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INFORMACJA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI
I TRANSPORTU

Wydział Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Kozienicach
informuje, iż obsługa interesantów załatwiających sprawy z zakresu rejestracji pojazdów i składania wniosków
o wydanie prawa jazdy prowadzona
jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30.
Sprawy związane z transportem
oraz wydawanie gotowych praw jazdy
można załatwiać od poniedziałku do
piątku w godzinach pracy urzędu tj.
w godz. 7.30 – 15.30 .

i Administracji celem przekazywania i pobierania danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz łączność z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych
w celu przekazywania danych o pojazdach
i kierowcach potrzebnych do produkcji wydawanych u nas dokumentów. Pobierane są
pieczęcie z sejfu, przygotowywane tablice
do wydawania, dowody rejestracyjne oraz
pozostałe dokumenty i oznaczenia, które
będą wydawane w ciągu dnia.
Pracownicy Wydziału Komunikacji
i Transportu dokładają wszelkich starań,

Obsługa petentów rejestrujących pojazdy oraz składających wnioski o wydanie prawa jazdy rozpoczyna się o godzinie
8.00. Podyktowane jest to tym, iż po przyjściu do urzędu pracownicy wydziału muszą
przygotować stanowiska pracy do obsługi
interesantów. Przygotowanie stanowisk polega między innymi na sporządzaniu kopii
operacji wykonywanych w dniu poprzednim, wymianie nośników danych, pobraniu
kluczy kryptograficznych, uruchomieniu
komputerów oraz poszczególnych aplikacji. Następnie nawiązywana jest łączność
z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych

aby załatwianie konkretnych spraw nie było
dla petentów zbyt uciążliwe i aby wszyscy
zgłaszający się w wyznaczonych godzinach
zostali przyjęci. Dużym udogodnieniem,
z czego nie wszyscy zdają sobie sprawę, jest
prowadzenie w urzędzie kasy, która pobiera
opłaty za wydawane dokumenty. Wiele różnego rodzaju jednostek, w tym również urzędów, odchodzi od prowadzenia kasy przez
co interesanci muszą dokonywać opłat za
pośrednictwem np. banku, czy poczty płacąc
od tych opłat prowizję.
Obsługa interesantów załatwiających spra-

Dokończenie na str. 2

KONTRAKTY
SP ZZOZ
W KOZIENICACH
NA 2011 ROK
Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach zawarł z Narodowym Funduszem Zdrowia kontrakty na 2011 r.
w wysokości 37. 058 131,58 zł. Kontrakt 2011 r. stanowi 95 % kontraktu
2010 r. i w porównaniu do niego jest
niższy o 2.329.104 zł, przede wszystkim
z powodu:
1. kontraktu tylko na I półrocze w rodzaju Ratownictwo Medyczne – z powodu zapowiadanych zmian w ustawie
o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2. zmniejszenia od II połowy 2010 r.
wysokości stawki ryczałtu dobowego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
3. uzyskania kontraktu w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
w poradniach: endokrynologiczna,
kardiologiczna,
neonatologiczna
i preluksacyjna dopiero od marca
2011 r.
4. zmniejszenia kontraktu w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna z powodu zaprzestania funkcjonowania od początku
2011 r. poradni leczenia bólu oraz
poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci.
SP ZZOZ w Kozienicach podpisał
z NFZ ugody lub aneksy rozliczające
(w zależności od tego czy kończyła się
umowa wieloletnia, czy nie), w wyniku
których NFZ zapłaci nam za nadwykonania wypracowane w II półroczu
2010 r. w wysokości 414 675,20 zł,
I półrocze zostało rozliczone do faktycznego wykonania po jego zakończeniu.
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wy z zakresu rejestracji pojazdów i składania
wniosków o wydanie prawa jazdy prowadzona jest do godz. 14.30. Do tej godziny kasa
przyjmuje opłaty. Niemniej jednak przyjmowanie interesantów do godz. 14.30 związane
jest przede wszystkim z tym, że procedura
rejestracji pojazdów w obecnym systemie
prawnym jest dosyć skomplikowana i wymaga dopełnienia szeregu rozmaitych obwarowań. Mówiąc prościej, obecność interesanta
w urzędzie trwa tylko tyle, ile jest to niezbędne,
czyli w praktyce trwa do złożenia ostatniego
podpisu na drukowanym dokumencie. Interesant odchodzi, natomiast sprawa zamknięta nie jest. Wymaga „dalszej obróbki”, która
prowadzona jest właśnie po godzinie 14.30.
W tym czasie wysyłane są zapytania do Komendy Głównej Policji odnośnie legalności
pochodzenia pojazdów, generowane i wysyłane są zapytania o zgodność danych dotyczących pojazdów i ich właścicieli do urzędów,
w których pojazdy były poprzednio zarejestrowane. I tutaj chciałabym podkreślić, że zapytanie dotyczy nie tylko pojazdu, ale również
ostatniego właściciela i umów kupna-sprzedaży, jakie przedłożył on w swoim urzędzie.
Tak więc przedstawianie do rejestracji umów
innych niż te zawarte z poprzednim właścicielem, bądź dopisywanie na zawartych już
umowach współwłaścicieli wychodzi na jaw.
W konsekwencji prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, które niejednokrotnie kończy się decyzją o odmowie rejestracji i przekazaniem sfałszowanych umów prokuraturze.
Tak jak pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu wysyłają zapytania
o pojazdy (oczywiście nie ujęte w CEPIKu) do innych urzędów, tak inne urzędy
wysyłają zapytania do naszego wydziału.
I właśnie po obsłudze interesantów po
godz. 14.30 dokonuje się weryfikacji pojazdów, które zostały zgłoszone do rejestracji w innym urzędzie. Przynoszone są
akta pojazdów z archiwum akt pojazdów
w ruchu, dokonuje się wyrejestrowania,
tzw. likwidacji w ewidencji komputerowej jak i papierowej, następnie akta pojazdu przenoszone są do archiwum akt
pojazdów zlikwidowanych.
Dla pojazdów, które nie wymagają potwierdzenia zgodności danych, gdyż są
nowe, lub rejestrowane na terenie naszego
powiatu, nie przeprowadza się procedury
potwierdzania zgodności danych. Dane
o tych pojazdach i ich właścicielach są raz
jeszcze weryfikowane i wysyłane jest zamówienie do PWPW na dowód rejestracyjny.
W przypadku rejestracji pojazdu podlegającego opłatom celnym redagowane
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są zapytania do Urzędu Celnego o potwierdzenie oclenia. W związku ze składanymi wnioskami o rejestrację zdarza
się prowadzenie postępowania wyjaśniającego. Wiąże się to ze zredagowaniem
wielu pism takich jak wezwania, postanowienia, czy decyzje.
Ponadto pracownicy wydziału komunikacji udzielają odpowiedzi na pisma nadesłane pocztą przez właścicieli, bądź różne
instytucje takie jak policja, komornik, urząd
skarbowy, sąd. Wiąże się to z przyniesieniem akt z archiwum i najczęściej wykonywaniem kserokopii wielu dokumentów.
Udzielane są odpowiedzi na liczne
zapytania docierające drogą emaili oraz
wysyłane są smsy z powiadomieniem
o możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego czy prawa jazdy.
Po obsłudze interesantów przyjmowane są dostarczane z PWPW dokumenty i oznaczenia pojazdów. Dokonuje się
sprawdzania zgodności dostarczonych
dokumentów z wystosowanym zamówieniem. Przyjmowane są także nowe tablice,
co wiąże się z fizycznym ich przeliczeniem oraz sprawdzeniem czy wytłoczone
numery są zgodne ze złożonym zamówieniem. Dokonuje się spisywania i wynoszenia do archiwum przyniesionych przez
interesantów starych tablic. Sporządza
się wydruki wykonanych czynności wydanych tablic, dokumentów i oznaczeń.
Weryfikuje się pozostające dokumenty,
oznaczenia i tablice ze sporządzanymi
wykazami. Sporządza się także informacje podatkowe dotyczące właścicieli pojazdów na potrzeby Urzędów Gmin oraz
Urzędu Skarbowego. Ponadto pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu
wykonują szereg innych czynności związanych z ogólnie pojętą korespondencją
i wykonywaniem procedur określonych
w polityce bezpieczeństwa urzędu.
Niejednokrotnie zdarza się tak, że
sprawa rozpoczęta w czasie obsługi interesantów okazuje się być bardziej skomplikowaną i jej załatwienie nie kończy się
o godz. 14.30. W takiej sytuacji oczywiście petent nadal jest obsługiwany.
Staramy się zawsze przyjąć wszystkich oczekujących interesantów, niemniej
jednak prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie pracowników wydziału, którzy poza bezpośrednią obsługą petentów
mają do wykonania szereg innych czynności pośrednio związanych z rejestracją
pojazdów.
Bożena Jaworska

V SESJA RADY POWIATU
KOZIENICKIEGO
23 lutego odbyła się V Sesja Rady
Powiatu Kozienickiego IV kadencji.
Radni wysłuchali sprawozdania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach: z realizowanych
zadań z zakresu pomocy społecznej za
2010 rok z uwzględnieniem potrzeb na
2011 rok, z zakresu działań na rzecz osób
niepełnosprawnych za 2010 rok, z realizowanych w 2010 roku zadań w ramach
projektu systemowego „Upowszechnianie integracji społecznej w powiecie kozienickim”. Zapoznali się także
z informacją o działalności stowarzyszeń na terenie powiatu kozienickiego
i sytuacji w Samodzielnym Publicznym
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej
Kozienicach.
Podjęte zostały uchwały w następujących sprawach:
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011rok;
– udzielenia pomocy finansowej Gminie Garbatka-Letnisko na realizację
zadania „Wykonanie rekultywacji (zamknięcia) składowiska odpadów komunalnych w Garbatce
Zbyczyn”;
– udzielenia pomocy finansowej Gminie Sieciechów na realizację zadania
„Remont budynku na działce 333/1
położonej w Sieciechowie polegający
na termomodernizacji budynku”;
– udzielenia pomocy finansowej Gminie Gniewoszów na realizację zadania „Zakup wozu bojowego dla OSP
w Gniewoszowie”;
– określenia zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do realizacji w powiecie
kozienickim na 2011rok”;
– zatwierdzenia kontynuacji realizacji
w 2011 roku projektu systemowego pn. „Upowszechnianie integracji
społecznej w powiecie kozienickim
w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013 (nr umowy ramowej: UDA-PKOL 07.01.0214-020/08-00);
– uchwalenia Powiatowego Programu
Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
Obywateli.
danuta delekta

www.kozienicepowiat.pl

Wspomnienia

In memoriam – Marek Łuczyński (1945-2011)
22 lutego 2011 r. zmarł Marek Łuczyński, wieloletni, zasłużony działacz spor-

