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3 września o godzinie 900 w trzech 
szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie 
kozienickim zabrzmiał pierwszy dzwonek 
oznajmiający rozpoczęcie kolejnego roku 
szkolnego. Tego dnia młodzież, po ponad 
dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej wró-
ciła do swoich szkół, aby spotkać się z ró-
wieśnikami i nauczycielami oraz zapoznać 
z planem lekcji na najbliższe miesiące.  
W każdej z placówek odbyło się uroczy-
ste rozpoczęcie roku szkolnego, w którym 
obok uczniów i nauczycieli wzięli udział 
również rodzice i zaproszeni goście, w tym 
przedstawiciele lokalnych władz. Podczas 
tych uroczystości odbyło się także pasowa-
nie pierwszoklasistów. W roku szkolnym 
2007/2008 w szkołach ponadgimnazjal-
nych funkcjonujących na terenie naszego 
powiatu naukę rozpoczęło 745 osób. 

W mury I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach 
wstąpiło 189 uczniów, których wyłonio-
no z ponad 300 zgłoszonych kandydatów.  
W związku z tym utworzono 6 klas –  
2 z rozszerzonym programem nauczania 
matematyki i informatyki, 1 z rozszerzo-
nym programem nauczania biologii i chemii 
oraz 2 klasy z rozszerzonym programem na-
uczania języka polskiego, historii i wiedzy 
o kulturze. W każdej z nich licealiści mają 

745 pierwszoklasistów
w szkołach ponadgimnazjalnych 

w powiecie kozienickim
zagwarantowaną naukę języka angielskiego 
oraz niemieckiego. Oprócz tego chętne oso-
by będą mogły podjąć naukę innych języków 
obcych – rosyjskiego, francuskiego, włoskie-
go i łaciny.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. Jana Kochanowskiego w Gar-
batce-Letnisko w tym roku szkolnym 
będzie się uczyć 47 pierwszoklasistów –  
26 w Technikum Leśnym oraz 21 w zasadni-
czej szkole zawodowej, na kierunku stolarz.

Tradycyjnie już najwięcej absolwen-
tów gimnazjów wybrało ofertę Zespo-
łu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w 
Kozienicach. W tej placówce, 3 września 
naukę rozpoczęło ponad 500 uczniów: 
w Technikum Mechanicznym – 35 osób, 
w Technikum Obsług Gastronomicznych 
– 31 osób, w Technikum Ekonomicznym – 35 
osób, w Technikum Hotelarskim – 36 osób,  
w Liceum Profilowanym – 31 osób, w Liceum 
Ogólnokształcącym – 155 osób (klasa matema-
tyczno-informatyczna – 28, klasa matematycz-
no-fizyczna – 34, klasa matematyczno-geogra-
ficzna – 30, klasa biologiczno-chemiczna – 32, 
klasa humanistyczna – 31), oraz w Zasadniczej 
Szkole Zawodowej – 186 osób (2 klasy wie-
lozawodowe – 57, sprzedawca – 34, elektryk 
– 28, ślusarz – 35, mechanik-monter maszyn 
– 32).         Magdalena gębczyk

Uczniowie I lO przed rozpoczęciem roku szkolnego 2007/2008

W Elektrowni „Kozienice” powsta-
ła nowa, bardzo nowoczesna i wartoś-
ciowa inwestycja, odpowiadająca pro-
ekologicznemu kierunkowi rozwoju 
europejskiej energetyki – instalacja do 
współspalania biomasy.

Na ratunek przyrodzie
Ograniczona wielkość zasobów natu-

ralnych, w tym paliw, jak również ogra-
niczona zdolność przyjmowania przez 
środowisko naturalne zanieczyszczeń 
pozwalająca unikać ewidentnych szkód 
i niebezpiecznych zmian w funkcjono-
waniu globalnego ekosystemu stanowią 
podstawę podejmowania działań na rzecz 
zamiany paliw kopalnych odnawialnymi 
źródłami energii. Do podjęcia takich dzia-
łań skłania nie tylko sama świadomość 
istniejących zagrożeń, ale również wyni-
ka to z przyjętych przez rząd i parlament 
dokumentów o charakterze politycznym  
i prawnym, promujących lub wręcz wy-
muszających takie działania. 

Zielona energia
Wychodząc im niejako na przeciw, 

Elektrownia „Kozienice” S.A. zrealizo-
wała w 2007 roku instalację do współspa-
lania biomasy dla bloków 200MW. 

Instalacja została zrealizowana przez 
konsorcjum w składzie:
• ECOSERVICE Przedsiębiorstwo Bu-

dowlane Spółka z o.o.,
• Rudnick & Enners Maschinen – und An-

lagenbau GmbH,
• Xaver Riebel Bauunternehmung GmbH 

& Co. KG (spółka komandytowa).
Inwestycja kosztowała ok. 9,3 mln zł, 

z czego blisko 50% pochodziło ze środ-
ków NFOŚ.

Pierwsza w Polsce tak nowoczesna 
instalacja do współspalania

biomasy – efekty ekologiczne

INSTALACJA 
DO WSPÓŁSPALANIA 

BIOMASY

dokończenie na str. 10



le Szkół Nr 1 w Kozienicach. Ryszard Zając 
bierze aktywny udział w życiu społecznym. 
Jest członkiem Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Kozienickiej i od dwóch kadencji 
pełni funkcję przewodniczącego Komitetu 
Osiedlowego nr 3. Pan Ryszard swoje za-
interesowania koncentruje wokół historii. 
Lubi czytać, szczególnie literaturę piękną  
i powieści historyczne. Większość wolnego 
czasu spędza bardzo aktywnie – „W ciągu 
roku 300 dni spędzam nad wodą – na base-
nie, nad stawem czy jeziorem. Jestem znany 
z tego, że uwielbiam pływać”.

Również w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Kozienicach zmienił się 
dyrektor. Alinę Dzik zastąpiła ewa Jarosz. 

Ewa Jarosz jest rodowitą mieszkanką 
Kozienic. Ukończyła studia wyższe na 
Wydziale Psychologii Uniwersytetu War-
szawskiego, gdzie zdobyła specjalizację  
w zakresie stosowanej psychologii klinicz-
nej i psychologii sądowej. Jej życie zawo-
dowe od początku związane jest z placów-
ką, którą teraz kieruje. Pracując w poradni 
zajmuje się diagnozą psychologiczną, 
terapią indywidualną i terapią rodzin; jest 
też mediatorem z listy prezesa Sądu Okrę-
gowego, co pozwala jej przeprowadzać 
postępowania mediacyjne. Uczestniczy  
w interwencjach kryzysowych, doradza 
przy wyborze zawodu.

