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4 lipca w Sanktuarium Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Różańca Świętego 
w Wysokim Kole odprawiona została msza 
dziękczynna w intencji strażaków z OSP 
i PSP z powiatu kozienickiego, lipskiego 
oraz zwoleńskiego.

Zgromadzonych w sanktuarium stra-
żaków i druhów, poczty sztandarowe oraz 
gości powitał proboszcz parafi i ks. kan. 
Szymon Mucha. Podczas homilii ks. Szy-
mon podkreślił wyjątkowość tego ducho-
wego spotkania. Następnie aspirant Tomasz 
Rokomiński z Komendy Powiatowej PSP 
w Kozienicach oraz druhna Weronika Sza-
franek z OSP w Gniewoszowie odczytali 
Akt Zawierzenia Matce Bożej Wysokol-
skiej, po czym przy cudownym obrazie zo-
stały złożone kwiaty.

We mszy św. oprócz pocztów sztandaro-
wych, strażaków, druhów i ich rodzin wzięli 
udział: mazowiecki kapelan strażaków – ks. 
Jerzy Sieńkowski, Wiceprezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Wo-
jewództwa Mazowieckiego – Zbigniew 
Gołąbek, Starosta Powiatu Kozienickiego 
– Andrzej Jung, Starosta Powiatu Lipskiego 
– Sławomir Robert Śmieciuch, Wicestaro-

sta Powiatu Kozienickiego Józef Grzegorz 
Małaśnicki, Wójt Gminy Magnuszew – 
Marek Drapała, Gminy Głowaczów – Hu-
bert Czubaj, Wójt Gminy Gniewoszów 
– Marcin Gac, zastępca burmistrza Gminy 
Kozienice – Dorota Stępień, zastępca Wój-
ta Gminy Grabów nad Pilicą – Anna Ple-
siewicz – Trzeciak, przedstawiciele władz 
samorządowych powiatu kozienickiego, 
lipskiego i zwoleńskiego oraz parafi anie. 
Organizatorami mszy dziękczynnej byli: 
Komenda Powiatowa PSP w Kozienicach, 

Starostwo Powiatowe w Kozienicach oraz 
Sanktuarium w Wysokim Kole. 

Przez ostatnie 8 lat Strażacy pielgrzy-
mowali do Sanktuarium w licznym gronie, 
ale tym razem ze względu na koronawa-
irusa uroczystość miała nieco skromniej-
szy charakter.

DOMINIK BORYCZKA

14 lipca 2020 roku Biskup Radomski 
Henryk Tomasik, kierując się potrzebą 
duchową strażaków, służących ofi arnie 
zarówno w różnorakich kataklizmach 
losowych, jak również biorących udział 
w uroczystościach kościelnych, miano-
wał ks. kan. Szymona Muchę, Probosz-
cza Sanktuarium NMP Królowej Różańca 
Świętego w Wysokim Kole, Duszpaste-
rzem Strażaków PSP oraz OSP w Powie-
cie Kozienickim.

Prośbę o mianowanie Księdza Kano-
nika na Kapelana Strażaków skierował 
do Jego Ekscelencji Starosta Kozienicki 
Andrzej Jung, wierząc głęboko, że ksiądz 
Szymon Mucha włączy się w ich piękną, 
jakże potrzebną i trudną służbę.

Poprzednim Kapelanem strażaków był 
ks. Jerzy Dziułka, który zmarł 8 lutego 

2020 r., kończąc tym samym, trwającą 
26 lat pracę kapłańską w parafi i pw. Matki 

sta Powiatu Kozienickiego Józef Grzegorz Starostwo Powiatowe w Kozienicach oraz 

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

2020 r., kończąc tym samym, trwającą Bożej Anielskiej w Cecylówce Brzózkiej.
LUCYNA DOMAŃSKA-STANKIEWICZ
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23 lipca 2020 roku w Starostwie Po-
wiatowym w Kozienicach odbyła się 
XXIII Sesja Rady Powiatu Kozienickiego 
VI kadencji. Po otwarciu i stwierdzeniu 
quorum, Starosta przedstawił sprawozda-
nie z prac Zarządu.

Następnie Radni podjęli następujące 
uchwały:
– w sprawie zmiany Wieloletniej Progno-

zy Finansowej powiatu kozienickiego 
na lata 2020 – 2032,

– w sprawie wprowadzenia zmian 
w budżecie powiatu kozienickiego na 
2020 r,

– w sprawie zmiany do Uchwały 
Nr XXI/111/2020 z dnia 3 czerwca 
2020r. w sprawie określenia zadań 
i wysokości środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych w Po-
wiecie Kozienickim na 2020 rok,

– w sprawie wyrażenia zgody na wydzier-
żawienie części działki nr 2525 poło-
żonej w Kozienicach przy ul. War-
szawskiej 25,

– w sprawie uchwalenia regulaminu okre-

ślającego kryteria, zasady oraz tryb 
przyznawania nagród dla nauczycieli 
szkół i placówek oświatowych pro-
wadzonych przez Powiat Kozienicki 
ze specjalnego funduszu nagród za 
ich osiągnięcia dydaktyczno – wycho-
wawcze i opiekuńcze,

– zmieniającą uchwałę w sprawie powo-
łania składu zespołu ds. reagowania 
i opracowania działań naprawczych 
w SP ZZOZ Kozienice,

– zmieniającą uchwałę Nr XXX/231/2013 
Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 
24 kwietnia 2013r. w sprawie określe-
nia przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządza-
jącym jest Powiat Kozienicki oraz 
warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków.

DOMINIK BORYCZKA

Od ostatniej zwyczajnej Sesji (22 czerw-
ca 2020 r.) Zarząd Powiatu obradował 
4 razy.   
1. Zarząd Powiatu zajmował się spra-

wami budżetowymi Starostwa i jed-
nostek organizacyjnych.
• Podjął Uchwałę w sprawie wprowa-

dzenia zmian w budżecie powiatu na 
2020 rok.

2. Zarząd podjął uchwały:
• w sprawie udzielenia upoważnie-

nia do przygotowania i przepro-
wadzenia postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego dot. 
zadania „Przebudowa drogi po-
wiatowej nr 1714W Głowaczów – 
Lipskie Budy”,

• w sprawie upoważnienia Pana 
Marcina Łopuszańskiego – Dyrek-
tora Zarządu Dróg Powiatowych 
w Kozienicach do przygotowania 
i przeprowadzenia przetargu nie-
ograniczonego,

Dot. zadania „Przebudowa wjazdu do ZS 
Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozieni-
cach wraz z przebudową parkingu”,

• w sprawie utworzenia nowego kie-
runku kształcenia w Technikum 

w Zespole Szkół Nr 1 im. Le-
gionów Polskich w Kozienicach 
ul. Warszawska 72,

Z dniem 1 września 2020 r. tworzy się 
nowy kierunek kształcenia – technik ra-
chunkowości.

