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Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice
im. ks. F. Siarczyńskiego – Biblioteka
Powiatowa
Garść historii
Początki biblioteki publicznej w Kozienicach sięgają 1920 r., kiedy to w środowisku postępowych kozienickich obywatelek powstała myśl utworzenia biblioteki dostępnej dla wszystkich i bezpłatnej. Pierwsze zbiory pochodziły z darów prywatnych,
a funkcje bibliotekarek pełniły społecznie owe światłe kobiety m. in. M. Radzikowa
i M. Bezowa. Już po kilku latach działalności biblioteką zainteresowano Sejmik Powiatowy i w 1926 r. stała się biblioteką sejmikową, a więc powiatową. Podczas okupacji
hitlerowskiej biblioteka „zeszła do podziemia”, by odrodzić się ponownie w 1945 r.
jako Powiatowa Biblioteka Publiczna. Największy zasięg biblioteka miała w 1954 r.
gdy na 312 miejscowości w powiecie kozienickim zarejestrowano 301 bibliotek, filii
i punktów bibliotecznych. Po likwidacji powiatów w 1975 r. instytucja utraciła status biblioteki powiatowej, świadczyła usługi wyłącznie na rzecz mieszkańców miasta
i gminy Kozienice. Taki stan trwał do 2001 r., od tego czasu znowu pełnimy funkcję biblioteki powiatowej, obejmując nadzorem merytorycznym wszystkie publiczne biblioteki samorządowe w powiecie. Podobny nadzór nad naszą biblioteką pełni Biblioteka
Główna Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
W naszych zbiorach znajdują się książki ze wszystkich wymienionych powyżej kozienickich bibliotek, a po stemplach bibliotecznych można prześledzić historię instytucji.
Biblioteka przetrwała do naszych czasów systematycznie się rozwijając, dzięki wybitnym jej dyrektorom: Pawłowi Klimczukowi, Władysławowi Sabatowskiemu, Marianowi Grzybowskiemu i Janinie Kuśmierczyk.
Biblioteka w statystyce
Jesteśmy biblioteką gminną – finansowaną przez Gminę Kozienice, pełnimy też
funkcję biblioteki powiatowej i ten fragment naszej działalności finansuje Starostwo
Powiatowe w Kozienicach. Siedziba biblioteki od 1986 r. mieści się w zabytkowej

Dokończenie na str. 2

Nr 4-5/2009 (kwiecień/maj)

MATURY 2009
Od 4 maja aż do 29 maja młodzież
zmagać się będzie z egzaminami w części pisemnej i ustnej. Wszyscy obowiązkowo zdają egzaminy pisemne z języka
polskiego (na poziomie podstawowym
albo rozszerzonym) oraz egzaminy
z wybranego języka obcego – języka
angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego (także na poziomie podstawowym lub rozszerzonym). Uczniowie
przystąpią ponadto do egzaminów pisemnych z innych, wybranych przez
siebie, przedmiotów.
W I Liceum Ogólnokształcącym im.
Stefana Czarnieckiego w Kozienicach do
egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2008/2009 przystąpi 195 uczniów.
Przedmioty dodatkowe najczęściej
wybierane przez młodzież to: matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia,
biologia, fizyka i astronomia, chemia,
historia, ponadto 1 osoba zadeklarowała
zdawanie historii sztuki.
Od 18 maja rozpocznie się część
ustna egzaminów maturalnych z języka
polskiego, czyli tzw. prezentacje maturalne, do których uczniowie przygotowywali się już, niemalże od początku
roku szkolnego, wybierając ze szkolnej
listy tematów - jeden. Jednocześnie odbywać się będą egzaminy ustne z języków obcych.
W Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów
Polskich egzamin maturalny zdawać będzie 387 uczniów. Język polski – 387,
język angielski – 344, WOS – 63, język
niemiecki – 61, geografia – 267, biologia
– 59, historia – 32, matematyka – 95, fizyka i astronomia – 60, chemia – 43, język rosyjski – 5-wszystkie na poziomie
podstawowym. Informatyka – 1 poziom
rozszerzony.
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku w Technikum Drzewnym do matury przystąpi
14 uczniów, a w Technikum Leśnym
26 uczniów, którzy zdawać będą będę
j. polski, j. angielski, j. niemiecki, geografię, biologię, historię i WOS.
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Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice
im. ks. F. Siarczyńskiego – Biblioteka Powiatowa
willi z 1923 r. przy ul. J. Kochanowskiego 22. Posiadamy łącznie 8 placówek,
2 w Kozienicach i 6 filii wiejskich
w Brzeźnicy, Stanisławicach, Holendrach
Piotrkowskich, Nowej Wsi, Świerżach
Górnych i Ryczywole. Obejmujemy nadzorem merytorycznym (jakości pracy)
biblioteki samorządowe w: GarbatceLetnisko, Głowaczowie, Gniewoszowie,
Magnuszewie i Sieciechowie. Razem
tworzymy sieć złożoną z 17 placówek,
w których pracuje 27 bibliotekarzy.
Kozienicka biblioteka posiada ponad
80 tysięcy woluminów, a wszystkie biblioteki publiczne w powiecie łącznie
165.988. Najwięcej woluminów na 100
mieszkańców przypada w Bibliotece
w Garbatce-Letnisko – wskaźnik wynosi
441 woluminów, a najmniej w bibliotece
w Magnuszewie – 182 woluminy. Książki kupowane są ze środków samorządów
i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. W 2008 r. do bibliotek
przybyło łącznie 8.586 wol. o wartości
148.769 zł. W 2008 r. 8434 zarejestrowanych czytelników wypożyczyło 163.489
książek i zbiorów specjalnych, w tym
prawie 110 tys. w bibliotekach Gminy
Kozienice. Czytelnicy 13.055 razy sięgnęli po gazetę lub czasopismo, odwiedzili biblioteki 208.431 razy, tj. średnio
744 osób dziennie (w 17 placówkach).
Biblioteka coraz bardziej
nowoczesna
Niemal wszystkie biblioteki udostępniają czytelnikom Internet, w siedzibach
bibliotek gminnych znajdują się czytelnie IKONKI wyposażone w 3 komputery każda, natomiast w filiach stanowiska
komputerowe z 1 komputerem. Informatyzacja bardzo ułatwia czytelnikom
zdobywanie wiedzy. Bibliotekarze przy
zastosowaniu bibliotecznych programów
tworzą różnorodne bazy danych ułatwiające poszukiwanie informacji. Właściwie
opracowana i opisana w systemach elektronicznych wiedza, zawarta w książkach
i innych nośnikach danych, przy wykorzystaniu odpowiednich wyszukiwarek
w bardzo szybkim czasie i już częściowo
przetworzona może trafić do czytelnika.
A nawigatorami po niezmierzonych przestrzeniach Internetu mogą być coraz lepiej wykształceni bibliotekarze. Odsetek
bibliotekarzy z wykształceniem wyższym
bibliotekarskim w powiecie kozienickim
wynosi 59%, z wyższym niebibliotekarskim 15%.
Obecnie całkowicie zinformatyzowa-
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ne są procesy biblioteczne w siedzibie
biblioteki w Kozienicach i filii nr 1 (obie
biblioteki pracują w nowoczesnym programie bibliotecznym ALEPH). Wkrótce
zautomatyzują wypożyczenia biblioteki
w Sieciechowie i Gniewoszowie, duży
postęp w tworzeniu elektronicznej bazy
danych mają także biblioteki w Garbatce
-Letnisko i Głowaczowie.
W wysoko rozwiniętych krajach Europy Zachodniej i Ameryki biblioteki stanowią najbardziej popularne instytucje kultury i dostępu do informacji. Ze statystyk
wynika, iż w niektórych krajach odsetek
osób korzystających z usług bibliotek wynosi nawet 70% populacji. W Polsce mniej
niż 20% – więcej w miastach i ośrodkach
akademickich, mniej na wsiach.
Analitycy uważają, że w XXI wieku
szansę na przetrwanie mają tylko biblioteki nowoczesne, z dobrą bazą lokalową, dobrze wyposażone
i obsługiwane przez wykształconych
bibliotekarzy, orientujących się
w różnych dziedzinach
i służących swoim klientom pomocą i informacją
jak poruszać się w coraz
bardziej
skomplikowanych warunkach życia,
będące także centrami
kultury, a nie wyłącznie
wypożyczalniami.
Biblioteka powiatowa
w Kozienicach stara się
te postulaty realizować.
W zakresie działań in- Wystawa rzeźby
formacyjnych wspólnie
z innymi bibliotekami województwa mazowieckiego tworzymy portal wiedzy,
który zaczął działać od stycznia br. pod
nazwą MSIB (Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej). Portal działający pod
adresem www.msib.pl w niektórych działach jest jeszcze w budowie, ale oprócz
informacji typowo bibliotecznych jak katalogi i bazy danych, zamieściliśmy już
dużo informacji o powiecie kozienickim:
warunkach przyrodniczych, środowisku,
walorach turystycznych, władzy samorządowej, oświacie i kulturze, lokalnych
twórcach oraz aktualnych wydarzeniach
kulturalnych, mediach, służbie zdrowia,
firmach. Portal może też być miejscem,
gdzie poprzez czaty i fora dyskusyjne
użytkownicy mogą się wypowiadać i prezentować swoje poglądy. Zaletą portalu
jest jego ponadlokalny zasięg, reklamuje

go 330 bibliotek publicznych działających w woj. mazowieckim. W krótkim
czasie platforma ta ma szansę stać się jednym z najważniejszych nośników wiedzy
o Mazowszu.
Kulturalna biblioteka
Biblioteka w Kozienicach od czasu
przeniesienia się na ul. J. Kochanowskiego w 1989 r. prowadzi bardzo aktywną
działalność kulturalną, przez wielu porównywaną do działalności Muzeum
i Domu Kultury. Przy Bibliotece ma siedzibę Towarzystwo Miłośników Ziemi
Kozienickiej. Niewątpliwie to wieloletnie sąsiedztwo i współpraca zaowocowało skupieniem się Biblioteki na działalności na rzecz kreowania i utrwalania
tożsamości regionalnej. Nasza czytelnia
wielokrotnie była salą wystawową miejscowych i regionalnych twórców. Warto tu zaznaczyć, że bibliotekę odwiedza