Magdalena gębczyk
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kozienicach swo-
im działaniem obejmuje cały teren powiatu kozienickiego. Jej 
siedziba znajduje się przy ulicy Warszawskiej 72, w tym samym 
budynku, co Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
W placówce tej pracuje 9 merytorycznych pracowników – 4 psy-
chologów, 4 pedagogów oraz jeden logopeda. Ich zadaniem jest 
udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w osiąganiu wszech-
stronnego optymalnego rozwoju oraz wspieranie środowiska 
wychowawczego w tworzeniu warunków sprzyjających temu 
rozwojowi. Specjaliści prowadzą w poradni m.in. warsztaty po-
prawiające motorykę ręki, terapię według Dennisona czy terapię 
dysleksji. Pracują także z dziećmi autystycznymi oraz z ADHD.

Wspierając działania szkół w realizacji programu „Bezpieczna 
Szkoła”, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kozienicach 
uruchomiła Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla uczniów, ro-
dziców i nauczycieli, który czynny jest w każdy poniedziałek  
w godzinach 17 00 – 1800 (wejście od ul. Zdziczów 1).

Magdalena gębczyk

Punkt konsultacyjno-
Informacyjny

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kozienicach

Od 1 września w trzech placówkach oświa-
towych prowadzonych przez powiat kozieni-
cki funkcje dyrektorów pełnią nowe osoby. 
Zostały one wyłonione w wyniku konkursów.

Nowym dyrektorem Liceum Ogól-
nokształcącego im. St. Czarnieckiego  
w Kozienicach została ewa Malec.

Ewa Malec urodziła się w Kielcach; jest 
mężatką i ma dwoje dzieci. Posiada wyż-
sze wykształcenie magisterskie; ukończy-
ła geografię na Wydziale Biologii i Nauk  
o Ziemi UMCS w Lublinie. Zdobyła 
także wykształcenie wyższe zawodowe  
w zakresie nauczania języka niemieckie-
go (na Uniwersytecie Warszawskim). 
Ukończyła ponadto studia podyplomowe 
w zakresie „Finansowanie i zarządzanie 
działalnością oświatową” oraz w zakresie 
„Technologie Informacyjne”. Posiada po-
nad 10-letnie doświadczenie zawodowe. 
Pracę rozpoczęła w Zespole Szkół w No-
wej Wsi, następnie pracowała w Publicz-
nym Gimnazjum w Świerżach Górnych. 
Od kilku lat uczy geografii po niemiecku  
w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. J. 
Kochanowskiego w Radomiu oraz pracuje 
w I LO im. St. Czarnieckiego w Kozieni-
cach, gdzie od 2003 roku była zastępcą dy-

nowi dyrektorzy
w kozienickich placówkach

rektora. Jest współautorką podręcznika do 
nauczania geografii w języku niemieckim.

Stanowisko dyrektora w Zespo-
le Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich  
w Kozienicach objął Ryszard zając.

Ryszard Zając urodził się w Starachowi-
cach 8 marca 1959 roku. Do Kozienic prze-
niósł się w roku 1985. Tu mieszka do chwili 
obecnej, wspólnie z rodziną – żoną i dwój-
ką dzieci. Żona, podobnie jak on sam jest 
nauczycielką; uczy przedmiotów ekono-
micznych i informatyki w Zespole Szkół Nr 
1. Córka jest studentką III roku fizjoterapii 
na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, 
a syn w październiku rozpocznie naukę  
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 
Ryszard Zając posiada tytuł doktora nauk 
humanistycznych w zakresie historii nowo-
żytnej. Ukończył historię na Uniwersytecie 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tam 
też w październiku ub.r. obronił doktorat. 
Jest nauczycielem dyplomowanym z 23- 
letnim stażem. Swoją pracę nauczyciel-
ską rozpoczął w 1985 roku. Początkowo 
uczył w PSP w Bobrownikach, a następnie  
w 1991 roku objął stanowisko nauczyciela 
historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespo-

Starostwo Powiatowe w Kozienicach uruchomiło link na stronie 
internetowej www.kozienicepowiat.pl za zgodą Polskiej Wytwórni Pa-
pierów Wartościowych umożliwiający podświetlanie statusu wniosku 
dotyczącego dokumentów komunikacyjnych oraz praw jazdy.

Statusy wyświetlają się w następującej kolejności:
1. „Przyjęto wniosek – trwa postępowanie administracyjne” – sta-
tus informuje, że należy czekać, ponieważ trwają czynności wy-
jaśniające i sprawdzające dane wnioskodawcy, bądź dokument jest  
w trakcie produkcji w PWPW SA. 
2. „Przyjęto dokument w urzędzie, dokument do odbioru” – status 
informuje, że możemy udać się do urzędu po odbiór dokumentu. 
3. „Niepoprawne dane, brak spraw w toku lub dokument wydany” 
–status wyświetla się gdy: • na stronie wprowadzono błędne dane (np. 
popełniono błąd w trakcie wpisywania numeru PESEL lub Numeru re-
jestracyjnego); • wniosek nie został jeszcze wprowadzony do systemu 
Kierowca/Pojazd (w celu uzyskania wyjaśnień proszę skontaktować 
się z urzędem; • dokument został już wydany w systemie kompute-
rowym Pojazd/Kierowca. 

Informacje te wyświetlają się jeszcze przez 40 dni od czasu odebrania 
dokumentu z urzędu. Ponadto petenci, którzy udostępnią nr swojego te-
lefonu komórkowego zostaną poinformowani wiadomością sms o możli-
wości odebrania dokumentu lub innej sprawy załatwianej w urzędzie.

Informacja Starostwa Powiatowego w Kozienicach

Informacje 
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Dzień 3 września 2007 roku zapewne na długo pozostanie w pamięci uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Sie-
ciechowie. To właśnie w tym dniu jednym z zasadniczych punktów tej podniosłej uroczystości było przekazanie sztandaru 
Związku Kombatantów AK Gminy Sieciechów pod opiekę samorządu szkolnego.

rozpoczęcie roku szkolnego 2007/2008
w gminie sieciechów

Wszystkich zaproszonych – uczniów, nauczycieli, rodziców, 
pracowników i gości powitał dyrektor szkoły Paweł Janowicz, 
podkreślając wagę i znaczenie okoliczności tego spotkania.

Kombatanci przekazując sztandar po wysłuchaniu hymnu 
narodowego podkreślili dostojność chwili mając wiarę, że prze-
kazują go w godne ręce pod opiekę tej szkole, która od lat cieszy 
się pozytywną opinią w oczach władz oświatowych i samorzą-
dowych.

Podczas tej podniosłej uroczystości dostrzec można było łzy 
wzruszenia, które kręciły się w oczach kombatantów.