• w sprawie umorzenia z urzędu 
w całości należności pieniężnej 
dłużnika,

Dot. wyrażenia zgody na umorzenie 
z urzędu należności dłużnika w kwocie 
12.409,70 zł, wynikającej z tytułu kosz-
tów wynikających z usunięcia, przecho-
wywania i oszacowania pojazdu.

Podstawą umorzenia jest odpis skró-
cony aktu zgonu dłużnika otrzymany 
z Urzędu Stanu Cywilnego w Kozienicach 
oraz Postanowienie Naczelnika Urzędu 
Skarbowego w Kozienicach w sprawie 
umorzenia postępowania egzekucyjnego.

• w sprawie likwidacji pojazdu, któ-
ry stał się własnością powiatu na 
podstawie orzeczenia sądu o jego 
przepadku.

Dot. pojazdu marki Ford Focus. Wartość 
rynkowa pojazdu na podstawie wyceny 
sporządzonej przez rzeczoznawcę samo-
chodowego wynosi 70,00 zł.

Stan pojazdu dyskwalifi kuje go do dalszej 
eksploatacji.

• w sprawie uchylenia Uchwały Nr 
264/2017 Zarządu Powiatu Kozie-
nickiego z dnia 17 grudnia 2017 r. 
w sprawie zatwierdzenia Regula-
minu Wynagradzania dla Powia-
towego Urzędu Pracy w Kozieni-
cach.

W obecnie funkcjonującym Regulaminie 
było wprowadzanych wiele zmian i nale-
żało go uchylić, aby wprowadzić kolejny 
zaktualizowany Regulamin – tekst jedno-
lity,
3. Zarząd zajmował się sprawami dot. 

SP ZZOZ w Kozienicach:
• Zarząd przyjął do wiadomości 

treść pisma Dyrektora SP ZZOZ 
w sprawie przyjęcia nowej aparatury 
i sprzętu medycznego,

Rada Społeczna pozytywnie zaopinio-
wała sprawę.
Dot. przyjęcia w 2019 roku darowizn – 
aparatury i sprzętu medycznego na kwotę 
154.414,79 zł,

– od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy,

– Fundacji „Zdrowe Dziecko”,

ślającego kryteria, zasady oraz tryb – zmieniającą uchwałę Nr XXX/231/2013 

Informacje
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– Fundacji Rozwoju Ochrony Zdro-
wia,

– Firmy „MAXBIT”
– oraz Firmy YAL sp. z o.o.
• Zarząd przyjął do wiadomości 

treść pisma Dyrektora SP ZZOZ 
w sprawie analizy skarg i wniosków 
za 2019 rok.

Skargi ogółem   – 3
Skargi zasadne  – 1
Skargi niezasadne – 2

Rada Społeczna pozytywnie zaopinio-
wała sprawę.

• Zarząd zapoznał się z pismem Dy-
rektora SP ZZOZ skierowanym do 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Warszawie dot. wydania 
pozytywnej opinii w sprawie cza-
sowego zaprzestania działalności 
komórek organizacyjnych w okresie 
20 lipca – 20 sierpnia 2020 r.,

w związku z koniecznością przeprowa-
dzenia remontu Bloku Operacyjnego 
w ramach projektu unijnego „Termomo-
dernizacja SP ZZOZ w Kozienicach”.

• Zarząd pozytywnie zaopinio-
wał wniosek Dyrektora SP ZZOZ 
w sprawie udzielenia wsparcia fi nan-
sowego w kwocie 250.000 zł, z prze-
znaczeniem na:

– 150.000 zł – przebudowa Bloku Opera-
cyjnego oraz Traktu Porodowego,
– 100.000 zł – przebudowa instalacji sa-
nitarnej (wymiana rur zimnej wody użyt-

kowej), w związku z realizacją projektów 
współfi nansowanych ze środków Unii 
Europejskiej, koniecznością zrealizowa-
nia zaleceń Sanepidu oraz bardzo trudną 
sytuacją fi nansową placówki.
4. Zarząd pozytywnie zaopiniował 

wniosek Dyrektor I liceum Ogólno-
kształcącego w Kozienicach w spra-
wie przedłużenia umowy dzierżawy 
części działki pod kiosk handlowy 
drewniany, na okres od 1 sierpnia 
2020 r. do 31 lipca 2023 r.

Jest to kolejna umowa więc wymaga zgo-
dy Rady Powiatu – projekt uchwały jest 
przedmiotem dzisiejszej Sesji.
5. Zarząd pozytywnie zaopiniował 

wniosek Dyrektor I Liceum Ogólno-
kształcącego w Kozienicach w spra-
wie zwiększenia planu dochodów 
i wydatków o kwotę 100.000 zł:
– kwota 25.000 zł na wkład własny na 

zadanie „Budowa siłowni plenero-
wej przy I LO w Kozienicach”,

– kwota 75.000 zł – środki z budżetu 
Województwa Mazowieckiego.

6. Zarząd zapoznał się z decyzją Komen-
dy Powiatowej PSP w Kozienicach, 
wydanej na wniosek Dyrektor SOS-W 
w Opactwie w sprawie przedłużenia 
do dnia 31 grudnia 2021 roku terminu 
wykonania wydzielenia pożarowego 
głównej i bocznej klatki schodowej 
drzwiami o klasie odporności ognio-
wej EI 30 i wyposażenie w urządzenia 

służące do usuwania dymu.
7. Zarząd zapoznał się z Postanowie-

niem Prokuratury Rejonowej w Ko-
zienicach o umorzeniu śledztwa dot. 
niedopełnienia obowiązków i prze-
kroczenia uprawnień przez byłego 
Dyrektora SP ZZOZ w Kozienicach 
w czasie zarządzania majątkiem Szpi-
tala Powiatowego wyrządzając tym 
znaczną szkodę majątkową.

Prokuratura stwierdza, że czyn nie zawie-
ra znamion czynu zabronionego.
8. Zarząd przyjął do wiadomości spra-

wozdanie nr 2/2020 z działalności 
Społecznej Straży Rybackiej za okres 
01.04 – 30.06.2020 r.

9. Zarząd wystąpił do Przewodniczą-
cego Rady Powiatu z wnioskiem 
w sprawie zmiany porządku obrad 
dzisiejszej Sesji. Dot. wprowadzenia 
projektu uchwały:
– zmieniająca uchwałę nr 

XXX/231/2013 Rady Powiatu 
w Kozienicach z dnia 24 kwietnia 
2013 r. w sprawie określenia przy-
stanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest 
Powiat Kozienicki oraz warunków 
i zasad korzystania z tych przystanków.

10. Zarząd przygotował i pozytywnie 
zaopiniował materiały na dzisiejszą 
23. Sesję Rady Powiatu.

Biuro Rady i Zarządu
Powiatu Kozienickiego

Pod koniec czerwca rolnicy z gminy 
Kozienice przekazali do Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Kozienicach Zmgławiacz 
– „Elektrofumigator BARTEK”, urządze-
nie do bezpiecznej i szybkiej dekontami-
nacji i dezynfekcji pomieszczeń, o warto-
ści 17.569,32 złotych brutto.