towy i społeczny. Urodził się 27 sierpnia
1945 r. w Kozienicach. W naszym mieście
ukończył Szkołę Podstawową Nr 1, natomiast w Pionkach – Technikum Chemiczne.
Całe życie poświęcił działalności sportowej,
początkowo jako dobrze zapowiadający się
zawodnik Akademickiego Związku Sportowego Warszawa, następnie pełniąc liczne
funkcje kierownicze.
W 1971 r. ukończył Akademię Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego
w Warszawie. Już podczas studiów osiągał
dobre wyniki sportowe m.in. w dziesięcioboju, zaangażował się również w działalność społeczną – w latach 1968-1973 był
kierownikiem Sekcji Lekkoatletyki w Międzyuczelnianym Klubie AZS Warszawa.
Solidna wiedza, przygotowanie wyniesione ze studiów oraz cechy charakteru
i indywidualne umiejętności ułatwiły śp.
Markowi Łuczyńskiemu osiąganie coraz
to nowych szczebli kariery działacza. Od
1973 do 1980 r. był kierownikiem wyszkolenia w Centralnym Ośrodku Sportu
i członkiem Zarządu Polskiej Federacji
Sportu, członkiem Zarządu Polskiej Federacji Sportu, a od 1981 r. kierownikiem
wyszkolenia Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. W 1985 roku pełnił funkcje
międzynarodowego koordynatora sportu
w Niemczech, Jugosławii, we Włoszech.
W latach 1986-1989 był trenerem-koordynatorem Zarządu Głównego AZS.
Przez lata intensywnej pracy wspólnie
ze sztabem współpracowników osiągnął
wiele sukcesów. Prowadzeni przez niego
lekkoatleci osiągali znakomite wyniki na
Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach
Świata i Mistrzostwach Europy. Wśród
www.kozienicepowiat.pl

nich byli m.in.: Władysław Komar, Jacek Wszoła, Tadeusz Ślusarski, Władysław Kozakiewicz, Bogusław Mamiński.
Podczas swej pracy miał również kontakt
z innymi znakomitymi zawodnikami polskiego i światowego sportu.
W 2004 r. powrócił do swojego rodzinnego miasta, gdzie do 2009 r. pełnił funkcję
Dyrektora Kozienickiego Centrum Kultury,
Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka. W pracy wykorzystał z powodzeniem dla całych
Kozienic swoje doświadczenie, umiejętności
i liczne kontakty zawodowe. Dysponując dobrą bazą sportowo-rekreacyjną i stale ją rozwijając sprawił, że w Kozienicach od wielu
lat odbywają się imprezy sportowe o charakterze krajowym i międzynarodowym: Grand
Prix-Puchar Polski w Pływaniu, Międzynarodowy Wyścig Dookoła Mazowsza „Mazovia Tour”, Wojskowe Mistrzostwa Świata
w Kolarstwie Przełajowym, Międzynarodowy Konkurs Skoku o Tyczce.
Kozienice i cały świat sportowy pożegnały Marka Łuczyńskiego 25 lutego
2011 r. na kozienickim cmentarzu, gdzie
spoczął w rodzinnym grobowcu.
Zostawił po sobie ogromny dorobek
szkoleniowy i trenerski, o którym tak naprawdę dowiedzieć się możemy ze wspomnień zawodników, którym pomagał w karierze sportowej.
Jacek Wszoła – mistrz i rekordzista olimpijski w skoku wzwyż, wielokrotny mistrz Europy i Polski, rekordzista Polski, Europy i świata.:
„Wpisał się w moje życie bardzo mocno, no i oczywiście jego działalność
w Polskim Związku Lekkiej Atletyki, od
73 roku to w zasadzie cała moja kariera.
(…) Szefostwo wyszkolenia to dzisiaj by się
nazywało menadżer zarządzania zasobami
ludzkimi. Powiedziałby ktoś, że mając do
dyspozycji takie nazwiska jak Irena Siewińska, Grażyna Rabsztyn, Malinowski, Ślusarski, Komar, Kozakiewicz, Wszoła to żaden problem. To nie jest takie proste, to jest
duży problem nie zmarnować tak ogromnych talentów, więcej im ułatwiać, spychać
przeszkody spod nóg, bo okres, w którym
rozwijamy swoje mistrzostwo i je utrzymujemy jest niezwykle krótki. (…)W związku
z tym odpowiedzialność za to, że ma się tak
ogromne talenty na skalę najlepszych zawodników na świecie jest ogromna, trzeba
temu podołać. Mieliśmy wszyscy to szczęście, że mieliśmy takiego menadżera”.
Bogusław Mamiński – biegacz średnio i długodystansowy, wicemistrz świata i Europy, wielokrotny mistrz Polski:
„To jest jedyna osoba, z którą – mógłbym
powiedzieć – przeżyliśmy prawie 30 lat,

i to w najtrudniejszych chwilach, bo wtedy tak naprawdę się docenia przyjaciół
(…). Wchodzi stan wojenny, okres przygotowawczy trwa, żaden polski sportowiec
nie może wyjechać za granicę, wszystko zablokowane i pewnie też wierzył we
mnie (…)więc dołożył wszelkich starań
i w tak trudnym okresie, właściwie zaraz
w pierwszych miesiącach nowego roku, czyli
w lutym, 2 miesiące po wprowadzeniu stanu wojennego, byłem pierwszym lekkoatletą, który w ogóle wyjechał za granicę na
zgrupowanie sportowe. (…) Jedno spotkanie z reprezentacją i taka odprawa sportowa przed startem właściwie załatwiała
wszystko. (…) robiło się coś takiego, czy
działo się coś takiego wśród zawodników,
że nikt im „trawy nie kazał gryźć”, a jednak
każdy walczył, tak jakby walczył o swoje,
a tak naprawdę to ta odprawa zadecydowała
o tym, że każdy z takim „zębem” podchodził do swoich startów. No to jest niesamowita osobowość, takim przywódcą to trzeba się moim zdaniem urodzić”.
Ryszard Szczepański – przyjaciel,
trener mistrza olimpijskiego Bronisława Malinowskiego: „Marek był
zawsze człowiekiem życzliwym, powiedziałbym tak: w tamtych czasach Marek
wyprzedził epokę, bo zdobył się na takie
rzeczy, które w tej chwili dopiero mają
rację bytu, a Marek w tamtym okresie potrafił wprowadzać w życie to, co
w tej chwili jest w sporcie. Taki był Marek (…) był naprawdę wspaniałym człowiekiem, życzliwym, pomagającym.
Ponieważ Bronek Malinowski zginął
w wypadku samochodowym, organizowaliśmy memoriały Bronka, w których
Marek zawsze pomagał. Aż do września
ubiegłego roku, kiedy była 30 rocznicy
zdobycia złotego medalu przez Bronka
(…)Taki był Marek, właściwie nic z tego
nie miał, ale serce i duszę potrafił przekazać innym ludziom”.
Irena Szewińska – wielokrotna medalistka olimpijska, mistrzostw Europy,
rekordzistka świata w biegach na krótkich dystansach: „Bardzo sympatycznie
nam się współdziałało. Muszę powiedzieć,
że był człowiekiem takim bardzo rzutkim,
energicznym, zawsze uśmiechnięty, zawsze życzliwy dla wszystkich, także tak
go bardzo miło wspominam. Oczywiście
po zakończeniu przeze mnie kariery bardzo często spotykaliśmy się przy różnych
okazjach”.
Opracowano na podstawie materiałów
udostępnionych przez Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka.
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NAJWIĘKSZE INWESTYCJE W 2011 ROKU
W dniu 25.02.2011 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym
na wykonanie przebudowy drogi powiatowej 1715W Brzóza-Radom.
18 marca podpisana została umowa na przebudowę drogi powiatowej
1715 W Brzóza – Radom na odcinku
Wólka Brzózka – Lewaszówka. Całkowity koszt tej inwestycji to 2.432.668,54zł,
z których 1 216 334,zł pochodzi z budżetu państwa, 896334,54 zł z budżetu powiat kozienickiego, a 320 000 zł z gminy
Głowaczów.
Przebudowa drogi powiatowej 1715W
Brzóza-Radom o dł. 4993mb od km 2+050
do km 7+043 stanowić będzie kontynuację
zamierzenia inwestycyjnego współfinansowanego w ramach Narodowego Planu
Przebudowy Dróg Lokalnych w roku 2010.
Jest to ostatni etap inwestycji – zakończenie prac na granicy z powiatem radomskim.
Przebudowa polegać będzie na poszerzeniu
istniejącej drogi do szer. 6,0 m z istniejącej
5,50 ÷ 5,70 m, wykonaniu chodnika o szer.
1,5 m na długości łącznej 935 m wraz ze
zjazdami gospodarczymi, wykonaniu przebudowy 4 zjazdów z drogami gminnymi
oraz na wykonaniu kompletnej przebudowy
skrzyżowania z drogą powiatową nr 1717W
Cecylówka – do drogi (Brzóza-Radom)
z wydzieleniem lewoskrętu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym. W ramach
przebudowy przewidziano również budowę
zatoki autobusowej w Wólce Brzózkiej,
renowację rowów odwadniających na długości 6.590 m oraz budowę 73 przepustów
zjazdowych, a także plantowanie poboczy
o łącznej powierzchni 12.640 m2. W ramach
odwodnienia drogi przewidziano również
do wymiany 1 istniejący przepust pod koroną drogi, wykonanie 1 nowego przepustu
oraz wykonanie odcinka rowu krytego na dł.

12 m wraz z wykonaniem studzienki ściekowej i studni rewizyjnej. W ramach poprawy bezpieczeństwa zaplanowano ustawienie barier sprężystych o łącznej dł.216 m na
przepustach pod koroną drogi oraz na łuku
poziomym. W celu poprawy widoczności
przewiedziono korektę łuku poziomego
z nachodzącym łukiem pionowym wypukłym poprzez obniżenie niwelety drogi
wraz ze złagodzeniem łuku poziomego.
Wykonanie umocnienienia elementami
prefabrykowanymi skarpy przydrożnej pozwoli na zabezpieczenie przed osunięciami
gruntu podczas ulewnych deszczów. Powyższe działania umożliwią bezpieczniejszy wyjazd z posesji przyległych do drogi
oraz zapewnienie warunków widoczności
osób poruszających się samochodami po
drodze powiatowej oraz autobusom w komunikacji zbiorowej.
Droga relacji BRZÓZA – RADOM
łączy ze sobą dwa powiaty: kozienicki
i radomski. Na terenie Radomia łączy się
z drogą krajową nr 9 relacji Radom – Barwinek (ul. Żółkiewskiego), a na terenie
miejscowości Brzóza z drogą powiatową
nr 1716W relacji Brzóza – Przejazd, która
to z kolei łączy się z drogą krajową nr 48
relacji Tomaszów Mazowiecki – Kock.
Z drogi tej korzystają mieszkańcy powiatu radomskiego i kozienickiego, stanowi ona alternatywną drogę (do drogi
krajowej nr 7) dojazdu do Warszawy, od
strony Piaseczna lub Otwocka. Jest to
droga o znaczeniu ponadregionalnym,
wręcz tranzytowym, ponieważ tędy odbywa się ruch samochodów osobowych
i
transportowych
dojeżdżających
do Warszawy lub podróżujących na
wschodnią stronę rzeki Wisły przez most
w Górze Kalwarii.
W wyniku przebudowy drogi nastąpi

poprawa płynności komunikacyjnej powiatu, tym samym zmierzanie do zrównoważonego rozwoju powiatu kozienickiego. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli
m.in. także na:
– poprawę dostępu do terenów zlokalizowanych wzdłuż pasa drogowego,
– zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych
pojazdów – skrócenie czasu przejazdu
i likwidacja nierówności na drodze,
– poprawę środowiska naturalnego – poprawa nawierzchni drogi zmniejszy
emisję hałasu, a poprzez upłynnienie
ruchu kołowego zmniejszy się zużycie
paliwa, a tym samym zmniejszy się
emisję spalin do środowiska,
– ochronę przeciwpowodziową gospodarstw – przebudowane zjazdy, przepusty pod koroną drogi i odtworzone
rowy zapewnią swobodny przepływ
wód opadowych.
Wybrano ofertę konsorcjum firm: Zakład Transportowo-Budowlany Krzysztof Wach ul. Wspólna 23, 26-670 Pionki
i
Zakład
Budowlano-Transportowy
„WAKOM” – Wach Rafał, ul. Nowa 10,
26-670 Pionki.
Wykonanie robót zaplanowano w terminie od 01.04. – do 31. 08.2011r.
W dniu 9 marca 2011 roku nastapiło
otwarcie ofert złożonych w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego dla mieszkańców DPS dla Dorosłych
w Kozienicach”. Wpłynęło 6 ofert. Trwają czynności prodecudalne zmierzające do
wyłonienia najkorzystniejszej oferty.
Powiat zabezpieczył w budżecie środki na wykonanie zadania w wysokości
3.280.000,00 zł.
danuta delekta