Uczniowie z wielkim szacunkiem przyjęli sztandar obiecując 
opiekę i pamięć o bohaterach AK Gminy Sieciechów. 

Podobne uroczystości odbyły się w pozostałych placówkach 
na terenie naszej gminy. Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 
popłynęło szereg życzeń pod adresem dzieci, młodzieży szkol-
nej, pedagogów i rad rodziców.

Szczególnie z owacją powitano pierwszoklasistów, którzy po 
raz pierwszy przekroczyli próg szkoły.

Władze samorządowe naszej gminy, biorąc pod uwagę do-
świadczenie i umiejętności nauczycieli, bardzo liczą na jak naj-
lepsze wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

RyszaRd tadeUsz JezIOROwskI
Przewodniczący Rady gminy sieciechów

Na tę uroczystą chwilę przybyli zaproszeni goście na czele 
z Bronisławem Świtką, Bronisławem Wójcikiem (kombatanta-
mi), Stefanem Siekiem – radnym Gminy, sołtysem Sieciechowa 
Janem Wojtasikiem oraz Ryszardem Jeziorowskim – Przewodni-
czącym Rady Gminy. 

kombatanci przekazują sztandar samorządowi szkolnemu

W związku ze zbliżającą się 60. rocz-
nicą powstania Państwowego Liceum 
Pedagogicznego i Komisji Rejonowej 
Kształcenia Nauczycieli w Kozieni-
cach, Komitet obchodów tego wydarze-
nia zwraca się do absolwentów i nauczy-
cieli tej placówki oraz do wszystkich 
mieszkańców Kozienic z prośbą o liczny 
udział w uroczystościach rocznicowych 
zaplanowanych na 26 października tego 
roku. Odbędą się one w Publicznym 
Gimnazjum Nr 2 im. Króla Zygmunta 
Starego w Kozienicach, które w latach 
1947-1959 było siedzibą P.L.P. i Szkoły 
Ćwiczeń.

Z okazji obchodów rocznicy w ścianę 
Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Kozie-
nicach zostanie wmurowana tablica pa-
miątkowa, planowane jest również wy-
danie monografii Państwowego Liceum 
Pedagogicznego i Komisji Rejonowej 
Kształcenia Nauczycieli.

Niech uroczyste obchody rocznico-
we będą wyrazem wdzięczności dla za-
łożycieli i pracowników Państwowego 
Liceum Pedagogicznego i Komisji Rejo-

- - a  P  E  l - -
nowej Kształcenia Nauczycieli, których 
trud przyczynił się do rozwoju oświaty 
nie tylko na terenie naszego powiatu, ale 
także na obszarach północno-zachodniej 
Polski.

Informacje dotyczące uroczystości 
można uzyskać w sekretariacie szkoły 
pod numerem telefonu: (048) 614-22-30.

Obchodom rocznicy
patronują:

• Starosta Powiatu Kozienickiego –  
Janusz Stąpór

• Przewodniczący Rady Powiatu – Krzysz-
tof Wolski

• Burmistrz Gminy Kozienice – Tomasz 
Śmietanka

• Przewodniczący Rady Miejskiej –  
Mariusz Prawda

• Przewodniczący Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Kozienickiej – Lech Wiśniewski

dR stanIsław kOwalskI 
PRzewOdnIczący

kOMItetU ORganIzacyJnegO

  900 Msza Św. w Kościele p.w. Św. 
Krzyża w Kozienicach

1000 Odsłonięcie tablicy pamiątko-
wej i powitanie gości – Publicz-
ne Gimnazjum Nr 2 w Kozieni-
cach, ul. Głowaczowska.

1015 Spotkanie w sali gimnastycznej:
• Wystąpienie Stanisława Ko-

walskiego Przewodniczącego 
Komitetu Obchodów Rocz-
nicy

• Wystąpienia Absolwentów
• Wystąpienie Starosty

1100 Program artystyczny

1130 Wspólny obiad Absolwentów  
i zaproszonych gości.

Zapraszamy

26. października 2007

Program uroczystości:

Informacje  / Wydarzenia
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Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Kozienicach informuje rolników zaj-
mujących się utrzymywaniem bydła  
o obowiązku przestrzegania miedzy in-
nymi następujących przepisów:
• zgłaszania w formie pisemnej do właści-

wego powiatowego lekarza weterynarii 
zamiaru podjęcia prowadzenia działal-
ności w zakresie utrzymywania zwierząt 
gospodarskich, w celu umieszczenia 
na rynku tych zwierząt lub produktów 
pochodzących z tych zwierząt lub od 
tych zwierząt, zgodnie z art. 5 ust.1 
pkt.2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku  
o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu cho-
rób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004 
roku Nr 69, poz. 625 z późn. zm.),

• zgłaszania w formie pisemnej do właści-
wego powiatowego lekarza weterynarii 
o zaprzestaniu prowadzenia działalno-
ści w zakresie utrzymywania zwierząt 
gospodarskich, w celu umieszczenia na 
rynku tych zwierząt lub produktów po-
chodzących z tych zwierząt lub od tych 
zwierząt, a także o każdej zmianie sta-
nu prawnego lub faktycznego związa-
nego z prowadzeniem tej działalności,  
w zakresie dotyczącym wymagań wete-
rynaryjnych, w terminie 7 dni od dnia 
zaistnienia takiego zdarzenia, zgodnie  

z art.7 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwal-
czaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 
z 2004 roku Nr 69, poz.625 z późn. zm.),

• natychmiastowego informowania właś-
ciwego powiatowego lekarza wetery-
narii o każdym przypadku padnięcia 
bydła, zgodnie z art. 42 ust.1a ustawy 
z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu cho-
rób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004 
roku Nr 69, poz. 625 z późn. zm.),

• zgłaszania kierownikowi Biura Powia-
towego AR i MR wszelkich przewozów 
doi i z hodowli oraz wszelkich urodzin 
i śmierci zwierząt z hodowli, wraz z da-
tami tych zdarzeń, w okresie do siedmiu 
dni od daty zajścia danego zdarzenia, 
zgodnie z art. 12 ust.1 pkt.1 ustawy  
z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie iden-
tyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U.  
z 2004 roku Nr 91, poz. 872 z późn. zm.),