Na kwotę tę złożyli się Pierzchała 
Romuald, Połeć Radosław, Kowalski 
Włodzimierz, Pająk Mariusz, Pierz-
chała Arkadiusz, Pyrka Tomasz, Kul-
tys Mikołaj.

Przypominamy, że wsparcia fi nan-
sowego na rzecz Szpitala Powiatowego 
w Kozienicach można również dokonać 
za pośrednictwem Fundacji „Zdrowe 
Dziecko” w Kozienicach, wpłacając 
dowolną sumę na rachunek bankowy 85 
1240 5862 1111 0000 5102 5807 z do-
piskiem Szpital Powiatowy.

Dziękujemy za wszelkiego rodzaju 
wsparcie i zachęcamy do włączania się 
w akcję przeciwdziałania pandemii ko-
ronawirusa.

LUCYNA DOMAŃSKA-STANKIEWICZ

Informacje
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W tym roku przypada 101-rocznica 
powstania Policji Państwowej. W pią-
tek 24 lipca policjanci z Kozienic ob-
chodzili swoje święto na placu Komen-
dy Powiatowej Policji w Kozienicach. 
Nominacje na wyższe stopnie otrzyma-
ło 41 policjantów.

Lipiec to miesiąc, w którym polscy 
policjanci obchodzą swoje święto. W tym 
roku przypadła 101. rocznica powstania 
Policji Państwowej, która została powołana 
ustawą Sejmu II Rzeczpospolitej z 24 lipca 
1919 roku oraz 95. rocznica służby kobiet 
w Policji. W tym roku nasze święto zostało 
dostosowane do obostrzeń epidemiologicz-
nych i miało ono zupełnie inny przebieg 
niż dotychczasowe obchody Święta Policji. 
Wystąpienie pandemii COVID-19 nałożyło 
na Policję szereg nowych obowiązków na 
rzecz bezpieczeństwa obywateli.

Piątkowa uroczystość rozpoczęła się 
od mszy świętej, która odprawiona została 
w Kościele św. Krzyża w Kozienicach pod 
przewodnictwem Kapelana Policji ks. To-
masza Pastuszki.

Na placu Komendy Powiatowej Policji 
w Kozienicach odbył się apel z udziałem 
Starosty Powiatu Kozienickiego Andrzeja 
Junga, Burmistrza Gminy Kozienice Pio-
tra Kozłowskiego, Kapelana Policji, kadry 
kierowniczej oraz wyróżnionych funkcjo-

nariuszy. Komendant Powiatowy Policji 
w Kozienicach insp. Tomasz Cybulski 
podziękował wszystkim policjantkom, po-
licjantom i pracownikom policji za zaan-
gażowanie w codzienną służbę i pracę na 
rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Pod-
czas uroczystego apelu został odczytany list 
przesłany przez Komendanta Wojewódz-
kiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. 
Michała Ledziona, skierowany do policjan-
tek, policjantów i pracowników. Szef mazo-
wieckiego garnizonu w 95. rocznicę służby 
kobiet w szeregach Policji, oprócz życzeń, 
podziękował im za profesjonalizm oraz su-

nariuszy. Komendant Powiatowy Policji mienność w służbie. Życzenia kozienickim 
funkcjonariuszom złożył Starosta Powiatu 
Kozienickiego, Burmistrz Gminy Kozie-
nice oraz Kapelan, którzy w swoich prze-
mówieniach podziękowali za codzienną 
służbę policjantów na rzecz bezpieczeństwa 
wszystkich mieszkańców gminy Kozienice, 
jak i powiatu kozienickiego.

W tym roku w naszej jednostce na 
wyższe stopnie służbowe awansowało 41 
policjantów.

Wszystkim awansowanym SER-
DECZNIE GRATULUJEMY !!!

asp. ILONA TARCZYŃSKA

WYSTAWA 
PRZYGOTOWANA PRZEZ INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ 

– KOMISJĘ ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
W 40 ROCZNICĘ POWSTANIA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Jak rodziła się „Solidarność”
W 1976 r. sytuacja gospodarcza 

Polski zaczęła się znacznie pogarszać. 
Z tego powodu w zakładach wybucha-
ły strajki. Następował kryzys ekono-
miczny państwa oraz Polskiej Zjed-
noczonej Partii Robotniczej (PZPR). 
1 lipca 1980 r. władze partii podjęły 
decyzję o podwyżkach cen artyku-
łów spożywczych, co doprowadziło 
do lawinowych strajków, pogłębiając 
jeszcze bardziej kryzys państwa ko-
munistycznego. Społeczeństwo się 
buntowało. Powołany Międzyzakła-
dowy Komitet Strajkowy w Stoczni 
Gdańskiej im. Lenina przekształcił się 
w komisje założycielskie Niezależne-
go Samorządnego Związku Zawodo-
wego „Solidarność”. W całym kraju 
w niemal wszystkich przedsiębior-
stwach i instytucjach państwowych ży-
wiołowo zaczęły powstawać Komisje 

Zakładowe NSZZ „Solidarność”. Do 
powołania ogniw związku w WP i MO 
władze państwowe nie dopuściły. Było 
to wręcz niemożliwe, aby w państwie 
komunistycznym powstał ku zdziwie-
niu wszystkich wielopłaszczyznowy 
ruch na rzecz demokratyzacji i głębo-
kich reform ustrojowych PRL. 

„Solidarność” swoją działalność 
prowadziła stosując różnego rodzaju 
formy nacisku tj. strajki okupacyjne, 
powszechne, ostrzegawcze i solidarno-
ściowe, demonstracje uliczne, negocja-
cje, propagandę. Należy podkreślić, że 
nigdy nie używała rozwiązań siłowych.

Trwający ponad rok legalny okres 
działalności NSZZ „Solidarność” 
wprowadził zasadnicze zmiany w świa-
domości społecznej, których nie można 
było już zmienić nawet przez wprowa-
dzenie stanu wojennego w 1981 r. Nie 
było już nawet odwrotu musiało dojść 

do zmian ustrojowych w Polsce.
Obchody 40. rocznicy w Kozienicach

W 40. rocznicę powstania NSZZ 
„Solidarność” Instytut Pamięci Naro-
dowej Oddział w Radomiu oraz Mu-
zeum Regionalne w Kozienicach, dnia 
21 lipca 2020 r. zorganizowali wystawę 
na placu przy Pomniku Niepodległości 
w Kozienicach. Do jej zorganizowania 
przyczyniło się też wiele innych osób, 
które udzieliły informacji oraz przeka-
zały zdjęcia z tamtych czasów. Mate-
riały przekazali: Komisja Zakładowa 
NSZZ Solidarność Enea Wytwarzanie 
– Przewodniczący Jacek Bolek oraz 
uczestnicy tamtych wydarzeń: Jan Gaj-
da, Władysław Drążyk, Marian Śledź 
oraz Krystyna Gawryjołek

Wystawę otworzył witając wszyst-
kich gości dyrektor kozienickiego mu-
zeum Krzysztof Reczek. Wspomniał 
o początkach rodzącej się solidarno-

Wydarzenia
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ści, o ludziach, którzy tę solidarność 
tworzyli. Mówił o tej pierwszej, tej, 
od której wszystko się zaczęło. Wiel-
ka chwała za to, co zrobili i za to, że 
przekazali nam dziedzictwo tamtych 
czasów i swojej pracy dla Polski.