codziennie około 100 czytelników, więc
percepcja wystaw w społecznej świadomości jest najwyższa spośród wszystkich
instytucji je organizujących. Biblioteka zorganizowała dziesiątki konferencji
i wykładów historycznych z udziałem pracowników naukowych, podczas których
poznawaliśmy regionalną historię. Działania te owocowały inicjowaniem badań
historycznych w ośrodkach uniwersyteckich, a w konsekwencji zebraniem materiałów do opublikowania monografii Kozienic oraz dziesiątek artykułów w ZIEMI
KOZIENICKIEJ – periodyku, w którym
coraz więcej ukazuje się artykułów na
temat poszczególnych miejscowości powiatu kozienickiego. Obecnie autorami
są coraz częściej lokalni historycy, posiadający profesjonalny warsztat, a prace
Dokończenie na str. 3
www.kozienicepowiat.pl
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ich częstokroć nie odbiegają poziomem
od prac historyków z tytułami naukowymi. Dzisiaj pracownicy Biblioteki wydają
lub opracowują do druku niemal wszystkie ważniejsze wydawnictwa regionalne. W 2005 r. wystawialiśmy je m in. na
49. Międzynarodowych Targach Książki
w Warszawie.
Gdy w 2005 r biblioteka wojewódzka
w Warszawie rozpoczęła przyznawanie
Nagrody Kierbedziów dla wyróżniających się bibliotek – za pielęgnowanie tożsamości regionalnej otrzymała ją spośród
330 bibliotek mazowieckich – Biblioteka
Publiczna Gminy Kozienice.
Obecnie działalność kulturalna Biblioteki wyraża się poprzez organizację: wystaw edukacyjnych i plastycznych, spotkań autorskich, konkursów, wieczorów
poezji, wykładów i odczytów upamiętniających ważne wydarzenia, lub promujących nowe zjawiska kulturowe. Rocznie
organizujemy ponad 20 takich imprez.
Od 2005 r. Biblioteka prowadzi cykl
imprez kulturalnych pod wspólną nazwą
„Sztuka naszych sąsiadów”. W ramach
cyklu prezentowana jest twórczość, głównie plastyczna artystów amatorów i profesjonalistów z ościennych miejscowości.
Dotychczas prezentowaliśmy środowiska
twórcze ze Zwolenia, Garbatki-Letnisko,
Pionek i Warki.
W 2005 r. Biblioteka zainicjowała cykl
pt „Lekcja historii w Bibliotece”. Celem
organizowanych spotkań jest kształtowanie świadomości historycznej Kozieniczan. Podjęliśmy współpracę z Instytutem
Pamięci Narodowej, która zaowocowała
serią wystaw i odczytów przygotowanych
przez Biuro Edukacji Publicznej IPN np.:
wystawa „Sowieckie Piekło” „Zwyczajny resort ludzie i metody Bezpieki w latach 1945-1956”, „Stan wojenny – spoj-

Przyjazna Biblioteka
www.kozienicepowiat.pl

rzenie po latach” czy
„Twarze radomskiej
bezpieki”.
Edukacyjnym wystawom
zawsze towarzyszą
profesjonalne
odczyty. Działania te
są wysoko oceniane
przez szkoły, wielu
nauczycieli przyprowadza swych uczniów, na te specyficzne „lekcje historii”.
Biblioteka wspiera
więc działania dydaktyczne
szkoły.
Bibliotekarki odwie- Spotkanie z Wojciechem Cejrowskim
dzają
przedszkola
udało nam się zorganizować ogólnopoli młodsze klasy szkół podstawowych,
ski konkurs literacki. Pierwszy poświęcogdzie prezentując baśnie i opowiadania
ny był upamiętnieniu 85-lecia Biblioteki,
dla dzieci – często w teatralnych strojach,
drugi bardziej uniwersalny pod hasłem
skutecznie zachęcają dzieci do czytania.
„Ja i mój świat”. Do Biblioteki napłynęło
Rocznie naszą placówkę odwiedza ponad
łącznie blisko 300 prac z całej Polski, re20 wycieczek szkolnych.
klamowaliśmy w ten sposób nasz region,
Od 2007 r organizujemy konkurs pt.
wydaliśmy też interesujący tomik pokon”Moja mała Ojczyzna w Internecie”,
kursowy, który obecnie stanowi gadżet
adresowany jest on do starszych uczniów,
reklamowy Biblioteki. W br. ogłosiliśmy
a jego celem jest opracowanie informacji
konkurs literacki dla młodzieży pod hao historii i walorach turystycznych powiasłem „Fascynujące ogrody, lustra, dywatu kozienickiego i publikacja w Internecie.
ny i czarodzieje w moim opowiadaniu”.
W 2008 r zgromadziliśmy bardzo
Z biblioteki do USA?
dużo eksponatów związanych z histoW br. jesteśmy współorganizatorem
rią II wojny światowej i okupacji w pokonkursu „Libros Lege” (czytaj książki),
wiecie kozienickim. Opracowana na ich
laureaci wyjadą na tygodniowy pobyt do
bazie wystawa „Pamiętajmy” zapoczątChicago w Stanach Zjednoczonych. Po
kowała nasze działania mające na celu
szczegóły odsyłam na nasza stronę interuczczenie 70. rocznicy wybuchu wojny.
netową: www.biblioteka-kozienice.net.pl
W br. ogłosiliśmy konkurs pt. „Ocalić
Wszystkie nasze działania podejmuod zapomnienia – świadectwa przeszłojemy z myślą, aby jak najlepiej służyć
ści 1939-45”. Mamy nadzieję, iż napłyspołeczeństwu. Nasza coraz lepiej wyną prace, które przez nas opracowane
kształcona kadra cechuje się wysokim
i opublikowane będą stanowiły doskonaprofesjonalizmem w tradycyjnej działalły przyczynek do poznania najnowszej
ności bibliotecznej, chętnie też inicjuje
historii ziemi kozienickiej.
wszelkie działania kulturalne i kulturoW celu promocji czyteltwórcze, coraz bardziej rozumiemy, że
nictwa organizujemy spotnasza aktywność w środowisku, także
kania autorskie z popularna tym polu, zadecyduje w przyszłości
nymi autorami dla dzieci,
o naszym być albo nie być.
młodzieży i osób dorosłych.
Nasze marzenia?
Na przestrzeni ostatnich kilPoprawić bazę lokalową. Wszystku lat gościli u nas m. in.
kie placówki oprócz Filii w RyczywoA. Onichimowska, W. Cejle cierpią na ciasnotę. Biblioteka na
rowski, M. Parowski, E.
Kochanowskiego od dwóch lat podejNowak, J. Tyszkiewicz, W.
muje starania o pozyskanie środków
Piasecka, D. Gellner, M.
zewnętrznych na rozbudowę. Na razie
Fox, J. Hen, L. Fabisińska,
niestety bez skutku.
C. Harasimowicz, W. Pestka, K. Petek, Z. Masternak.
E.S.
W latach 2006 – 2007
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RODZINY ZASTĘPCZE – NOWY DOM DLA
SAMOTNYCH DZIECI
Rodziny zastępcze stanowią jedną
z podstawowych form opieki i wychowania nad dziećmi pozbawionymi całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.
Rodziny zastępcze funkcjonują na określonych prawem warunkach, które reguluje
ustawa o pomocy społecznej z 12 marca
2004 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz.
728) oraz rozporządzenie Ministra Polityki
Społecznej z dnia 18 października 2004 r.
w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 233 poz. 2344 z późn. zm.).
Celem funkcjonowania rodzin zastępczych jest stworzenie warunków, w których dzieci będą wzrastały w poczuciu
bezpieczeństwa nie tylko pod względem
materialnym ale i psychicznym, aby jak
najlepiej były przygotowane do samodzielnego życia w społeczeństwie.
Tylko bliskie i nacechowane pozytywnymi emocjami relacje mogą być podstawą do prawidłowego rozwoju młodego
człowieka i takie środowisko życia należy
stworzyć dzieciom, którym zabrakło ciepła rodzinnego.
Na terenie powiatu kozienickiego
aktualnie funkcjonuje 54 rodziny zastępcze, w których umieszczone jest
65 dzieci. W większości są to rodziny zastępcze spokrewnione z dziećmi. Tylko
sześć rodzin pełni funkcję rodziny zastępczej niespokrewnionej.
Jednym z zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest większe zaangażowanie rodzin, które świadomie po
przebyciu odpowiednich szkoleń mogłyby
podejmować się pełnienia funkcji rodziny
zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem,
a także zawodowej niespokrewnionej rodziny zastępczej.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej rodziny zastępcze zawodowe niespokrewnione z dziećmi dzielą się na: wielodzietne, specjalistyczne i o charakterze
pogotowia rodzinnego.
W rodzinie wielodzietnej umieszcza
się w tym samym czasie nie mniej niż
troje i nie więcej niż sześcioro dzieci.
W zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem specjalistycznej rodzinie zastępczej
umieszcza się dzieci niedostosowane społecznie albo dzieci z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki i pielęgnacji.
W zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej o charakterze
pogotowia rodzinnego umieszcza się nie
więcej niż troje dzieci na pobyt okresowy
do czasu unormowania sytuacji życiowej
dziecka, nie dłużej niż na 12 miesięcy.
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Pełnienie funkcji rodziny zastępczej
może być powierzone małżonkom lub
osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:
• dają rękojmię należytego wykonywania
zadań rodziny zastępczej,
• mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
• nie są lub nie były pozbawione władzy
rodzicielskiej, nie są ograniczone we
władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona,
• nie są chore na chorobę uniemożliwiającą
właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało
stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
• mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
• uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziny.
Ponadto pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem
rodziny zastępczej wymaga: odbycia
szkolenia oraz uzyskania zaświadczenia
kwalifikacyjnego.
Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.
Rodzinie zastępczej udziela się comiesięcznej pomocy pieniężnej na każde
umieszczone w niej dziecko. Zawodowa
niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza otrzymuje wynagrodzenie z tytułu
świadczonej opieki i wychowania zgodnie
z zawartą umową cywilno-prawną.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach poszukuje kandydatów na szkolenia rodzin zastępczych niespokrewnionych, którzy po
uwzględnieniu:
– predyspozycji psychofizycznych do
pełnienia tej funkcji,
– umiejętności i doświadczeń niezbędnych w opiece nad dziećmi o szczególnych potrzebach, zostaną skierowani
na odpowiednie szkolenia, a po uzyskaniu zaświadczenia kwalifikacyjnego mogliby w przyszłości przyjąć
w opiekę dzieci opuszczone, zaniedbane i nieszczęśliwe.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kozienicach ul.
Świerczewskiego 20, tel. 048 611-02-25,
611-02-26.
Danuta Figlewicz
Pracownik socjalny PCPR
w Kozienicach