• zgłaszania kierownikowi Biura Powia-
towego ARiMR faktu oznakowania 
zwierzęcia, zgodnie z art. 4 ust. 2 roz-
porządzenia nr 1760/2000, nie później 
niż w terminie 7 dni od dnia urodzenia 
tego zwierzęcia, zgodnie z art. 19 ust.1 
ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku  
o systemie identyfikacji i rejestracji 

zwierząt (Dz.U. z 2004r. Nr 91, poz.872 
z późn. zm.),

• zgłaszania kierownikowi Biura Powia-
towego ARiMR przez posiadacza zwie-
rzęcia gospodarskiego, które jest przy-
wożone na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej z państwa trzeciego i które 
pozostaje  na terytorium Unii Europej-
skiej, faktu oznakowania oraz wwozu 
tego zwierzęcia w terminie 7 dni od 
dnia przeprowadzenia weterynaryjnej 
kontroli granicznej nie później jednak 
niż przed dniem opuszczenia przez to 
zwierzę gospodarstwa przeznaczenia, 
zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia  
2 kwietnia 2004 roku o systemie identyfi-
kacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2004 
roku Nr 91, poz. 872 z późn. zm.),

• zgłaszania kierownikowi Biura Powia-
towego ARiMR przez posiadacza zwie-
rzęcia gospodarskiego przywiezionego 
z państwa członkowskiego, wwozu tego 
zwierzęcia w terminie 7 dni od dnia 
wwozu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, chyba że miejscem przezna-
czenia zwierzęcia jest rzeźnia, zgodnie 
z art. 22 ust. 2 ustawy  z dnia 2 kwiet-
nia 2004 roku o systemie identyfikacji  
i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2004 
roku Nr 91, poz. 872 z późn. zm.).

informacje powiatowego inspektora weterynarii

Na podstawie art. 48 pkt 2 ustawy z 
dnia 13 października 1995r. Prawo łowie-
ckie (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku 
Nr 127, poz. 1066 z późn. zm.) posiada-
czom uszkodzonych przez zwierzęta 
łowne upraw lub płodów rolnych, któ-
rzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 
odbiegającym więcej niż 14 dni od dnia 
zakończenia okresu zbioru tego gatun-
ku roślin w danym regionie, odszkodo-
wanie nie przysługuje.

W Województwie Mazowieckim  
w 2007 roku uchwałą Zarządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego określone zostały na-
stępujące terminy okresów zbiorów roślin 
uprawnych.

Podajemy terminy zakończenia okre-
su zbioru dla poszczególnych ziemiopło-
dów:
1. Pszenica ozima – 25.09
2. Pszenica jara – 25.09
3. Żyto – 30.08
4. Jęczmień ozimy – 15.08
5. Jęczmień jary – 25.09
6. Owies – 30.08

7. Pszenżyto ozime – 25.09
8. Pszenżyto jare – 05.09
9. Mieszanki zbożowe – 05.09
10. Gryka – 05.09
11. Kukurydza – 30.11
12. Ziemniaki – 31.10
13. Buraki cukrowe – 25.11
14. Buraki pastewne – 01.11
15. Rzepak ozimy – 05.08
16. Rzepak jary – 10.09
17. Strączkowe jadalne – 15.10
18. Len (słoma, nasiona) – 10.08
19. Tytoń – 10.10
20. Mak – 15.09
21. Chmiel – 30.09
22. Soja – 30.09
23. Strączkowe pastewne na zielonkę  

(w plonie głównym) – 20.08
24. Strączkowe pastewne na zielonkę  

(w plonie wtórnym lub jako między-
plon ścierniskowy) – 10.10

25. Strączkowe pastewne na nasiona – 30.09
26. Motylkowe na zielonkę – 20.11
27. Motylkowe na nasiona – 10.09
28. Trawy na zielonkę – 25.10
29. Trawy na nasiona – 10.09

Informacja Dla
ProDucEntÓW rolnycH W dniach 18-19 września br. w Staro-

stwie Powiatowym w Kozienicach odbyło 
się szkolenie nt. przygotowania projektu do 
współfinansowania z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.

Szkolenie pod nazwą „Pisanie wniosku 
– merytoryczne i techniczne aspekty dobre-
go projektu” skierowane było do: pracow-
ników jednostek samorządu terytorialnego  
i ich jednostek organizacyjnych, organizacji 
pozarządowych, małych i średnich przedsię-
biorstw oraz szkół i jednostek naukowych. 

Szkolenie dotyczyło projektów współ-
finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego – jednego z najstarszych i naj-
większych funduszy strukturalnych Unii Euro-
pejskiej. Poprowadził je Andrzej Sokołowski 
– trener z Krajowego Ośrodka Szkoleniowego 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem szkolenia było przygotowanie be-
neficjentów do złożenia wniosku aplikacyj-
nego w terminach podanych w ogłoszeniach 
konkursowych. Zadaniem trenera było wy-
pracowanie jednej lub więcej ram projektu, 
które odpowiadać będę na konkretne działa-
nia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Organizatorami szkolenia byli: Stowarzy-
szenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczo-
ści, Starostwo Powiatowe w Kozienicach oraz 
Stowarzyszenie „Porozumienie dla Rozwoju”.

przygotowanie projektu
do współfinansowania z eFs

Informacje / Ogłoszenia
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Paweł Tadeusz Alfred Sulatycki 
urodził się 9 maja 1892 roku w Kolędzi-
nach pow. Czortów. Dzieciństwo spędził  
w domu rodzinnym w Hinkowcach. 
Wykształcenie podstawowe odebrał w 
Stanisławowie i Zaleszczykach, nauki 
gimnazjalne we Lwowie i Buczaczu, po 
czym, w 1912 roku podjął studia na Wy-
dziale Prawa i Umiejętności Politycznych 
Uniwersytetu Lwowskiego. W 1913 roku 
musiał przerwać studia – dostał przydział 
wojskowy do armii cesarsko-królewskiej 
monarchii habsburskiej, gdzie odbył prze-
szkolenie oficerskie. Z chwilą odzyskania 
niepodległości w 1918 roku pozostał jako 
oficer w Wojsku Polskim służąc w inten-
denturze (oddziały zaopatrzenia i kwater-
mistrzowskie wojska) kolejno w Dębli-
nie, Łodzi i Przemyślu. W roku 1935, po 
25 latach służby wojskowej przeszedł do 
pracy w administracji państwowej, został 
starostą kozienickim – pełnił tę zaszczyt-
ną funkcję w latach 1937-1938.