W swoim przemówieniu Zastępca 
Burmistrza Gminy Kozienice Miro-
sław Pułkowski wyraził zadowole-
nie, że taka wystawa została zorgani-
zowana w Kozienicach. Zwrócił się 
z prośbą o refleksję nad wydarzenia-
mi, które miały miejsce 40 lat temu. 
Choć sam ze względu na swój wiek nie 
pamięta tamtych czasów: Ale pamięć 
o tamtych czasach u mnie w rodzinie jak 
i znajomych jest wciąż żywa. Cieszę się 
bardzo, że mogę żyć w Polsce demo-
kratycznej.

Starosta Kozienicki Andrzej Jung 
w swoim wystąpieniu podziękował 
IPN Radom za zorganizowanie w Ko-
zienicach wystawy Tu rodziła się „So-
lidarność”. Lokalizacja wystawy pod 
Pomnikiem Niepodległości powiedział 
jest wymownym symbolem. Serdecz-
nie podziękował społeczeństwu kozie-
nickiemu za wybudowanie Pomnika 
i przepomniał, że Kozieniczanie we 
wszystkie tworzące się ruchy na naszej 
ziemi włączali się chętnie. 

Patrząc na tę wystawę widzimy po-
nure kolory oraz pochmurne twarze. 
Dzisiaj, patrząc z perspektywy czter-
dziestu lat, jest zupełnie inaczej. Są sze-
rokie ulice, kolorowe budynki i radosne 
twarze. Myślę, że tylko dzięki temu ru-
chowi, ruchowi odrodzonej Solidarno-
ści jest to możliwe. 

Starosta podziękował dyrektorowi 
kozienickiego muzeum Krzysztofowi 
Reczkowi oraz Marianowi Śledziowi 
za współudział w organizowaniu wy-
stawy.

Następnie wystawę zaprezentowa-
li Bogusław Bek i dr Krzysztof Busse 
z IPN Radom. Mówili o jej treści, że 
takie wystawy organizowane są w ca-
łym kraju, że w Kozienicach ta wysta-
wa będzie do 13.08.2020 r. Bogusław 
Bek powiedział: bez tego ruchu, bez 
tego wielkiego narodowego zrywu, 
łączącego ludzi z tak różnych środo-
wisk nie byłoby dzisiejszej Polski, nie 
byłoby dzisiejszej wolności, pamięć 
o tych ludziach jest naszym obowiąz-
kiem. Krzysztof Busse powiedział: 
tej wystawy nie tylko w Radomiu, 
w Pionkach, i innych częściach kraju 
by nie było, gdyby nie dobra wola osób 
które zechciały podzielić się posiada-
nymi zbiorami. 

NSZZ „Solidarność” Enea Wytwa-
rzanie przygotowała podziękowania 

„Za prace i działanie na rzecz budowy 
i rozwoju związku NSZZ Solidarność 
na Ziemi Kozienickiej”, byłym dzia-
łaczom „Solidarności”, wręczając 23. 
osobom specjalnie na tę okazję przy-
gotowane kryształowe statuetki i upo-
minki. 

Podobne podziękowania skierował 
Międzyzakładowy Związek Pracowni-
ków Oświaty Ziemi Kozienickiej NSZZ 
„Solidarność dla swoich związkowców 
z okazji 40-lecia jego powstania. 

Na samym końcu spotkania odda-
no głos tym, którzy w 1980 r. aktywnie 
uczestniczyli w Niezależnym Związku 
Zawodowym „Solidarność”. Głos zabrali. 
Jan Gajda, Władysław Drążyk oraz Ma-
rian Śledź. 

Każdy z nich w ciągu kilku minut 
mówił o sobie. To, o czym opowiadali 

było ciekawe i piękne w swojej wy-
mowie. Ale mnie autora tego artykułu 
interesuje jeszcze to, co było potem. 
Kto o tych ludziach pamięta, przecież 
wielu było internowanych, odsiady-
wało wieloletnie wiezienia, byli bici, 
inwigilowani, ciągle nachodzeni przez 
służbę bezpieczeństwa, zastraszani, 
przesłuchiwani, wyrzucani z pracy, 
żyli na krawędzi życia społecznego, 
eksmitowani z kraju z biletem w jedną 
stronę itp. Jakie były tragedie ich ro-
dzin, kto się o nich upomniał? Myślę, 
że to pytanie jest nadal aktualne. 

MARIAN ŚLEDŹ

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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Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
W związku z obchodzonym 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego, zważywszy na aktualną sytuację wywołaną pandemią CO-

VID-19, aby zaakcentować i uhonorować wysiłek rodzin zastępczych na rzecz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach zakupiło zestawy toreb podróżnych, które przekazano rodzinom zgodnie z zachowaniem zasad 
reżimu sanitarnego. Z uwagi na zbliżające się wakacje wszyscy obdarowani wyrazili zadowolenie z przekazanych upominków. W ramach 
działań mających na celu wspieranie pieczy zastępczej 30.06.2020 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
odbyło się kolejne spotkanie Klubu Integracji. Tematem wiodącym był: „Szacunek, akceptacja i tolerancja wobec drugiego człowieka”. 
Dyskusja na ww. temat poprowadzona przez zaproszonego pedagoga spotkała się z dużym zainteresowaniem zgromadzonych. Dodatko-
wo poruszono kwestie dotyczące warunków wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego zaplanowanego w dniach 4 – 10.07.2020 r. 

Wyjazd szkoleniowy
We wsparciu wyjazdowym udział wzięło  piętnastu wychowanków rodzin zastępczych w wieku od 15 do 23 r.ż. Uczestnicy byli zakwa-

terowani na terenie Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego „Urocza” w pokojach 2 i 3-osobowych z zapleczem sanitarnym w miejsco-
wości Serpelice n/Bugiem w woj. Mazowieckim. Podczas 7-dniowego pobytu młodzież brała udział w „Treningu Kompetencji Życiowych” 
oraz zajęciach z zakresu survivalu. Opiekę nad uczestnikami sprawowała wykwalifi kowana kadra i trenerzy. W czasie pobytu w Serpelicach 
wychowankowie mogli skorzystać z dodatkowych atrakcji tj. ogniska, dyskoteki, rejsu statkiem, podchodów, gier i zabaw zespołowych itd. 
sprzyjających integracji i wzmocnieniu powstałych między uczestnikami więzi. Powyższe przedsięwzięcia zostały sfi nansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 
w związku z realizacją projektu pt: „Bliżej samodzielności”– edycja II oraz ze środków budżetu Powiatu Kozienickiego.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki 
ze strony rodziców biologicznych zachęcamy do zgłaszania się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach; 
ul. Kochanowskiego 15 lub telefonicznie pod numerem 48 382 05 65 celem uzyskania szczegółowych informacji.