GRAND PRIX POLSKI W PŁYWANIU
W dniach 5 – 6 marca w Kozienicach
zostały rozegrane kolejne zawody z cyklu
Grand Prix Polski w pływaniu, organizatorami których byli Polski Związek Pływacki
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oraz Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu. Uczestnictwo w zawodach odbywało
się według zasad generalnych. W zawodach mieli prawo startu zawodnicy 14-letni
i starsi posiadający numer licencyjny oraz aktualne badania lekarskie.
W porównaniu z poprzednimi
sezonami w zmaganiach nie wystartowała krajowa elita w tej dyscyplinie. Nie wszyscy zawodnicy
byli obecni, ponieważ w tym samym czasie w Berlinie rozegrany
został meeting w międzynarodowej obsadzie. Jednak nieobecność
wszystkich najlepszych pływaków
kraju nie wpłynęła na poziom

rywalizacji, w której w klasyfikacji kobiet triumfowała Aleksandra Urbańczyk
z Trójki Łódź przed Donatą Kilijańską
(Ostrowiec Świętokrzyski) oraz Katarzyną
Wilk z Krakowa. Wśród mężczyzn bezkonkurencyjny był Radosław Kawęcki z Zielonej Góry. W Grand Prix w Kozienicach
startowało 199 zawodników.
Honorowymi patronami imprezy byli
Starosta Powiatu Kozienickiego Janusz
Stąpór, Burmistrz Gminy Kozienice
Tomasz Śmietanka, Dyrektor Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu
Marcin Zmitrowicz oraz Elektrownia
„Kozienice” SA.
Agnieszka Gajda
www.kozienicepowiat.pl
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Wystawa malarstwa leokadii styś

ZAPROSZENIE DO
KONKURSU LIBROS LEGE

Bo moje obrazy
też Was pociągają
i myślę, że jednak
w sobie coś tam mają.
Jest w moich obrazach
sami zobaczycie
miłość, radość, smutek
całe moje życie.
		
Leokadia Styś

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. F. Siarczyńskiego – Biblioteka
Powiatowa i Biblioteka m. st. Warszawy
– Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego zapraszają do udziału w polsko
– amerykańskim konkursie czytelniczym
LIBROS LEGE. Konkurs organizowany
jest dwutorowo, w Polsce i USA.
Patronat nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce,
Konsul Generalny RP w Chicago i Prezydent m. st. Warszawy.
Wspólną misją Konkursu jest rozwój
czytelnictwa i wzajemne poznawanie kultur polskiej i amerykańskiej oraz podnoszenie kultury słowa i propagowanie czytania ze zrozumieniem.
Konkurs adresowany jest do zarejestrowanych czytelników Biblioteki Publicznej
Gminy Kozienice lub innej biblioteki publicznej w powiecie kozienickim (uczestnik powinien posiadać ważną legitymację
biblioteczną – można się zapisać także teraz), którzy ukończyli 16 lat, górna granica
wieku nie jest określona.
Konkurs rozgrywany jest w dwóch etapach. I etap w Bibliotece Publicznej Gminy
Kozienice w dniu 9 maja, II etap w Bibliotece m. st. Warszawy – Bibliotece Głównej
Województwa Mazowieckiego – 28 maja.
Zadania konkursowe są takie same
w obydwu etapach, należy:
1. odczytać (po angielsku) przygotowany
uprzednio tekst (3000 znaków), wybrany
z listy 11 książek dostępnych w Bibliotece;
2. odczytać jeden, wylosowany przed komisją fragment z książki „Life on Mississippi” Marka Twaina – książka dostępna
w wersji elektronicznej na stronach: www.
koszykowa.pl i www.msib.pl w zakładce
poświęconej konkursowi
3. Komisja przeprowadzi krótką rozmowę
z uczestnikiem na temat przeczytanych
tekstów i ich autorów
Nagroda główna: wyjazd 5 laureatów na
tygodniowy pobyt w Chicago w USA
Szczegóły na temat przebiegu I etapu konkursu w Kozienicach dostępne są na stronie
www.biblioteka-kozienice.net.pl w zakładce:
konkursy/LIBROS LEGE 2011
Wszystkich zainteresowanych zachęcam do udziału w konkursie. Ostateczny
termin zgłoszenia udziału upływa w dniu
8 maja, jednak wcześniej rozpoczęte przygotowania zwiększają szansę na wygraną.
Kontakt: Elżbieta Stąpór: 48 611 00 42,
e-mail: elzbieta.stapor@msib.pl
Janina Kurek: 48 614 25 54,
e-mail: janina.kurek@msib.pl

Spotkanie z malarstwem Leokadii
Styś, które odbyło się 6 marca 2011 roku
w siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy
Kozienice, jest doskonałą okazją do zatrzymania się choć na chwilę przy twórczości tej niezwykłej kobiety – malarki,
a zarazem poetki kozienickiej.

Pani Leokadia Styś urodziła się 79 lat
temu w Kozienicach, gdzie mieszka do
dziś. Tu założyła rodzinę, wychowała dzieci
i troskliwie opiekowała się wnukami, a obecnie wolny czas poświęca prawnukom.
Malarstwem interesowała się od wczesnych lat młodości, ale maluje od 1956 roku.
Najbliższe Jej sercu są kwiaty, choć chętnie
maluje również krajobrazy i przyrodę oraz
martwe natury i sceny rodzajowe. Dorobek
twórczy prezentowała na kilkudziesięciu wy-

stawach indywidualnych oraz zbiorowych
w kraju i za granicą (Niemcy, Słowacja).
Brała udział w wielu konkursach, pokazach
i plenerach. Jej prace znajdują się w zbiorach
prywatnych i instytucjonalnych. Jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych
oraz Grupy Twórczej „Vena”. Z dumą nosi
stylizowany strój ludowy podczas wszelkiego rodzaju imprez i uroczystości organizowanych w powiecie kozienickim.
W uznaniu pracy twórczej Pani Leokadia Styś została odznaczona Srebrnym
Krzyżem Zasługi (2005), odznaczeniem
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2005) i odznaką Zasłużony dla
Kultury Polskiej (2008).
Niewielka część dorobku artystycznego Pani Leokadii Styś
została
zaprezentowana
w albumie „Twórcy powiatu kozienickiego” wydanym w roku
2008 przez Starostwo Powiatowe
w Kozienicach. Jest więc w gronie
50 twórców, którzy dzięki swojej
wrażliwości i talentowi nadali naszej ziemi znamiona sacrum.
Licznie zgromadzona podczas wernisażu rodzina, przyjaciele i znajomi, reprezentanci
urzędów i instytucji świadczą
o wyjątkowości Pani Leokadii,
a profesjonalne przygotowanie
wystawy zachęca do jej obejrzenia.
Wystawę można podziwiać w Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice im. ks. F. Siarczyńskiego – Bibliotece Powiatowej do
31 marca 2011 r.
poniedziałek – piątek w godz.
10.00 – 18.00, sobota 9.00 – 15.00
Lucyna domańska-Stankiewicz
zdjęcie: Jerzy Wojtkowski

Wstrząśnięci wiadomością
o śmierci Męża
naszej koleżanki Danuty Delekty
wyrażamy najgłębsze wyrazy współczucia i żalu.
Pracownicy Wydziału Promocji i Kultury
Starostwa Powiatowego w Kozienicach

www.kozienicepowiat.pl
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Wydarzenia

DRUGI ZJAZD PRACOWNIKÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W BOGUCINIE

„50 lat minęło – wspomnień czar”
Dziesięć lat temu miał miejsce
I Zjazd Pracowników PSP w Bogucinie. II Zjazd, który odbył się
26.02.2011 roku był nie tylko sposobnością do podsumowań naszych dokonań na
przestrzeni minionych dziesięciu lat, ale
również okazją do uczczenia ważnej dla
nas rocznicy – pięćdziesięciolecia istnienia szkoły w obecnych murach. Dzieje
szkolnictwa w Bogucinie sięgają wprawdzie lat międzywojennych, ale nauka odbywała się wówczas w prywatnych domach na terenie przysiółka Bobki. Szkoła
w Bogucinie, w której obecnie uczą się
dzieci, została oddana do użytku dokładnie 50 lat temu.
Szczególnymi gośćmi na II Zjeździe pracowników PSP w Bogucinie byli: biskup
Diecezji Radomskiej Stefan Siczek, poseł na
Sejm RP – Czesław Czechyra, przedstawiciele władz samorządowych z Gminy GarbatkaLetnisko na czele z wójtem Robertem Kowalczykiem i przewodniczącym Rady Gminy
Włodzimierzem Mazurem, Dorota Sokołowska – dyrektor Radomskiej Delegatury
Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Dorota
Kurzawa – prezes Zarządu Oddziału ZNP
w Kozienicach, dyrektorzy zaprzyjaźnionych
placówek oświatowych, przedstawiciele zakładów i firm współpracujących z naszą szkołą, członkowie Rady Rodziców, absolwenci,
uczniowie, a przede wszystkim byli nauczyciele i pracownicy PSP w Bogucinie.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św.,
a następnie zaproszeni goście, udali się do
szkoły. Część oficjalną rozpoczęła dyrektor Teresa Rodakowska, która powitała
zebranych i wygłosiła przemówienie.
Następnie goście mogli poznać historię
szkolnictwa w Bogucinie, opracowaną na

