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29 marca 2017 r. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach odbyło się uroczyste
otwarcie Zespołu Poradni Specjalistycznych. W uroczystości udział wzięli Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego,
Krzysztof Stalmach Wicestarosta, Tomasz
Śmietanka Burmistrz Gminy Kozienice,
Józef Grzegorz Małaśnicki Wójt Gminy
Głowaczów, Marcin Szymon Gac Wójt
Gminy Gniewoszów, Euzebiusz Strzelczyk
Wójt Gminy Grabów nad Pilicą, Grzegorz
Mierzejewski Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.,
Radni Rady Powiatu Kozienickiego, kierownicy ośrodków zdrowia z terenu powiatu kozienickiego, a także dyrekcja i pracownicy szpitala powiatowego w Kozienicach
oraz przedstawiciele duchowieństwa.
Utworzenie Zespołu Poradni Specjalistycznych możliwe było dzięki wsparciu
finansowemu w wysokości 200 tys. zł, jakie
kozienicki szpital otrzymał od ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Na pamiątkę tego wydarzenia wykonana została okolicznościowa
tablica, której odsłonięcia dokonali Andrzej
Jung – Starosta Powiatu Kozienickiego,
Jarosław Pawlik – Dyrektor SP ZZOZ
w Kozienicach oraz Grzegorz Mierzejewski
– Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych
Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. Na ręce przedstawiciela Darczyńcy Starosta Powiatu
Kozienickiego i Dyrektor SP ZZOZ w Kozienicach złożyli podziękowania za wkład
finansowy włożony w remont poradni specjalistycznych. Część oficjalną zakończyła
wspólna modlitwa poprowadzona przez ks.
dziekana Władysława Sarwę, proboszcza
parafii pw. Św. Rodziny w Kozienicach,

który dokonał poświęcenia pomieszczeń
Zespołu Poradni Specjalistycznych. Na
zakończenie zgromadzeni goście zwiedzili
nowe gabinety lekarskie i zabiegowe.
Głównym celem utworzenia Zespołu
Poradni Specjalistycznych było zwiększenie komfortu pacjentów, polepszenie
warunków lokalowych i organizacji pracy
całego personelu szpitala w Kozienicach.
Dzięki pozyskanym środkom przeprowadzony został generalny remont pomieszczeń po pracowni mikrobiologii, mieszczących się na drugim piętrze, w głównym
budynku szpitala. W miejscu tym powstały: centralna rejestracja, gabinety lekarskie
(chirurgiczny, ortopedyczny, onkologiczny), 3 gabinety zabiegowe, gipsownia, zaplecze socjalne dla pracowników. Wszyst-

kie pomieszczenia zostały wyposażone
w nowy sprzęt medyczny i komputerowy
oraz nową zabudowę meblową.
Istotną zmianę organizacyjną stanowi fakt,
że centralna rejestracja do poradni specjalistycznych czynna jest w dni robocze od godz.
7.30 do godz. 18.00. W tym miejscu pacjent
ma możliwość zapisania się na wizytę do lekarza oraz dodatkowo może uzyskać pełną
informację w zakresie udzielanych świadczeń
szpitalnych, kolejek, a także usług odpłatnych.
Z centralnej rejestracji wydzielone zostały rejestracje do poradni ginekologiczno-położniczej
i poradni chorób zakaźnych, które mieszczą się
bezpośrednio przy tych poradniach.
Obecnie w głównym budynku szpitala
zlokalizowanych jest 11 poradni specjaliDokończenie na str. 2
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stycznych. Wyjątek stanowi poradnia chorób
zakaźnych, która ze względu na swą specyfikę mieści się bezpośrednio przy oddziale
zakaźnym, w odrębnym budynku szpitala.
Do głównego budynku szpitala przeniesione
zostały poradnia chirurgii ogólnej i poradnia
chirurgii urazowo-ortopedycznej, mieszczące się dotychczas w małym budynku,
z ciasną poczekalnią, która nie była w stanie
pomieścić tak dużej liczby pacjentów, jaka
każdego dnia zgłasza się do lekarza ortopedy
i chirurga. Pomieszczenia poradni wymagały remontu i wymiany sprzętu na nowy, stąd
zaistniała konieczność zmiany ich lokalizacji. Aktualnie poradnie te mieszczą się na
drugim piętrze, tuż koło centralnej rejestracji
i małych wind, blisko pracowni diagnostycznych i laboratorium.
Zmiany jakie nastąpiły w wyniku
przeprowadzonych prac remontowych
przyczyniły się do zwiększenia funkcjonalności i poprawienia estetyki pomieszczeń Zespołu Poradni Specjalistycznych.
Nowa koncepcja centralnej rejestracji ma
sprawić, że rejestracja stanie się miej-

scem, gdzie pierwszy, jakże ważny kontakt pacjenta ze szpitalem będzie przebiegał sprawnie i komfortowo. Mamy
nadzieję, ze zmiany z zadowoleniem
przyjmą pacjenci szpitala i ich rodziny.

MARZENA WALCZYK
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”

W br. odbędzie się już VII edycja Powiatowego Rajdu Rowerowego
„Śladami Historii”. Tym razem pod
koniec maja wyruszymy w trasę po
południowych terenach powiatu kozienickiego. Jak każdego roku będzie ona
liczyć około 70 km.
Aktualnie pracownicy Wydziału
Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach pracują nad
wyznaczeniem najbardziej optymalnej trasy. Chcemy, by znalazły się na
niej miejsca pamięci narodowej, wyjątkowe zabytki, ale również miejsca
o szczególnych walorach krajobrazowych. Chcemy kontynuować ideę
organizacji Rajdu, którą od początku
jest oprócz popularyzacji turystyki rowerowej, poznawania walorów turystycznych i krajoznawczych, a przede
wszystkim miejsc historycznych powiatu kozienickiego, promocji powiatu
kozienickiego jako miejsca przyjaznego turystyce rowerowej, popularyzacji
zasad bezpiecznej jazdy na rowerze,
także promocja zdrowego i aktywnego
wypoczynku i trybu życia, integracja
oraz aktywizacja lokalnej społeczności
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i doskonalenie techniki jazdy rowerem
w różnych warunkach terenowych.
W Rajdzie będzie mogło wziąć
udział 60 osób. Już na początku maja,
na stronie internetowej powiatu kozienickiego www.kozienicepowiat.pl
ukażą się bardziej szczegółowe informacje dotyczące tegorocznej edycji

Rajdu wraz z Regulaminem i Kartą
Zgłoszenia. Zachęcamy do śledzenia
aktualności, a także odwiedzania kanału Powiatu Kozienickiego w serwisie
youtube.pl.
MONIKA WIRASZKA

www.kozienicepowiat.pl
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27 marca w Kozienicach zorganizowany został uroczysty Finał V edycji konkursu „Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć
i cześć” organizowanego przez Marszałka
Senatu RP Stanisława Karczewskiego.
W tegorocznej odsłonie konkursu wzięło udział 122 uczestników z 16 szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: białobrzeskiego,
grójeckiego, kozienickiego i przysuskiego
oraz miasta Tarczyn. Rywalizacja przebiegała dwuetapowo: podczas etapu szkolnego
uczniowie mieli za zadanie przygotować
prezentację multimedialną o wybranej sylwetce Żołnierza Wyklętego, natomiast drugą
część konkursu stanowił test wiedzy historycznej o antykomunistycznym podziemiu
niepodległościowym w latach 1944 – 1963,
do którego uczestnicy zasiedli właśnie
27 marca w sali gimnastycznej Zespołu
Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach. W ciągu 40 minut, musieli odpowiedzieć na 55 pytań przygotowanych przez
Instytut Pamięci Narodowej.
Uroczyste podsumowanie konkursu
odbyło się w Centrum Kulturalno – Artystycznym w Kozienicach. Galę rozpoczęła Anna Gollasch Wicedyrektor
ZS Nr1 w Kozienicach, witając serdecznie gości, wśród których znaleźli się m.in.
Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, Posłowie na Sejm RP ziemi radomskiej: Marek Suski, Dariusz Bąk, Andrzej
Kosztowniak, Prezes Okręgu Radom
Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej Leon Etwert oraz przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Mazowieckiego Kuratorim Oświaty, Instytutu Pamięci Narodowej, Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego, samorządów powiatowych i gminnych ziem: kozienickiej,
grójeckiej, białobrzeskiej i przysuskiej
oraz przedstawiciele duchowieństwa.
Marszałek Stanisław Karczewski
przybliżył zebranym koncepcję i prze-

słanie konkursu. Podziękował młodzieży za chęć poszerzania swojej wiedzy
o powojennej historii Polski, o tych Niezłomnych, którzy walcząc z sowieckim
okupantem oddali życie za wolną i suwerenną Polskę.
Niewątpliwie wzruszającym momentem poniedziałkowej gali był montaż
słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów
ZS Nr 1 w Kozienicach zatytułowany
„Witold Pilecki – Bohater Niezłomny”.
Podsumowując punkty uzyskane z testu oraz prezentacji, komisja konkursowa
wyłoniła trzech zwycięzców:
1. Maciej Szajner z LO im. Piotra Wysockiego w Warce
2. Weronika Rączka również z LO w Warce
3. Dominika Kowalczyk uczennica LO
im. Piotra Skargi w Grójcu.
Laureaci dwóch pierwszych miejsc
w nagrodę pojadą do Brukseli. Maciej
Szajner dodatkowo spędzi dzień z Marszałkiem Karczewskim towarzysząc mu
w codziennych czynnościach zawodowych. Uczniowie otrzymali także gadżety elektroniczne i publikacje Instytutu
Pamięci Narodowej, a Marek Suski Poseł
na Sejm RP wręczył zwycięzcom książki
o tematyce historycznej.
W konkursie wyróżniono także dwie
najlepsze prezentacje multimedialne,

a były to: praca Mai Wójcik z Zespołu
Szkół im. Legionów Polskich w Kozienicach o Tadeuszu Zielińskim ps. „Igła” oraz
Marty Szymańskiej z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi o Witoldzie Pileckim. Dodatkowo organizator wyróżnił Natalię Grochal
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec”
w Grójcu za autorski wiersz pt.: „I niech
pamięć nie zaginie” poświęcony ks. Bolesławowi Stefańskiemu ps. „Stefan”.
Finał konkursu stał się także okazją
do wręczenia specjalnych odznaczeń.
Marszałek Senatu RP odznaczył medalem senackim Stanisława Kucharskiego, byłego żołnierza Narodowych Sił
Zbrojnych. Wręczył również upominek
Ryszardowi Zającowi dyrektorowi ZS
Nr 1 w Kozienicach oraz Agnieszce Maciąg nauczycielce historii i WOS ZS
Nr 1, w podziękowaniu za współorganizację konkursu. Zdzisław Włodarski, dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach otrzymał upominek za przygotowanie
oprawy muzycznej uroczystości. Płk Leon
Etwert – prezes Światowego Związku
Żołnierzy AK Okręg Radom odznaczył
legitymacją Akcji Burza: Andrzeja Junga
Starostę Powiatu Kozienickiego, Marka
Ścisłowskiego Starostę Powiatu Grójeckiego, Ryszarda Zająca Dyrektora ZS Nr
1 w Kozienicach oraz Agnieszkę Maciąg
nauczycielkę historii i WOS w ZS Nr 1
w Kozienicach. Pułkownik wręczył także
specjalny prezent – bagnet – Marszałkowi
Senatu Stanisławowi Karczewskiemu.
Podsumowanie Finału V edycji Konkursu „Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć” zakończył koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły
Muzycznej I Stopnia w Kozienicach.
SABINA SEMENIUK
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”

www.kozienicepowiat.pl
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Od 19 do 25 marca 5 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich
w Kozienicach z klas 1DLO, 1BLO
i 2BLO pod opieką nauczycieli: Grzegorza Wronikowskiego i Pawła Boryczki uczestniczyli w Międzynarodowym
Spotkaniu Projektowym Erasmus+
EU-App16 w I.T.I.S Galileo Ferraris
w San Giovanni la Punta koło Katanii na Sycylii. Głównym celem spotkania była praca nad rozwojem aplikacji
mobilnych. Praca nad nimi rozpoczęła
się pod koniec listopada w Eisenberg
w RFN. Bardzo ważnym elementem
było zdobycie nowych umiejętności
w zakresie programowania, ale również umiejętność pracy w grupie. A nie
było to łatwe, gdyż grupy składały się
z przedstawicieli pięciu krajów: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Czech
i Polski. Językiem komunikacji był
angielski, ale czasami posługiwali się wszystkimi pięcioma językami.
Pewną trudność stanowiło również
zróżnicowanie poziomu znajomości
technik programowania oraz poziomu umiejętności językowych. Dla
polskich uczniów bardzo wartościowym elementem spotkania były całodzienne warsztaty przeprowadzone przez lidera branży elektroniki
w Europie i na świecie – ST Microelectronics. Kozieniccy uczniowie docenili
bardzo wysoki poziom warsztatów skupiony wokół zastosowania mikrokontrolerów STM32. Czterech pracowników działu rozwojowego fabryki STM
zaprezentowało zastosowania z zakresu Smart Home, Smart Cities. Następnie specjalista z zakresu protokołów
bezprzewodowej omówił komunikację
z STM32 za pomocą interfejsu BLE.

