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15 kwietnia w sali sportowej I Liceum 
Ogólnokształcącego w Mławie odbyła 
się uroczysta inauguracja projektu „Po-
wiat Mławski Stolica Kultury Mazow-

sza 2013”. Uczestniczyli w niej Adam 
Struzik Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego, przedstawiciele samorządu 
wojewódzkiego, starostowie powiatów, 
radni powiatu i gmin, dyrektorzy i pra-
cownicy szkół, instytucji kultury. W in-
auguracji wzięli udział również Janusz 
Stąpór  starosta kozienicki i Józef Grze-
gorz Małaśnicki wicestarosta kozieni-
cki oraz pracownicy Wydziału Promocji  
i Kultury, który zajmował się koordyna-
cją projektu w 2012 roku. Janusz Stąpór 
starosta powiatu kozienickiego przekazał 
Włodzimierzowi Wojnarowskiemu sta-
roście powiatu mławskiego symbolicz-
ny klucz do Stolicy Kultury Mazowsza. 
Przekazanie symbolicznego klucza odby-
wa się każdego roku, przy czym powiat, 
który otrzyma klucz zatrzymuje go na 
własność, a dla następnego laureata wy-
konuje i przekazuje nowy. Starosta ko-

zienicki wręczył klucz wraz z wcześniej 
odczytanym listem okolicznościowym,  
w asyście pracowników starostwa ubra-
nych w historyczne stroje. W główce 

specjalnie wykonanego na tę okoliczność 
klucza znajduje się logo ubiegłoroczne-
go laureata konkursu Powiat Kozienicki 
Stolica Kultury Mazowsza 2012 i herb 
powiatu mławskiego, a zakończony jest 
wyciętymi kształtami pałacu w Kozieni-
cach i ratusza w Mławie. 

Na stoiskach zaprezentowali się lokal-
ni twórcy i stowarzyszenia.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się 
stoisko Starostwa Powiatowego w Ko-
zienicach, a szczególnie wydawnictwa 
i biuletyn informacyjny „Nasz Powiat”. 
W części artystycznej wystąpiły orkiestry 
dęte, zespoły ludowe, „Mławskie Cen-
trum Tańca.

Warto przypomnieć, że w 2012 roku 
laureatem konkursu był powiat kozieni-
cki, a Stolica Kultury Mazowsza to nie 
tylko prestiżowy tytuł, lecz także wspar-
cie finansowe z budżetu Urzędu Mar-

W XII edycji konkursu Samorządu Województwa Mazowieckiego Stolica Kultury Mazowsza w 2013 roku  
laureatem został powiat mławski.

STOLICA KULTURY MAZOWSZA 2013

szałkowskiego Województwa Mazowie-
ckiego, które umożliwiło dofinansowanie 
kilkunastu z zaplanowanych imprez,  
a pozostałe finansowane były ze środków 
powiatu, gmin, a także firm i zakładów 
pracy. 

Organizatorami lub współorganizato-
rami tych imprez było Starostwo Powia-
towe w Kozienicach, urzędy wszystkich 
gmin naszego powiatu, niektóre instytu-
cje, stowarzyszenia nie tylko z powiatu 
kozienickiego, placówki kultury, oświaty  
i sportu oraz parafie, a także instytucje kul-
tury Urzędu Marszałkowskiego. Niektóre 
już od wielu lat są wpisane i realizowane 
zgodnie z kalendarzem imprez powiatu, 
a wśród nich znalazły się między innymi 
imprezy organizowane w poszczególnych 
gminach. Wiele z nich miało wymiar 
ponadregionalny. Zwycięstwo powiatu 
kozienickiego w konkursie o tytuł Stoli-
cy Kultury Mazowsza 2012 umożliwiło 
zaprezentowanie bogatego dziedzictwa 
kulturowego naszego regionu, przy-
czyniło się do jego większej promocji.  
W 2013 roku realizowane są w powie-

cie kozienickim imprezy cykliczne m.in. 
koncert Mazowsze w Koronie, dni gmin, 
rajd rowerowy, plener fotograficzny. 

danuta deleKta
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Maria PoMianowska wraz z orkiestrą arCUs PoLoniae 
konCertowała w oLeksowie

W niedzielę 14 kwietnia w XVII 
– wiecznym kościele parafialnym pw. 
św. Stanisława Biskupa i Męczennika  
w Oleksowie (gmina Gniewoszów) 
odbył się wyjątkowy, inauguracyj-
ny koncert festiwalu MAZOWSZE  
W KORONIE Witold Lutosławski 
– tradycje, kompozycje, improwiza-
cje. W programie koncertu znalazły 
się utwory – ludowe pierwowzory po-
chodzące z Mazowsza, Lubelszczyzny 
i Rzeszowszczyzny, które wykorzystał 
kompozytor w swojej twórczości oraz 
specjalnie opracowane na orkiestrę Ma-
rii Pomianowskiej kompozycje Witolda 
Lutosławskiego: Mała Suita, Bukoliki  

i melodie ludowe. Wykonawcą był ze-
spół ARCUS POLONIAE w składzie: 
Maria Pomianowska (śpiew, fidel pło-
cka, suka biłgorajska, suka mielecka, 
kierownictwo artystyczne), Katarzyna 
Kamer (fidel płocka, suka biłgorajska), 
Paweł Batley (flety, fujarki), Bartłomiej 
Pałyga (śpiew, wspak, drumla, skrzypce 
diabelskie), Hubert Giziewski (akorde-
on), Dima Gorelik (gitara).

Publiczność wypełniła cały kościół. 
Z zaproszeń skorzystali mieszkańcy 
powiatu, a przede wszystkim gminy 
Gniewoszów.

Maria Pomianowska – doktor sztuk 
muzycznych, multiinstrumentalistka, 
wokalistka, kompozytorka i pedagog. 
Wykładowca Akademii Muzycznej  
w Krakowie, absolwentka AM im. F. 
Chopina w klasie wiolonczeli prof. An-
drzeja Zielińskiego. W 2011 stworzyła 
wraz ze swoimi uczniami pierwszą na 
świecie orkiestrę fideli kolanowych Ar-
cus Poloniae. Zespół podróżuje z kon-

certami po całym świecie.
Mazowsze w Koronie to całoroczny 

cykl koncertów muzyki klasycznej, kie-
rowany do mieszkańców nawet bardzo 
małych miejscowości mazowieckich. 
Kilkuosobowe zespoły kameralne pre-
zentują muzykę mistrzów średniowie-
cza, renesansu, baroku, klasycyzmu, 
aż po romantyzm. Publiczność obcuje 
nie tylko z muzyką. Historycy pod-
czas koncertu przybliżają słuchaczom 
dzieje miejsc, w których odbywają się 
koncerty oraz specyfikę czasów, w ja-
kich powstały prezentowane utwory. 
Muzykolodzy nawiązują do życiory-
sów kompozytorów i ich dorobku ar-

tystycznego oraz przedstawiają wyko-
nawców koncertu.

W powiecie kozienickim koncerty  
z cyklu Mazowsze w Koronie, Muzycz-
ne Wieczory w zabytkach Architektury 
Mazowieckiej odbywają się od 7 lat. Me-
cenasem cyklu jest Urząd Marszałkow-
ski Województwa  
Mazowieckiego, 
autorem cyklu 
koncertów jest 
Małgorzata Kali-
cińska z Impresa-
riatu Muzycznego 
Mazowieckiego 
Centrum Kultury 
i Sztuki w Warsza-
wie. Współorgani-
zatorem jest Sta-
rostwo Powiatowe 
 w Kozienicach.

W latach 2006 
– 2008 koncer-
ty odbywały się  

w kościele pw. św. Krzyża w Kozie-
nicach. W pierwszym koncercie pt. 
Polskie divertimento grała Orkiestra 
Kameralna Filharmonii Narodowej  
w Warszawie pod kierownictwem arty-
stycznym Jana Lewtaka. 

W 2007 r. w drugim koncercie pre-
zentującym muzykę Johanna Sebastiana 
Bacha MAGNIFICAT, ANIMA MEA 
DOMINUM wystąpił CHÓR MIA-
STA SIEDLCE pod kierownictwem 
artystycznym Mariusza Orzełowskie-
go oraz Warszawscy Soliści Concerto 
Avenna, na oboju grał Tytus Wojno-
wicz. Trzeci koncert pt. Joseph Haydn 
– Wielkie Dzieła, odbył się 16 maja 
2008 roku. Wystąpił w nim Olsztyński 
Chór Kameralny Collegium Musicum 
pod dyr. Janusza Wilińskiego, Orkie-
stra Sinfonia Viva pod dyr. Tomasza  
Radziwonowicza.

Czwarty koncert Mazowsze w Ko-
ronie Staropolskie Wieczory w zabyt-
kach Architektury Mazowieckiej pt. 
„Polskość – tradycje i inspiracje” od-
był się 31 maja 2009 roku w Sanktua-
rium NMP Królowej Różańca Święte-
go w Wysokim Kole. Wykonawcą był 
Zespół Polski pod kierownictwem ar-
tystycznym Marii Pomianowskiej.

Dwukrotnie koncerty odbywały się 
w zabytkowym XIX – wiecznym Zespo-
le Kościelno-klasztornym w Opactwie 
(gmina Sieciechów). Na koncercie  
w dniu 8 maja 2011 r. pt. „Muzykowa-
nie wobec aniołów” muzycy z zespołu 
instrumentów dętych blaszanych VAR-
SOVIA BRASS QUINTET zaprezen-
towali znane utwory muzyki religijnej 
i świeckiej, wielkich, europejskich 
mistrzów: Bacha, Haendla, Mozarta, 
Francka, Chopina, Verdiego, Rossiego 
i Beethovena.

dokończenie na str. 3

Wydarzenia 
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18 listopada 2012 roku podczas 
koncertu festiwalu Mazowsze w Ko-
ronie pt. „Ojcze Nasz” wykonawcami 
byli Chór Szkoły Głównej Handlowej  
w Warszawie pod dyrekcją Tomasza 
Hyneka oraz Teatr Ruchu Balonik 

W piątek, 12 kwietnia w Galerii Ko-
zienickiego Domu Kultury odbyło się ot-
warcie wystawy indywidualnej fotografii 
Stanisława Gąsiora pt. „Obrazy z mojej 
podróży”.