podstawie najstarszych kronik szkoły. Słuchając referatu dotyczącego najważniejszych
wydarzeń z dziejów szkolnictwa w Bogucinie obecni na uroczystości mogli obejrzeć
ciekawą prezentację. Z zainteresowaniem
wysłuchali również fragmentów najstarszej
szkolnej kroniki prowadzonej przez byłych
kierowników szkoły Leona Jagodzińskiego
i Halinę Przerwę. Kronika ta odnotowuje nie
tylko informacje dotyczące szkoły, ale jej autorzy opisywali również ciekawostki z życia
lokalnej społeczności. A ponieważ notatki
te sporządzali barwnym, żywym językiem,
umieszczali często zabawne komentarze, słuchacze mieli wiele powodów do śmiechu.
Następnie powróciliśmy wspomnieniami,
którym towarzyszyła kolejna prezentacja, do
I zjazdu. Minutą ciszy uczciliśmy również
pamięć tych osób, które były wówczas
z nami, a obecnie już odeszły na zawsze.
Po tej nostalgicznej podróży do przeszłości przenieśliśmy się w czasy bardziej
nam współczesne – zaprezentowano zebranym dokonania szkoły na przestrzeni
ostatnich dziesięciu lat. Następnie uczniowie przedstawili krótki program artystyczny zaczynający się od słów:
„Mała szkoło w Bogucinie, Ty jesteś
jak zdrowie, ile Cię trzeba cenić, ten tylko
się dowie kto Cię stracił...” Na zakończenie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli zebranym gościom okolicznościowe pamiątki.
W końcowej części spotkania zabrali
głos goście, którzy złożyli gratulacje i wygłosili wiele ciepłych słów pod adresem
szkoły. Dyrektor Radomskiej Delegatury
Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Dorota Sokołowska powiedziała: „Małe szkoły są jak ogrody, jak źródła, z których czer-

pie się czystą wodę, sięga do korzeni...”
Po części oficjalnej wszyscy udali się
na poczęstunek. W miłej, pełnej wspomnień atmosferze szybko mijał czas.
Goście chętnie oglądali naszą szkołę,
a szczególnym zainteresowaniem cieszyła się „Galeria Wspomnień”. Stare fotografie i dokumenty na pewno pomogły
przenieść się myślami w minione czasy.
Wiele osób zainteresowało się także
szkolną gazetką, kalendarzami i pracami plastycznymi uczniów. Powodzeniem
wśród gości cieszyły się także przysmaki
z Bogucina.
Uroczystość była szczególnie ważna
nie tylko dla naszej szkoły. W dzisiejszym
świecie, w którym rządzi pośpiech, warto
czasem zwolnić, zatrzymać się, poświęcić czas na chwilę nostalgii, retrospekcji,
refleksji, a przede wszystkim na zwykłą
rozmowę z drugim człowiekiem.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na
II Zjeździe Pracowników PSP w Bogucinie. Mamy nadzieję, że spotkanie to pomogło odnowić dawne przyjaźnie, zadumać się nad przeszłością, umocnić więzi z
ludźmi, którzy często są nam bliscy, a tak
rzadko ich spotykamy. Jest bowiem tak,
jak mówili uczniowie podczas akademii:
„Wszystko było nie tak dawno, choć
minęło wiele lat,
Przeleciała także młodość karuzelą
dawnych lat
Pozostały dziś wspomnienia, które
echem niesie wiatr
A to święto jest nadzieją na powroty
w dawny świat.”

Podziękowanie
Z przyjemnością i satysfakcją serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich gości,
którzy przyjęli zaproszenie i zaszczycili nas swą obecnością w tak ważnej, historycznej chwili
jaką jest Jubileusz 50-lecia szkoły.
Mam nadzieję, że to piękne spotkanie po latach, te niezwyczajne chwile,
były okazją do wzruszających wspomnień.
Życzę Państwu, aby ta niepowtarzalna atmosfera przetrwała we wspomnieniach
do następnego jubileuszu.
Z wyrazami szacunku
Teresa Rodakowska
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
w Bogucinie
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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:
• wynik egzaminu przeprowadzonego w ostatniej klasie gimnazjum
• oceny na świadectwie końcowym oraz inne osiągnięcia kandydata.
Punktacja ocen na świadectwie końcowym gimnazjum: oceny
na świadectwie końcowym z 4 przedmiotów: języka polskiego
i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 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 14 pkt., jeżeli był finalistą konkursu przedmiotowego, organizowanego przez kuratora
oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, laureatem, finalistą innych konkursów organizowanych przez kuratora oświaty
lub za udział w II etapie olimpiady przedmiotowej dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnictwo musi być poświadczone, 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. Maksymalna łączna liczba punktów za osiągnięcia

sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym i co najmniej
wojewódzkim wynosi 4, 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 i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły oraz
religii lub etyki.
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 oraz inne
osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia).
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.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Opactwie
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opactwie przedstawia ofertę naboru uczniów na rok szkolny 2011/2012 do szkół: podstawowej, gimnazjum i przysposabiającej do pracy.
W ramach szkoły podstawowej będą funkcjonowały
następujące klasy:
– dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
– dla dzieci z autyzmem,
– zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.
Istnieje też możliwość utworzenia klasy dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.
W ramach gimnazjum będą funkcjonowały następujące klasy:
– dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
– dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim.
W ramach szkoły przysposabiającej do pracy będzie
funkcjonowała klasa
– dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym i znacznym.
Uczniowie zamieszkali w miejscowościach oddalonych od naszej szkoły mają możliwość zakwaterowania się
w grupach wychowawczych (internat z całodziennym wyżywieniem).

www.soswopactwo.w.interia.pl
www.kozienicepowiat.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Opactwo 18
26-922 Sieciechów
tel./fax. 48 621-60-03

Dokumenty wymagane przy naborze do szkół:
– podanie rodziców lub opiekunów,
– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
– zaświadczenie o stałym miejscu zameldowania,
– odpis aktu urodzenia,
– świadectwo ukończenia szkoły lub klasy niższego szczebla.
Dokumenty należy składać w Starostwie Powiatowym
w Kozienicach – Wydział Zdrowia, Edukacji i Sportu.
Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oferuje zajęcia wspomagające ogólny rozwój dziecka z zastosowaniem
różnorodnych metod i form pracy z uczniem niepełnosprawnym
oraz zajęcia pozalekcyjne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
48 621-60-03 lub na stronie internetowej szkoły.
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Zespół Szkół Nr 1

im. Legionów Polskich w Kozienicach
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 6146783
www.zslp.edu.pl

Oferta edukacyjna
na rok szkolny 2011/2012

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.

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 sześcioma pracowniami komputerowymi,
w których uczniowie mają dostęp do
szybkiego Internetu.
W placówce nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje.
Szkoła posiada również bardzo dobrze
wyposażoną bibliotekę i czytelnię z centrum multimedialnym.

z lokalnym środowiskiem. Cieszy się bardzo dobrą 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
SZKOLNA PLATFORMA E-LEARNING
HTTP://MOODLE.ZSLP.EDU.PL
SZKOLNA TELEWIZJA INTERNETOWA
HTTP://TV.ZSLP.EDU.PL

Szkoły ogólnokształcące (trzyletnie):
• LO z rozszerzonym programem matematyki i informatyki
• LO z rozszerzonym programem matematyki i geografii
• LO z rozszerzonym programem matematyki i fizyki
• LO z rozszerzonym programem języka
polskiego i historii
• LO z rozszerzonym programem biologii
i chemii
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
(3-letnia)
Liceum Ogólnokształcące uzupełniające dla dorosłych (2-letnie)
Uczniowie naszej szkoły
realizują swoje pasje i zainteresowania wykorzystując bazę
sprzętową szkoły, uczestnicząc
w realizacji międzynarodowych
programów edukacyjnych oraz
kołach zainteresowań.

Współpraca

ZS Nr 1 w Kozienicach współpracuje
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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. 48 614-26-08

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach oferuje w roku szkolnym 2011/2012 następujące klasy:

IA

matematyka,
informatyka,
fizyka

IB

matematyka,
informatyka,
geografia

IC

ID

IE

biologia,
chemia,
(dodatkowe
godziny fizyki,
zajęcia z
psychologii)
język polski,
angielski
historia, wiedza
o kulturze
języka
polski,
WOS, historia

Godziny do
dyspozycji
dyrektora
Uczeń wybiera jeden przedmiot, który będzie nauczany
w klasie trzeciej w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Klasy

Przedmioty
nauczane
w zakresie
rozszerzonym

Języki obce

Punktowane
przedmioty

j. angielski,
j. niemiecki

j. polski, matematyka,
informatyka, j. obcy

j. angielski z
elementami
jezyka
biznesu,
j. niemiecki

j. polski, matematyka,
j. obcy, geografia

j. angielski,
j. niemiecki

j. polski, j. obcy,
biologia, chemia

j. angielski,
j. francuski

j. polski, historia, WOS,
j. obcy

j. angielski,
j. niemiecki

j. polski, historia, WOS,
j. obcy

Oferujemy naukę j. łacińskiego oraz j. rosyjskiego
Uwaga! Nauczanie języków nowożytnych będzie realizowane w grupach
z uwzględnieniem stopnia opanowania języka obcego (we wrześniu przeprowadzany będzie test
kwalifikacyjny).

Profil

Opis zajęć w ramach kierunku

matematyczno-informatyczny (politechniczny)

Oprócz rozszerzonych: matematyki, informatyki i fizyki istnieje
możliwość nabycia dodatkowych umiejętności informatycznych
dzięki projektom unijnym; kontynuacja j. angielskiego

informatyczno-ekonomiczny

Zwiększony nacisk na geografię społ.-ekonomiczną oraz na słownictwo angielskiego języka biznesu, współpraca z bankiem

psychologiczno-medyczny

Dwie godziny/tygodniowo dodatkowych zajęć z psychologii;
przygotowuje do studiowania na kierunkach medycznych oraz
psychologii, współpraca ze szpitalem i Poradnią PsychologicznoPedagogiczną
Rozszerzony j. angielski; j. francuski z naciskiem na kulturę i cywiliza-

humanistyczne (medial- cję Francji; warsztaty dziennikarskie, spotkania z dziennikarzami programów radiowych, wizyty w redakcjach znanych czasopism, przygony, dziennikarski)
towywanie audycji w telewizji lokalnej; zarządzanie informacją

www.kozienicepowiat.pl

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!

IA – matematyczno-informatyczna (politechniczna); IB – informatyczno-ekonomiczna;
IC – psychologiczno – medyczna; ID – humanistyczna z elementami wiedzy o mediach
(dziennikarska); IE – społeczno-prawna

społeczno-prawny

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 działa koło dziennikarskie w ramach którego redagowana jest gazetka
szkolna „gLOn”.
Młodzież szkolna otoczona jest opieką logopedy, pedagoga oraz psychologa.
Prężnie działa wolontariat.