10 – lecie koła
pzn kozienice
Koło Polskiego Związku Niewidomych
w Kozienicach zostało założone 20 maja
1990r. Założycielem i pierwszym przewodniczącym Zarządu Koła był Jan Żuchowski.
Obecnie zrzeszamy 100 osób z dysfunkcją
narządu wzroku z powiatu kozienickiego.
Prowadzimy działalność rehabilitacyjną
poprzez organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, spotkań integracyjnych a także
szkoleń z zakresu: posługiwania się białą
laską, nauki życia codziennego i nauki obsługi komputera.
Organizujemy spotkania integracyjne z członkami innych Kół PZN z terenu Mazowsza i całej Polski. Członkowie
Zarządu Koła w Kozienicach najbardziej
cenią sobie osiągnięcia w rehabilitacji
społecznej. Służą temu Turnusy Rehabilitacyjne dla członków Koła Kozienickiego, a także organizacja wyjazdów
poglądowych do ośrodków zajmujących
się rehabilitacją niewidomych.
Posiadamy w bibliotece książki mówione, osoby niewidome zaopatrujemy w białe
laski, zegarki mówione, igły brajlowskie,
papier brajlowski i tabliczki. Pomagamy
niewidomym w rozliczaniu PIT – ów. Prowadzimy lekcje poglądowe w szkołach na
temat ,,Jak możesz pomóc niewidomemu”.
Działalność statutowa Polskiego
Związku Niewidomych opiera się na zaangażowaniu samych niewidomych jak
i widzących przyjaciół i członków rodzin.
Wszystkie nasze dokonania na rzecz
kozienickiego środowiska niewidomych są
możliwe dzięki życzliwości i zrozumieniu
naszych potrzeb zarówno ze strony władz
samorządowych jak i przedstawicieli administracji państwowej. Nie moglibyśmy
wiele zrobić bez pomocy finansowej otrzymanej z różnych źródeł. Bazujemy głównie
na środkach pozyskanych z Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie jak i innych
formach pomocy finansowej i rzeczowej
otrzymywanej od Gminy Kozienice i Starostwa Powiatowego. Oczywiście mamy też
wielu indywidualnych sponsorów, których
życzliwość pozwala nam skutecznie pracować na rzecz kozienickiego środowiska
niewidomych .
Program obchodów 10-lecia Koła PZN
w Kozienicach
20.V.2009 r. – godz. 10.30 msza św.
w Kościele p.w. św. Krzyża
godz. 11.30 wręczenie odznaczeń, nagród, koncert
21.V.2009 r. – godz. 10.00 Muzeum Regionalne wystawa prac osób niewidomych z województwa mazowieckiego.
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ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO MATURZYSTÓW
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach
Ul. Zdziczów 1
26 – 900 Kozienice

tel. (048) 614 66 99
fax. (048) 614 66 91
wako@praca.gov.pll
www.pupkozienice.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
W roku 2009 Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach kontynuuje realizację Projektu systemowego „Wspierajmy bezrobotnych”. Projekt współfinansowany jest
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany jest w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007 – 2013.
Kwota przeznaczona na realizację Projektu w roku 2009 wynosi niemal
3 400 000 złotych. Dzięki tym środkom Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach
w roku 2009 obejmie wsparciem około 570 osób bezrobotnych z Powiatu kozienickiego.
Formy wsparcia z jakich osoby bezrobotne będą korzystać w roku 2009 to:
• Staże (ze wsparcia tego skorzystają zarówno osoby, które rozpoczęły odbywanie stażu w roku ubiegłym jak też zupełnie nowi uczestnicy, którzy rozpoczną staż w roku
2009)
• Przygotowanie zawodowe (dotyczy osób, które rozpoczęły tę formę wsparcia jeszcze
w ubiegłym roku)
• Szkolenia indywidualne (według potrzeb osób bezrobotnych) oraz grupowe
• Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Realizacja projektu pozwala zatem na zwiększenie liczby osób objętych formami wsparcia oferowanymi przez Urząd Pracy. W najbliższym okresie PUP Kozienice zachęca do skorzystania ze wsparcia w ramach Projektu osoby bezrobotne
zainteresowane:
• Stażami
• Jednorazowymi środkami na podjęcie działalności gospodarczej
• Szkoleniami indywidualnymi
• Szkoleniami grupowymi takimi jak: „glazurnik posadzkarz”, „ocieplanie budynków
nowoczesnymi metodami”, „monter instalacji wodno-kanalizacyjnych i c.o.”, „kurs
kroju i szycia”.
Szczegółowe informacje na temat Projektu można uzyskać w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Kozienicach, Ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice pok. Nr 10,
Tel. 048 614 66 81.
Informacja dla pracodawców!
Pierwszego lutego 2009 roku weszła w życie znowelizowana Ustawa o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Osoby powyżej 25 roku życia, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (określone w Art. 49 Ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), które były do tej pory aktywizowane w ramach półrocznego przygotowania zawodowego aktualnie (po
zmianie ustawy) mogą być aktywizowane w ramach półrocznych staży.
Zgodnie z Artykułem 49 wymienionej ustawy mogą to być osoby, które zaliczają
się między innymi do kategorii:
– bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
– bezrobotnych powyżej 50 roku życia, bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
– bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku
życia.
Zapraszamy pracodawców do składania wniosków na realizację staży dla tej
kategorii osób!!!

www.kozienicepowiat.pl

W piątek 24 kwietnia w kozienickich
szkołach ponadgimnazjalnych odbyło się
zakończenie roku szkolnego tegorocznych maturzystów. W Zespole Szkół Nr
1 w uroczystym zakończeniu roku szkolnego wzięli udział także wychowawcy
i rodzice uczniów oraz przedstawiciel samorządu powiatowego. Dyrektor szkoły
Ryszard Zając powiedział m. in. „jestem
naprawdę głęboko usatysfakcjonowany
tym, że 100% uczniów ukończyło szkołę.
Należą wam się brawa i ja sobie bym też
życzył, aby taki wynik osiągnęły młodsze roczniki, które w czerwcu będą do
następnych klas promowane. Też jestem
głęboko usatysfakcjonowany tym, że
wszyscy – 367 osób przystąpi do matur”.
24 kwietnia rok szkolny zakończyli też
uczniowie trzecich klas I Liceum Ogólnokształcącego im . St. Czarnieckiego.

Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki
(drugi od prawej) w I LO w Kozienicach
W zakończeniu uczestniczyli wraz z uczniami nauczyciele, rodzice i wicestarosta
powiatu Józef Grzegorz Małaśnicki. Jak
powiedziała dyrektor Ewa Malec „dzisiejszy dzień kończy 3-letni etap waszej
współpracy, bycia z tą szkołą i nauczycielami. Tu zdobywaliście wiedzę, umiejętności, doświadczenie i mam nadzieję,
że ta właśnie wiedza będzie wam służyć
w przyszłości, będzie przydatna przy
ukończeniu studiów i przy realizacji waszej kariery zawodowej”. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego
głos zabrali przedstawiciele tegorocznych maturzystów. W imieniu wszystkich
absolwentów podziękowali wychowawcom za opiekę i naukę oraz pożegnali się
z młodszymi kolegami.
W obu szkołach odbyło się wręczenie nagród najlepszym absolwentom oraz
przekazanie sztandaru młodszym uczniom.
mAGDALENA dOMAGAŁA
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INFORMACJA Z WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KOZIENICACH

Wydział Budownictwa i Architektury
prowadzi sprawy z zakresu administracji
architektoniczno – budowlanej z terenu
Powiatu Kozienickiego obejmującego
gminy: Garbatka-Letnisko, Gniewoszów,
Głowaczów, Grabów n/Pilicą, Kozienice,
Magnuszew i Sieciechów.
Do podstawowych zadań organu administracji architektoniczno – budowlanej należy:
– wydawanie decyzji administracyjnych
w sprawach określonych ustawą z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156, poz. 1118
z 2006 r.) tj. o pozwoleniu na budowę
lub rozbiórkę; o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę; o przeniesieniu
decyzji pozwolenia na budowę;
– przyjmowanie zgłoszeń: zamiaru wykonania robót budowlanych, budowy lub
rozbiórki (dotyczy robót i obiektów nie
wymagających uzyskania pozwolenia
na budowę) oraz zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu;
– wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych;
– prowadzenie rejestrów: wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę;
– wydawanie decyzji administracyjnych
w sprawach określonych ustawą z dnia
10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity
tekst Dz. U. Nr 193, poz. 1194 z 2008 r.
Do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę należy dołączyć:
1. cztery egzemplarze projektu budowlanego
wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi
przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o przynależności projektanta do odpowiedniej Izby samorządu zawodowego
aktualnym na dzień sporządzenia projektu;
2. oświadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomością na cele
budowlane;
3. ostateczną decyzję o warunkach zabudowy lub zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Do zgłoszenia zamiaru wykonania
robót budowlanych, budowy lub rozbiórki należy dołączyć:
1. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót budowlanych;
2. mapę geodezyjną ze wskazaniem
obiektu objętego zgłoszeniem;
3. projekt zagospodarowania działki lub
terenu wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane (w przypadku budowy małej
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architektury w miejscach publicznych);
4. projekt zagospodarowania działki lub
terenu wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta
posiadającego wymagane uprawnienia
budowlane (w przypadku budowy przyłączy: wod. – kan.; gazowego; cieplnego;
elektroenergetycznego) oraz dodatkowo
uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych ( w przypadku budowy instalacji zbiornikowej
gazu do budynków mieszkalnych);
5. oświadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomością na cele
budowlane.
Do wniosku zgłoszenia zamiaru
zmiany sposobu użytkowania obiektu
budowlanego:
1. opis i rysunek określający usytuowanie
obiektu budowlanego w stosunku do
granic nieruchomości i innych obiektów
budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu
budowlanego, w której zamierza się
dokonać zmiany sposobu użytkowania;
2. opis techniczny określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz
jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno – użytkowymi, w tym wielkościami
i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby,
również danymi technologicznymi;
3. oświadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomością na cele
budowlane,
4. zaświadczenie wójta lub burmistrza
o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
albo ostateczną decyzję o warunkach
zabudowy terenu, w przypadku braku
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
6. w zależności od potrzeb - pozwolenia,
uzgodnienia lub opinie innych organów
wymagane przepisami szczególnymi.
Do wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego lub użytkowego należy dołączyć:
1. kopię dokumentu o prawie do dysponowania nieruchomością (akt notarialny,
zaświadczenie z ksiąg wieczystych lub
postanowienie sądu);
2. rzut lokalu mieszkalnego/użytkowego;
3. kopię mapy geodezyjnej z zaznaczonym obiektem w którym znajduje się
lokal mieszkalny/użytkowy.
Do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej należy dołączyć:

1. mapę w skali co najmniej 1:5000
przedstawiającą proponowany przebieg
drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz
istniejącego uzbrojenia terenu;
2. analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;
3. mapy zawierające projekty podziału
nieruchomości, sporządzone zgodnie
z odrębnymi przepisami;
4. określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
5. cztery egzemplarze projektu budowlanego
wraz z zaświadczeniem, o którym mowa
w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r. z późniejszymi zmianami) aktualnym na dzień
opracowania projektu;
6. w przypadku obiektów usytuowanych na
terenach zamkniętych i terenach, o których
mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo
budowlane, postanowienie o uzgodnieniu
z organem administracji architektoniczno
– budowlanej, o którym mowa w art. 82
ust. 2 ustawy Prawo budowlane, projektowanych rozwiązań w zakresie:
a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych
od strony dróg, ulic, placów i innych
miejsc publicznych;
b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz
sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego,
a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.
7. opinie:
a) dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej
– w odniesieniu do inwestycji obejmującej wykonanie urządzeń wodnych oraz
w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach
bezpośredniego zagrożenia powodzią;
b) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących
własność Skarbu Państwa, będących
w zarządzie Lasów Państwowych;
c) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do
dóbr kultury chronionych na podstawie
odrębnych przepisów;
d) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii
kolejowych;
e) innych organów wymaganych przepisami odrębnymi.
8. wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne.
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Oświata