Stanisław Gąsior z wykształcenia 
ekonomista, zawodowo zajmuje się do-
radztwem konsumenckim w Starostwie 
Powiatowym w Kozienicach. Z zainte-
resowania fotograf, od 1985 roku jest 

członkiem Radomskiego Towarzystwa 
Fotograficznego, a od roku 2009 człon-
kiem Fotoklubu RP Stowarzyszenia 
Twórców. Oprócz fotografii pasjonuje go 
żeglarstwo i lotnictwo oraz historia i kul-
tura starożytna. Te różnorodne zaintereso-
wania inspirują jego prace. Fotografując 
otaczający świat pokazuje swój sposób 
patrzenia i odbierania rzeczywistości, bez 
komputerowych efektów i zniekształceń. 

wYstawa FotoGraFii stanisława Gąsiora
Ma na koncie wiele wystaw zbiorowych  
i indywidualnych. Brał udział w wie-
lu konkursach i wystawach pokonkur-
sowych. W 2012 roku był komisarzem  
i uczestnikiem V Powiatowego Pleneru 
Malarsko-Fotograficznego „Miejsca ja-
kich nie znamy – uroki północnej części 
powiatu kozienickiego” organizowanego 
przez Starostwo Powiatowe w Kozie-
nicach przy współpracy Radomskiego 
Towarzystwa Fotograficznego w ramach 
projektu „Powiat Kozienicki Stolica Kul-
tury Mazowsza 2012”. Autor posługu-
je się zarówno techniką analogową, jak  
i cyfrową. Zdjęcia prezentowane na wy-
stawie zostały wykonane na przestrzeni 
kilku ostatnich lat. Są ilustracją fascynacji 
pana Stanisława, jakimi są podróże i nie-
zwykłe miejsca. W czarodziejski sposób 
przenoszą nas w starożytny świat i śród-
ziemnomorski klimat. Pokazują przepięk-
ne obrazy malowane światłem i cieniem 
oraz nastrojem południowego słońca. 
Sam autor mówi skromnie: „Są to zdjęcia 
z wakacji z rodziną przedstawiają mały 
fragment tego, co zainteresowało mnie  
w trakcie podróży na Kretę i Santorini, 
Maltę, Teneryfę i do Tunezji”.

Wszyscy zainteresowani mogą oglą-
dać wystawę do 9 czerwca.

edyta MarczaK

Maria PoMianowska wraz z orkiestrą arCUs PoLoniae 
konCertowała w oLeksowie

dokończenie ze str. 2

działający przy MCKiS.
Zabytkowy kościół z XIX wie-

ku pod wezwaniem Narodzenia NMP  
w Rozniszewie (gmina Magnuszew) 
również w 2012 roku znalazł się na 
muzycznym szlaku festiwalu Mazow-

sze w Koronie CZTERy PORy ROKU. 
Wystąpili w nim wybitni soliści: polski 
skrzypek i profesor Uniwersytetu Mu-
zycznego Fryderyka Chopina w War-
szawie – Konstanty Andrzej Kulka oraz 
śpiewaczka Warszawskiej Opery Ka-
meralnej – Dorota Lachowicz. Towa-
rzyszył im znakomity zespół artystów: 
klawesynistka Monika Raczyńska, ro-
syjski muzyk Anton Birula na teorbie  
i Kwartet smyczkowy Prima Vista.

Rok 2010 był rokiem szczególnym 
dla Polski i świata ze względu na 200. 
Rocznicę urodzin Fryderyka Chopina. 
6 października w Kościele św. Krzy-
ża odbył się koncert Chopinowski, 
podczas którego wystąpili: Ester Park 
(Stany Zjednoczone) ur. W 1984 r.  
w Busan (Chiny) oraz Daniil Trifonov 
(Rosja) ur. w 1991 r. w Nowgorodzie, 
który został Laureatem III miejsca XVI 
Międzynarodowego Konkursu Chopi-
nowskiego w Warszawie.

lucyna doMańSKa-StanKIeWIcz

Wydarzenia
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tUrniej wiedzY PożarniCzej „twoja wiedza 
i CzUjka CzadU w doMU, tLenek węGLa niC 

złeGo nie zrobi nikoMU”
15 marca w siedzibie Komendy Po-

wiatowej Państwowej Straży Państwowej 
w Kozienicach odbyły się eliminacje po-
wiatowe 36. edycji Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej.

Spotkanie rozpoczął Komendant Po-
wiatowy Państwowej Straży Pożarnej  
w Kozienicach, Zbigniew Szczygieł, ser-
decznie witając uczestników oraz zgro-
madzonych gości.

„Twoja wiedza i czujka czadu w domu, 
tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”, 
pod takim hasłem przebiegał strażacki 
konkurs, którego głównym celem było 
podniesienie świadomości wśród dzieci  
i młodzieży jakim zagrożeniem jest tlenek 
węgla i w jaki sposób można się przed 
nim ustrzec. W turnieju mogli wziąć 
udział uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjal-
nych z powiatu kozienickiego.

Uczestników podzielono na trzy gru-
py: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły 
ponadgimnazjalne. Pierwszym etapem 
turnieju był test wyboru, który wyłonił 
trzech najlepszych zawodników z każ-
dej grupy. Następnie uczniowie musieli 
odpowiedzieć ustnie na kilka pytania, co 
ostatecznie wytypowało zwycięzców po-
szczególnych grup. 
Szkoły podstawowe:
I miejsce Weronika Konopka z PSP nr1  

w Kozienicach,
II miejsce Natalia Szymańska z PSP  

w Wysokim Kole
III miejsce Alicja Woch-

niak z PSP nr 3 w Ko-
zienicach

Gimnazja:
I Jakub Stasiak z Zespołu 

Szkół Samorządowych 
w Garbatce Letnisko

II Kacper Pyśniak rów-
nież uczeń Zespołu 
Szkół Samorządowych  
w Garbatce-Letnisko

III Anna Spytek Zespół 
Szkół Samorządowych 
w Garbatce Letnisko

Szkoły ponadgimnazjal-
ne:
I Bartłomiej Stasiak z ZS Nr 1 w Kozie-

nicach
II Hubert Gajowy z Zespołu Szkół Ponad-

gimnazjalnych w Garbatce Letnisko
III Tomasz Kowalczyk z Zespołu Szkół 

i Placówek Oświatowych w Magnu-
szewie.
Uczniowie, którzy zajęli pierwsze 

miejsca zakwalifikowali się do kolejnego 

etapu turnieju – eliminacji wojewódzkich, 
które odbędą się 26 kwietnia w Mińsku 
Mazowieckim.

W ramach szerzenia wiedzy wśród 
najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa 
w momencie wystąpienia wszelkiego typu 
zagrożeń, Komendant Główny Państwo-
wej Straży Pożarnej zorganizował także 
XV edycję Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego, którego rozstrzygnięcie 
na szczeblu powiatowym miało miejsce 
również 15 marca. Uczestnicy podzie-
leni zostali na cztery grupy. W grupie I 
(Klasy I – III) pierwsze miejsce zajęła 
Klaudia Abramczyk z PSP w Wysokim 
Kole, w Grupie II (Klasy IV – VI) zwy-
ciężyła praca Laury Mierzejewskiej rów-
nież uczennicy PSP w Wysokim Kole, 
pierwsze miejsce w grupie trzeciej (Gim-
nazjalistów) zdobyła Magdalena Kęska  
z PG w Gniewoszowie, natomiast w gru-
pie czwartej (Uczniów świetlic terapeu-
tycznych, ośrodków terapii zajęciowej 
i ośrodków szkolno-wychowawczych) 
zwyciężył Adrian Molendowski, uczeń 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Opactwie.

„Stop dla czadu”, „Czad zabójca”, 
„Czujniki czadu przyczepiajcie, czado-
wi zabić się nie dajcie”, to hasła jakie 
towarzyszyły pracom młodych artystów  
z powiatu kozienickiego, co niewątpliwie 
świadczy o ich dużej wiedzy na temat nie-
bezpieczeństw jakie niesie ze sobą czad. 

Na zakończenie spotkania, finaliści 
otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczo-
we, które wręczyli: Zbigniew Szczygieł 
Komendant Powiatowy PSP w Kozieni-
cach oraz Grzegorz Maciejczyk naczelnik 
Wydziału Bezpieczeństwa, Spraw Spo-
łecznych i Obywatelskich Starostwa Po-
wiatowego w Kozienicach.

SabIna SeMenIuK

Rok 2013 jest nietypowym rokiem pod 
względem pogodowym. Na terenie kraju 
odnotowane zostały liczne opady dużej 
ilości śniegu, a ostatnie – intensywne 
– opady pojawiły się w pierwszym tygo-
dniu kwietnia.

Zwiększona pokrywa śnieżna stwa-
rzała wyższy poziom zagrożenia powo-
dziowego. Ewentualne negatywne skutki 
minimalizował rozkład temperatur – lek-
ko dodatni w ciągu dnia i lekko ujemny  
w nocy, który powoduje, że pokrywa 
śnieżna traci swoją grubość również po-
przez parowanie i wsiąkanie w glebę.

Poziom wody w Wiśle jest wysoki, 
ale poniżej stanu ostrzegawczego i we-
dług danych IMiGW w drugim tygodniu 
kwietnia nie stwarza zagrożenia powo-
dziowego.

Na terenie kraju dorzecze górnej Wi-
sły charakteryzuje się aktualnie stanami 
średnimi, natomiast wysokie poziomy 
występują na Sanie i Wisłoku, ale mają 
tendencje spadkowe.

Na terenie Powiatu Kozienickiego nie 
ma obecnie jakichkolwiek przesłanek, 
które by wskazywały na wystąpienie sta-
nów zagrożenia powodziowego w najbliż-
szych dniach ze strony rzeki Wisły.

Do dnia 18 kwietnia Wisła na wodo-
wskazie w Puławach nie osiągnęła pozio-
mu wskazującego stan alarmowy, który 
zaczyna się od 550 cm.

Wały powodziowe na terenie Powiatu 
Kozienickiego są stale umacniane i konser-
wowane, usuwane są dziury poborowe oraz 
wykaszane trawy. Wzmocnione i utwar-
dzone zostały nawierzchnie dróg przywa-
łowych. Umocnione zostały również same 
wały dzięki betonowym wstawkom oraz 
założeniu w ich najbardziej wrażliwych od-
cinkach siatek chroniących przed bobrami.

W roku 2010 oraz 2011 kwota prze-
znaczona na utrzymanie i konserwację 
wałów przeciwpowodziowych wyniosła 
w sumie 3 870 000 złotych.

Na lata 2014 – 2020 zaplanowana została 
rozbudowa wałów przeciwpowodziowych. 

W wykazie zadań do realizacji znaj-
duje się m.in. wał lewy rzeki Wisły, który 
będzie rozbudowywany w miejscowoś-
ciach Regów, Stary, Łoje, Mozolice Duże 
i Małe, Staszów, Kępeczki, Holendry Ko-
zienickie, Kuźmy, Nowa Wieś. Budowa-
ny będzie także prawy wał rzeki Radomki 
na długości 3,6 km oraz wał lewy i prawy 
rzeki Zagożdżonki.