Wycieczka edukacyjna do Brukseli, zajęcia warsztatowe z prawnikami, spotkania w Sądzie Rejonowym, udział w obradach sesji
gminy i powiatu

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, Francja, Chorwacja oraz Bruksela).
Od czterech lat uczniowie przygotowują
na początku roku szkolnego Festyn Ekologiczny, a pod koniec pierwszego semestru
nauki, nieprzerwanie od 25 lat, Festiwal
Muzyków Amatorów „SanLOremo”.
Młodzież bierze aktywny udział w organizowanych projektach edukacyjnych, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, np.:
„Sukces ucznia promocją szkoły”, „Gruntowe wykształcenie – atrakcyjna praca”.
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 i automat z napojami. 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.
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Garbatce-Letnisku

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.home.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W GARBATCE LETNISKU
WSPÓŁPRACUJE z:
● Generalną i Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych oraz Nadleśnictwami, w których odbywają się min. zajęcia praktyczne w zawodzie technik leśnik.
Uczniowie technikum leśnego biorą udział w licznych konkursach pod patronatem Lasów Państwowych zdobywając nagrody i wyróżnienia. Koło Sygnalistów
Myśliwskich działające w ramach ZSP uświetnia swoimi występami imprezy
okolicznościowe zarówno leśników jak i drzewiarzy.
● Instytutem Badawczym Leśnictwa, który wspomaga bazę dydaktyczną oraz naukową szkoły.
● Marką FESTOOL – producentem i dystrybutorem jednych z najlepszych elektronarzędzi
stosowanych w stolarstwie i meblarstwie. W dowód uznania osiągnięć naszych uczniów
w dziedzinie stolarstwa marka Festool cyklicznie wyposaża warsztaty szkolne w najnowocześniejsze narzędzia. W ramach współpracy z Marką Festool, została utworzona „KLASA FESTOOL”, w której znaleźli się uczniowie klasy I ZSZ o kierunku stolarz. Klasa
ta jest również wyposażana w narzędzia stolarskie, kompletne ubrania robocze. Najlepsi
uczniowie tej klasy wyjeżdżają na praktyki do siedziby Marki Festool w Niemczech.
● Wydawnictwem INWESTOR, które jest od wielu lat organizatorem ogólnopolskiego
konkursu „Wyczarowane z drewna”. Nasza szkoła bierze czynny udział w konkursie
z dużym powodzeniem. Trzy lata temu jako debiutanci nasi uczniowie zdobyli wyróżnienie, dwa lata temu zajęli I miejsce, w ubiegłym roku kolejne wyróżnienie natomiast
w tym, zgodnie z cyklem liczymy na główną nagrodę. Należy dodać, że za wyróżnienie
lub I miejsce w konkursie, uczeń który wykonał pracę, otrzymuje wysokiej klasy narzędzia do obróbki drewna, a szkoła profesjonalną pilarkę lub frezarkę do obróbki drewna.
Finał konkursu odbywa się podczas Targów Drema i Furnica w Poznaniu.
● Okolicznymi zakładami i firmami drzewnymi, które są dla naszych uczniów miejscem praktyk i kopalnią informacji zawodowych.
CIEKAWOSTKI SZKOLNE
„Praktyki zagraniczne” uczniowie wyjeżdżają na praktyki m. in. do Niemiec, gdzie zapoznają się z nowoczesnymi technologiami obróbki drewna oraz organizacji prac leśnych.
„Szkoleś” uczniowie naszej szkoły pod okiem dziennikarzy prowadzą i wydają
profesjonalnie przygotowaną gazetę szkolną.
„Rykowisko” impreza plenerowa przygotowana przez uczniów kończących szkołę,
skierowana jest do uczniów klas rozpoczynających naukę w naszej szkole. Świetnie
przygotowany tor przeszkód i zabaw sprawnościowych daje podstawy do uroczystego pasowania i przyjęcie w szeregi społeczności uczniowskiej.
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Technikum 4-letnie:
• 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 letnia
szkoła policealna)
• Liceum Ogólnokształcące:
– po ZSZ uzupełniające (2-letnie)
– po szkole podstawowej lub gimnazjum (3-letnie)
Centrum Kształcenia Ustawicznego
prowadzi:
• Kursy i szkolenia zawodowe dające dodatkowe kwalifikacje w zawodach poszukiwanych na rynku pracy garncarstwo,
plecionkarstwo, stolarz-cieśla, stolarz
meblowy, renowacja wyrobów z drewna
zabytkowego, intarsja i inkrustacja, snycerstwo i rzeźba w drewnie.
Warsztaty Szkolne
Prowadzą praktyczną naukę w zawodach;
– stolarz, – technik technologii drewna,
– cieśla, – tapicer. Warsztaty szkolne są miejscem, gdzie odbywają się zajęcia w ramach
współpracy z Wydziałem Sztuki Politechniki
Radomskiej. Są również współorganizatorami corocznych, wakacyjnych Plenerów
o charakterze międzynarodowym, podczas
których, artyści malarze i rzeźbiarze wykonują i prezentują swoje prace.
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Jest placówką całoroczną zapewniającą
noclegi dla grup młodzieży szkolnej, studentów, nauczycieli oraz turystów indywidualnych. Oferuje 50 miejsc noclegowych
w pokojach wieloosobowych z węzłami
higieniczno-sanitarnymi. Dysponuje kuchnią samoobsługową oraz stołówką, w której
można zamówić całodzienne wyżywienie.
Istnieje również możliwość korzystania
z sal dydaktycznych, świetlicy, siłowni oraz
sali gimnastycznej ze stołami do tenisa.
Cały teren schroniska jest ogrodzony i monitorowany z możliwością zaparkowania
autokaru lub samochodu osobowego.
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Jest szkołą, prowadzącą kształcenie osób
dorosłych. Osoby te mają możliwość zdobycie dodatkowych kwalifikacji w zawodach i specjalnościach poszukiwanych na
rynku pracy.
www.kozienicepowiat.pl

Wydarzenia

FERIE ZIMOWE W GMINNEJ ŚWIETLICY
W GARBATCE-LETNISKU
W tym roku ferie
rozpoczęły się 14 lutego i trwały do końca miesiąca. Świetlica
w tym okresie wydłużyła czas pracy i czynna była od godziny
9.00 do 18.00. Każdego
dnia Świetlica wypełniona była młodzieżą.
Najbardziej
oblegany był stół do tenisa.
W związku z tym, że
ta forma rozrywki cieszy się największym zainteresowaniem,
Świetlica każdego roku organizuje Gminny Turniej Tenisa Stołowego. W tym
roku w dniu 18 lutego turniej odbył się
po raz jedenasty. W rozgrywkach udział
wzięło 20 uczestników. Zwycięzcami
okazali się:
I miejsce – Witold Maj
II miejsce – Mateusz Bańkowski
III miejsce – Adrian Kęska
Puchary dla zwycięzców oraz dyplomy i nagrody dla wszystkich uczestników
turnieju wręczył Wójt Gminy Robert Kowalczyk w dniu 25 lutego. W tym samym

dniu odbyło się również wręczenie nagród
wszystkim uczestnikom VII Konkursu
Plastycznego pt. „Życie bez nałogów”,
który również cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.
W tym konkursie nie było zwycięzców, ponieważ wszystkie prace były bardzo piękne i bardzo wymowne. Nagrody
zarówno dla uczestników turnieju tenisa
stołowego jak i konkursu plastycznego
sfinansowane zostały przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Garbatce-Letnisko.
Regina Kobylska

KONCERT MUZYKI KARNAWAŁOWEJ

W niedzielę 6 marca 2011 roku w siedzibie Szkoły Muzycznej
I stopnia w Kozienicach
odbył się Koncert muzyki karnawałowej, który
był koncertem charytatywnym na rzecz chorych dzieci, a całkowity
dochód został przekazany Fundacji „Zdrowe Dziecko”. Na rzecz
Fundacji została również
przeprowadzona
w przerwie koncertu loteria fantowa, na którą nagrody przekazali m.in. Starostwo Powiatowe i Urząd Miejski w Kozienicach.
Podczas imprezy swoje umiejętności
zaprezentowali nie tylko uczniowie, ale
i nauczyciele. Można było podziwiać popisy duetu fortepianowego, gitarzystki, trębacza, pianistki i zespołu akordeonowego.
Nauczyciele akompaniowali swoim wychowankom, jednak sami również pochwalili
się przed publicznością zdolnościami muzycznymi grając tanga i standardy filmowe,
wśród których nie zabrakło „Walca Barbary” Wojciecha Kilara oraz walca „Pod dawww.kozienicepowiat.pl

chami Paryża”. Uczniowie zaprezentowali
także swoje umiejętności wokalne, a chór
międzyszkolny wprowadził publiczność
w klimat karnawału w Rio de Janeiro. Zaśpiewała także publiczność, której „Sto lat”
skierowane do artystów było podziękowaniem za mile spędzony czas.
Wśród gości obecny był burmistrz Tomasz Śmietanka, który w przemówieniu
zwrócił uwagę na wzrost zainteresowania
publiczności takimi koncertami i obiecał,
iż w najbliższych latach ze względu na ten
właśnie fakt koncerty będą organizowane
w Domu Kultury.
Agnieszka Gajda

TOPIENIE MARZANNY
POCZĄTKIEM WIOSNY
Kalendarzowa, czyli astronomiczna, wiosna rozpoczyna się 21 marca.
Jest to data zrównania się długości dnia
i nocy, dlatego też już dawni Słowianie
uznali, że na ten właśnie dzień musi
przypadać święto Jare – Matki Ziemi.
Było to święto bardzo istotne dla ludzi,
ponieważ poświęcone odradzającej się
przyrodzie zapowiadało nowy, łatwiejszy czas w roku, łagodniejszą pogodę
i plony. Słowianie wierzyli, że ten dobry
dla nich czas może być przyspieszony
i jednocześnie może być zapewniony
dostatek w nadchodzącym roku dzięki
obrzędowi topienia Marzanny, bogini
symbolizującej zimę i śmierć.
Marzannę zazwyczaj wykonywano z wiechcia słomy, grochowin lub
konopi, które były symbolem śmierci i bezruchu. Ubraną w białą suknię,
przyozdobioną wstążkami, koralikami
i kwiatami podpalano i wrzucano do
najbliższej rzeki czy jeziora. Obrzęd
ten był symbolicznym zabiciem postaci
przedstawiającej boginię śmierci oraz
jednoczesnym usunięciem efektów jej
działania: zimna, zimy, głodu, mroku.
Zapowiadał także nadejście wiosny
i radości życia. Jednak według przesądu nie wolno było dotknąć Marzanny
pływającej w wodzie, ponieważ dzięki
temu mogła uschnąć człowiekowi ręka.
Należało też również odejść do brzegu
jak najszybciej po wrzuceniu kukły do
wody nie oglądając się za siebie, aby
się nie rozchorować. Trzeba było również uważać, żeby w drodze powrotnej po utopieniu Marzanny nie upaść,
ponieważ taki upadek oznaczał śmierć
w nadchodzącym roku.
Ten zakorzeniony w pogańskich
obrzędach ofiarnych zwyczaj w miarę upływu czasu nabierał coraz bardziej zabawnego charakteru i obecnie
funkcjonuje głównie jako zabawa dla
dzieci i młodzieży. Natomiast jeszcze w XVIII wieku Kościół próbował
zwalczyć zakazując kultywowanie tego
zwyczaju i zastąpić go zrzucaniem
z wieży kościelnej kukły symbolizującej Judasza (co również zakończyło się
niepowodzeniem).
Z powodzeniem natomiast przyjął
się Dzień Wagarowicza – nieformalne
święto obchodzone przez uczniów dla
uczczenia nadchodzącej wiosny.
Agnieszka Gajda
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KINO W KOZIENICACH