MARCIN STYŚ
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach

14 lipca w budynku Starostwa Po-
wiatowego w Kozienicach odbyła się 
konferencja zorganizowana przez Pań-
stwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu, re-
prezentowane przez Dyrektora Macie-
ja Brzeskiego, Cezarego Majcherskie-
go oraz kierownik Nadzoru Wodnego 
w Kozienicach Annę Gałązkiewicz.

Spotkanie dotyczyło działań zmierza-
jących do ograniczenia skutków suszy, 
wypracowania wspólnych wniosków oraz 
rozwiązań pozwalających na realną walkę 
z tym problemem.

Jako pierwszy zabrał głos Starosta Po-
wiatu Kozienickiego Andrzej Jung, który 
przywitał wszystkich uczestników konfe-
rencji.

Dyrektor Maciej Brzeski przedstawił 
genezę powstania Państwowego Gospo-
darstwa Wodnego Wody Polskie, obszar 
jego działalności oraz problemy, którymi 
zajmuje się na co dzień.

Jako przykład inwestycji zrealizowanej 
w powiecie kozienickim podał zabezpiecze-
nie lewego brzegu Wisły w miejscowości 
Regów Stary, Gmina Gniewoszów.

Następnym prelegentem był Cezary 
Majcherski, który przybliżył zebranym 
defi nicje i rodzaje suszy występującej 
na terenie Polski. Opowiedział o wpły-
wie tego zjawiska na życie i działalność 
rolników. Odniósł się również do planu 

Przeciwdziałania Skutkom Suszy, który 
dotyczy między innymi:
– skutecznego zarządzania zasobami 

wodnymi,
– zwiększenia retencjonowania wód,
– koordynacji działań powiązanych 

z przeciwdziałaniem suszy.
Jako ostania zabrała głos Anna Ga-

łązkiewicz, ukazując w ogólnym zarysie 
zrealizowane i planowane inwestycje 
w Powiecie Kozienickim.

Konferencję zakończyła dyskusja od-
nosząca się do problemów, z którymi bo-

rykają się poszczególne gminy.
Wśród uczestników spotkania byli Józef 

Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta Powiatu 
Kozienickiego,  wójtowie Gmin Głowa-
czów, Gniewoszów, Magnuszew, radni rady 
powiatu i gmin, oraz naczelnicy wydziałów 
Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

DOMINIK BORYCZKA

Przeciwdziałania Skutkom Suszy, który rykają się poszczególne gminy.

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

Informacje



www.kozienicepowiat.pl Nasz Powiat * 7

2 sierpnia delegacja Powiatu Ko-
zienickiego, w skład której weszli 
Wicestarosta Powiatu Kozienickiego 
Józef Grzegorz Małaśnicki oraz In-
spektor Wydziału Promocji i Kultury 
Eliza Rakoczy, wzięła udział w uro-
czystych obchodach 76. rocznicy walk 
o przyczółek warecko-magnuszewski. 
Uroczystości przed pomnikiem na te-
renie Skansenu Bojowego 1. Armii 
Wojska Polskiego w Mniszewie roz-
począł Wójt Gminy Magnuszew Ma-
rek Drapała, witając zgromadzonych 
gości.

Historię walk na przyczółku pokrót-
ce przybliżyli Jan Chryzostom Cza-
chowski potomek wybitnego dowódcy 
Płk. Dionizego Feliksa Czachowskie-
go oraz Elżbieta Wachnik Kierownik 
Gminnej Biblioteki Publicznej-Cen-
trum Kultury w Magnuszewie.

Po wysłuchaniu hymnu państwowe-
go, nastąpiło uroczyste odczytanie Apelu 
Pamięci.

Na zakończenie obchodów, zebrane 
delegacje, w hołdzie poległym, złożyły 
kwiaty i zapaliły znicze przed pomni-
kiem.

W obchodach rocznicowych udział 
wzięły: poczty sztandarowe, przedsta-
wiciele władz samorządowych Powia-
tu Kozienickiego i Gminy Magnuszew, 
Wojska Polskiego, przedstawiciele śro-
dowisk kombatanckich, leśnicy, przed-
stawiciele służb mundurowych, szkół, 
stowarzyszeń oraz mieszkańcy gminy 
Magnuszew.

1 sierpnia o 21:00 żołnierze 62. Ba-
talionu Lekkiej Piechoty w Radomiu 
upamiętnili 76. Rocznicę Powstania 
Warszawskiego. Terytorialsi złoży-
li wieńce i zapalili znicze w siedmiu 
miastach powiatowych. Uroczystości 
odbyły się w Radomiu, Białobrzegach, 
Kozienicach, Lipsku, Przysusze, Szy-
dłowcu i Zwoleniu.
– Żołnierze Wojsk Obrony Tery-

torialnej, jako kontynuato-
rzy tradycji Armii Krajowej, 
w sposób szczególny na ziemi ra-
domskiej, uczcili pamięć bohate-
rów, również ludności cywilnej, 
która w tak dramatycznych okolicz-
nościach poświęciła swoje życie. 
Uczestniczyliśmy w mszy świętej 
w kościele garnizonowym w Ra-
domiu, a wieczorem o 21 zgroma-
dziliśmy się przed pomnikami 
w miastach powiatowych regionu 
radomskiego. Przykład powstań-
ców to dla nas lekcja patriotyzmu, 

a my, żołnierze Wojsk Obrony Te-
rytorialnej, bardzo poczuwamy się 
do pielęgnowania wartości, takich 
jak patriotyzm i pamięć o naszych 
bohaterach. Pragnę podziękować 
również wszystkim instytucjom 

i osobom, które wspólnie z nami 
oddały hołd ofiarom powstania 
warszawskiego – mówi podpułkow-
nik Łukasz Baranowski, dowódca 
62. Batalionu Lekkiej Piechoty.

MICHAŁ MARCZYK

Organizatorem uroczystości była 
Gmina Magnuszew.

SABINA SEMENIUK

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

Informacje



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * 8

 

W budżecie Powiatu Kozienickiego w 2020 roku na wydat-
ki inwestycyjne, zaplanowana została kwota 6.339.909,83 zł. 
Obejmują one m.in. budowę dróg i chodników, zakupy sprzętu 
dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach, przebudowy 
miejsc postojowych i oświetlenia, termomodernizację w jed-
nostkach organizacyjnych powiatu.