Szacowane środki niezbędne do reali-
zacji tych przedsięwzięć to ponad 41 mln 
złotych.

agnIeSzKa gajda

wałY  
PrzeCiwPowodziowe

Wydarzenia/Informacje
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PREMIERA FILMU „Z OKUPACYJNYCH DZIEJÓW KOZIENIC 1939-1945”
13 kwietnia br. w Kozienickim Domu 

Kultury odbyła się uroczysta premiera filmu 
historyczno-edukacyjnego „Z okupacyjnych 
dziejów Kozienic 1939-1945”. Premiera  
z udziałem zaproszonych gości – przedstawi-
cieli samorządu powiatowego i miejskiego, 
szkół i instytucji kultury, aktorów, producen-
tów i ludzi zaangażowanych w powstanie 
filmu oraz licznie przybyłych mieszkańcy 
Kozienic. Po powitaniu przez organizatorów 
widownia usłyszała opowieść o pomyśle  
i powstawaniu przez ostatnie 2 lata produkcji. 
Podkreślili oni, że to końcowy efekt wytężo-
nych prac, napędzanych pasją, zamiłowa-
niem do historii miasta i regionu. Na scenie 
pojawili się również obecni na uroczystości 
aktorzy biorący udział w filmie oraz ekipa 
filmowców realizujących to przedsięwzięcie. 
Szczelnie wypełniona sala widowiskowa Ko-
zienickiego Domu Kultury poprzez gromkie 
brawa wyraziła swój 
aplauz oraz podzię-
kowała licznej  grupie 
pasjonatów, którzy 
podjęli się ambitnego 
i nowatorskiego spo-
sobu ukazania historii 
miasta i regionu Ko-
zienic podczas wojny 
i okupacji.  

Po tej części uro-
czystości na dużym 
ekranie wyświet-
lono trwający 87 
minut film. Widow-
nia w skupieniu i z 
zainteresowaniem 
przyjęła pierwszą 
w Kozienicach pre-
mierę filmu. Natomiast po pokazie, każ-
dy mógł nabyć cegiełkę, do której do-
łączano kolekcjonerską płytę z filmem. 
Całość dochodu ze zbiórki przeznaczona 
zostanie na przyszłe działania i projekty 
realizowane przez Kozienickie Stowarzy-
szenie Rekonstrukcji Historycznych. Ko-
lejne pokazy filmu odbyły się w sobotę 
po premierze oraz w niedzielę w Kozie-
nickim DK, a także w piątek 19 kwietnia  
w remizie strażackiej OSP w Stanisławi-
cach skąd pochodzi grupa aktorów-ama-
torów biorących udział w filmie.

Premierze filmu towarzyszyła również 
miniwystawa zdjęć z kolekcji Micha-
ła Woźnego, ukazująca miasto podczas 
II wojny światowej, przed Kozienickim 
Domem Kultury organizatorzy ustawili 
wojskowy posterunek z zasiekami, przez 
który przechodzili wszyscy uczestnicy 
projekcji. 

„Z okupacyjnych dziejów Kozienic 

1939-1945” to dokumentalno-fabular-
na opowieść oparta na wspomnieniach 
mieszkańców miasta oraz innych źród-
łach i materiałach w tym unikatowych 
zdjęciach Kozienic wykonanych przez 
Niemców stacjonujących w mieście pod-
czas okupacji. 

W filmie starano się przedstawić wie-
le motywów i wątków ukazujących dzieje 
miasta w najstraszliwszych dla mieszkań-
ców czasach. Przygotowania i oczekiwanie 
na wojnę, działania wojenne w okolicach 
Kozienic i zajęcie miasta przez Niemców, 
instalacja reżimu hitlerowskiego i życie 
codzienne pod okupacyjnym pręgierzem 
– w tym ukazanie zagłady ludności pol-
skiej i żydowskiej – jak również działal-
ność Polskiego Państwa Podziemnego, to 
tylko kilka tematów składających się na tę 
edukacyjną podróż przez lata drugiej woj-

ny światowej w Kozienicach. 
W filmie udział wzięło przeszło  

100 aktorów-amatorów i statystów, w 
większości z grup i stowarzyszeń rekon-
strukcji historycznych południowego 
Mazowsza: Kozienic, Pionek, Garbatki-
Letnisko, Radomia, ale również i z War-
szawy, Puław, Garwolina i innych miast. 

Produkcji podjęli się pasjonaci z Kozieni-
ckiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Histo-
rycznych. Ciężar produkcji, w tym reżyserię 
i scenariusz udźwignęło 2 jego przedstawi-
cieli z Kozienic: Krzysztof Zając i Mirosław 
Wasita. Jak sami wskazują, pomysł na ta-
kie promowanie lokalnej historii zrodził się  
w Pionkach na planie innego filmu doku-
mentacyjno-historycznego „Jarema 1944”, 
w którym brało udział Kozienickie SRH. 

Zdjęcia do filmu kręcono m.in. w Ko-
zienicach, Puszczy Kozienickiej, skansenie 
bojowym I Armii Wojska Polskiego w Mni-
szewie i okolicznych plenerach. Pierwot-

nie planowano, że film trwać będzie około  
45 minut, tak, żeby można było go wy-
świetlić podczas godziny lekcyjnej w szko-
łach. Jednak, ze względu na niemożliwość 
wyczerpania w sposób przystępny tematy-
ki, ostatecznie trwa prawie dwa razy dłużej. 
Trzeba wspomnieć, że jest to prawie bezbu-
dżetowa i praktycznie amatorska produkcja 
stworzona wysiłkiem pasjonatów, miłośni-
ków lokalnej historii. 

Producentem filmu „Z okupacyjnych 
dziejów Kozienic 1939-1945” jest Kozieni-
ckie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Histo-
rycznych, scenariusz, reżyseria: Krzysztof 
Zając, Mirosław Wasita, II reżyser Grzegorz 
Bieniek, zdjęcia Dariusz Wąsik, Cezary 
Smolarczyk, montaż DARIUSZ WĄSIK 
WUFILM STUDIO VIDEO, Michał Woź-
ny, czytał Dariusz Szewc, muzyka i dźwięk 
Jacek Opalski. Konsultacja naukowa i mery-

toryczna: dr Se-
bastian Piątkow-
ski, Towarzystwo 
Miłośników Zie-
mi Kozienickiej. 
W filmie wyko-
rzystano wspo-
mnienia Stefana 
Janeczka oraz 
materiały i zdję-
cia archiwalne 
z zasobów: Mi-
chała Woźnego, 
Muzeum Regio-
nalnego w Kozie-
nicach, Ośrodka 
KARTA, Kroniki 
Kozienickiej. 

Film powstał w ramach projektu re-
alizowanego w latach 2011-2012 przez 
Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstruk-
cji Historycznych pt. „Każdy dzień jest 
podróżą przez historię” dofinansowanego 
przez Program Operacyjny Fundusz Ini-
cjatyw Obywatelskich oraz Gminę Ko-
zienice. Patronat nad projekcjami objęli 
Janusz Stąpór Starosta Kozienicki oraz 
Tomasz Śmietanka – Burmistrz Gminy 
Kozienice. 

W związku z zainteresowaniem fil-
mem planowane są kolejne projekcje  
w Kozienicach i regionie. Najbliższa już 
30 kwietnia br., o godz. 19.00 w ostatni 
wtorek miesiąca, w ramach kozienickiego 
Dyskusyjnego Klubu Filmowego w Og-
nisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jorda-
nowski” w Kozienicach, na którą organi-
zatorzy serdecznie zapraszają. 

KrzySztof zając

Wydarzenia
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozie-
nicach informuje, iż w 2013 roku realizowany będzie 
pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowa-
ny ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych.

Formy wsparcia przewidziane w Programie adre-
sowane są do uprawnionych osób fizycznych. Dotyczą 
likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodo-
we funkcjonowanie osób niepełnosprawnych i obej-
mują następujące obszary:
1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywi-

zację społeczną i zawodową, w tym:
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

– Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzy-
rządowania do posiadanego samochodu,

– Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy ka-
tegorii B,

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczest-
niczenia w społeczeństwie informacyjnym:
– Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektro-

nicznego lub jego elementów oraz oprogramo-
wania,

– Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie 
obsługi nabytego w ramach programu sprzętu 
elektronicznego i oprogramowania,

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
– Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkie-

go o napędzie elektrycznym,
– Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności 

technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego 
o napędzie elektrycznym,

– Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, 
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania 
techniczne, tj. protezy co najmniej na III pozio-
mie jakości,

– Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności 
technicznej posiadanej protezy kończyny (co 
najmniej na III poziomie jakości),

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności za-
wodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby 
zależnej;

2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na 
poziomie wyższym.
Opracowywane są procedury i wnioski, które  

w najbliższym czasie zostaną zamieszczone na stronie 
www.pcprkozienice.pl oraz www.kozienicepowiat.pl. 

Bliższe informacje dotyczącye realizacji programu 
można uzyskać:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozie-
nicach, ul. Świerczewskiego 20, 26-900 Kozienice 
lub pod nr tel. /48/ 611-02-27. 

Bezwzględnie należy pamiętać, że utrata dokumentów naraża nas nie-
bezpieczeństwo wykorzystania naszej tożsamości do prób wyłudzeń np. 
zawarcia umów: kredytu, telekomunikacyjnej połączonej z otrzymaniem 
nowego kosztownego telefonu na nasz rachunek, wyłudzenia pożyczki, 
wynajęcia mieszkania lub pokoju hotelowego w celu kradzieży wyposa-
żenia czy unikania opłat, kradzieży wypożyczonego samochodu i innych 
przedmiotów, zakładania fikcyjnych firm do wyłudzania kredytów, zwrotu 
podatków itp.

Samo zgłoszenie utraty dokumentów na Policji czy w urzędzie już 
nie wystarcza! Nie uchroni nas przed zawarciem różnych umów na 
nasze konto. 