Informacje o szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu kozienickiego
Kryteria przyjęć do klasy pierwszej

we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych
Uczniowie będą przyjmowani do szkół ponadgimnazjalnych według kryterium punktowego uwzględniającego:
• wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatniej klasie gimnazjum
• oceny na świadectwie końcowym.
Punktacja ocen na świadectwie końcowym gimnazjum: oceny na świadectwie końcowym z 4 przedmiotów: jęz. polskiego,
jęz. obcego, matematyki i czwartego przedmiotu, w zależności
od wybranej klasy.
Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych:
celujący – 18 pkt., bardzo dobry – 14pkt.
dobry – 10 pkt., dostateczny – 6 pkt., dopuszczający – 2 pkt.
Ponadto, kandydat może otrzymać 14pkt., jeżeli był uczestnikiem olimpiady lub konkursu przedmiotowego na poziomie wojewódzkim lub wyższym, 2pkt. za świadectwo z wyróżnieniem, 4pkt.
za osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu
wojewódzkim, 2pkt. za osiągnięcia sportowe lub artystyczne na
szczeblu powiatowym, 2pkt. za inne osiągnięcia, odnotowane

w świadectwie ukończenia gimnazjum, do 6pkt. za średnią arytmetyczną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, uzyskaną
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Przy wyliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące
wartości punktowe ocen: celujący – 6pkt., bardzo dobry – 5pkt.,
dobry – 4pkt., dostateczny – 3pkt., • dopuszczający – 2pkt.
Za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum kandydat otrzymuje potwierdzoną zaświadczeniem
ilość punktów uzyskanych na egzaminie. Maksymalna liczba
punktów możliwych do uzyskania wynosi 200 (100 punktów
za wyniki egzaminu zawarte w zaświadczeniu i 100 punktów
za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum).
Kandydat powinien dostarczyć do szkoły, zgodnie z terminarzem podanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, wypełniony formularz dostępny w szkole i na stronie internetowej oraz
następujące załączniki: świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie o wyniku egzaminu przeprowadzonego w gimnazjum,
kartę zdrowia i 2 fotografie podpisane ołówkiem.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2009/2010

• Od 6 do 19 maja do godz.13.00. kandydaci do klas pierwszych składają kwestionariusze (do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie
internetowej danej szkoły).
• Od 15 do 18 czerwca do godz.13.00 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkoły.
• Od 19 do 22 czerwca do godz. 14.00 kandydaci składają kopie świadectw ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia z egzaminu
przeprowadzonego w ostatnim roku nauki, poświadczone za zgodność z oryginałem.
• Od 22.06. godz.14.00 do 25.06. godz.14.00 szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne prowadzą postępowanie rekrutacyjne wg przyjętych procedur.
• 25 czerwca godz.14.00 szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych do I klasy.
• Od 25 czerwca godz.14.00 do 29 czerwca godz.14.00 kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają własnoręcznym podpisem wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz dostarczają oryginał świadectwa i zaświadczenia z egzaminu.
• 29 czerwca godz.16.00 szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili
wolę uczęszczania do szkoły, umieszczając nazwiska zgodnie z uzyskaną liczbą punktów.
• 30 czerwca i 1 lipca do godz.12.00 kandydaci nieprzyjęci składają dokumenty do tych szkół, które prowadzą rekrutację uzupełniającą.
• 1 lipca godz.14.00 szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają wyniki rekrutacji uzupełniającej.
• Od 1 lipca od godz. 14.00 do 3 lipca do godz.14.00 kandydaci przyjęci w wyniku rekrutacji uzupełniającej składają podpisy potwierdzające
wolę podjęcia nauki w szkole oraz oryginał świadectwa i zaświadczenia z egzaminu.
• 3 lipca godz.15.00 szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy przyjętych do pierwszej klasy na rok szkolny 2009/2010.
• 3 lipca godz.15.30 dyrektorzy informują właściwe Delegatury o liczbie przyjętych do I klasy oraz o ilości wolnych miejsc.
• Od 24 do 28 sierpnia szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne przeprowadzą dodatkową rekrutację do szkół, które nie dokonały naboru.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Opactwie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Opactwie
Opactwo 18
26-922 Sieciechów
tel./fax. 048-621-60-03
tel. 048-621-68-83

www.kozienicepowiat.pl

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Opactwie funkcjonuje:
• Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla młodzieży o obniżonej
sprawności intelektualnej w st. znacznym i umiarkowanym.
Do szkoły przyjmowani są absolwenci gimnazjum specjalnego
oraz absolwenci masowych gimnazjów realizujących program
szkoły specjalnej dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadający orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną. Program edukacyjno-terapeutyczny tej szkoły jest realizowany w następujących dziedzinach: sprawność
motoryczna, obsługiwanie siebie, porozumiewanie się, zachowania społeczne, umiejętność praktyczna i wiedza o świecie.
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Oświata

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach

I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
ul. Warszawska 19, 26-900 Kozienice
tel.: (48) 614-26-08, (48) 611-01-02
faks: (48) 614-26-08
e-mail: lo@kozienicepowiat.pl
www.lo-kozienice.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy jest
dostępny w szkole
i na stronie internetowej
www.lo-kozienice.edu.pl
Szczegółowe informacje można
uzyskać w sekretariacie szkoły
w godz. 7:30 – 15:30
tel. 048 614 – 26 – 08

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach oferuje w roku szkolnym 2009/2010 następujące klasy:
Klasy

IA

IB

Przedmioty
nauczane w zakresie
rozszerzonym
matematyka,
informatyka,
(dodatkowe godziny
fizyki)
fizyka, matematyka,
(dodatkowe godziny
informatyki), sekcja
pływacka

Języki obce

Przedmioty, z których
oceny przeliczane są na
punkty przy rekrutacji

j. angielski,
j. niemiecki

j. polski, matematyka,
informatyka, fizyka

j. angielski,
j. niemiecki

j. polski, fizyka,
matematyka, informatyka,

IC

matematyka, geografia,
j. angielski

j. angielski,
j. niemiecki

j. polski, j. obcy,
geografia, matematyka

ID

biologia,
(dodatkowe
fizyki)

j. angielski,
j. niemiecki

j. polski, biologia, chemia,
j. obcy

IE

języka polski, historia i
wiedza o społeczeństwie

j. angielski,
j. francuski

j. polski, historia, wiedza
o społeczeństwie, j. obcy

IF

kierunek społecznoprawny: historia, wiedza
o społeczeństwie, j.
angielski

j. angielski,
j. rosyjski lub
j. niemiecki

j. polski, historia, wiedza
o społeczeństwie, j. obcy

chemia,
godziny

Oferujemy naukę j. łacińskiego, którego
znajomość przyczynia się do szybszej nauki
większości europejskich języków nowożytnych (opartych w składni, fleksji i leksyce na
łacinie), poszerzenia wiedzy o języku ojczystym, rozpoznawania i rozumienia łacińskich
zapożyczeń w polskiej terminologii medycznej, prawniczej, politycznej, rozumienia podstawowych sentencji i zwrotów łacińskich.
Uwaga! Nauczanie języków nowożytnych będzie realizowane w grupach
z uwzględnieniem stopnia opanowania języka obcego (we wrześniu przeprowadzany będzie test kwalifikacyjny).
Nauka w klasach o rozszerzonym programie nauczania matematyki, informatyki
i fizyki otwiera przed uczniami możliwość
studiowania na kierunkach informatycznych,
matematyczno-fizycznych, politechnicznych,
ekonomicznych, telekomunikacyjnych. Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i profesjonalnie przygotowaną kadrę
oraz centrum multimedialne umieszczone
w bibliotece szkolnej, dostępne dla każdego
ucznia. W trakcie nauki uczniowie zapozna-
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ją się z zagadnieniami: systemy operacyjne, elementy UTK, sieci globalne i lokalne,
oprogramowanie użytkowe, elementy grafiki komputerowej, algorytmika i programowanie, projektowanie stron internetowych.
Stwarzamy możliwość intensywnego rozwoju fizycznego poprzez utworzenie sekcji
pływackiej (dodatkowe zajęcia na basenie
w wymiarze 2 godzin tygodniowo).
Edukacja w klasie biologiczno-chemicznej ukierunkowana jest na przygotowanie do studiów na następujących
kierunkach: biologia, chemia, biotechnologia, ochrona środowiska, farmacja, medycyna, weterynaria i pokrewnych.
W klasach humanistycznych można
rozwijać swoje zainteresowania z dziedziny literatury, języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, historii
sztuki. W ten sposób przygotowujemy
naszych uczniów na kierunki uniwersyteckie /dziennikarstwo, kulturoznawstwo,
polonistyka, prawo, socjologia, historia,
historia sztuki, psychologia, socjologia,
pedagogika i inne/

Nauka

Uczniowie mogą rozwijać swoje talenty w licznych kołach zainteresowań:
matematycznym, fizycznym, polonistycznym, chemicznym, teatralnym, informatycznym, fotograficznym, szachowym,
sportowym, językowym oraz w redakcji
gazety szkolnej i klubie filmowym.
W LO redagowana jest gazetka szkolna
„gLOn”.
Młodzież szkolna otoczona jest opieką logopedy oraz psychologa. Prężnie
działa wolontariat.

Sport

Uczniowie, którzy interesują się sportem, mogą skorzystać z bogatej oferty zajęć sportowych prowadzonych w ramach
Szkolnego Klubu Sportowego (siatkówka,
koszykówka, piłka ręczna, step, aerobik, zajęcia taneczne, pływanie, Nordic Walking).

Ważne dla dojeżdżających!

Szkoła mieści się w centrum miasta (bardzo blisko dworca PKS i przystanków BUS).

Wypoczynek

W liceum często organizowane są wyjazdy do kina, teatru, muzeum oraz kilkudniowe wycieczki krajowe i zagraniczne (Wielka
Brytania, Niemcy, Włochy, Francja).
Od czterech lat uczniowie przygotowują
na początku roku szkolnego Festyn Ekologiczny, a pod koniec pierwszego semestru
nauki, nieprzerwanie od 23 lat, Festiwal
Muzyków Amatorów „SanLOremo”.
Młodzież bierze aktywny udział w organizowanych projektach edukacyjnych, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, np.:
„Sukces ucznia promocją szkoły”, „Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży”.
W czasie ferii organizowane są
warsztaty teatralne pod kierunkiem studentów-wolontariuszy.