W okresie międzywojennym imprezy
o charakterze kulturalno-rozrywkowym, jeszcze przed wybudowaniem Domu Katolickiego, były organizowane w remizie strażackiej,
która znajdowała się przy obecnej ulicy Sienkiewicza 2 (dzisiaj ten obiekt już nie istnieje).
Część pomieszczeń i salę widowiskową w remizie dzierżawił Żyd – Zelik Berman, który
przeprowadził prace adaptacyjne, urządzając
salę kinową. Między innymi na zewnątrz
sali wybudowano specjalne pomieszczenie,
w którym zainstalowano aparaturę do wyświetlania filmów. Do pomieszczenia tego
operator wchodził po schodach. Operatorem
w tym czasie był pan Bogdan Świstowski.
Przed wojną najtańszy bilet do kina kosztował 49 groszy. W początkach funkcjonowania kino było nieme, a dla ożywienia akcji na
pianinie przygrywał muzyk, który patrząc na
ekran dobierał odpowiednią muzykę do rozgrywanych akcji filmowych. W późniejszym
okresie kino było dźwiękowe.
Kino nosiło najpierw nazwę „Czajka”,
a następnie „Wisła”, jednak mieszkańcy
Kozienic częściej używali potocznej nazwy
„Szopa”, prawdopodobnie dlatego, że remiza,
w której mieściło się kino, wyglądała z zewnątrz jak zwykła szopa. Sala kinowa służyła
również małym, 3-4 osobowym trupom teatralnym, miejscowym lub przyjezdnym, zabawiającym kozienicką publiczność przeważnie
skeczami, monologami i piosenkami.
Pan Zelik Berman za dzierżawę sali
kinowej płacił 300 zł rocznego czynszu.
Strażacy za otrzymane pieniądze kupowali i uzupełniali sprzęt strażacki.
W połowie lat 30. XX w. wybudowano nową remizę strażacką przy ul. Nowy
Świat 3. Wraz ze strażakami przeniosło
się tam również kino. Zmieniono również
nazwę kina na nową, bardziej światową
„Apollo”, a starą remizę rozebrano.
Kino „Apollo” działało tez w okresie
okupacji, wyświetlano wówczas filmy polskie lub niemieckie i obowiązkowo kronikę
propagandową. Najwięcej wtedy do kina
chodziło niemieckich osadników, żandarmów i kolaborantów. Uczciwi ludzie w kinie
pojawiali się rzadko, także z obawy przed
działaczami organizacji podziemnych. Modny i propagandowy był wtedy slogan: „Tylko
świnie siedzą w kinie”.
6 kwietnia 1944 r. Niemcy zamknęli w kinie około 500 osób aresztowanych
w Gminie Brzeźnica, doprowadzili ich potem do domu pana Tylki, po przeciwnej
stronie ulicy Radomskiej, gdzie trwały przesłuchania. W rezultacie skazano 50 osób
na śmierć, z czego 20 osób rozstrzelano
w Zwoleniu, kilkaset osób zostało wywiezionych do obozów koncentracyjnych.
Kino uruchomiono ponownie zaraz po
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wyzwoleniu, zmieniając nazwę „Apollo” na
„Znicz”. W 1946 r. jego kierownikiem został
kozienicki działacz kulturalny pan Marian Sokołowski. Zarządzał tą placówką aż do przejścia na emeryturę w 1981 r. Po nim kierowniczką przez 2 lata była jego żona Krystyna
Sokołowska, a potem, aż do zamknięcia tej
ważnej placówki kulturalnej, pani Krystyna
Kruszyńska (1983-1992). Z kinem związani
byli także: Alina Piasecka, wieloletnia kasjerka i dusza kina (w latach 1946-1983), po
niej kasjerką była Grażyna Skrzyńska (19831992). Operatorami byli: Marian Bąba, Roman Ambroziewicz, Wiesław Tokarczyk,
Edmund Mądrzał, Zdzisław Tarczyński
i Grzegorz Śpiewak. Bileterki: Helena Krzysztoforska, Teresa Mądrzak i Teresa Panas.
Istniało jeszcze niezależne kino objazdowe, którego szefem był pan Szewc. Kino
to, wyposażone w projektor i samochód,
jeździło po okolicznych gminach, wyświetlając filmy w różnych świetlicach i szkołach naszego powiatu. Dzięki temu kinu
wielu mieszkańców wsi i wiele dzieciaków
w szkołach po raz pierwszy w swoim życiu
zobaczyło ruchome, dźwiękowe obrazy.
Pan Marian Sokołowski zawsze starał
się sprowadzać do Kozienic atrakcyjne filmy. W mieście były gabloty, w których zawieszano fotosy i reklamowe plakaty. Kino
„Znicz” było bardzo eleganckie, posiadało
loże, podłoga była ze spadkiem ku scenie,
a ściany wyłożone płytkami dźwiękochłonnymi. Miękkie, obite czerwoną tkaniną krzesła były numerowane i każdy widz zajmował
je z wypisanym numerem na bilecie. Przed
salą widowiskową była obszerna poczekalnia. Jak pamiętam, bywało, że przed seansem
filmowym pan Marian Sokołowski skrótowo
przedstawił akcję filmu, uświadamiając nas,
w którym miejscu były atrakcyjne fragmenty
i czego nie wolno było przeoczyć.
Kino zamknięto w 1992 r. pod pretekstem
remontu i przez pewien czas filmy wyświetlano w Domu Kultury. Kozieniczanie wraz
z rozwojem techniki elektronicznej pokupowali domowe urządzenia i systemy – modne
stało się oglądanie filmów w domu, wypożyczonych z wypożyczalni, którą prowadził
przy ul. Warszawskiej pan Synowiec. Czas
biegnie, ludzie i mody się zmieniają. Dzisiaj
wielu mieszkańców Kozienic z przyjemnością obejrzałoby film w kinie. Zwłaszcza młodzi pozbawieni zostali miejsca tradycyjnych
randek pokolenia ich dziadków i rodziców.
Jakiś czas temu, przez 2 sezony w amfiteatrze nad jeziorem działało kino letnie,
gdzie w sobotę odbywały się projekcje
filmów. Dało się zauważyć, że w tych seansach uczestniczyło dużo osób, głównie
młodzieży.
Ryszard Kucharski

Pokazy filmowe
w Kozienicach

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej od kilku lat promuje ideę reaktywacji kina i Dyskusyjnego Klubu Filmowego
w Kozienicach. W 2008 r. pod apelem
o utworzenie kina w Kozienicach skierowanym do władz miasta podpisało się
665 osób. W 2011 roku, dzięki kilkumiesięcznym staraniom udało się już zorganizować
3 projekcje ciekawych i ambitnych filmów.
W dniach 18 i 25 lutego w Ognisku Pracy
Pozaszkolnej Ogród Jordanowski w Kozienicach odbyły się projekcje filmowe w ramach
cyklu „Filmostrada VII”. Filmy prezentowane
w piątkowe wieczory mają zapoczątkować comiesięczne seanse kinowe w naszym mieście.
Pierwszy z filmów – „4 minuty” w reż. Chrisa Krausa widownia obejrzała w kameralnej
i przyjemnej atmosferze. Przed projekcją kilka
słów przekazali: Lech Wiśniewski Przewodniczący TMZK oraz Włodzimierz Pujanek
– Dyrektor Mazowieckiego Centrum Sztuki
Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.
Zróżnicowaną wiekowo publikę w filmowy
klimat wprowadził Leszek Sikora z radomskiego Dyskusyjnego Klubu Filmowego.
Odpowiednie nagłośnienie i czysty obraz
wprowadził widownię w kinowy klimat. Po
filmie widzowie nie kryli emocji i wzruszenia.
Zapowiedzi organizatorów o wyjątkowych walorach artystycznych filmu okazały się prawdziwe. Każdy z oglądających wyszedł z Ogródka
z oczekiwaniem na kolejne emocje i doznania
podczas następnego, piątkowego wieczoru
kinomana. W piątek 25 lutego o godz. 18.00
pokazany został kolejny film „Filmostrady
VII”, bezpretensjonalna brytyjska opowieść
o życiu, miłości, stosunkach międzyludzkich,
pt. „Burza Hormonów” w reż. Eda Blum’a.
Niespodzianką był wyświetlony we wtorek 1 marca francuski film oparty na faktach
w reż. Xaviera Beauvois „Ludzie Boga”. Akcja filmu rozgrywa się w Algierii, opowiada
o uprowadzeniu i zamordowaniu 7 mnichów przez ekstremistów muzułmańskich
w 1996 r. Obraz zdobył wiele nagród na
międzynarodowych festiwalach filmowych,
w Kozienicach zaś zgromadził liczną publikę
i wywołał ciekawą dyskusję po projekcji.
Dobra współpraca, chęć promowania
walorów i atrybutów „dziesiątej muzy”
w Kozienicach skłoniły organizatorów do
kontynuowania tej inicjatywy. Według ich
zapewnień mieszkańcy Kozienic będą mieli
możliwość obcowania ze światowym kinem
w każdy ostatni wtorek miesiąca w OPP
„Ogród Jordanowski”. Organizatorami dotychczasowych projekcji byli: Towarzystwo
Miłośników Ziemi Kozienickiej, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” oraz OPP„Ogród Jordanowski”.
Krzysztof Zając
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ZAWÓD – RODZICE