Kolejna bardzo ciekawa część warsztatów dotyczyła praktycznego wykorzystania mikrokontrolerów STM32 oraz
oprogramowania STM32 Cube. Z równie dużym zainteresowaniem spotkały
się warsztaty „Arduino, sensors and
Android” przygotowane przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół. Uczestnicy warsztatów otrzymali do pracy
sprzęt, który został przywieziony z Kozienic. Warsztaty te odbyły się we wtorek 21 marca, ale na prośbę uczniów
z Włoch i Czech kozienickie Arduino
i sensory zostały udostępnione uczniom
w kolejnych dniach.
W ostatnim dniu spotkania po „burzy mózgów” uczestnicy określili, jakimi aplikacjami mobilnymi chcieliby
się zająć w kolejnych miesiącach trwania projektu. Wiele propozycji skupiło
się wokół współpracy Arduino i Androida, jak np. wykorzystanie w za-

kresie monitorowania środowiska, monitorowania parametrów życiowych,
aktywności fizycznej, wykorzystania
sensorów wbudowanych w smartfony
a także Internet of Things.
Prawie tygodniowy pobyt na Sycyli upłynął wszystkim uczestnikom
bardzo szybko, gdyż po dosyć długiej
pracy w szkole popołudniami uczniowie mieli zorganizowany bardzo ciekawy program kulturalny. Jeszcze
w niedzielę 19 marca, w oczekiwaniu
na kolejne ekipy z Europy Kozieniczanie udali się do starożytnego greckiego
miasta Syrakuzy, miasta Archimedesa.
Zobaczyli starożytną świątynię Apolla, kościoły łączące architekturę starożytną z barokową, Źródło Aretuzy
i przepiękną wyspę Ortigię. W kolejnych dniach mogli odbyć niesamowitą
podróż na najwyższy wulkan Europy –
Etnę, która zadziwiła wszystkich bardzo dużą liczbą kraterów i miejscami
księżycowym krajobrazem. Cały czas
Etna dymiła, a w tym miesiącu również
pojawiła się lawa. Jeden z wieczorów
uczniowie spędzili wspólnie na kręgielni oraz na zwiedzaniu okolic najpiękniejszej ulicy miasta – via Etnea.
24 marca po zakończeniu warsztatów
wszyscy uczestnicy spotkania udali się
do Taorminy, miasta założonego przez
starożytnych Greków, które oferuje turystom malownicze widoki, wiele zabytków oraz niesamowity teatr grecki.
Wieczorem zaś odbyła się uroczysta
kolacja w szkole, przygotowana przez
włoskich uczniów i nauczycieli, podczas której uczniowie mogli poznać
specjały lokalnej kuchni, wysłuchać
Dokończenie na str. 5
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koncertów, porozmawiać i lepiej poznać innych uczestników projektu.
Wszyscy uczniowie powrócili bardzo zadowoleni, z nowymi pomysłami
na realizację projektu, z większym zapałem do pracy oraz z nowymi znajomościami.
Wsparcie merytoryczne podczas
warsztatów zapewniała Laura Hartmann pracownik naukowy Uniwersytetu w Wormacji (RFN), specjalistka
do spraw oprogramowania na urządzenia mobilne. W najbliższym czasie
spodziewamy się jej wizyty w Zespole
Szkół w Kozienicach. Projekt ten skupia się wokół bardzo nowoczesnych
technik, takich jak programowania dla
Androida, Internet Rzeczy, Arduino,
Raspberry Pi. Jest finansowany przez
Komisję Europejską i będzie realizowany do końca czerwca 2018. Kolejne
spotkanie projektowe odbędzie się 5 li-

stopada w Brnie. Między spotkaniami
projektowymi uczniowie pięciu krajów
będą współpracować wykorzystując

Githuba oraz platformę Etwinning.
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

16 marca 17 naszych uczniów powróciło z tygodniowego pobytu u swych
włoskich kolegów. Wizyta ta odbyła się
w ramach realizacji VIII edycji projektu
Polsko-Włoskiej Wymiany Młodzieży
Kozienice – Cittadella.
Pod koniec września włoscy uczniowie zwiedzali nasz region, byli w Warszawie i Krakowie, ale uczestniczyli również
w ciekawych warsztatach zorganizowanych w Zespole Szkół Nr 1. Podczas
pobytu we Włoszech uczniowie uczestniczyli w lekcji historii, języka angielskiego, tańca oraz pieszym rajdzie na
orientację. Zwiedzili Wenecję, Padwę,
Weronę oraz Sirmione nad jeziorem Garda. Wycieczki te też były ciekawą formą
nauki, ponieważ odbywały się np. śladami Mikołaja Kopernika, Galileusza, Jana
Kochanowskiego (wycieczka do Padwy),
ale też były formą poznawania sztuki, architektury i historii. Na pewno wrażenia
z tego pobytu pozostaną długo w pamięci
wszystkich uczestników.
Liceum Lukrecjusza w otoczonej
średniowiecznymi murami Cittadelli jest
ważnym, sprawdzonym partnerem Zespołu Szkół, z którym zrealizowaliśmy
też kilka innych projektów europejskich
Erasmus, Comenius. W czerwcu rozpocznie się nabór do 9 edycji wymiany –
na rok szkolny 2017/2018. W 8 edycjach
projektu udział wzięło łącznie ponad 360
uczniów obu szkół.
PAWEŁ BORYCZKA
www.kozienicepowiat.pl
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4 kwietnia 2017 r. w Instytucie
Badawczym Leśnictwa w Sękocinie
Starym odbył się wernisaż wystawy
po 9. Edycjach Międzynarodowego
Pleneru Ekspresji Twórczej Malarstwa i Rzeźby pt. „Puszcza Kozienicka Inspiracje Garbatka-Letnisko”.
Pomysłodawcą zorganizowania pierwszego pleneru był Owczesny starosta kozienicki Janusz Stąpór. W lipcu tego roku
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Garbatce-Letnisku odbędzie się już
10. Plener Ekspresji Twórczej Malarstwa
i Rzeźby.
W dziewięciu plenerach dotychczas wzięło udział około 200 twórców,
z różnych krajów – od Tadżykistanu,
Mongolii, po Macedonię, Izrael, Hiszpanię, Anglię, Włochy, Słowację, Czechy, Niemcy i Ukrainę. Na wystawie
w Instytucie Badawczym Leśnictwa
wyeksponowano ponad 130 prac –
rzeźb i obrazów, które zostały sprowadzone do Sękocina bezpośrednio
z wystawy prezentowanej wcześniej
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
W wernisażu uczestniczyli pracownicy IBL oraz przybyli goście: Paweł Roguś
Naczelnik Wydziału Administracji RDLP
w Radomiu, Sławomir Okoń Nadleśniczy Nadleśnictwa Zwoleń oraz Grażyna
Szujecka wieloletni kierownik Informacji
Naukowej i Promocji IBL.
Otwarcia
wernisażu
dokonał
dr hab. Janusz Czerepko, dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa, który witając zebranych podkreślił, że
wystawy zarówno prac artystów, jak
i uczniów Szkoły w Garbatce, prezentowane w Instytucie, zawsze cieszą się
dużą popularnością.
Komisarz pleneru Mirosław Dziedzicki, na co dzień dyrektor Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku, podziękował Dyrektorowi IBL za objęcie Pleneru patronatem
oraz za możliwość wyeksponowania
prac w siedzibie Instytutu. Podziękował również wszystkim, którzy obdarzyli plener życzliwością i przyczynili
się do tego, że w roku 2017 będzie organizowany już po raz 10.
– Wspólnie budujemy tradycję nie tylko spotkań artystycznych w Garbatce-Letnisku, ale i Twórczego Lata,
którego finałem jest właśnie Międzynarodowy Plener. Plener to coś
niezwykłego dla tej miejscowości
położonej w Puszczy Kozienickiej,
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z tradycjami wypoczynkowymi,
o walorach letniskowych, do której już w okresie międzywojennym
przyjeżdżali ludzie ze świata sztuki, literatury, filozofii i biznesu.
Stałą cechą Plenerów jest to, że
powstające tu dzieła charakteryzuje ogromna różnorodność w wyrażaniu sztuki. Natomiast spoiwem,
które łączy wszystkie te prace, jest
podróż każdego artysty w kierunku
wolności, w odkrywaniu nowych,
nieznanych obszarów w sztuce, poszukiwań naznaczonych piętnem
sukcesu, ale często i porażki.
Na zakończenie dr inż. Joanna

Szewczykiewicz, kierownik Informacji Naukowej i Promocji IBL, podziękowała wszystkim którzy przyczynili się do przygotowania wernisażu
w Sękocinie Starym. Przybyli na wystawę, oprócz prac powstałych podczas
Plenerów w Grabatce-Letnisku obejrzeli również eksponaty zgromadzone
w Sali Historii Instytutu Badawczego
Leśnictwa.
Wystawa jest dostępna do zwiedzania
w Sękocinie Starym do końca maja br.
w godz. 8.00 – 15.00.
ARTUR SAWICKI
Informacja Naukowa i Promocja IBL

www.kozienicepowiat.pl
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W pierwszym kwartale tego roku
Szkolna Drużyna Medyczna z I LO
w Kozienicach przeprowadziła cykl prelekcji i pokazów z pierwszej pomocy
przedmedycznej dla uczniów z:
1.Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana
Pawła II w Kozienicach
2.Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Garbatce-Letnisko
3. Publicznego Gimnazjum im. Armii
Krajowej w Sieciechowie
4. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie
5. Publicznej Szkoły Podstawowej w Augustowie
Wykłady, szkolenia i pokazy prowadzone przez uczniów obejmowały następującą tematykę:
• zabezpieczenie miejsca wypadku,
• prawidłowe wykonanie resuscytacji
krążeniowo-oddechowej,
• postępowanie podczas krwotoku wewnętrznego, zwichnięcia, złamania,
omdlenia, padaczki, udaru, zawału, zadławienia, poparzenia termicznego i chemicznego, ukąszenia, porażenia prądem,
• stosowanie pozycji bocznej ustalonej
(bezpiecznej ) i przeciwwstrząsowej.
Szkolną Grupę Medyczną tworzą
uczniowie szkoły, pod opieką nauczycielki
chemii i Edukacji dla Bezpieczeństwa Edyty Tarczyńskiej, którzy chętnie dzielą się

umiejętnościami. Wiedzę nabywają podczas wspólnych treningów i uczestnictwie
w szkoleniach z pierwszej pomocy przedmedycznej organizowanych przez Zarząd
PCK, Ratownictwo Medyczne i Państwową Straż Pożarną (Certyfikaty Ukończenia
Kursu Pierwszej Pomocy).
Do Szkolnej Grupy Medycznej należą
uczniowie: Karolina Kurek, Kamil Wojdyr,
Aleksandra Musiał, Karolina Musiał, Zuzanna Wolszczak, Olga Łukasiewicz, Dominika Pyrka, Marcin Tasak, Patrycja Zapora, Julia Urbaniak, Michelle Ingalis, Paulina
Kowalczyk, Zuzanna Radziejewska, Wiola