ZASTRZEGANIE DOKUMENTÓW JEST MOŻLIWE WYŁĄCZ-
NIE W BANKACH

Jakie rodzaje dokumentów należy zastrzegać?
Wszystkie dokumenty potwierdzające tożsamość. Najważniejsze  
z nich to:

dowód osobisty,
paszport,
prawo jazdy,
książeczka wojskowa,
książeczka marynarska,
dowód rejestracyjny,
karta pobytu,

Zastrzegane są także:
dowody rejestracyjne,
karty płatnicze.
Musimy jak najszybciej, dla własnego bezpieczeństwa oraz ochro-

ny swojego mienia, zgłosić to w Banku, składając stosowny wniosek  
o dokonanie zastrzeżenia w Systemie DOKUMENTy ZASTRZEŻONE. 
Najlepiej zrobić to w placówce swojego banku, tj. banku w którym mamy 
konto. A co zrobić gdy takiego oddziału nie ma w danej miejscowości 
lub nie mamy rachunku bankowego? Należy zgłosić się do banku, który 
przyjmuje zastrzeżenia od osób niebędących klientami danego banku. 
Są to:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA (www.bgz.pl)
Bank Pocztowy SA (www.pocztowy.pl)
Bank Polskiej Spółdzielczości SA (www.bankbps.pl)
Deutsche Bank PBC SA (www.deutsche-bank-pbc.pl)
Invest Bank SA (www.investbank.pl)
Krakowski Bank Spółdzielczy (www.kbsbank.com .pl)
Meritum Bank SA (www.meritumbank.pl)
Nordea Bank Polska SA (www.nordea.pl)
Santander Consumer Bank SA (www.santanderconsumer.pl)
SGB-Bank S.A. (www.sgbbank.com.pl)
Bank Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.com.pl)
Bank Zachodni WBK SA (www.bzwbk.pl)
Getin Bank (www.getinbank.pl)
Societe Generale SA (www.sgcib.com)
Pozostałe banki komercyjne zastrzegają dokumenty tylko swoich 

Klientów.
Także w niektórych bankach spółdzielczych można zastrzec utracone 

dokumenty.
Ale nie zwalnia nas to od zawiadomienia najbliższego organu gminy 

lub placówki konsularnej i wyrobienia nowego dokumentu.

StanISłaW gąSIor 
Powiatowy rzecznik Konsumentów w Kozienicach  

na podst. informacji portalu www.dokumentyzastrzeżone.pl

PiLotażowY ProGraM 
„aktYwnY saMorząd”

ABC KONSUMENTA
co należy zrobić gdy utrzacimy dokumanty?

Informacje
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Opactwie

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opa-
ctwie przedstawia ofertę naboru uczniów na rok szkol-
ny 2013/2014 do szkół: podstawowej, gimnazjum i przy-
sposabiającej do pracy. 

W ramach szkoły podstawowej będą funkcjonowały 
następujące klasy:
– dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiar-

kowanym i znacznym,
– dla dzieci z autyzmem,
– zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z upo-

śledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.
Istnieje też możliwość utworzenia klasy dla dzieci z upo-
śledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

W ramach gimnazjum będą funkcjonowały następu-
jące klasy:
– dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiar-

kowanym i znacznym,
– dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu  

lekkim.
W ramach szkoły przysposabiającej do pracy będą 

funkcjonowały klasy: 
– dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym i znacznym.

Uczniowie zamieszkali w miejscowościach oddalo-
nych od naszej szkoły mają możliwość zakwaterowania się  
w grupach wychowawczych (internat z całodziennym wy-
żywieniem). Rodzice uczniów mieszkających w internacie 
pokrywają tylko koszty wyżywienia.

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 szczeb-

la,
– odpis arkusza ocen jeżeli uczeń zmienia szkołę w trakcie 

etapu edukacyjnego.
Dokumenty należy składać w Starostwie Powiatowym  

w Kozienicach – Wydział Zdrowia, Edukacji i Sportu.
Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oferuje za-

jęcia wspomagające ogólny rozwój dziecka z zastosowaniem 
różnorodnych metod i form pracy z uczniem niepełnospraw-
nym oraz zajęcia pozalekcyjne.

Ogólne informacje o Specjalnym Ośrodku Szkolno 
– Wychowawczym w Opactwie

Na trasie Kozienice – Dęblin, około 20 km od miasta po-
wiatowego Kozienice znajduje się Specjalny Ośrodek Szkolno 
– Wychowawczy w Opactwie. Placówka istnieje już od 1982 
roku i przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży upośledzonej 
umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub 
głębokim oraz ze sprzężeniami (autyzm, mózgowe porażenie 
dziecięce i inne). 

W strukturze Ośrodka funkcjonuje publiczna szkoła pod-
stawowa, publiczne gimnazjum, ponadgimnazjalna szkoła 
przysposabiająca do pracy dla dzieci upośledzonych umysło-
wo w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz zespół rewali-
dacyjno – wychowawczy dla dzieci upośledzonych umysłowo 
w stopniu głębokim. Dzieci mają możliwość całodobowego 
zakwaterowania i wyżywienia w placówce. Uczniowie dojeż-
dżający mają możliwość dowozu do szkoły.

Edukacja uczniów upośledzonych umysłowo opiera się na 
indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych, 
opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących 
z uczniami. Nauczanie przebiega z zastosowaniem zasad 
stopniowania trudności oraz indywidualizacji potrzeb i moż-
liwości każdego dziecka. Przy realizacji zadań zawartych  
w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych 
wykorzystuje się różne metody, techniki i formy pracy, takie 
jak: Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Kinezjologię 
Edukacyjną Paula Dennisona, Metodę Ruchu Rozwijającego 
Weroniki Sherborne, metodę Marii Montessori, metodę Knil-
lów, integracji sensorycznej, alternatywne metody porozumie-
wania się (AAC) .

Mając na uwadze wszechstronny rozwój wychowanków 
w naszym ośrodku jest wiele zajęć pozalekcyjnych oraz kół 
zainteresowań takich, jak: 

• bajkoterapia
• zajęcia filmowe
• aerobik
• zajęcia teatralne,
• formacja taneczna „WIR”,
• Kółko fotograficzne,
• Koło wędkarskie „Okonek”
• Zajęcia na basenie
• Klub Olimpiad Specjalnych „Szarotka” – zajęcia  

sportowe.  

Dodatkowe informacje dotyczące naszej placówki 
można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kozienicach 
– Wydział Zdrowia, Edukacji i Sportu lub w sekretariacie 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Opa-
ctwie.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Opactwie
Opactwo 18

26-922 Sieciechów
tel./fax. 48 621-60-03

www.soswopactwo.w.interia.pl
e-mail: sosw_opactwo@poczta.onet.pl

Edukacja
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Zespół Szkół Nr 1
im. Legionów Polskich w Kozienicach

Szkoły ogólnokształcące (trzyletnie):
• LO z rozszerzonym programem mate-

matyki, informatyki
• LO z rozszerzonym programem mate-

matyki, geografii
• LO z rozszerzonym programem mate-

matyki, fizyki
• LO z rozszerzonym programem języka 

polskiego, historii
• LO z rozszerzonym programem biolo-

gii, chemii
Technika zawodowe (czteroletnie) 

zawody:
• Mechanik – rozszerzenie matematyki  

i fizyki
• Technik elektryk – rozszerzenie mate-

matyki i fizyki
• Technik ekonomista – rozszerzenie ma-

tematyki i geografii
• Technik żywienia i usług gastronomicz-

nych – rozszerzenie biologii i chemii
Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

• Ślusarz
• Elektryk
• Wielozawodowa
• Sprzedawca
• Kucharz
• Mechanik monter maszyn i urządzeń 

Oferta edukacyjna
na rok szkolny 2013/2014

Nauka
W szkole prężnie działają organizacje 

uczniowskie oraz koła zainteresowań. 
Zajęcia językowe, komputerowe i labora-
toria są prowadzone w małych grupach. 
Uczniowie szkoły mają możliwość uzy-
skania międzynarodowych certyfikatów 
potwierdzających kwalifikacje tzw. “Eu-
ropassów” oraz innych certyfikatów.

Obecnie w szkole wdrażane są no-
woczesne technologie, które mogą być 
wykorzystane w nauczaniu: szkolna plat-
forma e-learningowa Moodle, nauczanie 
interaktywne.

Bezpieczeństwo
Szkoła jest chroniona i monitorowana, 

a także pod stałą opieką medyczną, dzięki 
czemu uczniowie czują się w niej bez-
piecznie. W szkole działa nawet gabinet 
stomatologiczny, sklep i bar.

Wyniki
Uczniowie szkoły uzyskują bardzo 

dobre wyniki na egzaminie maturalnym 
i egzaminach zawodowych. Dzięki temu 
zdecydowanie wzrastają ich szanse na 
zdobycie indeksów wyższych uczelni.

Baza dydaktyczna
W naszej placówce nauczyciele stale 

podnoszą swoje kwalifikacje, modernizo-
wane są programy nauczania i wdrażane 
nowoczesne metody nauczania. 

Posiadamy również bardzo dobrze wy-
posażoną bibliotekę i czytelnię z centrum 
multimedialnym, siłownię, boiska Orlik 
2012, a także syntetyczną bieżnię lek-
koatletyczną. W salach i na korytarzach 
szkoły działają hotspoty umożliwiające 
dostęp do Internetu.

Współpraca
ZS Nr 1 w Kozienicach współpracuje 

z lokalnym środowiskiem. Cieszy się bar-
dzo dobrą opinią. 

Uczniowie Zespołu Szkół mają możli-
wość czynnego uczestniczenia w realizacji 
międzynarodowych programów edukacyj-
nych Polsko-Włoskiej Wymiany Młodzieży, 
Comenius i Leonardo da Vinci. W ramach 
tych programów młodzież ma możliwość 
wyjazdów zagranicznych na międzynaro-
dowe warsztaty lub praktyki zawodowe. 
Szkoła pojęła działania, by współpraca ze 
szkołami i instytucjami szkoleniowymi 
z Niemiec, Portugalii, Wielkiej Brytanii, 
Włoch, Węgier i Słowenii uzyskała akcep-
tację i wsparcie finansowe w zbliżającym 
się nowym roku szkolnym. W poprzednich 
latach Zespół współpracował również ze 
szkołami francuską, rumuńską, maltańską, 
czeską i austriacką.

Szkoła oferuje uczniom dodatkowe 
zajęcia pozalekcyjne w ramach programu 
operacyjnego Kapitał Ludzki 9.2, 9.1.2 
finansowanego przez Europejski Fundusz 
Społeczny. W poprzednich latach benefi-
cjentami projektu było 497 uczniów. Ucz-
niowie szkoły mogą skorzystać z bogatej 
oferty przedmiotów uzupełniających, np. 
przedmioty artystyczne, muzyczne, pla-
styczne, taneczne.

W bieżącym roku szkolnym 60 ucz-
niów Zespołu Szkół w ramach programu 
Leonardo da Vinci wyjechało na trzytygo-
dniowe praktyki do Portugalii. W ostat-
nich czterech latach w ramach projektu 
Polsko-Włoskiej Wymiany Młodzieży do 
Włoch wyjechało ponad 100 uczniów Ze-
spół Szkół. 

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

uczniowie naszej szkoły realizują 
swoje pasje i zainteresowania wykorzy-
stując bazę sprzętową szkoły, uczest-
nicząc w realizacji międzynarodowych 
programów edukacyjnych oraz kołach 
zainteresowań.

Edukacja
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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

Kwestionariusz zgłoszeniowy jest  
dostępny 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

Oferta I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego 
dla absolwentów szkół gimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 

Minimalna łączna liczba punktów, 
jaką powinien uzyskać kandydat  

do I LO wynosi 100.