Do dnia 30 czerwca zostały wykonane następujące zada-
nia:

1. Inwestycje:

– budowa chodnika o długości 455,50 mb, w m. Wola Klasz-
torna, w ciągu drogi powiatowej nr 1731W Sieciechów- 
Gniewoszów, Gmina Sieciechów
wartość zadania wyniosła 200.000,00 zł, w tym 
150.000,00 zł sfi nansowane zostało przez Powiat Kozie-
nicki, a 50.000,00 zł pochodziło z Gminy Sieciechów

– przebudowa drogi o długości 810 metrów wraz z re-
nowacją rowów melioracyjnych oraz budową ścież-
ki pieszo-rowerowej na całej długości odcinka, 
w m. Kłoda, droga powiatowa nr 1705W, Ryczywół – 
Kłoda, Gmina Magnuszew
wartość inwestycji to 1.085.690,21 zł, w tym 
857.217,00 zł dofinansowane z Funduszu Dróg Samo-
rządowych, 228.473,21 zł ze środków własnych Powiatu 
Kozienickiego

– przebudowa miejsc postojowych przy Samodzielnym Publicz-
nym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach
wartość zadania wyniosła 149.918,87 zł i została sfi nanso-
wana ze środków własnych Powiatu Kozienickiego

– przebudowa pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Trans-
portu Starostwa Powiatowego w Kozienicach
wartość zadania wyniosła 17.598,84 zł i została sfi nansowa-
na ze środków własnych Powiatu Kozienickiego

W trakcie realizacji są następujące inwestycje:
– przebudowa drogi powiatowej nr 1714W Głowaczów – 

Lipskie Budy w Gminie Głowaczów
szacowana wartość inwestycji wyniesie 2.841.713,00 zł, 
w tym 1.699.028,00 zł sfinansowane z budżetu Woje-
wództwa Mazowieckiego oraz 1.142.685,00 zł ze środ-
ków własnych Powiatu Kozienickiego. Inwestycja reali-
zowana będzie w latach 2020 – 2022 (koniec inwestycji 
przewidziany jest na II kwartał 2022 roku)

– budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ciągu 
drogi powiatowej nr 1716W Brzóza-Przejazd w m. Ursy-
nów, Gmina Głowaczów
wartość inwestycji to 30.000,00 zł, w tym 15.000,00 zł ze 
środków własnych Powiatu Kozienickiego oraz 15.000,00 zł 
z Gminy Głowaczów

– budowa chodnika w m. Bogucin, w ciągu drogi powiato-
wej nr 1739W Bogucin – Brzustów, Gmina Garbatka 
– Letnisko
wartość inwestycji to 140.000,00 zł i pochodzi ze środ-
ków własnych Powiatu Kozienickiego

– przebudowa pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Trans-

– budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ciągu 

– budowa chodnika w m. Bogucin, w ciągu drogi powiato-

Inwestycje
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– przebudowa drogi powiatowej nr 1702W Wyborów – 
Basinów w m. Grabów Nowy, Gmina Grabów n/Pilicą
wartość inwestycji to 320.000,00 zł, w tym 200.000,00 zł 
z Urzędu Marszałkowskiego oraz 120.000,00 zł ze środ-
ków własnych Powiatu Kozienickiego

– przebudowa drogi powiatowej nr 1717W w m. Cecylówka 
Brzózka
wykonanie dokumentacji projektowej branży drogowej, 
sanitarnej i elektrycznej Gminy Głowaczów wartość in-
westycji to 145.000,00 zł, w tym 70.000,00 zł ze środ-
ków własnych Powiatu Kozienickiego oraz 75.000,00 zł 
z Gminy Głowaczów

– przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi po-
wiatowej nr 1740W Molendy – Garbatka-Letnisko w m. 
Molendy
wykonanie projektu budowlanego branży drogowej i mosto-
wej wartość inwestycji to 60.000,00 zł i pochodzi ze środ-
ków własnych Powiatu Kozienickiego

– przebudowa wjazdu do Zespołu Szkół Nr 1 im. Legio-
nów Polskich w Kozienicach wraz z przebudową par-
kingu
wartość inwestycji to 318.000,00 zł, w tym 
218.000,00 zł ze środków własnych Powiatu Kozienickie-
go oraz 100.000,00 zł z Gminy Kozienice

– przebudowa oświetlenia przy parkingu SP ZZOZ w Ko-
zienicach
wartość inwestycji to 42.000,00 zł i pochodzi ze środków 
własnych Powiatu Kozienickiego

– przebudowa drogi powiatowej nr 1737W Zajezierze 
– Oleksów Poduchowny w m. Oleksów, Gmina Gnie-
woszów

złożono wniosek o dofi nansowanie do Funduszu Dróg Samo-
rządowych

– budowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wycho-
wawczego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowa-
niem terenu przy ul. Głowaczowskiej w Kozienicach
w 2020 roku kwota 300.000,00 zł przewidziana jest na opra-
cowanie projektu budowlanego
szacowany czas realizacji tego zadnia to 3 lata

2. Zakupy Inwestycyjne:
– zakup ciągnika z osprzętem tj. posypywarką, zamiatarką 

i pługiem odśnieżnym dla Zarządu Dróg Powiatowych
wartość zakupu inwestycyjnego wyniosła 334.700,00 zł 
i została sfi nansowana ze środków własnych Powiatu Ko-
zienickiego

– zakup samochodu typu MiniVan dla Zarządu Dróg Powia-
towych w Kozienicach
wartość zakupu inwestycyjnego wyniosła 69.980,00 zł 
i została sfi nansowana ze środków własnych Powiatu Ko-
zienickiego

3. Inwestycje w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Kozienicach:
– budowa systemu kogeneracji 

wartość inwestycji to 2.280.714,54 zł, z czego 
457.000,00 zł pochodzi ze środków własnych Powiato-
wego Funduszu Ochrony Środowiska

– elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udo-
stępniania danych medycznych 
wartość inwestycji to 6.014.731,79 zł, z czego 
24.000,00 zł pochodzi ze środków własnych Powiatu 
Kozienickiego

 – termomodernizacja budynków 
wartość inwestycji to 4.969.104,00 zł, z czego 6.000,00 zł 
pochodzi ze środków własnych Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska

– termomodernizacja 
wartość inwestycji to 4.084.439,98 zł, z czego 
354.000,00 zł pochodzi ze środków własnych Powiatu 
Kozienickiego

– wsparcie apteki szpitalnej poprzez informatyzację pro-
cesu przechowywania i dystrybucji leków 
wartość inwestycji to 2.807.475,00 zł, z czego 
248.000,00 zł pochodzi ze środków własnych Powiatu 
Kozienickiego

– zakup sprzętu medycznego oraz urządzeń niemedycz-
nych 
wartość inwestycji to 952.530,00 zł, z czego 
285.759,00 zł pochodzi ze środków własnych Powiatu 
Kozienickiego

– przebudowa bloku operacyjnego, traktu porodowego 
oraz instalacji sanitarnej
250.000,00 zł pochodzi ze środków własnych Powiatu 
Kozienickiego

Opr. DOMINIK BORYCZKA

– zakup sprzętu medycznego oraz urządzeń niemedycz-

– przebudowa bloku operacyjnego, traktu porodowego 

Inwestycje
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Gry planszowe towarzyszą człowie-
kowi od tysiącleci. Urozmaicają mu czas 
od powstania pierwszych starożytnych 
cywilizacji. Jedna z pierwszych gier zo-
stała uwieczniona w hieroglifach. 