Czy można dziś sobie wyobrazić świat
bez mediów? Towarzyszą współczesnemu człowiekowi na co dzień, są źródłem
informacji, wpływają na opinie i sposób
myślenia. Dzięki cyfryzacji dostęp do
źródeł medialnych jest bardzo łatwy.
Jaką wiedzę o historii, strukturze
i mechanizmach funkcjonowania mediów
mają młodzi ludzie? Odpowiedź na to pytanie mogą dać wyniki Olimpiady Wiedzy
o Mediach, w której biorą udział uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem
jest Wydział Dziennikarstwa, Informacji
i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
we współpracy z ośrodkami akademickimi z całego kraju. Na laureatów czekają
indeksy na kierunki dziennikarskie najlepszych uczelni w kraju, staże w najbardziej
znanych redakcjach radiowych i telewizyjnych oraz cenne nagrody rzeczowe. Przygotowane są także dodatkowe atrakcje dla
uczestników. W tej edycji były to spotkania
ze znanymi dziennikarzami: Mariuszem
Szczygłem, Filipem Chajzerem i Filipem
Springerem oraz możliwość zwiedzania

TVP. Zdobycie tytułu laureata olimpiady
jest podstawą do odpowiedniego wpisu na
świadectwie, ubiegania się o stypendia,
a szkole daje punkty w rankingach.
Uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Kozienicach, Weronika Stochmal zajęła 3 miejsce
wśród 100 uczestników olimpiady z województwa mazowieckiego i reprezentowała
okręg mazowiecki w eliminacjach centralnych, które odbyły się w dniach 17 – 18
marca 2017 r. na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki pracowitości, wytrwałości w dążeniu do
celu i umiejętności pogodzenia przygotowań do kolejnych etapów olimpiady z nauką do egzaminów maturalnych Weronika została laureatką III edycji Olimpiady
Wiedzy o Mediach i uzyskała prawo studiowania na kierunku „Dziennikarstwo
i komunikacja społeczna” na wybranej
uczelni. Uczennica przygotowała się do
Olimpiady pod opieką nauczycielki j. polskiego – Grażyny Ambroziewicz.
Red. I LO

www.kozienicepowiat.pl

Płaza, Dawid Dudek, Adam Różański.
Mimo, iż grozi nam odpowiedzialność karna za nie udzielnie pomocy
(art. 162 kk i 93 kw), to ratowanie czyjegoś życia nie przychodzi nam zbyt
łatwo. Często pojawia się niepewność,
że nie potrafimy, że zrobimy krzywdę
poszkodowanemu, że zagrozimy sobie.
W takich chwilach ważne jest zrobienie
czegokolwiek, drobne czynności mogą
uratować życie. Pamiętaj o tym i przełam barierę strachu. Pomagaj, naprawdę warto!
Red. I LO
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Każdy człowiek ma swoje prawa. Istnieją normy, które chronią nas i pozwalają
funkcjonować w społeczeństwie. Prawa
mają również dzieci, młodzież, o czym
czasami niestety zapominamy. Kształtowanie u dzieci świadomości ich własnych
praw, uczenie poszanowania praw innych
i radzenia sobie w sytuacjach naruszenia
owych praw jest ważnym elementem wychowania przygotowującego do życia.
Dzieci są częścią społeczeństwa
i mają swoje prawa zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Konwencji
o Prawach Dziecka. Konwencja ta została
uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych już w 1980 roku,
a przez Polskę ratyfikowana w 1991 roku.
Prawa dziecka wiążą się z prawami
człowieka. Dziecko bowiem to niedojrzały człowiek, który – jak mówi Janusz
Korczak – ma swoje potrzeby, ale nie ma
jeszcze doświadczenia dorosłych. Warto jest zapoznać się i znać swoje prawa,
choćby dlatego, żeby przypomnieć o nich
Rodzicom, Nauczycielom.
Wszystkie dzieci, młodzież do 18 roku
życia mają prawo do:
– wypowiedzi własnego zdania w ważnych dla nich sprawach, w których
dorośli powinni ich wysłuchać,
– szanowania ich godności i prywatności
np. respektowania prywatności korespondencji,
– życia bez przemocy i poniżania,
– ochrony przed złym traktowaniem
i krzywdzeniem fizycznym oraz psychicznym,
– życia i prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i umysłowego,
– miłości i wychowania przez oboje rodziców, także gdy rodzice nie mieszkają razem,
– nauki, wypoczynku i pełnej opieki medycznej,

– aby wszystkie sprawy w sądach i urzędach, dotyczące dzieci, uwzględniały
najpierw ich dobro, a potem interesy
dorosłych.
Prawa dziecka, to prawa do godnego
życia i powinny być przestrzegane w domu,
szkole, na ulicy – wszędzie. Warto pamiętać,
o tym, że ten młody człowiek uczy się życia
patrząc na nas-dorosłych. Jeśli od najmłodszych lat nauczymy go szacunku do siebie
i innych, poszanowania praw i zasad to łatwiej będzie mu się odnaleźć w dorosłym
życiu. Jeśli młody człowiek miałby poprosić
o wskazówki dotyczące jego wychowania to
prawdopodobnie brzmiałyby one tak:
Prośba Twojego dziecka:
1) Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie
powinienem mieć tego wszystkiego,
czego się domagam. To tylko próba sił
z mojej strony.
2) Nie bój się stanowczości. Właśnie tego
potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa.
3) Nie bagatelizuj moich złych nawyków.
Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć
zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.
4) Nie rób ze mnie większego dziecka,
niż jestem. To sprawia, że przyjmuje
postawę głupio dorosłą.
5) Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję
się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy
w cztery oczy.
6) Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się
rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.
7) Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości.
8) Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie ty jesteś
moim wrogiem, lecz twoja miażdżąca
przewaga!
9) Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje

drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by
przyciągnąć twoją
uwagę.
10) Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić i robię się
głuchy.
11) Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia.
Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy
nic z tego wszystkiego nie wychodzi.
12) Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi
jest precyzyjnie wyrazić myśli. To
dlatego nie zawsze się rozumiemy.
13) Nie sprawdzaj z uporem maniaka
mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach
zmusza mnie do kłamstwa.
14) Nie bądź niekonsekwentny. To mnie
ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę
w ciebie.
15) Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że
zamiast prosić cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.
16) Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.
17) Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby
w przyszłości nie do zniesienia. Nie
wyobrażaj sobie, iż przepraszając
mnie stracisz autorytet. Za uczciwą
grę umiem podziękować miłością,
o jakiej nawet ci się nie śniło.
18) Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po
prostu mój sposób na życie, więc
przymknij na to oczy.
19) Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też
rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi
kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało.
20) Nie bój się miłości. Nigdy.
ALEKSANDRA STRĄG
Pedagog

29 marca odbyła się XXIX Sesja Rady
Powiatu Kozienickiego V kadencji. Radni
wysłuchali sprawozdania Starosty z prac
Zarządu.
Następnie podjęte zostały uchwały
w sprawach:
– projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do
nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych
specjalnych prowadzonych przez
powiat, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu
prowadzonych przez inne organy,
– określenia zadań i wysokości środków

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2017 rok,
– przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu kozienickiego
z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok,
– wyrażenia zgody na przedłożenie umowy najmu pomieszczeń biurowych
w budynku internatu przy ul. Warszawskiej 72 w Kozienicach,
– udzielenia pomocy finansowej Gminie Gło-

waczów na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości
Józefów – Zieleniec, gmina Głowaczów”,
– udzielenia pomocy finansowej Gminie
Głowaczów na realizację zadania pn.
„Połączenie sieci wodociągowej Michałów – Grabnowola – Studzianki
Pancerne – etap I Grabnowola – Studzianki Pancerne, gmina Głowaczów”
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kozienickiego na lata
2017 – 2028,
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2017 r.
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Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Warszawie Beata Kalinowska
oraz Kierownik Biura Powiatowego w Kozienicach Zbigniew Sitkowski
informują:
A. Od 10 kwietnia przetwórcy z sektora rolno-spożywczego mogą składać wnioski o przyznanie pomocy
Od 10 kwietnia do 9 maja 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi
i ich rozwój.
Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót
nimi lub ich rozwój objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 1581, z 2016 r. poz. 1191
i 1750 oraz z 2017 r. poz. 475).
Treść przedmiotowego rozporządzenia dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
O pomoc może ubiegać się podmiot, który:
• wykonuje działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych;
• prowadzi działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo;
• nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
• jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
• posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
• zobowiąże się, że po złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, będzie:
– nabywał co najmniej 50% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji lub sprzedaży hurtowej na podstawie co
najmniej 3-letnich umów, zawierających mechanizm ustalania cen nabycia produktów rolnych, zawieranych bezpośrednio z:
* producentami rolnymi,
* grupami lub organizacjami producentów,
* związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów,
* podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne,
– wykorzystywał do zamrażania i przechowywania co najmniej 50 % ilości produktów rolnych w ramach świadczenia usług
w tym zakresie na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi, przetwarzał co najmniej 50% ilości produktów
rolnych na podstawie co najmniej 3-letnich umów o świadczenie usług zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami,
które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi.
Pomoc jest udzielana w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację operacji. Maksymalna wysokość wsparcia w całym PROW 2014 – 2020 wynosi:
• 3 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;
• 15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.
Minimalna wysokość wsparcia wynosi natomiast 100 tys. zł.
B. 100 tys. zł premii dla młodych rolników – wnioski można składać od 27 kwietnia
Od 27 kwietnia do 26 maja 2017 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł. premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania. Jest to wsparcie finansowane z budżetu PROW 2014 – 2020.
Termin i warunki otrzymania takiej pomocy podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR 27 marca w dzienniku o zasięgu
ogólnopolskim i na portalu Agencji.
O takie wsparcie może ubiegać się osoba, która m.in. ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Jeżeli ich nie ma, musi uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Musi też posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć jego urządzanie nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia
wniosku o przyznanie pomocy.
Wnioski o pomoc można składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną
w placówce Poczty Polskiej.
Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach:
I – w wysokości 80% – po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy,
warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;
II – w wysokości 20% – po realizacji biznesplanu.
Więcej informacji na stronie; www.arimr.gov.pl i w punktach informacyjnych ARiMR m. in. Biura Powiatowego w Kozienicach, ulica Warszawska 72 (wejście od ulicy Zdziczów).
ZBIGNIEW SITKOWSKI
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR
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Uczniowie zamiejscowi mają możliwość zamieszkania w internacie szkoły

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

Nasza szkoła jest zespołem publicznych szkół ponadgimnazjalnych o ponad
czterdziestoletniej tradycji. Uczniowie
szkoły uzyskują bardzo dobre wyniki na
egzaminie maturalnym i egzaminach zawodowych, dzięki temu zdecydowanie
wzrastają ich szanse na zdobycie indeksów wyższych uczelni.
Placówka cieszy się bardzo dobrą
opinią i zdobywa wyróżnienia. W roku
2016 po raz kolejny została nagrodzona
w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych „Perspektywy”, zdobywając tytuł „Brązowej Szkoły”.
Szkoła dysponuje nowoczesną bazą
dydaktyczną, laboratoriami, w tym czterema pracowniami komputerowymi,
w których uczniowie mają dostęp do
szybkiego Internetu. Posiadamy bardzo
dobrze wyposażoną bibliotekę i czytelnię z centrum multimedialnym, siłownię,
boiska Orlik 2012, a także syntetyczną
bieżnię lekkoatletyczną. Uczniowie mają

możliwość korzystania z opieki medycznej, psychologiczno – pedagogicznej
i logopedycznej. Szkoła jest chroniona
i stale monitorowana, dzięki temu wszyscy czują się w niej bezpiecznie.
Kadra nauczycielska wdraża nowoczesne metody nauczania. W szkole prężnie działają organizacje uczniowskie.
Zajęcia językowe, komputerowe i laboratoria prowadzone są w małych grupach.
Szkoła realizuje międzynarodowe projekty Erasmus+, które umożliwiają zdobycie
doświadczenia za granicą oraz wszechstronny rozwój.
Nasza szkoła to miejsce przyjazne
uczniom. Młodzież zdobywa tu rzetelną wiedzę, jak również ma możliwość
rozwoju intelektualnego i kulturalnego
w życzliwej atmosferze.
Nasi uczniowie razem z kolegami
z Włoch, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Węgier uczestniczą w realizacji
międzynarodowego programu edukacyj-

nego Erasmus+ „Maths Together” (2014
– 2017 mato.zsip.edu.pl). Mogą wziąć
udział w kolejnych edycjach projektów
Polsko-Włoskiej Wymiany Młodzieży
i Polsko-Francuskiej Wymiany Młodzieży. W ramach tych programów uczniowie
mają możliwość wyjazdów zagranicznych
na międzynarodowe warsztaty. Wspólnie
ze szkołami z Niemcami Włoch, Wielkiej Brytanii i Czech realizujemy w latach
2016 – 2018 projekt Erasmus+ „EU-App16” dotycząca tworzenia aplikacji
Android i mechatroniki. Patronat nad
projektem objął Uniwersytet w Wormacji
(RFN). W zbliżającym się nowym roku
szkolnym w ramach projektów Erasmus+
chcemy też kontynuować współpracę z instytucjami szkoleniowymi z Portugalii.