Klasa
Przedmioty 

punktowane 
przy 

rekrutacji

Grupa od 
klasy II, do 

wyboru przez 
ucznia

Rozszerzone 
przedmioty 

wiodące
do wyboru

Uczeń może 
wybrać do 2 

przedmiotów z 
następujących

Przedmioty 
uzupełnia-

jące

Charakterystyka klasy; 
oferta pozwala na 

indywidualny rozwój 
zainteresowań ucznia i 
wybór odpowiedniego 
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społeczeń-
stwo
rysunek 
techniczny

Dla osób 
zainteresowanych 
studiami na 
politechnice, 
SGH, uczelniach 
ekonomicznych,  
AWF, na 
kierunkach: 
ekonomia, 
turystyka,  biznes,  
bankowość i inne.

I B

medyczna biologia 
chemia

historia i 
społeczeń-
stwo; 
podstawy 
psychologii

Propozycja dla przyszłych 
lekarzy, weterynarzy, 
farmaceutów, 
stomatologów, 
rehabilitantów, 
psychologów. Przedmioty 
wiodące w zakresie 
rozszerzonym, pozwalają 
na studia na kierunkach 
przyrodniczych, geologii 
czy AWF.

I C

językowo-
medialna

j. polski
historia/ 
j. angielski 

przyroda; 
edukacja 
dziennikar-
ska

Przeznaczona dla uczniów 
zainteresowanych 
nauką języków (II język 
to j. francuski), otwiera 
możliwość studiowania na 
kierunkach filologicznych 
oraz np. dziennikarstwo, 
politologia, 
filozofia, socjologia, 
filmoznawstwo, 
lingwistyka, pedagogika 
itp.

I D

społeczno-
prawna

j. polski 
historia/ 
WOS

przyroda; 
wiedza o 
państwie i  
prawie

Uczniowie będą mogli 
rozwijać zainteresowania 
w dziedzinach 
humanistyki i w 
przyszłości studiować: 
prawo, administrację, 
europeistykę, filozofię, 
psychologię, socjologię, 
historię teatrologię, 
filmoznawstwo, 
kulturoznawstwo i inne.

We wszystkich pierwszych klasach obowiązuje nauczanie ogólne w zakresie pod-
stawowym; przedmioty we wszystkich klasach pierwszych są jednakowe. Po pierwszej 
klasie uczeń wybiera od 2 do 4 rozszerzeń.

DLACZEGO I LICEUM  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE? 

• wysoka ocena w ewaluacji kuratorium 
– 4xA

• nowoczesne, interaktywne liceum

• wykwalifikowana i doświadczona ka-
dra pedagogiczna

• wysoki poziom nauczania
• wysoka zdawalność matury
• bogata oferta zajęć dodatkowych
• życzliwa i twórcza atmosfera
• uczymy rano dając czas na popołu-

dniowe hobby
• nowoczesny system monitoringu 

– bezpieczeństwo
DZIAŁALNOŚĆ  

INTELEKTUALNA
• koła przedmiotowe i zainteresowań
• olimpiady i konkursy przedmiotowe
• wycieczki edukacyjne – Polska, Wło-

chy, Francja, Chorwacja, Bruksela
• dni językowe
• wykłady, warsztaty dziennikarskie, 

prawnicze, fizyczne, prowadzone 
przez pracowników wyższych uczelni

• zajęcia przygotowawcze dla przy-
szłych studentów

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA
• koło teatralne „LOtea”
• gazetka szkolna „gLOn”
• współpraca z lokalnymi mediami

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA
• festyn ekologiczny
• festiwal młodych talentów „SanLO-

remo”
• współpraca z Centrum Edukacji Oby-

watelskiej
• wolontariat
• samorząd uczniowski

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA
• lekcje wychowania fizycznego na ba-

senie i lodowisku
• fitness i zajęcia taneczne
• klub cheerleaderek

TYLKO U NAS ZNAJDZIESZ:
• nowoczesne sale lekcyjne
• profesjonalna pracownia fizyczna
• rozbudowane pracownie komputerowe 
• tablice interaktywne w każdej sali 

lekcyjnej stanowisko komputerowe, 
projektor,ekran

• profesjonalną pracownię języ-
kową, zaplecze sportowe – sala 
gimnastyczna,siłownia, boisko wie-
lofunkcyjne

• dofinansowanie do podręczników dla  
kandydatów z najwyższą punktacją

• dla grupy z rozszerzoną informatyką 
służbowy „pendrive” dla każdego 
ucznia

• opiekę pedagoga i psychologa szkol-
nego

• zaplecze medyczne – pielęgniarka

Edukacja
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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.com

Oferta edukacyjna na 
rok szkolny 2013/2014

Technikum 4-letnie:
• Technikum Leśne
• Technikum Drzewne

Liceum Ogólnokształcące-mundurowe 
• Penitencjarne (3 lata) – funkcjonariusz 
służby więziennej
• Bezpieczeństwo publiczne (3 lata) – po-
licyjne 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
• Stolarz (3 lata)
• Cieśla (3 lata)
• Dekarz (3 lata)
• klasa wielozawodowa (3 lata) – me-
chanik pojazdów samochodowych, bla-
charz samochodowy, lakiernik, techno-
log zabudowy i robót wykończeniowych  
w budownictwie, monter sieci instalacji 
i urządzeń sanitarnych (hydraulik), mu-
rarz-tynkarz, dekarz, wędliniarz, piekarz, 
cukiernik, kucharz, fryzjer, elektryk, tapi-
cer, sprzedawca

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH  
(bezpłatne)

• Szkoła Policealna – Technik Bezpie-
czeństwa i Higieny Pracy (3 semestry)            

• Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 
(tradycyjne oraz mundurowe o kierun-
kach: penitencjarnym i bezpieczeństwa 
publicznego) dla absolwentów ZSZ 
wszystkich zawodów (4 semestry)

Kursy kwalifikacyjne: 
• cieśla (4 semestry), 
• dekarz (4 semestry) 
• technik architektury krajobrazu (4 se-

mestry) 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce – Letnisku w swej ponad 60-
letniej tradycji, stale dostosowuje ofertę edukacyjną do aktualnych potrzeb rynku 
pracy.

Wychodząc naprzeciw nowym oczekiwaniom ekonomicznym kraju, szkoła do-
stosowuje kierunki kształcenia  tak, aby jej absolwenci z łatwością odnaleźli swoje 
miejsce na rynku pracy, jako wykwalifikowani fachowcy i uniknęli problemu bez-
robocia.
Obok dotychczasowych kierunków nauczania jakie oferuje szkoła: Technikum 
Drzewne, Technikum Leśne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa-stolarz, z dniem  
1 września 2013 r. zostaną otworzone nowe kierunki:
Liceum Ogólnokształcące (3 lata) – klasy mundurowe:

• bezpieczeństwo publiczne (klasa policyjna)
• kierunek penitencjarny (funkcjonariusz służby więziennej)
• a także klasa wielozawodowa w Zasadniczej Szkole Zawodowej.
Trzyletnie liceum – mundurowe oprócz przedmiotów ogólnokształcących, ofe-

ruje edukację z zakresu resocjalizacji i zagadnień prawa, przygotowując młodzież 
do pracy w służbie więziennej i policyjnej. Szkoła zapewnia realizację praktyki 
zawodowej w pobliskim Zakładzie Karnym w Żytkowicach, co umożliwia podjęcie 
pracy po skończeniu edukacji.

Nauka w klasie wielozawodowej trwać będzie 3 lata. Młodzież ucząca się  
w tej klasie oprócz przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, przewidzianych  
w podstawach programowych dla szkolnictwa zawodowego, będzie kształcić swoje 
umiejętności i zdobywać wiedzę praktyczną w poszczególnych zakładach branżo-
wych, pod okiem wykwalifikowanych specjalistów. Pod koniec 3-letniego okresu 
edukacji uczeń przystąpi do egzaminu zawodowego, dzięki któremu otrzyma za-
wód zgodny z kierunkiem kształcenia.

Rynek pracy w Polsce obecnie potrzebuje dobrze wykwalifikowanych fachow-
ców, dlatego też proponowane kierunki kształcenia umożliwią absolwentom pod-
jęcie pracy, gdyż są to zawody poszukiwane na rynku i cenione ze względu na 
niszowość i atrakcyjność.

Wiele możliwości mają tu stolarze, cieśle, dekarze, murarze, hydraulicy, elek-
trycy. Kto z nas nie korzystał z usług tych fachowców? Ci, którzy budują lub re-
montują dom, wiedzą jak duże jest zapotrzebowanie na dobrze wykwalifikowanych 
specjalistów. Wiemy doskonale, że obecny rynek pracy potrzebuje fachowców, 
którzy mogliby świadczyć tego typu usługi, dlatego też nasza szkoła wychodzi 
z propozycją dla młodego pokolenia Polaków, którzy chcieliby zdobyć atrak-

cyjny zawód i zaistnieć na rynku jako 
wykwalifikowani fachowcy.

Szkoła umożliwia rozwój zaintereso-
wań uczniów, pomaga realizować cele, 
tak aby były one spełnieniem oczekiwa-
nych marzeń. Świadczy o tym wielokrot-
ne zwycięstwo i liczne wyróżnienia na 
Międzynarodowych Targach Poznań-
skich, gdzie co roku Szkoła Drzewna  
z Garbatki bierze udział, a jej uczniowie 
zdobywają czołowe miejsca w Konkursie 
„Wyczarowane z drewna”. To ucznio-
wie z klas drzewnych, przyszli stolarze 
„wyczarowują” z drewna niesamowite, 
cudowne eksponaty, które fascynują or-
ganizatorów Konkursu, za które są wyso-
ko nagradzani, a szkoła dzięki temu zdo-
bywa uznanie w skali ogólnopolskiej, za 
to że kształci młode talenty i umożliwia 
ich dalszy rozwój.

Edukacja
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Garbatce-Letnisku

cyberia
2 stycznia 2013 roku nastąpiło otwar-

cie nowej placówki dla mieszkańców gmi-
ny Grabów nad Pilicą, powstała świetlica 
Centrum Aktywizacji Społeczności Lo-
kalnej o nowoczesnej nazwie Cyberia. Or-
ganem założycielskim obiektu jest Urząd 
Gminy, który nadzoruje i finansuje dzia-
łalność. Cybernetyczna przestrzeń mieści 
się w samym sercu Grabowa nad Pilicą, 

co powoduje, iż taka lokalizacja, przyciąga 
liczne grono dzieci i młodzieży.