Wyposażenie szkoły

Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę z Multimedialnym Centrum Informacyjnym dostępną dla naszych
uczniów w godzinach pracy szkoły.
Na korytarzu szkolnym jest do dyspozycji uczniów kserokopiarka.
Szatnia wyposażona jest w zamykane
szafki osobiste.
W ogródku przyszkolnym znajduje się
punkt gastronomiczny.
Minimalna łączna liczba punktów,
jaką powinien uzyskać kandydat
do I LO wynosi 100.
www.kozienicepowiat.pl

Zespół Szkół Nr 1

Oświata

im. Legionów Polskich w Kozienicach
Zespół Szkół Nr 1
im. Legionów Polskich w Kozienicach
ul.Warszawska 72 26-900 Kozienice
tel. (0-48) 6146783
e-mail:zs1.kozienice@wp.pl
www.zslp.edu.pl

Uczniowie zamiejscowi mają możliwość zamieszkania w internacie szkoły

Nauka

W szkole prężnie działają organizacje
uczniowskie oraz koła zainteresowań.
Zajęcia językowe, komputerowe i laboratoria są prowadzone w małych grupach.
Uczniowie szkoły mają możliwość
uzyskania międzynarodowych certyfikatów potwierdzających kwalifikacje tzw.
“Europassów” oraz innych certyfikatów.
Czynnie uczestniczą w realizacji
międzynarodowych programów edukacyjnych Comenius i Leonardo da Vinci.
W ramach tych programów młodzież ma
możliwość wyjazdów zagranicznych na
międzynarodowe warsztaty lub praktyki
zawodowe.

z lokalnym środowiskiem. Cieszy się coraz lepszą jego opinią.
Szkoła realizuje programy edukacyjne we współpracy z instytucjami szkoleniowymi i szkołami z Niemiec, Austrii,
Wielkiej Brytanii i Włoch.
WITRYNY MIĘDZYNARODOWYCH
PROJEKTÓW REALIZOWANYCH
W SZKOLE
HTTP://LEONARDO.ZSLP.EDU.PL
HTTP://COMENIUS.ZSLP.EDU.PL
HTTP://BLEUS.ZSLP.EDU.PL

Oferta edukacyjna
na rok szkolny 2009/2010
Szkoły ogólnokształcące (trzyletnie):
• LO z rozszerzonym programem matematyki, informatyki
• LO z rozszerzonym programem matematyki, geografii
• LO z rozszerzonym programem matematyki, fizyki
• LO z rozszerzonym programem języka
polskiego, historii
• LO z rozszerzonym programem biologii, chemii
• Liceum Profilowane o profilu zarządzanie informacją
Technika zawodowe (czteroletnie):
• Technikum Mechaniczne
• Technikum Ekonomiczne
• Technikum Elektryczne
• Technikum Hotelarstwa
• Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych
Szkoły zasadnicze:
• Ślusarz (3-letnia)
• Elektryk (3-letnia)
• Wielozawodowa (2 lub 3-letnia)
• Sprzedawca (2-letnia)
• Mechanik monter maszyn i urządzeń
przemysłowych (3-letnia)

Bezpieczeństwo

Szkoła jest chroniona i monitorowana,
a także pod stałą opieką medyczną, dzięki czemu uczniowie czują się w niej bezpiecznie.

Wyniki

Uczniowie szkoły uzyskują dobre wyniki na egzaminie maturalnym. Dzięki
temu zdecydowanie wzrastają ich szanse
na zdobycie indeksów wyższych uczelni.

Baza dydaktyczna

Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, laboratoriami, w tym kilkoma
pracowniami komputerowymi, w których
uczniowie mają stały dostęp do Internetu.
W placówce nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje.
Szkoła posiada również bardzo dobrze
wyposażoną bibliotekę i czytelnię z centrum multimedialnym.

Współpraca

ZS Nr 1 w Kozienicach współpracuje
www.kozienicepowiat.pl
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Oświata

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Garbatce-Letnisko

Oferta edukacyjna na
rok szkolny 2009/2010

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Kochanowskiego
w Garbatce-Letnisko
ul. H. Lawendowicz 4
26-930 Garbatka-Letnisko
tel.: /fax 048-621-00-47
zsdwgarbatce@poczta.onet.pl
www.drzewna.home.pl

Technikum o specjalności
(czteroletnie):
• Technik technologii drewna
• Technik leśnik
Zasadnicze Szkoły Zawodowe :
• Stolarz (3-letnia)
• Tapicer (3-letnia)
• Cieśla (3-letnia)
Zaoczne Studium dla dorosłych
o kierunkach:
• Technik technologii drewna (2-letnie)
• Liceum Ogólnokształcące (2-letnie)

S
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Garbatce-Letnisku, zwany potocznie Szkołą Drzewną istnieje od 1948 r.
W ponad 60-letniej tradycji szkoła kształciła młodzież w zawodach poszukiwanych
na rynkach pracy, tj: stolarz, tapicer, cieśla.
Szkołę ukończyło blisko pięć tysięcy cenionych fachowców, którzy stanowią dziś
kadrę polskiego przemysłu drzewnego.
Od 2004 roku szkoła obok istniejącego kierunku nauczania rozszerzyła
swoja ofertę edukacyjną, tworząc nowy
zupełnie kierunek – technik leśnik i co
roku rozszerza ją, dostosowując do bieżących potrzeb rynku.
Ponadto prowadzone są kursy i szkolenia zawodowe w ramach Centrum
Kształcenia Ustawicznego, dające kwalifikacje w zawodach tj: stolarz meblowy, renowator mebli, pilarz drewna,
operator piły spalinowej, itp.
Ciesząca się popularnością szkoła nie
tylko w środowisku lokalnym, znalazła
zainteresowanie wyższej uczelni Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej. Od
października 2009 r. otworzony zostanie
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Garbatce–Letnisku nowy kierunek – studia licencjackie, 3-letnie, zaoczne, które
będą prowadzone przez Wydział Sztuki
Politechniki Radomskiej. Studenci będą
kształcić swoje umiejętności i pogłębiać
zainteresowania na kierunkach: moda
i design oraz architektura wnętrz.
Szkoła niewielka, licząca obecnie
niewiele ponad 200 uczniów, jednak do-
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brze znana w regionie i nie tylko. W roku
ubiegłym 2008 szkoła brała udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich,
gdzie w ramach konkursu „Wyczarowane z drewna” prezentowane były wyroby
wykonane przez młodzież szkolną. Duże
osiągnięcie zdobył uczeń klasy III Technikum Drzewnego – Bartosz Ziemka, który wykonał z różnych kawałków drewna
piłkę nożną. Praca ta zajęła I miejsce na
Międzynarodowych Targach Poznańskich. Ponadto wyróżnione zostały dwie
inne prace, biorące udział w Konkursie:
drewniana karafka z kieliszkami, zrobione metodą intarsji oraz kula z łańcuchem
wykonana z jednego kawałka drewna.
Wiosną tego roku odbył się w Inowrocławiu konkurs na najbardziej aktywną
społecznie instytucję w regionie – „Władysław 2008”. W konkursie tym uczestniczyło Publiczne Gimnazjum w Garbatce
Letnisku – promując naszą placówkę, jako
aktywnie działającą w środowisku lokalnym na rzecz ochrony środowiska. Nasza
szkoła zajęła I miejsce w tym konkursie
i otrzymała statuetkę „Władysław 2008”.
Do najbardziej aktywnych działań
prowadzonych przez naszą placówkę
jest organizowany co roku festyn, w ramach którego odbywa się „akcja Sprzątania Garbatki” Młodzież szkolna wraz
z pedagogami, oprócz tradycyjnych
prac porządkowych prowadzi zabawy,
zawody, loterię fantową, z których dochód przeznaczony jest na pomoc materialną dla młodzieży szkolnej.

Warsztaty Szkolne
Szkoła posiada dobrze wyposażone warsztaty szkolne, gdzie uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności do wykonywania zawodu.
Pracownia Komputerowa
W naszej szkole działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, w którym
można miło spędzić czas „serfując” w sieci i nowoczesną pracownie informatyczną,
świetlicę, stołówkę oraz bibliotekę zawierającą bogaty księgozbiór literatury fachowej, videotekę. Uczniowie korzystają
z nich nie tylko w czasie zajęć lekcyjnych..
Siłownia
Wszystkich zainteresowanych poprawą
kondycji fizycznej przyciąga dobrze wyposażona siłownia
Internat
Przy szkolnej placówce funkcjonuje internat, umożliwiający zakwaterowanie młodzieży mającej utrudniony dojazd do szkoły,
a także Szkolne Schronisko Młodzieżowe
oferujące noclegi z całodobowym wyżywieniem wszystkim zainteresowanym pobytem
w ramach wypoczynku w Garbatce.
Koła zainteresowań
Uczniowie mogą kontynuować i rozwijać
swoje umiejętności w ramach funkcjonujących na terenie szkoły różnego typu kół
zainteresowań. Do najciekawszych należą:
koło leśnictwa, koło sygnalistów, koło recytatorskie i teatralne, koło technologii drewna
informatyczne, SKS.
Rozrywka
Warto wspomnieć również o corocznej
imprezie ogólnoszkolnej, jaką jest Rykowisko – otrzęsiny klas pierwszych, które
przyciąga rzeszę widowni z miejscowej
Garbatki, jak również przedstawicieli
pobliskich nadleśnictw.