Przejmując starostwo z rąk Czesława 
Kowalskiego (zob. Biuletyn Nasz Powiat 
Nr 5/2007) zdał sobie sprawę z trudno-
ści, jakie czekały go w administrowaniu 
powiatem. Swoją pracę rozpoczął od od-
świeżenia najbliższego otoczenia i drob-
nych, aczkolwiek doraźnych rozwiązań. 
W ten sposób szybko wyremontowano 
salę obrad Wydziału i Rady Powiatowej 
(m. in. nad wejściem do niej umieszczo-
no słowa Jana Kochanowskiego: „Wy, 
którzy Rzeczpospolitą władacie…”) inne 
pomieszczenia oraz otoczenie pałacu ko-
zienickiego, w którym znajdowało się 
starostwo. Jednocześnie pozyskane od 
znajomych środki pieniężne wręczył An-
nie Zdzieńskiej, opiekunce miejscowego 
przedszkola na potrzeby biednych dzie-
ci. Ponadto podczas wizyt służbowych  
w innych miastach zorganizował partie 
koców oraz stado rozpłodowych owiec 
rasy merynos, które przekazano najbar-
dziej potrzebującym. Zdobył także kre-
dyty melioracyjne przeznaczone na regu-
lację wylewającej Zagożdżonki.

Przyszedł również czas na działania 
długofalowe, które starosta płk Paweł 
Sulatycki przedstawiał radnym językiem 
kwiecistym i patetycznym, trafiającym do 
słuchaczy. Działania te potrafił skutecz-
nie realizować. W części kontynuował on 
dzieło poprzedników, lecz jako człowiek 
nowy na terenie powiatu lepiej dostrzegał 
braki i potrzeby mieszkańców. Tak więc, 
jego plan koncentrował się na podniesie-

sylwetki starostÓw kozienickich

paweł tadeusz alfred sulatycki

niu kultury rolnictwa, szczególnie hodow-
li bydła, owiec i trzody chlewnej, rozwo-
ju rolniczych spółdzielni produkcyjnych 
(w wydaniu przedwojennym znacznie 
różniące się od czasów kolektywizacji), 
zwiększeniu jakości usług świadczonych 
przez służbę zdrowia, konsekwentnym 
rozwojem szkolnictwa, za którym w pa-
rze szły kultura i czytelnictwo. 

Sulatycki podjął wiele starań, aby pro-
gram ten realizować, w tym celu m.in. 
zatrudnił dodatkowych specjalistów: tech-
nika melioracji, technika budowlanego, 
wychowawczynię przedszkolną, leka-
rza asystenta oraz księgowego. Ponadto  
w czasie jego urzędowania Towarzystwo 
Przeciwgruźlicze, przy znacznej inicja-
tywie dyrektora szpitala powiatowego  
w Kozienicach dra Grygiera zakupiło Rent-
gen – wcześniej chorzy na badania musieli 
jechać do Radomia, względnie Warszawy. 
Dla rolników z powiatu zorganizował wy-
cieczkę do wzorcowej spółdzielni w Lisko-
wie. Konsekwentnie z pomocą mieszkań-
ców wsi oraz dzięki inicjatywie inspektora 
szkolnego Pawła Klimczuka stawiano coraz 
to nowe budynki szkolne. Ponadto Klim-
czuk za poradą starosty zorganizował 
ruchome biblioteczki gminne, przez co 
literatura zaczęła częściej trafiać pod strze-
chy. Sulatycki szerzej znany jest również z 
tego, że dokonał rewitalizacji zaniedbanego 
parku pałacowego oraz poczynił wysiłki 

w celu ufundowania sztandaru 28 Pułko-
wi Artylerii Lekkiej, który stacjonował  
w Zajezierzu. Za ten czyn powiat kozienicki 
otrzymał Odznakę Pamiątkową 28 Pułku 
Artylerii Lekkiej.

We wszystkich działaniach płk Su-
latyckiego na stanowisku starosty ko-
zienickiego daje się zauważyć metoda 
i maniera związana z długoletnią służbą 
wojskową. Wyróżnić tu można dynamikę 
działań, swoisty dryl urzędniczy oraz sil-
ne poczucie patriotyzmu i służby wobec 
Państwa i Narodu. W praktyce kierował 
się on rozpowszechnionym wówczas ha-
słem „Podnoszenia Polski wzwyż”. 

Pomimo wielu oznak zaufania, uznania 
oraz próśb, Sulatycki postanowił opuścić 
powiat kozienicki. Niecały rok przed wy-
buchem II wojny światowej został skiero-
wany na stanowisko starosty w Wysokiem 
Mazowieckiem. Po wybuchu wojny we 
wrześniu 1939 roku przez Brańsk, Bielsk, 
Kobry, Brześć dotarł do Zimnej Wody 
k/Lwowa. Po ostrzeżeniu wraz z rodziną 
ucieka przed bolszewikami przez Prze-
myśl do Częstochowy, gdzie przebywał 
do 1945 roku. W latach okupacji czynnie 
działał w konspiracji podziemnej. Po II 
wojnie światowej zamieszkał we Wrocła-
wiu, a następnie w Gdańsku, gdzie zmarł 
14 grudnia 1976 roku. Pochowany został 
na cmentarzu Witomińskim w Gdyni. 

kRzysztOf zaJąc

starosta kozienicki płk Paweł sulatycki odbiera paradę wojskową – 11 listopada 
1937 roku

Historia
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Jak co roku na początku września nad 
jeziorem, w amfiteatrze Kozienickie-
go Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu 
im. Bogusława Klimczuka odbyła się 
trzydniowa impreza integrująca pod na-
zwą „Szukamy Siebie – niepełnosprawni  
i sprawni razem”. 

W ramach prezentacji odbył się kon-
kurs wokalny w dwóch kategoriach wie-
kowych, wernisaż wystawy makiet cer-
kiewnych „Szlakiem Cerkwii Roztocza 
i Beskidów”, rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego na plakat Prezentacji „Szu-
kamy Siebie” oraz konkurs na najciekaw-
sze stoisko wystawiennicze prezentujące 
dokonania twórcze Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. Nie zabrakło również kon-
certów. W sobotę wystąpił zespół Ma-
riusza Kowalskiego w zjawiskowym 
koncercie „Muzyka Ziemi”, natomiast  
w niedzielę na zakończenie Prezentacji  
w koncercie na „Pożegnanie Lata”, wystą-
pił Paweł Kukiz i „Piersi”. W tegorocznej 
edycji wystąpiło łącznie 23 uczestników 
w dwóch kategoriach wiekowych – mło-
dzież i dorośli. Wśród wokalistów były 
również trzy zespoły, co bardzo urozmai-
ciło prezentacje.