Nasza świetlica została wyposażona  
w sprzęt komputerowy, multimedialny, stół 
do tenisa, bilard, cymbergaj i wiele cieka-
wych gier planszowych. Ponadto jest dosto-
sowana dla osób niepełnosprawnych oraz 
monitorowana. To doskonałe miejsce, za-
pewnia, spędzanie wolnego czasu w atrak-

cyjny sposób oraz doskonale 
zaspokaja potrzeby integracji 
społeczności lokalnej.

Wychodząc naprzeciw, 
oczekiwaniom młodzieży, 
rozgrywane są w Cyberii 
turnieje na PlayStation: ta-
neczne „Dance Star Party”, 
piłkarskie „FIFA”, wokalne 
„Sing Star Party”. Ze świet-
licy korzystać mogą osoby  
w każdym wieku, w związ-
ku z tym odbywają się  

w niej szkolenia, zebrania, imprezy tanecz-
ne, karaoke. Organizowane były również 
np.: Walentynki, Dzień Kobiet. W przyszło-
ści będziemy realizować kolejne projekty.

Prężnie funkcjonująca świetlica, ma 
na celu działać na rzecz rozwoju kultury 
i edukacji, realizować pomysły mieszkań-
ców na rekreację, inspirować do szukania 
nowych zainteresowań. By sprostać wy-
maganiom dzisiejszych czasów, Cyberia 
umożliwia mieszkańcom wsi dostęp do In-
ternetu, co jest jej dodatkowym atutem.

Świetlica czynna jest od wtorku do 
soboty w godzinach 14:00 – 20:00 jest 
niezawodnym rozwiązaniem na aktywi-
zację ludności.

Bieżące informacje, galerie, zapro-
szenia, relacje z organizowanych imprez 
zamieszczane są na fanpage Cyberii  
http://www.facebook.com/cyberia.grabow 

Małgorzata SIeKut

W marcu br. został rozstrzygnięty kolejny już konkurs ofert 
na rok 2013 na realizację zadań publicznych należących do 
właściwości powiatu kozienickiego. W latach ubiegłych Powiat 
wspierał działalność klubów sportowych i stowarzyszeń w in-
nych formach.

Zarząd Powiatu w tym roku rozdysponował kwotę 
40.000,00 zł pomiędzy organizacje pozarządowe. W zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki dotację 
otrzymało 7 klubów, natomiast w zakresie pomocy społecznej 
2 stowarzyszenia.

Pierwszy otwarty konkurs ofert został ogłoszony w oparciu 
o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wo-
lontariacie przez Zarząd Powiatu Kozienickiego w 2007 roku. 
Wymogi formalno prawne spełniły 4 wnioski złożone przez: 
Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Hamer”, PTTK Kozienice, 
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” i Miejsko Gminny Ucz-
niowski Klub Sportowy w Kozienicach. Dotacja powiatu kozie-
nickiego wynosiła wówczas 17.300,00 zł.

W latach 2007 – 2013 na zadania z pożytku publicznego  
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turysty-
ki, a także ochrony i promocji zdrowia wsparcie uzyskało łącz-
nie 46 wnioskodawców na ogólną kwotę 190.300,00 zł. (z tego 
niektórzy otrzymali dotację więcej niż jeden raz).

Kilkakrotnie oferty składał Klub Sportowy LEGION z Gło-
waczowa – uzyskał łącznie dotację w wysokości 29.500,00 zł, 
LUDOWy KLUB SPORTOWy „PLON” z Garbatki-Letnisko 
– 27.500,00 zł., Miejsko Gminny Uczniowski Klub Sportowy  
z Kozienic – 21.300,00 zł., Uczniowski Klub Sportowy „Jedyn-
ka” z Kozienic – 16.000,00 zł., Ludowy Klub Sportowy „Mega-
wat” Świerże Górne – 16.000,00 zł.

Dotacje na realizację zadania otrzymują podmioty, których 
oferty wybrane zostały w postępowaniu konkursowym, uznane 
za najkorzystniejsze przez Zarząd Powiatu Kozienickiego. 

lucyna doMańSKa-StanKIeWIcz

POWIAT KOZIENICKI WSPIERA  
STOWARZYSZENIA I KLUBY SPORTOWE Starostwo Powiatowe w Kozienicach 18 maja 2013 roku or-

ganizuje III edycję Powiatowego Rajdu Rowerowego „Śladami 
Historii”.

Koordynatorzy rajdu przygotowali 80-kilometrową trasę, 
wiodącą przez południową część Powiatu Kozienickiego: Gmi-
ny Kozienice, Sieciechów, Gniewoszów i Garbatka-Letnisko. 
Uczestnicy będą mieli możliwość poznania miejsc potyczek hi-
storycznych, a także odwiedzenia zabytkowych kościołów po-
łudniowego Mazowsza. I etap rajdu, biegnący przez Holendry 
Kozienickie, Kępeczki, Łoje i Przewóz pozwoli na podziwianie 
i bliższe poznanie walorów krajobrazowych Doliny Środkowej 
Wisły. W dalszej części uczestnicy rajdu zapoznają się z tragicz-
nymi losami pacyfikowanych mieszkańców Kępic. Nad siecie-
chowskim jeziorem Czaple pozwolimy sobie na kontemplację 
piękna przyrody i krajobrazu. Dalej na trasie naszego rajdu znaj-
dą się również pobenedyktyński klasztor w Opactwie, remiza 
artyleryjska Twierdzy Dęblin, którą jest Fort Nr V w Borku oraz 
zabytkowy kościół w Oleksowie. Z Oleksowa przez Wolę Klasz-
torną, Bąkowiec i Garbatkę-Letnisko dojedziemy do Molend, 
gdzie zatrzymamy się na chwilę na cmentarzu wojennym. Dal-
szy etap trasy wiódł będzie żółtym szlakiem rowerowym przez 
malownicze tereny Puszczy Kozienickiej. 

Poprzednie edycje rajdu w 2011 i 2012 roku, którego trasy 
obejmowały swym zasięgiem północną i południowo-zachodnią 
część powiatu cieszyły się dużym zainteresowaniem. Łącznie 
wzięło w nich udział ponad 100 uczestników. Opisy tras I oraz 
II Powiatowego Rajdu Rowerowego znaleźć można na stronie 
internetowej Starostwa Powiatowego w Kozienicach (www.ko-
zienicepowiat.pl) w zakładce Powiat → Turystyka → Aktywnie 
w powiecie kozienickim.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w III Powiato-
wym Rajdzie Rowerowym „Śladami Historii”. Karta zgłoszenia 
i regulamin rajdu dostępne będą na stronie internetowej Staro-
stwa Powiatowego w Kozienicach (www.kozienicepowiat.pl).

MonIKa WIraSzKa

rowereM, bY Poznać historię!

Informacje
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Lekcja pokazowa w pubLicznej SzkoLe podStawowej w chmieLewie 
w ramach programu „cyfrowa Szkoła”

„Powiedz mi, a zapomnę,
Pokaż mi, a zapamiętam,
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”

Konfucjusz

Dnia 27 marca w Publicznej Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Chmie-
lewie odbyła się lekcja pokazowa w ra-
mach realizowanego przez nas programu 
rozwijania kompetencji uczniów i na-
uczycieli w zakresie stosowania technolo-
gii informacyjno-komunikacyjnych „Cy-
frowa Szkoła”. Jest to przedsięwzięcie 
pilotażowe dla planowanego do realizacji 
wieloletniego programu w sprawie stoso-
wania technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych w edukacji. Program został 
przygotowany przez Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej we współpracy z Mini-
sterstwem Administracji i Cyfryzacji. 

W województwie mazowieckim do 
programu zostało zgłoszonych 607 szkół, 
a zakwalifikowało się 50. W całym kra-
ju do projektu przystąpiły 402 szkoły. 
Nasza szkoła jako jedyna z 31 szkół 
podstawowych w powiecie kozienickim 
została zakwalifikowana do tego progra-
mu. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe 
w wysokości 112.471,20 zł, z czego 80% 
tj. 89.976,96 zł zapewnił budżet państwa, 
zaś pozostałe 20%, czyli 22.494,24zł to 
wkład własny organu prowadzącego. 

Pozyskane fundusze zostały przezna-
czone na zakup nowoczesnych pomocy 
dydaktycznych niezbędnych do realizacji 
programów nauczania z wykorzystaniem 
technologii informacyjno-komunikacyj-
nych w procesie nauczania w klasach IV 
– VI, na zajęciach lekcyjnych oraz w cza-
sie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Za otrzymane środki zakupiliśmy:
• 15 przenośnych komputerów dla ucz-

niów, 
• 5 przenośnych komputerów dla nauczy-

cieli, 
• dwie tablice interaktywne,
• mobilną szafkę (z funkcją ładowania 

baterii) służącą do przechowywania i 
bezpiecznego przemieszczania między 
salami lekcyjnymi przenośnych kom-
puterów dla uczniów,

• sieciowe urządzenie wielofunkcyjne 
umożliwiające drukowanie, kopiowa-
nie i skanowanie,

• drukarkę,
• system do zbierania i analizowania od-

powiedzi,
• dwa projektory krótkoogniskowe,
• pięć głośników,
• dwa projektory multimedialne,
• dwa ekrany projekcyjne,

• wizualizer,
• urządzenia umożliwiające budowę  

w szkole sieci bezprzewodowej.
Powyższy sprzęt został zamontowany  

i zintegrowany 19 listopada 2012 r. 
Od tego momentu prowadzimy zajęcia  
z wykorzystaniem technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych. Uczymy się, 
jak twórczo pracować w świecie nowych 
technologii oraz jak uczynić lekcje w na-
szej szkole ciekawszymi i atrakcyjniej-
szymi.

Celem spotkania, jakie odbyło się  
27 marca było zaprezentowanie lekcji  
z wykorzystaniem tablicy interaktywnej  
i mobilnej pracowni.

Uroczystość otworzyła Alicja Stra-
chota dyrektor szkoły witając serdecznie 
przybyłych gości, wśród których byli  
Henryk Plak wójt Gminy Magnuszew, 
Barbara Sobota sekretarz  Gminy Magnu-
szew, radni gminy, dyrektorzy szkół, gro-
no pedagogiczne, przedstawiciele Rady 
Rodziców oraz uczniowie.

Następnie wszyscy zostali zaprosze-
ni na lekcję pokazową z zastosowaniem 
narzędzi TIK (technologii informacyj-
no-komunikacyjnych). Lekcję na temat: 
„Nasze Ojczyzny: duża i mała” przepro-
wadziła Małgorzata Giza z uczniami kla-
sy IV. Tematyka zajęć obejmowała pod-
stawowe wiadomości dotyczące Polski, 
gminy Magnuszew oraz historii Szkoły 
Podstawowej w Chmielewie. Po obejrze-
niu i wysłuchaniu prezentacji uczniowie 
rozwiązywali ćwiczenia interaktywne na 
tablicy multimedialnej z zakresu języka 
polskiego, matematyki, przyrody, języka 
angielskiego. Na koniec zajęć, uczniowie 

pracując samodzielnie na komputerach 
rozwiązali test podsumowujący lekcję, 
którego wyniki zostały przedstawione 
na tablicy i omówione. Lekcja została 
przygotowana przez zespół nauczycieli 
w składzie: Małgorzata Giza, Katarzyna 
Kęsik, Beata Grądziel i Adam Matysiak. 
Spotkała się ona z życzliwym przyjęciem 
zarówno przez uczniów, jak i widzów.