Rodzice stanowią dla dziecka najbardziej
znaczące wzory do naśladowania. Od ich
postępowania zależy, jaką wiedzę o otaczającym świecie dziecko zdobędzie i w jaki sposób przystosuje się do warunków codziennego życia. Głównym zadaniem rodziców
jest wprowadzenie dziecka w sztukę, jaką
jest życie. Początki zawsze bywają trudne,
zaczynając od nauki chodzenia, mówienia,
a w późniejszych latach pisania, czytania itp.
Jeszcze przed narodzinami dziecka myślimy, to będzie chłopiec-będzie grał w piłkę,
nauczy się łowić ryby... Albo: będziemy mieli
dziewczynkę, będzie nosiła różowe sukienki
i dwa małe warkoczyki… wszystko wydaje
się takie proste, oczywiste, jednak, gdy na
świecie pojawia się długo oczekiwane maleństwo zaczynamy zdawać sobie sprawę
z tego, że nasze wyobrażenie o macierzyństwie troszkę różni się od tego, z którym
mamy do czynienia codziennie. Od tego
momentu całe życie zmienia się – zostaje
nam powierzona ogromna funkcja, bardzo
odpowiedzialna rola rodzica. Zaczynamy
realizować odgórnie powierzone zadaniewychowanie, które jest ciężką, męczącą, wyczerpującą pracą-pracą przez 24 godziny na
dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Nie
ma tu urlopów, zwolnień lekarskich i w dodatku nie otrzymujemy za nią wynagrodzenia…. Mimo wszystko jest to praca niezwykle wartościowa dla jednej i drugiej strony.
Dziecko uczy się od nas, a my od niego –
i tak przez całe życie…
Miłość do dziecka jest niewątpliwie jedną z najpiękniejszych miłości, jakich może
doświadczyć człowiek. Więź, jaka rodzi się
między rodzicami a maleństwem, jest niezwykła i piękna, jednak czasem bywa bardzo
trudna. Dziecko okazuje się nie być idealnym
niemowlakiem, który zasypia o godzinie
20.00 i przesypia całą noc, nie siada na nocnik
w wieku 8 miesięcy… Okazuje się, że nie jest
także idealnym nastolatkiem/nastolatką – nie
uczy się na samych piątkach, ma problemy
z fizyką, nie wraca do domu na czas…
Czy to oznacza, że zawiedliśmy jako
rodzice? Czy dobry rodzic to taki, który
nigdy nie popełnia błędów? A tak naprawdę, co znaczy być dobrym rodzicem?
Moim zdaniem bycie dobrym rodzicem nie oznacza pozwalania na wszystko,
obsypywania prezentami, ulegania kaprysom – bycie dobrym rodzicem, to bycie
z dzieckiem, towarzyszenie mu w zabawie, uczenie zasad i pokazywanie świata.
Dobry rodzic to taki, który zaspokaja potrzeby dziecka – nie jego zachcianki.
Co w takim razie należy uczynić, aby
mądrze wychować swoje dziecko?
Po pierwsze: kochaj
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Kochaj swoje dziecko nie za coś, ale mimo
wszystko. Okazuj miłość i czułość. Noś, przytulaj, głaszcz, całuj. W ramionach mamy i taty
niemowlę i małe dziecko czuje się bezpiecznie. Zadbaj by twoje dziecko wiedziało, że je
kochasz nawet, gdy jest niegrzeczne. Nigdy
nie mów, że przestaniesz je kochać, że je zostawisz czy oddasz, bo narozrabiało.
Po drugie: rozmawiaj
Wydawałoby się, że nie ma nic prostszego od rozmowy, przecież wszyscy
mówimy tym samym językiem. A jednak
większość konfliktów i nieporozumień rodzinnych wynika właśnie z nieumiejętnego komunikowania się i z niezrozumienia
tego, co nasz rozmówca ma na myśli. Nie
mamy nawyku sprawdzania, czy to, co powiedzieliśmy, zostało zrozumiane zgodnie
z naszą intencją. Warto o tym pamiętać,
zwłaszcza w rozmowie z dzieckiem.
Po trzecie: Wyznacz reguły/granice
i bądź konsekwentny
Jeśli chcecie, aby wasze dziecko wiedziało, że nie wolno dotykać kuchenki, ciągnąć
za włosy, bić się itp. – musicie mu o tym
powiedzieć. Spokojnie i stanowczo mówcie:
„nie wolno dotykać, bo możesz się oparzyć”,
„nie wolno dotykać, bo to są moje rzeczy”
i róbcie to za każdym razem. Zakazy i nakazy uczą małego człowieka jak żyć, co jest
słuszne, a co nie. Dziecko nie rodzi się z tą
wiedzą-musi ją zdobyć od was!!! Pamiętajcie też, że dziecko będzie nie raz sprawdzało
swoim zachowaniem czy nadal nie wolno
tego, co zostało zabronione, dlatego bycie
konsekwentnym jest niezwykle ważne.
Po czwarte: słuchaj
Pozwól dziecku powiedzieć o tym, co
czuje, jak spędziło dzień. Daj mu szansę
wypowiedzenia się i słuchaj go uważnie.
Postaraj się, aby czuło, że to co mówi,
jest dla ciebie ważne, nawet jeśli jesteście
zabiegani, zmęczeni i trudno wam się na
tym skoncentrować. Jeśli nie będziecie
słuchać, dziecko przestanie do was mówić. Słuchajcie, a usłyszycie wiele.
Po piąte: nie porównuj z innymi
Nie porównuj osiągnięć dziecka do osiągnięć innych dzieci ani rodzeństwa. Staraj się
nauczyć je bycia niezależnym i zachęć je do
poszukiwania własnej drogi życiowej. Traktuj swoje dziecko indywidualnie, jako odrębną i niepowtarzalną jednostkę. Akceptuj je
takim, jakie jest, odkryj w nim coś ciekawego i interesującego. Każde dziecko bowiem
taką wartość posiada.
Po szóste: nagradzaj mądrze i rozsądnie karaj
Stosuj w wychowaniu nagrody i kary,
które są dobrym czynnikiem do uzyskania zamierzonego rezultatu. Nagradzaj za konkretne

rzeczy (jest to dobre wzmocnienie
właściwych zachowań), zawsze
wyjaśniaj, za co
karzesz.
Po siódme: uczestnicz w życiu dziecka
Staraj się czynnie uczestniczyć w życiu dziecka. Pomagaj mu w zadaniach,
wykazuj zainteresowanie jego postępami
w nauce, doceniaj jego małe i duże sukcesy, baw się z nim. Nie stawiaj jednocześnie zbyt wygórowanych wymagań-dostosuj je do wieku i możliwości dziecka.
Po ósme: szanuj swoje dziecko
Zawsze traktuj je tak, jakbyś sam/sama
chciał/chciała być traktowany/traktowana.
Nie poniżaj, nie wyzywaj, nie ubliżaj.
Ucz szacunku do drugiego człowieka poprzez okazywanie go dziecku.
Po dziewiąte: nie bij
Po dziesiąte: dziecko samo wychowywać się nie tylko nie może, ale też nie
potrafi.
Na zakończenie krótka historia dla rodziców.
Pewnego razu dziecko było gotowe,
żeby się urodzić, więc któregoś dnia zapytało Boga:
• Mówią, że chcesz mnie jutro posłać na
Ziemię, ale jak ja mam tam żyć, skoro
jestem takie małe i bezbronne?
• Wybiorę dla ciebie anioły. Będą na ciebie czekały i zaopiekują się tobą.
• Ale powiedz mi, tu w Niebie nie robiłem
nic innego tylko śpiewałem i uśmiechałem się, to mi wystarczało, by być
szczęśliwym.
• Twoi aniołowie będą ci śpiewali i będą
uśmiechali się do ciebie każdego dnia.
Będziesz czuł ich anielską miłość i zobaczysz, będziesz szczęśliwy.
• A jak będę rozumiał, kiedy ludzie będą
do mnie mówić, skoro nie znam języka,
którym oni się posługują?
• Twoi aniołowie powiedzą ci wiele pięknych i słodkich słów… z wielką cierpliwością i troską będą cię ich uczyli.
• Słyszałem, że na Ziemi są też źli ludzie.
Kto mnie przed nimi ochroni?
• Twoi aniołowie będą cię chronić, nawet
jeśli mieliby ryzykować własnym życiem.
• O, Boże, jeśli już zaraz mam tam pójść
powiedz mi proszę, ich imiona! Muszę
ich przecież jakoś znaleźć?!
• Oni znajdą ciebie… już na ciebie czekają… a ich imiona nie mają znaczenia, będziesz do nich wołał: MAMO
i TATO.
mgr Aleksandra Strąg
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INFORMACJA URZĘDU SKARBOWEGO W KOZIENICACH
W sobotę 05.03.2011r. podczas „Dnia
Otwartego” w Urzędzie Skarbowym
w Kozienicach podatnicy mogli złożyć
zeznania podatkowe (również osoby prowadzące działalność gospodarczą) i formularze identyfikacyjne/aktualizacyjne
NIP-1, NIP-3, dokonać wpłat podatku
w kasie bankowej w Urzędzie a także pobrać formularze i broszury informacyjne
oraz uzyskać szczegółowe informacje na
temat zasad rozliczenia, ulg i odliczeń
w podatku dochodowym.
Ponadto podatnicy mieli również możliwość złożenia wniosków oraz uzyskania
informacji dotyczących podatku VAT
z tytułu niektórych wydatków związanych
z budownictwem mieszkaniowym.
W trakcie „Dnia Otwartego” udzielano podatnikom informacji dot. rocznego
rozliczenia podatku (m.in. w zakresie
opodatkowania dochodów uzyskanych
za granicą oraz dochodów z odpłatnego
zbycia papierów wartościowych) oraz
przyjęto 184 szt. zeznań podatkowych za
2010 rok, w tym:

– PIT-37 – 169 szt.,
– PIT-36 – 8 szt.
– PIT-38 – 7 szt.,
Ponadto ok. 15 podatników skorzystało z możliwości złożenia formularzy
aktualizacyjnych NIP-3 dot. rachunków
bankowych, sprawdzenia wpłaconych
zaliczek na podatek dochodowy, uzyskania informacji dotyczących m.in. zwrotu
VAT na materiały budowlane, podatku od
spadków i darowizn. Łącznie w tym dniu
ok. 210 podatników odwiedziło Urząd
Skarbowy.
Zeznanie można złożyć bezpośrednio
w Urzędzie Skarbowym, wysłać za pośrednictwem poczty lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Termin składania zeznań podatkowych za 2010 rok upływa 2 maja
2011 r. (poniedziałek).
Za datę złożenia zeznania nadanego
w polskiej placówce pocztowej operatora
publicznego uważa się datę stempla pocztowego.
W związku z tym, że wysłanie de-

klaracji przez Internet jest najprostszym
i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach zachęca do skorzystania z powyższej możliwości.
Zeznanie PIT-36 i PIT-37 można wysłać drogą elektroniczną bez podpisu
kwalifikowanego:
– indywidualnie,
– wspólnie z małżonkiem,
– w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.
W celu wysyłania zeznania należy posiadać dostęp do Internetu oraz przygotować dane takie jak: NIP, imię i nazwisko,
PESEL, datę urodzenia, kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za
2009 r. Dane te zabezpieczają autentyczność składanej informacji.
Szczegółowe informacje i instrukcja przesyłania zeznań drogą elektroniczną znajdują się na stronie
www.e-deklaracje.gov.pl.
mgr inż. Roman Frąckiewicz
Naczelnik Urzędu Skarbowego

Kryzys finansowy a edukacja finansowa
O tym, jakie masz zasoby finansowe nie decyduje to, ile zarabiasz, ale ile zaoszczędzasz
Po Grabowie nad Pilicą, Głowaczowie przyszedł czas na Gminę Kozienice.
Stanisławice są kolejną miejscowością,
w której odbyły się warsztaty z Edukacji
Finansowej. Jest to program edukacyjny
dla osób z terenów wiejskich dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego i Fundacji Wspomagania
Wsi. Program Edukacji finansowej został
przeprowadzony dzięki zaangażowaniu
sołtys Joannie Kwaśnik i aktywnej postawie Marka Kucharskiego Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Stanisławicach
i Radnego Rady Powiatu Kozienickiego.
Warsztaty zorganizowały i poprowadziły Barbara Gontarek i Mirosława i Wójcicka ze Stowarzyszenia Kobiet Ziemi
Kozienickiej. W ramach programu Edukacji finansowej zostały przeprowadzone
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dwa warsztaty – „Zaplanuj
Swoją Przyszłość” i „Zarządzanie Długiem”. Uczestnikami warsztatów były panie
z Koła Gospodyń Wiejskich
w Stanisławicach, które podczas warsztatów otrzymały
konkretne wskazówki jak
właściwie zarządzać własnym budżetem domowym, by
odejść od tradycyjnej zasady,
„aby do pierwszego”. Zarządzanie domowymi finansami to wspólne decydowanie
o domowym budżecie, wybieranie kierunku – celu finansowego, do którego ma zmierzać rodzina.
W związku ze wzrostem cen i kosztów
utrzymania rodziny należy zacząć racjonalne gospodarować własnymi
zasobami finansowymi, a przede wszystkim zmienić swoje
przyzwyczajenia, wybrać nowy
sposób na życie. Świadome
i wyedukowane społeczeństwo
podejmuje racjonalne decyzje
dotyczące własnej rodziny, społeczności lokalnej, własnego
zakładu pracy i kraju. Nie ulega reklamom i manipulacjom
marketingowym parabanków,
które obiecują szybki dostęp do