Oferta edukacyjna
na rok szkolny 2017/2018

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
klasy z rozszerzonym programem nauczania:
– matematyki i informatyki.
– matematyki i fizyki,
– języka polskiego i historii,
– biologii i chemii,
– matematyki i geografii.
Uczniowie naszego liceum wybierają później jedno rozszerzenie. W naszej
szkole nauczany jest również przedmiot
uzupełniający geoinformatyka oraz grafika inżynierska.
TECHNIKUM CZTEROLETNIE
– technik żywienia i usług gastronomicznych (rozszerzenie angielskiego
i biologii) – klasa z j. angielskim i j.
francuskim
– technik mechanik (rozszerzenie matematyki i fizyki)
– technik elektryk (rozszerzenie matematyki i fizyki)
– technik ekonomista (rozszerzenie matematyki i geografii)
– technik hotelarstwa (rozszerzenie geografii i angielskiego)
SZKOŁA BRANŻOWA (I st.) trzyletnia
Ślusarz, elektryk, sprzedawca, klasa
wielobranżowa (klasa z j. niemieckim)
Zapraszamy gimnazjalistów, by skorzystali z naszej bogatej oferty i zdobyli
wykształcenie niezbędne do podjęcia studiów wyższych lub do zdobycia wymarzonego zawodu.
dr RYSZARD ZAJĄC
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1
im Legionów Polskich

www.kozienicepowiat.pl
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Kochanowskiego
w Garbatce-Letnisku
ul. H. Lawendowicz 4
26-930 Garbatka-Letnisko
tel.: /fax 48 621 00 47
zsdwgarbatce@poczta.onet.pl
www.drzewna.com

Oferta edukacyjna na
rok szkolny 2017/2018
Technikum renowacji elementów architektury (4 lata) – NOWY KIERUNEK
Uczniowie
technikum
uzyskują
atrakcyjny zawód. W toku nauki odbywają miesięczne praktyki zawodowe.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną i kompetentną kadrę nauczycielską aktywnie pracującą w branżach
związanych z architekturą.
Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:
– wykonywania oraz renowacji sztukatorskich i kamieniarskich elementów architektury,
– wykonywania renowacji murów nieotynkowanych, tynków i powłok
malarskich,
– wykonywania renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych,
– organizowania i realizacji prac renowatorskich.

PRACA

Technik renowacji elementów architektury ze względu na różnorodność zajęć wynikających z programu nauczania
może wykonywać pracę na stanowisku na
wolnym powietrzu (renowacja elewacji
obiektów budowlanych), a także we wnętrzach budynków (np. renowacja tynków
i detali architektonicznych). Zdecydowana
większość osób pracująca w tym zawodzie
pracuje w firmach wykonawczych podejmujących się renowacji elementów zabytkowych budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, obiektów
sakralnych czy też nagrobków. Technik
może także zajmować się projektowaniem
i wykonywaniem ekspozycji wystawowych na różnego typu targach wystawienniczych, witrynach sklepowych itp.
Technikum Leśne (4 lata)
Po ukończeniu Technikum Leśnego
naukę można kontynuować na uczelniach wyższych np. Wydział Leśny SGGW
w Warszawie lub na kierunkach spokrewnionych: Biologia, Ochrona Środowiska,
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Ochrona Krajobrazu, Architektura Krajobrazu. Absolwent może podjąć pracę
w Nadleśnictwie na stanowisku podleśniczego, leśniczego, strażnika leśnego. Zatrudnienie można znaleźć w administracji
samorządowej: Starostwa Powiatowe,
Urzędy Miejskie, Gminne, Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
lub otwierając własną szkółkę drzew
i krzewów, leśnych oraz ozdobnych.
W szkole działa Koło Sygnalistów:
Uczniowie uczą się gry na rogach myśliwskich, uświetniają wiele branżowych i szkolnych imprez okolicznościowych. Szkoła
prowadzi własną szkółkę leśną, w której
uczniowie uczą się podstaw hodowli lasu.
Technikum Drzewne – Technik Technologii Drewna (4 lata)
Uczniowie uczą się programowania
maszyn i urządzeń CNC i mogą uczestniczyć w szkoleniach z obsługi elektronarzędzi marki FESTOOL pod kierunkiem najlepszych specjalistów w Polsce.
Dzięki współpracy szkoły z takimi
markami jak: FESTOOL, CNS Solution,
portalem Dłuta.pl, uczniowie mają dostęp
do najnowocześniejszych technologii stosowanych w przemyśle drzewnym. Szkoła
posiada warsztaty wyposażone w profesjonalny sprzęt do ręcznej, zmechanizowanej
obróbki drewna, w lakiernie z suchą ścianką
lakierniczą i frezarkę CNC.
W ostatnich latach uczniowie odnieśli
wielkie sukcesy w ogólnopolskim konkur-

sie dla stolarzy „Wyczarowane z drewna” na Międzynarodowych Targach
Poznańskich, zdobywając pięciokrotnie
pierwsze miejsce i osiem wyróżnień.
Liceum Ogólnokształcące (3 lata) klasy
mundurowe, profil:
– Funkcjonariusz Służby Więziennej
(kierunek prowadzony we współpracy
z Zakładem Karnym w Żytkowicach)
– Policyjny
Uczniowie klas mundurowych maja
możliwość wizytacji w Komendach Powiatowych i Zakładach Karnych, biorą
również czynny udział w zajęciach technik samoobrony, doskonale przygotowujących do pracy w policji i służbie więziennej.
Branżowa Szkoła I Stopnia (3 lata)
– Stolarz (klasa zawodowa)
– Cieśla, Dekarz, Plecionkarz (klasa
wielo-zawodowa)
Od 2020 – 2021 – Branżowa Szkoła II
Stopnia
– Technik Technologii Drewna

CZY WIESZ, ŻE:
Nasi uczniowie wyjeżdżają na zagraniczne praktyki zawodowe, kursy
szkoleniowe (np. kursy pilarza, brakarza, na maszyny wielofunkcyjne
– harvester, folvarder, prawo jazdy).
Zapewniamy miejsca w szkolnym internacie dla chłopców i dziewcząt – płatność za samo żywienie.

www.kozienicepowiat.pl

Edukacja

POSTAW NA DOBRO SWOJEGO DZIECKA!
Przyjmujemy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, oraz ze
sprzężeniami (autyzm i inne) do:
• Publicznej Szkoły Podstawowej,
• Publicznego Gimnazjum ( klasa II i III )
• Szkoły Przysposabiającej do Pracy
• Oddziału Rewalidacyjno – Wychowawczego
MOCNE STRONY NASZEGO OŚRODKA:
– Rodzinna atmosfera
– Praca w małych zespołach
– Indywidualne podejście do każdego ucznia
– Wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra
– Opieka medyczna
– Możliwość zakwaterowania w internacie
Prowadzimy zajęcia różnymi metodami m.in.:
• M. i Ch. Knillów
• Dobrego Startu
• Montessori
• Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
• Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona
• AAC – Alternatywnymi i Wspomagającymi Metodami Komunikacji (m.in.: Makaton, PECS)
Prowadzimy specjalistyczne terapie:
• Polisensoryczną
• Integracji Sensorycznej SI
• EEG Biofeedback
• Logopedyczną
• Behawioralną
• Muzykoterapię
• Bajkoterapię
• Pedagogiczną
Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania na zajęciach: tanecznych, teatralnych, sportowych, fotograficznych, artystycznych, kulinarnych, komputerowych, czytelniczych, ekologicznych. Organizujemy rajdy, wycieczki,
obozy, turnieje sportowe, dyskoteki i imprezy integracyjne,
wyjazdy na basen.
Dokumenty wymagane przy naborze do szkół :
• podanie rodziców,
• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
• zaświadczenie o stałym miejscu zameldowania,
• odpis aktu urodzenia,
• świadectwo ukończenia szkoły lub klasy niższego szczebla,
• odpis arkusza ocen jeżeli uczeń zmienia szkołę w trakcie
etapu edukacyjnego.
Dokumenty należy składać w Starostwie Powiatowym
(odpowiednim do miejsca zamieszkania ucznia ze wskazaniem na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Opactwie).
Kontakt: tel./fax. 48 621 60 03
www. soswopactwo.pl
www.facebook.com/Specjalny-Ośrodek-Szkolno-Wychowawczy-w-Opactwie
e-mail: sosw_opactwo@poczta.onet.pl

www.kozienicepowiat.pl

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

Aktywni 50 plus zorganizowali warsztaty rękodzielnicze, na których uczyli się
techniki plastycznej decoupage. Jest to
technika zdobnicza polegająca na przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną
powierzchnię (drewno, metal, szkło, tkanina, plastik, ceramika) wzoru wyciętego
z papieru lub serwetki papierowej.
Technika ta, znana od stuleci, przywędrowała do Europy, prawdopodobnie z Dalekiego Wschodu, w XVII wieku i wówczas była bardzo modna, szczególnie we
Francji na dworze Ludwika XV. Obecnie
obserwujemy odrodzenie tej techniki.
W zajęciach, które odbyły się w świetlicy gminnej uczestniczyło 20 członków
Aktywni 50 plus. Pod kierunkiem Aleksandry Wieczorek i Doroty Wąsik przedstawicielek Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”, ozdabiali drewniane
kasetki, pudełka, deski. Wszyscy wykazali się dużymi zdolnościami manualnymi i wyobraźnią. Powstały wyjątkowe

rękodzieła, które mogą być wspaniałymi
pamiątkami i prezentami. W ich przygotowanie włożone zostało mnóstwo serca,

co jest ich największą wartością.
TERESA BĘCZKOWSKA

30 marca w Gminnej Świetlicy
w Garbatce-Letnisko odbyło się uroczyste otwarcie wystawy malarza
Tomasza Wróblewskiego. W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób
– mieszkańcy gminy i przyjaciele artysty. Wszystkich przybyłych na wernisaż miłośników sztuki przywitały
sekretarz gminy Teresa Fryszkiewicz
oraz pracownik urzędu gminy Agnieszka Drzewicka.
Zaprezentowane podczas wystawy
prace to głównie pejzaże, przedstawiające rodzime okolice Garbatki-Letniska i Pionek. Większość z nich powstała
w latach 2015 – 2017 i wykonana została techniką olejną bądź akrylową.
Wśród nich jest także obraz, namalowany na podstawie zdjęcia wykonanego przez redaktora naczelnego
portalu Kozienice24.pl Mariusza Grotkowskiego. Zdjęcie przedstawia Pawła
Kibila z 22. Pułku Ułanów Podkarpackich, podczas pokazu w Stajni Kociołki w listopadzie 2015 roku (Hubertus).
Podczas spotkania Tomasz Wróblewski podziękował wszystkim przybyłym
gościom oraz władzom Gminy Garbatka-Letnisko za możliwość zorganizowania wystawy.
Wystawę prac można oglądać
w Świetlicy Gminnej do 30 kwietnia
br. Zapraszamy!
KINGA KOWALCZYK
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W niedzielę 9 kwietnia pod Pomnikiem
przy zbiorowej mogile w miejscowości
Molendy, odbyły się obchody związane
z 73. Rocznicą Bitwy pod Molendami. Uroczystości zostały poprzedzone Mszą Świętą
w kościele pw. NNMP w Garbatce-Letnisko.
Nabożeństwo w intencji uczestników bitwy
oraz zamordowanych mieszkańców wsi celebrował Ks. Kan. Augustyn Rymarczyk.
Na uroczystości rocznicowe licznie przybyli
przedstawiciele środowisk kombatanckich,
organizacji wojskowych, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, władz samorządowych powiatowych i gminnych, służby więziennej,
straży i szkół. Następnie uroczystości przeniosły się pod pomnik, gdzie Sekretarz Gminy Garbatka-Letnisko Teresa Fryszkiewicz
przypomniała o poległych w bitwie oraz
tych, którzy odeszli od nas w ostatnim czasie. Poprosiła o uczczenie ich minutą ciszy,
a także podziękowała wszystkim za pamięć
i przybycie na uroczystość.
W obchodach wziął udział również
Kapitan Eugeniusz Siwiec, uczestnik Bitwy pod Molendami. Kapitan pożegnał
poległych kolegów apelem, natomiast
w przemówieniu przywołał swoje wspomnienia tamtych mrocznych dni. W atmosferę powagi i zadumy wprawił nas także
wiersz wyrecytowany przez znanego patriotę – Andrzeja Zwolskiego oraz rys historyczny tego wydarzenia, który przypomniał
Kacper Gola uczeń Zespołu Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko.
Organizatorami uroczystości byli
Robert Kowalczyk – Wójt Gminy Gar-