Na koniec uroczystości głos zabrał 
wójt gminy Henryk Plak. W swoim prze-
mówieniu podziękował za pokaz moż-
liwości oferowanych przez pozyskane 
technologie, zapewnił o dalszym wsparciu 
dla projektu „Cyfrowa Szkoła” ze stro-
ny Urzędu Gminy oraz życzył uczniom 
i gronu pedagogicznemu sukcesów we 
wdrażaniu i wykorzystywaniu w proce-
sie edukacyjnym najnowszych osiągnięć 
technologii cyfrowej. 

My nauczyciele mamy nadzieję, że 
stosowanie narzędzi TIK na zajęciach 
czyni je bardziej atrakcyjnymi dla ucz-
niów, uczy samodzielności i odpowie-
dzialności, powoduje wzrost aktywności 
na zajęciach i motywuje do nauki. Dzięki 
temu dzieci łatwiej przyswajają wiedzę  
i nabywają umiejętności posługiwania się 
nowoczesnymi technologiami, które są 
niezbędne we współczesnym świecie.

Lekcję można obejrzeć na youtube 
pod adresem: http://youtu.be/Z_1Ro-
L6OwiY oraz na stronie internetowej 
naszej szkoły: http://psp.chmielew.pl/
lekcje_z_tik.html

adaM MatySIaK
nauczyciel języka angielskiego

w PSP w chmielewie

Informacje
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jak osiąGnąć sUkCes w konkUrsie PrzedMiotowYM?
Wyjaśniają uczniowie z Publicznego gimnazjum im. jana Pawła II w głowaczowie!

Kolejny raz uczniowie Publicz-
nego Gimnazjum im. Jana Pawła II  
w Głowaczowie udowodnili, iż stać ich 
na wiele. Dwaj gimnazjaliści osiągnęli 
ogromny sukces w przedmiotowym 
konkursie historycznym. Trzeciokla-
sista Jacek Moniak uzyskał tytuł fi-
nalisty, a Patryk Korcz – uczeń klasy 
drugiej został laureatem. Jak wyglą-
dały ich przygotowania? 

Młodzi ludzie interesują się spor-
tem, tańcem, wiele czasu spę-

dzają przed ekranem monitora, sur-
fując w sieci, dlaczego Wy wybraliście 
historię?

Patryk: Historia to moja pasja, zaraziłem 
się nią od wujka. Tak jak on studiuję prze-
de wszystkim historię Polski do XVIII 
wieku. Dlaczego? Ponieważ, moim zda-
niem, jest barwniejsza od wydarzeń roz-
grywających się współcześnie.
Jacek: Wszystko zaczęło się od opo-
wieści pradziadka, który był żołnie-

rzem walczącym na froncie wschodnim 
w czasie II wojny światowej. Ciekawie 
opowiadał o przeszłości… Dzisiaj pa-
sjonuje mnie przede wszystkim historia 
siedemnastowiecznej Polski oraz wojny 
napoleońskie, a dokładnie wątek polski 
tamtych wydarzeń.

Zdradźcie, jak wyglądały Wasze 
przygotowania do konkursu histo-

rycznego na poszczególnych szczeblach: 
szkolnym, rejonowym i wojewódzkim?

Patryk: Myślę, że ogromną rolę odegra-
ła p. Agnieszka Olczak, nauczycielka hi-
storii, która ukierunkowała nasza pracę, 
zgromadziła książki niezbędne do nauki.  
Potem została samodzielna, żmudna pra-
ca, czytanie tekstów, szperanie w Interne-

cie. Niektóre książki (bardzo stare) otrzy-
małem od wujka, który (podobnie jak 
rodzice) wspierał mnie w nauce. Często 
ze mną dyskutował na tematy historycz-
ne, o których  właśnie się uczyłem. Na 
naukę poświęciłem wiele czasu, soboty i 
ferie… Musiałem zrezygnować z innych 
przyjemności. Ważne, aby się nie podda-
wać.
Jacek: Na etap szkolny nie uczyłem się, 
wiele umiałem z lekcji, które prowadzi p. 
Agnieszka Olczak. Ugruntowana wiedza  
wystarczyła, by dostać się do etapu rejo-
nowego… Potem nie było już tak łatwo. 
Czytałem dodatkową literaturę wymie-
nioną w literaturze przedmiotu konkursu 
historycznego. 

Jakimi cechami trzeba sie odznaczać, 
aby osiągnąć sukces w konkursie hi-

storycznym?
Patryk: Trzeba być przede wszystkim 
opanowanym. Jeśli kogoś zdominuje lęk 
lub trema w czasie pisania konkursu, 
może popełnić błędy. W czasie przygoto-
wań? Wówczas ważna jest sumienność, 
pracowitość oraz systematyczność. Hi-
storii nie da się nauczyć w jeden week-
end. Bez wątpienia stres może zniweczyć 
naszą pracę.
Jacek: Według mnie najważniejsza jest 
determinacja. Należy wytrwale dążyć do 
celu. Jeśli pokonamy własne słabości, 
np. lenistwo, z całą pewnością możemy 
osiągnąć sukces.

Patryku, zostałeś laureatem konkur-
su, tym samym zostałeś zwolnio-

ny w egzaminu gimnazjalnego z tego 
przedmiotu, czy to jedyna korzyść pły-
nąca z udziału w tej olimpiadzie?
Patryk: Nie. Przygotowując się, przede 
wszystkim pogłębiłem własną wiedzę,  
a tego nikt mi już nie odbierze. Wzboga-
ciłem swoje wiadomości nie tylko o prze-
szłości, ale i współczesności, o świecie. 
Poza tym zaskoczyło mnie wiele faktów  
z historii Polski. Szkoda, że przeciętny 
uczeń nic o nich nie wie…

Jacku, Ty nie zostałeś laureatem, 
zdobyłeś tytuł finalisty. Uważasz, 

że było warto poświęcić tyle czasu, by 
wziąć udział w tym konkursie?
Jacek: Tak, wiele się nauczyłem. Ponad-
to zdobyłem dodatkowe punkty niezbęd-
ne podczas rekrutacji do szkoły średniej.  
Mogę wybrać szkołę średnią i wiem, że 
najprawdopodobniej zostanę przyjęty. Na 
takie sukcesy zwraca się szczególną uwa-
gę. Poza tym jestem bardzo dobrze przy-

gotowany do egzaminu gimnazjalnego  
z historii.

Czy wiążecie swoją przyszłość z hi-
storią?

Patryk: Tak, historia to moje hobby. 

Wspaniale byłoby połączyć pasję z pra-
cą.
Jacek: Nie wiem jeszcze. To trudna decy-
zja. Z całą pewnością historia nadal zosta-
nie moja pasją…

Historia nie cieszy się popularnoś-
cią. Młodzi ludzie wybierają inne 

dziedziny nauki. W jaki sposób za-
chęciłbyś rówieśników do nauki tego 
przedmiotu? 
Patryk: To trudne pytanie… Historię 
trzeba mieć we krwi, trudno do niej prze-
konać. Myślę, że pewnym rozwiązaniem 
jest systematyczne wprowadzanie i utrwa-
lanie wiadomości.
Jacek: Hm… Trzeba uatrakcyjniać lekcje. 
Wielu uczniów zmieniłoby swój stosunek 
do historii, gdyby mieli szansę „dotknąć 
historii”, np. wziąć szablę w dłoń.

Jak zareagowali Wasi bliscy, gdy do-
wiedzieli się o Waszym sukcesie?

Patryk: Rodzice byli zaskoczeni i razem 
ze mną cieszą się moim sukcesem.
Jacek: Z całą pewnością są zadowoleni  
i oczywiście dumni ze mnie.

Dziękujemy bardzo za poświęcony 
czas. Kolejny raz gratulujemy 

Wam sukcesu i życzymy spełnienia 
marzeń.

elżbIeta lech, agnIeSzKa olczaK,
nauczycielki Pg im. jana Pawła II  

w głowaczowie

jacek Moniak

Patryk Korcz
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alkoHoloWy zeSPÓŁ 
PŁodoWy

Fetal Alcohol Syndrome (FAS) to 
termin, który po raz pierwszy został użyty 
w latach siedemdziesiątych. Powstał on 
na potrzeby nazwania zespołu zaburzeń 
u dzieci, wynikających jednoznacznie ze 
szkodliwości alkoholu wypijanego przez 
ich matki, kiedy były w ciąży. 

W Polsce znany pod nazwą poalkoholo-
we uszkodzenie płodu lub alkoholowy ze-
spół płodowy, sądzono bowiem, że FAS do-
tyczy wyłącznie matek alkoholiczek. Dziś 
wiadomo już, że rozpoznanie alkoholowego 
zespołu płodowego dotyczy nie tylko dzieci 
matek uzależnionych od alkoholu. Ciężarna 
kobieta, która pije, naraża swoje nienaro-
dzone dziecko na uszkadzające mózg dzie-
cka działanie alkoholu, substancji bardziej 
toksycznej, niż jakikolwiek inny narkotyk. 

FAS nie jest skutkiem uzależnienia się 
dziecka od alkoholu przyjmowanego przez 
matkę. Nie powstaje ani tuż przed porodem, 
ani w jego trakcie. FAS to skutek spustosze-
nia, jakie czyni alkohol przyjmowany przez 
ciężarną kobietę w każdym momencie ciąży. 
Alkohol dociera do płodu przez łożysko wraz 
z krwią matki. Najbardziej narażony na dzia-
łanie alkoholu jest tworzący się układ nerwo-
wy. Jego rozwój, zostaje zaburzony na trzy 
sposoby: część komórek nerwowych umiera, 
a część przemieszcza się w niewłaściwe rejo-
ny bądź tworzy nieprawidłowe połączenia.