Wydawałoby się, że w dzisiejszych 
czasach, gdy króluje świat wirtualny i gry 
komputerowe, gry planszowe są zapo-
mniane. Tymczasem okazuje się, że plan-
szówki mają się całkiem dobrze. Wybór 
jest coraz większy; gry skoncentrowane 
na wielu różnych tematykach, a także 
dostosowane poziomem zaawansowania 
do kategorii wiekowych. Gry planszowe 
to aktywność dostępna dla wszystkich, 
bez względu na pochodzenie, wiek, status 
społeczny czy materialny. Często dzieci 
zasiadają do nich wspólnie z dorosłymi. 

Ponieważ dzieci uczą się przez zabawę, 
a i uwielbiają być blisko z rodzicami, war-
to sięgać po gry planszowe, które nie tylko 
świetnie wypełniają wspólny czas, ale niosą 
też ze sobą coś więcej – wspierają rozwój 
dziecka, na każdym z możliwych poziomów.

W trakcie gier można intensywnie 
wspierać rozwój dziecka poprzez m.in.:
1. Kształtowanie odporności emocjonalnej. 

Dzieci poznają smak zwycięstwa, ale  
i porażki. Oswajają trudne emocje, czu-
ją frustrację czy irytację, kiedy natrafią 
na przeszkody, gdy wynik ich starań 
nie jest dość dobry. Muszą także znieść 
porażkę czy przegraną z nadzieją, że 
będzie lepiej, że osiągną cel i sukces. 
Z kolei gry losowe uświadamiają gra-
czom, że czasem decydujący jest los – 
nie mamy wpływu na bieg wydarzeń.

2. Rozwijanie umiejętności interpersonal-
nych, aby dzieci potrafiły współpraco-
wać z rówieśnikami i dorosłymi i po-
trafiły negocjować korzystne warunki 
przy zabawie i wspólnie wykonywa-
nych zadaniach.

3. Wzmacnianie potencjału twórczego, 
aby dzieci mogły planować i realizo-
wać swoje pomysły, a także umiały 
przewidzieć ich konsekwencje. Gry 
wspomogą wyrabiać u dzieci refleks  
i szybką orientację w tym, co jest ak-
tualnie ważne do osiągnięcia celu.

4. Rozszerzanie możliwości umysłowych, 
rozwijanie pasji i zainteresowań, aby dzie-
ci mogły osiągać sukcesy edukacyjne. 

5. Rozwijanie pamięci, mowy i myślenia.
6. Doskonalenie umiejętności matema-

tycznych. 
Istnieje wiele różnych rodzajów gier do-

stępnych na rynku. Można spotkać gry np.: 
strategiczne, przygodowe, kooperacyjne, 
karciane, logiczne. Oprócz gier gotowych, 

w zabawie można wykorzystać także gry 
zbudowane przez dziecko. Gry, które dzieci 
same zbudują, są dla nich niezwykle atrak-
cyjne. Do uczenia dzieci sztuki konstru-
owania gier przydatne będą m.in.:
– kostki do gry (punktowe, liczbowe),
– figurki zwierząt (gotowe lub przygoto-

wane np. z modeliny, masy solnej lub 
innej masy plastycznej), 

– małe modele samochodów, 
– pionki do gry (pionki z gotowych gier 

planszowych, kamyki, guziki, ziarna 
fasoli, klocki itp.), 

– miarki krawieckie,
– klamerki do bielizny, 
– arkusze papieru, kredki.

Warto podkreślić, że każda gra jest 
zabawą, ale nie każda zabawa jest grą. 
Umowy obowiązujące w zabawach tema-
tycznych i konstrukcyjnych różnią się od 
umów, które dziecko respektuje w grach. 
W takich zabawach umowy nawiązują do 
konkretnej sytuacji i nie muszą być do 
końca określone. W grach umowy, zwane 
regułami gry, muszą być doprecyzowane. 
Jeżeli ktoś z graczy nie rozumie obowią-
zujących reguł albo unika ich przestrze-
gania, gra przekształca się w konflikt. 

W grach uczestnicy mają równe szan-
se i muszą wspólnie przestrzegać tych sa-
mych umów. Gra daje pełne zadowolenie, 
gdy jest prowadzona na zasadzie równy 
z równym. Dlatego też dzieci, które uczą 
się sztuki konstruowania gier będą mia-
ły okazje do gromadzenia doświadczeń  
w zakresie negocjowania umów. 

Dzieci samodzielnie konstruujące 
grę muszą zaplanować współzawodnic-
two. Znakomitym treningiem w zakre-
sie rozwijania umiejętności planowania 
wydarzeń i przewidywania następstw, 
kształtowania myślenia przyczynowo – 
skutkowego będzie ustalenie trasy gry 
oraz uwzględnienie pułapek i premii. 

Dobierając gry można wprowadzić 
dzieci w tajniki matematyzowania rozma-
itych sytuacji, w których zawsze wystę-
puje kodowanie i dekodowanie. Dziecko 
może posługiwać się znanymi symbolami 
(strzałki, kreski, cyfry, litery itp.), może 
także upraszczać rysunki i tworzyć nowe 
symbole. Trening kodowania i dekodo-
wania ułatwi zrozumienie i zapamiętanie 
symboli, które są stosowane np. w szkole. 

W czasie konstruowania i rozgrywa-
nia gier dzieci zdobywają również inne 
doświadczenia logiczne i matematyczne 
poprzez m.in.: szeregowanie elementów 
według przyjętego kryterium, grupowanie 
przedmiotów w określony sposób, porów-

nywanie liczebności 
zbiorów. Nie bez zna-
czenia jest także czas 
potrzebny na przygotowanie i rozegranie 
ułożonej gry. Uczestnicy skoncentrowani na 
grze ćwiczą np. dodawanie i odejmowanie, 
nie odczuwając znużenia. Zainteresowanie 
zabawą łączy się w ten sposób z nauką. 

Proces uczenia dzieci sztuki konstru-
owania gier obejmuje trzy etapy:
1. Przybliżenie dzieciom idei gry, najle-

piej gry-ściganki. Dziecko uczy się 
konstruować plansze do gry, współ-
tworzy umowy obowiązujące w grze. 

