. Zaburzenie wy-
stępuje jedynie na poziomie przetwa-
rzania bodźców słuchowych, bowiem 
mózg dziecka nie potrafi rozpoznawać 
i interpretować dźwięków, zwłaszcza 
mowy. 

Kłopoty z rozumieniem mowy
Dzieci z APD mogą słyszeć normal-

nie i rozpoznawać pojedyncze dźwięki 
w bardzo cichym otoczeniu. Problem 
pojawia się zazwyczaj wtedy, gdy róż-
nice pomiędzy dźwiękami w słowach, 
nawet wypowiadanych głośno i wyraź-
nie, są niewielkie. Często zdarza się to 
w pomieszczeniach, miejscach, w któ-
rych panuje hałas, na przykład na pla-
cu zabaw, podczas imprez sportowych,  
w szkolnej stołówce. Gdy mowa nie jest 
kierowana bezpośrednio do nich, mogą 
jej nie rozumieć. Podobnie z pytaniami 
i poleceniami – często nieprawidłowo 
reagują na nie, zwłaszcza, gdy są dłu-
gie i skomplikowane. Objawy central-
nych zaburzeń słuchu mogą wahać się 
od łagodnych do ciężkich, przybierając 
różne formy. 

Podejrzenia zaburzeń
Jeśli istnieje podejrzenie, że dziecko 

może mieć Centralne Zaburzenia Prze-
twarzania Słuchowego, należy zadać na-
stępujące pytania:
• Czy dziecko łatwo się rozprasza i wy-

raźnie przeszkadzają mu głośne lub 
nagłe hałasy? 

• Czy wykazuje nadwrażliwość na 
dźwięki, a hałaśliwe otoczenie de-

nerwuje je? 
• Czy jego zachowanie i reakcje znacząco 

poprawiają się w cichszym otoczeniu? 
• Czy twoje dziecko ma trudności w wy-

pełnianiu poleceń, nawet bardzo pro-
stych i wielokrotnie powtarzanych? 

• Czy ma trudności w czytaniu, ortografii, 
nauce języka obcego? 

• Czy ustnie podawane zadania matema-
tyczne są trudne dla dziecka? 

• Czy obserwujesz, że twoje dziecko jest 
słabo zorganizowane i zapominalskie? 

• Czy w rozmowie ma ono problemy  
z podążaniem za myślą drugiej osoby? 

Inne częste objawy, to przede wszystkim:
• opóźniony rozwój mowy, 
• zaburzenia intonacji i głosu, które mogą 

przybrać formę mowy wolnej i cichej, 
bądź bardzo szybkiej i głośnej, 

• zmęczenie po przebywaniu w hałaśli-
wym miejscu, 

• częste, silne bóle głowy, 
• zaburzona umiejętność skupienia i kon-

centracja uwagi, 
• nadmierne zwracanie uwagi na nieistot-

ne, rozpraszające bodźce słuchowe, 
• trudności z zapamiętaniem i powta-

rzaniem usłyszanej informacji, 
sekwencji dźwięków, trudności  
z uczeniem się na pamięć i zapa-
miętywaniem (na przykład imion, 
dni tygodnia), 

• pismo o charakterze dysgraficznym, 
• trudności w czytaniu, polegające na nie-

właściwym łączeniu głosek w sylaby, 
a potem w wyrazy oraz myleniem 
podobnie brzmiących głosek jak p/b, 
w/f (co dodatkowo odzwierciedla się  
w błędnym zapisie), 

• błędy ortograficzne w piśmie, ale za-
zwyczaj typu słuchowego, 

• skupianie uwagi na głosie mówiącego,  
a nie na słyszanych treściach, 

• trudności z dobrym słyszeniem w szu-
mie, 

• brak płynności w wypowiedzi. 
Zaburzenia przetwarzania słucho-

wego bywają często mylnie rozpo-
znawane, ponieważ wiele wymienio-
nych zachowań towarzyszy również 
innym problemom, takim jak trudności  
w uczeniu się, nadpobudliwości psy-
choruchowej (ADHD), a nawet depre-
sji. Wstępną diagnozę może postawić 
specjalista z Poradni Psychologicz-
no – Pedagogicznej, jednak właściwe 
rozpoznanie należy do audiologa bądź 

otolaryngologa.
Przyczyny zaburzeń

Często przyczyna choroby dziecka 
nie jest znana, ale do czynników ryzyka, 
które mogą mieć wpływ na wystąpienie 
Centralnego Zaburzenia Przetwarzania 
Słuchowego należą:
• wcześniactwo, 
• niedotlenienie w czasie porodu, 
• uraz głowy, 
• zatrucie ołowiem, 
• częste i przewlekłe infekcje, zapalenia 

ucha środkowego, 
• genetyczne dyspozycje – dysleksja. 
Czynnikiem ryzyka może być również 

zbyt długi czas spędzany przed tele-
wizorem i komputerem. 

Wskazówki dla rodziców dziecka z cen-
tralnymi zaburzeniami przetwarzania 
słuchowego:
• w miarę możliwości, w domu, redukuj 

wszelkie szumy i hałasy, 
• poproś dziecko, by patrzyło na ciebie, 

gdy mówisz, 
• zwracaj się do niego za pomocą pro-

stych, wyrazistych zdań, 
• mów w nieco wolniejszym tempie i spo-

kojnie, 
• za każdym razem proś dziecko, aby po-

wtórzyło na głos twoje polecenia (tak-
że samo do siebie), 

• zapisuj zalecenia, rzeczy do wykona-
nia w późniejszym czasie. Twojemu 
dziecku pomaga dobra organizacja, 
planowanie, dlatego warto zadbać 
o spokojny, zorganizowany styl ży-
cia, 

• zapewnij dziecku spokojne miejsce,  
w którym w ciszy może odrabiać lek-
cje i uczyć się, 

• dbaj o odpowiednią ilość snu, 
• ucz pozytywnego, realistycznego po-

dejścia do własnych ograniczeń 
oraz buduj w dziecku poczucie wła-
snej wartości – to bardzo ważne dla 
prawidłowego rozwoju osobowo-
ści twojej pociechy. Wiara w siebie  
i odpowiednie techniki radzenia so-
bie z zaburzeniem, czasami mogą 
zdziałać cuda,

• poszukaj pomocy u specjalistów/obej-
mij dziecko terapią słuchową Neu-
roflow.

AGNIESZKA CABAN
neurologopeda
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Zgodnie z §34.1 Uchwały Nr XLIV/282/2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 września 2018 r. zmieniającej uchwa-
łę w sprawie statutu Powiatu Kozienickiego w Biuletynie Informacyjnym „Nasz Powiat” zamieszcza się treść interpelacji 
i zapytań radnych oraz udzielonych odpowiedzi na interpelacje oraz zapytania.
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