Danuta Błażejczyk – piosenkarka  
i przewodnicząca jury Przeglądu powie-
działa, że poziom prezentacji był bardzo 
wysoki pomimo iż każdy z wykonawców 
był osobą niepełnosprawną. Ci ludzie nie 
potrzebują litości, odnaleźli swoją drogę 
i właśnie w Kozienicach udowodnili, że 
w pełni zasługują na miano wokalistów. 
Wiekszość z nich ma na swoim koncie 
wielkie osiągnięcia, jak czołowe miejsca 
w ogólnopolskich festiwalach i prze-
glądach, duety z gwiazdami estrady czy 
koncert dla papieża – jak w przypadku 
Zuzanny Osuchowskiej (zdobywczyni 
I miejsca w kat. młodzież). Ich występy 
były oceniane jak profesjonalnych arty-
stów scenicznych pod względem walorów 
wokalnych, prezencji, dykcji itp. Najważ-
niejszą cechą wszystkich prezentacji, jak 
podkreśliła Danuta Błażejczyk, była natu-
ralność, na scenie byli po prostu sobą.

Paweł nodzak z Kutna piosenką „Mia-
sto Aniołów” wyśpiewał sobie Grand 
Prix, ufundowane przez Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego – Adama Stru-
zika, który objął Prezentacje patronatem. 
W kategorii dorośli nagrody ufundowane 
przez drugiego patrona, burmistrza gmi-
ny Kozienice Tomasza Śmietankę otrzy-
mali – I miejsce – Izabela fabisiak z 
Nidzicy, II miejsce – Renata szczepaniak  
z Krakowa, III miejsce – wojciech ław-

nikowicz z Wrocławia. W kategorii mło-
dzież nagrody ufundowane przez Janusza 
Stąpora Starostę Powiatu Kozienickiego 
również patrona Prezentacji otrzymali:  
I miejsce – zuzanna Osuchowska,  
II miejsce – Jakub Musiałowski z War-
szawy, III miejsce – agata zakrzewska  
z Warszawy. Jury przyznało także wyróż-
nienia, otrzymali je: dariusz bernatek  
z zespołem z Szydłowca, kinga gogacz  
z Kozienic, aleksandra gudacz z Krako-
wa i arkadiusz tarnawa z Bielska-Białej. 
Nagrody za wyróżnienia ufundował Mar-
szałek Województwa Mazowieckiego.

Za najlepszy plakat Prezentacji „Szu-
kamy Siebie – niepełnosprawni i sprawni 
razem” jury w składzie Mirosław Dzie-
dzicki, Elżbeta Kudła i Agnieszka Luśtyk 
uznało plakat barbary lewandowskiej 
z Kozienic. Drugie miejsce zajął plakat 
Justyny kloczkowskiej z Bełchatowa, 
trzecie – natalii curzydło z Zawiercia, 
wyróżniono natomiast plakat Witolda Ku-
bichy z Krakowa.

Za najciekawsze stoisko prezentują-
ce dokonania twórcze Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej uznano stoisko z Pionek, 
drugie miejsce i wyróżnienie zajęły dwie 
grupy ze Świdnika. 

Sobotni finał wieczoru należał do 
Mariusza Kowalskiego i jego zespołu. 
Publiczność zgromadzona w amfiteatrze 
doskonale bawiła się słuchuaąc Muzy-
ki Ziemi. Ze sceny płynęły niesamowite 
dźwięki etnicznych instrumentów i wspa-
niałe wokale. Pomimo kłopotów tech-
nicznych koncert był bardzo udany.

Na niedzielę zaplanowano recital laure-
atów z lat ubiegłych, w którym wystapili: 
Krzysztof Sałapa – laureat Grand Prix 2006 
i Katarzyna Nowak – wyróżnienie w 2006r.

Po czym nastąpił koncert galowy  
w wykonaiu laureatów tegorocznych prezen-
tacji. Zdobywca Grand Prix, Paweł Nodzak 
podbił serca kozienickiej publiczności, która 
poprosiła o bis. Paweł po występie zszedł ze 
sceny bardzo szczęśliwy i bardzo wzruszo-
ny. Koncert na Pożegnaie lata – w wykona-
niu Pawła Kukiza z zespołem Piersi i pokazy 
pirotechniczne zakończyły imprezę.

Organizatorem Sztuki III Prezentacji 
Artystycznych Osób Niepełnosprawnych 
Szukamy Siebie było Kozienickie Centrum 
Kultury, Rekreacji i Sportu im. Bogusława 
Klimczuka, które pragnie podziękować 
wolontariuszom, którzy przez cały czas 
pobytu w Kozienicach towarzyszyli i po-
magali swoim niepełnosprawnym kolegom 
oraz sponsorom, którzy po raz kolejny nie 
zawiedli i udowodnili, że wystarczy chcieć 
pomóc, aby móc to uczynić.

agnIeszka ŻaRłak

paweł nodzak z kutna wyśpiewał tegoroczne grand prix iii prezentacji artystycznych
osób niepełnosprawnych „szukamy siebie” – kozienice 2007.

„szukamy siebie” – kozienice 2007

kinga gogacz – reprezentantka kozienic

Informacja Starosty Kozienickiego
Zgodnie z art.22 ust.1 i art. 24 a ust. 1-3 ustawy dnia 17 maja 1989 roku – prawo 

geodezyjne i kartograficzne (t.j. z 2005 roku Dz. U. nr 240 poz.2027 z późniejszymi 
zm.) informuję, że w dniu 9 lipca 2007r. zostały rozpoczęte prace geodezyjne pn. 
„Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków  i lokali dla czę-
ści II obszaru gminy Kozienice powiat Kozienice w obrębach: Dąbrówki, Holendry,  
Holendry Piotrkowskie, Kozienice Powiśle I, Kolonia Kozienice, Kuźmy, Opatkowi-
ce, Piotrkowice, Przewóz, Stara Wieś, PSK Kozienice, Kozienice Powiśle II”.

Do wykonania czynności technicznych upoważniona została firma: GEOFAM’ Dariusz Bar-
cikowski, Marian Barcikowski, Dariusz Szewczyk, ul.Kochanowskiego 6, 26-900 Kozienice.

Termin zakończenia całości prac został przewidziany na dzień 28 listopada 2008 roku.
W wyniku prac modernizacyjnych sporządzony zostanie projekt operatu opisowo–kar-

tograficznego, który zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jedno-
stek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej  na okres 15 dni roboczych .

Informacja o wyłożeniu do wglądu zostanie wywieszona w siedzibie Starostwa Powia-
towego w Kozienicach przy ul. Kochanowskiego 28, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gmi-
ny Kozienice ul. Parkowa 5, umieszczona na stronie internetowej www.kozienicepowiat.pl  
i ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia.

Wydarzenia
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O zaburzeniach związanych z nadru-
chliwością i impulsywnością dzieci medy-
cyna wie od około 140 lat, jednak dopiero 
w połowie XX wieku oficjalnie uznano je 
za zaburzenie rozwojowe.  Występuje na 
całym świecie, we wszystkich kulturach.