2. Konstruowanie gier opowiadań. Każda 
gra tworzy inne opowiadanie, które 
jest „zapisywane” na planszy do tej 
gry. Przebieg wydarzeń dziecko ozna-
cza za pomocą uproszczonych rysun-
ków, wybranych figurek. 

3. Układanie wielu wariantów gier o silnie 
zaznaczonym wątku matematycznym. 
Przejście do takich gier powinno być 
łagodne. Od gier-opowiadań akcent 
zostaje przesunięty na czynności ma-
tematyczne, które powinny stopniowo 
zajmować coraz więcej czasu.
Czas trwania kolejnych etapów zależ-

ny jest od wieku dziecka i jego sytuacji 
edukacyjnej. 

Kraina gier planszowych zaskakuje róż-
norodnością – możliwości wyboru jest na-
prawdę wiele, a w przypadku samodzielnie 
konstruowanych gier można stwierdzić, że 
możliwości są nieograniczone. Tworzone 
gry są wyjątkowe i niepowtarzalne. 

Warto obecny stan epidemiczny wy-
korzystać na odkrycie możliwości i ko-
rzyści jakie niosą, gotowe lub samodziel-
nie przygotowane, gry planszowe. 

MAŁGORZATA KOWALCZYK
pedagog

Źródło:
– Edyta Gruszczyk- Kolczyńska, Krystyna 

Dobosz, Ewa Zielińska, „Jak nauczyć 
dzieci sztuki konstruowania gier?”, 
WSiP, Warszawa 1996,

– Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa 
Zielińska, „Dziecięca matematyka”, 
WSiP, Warszawa 1997,

– Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Małgo-
rzata Skura, „Skarbiec matematycz-
ny”, Wydawnictwo Nowa Era, War-
szawa 2005,

– Ulrich Vohland, „Łamigłówki i zagadki 
liczbowe dla dzieci i młodzieży”, Wy-
dawnictwo Jedność, Kielce 2003,

– www.uraburagames.pl 
– www.angryboardgamer.pl 
– blog: www.mamandi.pl 

Informacje
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I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana 
Czarnieckiego w Kozienicach otrzymało 
kwotę 75 tys. zł na budowę siłowni plene-
rowej w ramach „Mazowieckiego Instru-
mentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej 
MAZOWSZE 2020”. Dofi nansowanie tej 
inwestycji warunkowane jest zapewnieniem 
wkładu własnego w wys. 25 tys. zł, czyli 
łączna kwota przedsięwzięcia to 100 tys. 
zł. Zarząd Powiatu wydał pozytywną opi-
nię o przyznaniu wkładu własnego, a Rada 
Powiatu Kozienickiego zdecyduje o tym 
w formie uchwały. W najbliższych miesią-
cach rozpoczną się prace związane z plano-
waniem oraz realizacją budowlaną obiektu. 
Siłownia plenerowa powstanie na dwóch 
placach zieleni umiejscowionych za budyn-
kiem szkoły i będzie przeznaczona dla mło-
dzieży powyżej 14 roku życia oraz dla osób 
dorosłych. Siłownia wyposażona będzie 
w odpowiednie atesty i certyfi katy bezpie-
czeństwa zapewniające przyjazne użytkowa-
nie obiektu. Znajdą się tu sprzęty pozwalają-
ce na aktywność fi zyczną młodzieży uczącej 
się w I LO, a także umożliwią sportowe wy-
zwania mieszkańcom miasta. W plenerowej 
siłowni znajdą się następujące urządzenia: 
jeździec, 2 orbitreki, narciarz, rowerek, step-
per oraz zestawy: stepper + pajac + pylon, 
motyl + prasa nożna + pylon, podciąg + 
wyciskanie siedząc + słup nośny, ławeczka 
+ prostownik pleców + pylon, prasa nożna 
+ wiosło + pylon, drabinka + podciąg nóg + 
słup nożny, 3w1 – twister/biegacz/wahadło. 
Siłownia musi spełniać walory estetyczne, 
a jednocześnie być miejscem bezpiecznym 
dla jej użytkowników, dlatego do realizacji 

zadania zostanie zatrudniona wyspecjali-
zowana fi rma. Wykonanie tej inwestycji na 
terenie liceum umożliwi uczniom szeroki 
zasięg działań sportowych, zgodnych z moż-
liwościami i zainteresowaniami młodzieży. 
Obecnie liceum dysponuje salą gimnastycz-
ną oraz boiskiem sportowym, z których ko-
rzystają nie tylko uczniowie tej szkoły, ale 
kluby sportowe i społeczność lokalna. 

Ewa Malec: „Montaż siłowni ple-
nerowej pozwoli na zwiększenie możli-
wości dydaktycznych i uatrakcyjnienie 
zajęć wychowania fi zycznego oraz za-
pewni bezpieczeństwo i realizację pra-
cy w grupach zgodnie z  higieną i zasa-
dami rozkładu i planu zajęć. Zajęcia na 
siłowni plenerowej mogą być prowadzo-
ne przez cały rok, co sprzyja dbałości 
o kondycję fi zyczną i psychiczną uczniów, 

zadania zostanie zatrudniona wyspecjali- a także nauczycieli. Usytuowanie siłowni 
na placu szkolnym, który jest monitorowa-
ny, zapewni bezpieczeństwo jej użytkowa-
nia nie tylko społeczności szkolnej. Obiekt 
będzie służył mieszkańcom miasta, wszyst-
kim, dla których aktywność sportowa na 
co dzień jest istotnym aspektem zdrowego 
życia i poprawy kondycji fi zycznej. Dzię-
kuję serdecznie Zarządowi Województwa 
Mazowieckiego z Marszałkiem Adamem 
Struzikiem na czele, radnym sejmiku oraz 
Zarządowi i Radzie Powiatu Kozienickie-
go za przyznanie dofi nansowania. Nowo-
czesny obiekt sportowy ma znaczenie dla 
uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej szkoły, 
która szczyci się 100 – letnią tradycją i po-
dąża za nowoczesnymi technologiami i roz-
wiązaniami w edukacji.

Red. I LO

4 sierpnia w Kościele pw. Świętego 
Krzyża w Kozienicach odprawiona została 
Msza Święta w intencji pielgrzymów wyru-
szających tego dnia na Jasną Górę. Ze wzglę-
du na epidemię i ograniczenia z nią związane 
jest to szczególna wędrówka dla tych, którzy 
zdecydowali się na nią wyruszyć. W tym 
roku grupa kozienicka liczy 50 osób. Staro-
sta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung, jak 
co roku spotkał się z pielgrzymami, by ży-
czyć im bezpiecznej i spokojnej drogi. Po 10 
dniach, 13 sierpnia, z zawierzeniami i proś-
bami, pątnicy dotrą do Częstochowy.

DOMINIK BORYCZKA

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

Wydarzenia/Informacje
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