W
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www.kozienicepowiat.pl

Wydarzenia

Walczmy o młode talenty, dajmy
im szanse właściwego startu
Najważniejsze w życiu każdego
młodego człowieka to jasno postawiony cel, konsekwentne dążenie do
jego realizacji, ale jeszcze czasami
potrzebna jest odrobina szczęścia.
Tego wszystkiego jak dotychczas można się doszukać w drodze sportowej młodego piłkarza
z UKS Jastrząb Głowaczów – Rafała Wolskiego. Wywalczenie miejsca
w I składzie Legii Warszawa rocznik „92”, okres sześciu miesięcy
adaptacji i udany występ na turnieju
w Szczecinie razem z Legią, szczęśliwy traf i obecność trenera kadry polski
U-17 na tym turnieju, skutkuje powołaniem
na konsultacje. Świadomość wielkiej szansy stojącej przed młodym piłkarzem, wielkiego zamiłowania do piłki, umiejętności
i cel pozostania na dłużej w kadrze sprawia,
iż Rafał przeżywa wspaniałą przygodę z namiastką wielkiej piłki na arenach międzynarodowych. Po przygodzie we Włoszech
w trakcie przygotowań wstępnych, już
w pierwszym spotkaniu udaje mu się
strzelić swą pierwszą bramkę w reprezentacji, w meczu sparingowym z drużyną
włoską Ternana Calcio. W kolejnym meczu z rówieśnikami z Perugii wygranym
6:0, piąta bramka pada po rzucie karnym
wywalczonym przez Rafała. Kolejne
etapy przygotowań reprezentacji Polski to mecze sparingowe z rówieśnikami
z Francji (0:4), następnie z rocznikiem 1991
z Bułgarii(0:0). Kolejni chłopcy odjeżdżają – Rafał zostaje i przychodzi pierwszy
oficjalny mecz w ramach II fazy eliminacji mistrzostw Europy ze Słowenią wygranym 2:0. Rafał zalicza jako debiutant
20 min. W drugim meczu ze Szwajcarią przegranym nieszczęśliwie 0:1 (dwa
strzały przeciwnika), bez udziału Rafała
i ostatni mecz z Grecją wygrany 2:1, Rafał zalicza kolejne 25 min swojej oficjalnej
przygody z reprezentacją Polski U-17.
Myślę, że może on być przykładem

dla wszystkich młodych adeptów piłki
nożnej z naszego regionu, iż nie nazwisko,
nie wielkie miasto, nie wielkie pieniądze
– decydują o tym by coś osiągnąć w sporcie. Trzeba bardzo chcieć, odpowiedzialnie podchodzić do zajęć treningowych,
uwielbiać to co się trenuje i … trafić na
swej drodze na wychowawcę, trenera oddanego temu co robi, a jeszcze lepiej ojca
(to nie koniecznie), i każdy z Was może
znaleźć się na jego miejscu.
Być może w jego ślady pójdą kolejni
wychowankowie UKS Jastrząb Głowaczów z rocznika młodszego 1993. Do
Pawła Wolskiego dołączyli od rundy
wiosennej Paweł Śmielak i Michał Mańturzyk, którzy będą dalej rozwijali swe
umiejętności w Młodziku Radom pod
okiem trenera Dziubińskiego. Pierwsze
swe występy mogą zaliczyć do udanych,
co napawa optymizmem na ich dalszą
przygodę z piłką nożną .
A może już czas by zastanowić się,
czy nie stać nas na to, by stworzyć klasę
sportową o profilu piłkarskim na terenie
powiatu. Ze względu na bazę najlepiej by
było w Kozienicach i pozwolić tym młodym adeptom piłki nożnej rozwijać się
w grupie wyrównanej pod względem
sprawnościowym, umiejętności piłkarskich pod okiem trenerów z powołania.
Czy muszą tracić cenny czas, niezbędny
dla ich rozwoju? Wiemy, że biedne samorządy ledwo finansują drużyny seniorskie,
a praca z młodzieżą to często obowiązek
papierkowy – bo musi być druga lub trzecia drużyna.
Czy to coś daje ? Odpowiadam tak , na
bazie własnego doświadczenia i zajęć treningowych z całą grupą 5 razy w tygodni,
bez obciążenia brakiem dowozu, brakiem
czasu ze strony zawodników, zaniedbania
lekcji – to wszystko nie ma miejsca. To
może być zwyczajne 5 godzin SKS + wf
= sukces sportowy.
K.W.

www.kozienicepowiat.pl

REALNA SZANSA POPRAWY
BAZY SPORTOWEJ
W POWIECIE KOZIENICKIM
Po wspaniałej hali sportowej o wymiarach 36x18 m oddanej do użytku w 2005
roku , pojawiła się w Głowaczowie realna
szansa dalszej poprawy bazy sportowej.
Minister Sportu i Turystyki, zgodnie
z programem rządu, mając na uwadze
udostępnienie społeczeństwu możliwości
aktywnego uprawiania sportu poprzez
rozbudowę infrastruktury sportowej przystąpił do realizacji drugiej edycji programu „Moje Boisko Orlik – 2012”.
Program zakłada wybudowanie nowoczesnych, bezpiecznych, ogólnodostępnych
i nieodpłatnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych. Na terenie województwa mazowieckiego zostało zaplanowanych w tej
edycji 100 boisk. W naszym powiecie w roku
2009 zaplanowana została budowa „Orlika”
w Głowaczowie i dwóch kompleksów w Kozienicach, jeden budowany przez samorząd
powiatowy, drugi przez samorząd gminny.
Kwestia finansowania przedstawia się następująco: 333 tys. brutto z budżetu państwa, 333
tys. z samorządu wojewódzkiego i pozostałą
kwotę wnosi do realizacji zadania samorząd
realizujący boiska. Efekt końcowy po realizacji zadania to dwa boiska sportowe:
– boisko piłkarskie o wymiarach 30m x
62m (pole gry 26m x 56m), ogrodzone
jest po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4 m, z siatki stalowej powlekanej o małych oczkach oraz wyposażone
w piłkochwyty o wysokości min. 6 m,
wykonane z siatki powlekanej i montowane w sposób trwały z podłożem.
– boisko wielofunkcyjne do koszykówki
i piłki siatkowej o wymiarach 19.1m x
32.1m, ogrodzone jest po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4m, z siatki
stalowej powlekanej o małych oczkach.
– oświetlanie kompleksu.
– budynek sanitarno – szatniowy o powierzchni użytkowej ok. 60 m2,
Szansa pojawienia się aż trzech „Orlików
2012”, oświetlonych, dostępnych dla każdego
bez ograniczeń, na terenie naszego powiatu,
to poważny krok w kierunku rozwoju sportu,
a zwłaszcza piłki nożnej. To szansa dla dzieci
i młodzieży na doskonalenie swych umiejętności piłkarskich na boisku, na którym po
kopnięciu piłki nie trzeba będzie jej szukać,
bo nie wiadomo gdzie się odbiła od podłoża ,
to coś wspaniałego…
Wyrazy szacunku i podziękowania dla
samorządów widzących tę potrzebę, słowa
podziękowania dla wójta Stanisława Bojarskiego, który kolejny raz udowadnia, iż
oświata i sport to ważne sprawy dla samorządu gminnego, to wspaniała profilaktyka
i inwestycja w młodego człowieka.
K.W.
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MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ
W 1977 roku przyjechałem z żoną
i trzyletnią córeczką Natalią z Jeleniej
Góry do Kozienic (żona była stypendystką elektrowni „Kozienice” po politechnice Wrocławskiej). Zafascynowani byliśmy piękną zieloną i bardzo wówczas
gęstą Puszczą Kozienicką, ale brakowało
nam gór, z których przyjechaliśmy. Zatrudniłem się w Spółdzielni Inwalidów
w Kozienicach, w której pracuję dotychczas. Poznałem tutaj wspaniałych młodych ludzi niepełnosprawnych i zachęciłem ich do uprawiania turystyki, sportu
i rekreacji, na której się znałem, miałem
uprawnienia i sam uczestniczyłem czynnie w wielu krajowych i zagranicznych
imprezach o tym charakterze w Jeleniej
Górze. Od razu spora grupa moich młodych kolegów chętnie brała udział w rajdach, wycieczkach rowerowych (jestem
przewodnikiem turystyki rowerowej
PTTK), które im organizowałem, a które
fantastycznie miały wpływ na rehabilitację poprzez ruch na świeżym powietrzu
i powodowały ogólną sprawność tych ludzi z różnymi schorzeniami. Tych najmocniejszych młodych kolegów zachęciłem do uprawiania sportu, a tutejsze
warunki szczególnie sprzyjały lekkoatletyce i biegom narciarskim (pamiętam zawody w narciarstwie biegowym o puchar
dyrektora
elektrowni,
”Kozienice”,
w których sam startowałem i je wygrałem
– piękne to były czasy!). Wyjeżdżaliśmy
na obozy letnie i zimowe przygotowujące
do udziału w mistrzostwach Polski w lekkoatletyce i narciarstwie klasycznym,
a organizowane przez Zrzeszenia Sportu
i Rehabilitacji „Start” w Radomiu i Kielcach. Wraz z kilkuosobową grupą zapaleńców braliśmy w nich udział z czasem
zdobywając zaszczytne tytuły mistrzów