W dniach 24 – 26 marca 2017 roku
już po raz czwarty w Garbatce-Letnisko
rozbrzmiewały dźwięki i słowa Muzyki Liturgicznej. W tym roku Warsztaty,
tak jak w latach ubiegłych cieszyły się
dużym zainteresowaniem. Można było
pogłębiać swoje zdolności muzyczne,
jak również doskonalić swój głos.
Ogromną rolę w Warsztatach odgrywają również instrumenty muzyczne. Na spotkanie zaproszeni zostali wirtuozi takich instrumentów jak: skrzypce, flet, instrumenty
klawiszowe i dęte. Podczas Warsztatów
wykonywana jest muzyka o charakterze
rekolekcyjnym. Poprowadził je wspaniały
kompozytor i dyrygent Piotr Pałka.
Bardzo ważne w nauce śpiewania są ćwiczenia z zakresu emisji głosu. Wysiłek, jaki uczestnicy wkładali
w ćwiczenia podczas wielu prób, zwieńczony został zaprezentowaniem zdobytych umiejętności podczas Mszy Świętej
w kościele pw. NNMP w Garbatce-Letwww.kozienicepowiat.pl

batka-Letnisko oraz Światowy Związek
Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Radom.

KINGA KOWALCZYK

nisko, celebrowanej przez proboszcza
parafii Ks. Kan. Augustyna Rymarczyka.
Organizatorami IV Warsztatów Muzyki Liturgicznej byli Wójt Robert Kowal-

czyk oraz Proboszcz Parafii pw. NNMP
w Garbatce-Letnisko Ks. Kan. Augustyn
Rymarczyk.
AGNIESZKA DZIEWICKA
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GMINA GŁOWACZÓW

Jezus wychylał ów symboliczny kielich goryczy, podany mu przez anioła,
wysłannika Ojca, mając przed oczyma
wizję własnej męki.
W Niedzielę Palmową, 9 kwietnia
2017 r., w parafialnym kościele pw. Matki
Boskiej Anielskiej w Cecylówce-Brzózkiej uczniowie kl.: IV, V i VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Cecylówce
Brzózkiej wystawili Misterium Męki
Pańskiej pt. „Kielich goryczy”, w którym
przedstawili historię biblijną od modlitwy
Jezusa w Ogrójcu do dramatycznych wydarzeń Wielkiego Piątku.
Przejmujące treści wygłaszane przez
naszych uczniów do głębi poruszyły
wszystkich zgromadzonych w kościele.
W rolę Jezusa wcielił się Kacper Nowakowski, uczeń kl. IV. Nieodłączną postacią, towarzyszącą Jezusowi przez całą
drogę krzyżową był anioł, który podawał Mu do wypicia ów kielich goryczy,
symbol cierpienia i męki. Anioła zagrała
Emilia Sygocka, także z kl. IV. W pozostałych rolach wystąpili: Maryja – Natalia Zielińska, żołnierze: Emil Fijołek
i Łukasz Zakrzewski, Szymon z Cyreny –
Kacper Chrost, św. Weronika – Aleksandra Zakrzewska, kusiciel – Kacper Walos,
apostołowie: Piotr – Piotr Kapusta, Jan –
Dawid Skiba, Jakub – Igor Cieślakowski,

Intensywnie, z pomysłem, z długą
tradycją i przede wszystkim ku radości
dzieci – to motta przyświecające pracy
nauczycieli ZSO im. Batalionów Chłopskich w Ursynowie. Nic dziwnego zatem,
że przybycie oczekiwanej wiosny, przyniosło naszej placówce kolejne powody
do dumy. Koniec marca zaowocował bowiem podsumowaniem m.in.: Szkolnej
Ligi Tenisa Stołowego, do której przystąpiło niemalże 100% wszystkich uczniów
w swoich kategoriach wiekowych. A ponieważ tenis jest siłą napędową ursynowskiego sportu, rozgrywki były wyjątkowo
pasjonujące i zacięte. Ostatecznie w grupie młodszej tryumfował Mateusz Chrzanowski z klasy VI PSP a wśród gimnazjalistów Krystian Marczewski z klasy I PG.
Sport ma również u nas, wraz z budzeniem się do życia przyrody, swoją
nową odsłonę, czyli ogólnopolski projekt
SKS-ów, do którego z zapałem przystąpiliśmy. Nauczyciel wychowania fizycznego Konrad Wolski nie ustaje w wysiłkach,
by każde zajęcia były pełne nowych doświadczeń, ale też dba o szlifowanie spor-
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Judasz – Wiktor Konopik oraz: Bartosz
Nowak, Martyna Marchewka, Mateusz
Kościuk, Amelia Brodowska, Mikołaj
Kutyła, Nikodem Kutyła, Zuzanna Drózd,
Olga Fijołek.
Jest to już kolejne Misterium Maschalne, wystawione w wielkim poście przez
uczniów z PSP w Cecylówce-Brzózkiej.

Podziwiamy uczniów za talent i zaangażowanie w przygotowanie przedstawienia.
Dziękujemy. Słowa podziękowania należą
się także rodzicom, którzy przygotowali
piękne kostiumy dla swoich dzieci. Nad całością spektaklu czuwały: Marianna Piwarska, Elżbieta Deszczka i Justyna Grosiak.
JUSTYNA GROSIAK

towych talentów, co owocuje rozgrywkami piłkarskimi, setami siatkarskimi oraz
gradem bramek w zmaganiach unihokeja.
A co do tradycji... Już po raz ósmy
zawitał w nasze mury „gromowładny
Zeus”, by po raz kolejny sprawdzić wiedzę uczniów Gminy Głowaczów, dotyczącą starożytnej mitologii. Zwycięzcami
konkursu okazali się Adam Węsek (ZSO
w Ursynowie), wyprzedzając kolegów

z PSP w Głowaczowie oraz Julia Witek
i Izabela Olczak (ZSO w Ursynowie),
które pokonały swoją gimnazjalną koleżankę z ZSO w Brzózie.
Zwycięzcom, uczestnikom zmagań
sportowych i intelektualnych gratulujemy, a wszystkich zaciekawionych pracą
Szkoły czytelników serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki.
MAŁGORZATA MAJ
www.kozienicepowiat.pl

24 marca w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzózie odbyło się spotkanie z aktorem, reżyserem sztuk teatralnych oraz pisarzem Arturem Barcisiem.
W niezwykle ciepły i humorystyczny
sposób opowiadał o swoim życiu zawodowym, kulisach produkcji filmowych
i teatralnych. Widzowie dowiedzieli się,
jak wygląda praca aktora na deskach teatru, w najpopularniejszych serialach
komediowych „Miodowych Latach”
i „Ranczu” czy jednym z najwybitniejszych dzieł polskiej kinematografii „Dekalogu” Krzysztofa Kieślowskiego. Bardzo ciepło wspominał również znajomość
i współpracę z Wojciechem Młynarskim.
W trakcie spotkania Artur Barciś sprawdził dykcję u publiczności, przeprowadzając zabawne, typowo aktorskie ćwiczenie,
rozgrzewające mięśnie szczęki. Niektórzy
z widzów mieli możliwość samodzielnego wymówienia „łamaczy języków”, co
wzbudziło duże rozbawienie wśród zgromadzonych. Również w piosence „Dykcja”, zaśpiewanej przez Artura Barcisia,
czynny udział brała licznie zgromadzona
publiczność. Jego żywiołowość i duże

30 marca uczniowie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Brzózie wzięli udział w kampanii „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”, organizowanej
przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Spotkanie
rozpoczął
Dyrektor
Szkoły Dariusz Pronobis witając przybyłych gości: przedstawiciela Zarządu
Województwa Mazowieckiego Rafała
Rajkowskiego, Starostę Kozienickiego
Andrzeja Junga, Wójta Gminy Głowa-

www.kozienicepowiat.pl

poczucie humoru zrobiło na wszystkich
ogromne wrażenie. W trakcie spotkania
swoje zdolności wokalne zaprezentowała
Karolina Janeczek, śpiewając piosenkę
„Pamiętajcie o ogrodach”. Chętni mogli
kupić książki Artura Barcisia „Bajkoterapia” i „Bez retuszu”. Półtorej godziny
minęło bardzo szybko. Po zrobieniu zdjęć
i rozdaniu kilkudziesięciu autografów Ar-

tur Barciś pożegnał się ze swoimi fanami.
Spotkanie zorganizowane zostało wspólnie z Biblioteką Publiczną
w Brzózie w ramach realizowanego
w naszej szkole projektu „ZSO w Brzózie
po lekcjach – Innowacyjne formy zajęć
pozalekcyjnych”, współfinansowanego
przez Fundację PZU.
MARTA CIEŚLAK

czów Józefa Grzegorza Małaśnickiego
oraz przedstawicieli Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu, Komendy Powiatowej Policji,
Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Kozienicach oraz
Automobilklubu Polska.
Zajęcia odbywały się w panelach tematycznych: przejazd po torze
przeszkód; film i pogadanka na temat
zagrożeń i prawidłowych zachowań
w obliczu wymuszeń, narkotyków

i zagrożeń w sieci internetowej; zajęcia uczące zasad udzielania pierwszej
pomocy; korzystanie z symulatora jazdy motocyklem; spotkanie z kierowcą
rajdowym.
Zajęcia miały na celu uzmysłowienie
uczniom zasad bezpieczeństwa w ruchu
drogowym, jak również w innych sytuacjach życiowych.
Wszyscy uczniowie otrzymali zestawy elementów odblaskowych.
ZSO w Brzózie
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GMINA GNIEWOSZÓW

30 marca br. w naszej bibliotece zrobiło
się historycznie i nostalgicznie, a to za sprawą dwojga młodych pasjonatów historii. Andżelika Bachanek oraz Damian Bednarczyk
członkowie Stowarzyszenia Miłośników
Przeszłości „Gniewosz”, od niedawna działającego w naszej gminie, przeprowadzili dla
uczestników spotkania warsztaty genealogiczne – „Bliżej Przodków”. Na początku
Andżelika Bachanek przedstawiła cele nowo
zarejestrowanego stowarzyszenia.
A są to między innymi:
1. Propagowanie i poszerzanie wiedzy
na temat historii, ze szczególnym
uwzględnieniem lokalnych wydarzeń.
2. Wsparcie patriotycznego wychowania
dzieci i młodzieży, podtrzymywanie
tradycji oraz rozwój świadomości narodowej.
3. Upamiętnianie ważnych wydarzeń historycznych i osób z nimi związanych.
4. Odnajdywanie i dbanie o zabytki.
5. Dokumentacja, renowacja i dbanie
o groby z okresu walk narodowowyzwoleńczych, ochrona zabytkowych
nagrobków.
6. Stworzenie Mini – Muzeum.
7. Popularyzacja wiedzy na temat genealogii, inicjowanie i pomoc w badaniach genealogicznych.