Zespół nadpobudliwości psychorucho-
wej jest polską historyczna nazwą tego 
zaburzenia. W Polsce obowiązuje obecnie 
międzynarodowa klasyfikacja ICD-10. 
Używa się w niej określenia zespół hiper-
kinetyczny- ZH (Hyperkinetic Disorder). 
Używa się również klasyfikacji DSM-IV 
TR, która mówi o zespole nadpobudliwo-
ści psychoruchowej z zaburzeniami kon-
centracji uwagi (ADHD).

Termin nadpobudliwość psychoru-
chowa zrobił ostatnio dużą karierę. Pisze 
i mówi się na jej temat znacznie więcej niż 
jeszcze kilka lat temu, co doprowadziło do 
swego rodzaju mody na nią, podobnie jak 
swego czasu było w przypadku dysleksji.

Badania wykazują jednak, że nie do-
szło do istotnego przyrostu liczby takich 
dzieci w szkołach. Większy jest natomiast 
odsetek dzieci, które mają problemy  
z zachowaniem. Nie u wszystkich jednak 
rozpoznaje się nadpobudliwość psychoru-
chową. Nie każde kłopotliwe zachowanie 
można łączyć z nadpobudliwością, a nad-
pobudliwość psychoruchowa nie może 
być wytłumaczeniem każdego niegrzecz-
nego zachowania.

Znakiem naszych czasów jest po-
wszechny pośpiech, kłopoty, brak czasu, 
stres. Każdy z nas może zareagować im-
pulsywnie, sprawiać wrażenie nadruchli-
wego. Dzieci są szczególnie podatne na 
wpływy z otoczenia i uznają zachowanie 
dorosłych za pewien wzór postępowania.

Współcześnie ceni się szybkość i pre-
cyzję. Sama szybkość, jeżeli nie jest po-
łączona z dokładnością, nie gwarantuje 
sukcesu.

Dlatego też obecnie częściej mówi się 
o nadpobudliwości: ponieważ bardziej 
przeszkadza  i utrudnia życie. 

W rozumieniu medycznym mówi się 
o zespole nadpobudliwości psychorucho-
wej, który ma charakterystyczne objawy 
i przebieg oraz wymaga odpowiedniego 
postępowania bądź też leczenia. 

Uważa się obecnie, że zespół nadpo-
budliwości psychoruchowej jest zbiorem 
cech dziecka, które:
• tworzą pewien wzór zachowania zawsze 

lub prawie zawsze;
• znacznie przeszkadzają i utrudniają ży-

cie dziecku, a także otaczającym go do-
rosłym oraz rówieśnikom;

• stają się źródłem problemów w domu lub 
w szkole (zwykle w obu tych miejscach).

By rozpoznać ADHD, konieczne jest 
stwierdzenie objawów:
• zaburzeń koncentracji uwagi;
• nadruchliwości;
• nadmiernej impulsywności,

które są bardziej nasilone niż u dzieci  
w tym samym wieku i na tym samym 
poziomie rozwoju.

Typowe objawy ADHD 
Nadmierna impulsywność oznacza, 

że dziecko:
• wie co powinno zrobić, ale często nie potra-

fi zapanować nad swoimi reakcjami. Zna 
reguły, ma kłopoty z ich zastosowaniem,

• nie przewiduje konsekwencji swojego 
działania,

• ma kłopoty z zaplanowaniem pracy: za-
pamiętaniem celu działania, przewidywa-
niem kolejnych czynności, opanowaniem 
emocji i motywowaniem się do działania,

• jest niewolnikiem „już” i „zaraz”. Gdy ma 
przerwać wykonywaną przez siebie  czyn-
ność, trudno jest mu to zrobić natychmiast. 
Natomiast, gdy dziecko chce coś dostać 
lub zrobić, działa mechanizm „już”,

• nie potrafi czekać na nagrodę, chce by 
jego praca była oceniona i pochwalona 
natychmiast. 

O nadruchliwości mówimy wtedy, 
gdy dziecko:
• cechuje nadmierna, chaotyczna i nieuza-

sadniona aktywność ruchowa, która nie 
służy określonemu celowi;

• nie potrafi długo przebywać w jednym 
miejscu;

• cechuje „niepokój w obrębie miejsca 
siedzenia” – wierci się, kręci, macha no-
gami, rękami, bawi się różnymi przed-
miotami;

• jest nadmiernie gadatliwe. 
Zaburzenie uwagi to słabsza zdol-

ność do koncentrowania się na wyko-
nywanym zadaniu. Dzieci nadpobudli-
we mają problemy z:
• zastosowaniem się do instrukcji;
• wybraniem tego, na czym w danym momen-

cie należy się skupić. Łatwo rozpraszają się 
pod wpływem zewnętrznych bodźców.

• skupieniem się na jednej czynności, 
przechodzą do drugiej czynności, nie 
kończą poprzedniej.

Rozpowszechnienie
i przebieg ADHD

Zespół nadpobudliwości psychoru-
chowej występuje u ludzi na całym świe-
cie, we wszystkich kulturach. Objawy 

– zespół nadpobudliwości
  psychoruchowej  część iadhd

zespołu hiperkinetycznego występują już 
w okresie wczesnego dzieciństwa, jednak 
diagnozę ADHD stawia się najczęściej 
około 5-6 roku życia.

Nadmierna ruchliwość dziecka może 
być dostrzeżona przez rodziców w mo-
mencie, gdy zaczyna ono chodzić. Jednak 
w tym wieku trudno jest jeszcze mówić 
o rozpoznaniu zespołu nadpobudliwości 
psychoruchowej, tym bardziej, że u dzieci 
do lat trzech duża ruchliwość i zmienność 
uczuciowa jest cechą naturalną, i jest prze-
jawem prawidłowo postępującego rozwo-
ju psychoruchowego małego dziecka.

W wieku przedszkolnym dzieci nadpo-
budliwe wyrażają swoje emocje szybciej  
i z większą intensywnością, niż to jest 
w ich wieku aprobowane. Pojawiają się 
pierwsze problemy związane z rozwojem 
społecznym dziecka nadpobudliwego- 
często nie jest w stanie nauczyć się reguł 
panujących w przedszkolu i grupie rówieś-
niczej, nie ucząc się podstawowych zasad 
kierujących naszym postępowaniem nie 
mogą dalej rozwijać swoich społecznych 
umiejętności. W konsekwencji ich stosun-
ki z rówieśnikami układają się źle. Łatwo 
jest je sprowokować i zezłościć, co może 
prowadzić do zachowań agresywnych. 