Majówka w Jakuszycach
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Polski. Do tych
„wspaniałych”
i obecnie pracujących w Spółdzielni Inwalidów
mogę
zaliczyć Henryka
Deptucha
i
Zbigniewa
Włodarczyka,
którzy
przez
wiele lat startu
w mistrzostwach
Polski w I A
przywozili z tych
mistrzostw po
pięć złotych medali z różnych
k o n k u r e n c j i . Na Polanie Maliszewskiego przed biegiem na 30 km
Z
sukcesami
i uczestniczymy w tych biegach dotychrównież wiązały się nasze występy czas. W tym roku 7 i 8 marca startowaliw międzynarodowych mistrzostwach Pol- śmy w 33. Biegu Piastów (ja 23 raz,
ski w narciarstwie klasycznym osób nie- a moi koledzy po 18 raz) zaliczanym do
pełnosprawnych w Jakuszycach. Ja oraz ścisłej światowej ligi amatorskich biegów
kolega Henryk Deptuch wielokrotnie sta- długodystansowych tj. WORLDLOPPET
waliśmy na podium zdobywając medale (dotychczas Bieg Piastów był w lidze bie(srebrne i brązowe) w swoich konkuren- gów EUROLOPPET). Nasz udział Adacjach na różnych dystansach i w różnych ma Andrzeja Fijałkowskiego, Henryka
grupach niepełnosprawności. W 1997 ja Deptucha, Zbigniewa Włodarczyka, Zbiw grupie B2 (osoby niedowidzące), a ko- gniewa Ociesy i Daniela Kolasińskiego
lega Henryk Deptuch w LW 6/8 pokonu- w tej wielkiej prestiżowej imprezie narjąc koalicję doskonałych biegaczy (by- ciarskiej o charakterze światowym (przyłych medalistów paraolimpiad) głównie jechali narciarze z USA, Kanady, Austragórali zdobywaliśmy złote medale i tytuły lii, Japonii) odbywa się dzięki wspaniałym
Mistrzostów Polski co było dla nas (ludzi sponsorom tj. Radomskiego Stowarzyz nizin) wielkim osiągnięciem i podsumo- szenia Sportu i Rehabilitacji Osób Niewaniem 19 lat startu w tych mistrzo- pełnosprawnych „START” w Radomiu
stwach. Rok1998 był ostatnim, w którym oraz Spółdzielni Inwalidów w Kozieniodbyły się MP w narciarstwie w Jakuszy- cach. Mamy tym samym zagwarantowane
cach. To była wielka strata, gdyż odebrała dobre lokum w Szklarskiej Porębie, jewielu pasjonatom tej pięknej konkurencji dzenie, odżywki sportowe oraz transport
sportowej możliwość rywalizacji na śnie- na miejsce treningu i samych zawodów.
gu jak również wspa- Cieszymy się również, że możemy repreniałych corocznych zentować miasto Kozienice i powiat kospotkań
towarzy- zienicki i być dumni kiedy wspaniały
skich umacniających człowiek, twórca i wieloletni komandor
naszą przyjaźń i za- Biegu Piastów Pan Julian Gozdowski
interesowania. Zo- wita nas ciepło każdego roku na Polanie
stały nam tylko star- Jakuszyckiej słowami „jak przyjechały
ty w masowych Kozienice to na pewno już Bieg Piastów
imprezach narciar- się odbędzie”. My ze swojej strony wręskich rangi krajowej czamy w imieniu Zarządu Spółdzielni Ini zagranicznej. Ja od walidów jemu i do biura BP piękne nasze
1978r., a moi kole- choinki z tworzyw sztucznych produkodzy od 1981r. starto- wane przez naszych pracowników
waliśmy w narciar- w Spółdzielni, a z których jesteśmy już od
skich zmaganiach wielu lat znani tam też właśnie (Święta
w Biegu Piastów, Bożego Narodzenia są też z naszym akBiegu
Gwarków, centem choinki zdobią lokale Biegu PiaBiegu Gąsieniców,
Dokończenie na str. 13
Biegu Podhalańskim
www.kozienicepowiat.pl
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MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ
stów). Zmagania podczas samego biegu
narciarskiego na trudnych trasach narciarskich na długich wyczerpujących dystansach (startowałem na 46 km klasykiem
i 30 km „łyżwą” moi koledzy na dystansie
26 km klasykiem) dają ogrom przeżyć
(pokonywanie własnych słabości, zmaganie się z wiatrem, padającym śniegiem,
mrozem, mgłą np. przy mojej krótkowzroczności czy jednorękim Zbyszku
Włodarczyku) tych sportowych jak i towarzyskich. Stanowimy wspaniałą narciarską rodzinę, pozdrawiamy się na trasach narciarskich, nawiązujemy przyjaźnie
i spotkania (Henryk Deptuch biegł ponad
15 km wraz z Debrą J.Thompson z Harward st. Winskonsin z USA przeuroczą
dziewczyna, z którą po ukończeniu Biegu
Piastów nas zapoznał (zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia), pomógł jej w odszukaniu
szatni, punktu żywienia, podstemplowania paszportu Worldloppet i na koniec
czułego pożegnania i podziękowania za
spotkanie – to dla Henryka było wielkie
przeżycie jakże sympatyczne – a Debra
już pisze maile do mnie z podziękowaniami wspaniałego spotkania się z Henrym
– czyż to nie jest piękne dla faceta z Leżenic jak również dla nas?! W tej wielkiej
rywalizacji na trasach gdzie startuje ponad 2500 narciarzy liczą się zajęte miejsca, liczy się zdrowie (a dla mnie również
radosne) ukończenie zawodów i chęć
startowania w następnych takich imprezach. Ja od 1997 r. startuję w biegach długodystansowych z serii Woprldloppet
i Luroloppet i mam na koncie ukończone
biegi na Jizerskiej Padesatce w Czechach
na 50 km i 25 km, Konig Ludwig Lauf
w Bawarii w Niemczech ma 50 km
i 25 km, Engadin Ski Maraton w Szwajcarii na 42 km, Maarcialonga we Włoszech na 45 km, Tartu Maraton w Estoni
na 32 km, Finlandia Hiihto na 32 km, La
Transjurassienne we Francji na 25 km,
Dolomitenlauf w Austrii na 42 km
i 25 km oraz wymarzonym GATINEAU
Loppet w Kanadzie na 53 km i 29 km.
Tymi biegami zapewniłem sobie zdobycie tytułu Ski Master Silver Worldloppet
jako pierwszy z Polaków z czego bardzo
się cieszę (trzeba ukończyć 10 biegów
WL – jeden z poza Europy). W Polsce jest
15 narciarzy z tytułem Gold Master, ale
Silver Master czekało na mnie. Już mam
plany na 2010 rok i udział w LEGENDARNYM Biegu WASALOPPET na dystansie 90 km (jest to tzw. zdanie narciarskiej matury!) w Szwecji i w KANGAROO
HOPPET w Australii w miesiącu sierpniu
www.kozienicepowiat.pl

Jizerska Padesatka 2009
(wówczas tam jest zima). Pobiec na biegówkach na Mount Kościuszko (najwyższa góra w Australii) jest chyba największym marzeniem każdego ambitnego
narciarza biegacza. Moja rodzina bardzo
mnie wspiera i moje ukochane wnuczęta
(krakowianki – Marysia, Ala, Gabrysia
i Wrocławianki – Jagódka i Julka) dziadkowi kibicują w tym roku w Jakuszycach,
trzy z nich już uczyłem biegać na nartach
(żona moja jest zagorzałą narciarką każdą
chwilą jest na trasach w Jakuszycach, ale
nie bierze udziału w masowych imprezach, córki też biegają na nartach i mają
na koncie udział w Biegu Piastów). Składam podziękowania Panu Prezesowi
RSSRON „START” w Radomiu za zaopatrzenie mnie w nowy sprzęt narciarski
(narty, buty, kije), na którym w tym roku
pobiegałem w dziewięciu maratonach zaliczanych dp WORLDLOPPET i Euroloppet. Ostatnim biegiem 14 i 15 marca
był Skadi Loppet w Bodenmais w Niemczech. Sezon narciarski kończę co roku
udziałem w tzw. Śnieżnej Majówce w Jakuszycach gdzie jeszcze swobodnie można pobiegać na nartach. Dziękuję również
Panu Staroście Powiatu Kozienickiego za
gadżety do Kanady, które rozdałem podczas spotkania z ambasadorem Polski
w Ottawie, a o samym biegu Gatineauloppet i pobycie w Kandzie opowiem następnym razem (6-cio dniowy pobyt w Ottawie i Toronto – oglądanie wodospadów
Niagara, wjazd na CN Tower pozostawiły
niezapomniane wspomnienia).
Marzenia się spełniają!!!
Adam Andrzej Fijałkowski

XXVIII Sesja Rady Powiatu
25 marca 2009 r. odbyła się XXVII Sesja
Rady Powiatu Kozienickiego. Radni przyjęli protokół z ostatniej Sesji. Zapoznali się ze
sprawozdaniami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach, z działań na
rzecz osób niepełnosprawnych oraz zrealizowanych zadań z zakresu pomocy społecznej
za 2008 rok, z uwzględnieniem potrzeb na
2009 rok, a także z informacją z realizowanych w 2008 roku zadań w ramach projektu
systemowego „Upowszechnienie integracji
społecznej w Powiecie Kozienickim”.
Podjęto uchwały w następujących sprawach: – przyjęcia Powiatowego Programu
Budowania Lokalnego Systemu Opieki nad
Dzieckiem i Rodziną na lata 2009-2013,
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok, – przekazania środków na
przebudowę drogi od mostu na rzece Łasze
w kierunku Kępy Bielańskiej, – wprowadzenia zmian w planie finansowym PFOŚiGW
w Kozienicach na 2009 rok, – zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalenia regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywującego, funkcyjnego i za
warunki pracy oraz niektórych składników
wynagrodzenia, – wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia powiatu nieruchomości położonych w Kozienicach ozn. działki
nr 3205/5, 3205/7.

XXIX SESJA RADY POWIATU
29 kwietnia 2009 r. odbyła się XXIX Sesja Rady Powiatu Kozienickiego, radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Powiatu Kozienickiego za 2008 r.
Przedstawiona została pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu: w sprawie przedłużonego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2008 r.
oraz w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kozienickiego. Po dyskusji o wykonaniu
budżetu powiatu za 2008 r. podjęto uchwałę
w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Kozienickiego za 2008 r.
Podjęte zostały także uchwały w następujących sprawach: wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu na 2009 r.; zasad wynajmowania lokali mieszkaniowych stanowiących własność Powiatu Kozienickiego; zmian
w składzie osobowym Rady Społecznej przy
SP ZZOZ w Kozienicach; w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Kozienickiego
Nr XXVII/211/2009 z dnia 26 lutego 2009
roku w sprawie zatwierdzenia kontynuacji
realizacji w 2009 roku projektu systemowego
p.n. „Upowszechnienie integracji społecznej
w Powiecie Kozienickim”.
D.D.
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DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
Prawo do umieszczenia w domu pomocy
społecznej przysługuje osobie wymagającej
całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej
samodzielnie funkcjonować w codziennym
życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania.
Konstrukcja przepisów ustawy o pomocy
społecznej regulujących kwestię odpłatności
mieszkańca za pobyt w domu pomocy społecznej wyklucza sytuację, w której koszt
pobytu chorego członka rodziny w domu
pomocy społecznej przekracza możliwości
finansowe jego rodziny.
Zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy
społecznej obowiązuje trójstopniowy
udział w partycypowaniu w koszcie utrzymania według ustalonej kolejności:
– jako pierwsza opłatę ponosi osoba kierowana do domu pomocy społecznej
w wysokości 70% dochodu własnego,
nie więcej niż pełny koszt utrzymania;
– w drugiej kolejności rodzina osoby kierowanej - małżonek, zstępni (dzieci, wnuki) przed
wstępnymi (rodzicami, dziadkami), jeżeli jej
sytuacja na to pozwala (tylko wtedy gdy odpłatność wnoszona przez mieszkańca domu
nie pokrywa w pełni średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej);
– trzecia w kolejności jest gmina, z której
osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, która wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem
utrzymania w domu pomocy społecznej
a opłatami wnoszonymi przez osoby,
o których mowa wyżej.
Zasady ponoszenia opłat z tytułu pobytu
w domu pomocy społecznej uwzględniają zatem sytuację materialną osób i rodzin, ale nie
zwalniają ich z odpowiedzialności za swoich
niepełnosprawnych członków. Ustawa daje
także możliwość zwalniania z odpłatności za
pobyt w domu pomocy społecznej na wniosek
osób zobowiązanych. Zwolnienie może być
częściowe lub całkowite.
Zasady ogólne przyjęcia do DPS:
1. Osoba ubiegająca się o skierowanie do
Domu Pomocy Społecznej składa wniosek
do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania
lub pobytu w dniu jej kierowania.
2. Za zgodą osoby ubiegającej się lub jej
przedstawiciela ustawowego wniosek może
zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna,
a także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub Ośrodek Pomocy Społecznej.
3. Ośrodek pomocy społecznej kompletuje
niezbędne dokumenty /min. w.w. wniosek, wywiad środowiskowy zawierający
w szczególności stwierdzenie braku moż-
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liwości zapewnienia usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania osoby przez rodzinę i gminę, udokumentowane źródło
i wysokość dochodów, odpowiednie badania
lekarskie i zaświadczenie lekarskie, że osoba
wymaga całodobowej opieki a nie wymaga
leczenia szpitalnego, zgodę osoby na ponoszenie opłaty i jej potrącanie przez właściwy
organ emerytalno-rentowy ze świadczenia
emerytalnego lub rentowego, lub przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego/.
4. Ośrodek pomocy społecznej przekazuje
komplet dokumentów do Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach i w porozumieniu z PCPR wystawia
decyzję kierującą i decyzję na odpłatność.
5. Dyrektor PCPR wystawia decyzje na
umieszczenie osoby w Domu Pomocy
Społecznej w Kozienicach.
6. W nagłych wypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie
i umieszczenie w domu może nastąpić
poza kolejnością oraz bez przedłożenia
wymaganych dokumentów.
7. Osoba ubiegająca się jest kierowana do
domu na czas nieokreślony, chyba że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy
z wnioskiem o skierowanie do domu na
czas określony.
Zasady szczególowe:
1. Przed przyjęciem osoby do domu pracownik socjalny naszego Domu ustala
jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę opracowania indywidualnego planu
wsparcia po przyjęciu tej osoby.
2. Dyrektor Domu zawiadamia pisemnie
osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie przyjęcia do
Domu. Informację tę Dyrektor może przekazać telefonicznie ale z koniecznością
sporządzenia notatki służbowej z przeprowadzonej rozmowy.
3. Przed przyjęciem mieszkańca do Domu
zespół terapeutyczno-opiekuńczy zapoznaje się z aktami osobowymi mieszkańca i wyznacza tymczasowego pracownika pierwszego kontaktu.
4. Osoba przyjmowana, powinna posiadać przy sobie dowód osobisty.
5. Osobę, która przybyła do Domu, przyjmuje dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona, zwana ,,osobą przyjmującą”.
6. Osoba przyjmująca przeprowadza rozmowę z osobą przyjmowaną oraz z jej
przedstawicielem ustawowym, podczas
której ustala jej aktualną sytuację. Odnotowuje zmiany zaistniałe w jej sytuacji od
momentu złożenia wniosku oraz ustala
wstępne warunki pobytu, a także informuje o zakresie świadczonych usług.
7. Pracownik pierwszego kontaktu wskazu-