Następnie w interesujący i przystępny
sposób opowiedzieli o etapach tworzenia
historii rodu, czyli jak zacząć tworzenie
drzewa genealogicznego. Jakie urzędy
i instytucje odwiedzić, czego szukać, na
co zwrócić uwagę podczas poszukiwań,
gdzie szukać, jak posługiwać się wyszukiwarką internetową. Uczestnicy z ciekawością oglądali przykładowe akty: urodzenia z 1863 r., małżeństwa z roku 1914,
czy śmierci z roku 1878, pisane w języku

rosyjskim, po łacinie i po polsku.
Po zakończonej multimedialnej prezentacji, każdy z uczestników spotkania
otrzymał – mini poradnik dla początkujących genealogów. Dyskusjom zaś
o historii naszych okolic, wspomnieniom o dworach i dworkach, o znanych
ludziach pochodzących lub związanych
z naszą małą ojczyzną, a także opowieściom z dzieciństwa nie było końca.
DANUTA BŁAŻYŃSKA

3 kwietnia 2017r w Gniewoszowie
odbył się II Powiatowy Przegląd Przyśpiewek Dyngusowych i Pieśni Wielkanocnych, którego organizatorami byli:
Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kozienickiej, Stowarzyszenie LGD „Puszcza
Kozienicka”, Starostwo Powiatowe
w Kozienicach oraz Gminy: Garbatka
Letnisko, Gniewoszów, Magnuszew
i Sieciechów. Honorowy patronat objął Starosta Kozienicki Andrzej Jung –
obecny na przeglądzie.
W tym roku do rywalizacji zakwalifikowało się pięć placówek oświatowych z terenu powiatu kozienickiego.
Były to: Publiczna Szkoła Podstawowa
w Wysokim Kole, Publiczna Szkoła
Podstawowa w Rozniszewie, Zespół
Placówek Oświatowych w Sieciechowie, Zespół Szkół Samorządowych
w garbatce-Letnisku oraz Publiczne
Gimnazjum w Gniewoszowie – łącznie
około 40 wykonawców.
Zespoły w strojach ludowych prezentowały się niezwykle efektownie
i barwnie, w różnych aranżacjach wy-

konali po jednej pieśni wielkanocnej
i jednej przyśpiewce dyngusowej. Jury,
w którego skład weszli: Irena Bielawska – Prezes LGD „Puszcza Kozienicka”, Marcin Szymon Gac – Wójt Gminy Gniewoszów, Mirosława Wójcicka
– Wiceprezes Stowarzyszenia Kobiet
Ziemi Kozienickiej oraz Sabina Semeniuk z Wydziału Promocji i Kultury
Starostwa Powiatowego w Kozienicach miało trudne zadanie, ponieważ
wszyscy uczestnicy bardzo staranie
przygotowali się do swoich występów.
Nie tylko zadbali o stroje, ale także
o rekwizyty dyngusowe i rywalizując
dobrze się bawili.
Po zakończeniu występów konkursowych, jury udało się na obrady,
natomiast na scenę wkroczyła grupa
„Biedronek” z przedszkola w Gniewoszowie i w pomysłowych strojach przy
aplauzie widowni, w ciekawej aranżacji odtańczyła dwa tańce – brawom nie
było końca.
Po zakończonych obradach jury
jednogłośnie laureatem tegorocznej

edycji II Powiatowego Przeglądu Przyśpiewek Dyngusowych i Pieśni Wielkanocnych ogłosiło Zespół ze Szkoły
Podstawowej w Rozniszewie. Puchar
zwycięzcom wręczył Starosta Andrzej
Jung, dyplomy oraz kosze słodyczy,
ufundowane przez LGD, wszystkim zespołom wręczyła Prezes stowarzyszenia Irena Bielawska. Na zakończenie,
tradycyjnie, wszyscy uczestnicy wraz
z opiekunami i organizatorami ustawili
się do wspólnej fotografii, a następnie
udali się na słodki poczęstunek.
A zatem do zobaczenia za rok...
Gminę Gniewoszów reprezentowali
uczniowie:
Szkoła Podstawowa w Wysokim Kole:
– Wiktoria Urbanek
– Magdalena Pacocha
– Aleksandra Woźniak
– Natalia Staszczyk vel Michniak
– Amelia Majewska
– Kacper Ciarach
Dokończenie na str. 19
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Dokończenie ze str. 18

– Patryk Turbak
Opiekunowie zespołu: Anna Burza
oraz siostra Paula – Dorota Pająk, akompaniament Piotr Dela
Publiczne Gimnazjum w Gniewoszowie:

– Weronika Szafranek
– Zuzanna Wójcik
– Daniel Wiraszka
– Katarzyna Ziemska
– Paulina Chmielewska

– Natalia Szymańska
Opiekunowie zespołu: Maryla Markiewicz, Teresa Wójtowicz, Bożena Sykut
oraz Katarzyna Wdowiak – Szczepaniak
DANUTA BŁAŻYŃSKA

Chrystus zmartwychwstał! I ty człowiecze,
Zmartwychwstań jasny z otchłani grzechu,
Wykąp się w blasku, co z nieba ciecze,
Zaczerpnij życia z wiosny oddechu.
Artur Oppman

Wielkanoc – najważniejsza z uroczystości roku liturgicznego. Jest świętem wielkiej radości, dającym nam
możliwość zrozumienia samych siebie,
napełniającym nas miłością, dającym
nam nadzieję, ukazuje nam nowe możliwości doznania łask Bożych. Naszą
radość starajmy się przelewać na innych ludzi. Oprawa i obrzędowość
tych świąt jest niezwykle ważna, radosna i barwna. By poczuć atmosferę
świąt w dniach 8 – 9 kwietnia odbył
się w Gniewoszowie I Kiermasz Wielkanocny połączony z konkursem na
Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną
Sanktuarium NMP Królowej Różańca
Świętego w Wysokim Kole.
W sobotę 8 kwietnia w ZSP
w Gniewoszowie Wójt Marcin Szymon
Gac powitał wszystkich przybyłych na
kiermasz mieszkańców, a szczególnie wystawców, którymi byli: Miejski
Dom Kultury w Dęblinie – jego przedstawiciele to: Grzegorz Gordat – wikliniarstwo, Anna Krawczak – ceramika,
rękodzieło, członkowie Grupy „Vena”
z Kozienic: Barbara Drachal – koronkarstwo, Józef Kondeja i Zbigniew
Kurasiewicz – rzeźba, Klub Seniora
„Zawsze Aktywni” z Gniewoszowa –
rękodzieło, Aneta Piskała z Zajezierza
– rękodzieło, Publiczne Gimnazjum
z Gniewoszowa – ozdoby świąteczne
i Ewa Wierzba z Dęblina – baranki
z masy solnej. Wójt zaprosił wszystkich na krótki program artystyczny w
wykonaniu przedstawicielek Klubu
Seniora i uczestników II Przeglądu
Przyśpiewek Dyngusowych i Pieśni
Wielkanocnych – uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim
Kole oraz Publicznego Gimnazjum
w Gniewoszowie.
www.kozienicepowiat.pl

Po występach nagrodzonych gromkimi brawami Wójt Marcin Szymon
Gac złożył wszystkim życzenia: zdrowych, pełnych radości i miłości świąt,
spotkań w gronie rodziny i opieki Bożej
na cały rok. Po życzeniach symbolicznie podzielono się jajkiem. Atrakcją
kiermaszu, oprócz pięknych ozdób
świątecznych, była degustacja żuru –
jednej z tradycyjnych potraw wielkanocnych.
Następnie odbyła się degustacja
ciast wykonanych przez Beatę Kamelę z Wysokiego Koła i Danutę Stępień
z Regowa Starego. Wszyscy, którzy
ich próbowali jednogłośnie orzekli,
że ciasta są pyszne, obie Panie więc
otrzymały dyplomy uczestnictwa oraz
drobne upominki ufundowane przez
Wójta Gminy Gniewoszów. Kiermasz
zakończył się podziękowaniami dla
wszystkich, którzy przyczynili się do
jego organizacji oraz życzeniami spotkania za rok.
Z kolei w niedzielę 9 kwietnia na placu przy Sanktuarium NMP Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole odbyły
się uroczystości Niedzieli Palmowej. Na
początku ks. proboszcz Szymon Mucha
ogłosił wyniki konkursu na Najpiękniejszą Palmę – symbol odradzającego się
życia. Do konkursu zgłoszono 10 palm,
przygotowanych przez dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Wysokim Kole i Opatkowicach oraz Klub Seniora z Gniewoszowa. W piątek 7 kwietnia komisja konkursowa składająca się z 7 osób , oceniła je
i wydała werdykt:
– Złota Palma – Klub Seniora „Zawsze
Aktywni”
– Srebrna Palma – Amelia i Oliwia Bartosiewicz – PSP Opatkowice
– Brązowa Palma – Klaudia i Natalia

Abramczyk – PSP Wysokie Koło
– wyróżnienie – Wiktoria Gozdalska –
PSP Wysokie Koło
Ksiądz
proboszcz
podziękował
wszystkim za przygotowanie palm i zachęcił do udziału w kolejnym konkursie.
Laureaci tegorocznego otrzymali dyplomy, puchary oraz nagrody książkowe,
następnie ks. Szymon Mucha poświęcił
wszystkie palmy.
Niedziela Palmowa rozpoczyna obrzędy wielkanocne czyli Wielki Tydzień,
jest to święto ustanowione na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Dzieci
z parafii Wysokie Koło przygotowały
symboliczny wjazd Chrystusa na osiołku, korowód zamykali laureaci konkursu
i wierni z palmami. Uroczystości zakończyła suma – Msza Święta z czytaniem
opisu męki Pańskiej.
DANUTA BŁAŻYŃSKA
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GMINA GRABÓW NAD PILICĄ

Uchwałą Rady Gminy Grabów nad
Pilicą z dnia 17 marca 2017 roku od
1 kwietnia funkcję Skarbnika Gminy objęła Justyna Maria Adamczyk. Posiada
wszelkie wymagane przepisami prawa
kwalifikacje, a także odpowiednie przygotowanie merytoryczne, doświadczenie
i bardzo dobrą opinię w środowisku. Jest
pracownikiem samorządowym od 2008
roku, w latach 2008-2016 pełniła funk-

Tegoroczne przedwiośnie dla seniorów z Grabowa nad Pilicą, to czas radosnego Alleluja. Wspólnota aktywnych
emerytów, działająca przy Urzędzie Gminy z siedzibą w CASL „Cyberia” wzięła
udział w otwartym konkursie ofert na
rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 (edycja 2017)
w ramach Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych.
Z ponad 1,6 tys. zgłoszonych ofert
przez organizacje pozarządowe, komisja
konkursowa rekomendowała do dofinansowania, w czterech priorytetach, 362
oferty na łączną sumę prawie 40 mln zł,
w tym przyjęta została oferta Klubu Seniora „Zaciszna Przystań” na łączną kwotę 128 700,00 zł. Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą, jako partner partycypuje
w realizacji zadania publicznego, mając
na celu wspomaganie seniorów zamieszkałych na swoim terenie.
Tak radosna wiosna, wniosła w klubowe „życie” seniorów nowe perspektywy
i możliwości. Pełni zapału i motywacji
seniorzy, pierwszy raz wystąpili publicznie na gminnym Dniu Kobiet, prezentując
swój dorobek artystyczny. Wyśpiewały
a capella hymn seniorów z Grabowa, za-
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cję głównego księgowego Zespołu Szkół
w Grabowie nad Pilicą i Publicznej Szkoły Podstawowej w Augustowie. Od 2016
roku zatrudniona jest w Urzędzie Gminy
w Grabowie nad Pilicą na stanowisku Inspektora ds. księgowości budżetowej. Posiada wykształcenie wyższe, w 2001 roku
uzyskła tytuł licencjata Wyższej Szkoły
Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie na Wydziale Ekonomiki Finansów

i Bankowości oraz w 2011 roku tytuł magistra Uczelni Vistula w Warszawie na
wydziale Ekonomii i Biznesu Międzynarodowego (specjalność: rachunkowość
i podatki). Pani Justyna zobowiązała się
dołożyć wszelkich starań, wykorzystując
swoją wiedzę i doświadczenie, aby poprowadzić finanse gminy w jak najlepszym kierunku.
ANNA PLESIEWICZ-TRZECIAK

chęcając do udziału w projekcie. Zbliżające się Święta Wielkiej Nocy to również
doskonała okazja by integrować wspólnotę. Podjęto więc inicjatywę kultywowania
tradycji Niedzieli Palmowej: wspólne
uczestnictwo we mszy świętej oraz złożenie w kościele pw. św. Trójcy w Grabowie
nad Pilicą własnoręcznie wykonanej palmy, którą pobłogosławił ksiądz proboszcz
Jan Pękacz. Dzieląc się Wielkanocną radością i dobrą nowiną, którą niesie Zmar-

twychwstały Jezus, członkowie klubu,
spędzili wspólne popołudnie.
Mając na celu dobro osób starszych,
akceptację przemijania w przyjaźni z jesienią życia, Seniorzy z Grabowa nad Pilicą serdecznie zapraszają do „Zacisznej
Przystani” w CASL „Cyberia”, życząc na
nadchodzące Święta Wielkanocne Wesołego Alleluja!
MAŁGORZATA SIEKUT

www.kozienicepowiat.pl

25 marca br. na hali sportowej
w Warce odbył się na Turniej Piłki
Nożnej Dziewcząt CeSiR Warka 2017
dla rocznika 2001 i młodszych. Brały
w nim udział cztery zespoły: z Dębnowoli, Chynowa, Warki oraz Grabowa
nad Pilicą.
Drużyna z naszej szkoły zajęła II
miejsce, a najlepszą zawodniczką turnieju została Natalia Bojdzińska. Za zdobyte
miejsce drużyna otrzymała puchar oraz
pamiątkowy dyplom ze zdjęciem zespołu,
a zawodnicy medale.
PATRYCJA STEFANIAK