łatwej gotówki. Rodziny nie są świadome
tego, jaki destrukcyjny wpływ na ich życie mogą mieć błędne decyzje finansowe.
Życie na kredyt, ponad swoje możliwości
płatnicze, może doprowadzić do rozpadu
rodziny. Należy przy tym pamiętać, że
na spłatę kredytu rodzina powinna przeznaczyć jedynie 20% własnego dochodu
wówczas będzie funkcjonować w miarę normalnie nie odczuwając obciążenia
kredytowego. Podczas warsztatów nie dawałyśmy konkretnych wskazówek, gdzie
wziąć kredyt, jaki fundusz inwestycyjny
wybrać, w którym banku założyć konto
oszczędnościowe.
Barbara Gontarek
www.kozienicepowiat.pl

Informacje

BADANIE SŁUCHU
1 marca mieszkańcy powiatu kozienickiego mogli wykonać w Domu Pomocy
Społecznej w Kozienicach bezpłatne badanie słuchu, które przeprowadzał Warszawski
Ośrodek Badania Słuchu przy współpracy
z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach.
Akcja skierowana była głównie do
osób powyżej 40 roku życia, które mają
problem ze słuchem.
Badanie słuchu jest oceną reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji
dźwiękowej. Warto je wykonywać również
profilaktycznie, ponieważ do niedosłuchu
może prowadzić wiele czynników, także infekcje i powikłania pochorobowe. Stopień
zaniku komórek słuchowych jest co prawda cechą indywidualną każdego człowieka
związaną z fizjologicznym procesem starzenia się organizmu, ale może być również
spowodowany różnego rodzaju hałasem.
Badanie słuchu jest szybkie, nieszkodliwe
i całkowicie bezbolesne, a polega między
innymi na zbadaniu wnętrza ucha i sprawdzeniu, czy nie ma w nim woskowiny, łuszczycy lub stanu zapalnego. W przypadku
wykrycia choroby, pacjent jest kierowany
do lekarza pierwszego kontaktu po skierowanie do specjalisty lub aparat słuchowy
w przypadku stwierdzenia niedosłuchu.
Osoby niepełnosprawne ubiegające się
o dofinansowanie zakupu aparatu słuchowego mogą skorzystać z pomocy PCPR
w miarę możliwości finansowych tej instytucji. Aby jednak osoba niepełnosprawna
mogła się ubiegać o dofinansowanie zakupu aparatu słuchowego, musi spełniać
konkretne warunki: posiadać aktualne
orzeczenie o niepełnosprawności, jej dochód nie może przekraczać wysokości
przeciętnego wynagrodzenia oraz mieć
zlecenie do Narodowego Funduszu Zdrowia o dopłatę do aparatu słuchowego. Po
skompletowaniu tych dokumentów należy pobrać i wypełnić wniosek w PCPR,
który po rozpatrzeniu jest składany do
NFZ. Jeśli NFZ odmówi, dana osoba musi
całkowity koszt zakupu pokryć z własnych funduszy, dlatego przed zakupem
warto zwrócić się do PCPR z zapytaniem
o możliwość dofinansowania. W roku
2011, ze względu na ograniczone środki, dofinansowanie maksymalne wynosi
1040 zł plus dopłata 50 – 60 zł do indywidualnej wkładki usznej. Natomiast dzieci do
16 roku życia, które posiadają orzeczenia
o niepełnosprawności, dostają dofinansowanie pełnej kwoty zakupu aparatu.
Agnieszka Gajda
www.kozienicepowiat.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach od stycznia do grudnia 2010 r.
realizowało III edycję projektu systemowego pn. „Upowszechnianie integracji społecznej
w Powiecie kozienickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podsumowując przedsięwzięcie informujemy, że wszystkie zadania zaplanowane w projekcie zostały wykonane.
Działania w 2010 roku skierowane były dla osób „usamodzielnianych” z rodzin zastępczych
i niepełnosprawnych. Osoby te w czterech grupach skorzystały z instrumentów aktywnej integracji w formie wyjazdowych turnusów szkoleniowych i szkoleniowo-rehabilitacyjnych.
Na wsparcie składały się:
1) Instrument aktywizacji edukacyjnej w tym:
• Przedsiębiorczość krok po krok
• Grafika komputerowa
• Podstawy obsługi komputera (Word, Excel, Internet)
2) Instrument aktywizacji społecznej w tym:
• trening kompetencji i umiejętności społecznych z elementami wsparcia w zakresie poruszania się po rynku pracy
• trening kompetencji i umiejętności społecznych niezależnego funkcjonowania
z niepełnosprawnością
3) Instrument aktywizacji zdrowotnej w tym:
• zabiegi rehabilitacyjne
• terapia psychologiczna
Wyżej wymieniona aktywizacja została wykonana w Krynicy Zdrój w Ośrodku Rehabilitacyjno Wypoczynkowym „Panorama” w okresie lipiec-wrzesień przez Europejski Instytut
Edukacji Informatycznej z Nowego Sącza. Wybór wykonawcy wynikał z przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
Ponadto indywidualną ścieżką została zaktywizowana osoba niepełnosprawna, która
w okresie listopad-grudzień skorzystała ze wsparcia, składającego się z terapii psychologicznej oraz szkolenia z zakresu grafiki komputerowej-photoshop i tworzenia stron internetowych. Całość usługi została zrealizowana przez Centrum Edukacyjno Szkoleniowe
„Meritum” z siedzibą w Kozienicach.
Działaniem podsumowującym realizację III edycji projektu systemowego było zorganizowane w dniu 30.11.2010 r. spotkanie promująco-integracyjne. Stanowiło ono
promocję zorganizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki form
wsparcia oraz miało na celu integrację społeczną osób uczestniczących w projekcie
w latach 2008-2010 roku z lokalną społecznością.
W 2011 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach planuje po raz
czwarty realizować projekt systemowy. Wartość projektu w bieżącym roku wyniesie
380.000,00 złotych.
O udział w projekcie w 2011 r. mogą ubiegać się:
• osoby niepełnosprawne
• wychowankowie rodzin zastępczych
Warunkiem zakwalifikowania się do udziału w projekcie jest spełnienie dodatkowych
kryteriów, a mianowicie muszą to być osoby:
• bezrobotne i/lub;
• nieaktywne zawodowo i /lub;
• zatrudnione;
zagrożone wykluczeniem społecznym, które są jednocześnie w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.
Informujemy, że uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych opłat za udział w projekcie.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o zgłaszanie się do
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach ul. Świerczewskiego 20, od
poniedziałku do piątku w godzinach 7.30–15.30, w celu uzyskania szczegółowych informacji i wypełnienia wstępnej ankiety rekrutacyjnej.
tel. 48/611-02-26, fax 48/611-02-25, e-mail: pcpr@kozienicepowiat.pl.
Informacje dostępne są również na stronie internetowej projektu: www.pcpr.kozienice.pl
Violetta Bednarek
Koordynator projektu systemowego

Nasz Powiat * 15

Wydarzenia

IV Rozniszewskie Ostatki
W sobotę 12 lutego 2011 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana
Czarnieckiego w Rozniszewie odbyły się
IV Rozniszewskie Ostatki Teatralne.
W rozniszewskiej szkole od wielu lat
podejmowane są inicjatywy mające na
celu integrację lokalnego społeczeństwa.
Zgodnie z wizją szkoły, która głosi, że
Szkoła Podstawowa w Rozniszewie to
współtworzone przez uczniów, rodziców
i nauczycieli lokalne Centrum Oświaty,
Kultury i Sportu, szczególnie istotna staje
się działalność kulturalna.
Od ośmiu lat Teatrzyk Figielek prezentuje całemu środowisku lokalnemu
premiery spektakli, które przyciągają
uwagę coraz szerszej grupy widzów.
W działania szkoły włączani są absolwenci i rodzice. Cztery lata temu powstała inicjatywa organizowania spotkań teatralnych w celu prezentowania spektakli
przygotowanych przez inne szkoły i dzielenia się swoimi doświadczeniami.
Podczas IV Rozniszewskich Ostatków Teatralnych widzowie obejrzeli dwa
spektakle.
Aktorzy Teatrzyku Figielek zaprezentowali sztukę Wandy Chotomskiej
„Kabaret na jednej nodze”, w której
w zaskakujący sposób, z dużą dawką
humoru opowiedzieli znane wszystkim
bajki, zapewniając uczestnikom ostatków
wyśmienitą zabawę.
W czasie antraktu licznie zgromadzona

publiczność została zaproszona do obejrzenia
w Galerii „Na
piętrze”
wystawy
prac
uczniów. Funkcjonowanie
w
wiejskiej
szkole galerii,
w której odbywają się liczne wernisaże
i
spotkania
z artystami, ma
wyjątkowe znaczenie.
Co roku obok wystaw znanych ilustratorów i grafików prezentowana jest wystawa
prac naszych uczniów. Po przeprowadzeniu
plebiscytu wśród wszystkich uczniów szkoły, autorzy najciekawszych prac otrzymują
nagrody. W tym roku główną nagrodą jest
wyjazd do Warszawy do Akademii Sztuk
Pięknych i spotkanie z rektorem uczelni
oraz artystami, którzy wystawiali swoje
prace w rozniszewskiej galerii.
Ostatnim punktem sobotniej uroczystości było wystawienie „Jasełek – sztuki w 3 aktach według ks. Kucharskiego”.
Spektakl zaprezentowali aktorzy Teatru
Figiel. Wśród aktorów występujących na
scenie byli absolwenci szkoły, którzy 20
i 26 lat temu występowali w tej sztuce,

a także absolwenci młodszych roczników
oraz przyjaciele szkoły.
Przygotowanie przedstawienia wiązało się z ogromem pracy i zaangażowaniem licznej grupy osób. Wymagało wielu godzin prób, wielu godzin pracy przy
tworzeniu scenografii i szyciu kostiumów.
Szczególne wyrazy podziękowania kieruję do twórców spektaklu, osób, dzięki
którym mogliśmy obejrzeć w pełni profesjonalnie przygotowaną sztukę.
Reżyseria: Anna i Leszek Owczarczykowie
Scenografia: Tomasz Dymek, Marek Jakóbczak
Opracowanie muzyczne kolęd i kompozycja piosenki pasterskiej: Arkadiusz
Cholewa
Akompaniament muzyczny: Arkadiusz
Cholewa, Mariola Cholewa
Kostiumy i rekwizyty: Grażyna Jakóbczak, Iwona Dymek
Oświetlenie i nagłośnienie: Leszek Owczarczyk
Wszyscy, którzy włączyli się w te
działania, pracowali społecznie.
IV Rozniszewskie Ostatki Teatralne
były ogromnym przedsięwzięciem organizacyjnym i dostarczyły widzom wielu
artystycznych przeżyć.
Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej oraz zdjęć.
www.rozniszew.pl
http://parafia-rozniszew.pl/
Agnieszka Suska
Dyrektor PSP w Rozniszewie
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