je mieszkańcowi wcześniej przygotowany
pokój, miejsce do spania, szafy i inne przedmioty, z których może korzystać w pokoju.
Zapoznaje mieszkańca z współmieszkańcami Domu i pracownikami. Zapoznaje
z topografią Domu, planem dnia, Regulaminem mieszkańców. Zapoznaje z przedstawicielem Samorządu Mieszkańców.
8. Pracownik pierwszego kontaktu oraz
pozostali pracownicy mają obowiązek
aktywnie uczestniczyć w procesie adaptacji nowego mieszkańca.
9. Pracownik pierwszego kontaktu ma obowiązek konsultowania z zespołem terapeutyczno-opiekuńczym przebiegu adaptacji
mieszkańca i uczestniczyć w przygotowaniu indywidualnego planu wsparcia.
10. W zakresie określenia aktualnego stanu zdrowia i zaplanowania sposobu postępowania medyczno-rehabilitacyjnego
należy jak najszybciej przeprowadzić badania przez lekarza pierwszego kontaktu,
zaplanować konsultacje psychiatryczną.
Miesięczny koszt utrzymania w DPS Kozienice na rok 2009 – 1897,00 zł
Od roku 2001 DPS w Kozienicach decyzją wojewody mazowieckiego funkcjonował
jako dom dla osób przewlekle somatycznie
chorych z oddziałem dla osób przewlekle
psychicznie chorych. W związku ze zmianą
zasad finansowania miejsc w domach pomocy społecznej, Dom stanął przed problemem
powstawania „wolnych„ miejsc, co groziło
utratą płynności finansowej, powstawaniem
zobowiązań, a w konsekwencji likwidacją
jednostki. Gminy tylko sporadycznie kierowały do DPS osoby przewlekle somatycznie
chore korzystając z możliwości kierowania
tych osób do ZOL, gdzie nie ponoszą kosztów pobytu. Z informacji uzyskanych z ośrodków pomocy społecznej wynikało, że jest
duże zapotrzebowanie na miejsca w domach
pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych i stale wzrasta. Podjęto więc
działania, zmierzające do „utrzymania” DPS
w Kozienicach, a jedynym rozwiązaniem była
zmiana typu domu i przyjmowanie na zwolnione miejsca osób z tego typu schorzeniami
(ograniczonymi zaburzeniami psychicznymi
– głównie zespoły otępienne, zaburzenia nastroju i funkcji poznawczych spowodowane chorobą somatyczną lub uszkodzeniem
mózgu). Uzyskano w tym zakresie zgodę
wojewody mazowieckiego. Konsekwencją
dokonanych zmian jest to, że dom nie posiada
wolnych miejsc. Pozwoliło to na wejście naprzeciw problemom społecznym i jednocześnie problemy finansowe jednostki.
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
ul. Lubelska 50, 26-900 Kozienice
tel. /048/ 614 32 69, fax /048/ 614 20 98
E.Cz.
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Historia

65. rocznica zrzutu
cichociemnych
w Paprotni
W sobotę 18 kwietnia w gminie Grabów nad Pilicą odbyły się obchody 65.
rocznicy zrzutu cichociemnych. Ich
głównymi inicjatorami byli Anna i Bogdan Rowińscy – mieszkańcy wsi Nowa
Wola oraz Jan Chryzostom Czachowski
Nadleśniczy Nadleśnictwa Dobieszyn.
Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się
w Grabowie nad Pilicą, przed tablicą upamiętniającą wydarzenia, jakie rozegrały
się na terenie tej gminy w nocy z 8 na 9
kwietnia 1944 roku. Dyrektor miejscowej
szkoły przypomniała zebranym krótki rys
historyczny opisujący zrzut cichociemnych. Tuż po tym głos zabrał płk Kazimierz
Bernarczyk-Słoński jeden z 10 żyjących
jeszcze cichociemnych, który wspomniał
o tym, że „cichociemnych, których zrzucono do Polski było 116. Dziś żyje nas tylko
dziesięciu – czterech mieszka w Polsce,
a sześciu za granicą – trzech w Wielkiej
Brytanii i po jednym w Stanach Zjednoczonych, Argentynie i Australii. Reszta
w różnych okolicznościach rozstała się z tym
światem, ale pamięć o nich można i trzeba utrwalić”. W obchodach uczestniczyli
przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych gmin i powiatu kozienickiego,
organizacji kombatanckich. Po przemówieniach delegacje złożyły pod pomnikiem
wiązanki kwiatów. Dalsza część uroczystości odbyła się w Paprotni, w miejscu, gdzie
65 lat temu alianci zrzucili 4 cichociemnych, którzy następnie zostali przetransportowani do Warszawy gdzie brali udział m.in.
w walkach w Powstaniu Warszawskim i na
inne tereny okupowanej Polski. W tym historycznym miejscu odprawiona została polowa msza święta w intencji Ojczyzny, którą
celebrował ksiądz kanonik Stanisław Drąg
– proboszcz parafii p.w. Św. Trójcy w Grabowie nad Pilicą. Po jej zakończeniu uczestnicy obchodów obejrzeli rekonstrukcję
historyczną prezentującą przebieg operacji
o kryptonimie Weller 7 z kwietnia 1944 roku.
W inscenizacji tej udział wzięli uczniowie
z Publicznego Gimnazjum z Grabowa nad
Pilicą oraz rekonstruktorzy z czterech grup
rekonstrukcyjnych – z Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych,
Szwadronu Ziemi Kozienickiej imienia
22 Pułku Ułanów Podkarpackich z Garbatki-Letnisko, Stowarzyszenia Rekonstrukcji
Historycznej 51 Pułku Piechoty Strzelców
Kresowych z Iłży, a także Grupy Rekonstrukcji Historycznej Fallschirmjäger Regiment 1. „Zielone Diabły” z Katowic.
Magdalena Domagała
www.kozienicepowiat.pl

65. rocznica bitwy
pod Molendami
W niedzielę 19 kwietnia w miejscowości Molendy w gminie Garbatka-Letnisko odbyły się obchody 65 rocznicy bitwy, jaka 7 kwietnia 1944 roku rozegrała
się w tej wsi. Zostały one zorganizowane
przez Światowy Związek Żołnierzy Armii
Krajowej i Urząd Gminy Garbatka-Letnisko. W dniu uroczystości uczestnicy,
w tym poczty sztandarowe, kombatanci
i ich rodziny, młodzieżowa orkiestra ze
Zwolenia, członkowie Szwadronu Ziemi Kozienickiej i Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych,
mieszkańcy gminy Garbatka-Letnisko
oraz przedstawiciele lokalnych i państwowych władz licznie zgromadzili się
na skraju wsi, a następnie przeszli pod
znajdujący się w lesie pomnik-mogiłę
poległych partyzantów, gdzie co roku odbywają się obchody rocznicowe. W tym
roku koło pomnika ustawiony został ołtarz, na którym ksiądz biskup Stefan Siczek wraz z celebransami odprawił mszę
świętą w intencji ofiar poległych w bitwie
pod Molendami i tych, którzy zginęli
w obronie Ojczyzny. Jeszcze przed nabożeństwem harcerze przybliżyli zebranym przed pomnikiem wydarzenia, jakie
rozegrały się w Molendach w kwietniu
1944 roku, a kpt. Edward Małachowski
odczytał przysięgę AK-owską. Tuż po
tym biskup pobłogosławił obrazy Matki
Boskiej Akowskiej ufundowane przez
Związek Żołnierzy AK, które zostały podarowane parafii i szkole podstawowej
w Garbatce-Letnisko i odprawił mszę
świętą. Po jej zakończeniu odczytany został apel poległych, a żołnierze
z Kompanii Honorowej Wojska Polskiego

z Radomia oddali salwę honorową. Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły
kwiaty pod pomnikiem partyzantów.
Magdalena Domagała

Rekonstrukcja
w Ryczywole
W niedzielę 24 kwietnia w Chodkowie i Ryczywole odbyły się uroczystości
związane z upamiętnieniem 70 rocznicy
wojny obronnej na Ziemi Kozienickiej
zatytułowane „Kozienicki wrzesień
1939-2009”. Rozpoczęły się one w Chod-

kowie przy obelisku żołnierzy mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, gdzie
złożone zostały kwiaty i wygłoszono
okolicznościowe przemówienia. Uroczystości kontynuowane były w Ryczywole.
W kościele p.w. Świętej Katarzyny odprawiona została msza święta w intencji
Ojczyzny, po zakończeniu której w parku,
koło kościoła odbyła się rekonstrukcja historyczna „Kozienicki wrzesień 1939”.
Inscenizacja ta przedstawiała epizod
z walk o Głowaczów z września
1939 roku i akcję wkroczenia wojsk niemieckich do tej miejscowości. W przygotowanej przez Kozienickie Stowarzyszenie
Rekonstrukcji Historycznych rekonstrukcji udział wzięło około 90 rekonstruktorów z 14 grup rekonstrukcyjnych. Widowisko historyczne wraz z mieszkańcami
Ryczywołu oraz okolicznych miejscowości obejrzeli także posłowie i senatorowie
RP, przedstawiciele władz samorządowych powiatowych i gminnych oraz organizacji kombatanckich. Rekonstrukcja
historyczna została dofinansowana z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej,
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego i Gminy
Kozienice, ze środków finansowych Starostwa Powiatowego oraz wpłat przekazanych przez firmy i osoby prywatne
z terenu powiatu kozienickiego.
magdalena domagała
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