Młodzież z Grabowa nad Pilicą, będąca uczestnikami feryjnych warsztatów
z zawodnikiem klubu Effector Kielce –
Jakubem Wachnikiem, dzięki uprzejmości Wójta Gminy Grabów nad Pilicą Euzebiusza Strzelczyka wyjechała 25 marca
br. na mecz do Kielc, by na żywo kibicować w rozgrywce pomiędzy Effectorem
Kielce a Espadonem Szczecin.
Młodzi kibice dotarli na Halę Legionów około godziny 19:00 na rozgrzewkę
obu drużyn. Już o godzinie 20:00 rozpoczęła się emocjonująca walka o 11 pozycję na koniec siatkarskiego sezonu Plus
Ligi. Młodzież z podziwem przyglądała
się zmaganiom zawodników.
Mecz zakończył się zwycięstwem
Espadonu po fascynującym tie-break’u
(3:2). Przed odjazdem młodzież miała
możliwość porozmawiania oraz zrobienia

Pod przewodnictwem nauczycieli wychowania fizycznego Andrzeja
Chrabąszcza z Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą i Zbigniewa Białkowskiego z Publicznej Szkoły Podstawowej w Augustowie, nasi uczniowie
zwyciężają w zawodach tenisa stołowego.
Z tegorocznych Powiatowych Mistrzostw w Tenisie Stołowym, które rozegrane zostały w Głowaczowie, nasi
zawodnicy przywieźli dwa złote i jeden srebrny medal. Tym samym awansowali do etapu międzypowiatowego
w Jedlińsku.
18 marca rozgrywki prowadzone
były w kategorii szkół podstawowych
drużyn męskich. I miejsce zajęła drużyna PSP w Augustowie w składzie:
www.kozienicepowiat.pl

sobie zdjęcia z zawodnikiem klubu Effector Kielce – Jakubem Wachnikiem.
Wyjazd niósł za sobą nie tylko elementy rozrywki, pozwolił poznać emocje, które towarzyszą na trybunach, a każ-

dy potencjalnie przyszły zawodnik mógł
bliżej przyjrzeć się technice gry w piłkę
siatkową u zawodowców.
PATRYCJA STEFANIAK

Adrian Czerwiński, Patryk Zaręba
i Mateusz Kozieł.
1 kwietnia rozgrywki prowadzone były w kategorii gimnazja drużyn
męskich. I miejsce zajęła drużyna ZS
w Grabowie nad Pilicą w składzie:
Daniel Skrzypczak, Kacper Jaworski
i Dawid Zaręba.
8 kwietnia rozgrywki prowadzone
były w kategorii szkół podstawowych
drużyn żeńskich. II miejsce zajęła drużyna PSP w Augustowie w składzie:
Olga Majak, Dagmara Kuklińska i Angelika Michalak.
Gratulujemy i trzymamy kciuki za
kolejne sukcesy.
ANNA PLESIEWICZ-TRZECIAK
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GMINA KOZIENICE

Nie w fontannie przed Urzędem
Miejskim, ale w gościnnych murach
Centrum
Kulturalno-Artystycznego odbyły się 4. kozienickie obchody
„Światowego Dnia Wody”. Jedno pozostało niezmienne – moc atrakcji, jaka
została przygotowana dla przybyłych.
W sobotę, 25 marca nikt kto zdecydował się przekroczyć progi CKA, na nudę
nie mógł narzekać. Były występy artystyczne, konkursy z nagrodami, ciekawe
warsztaty. Zwieńczeniem obchodów był
wyjątkowy koncert gry na szklanej harfie.
Uroczystego otwarcia dokonali współgospodarzy wydarzenia: Elwira Kozłowska,
Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury
i Robert Wojcieszek, Prezes Kozienickiej
Gospodarki Komunalnej.
– Pierwsze obchody odbyły się w 2014 roku.
Inicjatorem był prezes Robert Wojcieszek. Bardzo się cieszę, że właśnie Kozienickiemu Domowi Kultury została zaproponowana współorganizacja – mówiła
podczas otwarcia E. Kozłowska.
– My byliśmy pomysłodawcami, ale merytoryczną stronę przygotowań od początku zajmuje się Kozienicki Dom Kultury.
Oczywiście my się przyłączamy i pomagamy – dodał prezes Wojcieszek.
– Mamy nadzieję, że będą państwo się
doskonale tutaj bawić. Przygotowaliśmy wiele atrakcji i dla małych i dla
dużych, tak aby można było familijnie
w sobotę spędzić z nami czas – dodawali organizatorzy.
Na scenie zlokalizowanej w patio CKA
zaprezentował się chór „Mały Gospel” oraz
wokaliści uczęszczający na zajęcia odbywające się w domu kultury. Nie zabrakło
także różnych stoisk i atrakcji związanych
z wodą. Dużym powodzeniem cieszyło się
stoisko, na którym powstawały niezwykłe
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wodne obrazy wykonywane starodawną
sztuką Ebru pochodzącą z Turcji. Niemniej
odwiedzanymi miejscami było stoisko Kozienickiej Gospodarki Komunalnej oraz
Kozienickiego Parku Krajobrazowego,
gdzie na uczestników pikniku czekały laboratoria z doświadczeniami, krzyżówki
oraz niespodzianki. Dzieci chętnie brały
udział w budowie łodzi podwodnej na stosiku recyklingowym oraz malowali swoje
twarze, w różne fantazyjne wzory i wodne
stworki. Nie brakowało chętnych do stworzenia podwodnego świata w butelce czy
do skorzystania z fotobudki.
Jak co roku obchodom towarzyszyło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
skierowanego do uczniów szkół podstawowych. Tematem tegorocznego edycji był
„Kreatywny recykling – kozienicka woda
z kranu jest super”. Na konkurs napłynęło 55 prac. W gronie uczniów klas I – III
miejsce I zajął Bartłomiej Kacperek z PSP
nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Kozienicach, II miejsce Amelia Maksym także

z kozienickiej trójki, a trzecie Anna Sadurek z PSP nr 1 z oddziałami integracyjnymi
w Kozienicach. Wśród uczniów klas IV – VI
miejsce I zajęła Oliwa Hałdaś z PSP w Kociołkach, II miejsce Wiktoria Moniak z PSP
nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Kozienic, a trzecie Oliwia Sygocka z PSP nr 3
z oddziałami integracyjnymi w Kozienicach. Upominki i dyplomy otrzymały
też osoby wyróżnione w obydwu kategoriach, placówki biorące udział w konkursie
oraz nauczyciele czuwający nad pracami
uczniów. Podczas kozienickich obchodów
„Światowego Dnia Wody” przygotowano
także konkurs dla dorosłych. Należało poprawnie wypełnić ankiety znajdujące się na
stoisku KGK i wrzucić do specjalnej szklanej urny. Spośród wszystkich dobrze wypełnionych ankiet rozlosowano sześć nagród
rzeczowych. Trzy kolejne osoby odebrały
nagrody z rąk Beaty Waluś – szefowej KPK,
w specjalnym konkurs pn. „Rzeki Kozienickiego Parku Krajobrazowego”. Zwieńczeniem obchodów był wyjątkowy koncert
zespołu Glass Duo grającego na szklanej
harfie – instrumencie zbudowanym z różnej wielkości kieliszków, w towarzystwie
kwartetu smyczkowego Primo Incontro.
Celem obchodów „Dnia Wody” było
uświadomienie ludziom jaką rolę w naszym życiu odgrywa woda i jak wielkie
zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Tematem wiodącym tegorocznych obchodów były ścieki i racjonalne
zarządzanie gospodarką ściekową. Organizatorami 4. kozienickich obchodów
„Światowego Dnia Wody” byli Kozienicki Dom Kultury i Kozienicka Gospodarka
Komunalna. Partnerem wydarzenia był
Kozienicki Park Krajobrazowy. Patronat
honorowy objął Burmistrz Gminy Kozienice Tomasz Śmietanka.
Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka
www.kozienicepowiat.pl

„Polityka spójności Unii Europejskiej, a rozwój Województwa Mazowieckiego” – to temat wykładu jaki
w środę, 5 kwietnia wygłosił dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego w Kozienickim Domu
Kultury marszałek Adam Struzik.
Wykład miał miejsce w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. W jego trakcie mowa
była m.in. o środkach jakie udało się pozyskać dla Mazowsza w latach 2007 – 2013.
– Było to w sumie ponad 3 mld euro, czyli
ponad 13 mld złotych. Środki te przeznaczone były dla przedsiębiorstw, samorządów, różnych instytucji, dla organizacji
pozarządowych – mówił marszałek.
Ostatnie lata to czas dobry dla Mazowsza. Nasz region był liderem rozwoju
w Unii Europejskiej. Środki unijne zostały przeznaczone m.in. na budowę dróg,
kulturę, ochronę zdrowia, budowę sieci
szerokopasmowego internetu.
– Te pieniądze bardzo się przydały i bardzo pomogły. Zresztą widać jak Mazowsze się zmieniło, w ciągu tych 13.
lat od kiedy jesteśmy członkami Unii
Europejskiej – dodał Adam Struzik.
W trakcie spotkania poruszona została
też kwestia nowego okresu programowania
na lata 2014 – 2020. Jak podkreślił marszałek
pozyskana kwota jest mniejsza od poprzedniej o około 3 mld złotych. Wydawanie tych

www.kozienicepowiat.pl

Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego był gościem cotygodniowego spotkania słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego w Kozienickim
Domu Kultury
środków z nowego okresu programowania
ma być też bardziej ukierunkowane.
– Na gospodarkę niskoemisyjną, na podniesienie efektywności energetycznej, na
sferę badawczo rozwojową, na transfer
technologii, na rozwój społeczeństwa
cyfrowego mniej zdecydowanie na infrastrukturę – podkreślał marszałek.
Wykładowi z zainteresowaniem przysłuchiwał się Wiceburmistrz Gminy Kozienice
ds. Technicznych Igor Czerwiński. Za przyjazd do Kozienic, wykład, a przede wszystkim

za dofinansowanie budowy Centrum Kulturalno-Artystycznego podziękowała marszałkowi zarządzająca obiektem Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska.
Przypomnijmy: Jesienią 2016 roku gmina
Kozienice otrzymała dofinansowanie w wysokości prawie 23 mln zł na budowę centrum.
Przy wejściu głównym do obiektu została zamontowana tablica pamiątkowa, jako wyraz
wdzięczności od burmistrza i mieszkańców.

Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka
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GMINA MAGNUSZEW

Amatorska Grupa Teatralna „Pasja”, już po raz siódmy wystawiła
Misterium Paschalne, opowiadające
o życiu i śmierci na krzyżu Jezusa Chrystusa, a także o problemach
współczesnego życia.
Tegoroczne wielkopostne przesłanie poruszało temat wyborów, jakich
musi dokonywać człowiek każdego
dnia. Okazuje się, że temat walki dobra i zła w człowieku jest aktualny
od dwóch tysięcy lat, a wybór między
tymi dwoma jest tak samo trudny.
Tak, jak ludzie żyjący w czasach
Jezusa z Nazaretu, my również mamy
pokusy łatwego życia, miewamy rozterki i wątpliwości i nie zawsze idziemy w stronę „Dobra”, uwikłani w różne problemy.
Aktorzy biorący udział w przedstawieniu bardzo wiernie oddali sytuacje
życiowe i postawy ludzi, będących na
rozdrożu, którzy nie wiedzą jaką mają
podjąć decyzję i jaką drogę życiową
wybrać. Dla nas katolików wybór powinien być jeden – Bóg i jego dekalog.
I tę prawdę starali się przekazać aktorzy, których „Anioł dobra” w poszczególnych scenach prowadził pod krzyż,
a miłosierny Bóg rozwiewał wątpliwości przebaczał wszystkie winy.
Prowadzę grupę „Pasja” od siedmiu
lat i jestem dumna z jej osiągnięć. Doceniam fakt, że aktorzy potrafią odłożyć swoje zawodowe i domowe obowiązki, aby uczyć się ról, pracować
przy realizacji spektakli. Są niejako
apostołami Ewangelii. Wcielając się
w różne role wzbudzają refleksję i zastanowienie nad istotą życia
człowieka.
Jestem wdzięczna wszystkim osobom zaangażowanym w wystawianie
przedstawień, a szczególnie dzieciom
i młodzieży, która dołącza do naszej
grupy, mimo tak wielu obowiązków
i atrakcji jakie oferuje im współczesny
świat.
ELŻBIETA WACHNIK
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
-Centrum Kultury w Magnuszewie
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Wiosną tego roku, na terenie gminy Magnuszew, uruchomione zostaną szlaki rowerowe. Ich celem jest ożywienie turystyki
rowerowej w gminie Magnuszew, promocja zdrowego, aktywnego stylu życia oraz wspólnego spędzania wolnego czasu (m.in.
propozycja dla rodzin), a także poznanie terenu naszej gminy. Po proponowanych trasach rowerowych będzie się można poruszać
nie tylko prywatnym, ale też wypożyczonym rowerem. W Skansenie Bojowym w Mniszewie, będzie funkcjonowała wypożyczalnia
rowerów. Turyści, przy pomocy opracowanych przewodników turystycznych, będą mogli przemieszczać się rowerami po proponowanych szlakach rowerowych, prowadzących po naszej gminie. Zaplanowane zostały trzy zasadnicze trasy rowerowe:
• Długa – długość trasy 60 km
• Średnia – długość trasy 36,8 km
• Krótka-długość trasy 21,5 km.
Dla najmniej wytrwałych proponowana jest trasa:
• Mini- długość trasy 12 km
Wszystkie trasy będą się rozpoczynać w Skansenie Bojowym w Mniszewie, gdzie będzie można zakupić przewodnik z mapą
i wypożyczyć rower. Przebieg tras został zaplanowany z uwzględnieniem walorów historycznych i krajobrazowych naszej gminy:
zabytków, obszaru chronionego Doliny Środkowej Wisły, lasów, rzek, ukształtowania terenu. Trasy wiodą bocznymi drogami asfaltowymi, polnymi i leśnymi z dala od dużego ruchu komunikacyjnego, przez miejsca, gdzie można odpocząć i miło spędzić czas,
a także obserwować życie naszej gminy.
Mamy nadzieję, że zarówno turyści, jak i mieszkańcy naszej gminy, będą zainteresowani taką formą aktywnego wypoczynku.
Na początek, od 1 maja, planujemy udostępnić do wypożyczenia 6 rowerów. Aby ruch rowerowy był jak największy, koszty
wynajmu rowerów będą niskie, przeznaczone na pokrycie bieżących ewentualnych napraw i konserwacji rowerów.
Zapraszamy do korzystania z wypożyczalni i zwiedzania naszej nadwiślańskiej gminy.
Informacje własna
Gminy Magnuszew

www.kozienicepowiat.pl
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GMINA SIECIECHÓW

Bardzo ważna dla każdego społeczeństwa jest jego integracja, ze
szczególnym uwzględnieniem międzypokoleniowej wymiany doświadczeń.
Dlatego też uczennice z Zespołu Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej
w Sieciechowie: Karolina Baczkowska, Julia Amerek, Andżelika Grzebalska oraz Oliwia Lisiecka postanowiły
wziąć udział w Konkursie Grantowym
na realizację projektu społecznościowego w ramach Programu Grantowego
Funduszu Stypendialnego Ikea Family.
Uczennice postanowiły zintegrować
mieszkańców gminy Sieciechów poprzez organizację dla nich różnych
spotkań i zajęć ruchowych. Bardzo
zależało im również, aby zachęcić
mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu. Projekt uczennic
„W zdrowym ciele zdrowy duch” bardzo się spodobał komisji konkursowej
i znalazł się w gronie dziesięciu najlepszych projektów społecznych stypendystów IKEA. Na realizację swojego projektu uczennice otrzymały grant
w wysokości 5000 zł.
Obecnie projekt jest w trakcie realizacji. W ramach projektu w lutym
i w marcu odbyły się zajęcia z samoobrony, które poprowadził Łukasz Łuczyński, instruktor z Nadwislańskiego
Klubu Sportów Walki z Kozienic. Na
zajęcia, które cieszyły się sporym zainteresowaniem uczęszczała zarówno
młodzież, jak i osoby dorosłe. Pod-

Dzień języka ojczystego obchodzony 21 lutego był doskonałą okazją
do przypomnienia wszystkim: dzieciom, młodzieży, dorosłym, jak piękny
i bogaty jest nasz język. Uroczystość
ta odbyła się 10 lutego 2017 roku
w Zespole Placówek Oświatowych
im. Armii Krajowej w Sieciechowie
i została przygotowana przez Agnieszkę Grabowską-Kończyk oraz uczniów
III klasy gimnazjum. Akademia była
protestem przeciwko niszczeniu polszczyzny, bo czystość i piękno języka są
obecnie poważnie zagrożone. Agresja
słowna, wulgaryzmy rozbrzmiewają
ostentacyjnie w miejscach publicznych, w środkach masowego przekazu, komunikacji miejskiej, a także na
szkolnych korytarzach. Mamy tu do
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sumowanie zajęć wraz z wręczeniem
pamiątkowych dyplomów uczestnikom
odbyło się 24 marca. Aktualnie odbywają się w zajęcia nordic walking, które prowadzi instruktor z Kozienic Henryk Motyka. Wspólne cotygodniowe
spacery po okolicy pod okiem instruktora nie tylko pozytywnie wpływają
na zdrowie uczestników, ale również
służą ich integracji. W ramach projektu dla mieszkańców na 13 maja zaplanowany jest rajd rowerowy, a 28 maja
festyn rodzinny. W organizację festynu
włączył się Urząd Gminy w Sieciecho-

wie, Zespół Placówek Oświatowych
w Sieciechowie oraz Rada Rodziców
przy ZPO w Sieciechowie. Podczas festynu zaplanowano bardzo dużo atrakcji zarówno dla dzieci, młodzieży, jak
i osób starszych. A wśród nich min.
zabawy dla dzieci prowadzone przez
animatorów, konkursy sportowe z nagrodami, występ kapeli ludowe a na
koniec festynu dyskoteka.

czynienia z nowym zjawiskiem, które ma charakter nie tyle językowy, co
obyczajowy. Język jest zwierciadłem
kultury człowieka: Jest jego wizytówką, twarzą, dowodem osobistym – jak
mawiał profesor Jan Miodek.

tów, ale także w komunikacji poprzez
sms-y, e-maile, wpisy na forach, czatach, blogach. Teksty te często są pozbawione znaków typowych dla języka
polskiego: „ę”, „ą”, „ń”, „ś”,”ć”.

Sprawne posługiwanie się językiem
jest niezwykle ważną umiejętnością.
Dlatego istnieje potrzeba systematycznej pracy nad poprawnością języka,
wyrazistością mowy i nad bogaceniem
słownictwa. Jednym ze zjawisk szczególnie dziś niepokojących jest obniżenie się rangi języka polskiego na rzecz
języków obcych (szczególnie języka
angielskiego).
Kryzys kultury widoczny jest nie
tylko w mowie polityków i celebry-

W imieniu organizatorów zapraszam już dziś na festyn.
MARCIN KOŁDEJ

Działalność ludzi nauki i kultury,
członków Rady Języka Polskiego oraz
przepisy prawne nie są w stanie obronić polszczyzny przed ekspansją wulgarności. Ładne mówienie wymaga od
użytkownika języka bycia innym. Pamiętajmy, że nasz język nas zdradza,
kwintesencją zachowań językowych
jest powiedzenie: Poznasz po słowie,
co kto ma w głowie.
AGNIESZKA GRABOWSKA-KOŃCZYK

www.kozienicepowiat.pl

Żołnierze z 1. Dęblińskiego Batalionu Drogowo-Mostowego wybudowali
nowe molo na Jeziorze Czaple w Sieciechowie. To efekt dobrej współpracy
Gminy Sieciechów z wojskiem. Nowy
pomost jest większy od poprzedniego.
Prace trwały od poniedziałku do soboty. Jak tłumaczy ppor. Tomasz Stefaniak,
najpierw trzeba było wykonać tzw. prom
podkafarowy, na którym zamontowano
dwa młoty do wbijania pali. W tym samym
czasie druga grupa żołnierzy zajęła się rozbiórką starego molo. Na palach zamontowano tzw. oczep, potem dźwigary, a dopiero na nich pokład molo. Całość uzupełniła
poręcz po lewej stronie i krawężnik po prawej. Zwieńczeniem prac było malowanie.
– Jestem pod wrażeniem organizacji pracy, roboty posuwały się w bardzo szybkim tempie – komentuje Wójt Gminy
Sieciechów Marian Zbigniew Czerski.
Molo jest dłuższe o około 4 metry od
poprzedniego i szersze. Część środków
na inwestycję pochodzi z budżetu gminy:
zakup drewna na część nadwodną, a pale
przekazała nieodpłatnie Wspólnota Gruntowa Sieciechów. Inwestycja na jeziorze to
efekt dobrej współpracy gminy z wojskiem
oraz starań wójta, a także radnych z Sieciechowa: Zofii Wójcik i Pawła Witosława.
– Nawiązaliśmy dobry kontakt z jednostką
w Dęblinie, uzyskaliśmy zgodę od Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Jarosława Miki – pisaliśmy w tej sprawie odpowiednią prośbę
– mówi wójt i dodaje: – Otrzymaliśmy
również akceptację od dowódcy 2. Pułku Inżynieryjnego płk Bogdana Prokopa.
Bardzo wdzięczny jestem dowódcy 1.
Dęblińskiego Batalionu Drogowo-Mostowego ppłk Adamowi Bednarczykowi.
Gratuluję mu dobrego wyszkolenia, organizacji pracy oraz dyscypliny podczas
wykonywania wszystkich prac. Współpraca z nim układa się od wielu lat bardzo dobrze. Żołnierze z Dęblina regularnie biorą udział w uroczystościach
patriotycznych na terenie naszej gminy.
Współpraca z wojskiem przy tej inwestycji pozwoliła na ograniczenie kosztów do
13 tys. złotych. Jak tłumaczy wójt, w przypadku korzystania z wykonawcy zewnętrznego, finalna cena pomostu wynosiłaby nawet 70-80 tys. zł. W obecnej sytuacji gmina
ponosiła praktycznie tylko koszty materiałów wykorzystanych do jego budowy.
Jak zapowiada wójt Marian Zbigniew
Czerski, molo to nie jedyna planowana inwestycja nad Jeziorem Czaple. Władze gminy
chcą lepiej zagospodarować ten teren.
– Mamy już projekt. Wspólnie z LGD Puszcza
www.kozienicepowiat.pl

Kozienicka wykonamy tu chodnik, będzie
również miejsce na grilla. Chcemy stworzyć małą infrastrukturę – wyjaśnia gospodarz gminy i dodaje: – To jest największe jezioro w powiecie kozienickim, jest

bardzo czyste, urokliwe. Co roku, w wakacje odwiedzają go setki osób – nie tylko
z gminy Sieciechów, ale też z Kozienic czy
Dęblina. Już dziś zapraszam do nas.

ELŻBIETA KALBARCZYK
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Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat”		
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury, jest dofinansowany
przez Związek Gmin Ziemi Kozienickiej.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za teksty i ogłoszenia na stronach gmin.
Przygotowanie i opracowanie tekstów: Monika Wiraszka
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy
Uwagi prosimy kierować do: Lucyny Domańskiej-Stankiewicz – Naczelnika Wydziału, tel. 48 382 05 66
Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu
Nakład: 2000 egz.
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nr 4 kwiecień 2017
Adres wydawcy:
ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
tel./fax. 48 382 05 67
e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl
Fotografia: Archiwum Wydziału Promocji
i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach

www.kozienicepowiat.pl