FAS jest zespołem umysłowych i fi-
zycznych zaburzeń, a wśród wielu prob-
lemów i deficytów można wyróżnić:
• obniżone możliwości intelektualne lub 

niepełnosprawność intelektualną;
• wady narządów wewnętrznych i dys-

funkcje narządów zmysłów;
• opóźnienie rozwoju i trudności w rozu-

mieniu mowy;
• zaburzenia procesów poznawczych do-

tyczących pamięci (problemy z groma-
dzeniem i/lub przetwarzaniem zapa-

miętanych informacji), uwagi (deficyt 
uwagi, często z nadaktywnością), my-
ślenia (trudności z matematyką, proble-
my ze zrozumieniem pojęć abstrakcyj-
nych, np. czasu, pieniędzy);

• zaburzenia czucia głębokiego i po-
wierzchniowego (nieadekwatne odczu-
wanie bodźców informujących o niebez-
pieczeństwie np.: duże wychłodzenie 
organizmu lub problemy z odbiorem do-
tyku np. odbiór delikatnego dotyku jako 
bodziec bólowy i nieprzyjemny); 

• problemy z koordynacją ruchową, okre-
śleniem swojego położenia w przestrze-
ni i znajomością granic własnego ciała;

• słabą samokontrolę;
• trudności z przestrzeganiem norm, pod-

porządkowaniem się;
• impulsywność, chwiejność emocjonalną;
• brak refleksji, niezdolność do wyciąga-

nia wniosków, trudności z rozwiązywa-
niem problemów;

• potrzebę motywacji z zewnątrz, małą 
samodzielność;

• zaburzenia przywiązania (często skut-
kujące zachowaniami lękowymi, 
agresywnymi, unikowymi lub wręcz 
przekraczaniem granic innych osób  
w kontaktach społecznych);

• niski poziom radzenia sobie w sytuacjach 
społecznych, niedojrzałe zachowania.
Dziś wiedza o FAS jest większa, bo 

prowadzone są badania na ten temat. Dla-
tego rozpoznaje się również inne zabu-
rzenia w rozwoju dziecka, których wystą-
pienie jest spowodowane spożywaniem 
alkoholu przez kobiety w trakcie ciąży. 
Należą do nich: 
• Fetal Alcohol Effects FAE – Efekty Dzia-

łania Alkoholu na Płód. Poalkoholowy 
Efekt Płodowy. Obejmuje niespecyficz-
ne zaburzenia rozwoju i zachowania, nie 
zauważamy natomiast u dziecka sympto-

mów w jego wyglądzie zewnętrznym.
• Alkohol Related Birth Defects ARBD- 

Poalkoholowy Defekt Urodzeniowy. 
Do symptomów tego zespołu należą 
wady serca, zaburzenia zmysłu wzroku 
i słuchu, anomalie stawów itp.

• Alkohol Related Neurodevelopment Di-
sorders ARND- Poalkoholowe Zabu-
rzenia Rozwoju Układu Nerwowego. 
Uszkodzenia mózgu spowodowane 

przez alkohol dokonane w życiu płodowym 
nie cofają się, ani nie postępują. Stymula-
cja rozwoju (emocjonalnego, umysłowego, 
społecznego) dziecka oraz właściwa opieka 
skutkują lepszym jego funkcjonowaniem, 
szczególnie w jego dorosłym życiu, jednak 
nie niwelują wszystkich zaburzeń. Dorośli  
z FAS, szczególnie ci, którzy nie zostali od-
powiednio zdiagnozowani i nie otrzymali 
właściwej pomocy w dzieciństwie, przeja-
wiają zaburzenia zachowania i funkcjono-
wania społecznego, zaburzenia emocjonalne. 
Mają trudności z osiągnięciem samodzielno-
ści, utrzymaniem stałej pracy, budowaniem 
prawidłowych więzi w związkach. Naraże-
ni są ponadto na rozwinięcie wtórnych za-
burzeń jak choroby psychiczne, problemy  
z prawem, uzależnienia, przemoc (fizyczna, 
emocjonalna, seksualna). 

W związku z powyższym bardzo istotna 
jest właściwa opieka nad dzieckiem z alko-
holowym zespołem płodowym obejmująca 
zarówno pomoc kliniczną (specjalistyczna 
opieka lekarska), jak i długotrwałą, wielo-
aspektową terapię wymagającą współpracy 
psychologa lub psychoterapeuty, pedagoga, 
logopedy, fizjoterapeuty oraz przede wszyst-
kim rodziców lub opiekunów dziecka. Oso-
by dorosłe powinny kontynuować potrzebną 
specjalistyczną opiekę lekarską oraz psycho-
terapię grupową lub indywidualną.

Małgorzata KoWalczyK
Pedagog

Pod takim tytułem realizuje swój au-
torski projekt Robert Grudzień artysta 
muzyk grający na organach, fortepianie, 
klawesynie. Jednocześnie kompozytor, 
organizator i dyrektor wielu festiwali 
muzycznych, solista Filharmonii Lubel-
skiej. Oficjalna inauguracja odbyła się  
5 kwietnia w Niedabylu, miejscu urodzin 
Dionizego Czachowskiego bohatera po-
wstania styczniowego. 

7 kwietnia w Garbatce – Letnisku  
w kościele pw. Nawiedzenia Najświęt-

szej Maryi Panny odbył się koncert słow-
no-muzyczny „Był taki rok – rok 63 ci”. 
Wykonawcy koncertu: Jerzy Zelnik zna-
ny aktor recytował wiersze poświęcone 
tematyce powstania styczniowego; Rena-
ta Dobosz mezzosopran, Solistka Opery 
Śląskiej zaśpiewała pieśni powstańcze  
i religijne; na organach grał Robert Gru-
dzień. O powstaniu styczniowym i od-
działach działających na terenie Puszczy 
Kozienickiej i Stromieckiej opowiadała 
Anna Drela dziennikarz i historyk. 

Po koncercie, w kościele otwarta zo-
stała wystawa „Artur Grottger – Powsta-
nie Styczniowe”. Zaprezentowane zosta-
ły fotokopie prac jednego z najbardziej 
znanych malarzy polskiego romantyzmu, 
pochodzące z prywatnej kolekcji Roberta 
Grudnia. 

Koncert i wystawa zostały zorganizo-
wane w ramach projektu 150. Rocznica 
Powstania Styczniowego, muzyka i histo-
ria w hołdzie bohaterom.

danuta deleKta

„każdeMU MarzY się woLność”  
– 150. roCzniCa Powstania stYCznioweGo
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Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

W roku 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach kontynuuje realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pierwszy z projektów pod nazwą „Wspierajmy bezrobotnych” jest realizowany w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki.

Ze wsparcia w ramach tego projektu, korzystać mogą bezrobotne kobiety i mężczyźni (zarejestrowani jako bezrobotni w PUP  
w Kozienicach). W szczególności chodzi tu o osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 Ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).  

Zgodnie z wymogami określonymi w Planie Działania dla Priorytetu VI PO KL, w województwie mazowieckim, w roku 
2013 aktywizowane będą przede wszystkim osoby bezrobotne:

• do 30 roku życia,
• powyżej 50 roku życia
• długotrwale bezrobotne

Przewidziane do realizacji w 2013 formy wsparcia to: staże, indywidualne szkolenia zawodowe oraz jednorazowe środki na 
podjęcie działalności gospodarczej. W ramach tych form PUP planuje zaktywizować 366 osób (245 kobiet i 121 mężczyzn). Naj-
więcej osób (296) skorzysta ze staży, które są najbardziej poszukiwaną formą wsparcia na lokalnym rynku pracy. Ze szkoleń fi-
nansowanych w ramach projektu skorzysta 15 osób, a środki na założenie firmy otrzyma 55 osób bezrobotnych. Wartość projektu  
w 2013 r. to prawie 3,7 miliona złotych. Przytoczona kwota to samo dofinansowanie, gdyż ostatecznie w roku 2013 projekty  
w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL realizowane są bez wkładu własnego PUP.

Ze względu na wymogi dotyczące konieczności osiągania jak najwyższej efektywności zatrudnieniowej do współpracy przy 
realizacji staży preferowani będą pracodawcy gwarantujący zatrudnienie osoby bezrobotnej po zakończonym stażu. Poszczególne 
tury staży rozpoczynają się co miesiąc, od marca do czerwca. Zapraszamy więc do współpracy w tym zakresie zarówno praco-
dawców jak i osoby bezrobotne. 

Analogicznie, z indywidualnych szkoleń zawodowych będą korzystać osoby, które w największym stopniu uprawdopodobnią, 
że szkolenie przyczyni się do podjęcia zatrudnienia.

Natomiast środki na założenie własnej firmy otrzymają przede wszystkim osoby, które wskażą perspektywiczny pomysł na 
biznes zgodny z Kryteriami udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działal-
ności gospodarczej.

W 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy będzie kontynuował także realizację projektu „Skuteczny Urząd Pracy” realizowanego  
w ramach Poddziałania 6.1.2. PO KL. Projekt wspiera bezpośrednio Urząd Pracy jako instytucję działającą na rzecz aktywizacji 
osób bezrobotnych.

Dzięki realizacji tego projektu PUP w Kozienicach może wspomagać lokalny rynek pracy przy pomocy odpowiednio wykwa-
lifikowanej kadry pracowniczej.

Aby zwiększać jakość i dostępność usług, świadczonych przez PUP na rzecz osób bezrobotnych, projekt będzie dalej finansował 
zatrudnienie dwóch pośredników pracy (kobieta i mężczyzna), a także dwóch doradców zawodowych (dwie kobiety). Jedenaście 
osób (10 K i 1 M) zatrudnionych na tzw. stanowiskach kluczowych będzie w roku bieżącym korzystać ze szkoleń doskonalących 
kwalifikacje niezbędne na poszczególnych stanowiskach pracy.

Informacje dotyczące projektów realizowanych przez PUP w Kozienicach można uzyskać w siedzibie Urzędu Pracy, ul. Zdzi-
czów 1, 26-900 Kozienice pok. nr 10, na stronie www.pupkozienice.pl, a także pod numerem tel. 48 614 66 81. 

arKadIuSz noWaKoWSKI
dyreKtor PoWIatoWego urzędu Pracy W KozIenIcach

20 marca odbyła się XXIX Sesja 
Rady Powiatu Kozienickiego, podczas 
której radni zapoznali się ze sprawo-
zdaniem z działalności Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kozie-
nicach w roku 2012, a także wysłu-
chali informacji o działalności Domu 
Pomocy Społecznej dla Dorosłych  
i Placówki Socjalizacyjnej „PANDA” 
w Kozienicach.

Ponadto podjeto zostały uchwały w 

następujących sprawach:
– przyjęcia „Powiatowego programu 

rozwoju pieczy zastępczej w Po-
wiecie Kozienickim na lata 2013 
– 2015”,

– określenia zadań i wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych do realizacji w Powiecie 

Kozienickim na 2013 rok,
– wprowadzenia zmian w budżecie po-

wiatu na 2013 rok,
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej Powiatu Kozienickiego na lata 
2013 – 2032,

– wysokości opłat za usuwanie pojazdu 
z drogi i jego przechowywanie na 
parkingu strzeżonym.

d.d.

XXIX SESJI RADY POWIATU KOZIENICKIEgO
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