To, że u dziecka trudno rozpoznać 
ADHD przed 6 rokiem życia, wynika  
z faktu, że właśnie w tym wieku zmienia 
się u dzieci zdolność do skupiania uwa-
gi, wykonywania dość długich, nużą-
cych czynności, zajmowania się czymś 
na polecenie. Właśnie w tym wieku 
dziecko rozpoczyna naukę. Zaczyna bo-
wiem być zdolne do przyswajania wielu 
wiadomości w stosunkowo krótkim cza-
sie. Nie dotyczy to jednak dzieci nadpo-
budliwych. Charakterystyczne ich cechy 
powodują, że nie radzą sobie nie tylko  
z nauką szkolną, ale także ze szkołą jako 
instytucją.

W szkole mają kłopoty z przewidze-
niem następstw swojego postępowania,  
z planowaniem swojej pracy. Nie potrafią 
czekać na nagrodę. Wymagają, aby ich 
praca była doceniana i chwalona natych-
miast.
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Informacje



www.kozienicepowiat.plNasz Powiat * �

Jest Pan od prawie roku radnym 
sejmiku województwa Mazowieckiego,  
w jakich komisjach pan pracuje? 

Czesław Czechyra: Pracuję w Komisji 
Zdrowia i Kultury Fizycznej, druga komi-
sja, którą wybrałem to jest Komisja Eduka-
cji i Szkolnictwa Wyższego oraz zdecydo-
wałem się na pracę w Komisji Rolnictwa. 

Z racji zawodu, który wykonuję oczy-
wiście najwięcej zajmuje się problematyką 
zdrowia w Komisji Zdrowia i Kultury Fi-
zycznej. W komisji zwracamy uwagę prze-
de wszystkim na profilaktykę, będziemy 
starali się zachęcać i przekonać mieszkań-
ców naszego regionu do tego, aby prowa-
dzili zdrowy i aktywny tryb życia. Z drugiej 
strony podejmujemy pewne działania za-
pobiegawcze w innych kierunkach.

Oprócz tej działalności związanej  
z wykonywanym zawodem zajmuje się 
Pan też pomocą w uzyskiwaniu funduszy 
z Unii Europejskiej dla naszego regionu. 
Z jakich programów samorządy z nasze-
go powiatu mogą pozyskiwać środki?

Czesław Czechyra: Funduszami, 
które Unia Europejska przyznała dla re-
gionu mazowieckiego na lata 2007-2013 
będzie zarządzać specjalna jednostka 
wydzielona z Urzędu Marszałkowskiego. 
Jest to Mazowiecka Jednostka Wdraża-
nia Programów Unijnych. Będą również 
utworzone jednostki terenowe, najbliższa 
będzie zlokalizowana w Radomiu. Mamy 
do wykorzystania dwa główne bloki tej 
pomocy; jest to Regionalny Program Ope-

rozmowa z czesławem czechyrą,
radnym sejmiku województwa mazowieckiego

racyjny, gdzie będzie do dyspozycji ponad 
miliard euro oraz Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki, tutaj wdrażane będą tak-
że programy pomocowe, do wykorzysta-
nia będzie ponad pół miliona euro. Naj-
prawdopodobniej od października będzie 
można składać aplikacje na poszczególne 
programy, które dostępne będą w całej 
mazowieckiej jednostce. Jednak w moim 
przekonaniu sięganie po te środki będzie  
w pełni możliwe od 1 stycznia 2008 roku.

Jak Pan ocenia wykorzystanie środ-
ków z funduszy Unii Europejskiej i jak 
na tym tle wygląda powiat kozienicki? Ja-
kie są możliwości pozyskiwania funduszy  
i jak wykorzystuje je powiat kozienicki?

Czesław Czechyra: To tutaj musimy 
powiedzieć o środkach, które sejmik wo-
jewództwa mazowieckiego przeznacza na 
pomoc powiatom i gminom na terenie Ma-
zowsza. Powiem tak, środki, które w róż-
nych komponentach są na ten cel przezna-
czone są dobrze rozdzielane w tej kadencji 
sejmiku. Przyjęliśmy bowiem zasadę, aby 
były one równomiernie rozdzielane, po 
to, aby rozwój Mazowsza był harmonijny, 
żeby nie było dużych różnic między po-
szczególnymi subregionami. Szczególną 
troską obejmujemy region radomski, połu-
dniowe Mazowsze, które do tej pory było 
zaniedbane. Chcę powiedzieć, że w ra-
mach komponentu Mazowiecki Instrument 
Wsparcia Rozwoju Mazowsza, funduszu 
pomocy ochotniczym strażom pożarnym, 
funduszu ochrony gruntów rolnych, jak 

14 września w Urzędzie Miejskim w Kozienicach odbyło się 
spotkanie z samorządowcami, które zorganizowano z inicjaty-
wy radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Czesława 
Czechyry.

również funduszu ochrony zabytków w cią-
gu tych dziesięciu miesięcy mojej obecno-
ści w sejmiku na teren całego powiatu ko-
zienickiego spłynęło ponad 4,5 mln złotych 
na pomoc gminom. Są to przede wszystkim 
środki przeznaczone na infrastrukturę,  
w tym infrastrukturę drogową, kanaliza-
cyjną i wodną. I to jest myślę powód do 
tego, żeby się cieszyć, ponieważ do tej 
pory te środki były przynajmniej o poło-
wę niższe, w związku z tym mamy szansę 
na to, żeby troszeczkę przyspieszyć rozwój 
naszego regionu południowego Mazowsza 
w tym również naszego powiatu, na któ-
rym mi osobiście bardzo zależy. Będziemy 
się starać poprawiać stan infrastruktury 
przede wszystkim drogowej. Chcę jeszcze 
powiedzieć, że najprawdopodobniej w tym 
roku uda się dofinansować szpital. Będzie 
to kwota ok.1 mln zł, oprócz tego najpraw-
dopodobniej również Dom Pomocy Spo-
łecznej uzyska pomoc w wysokości ok. pół 
mln złotych. Jeżeli wszystko policzymy bę-
dzie to w sumie 6 mln złotych dla naszego 
powiatu w ciągu niespełna roku. 

Jakie plany chciałby Pan zrealizować 
w najbliższym czasie?

Czesław Czechyra: Jestem człowiekiem, 
który został wybrany przez mieszkańców na-
szej ziemi kozienickiej do reprezentowania 
ich interesów w sejmiku Mazowsza. I tak jak 
do tej pory będę pilnował i będę starał się 
żeby właśnie te środki, które są do dyspozycji 
były dzielone równomiernie, sprawiedliwie  
i to obiecuję. 

spotkanie z samorządowcami
Obok starosty, wójtów gmin powiatu kozienickiego i przed-

stawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w spotkaniu 
uczestniczyli eksperci z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Pro-
gramów Unijnych, Agencji Rozwoju Mazowsza oraz Mazowie-
ckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Głównym 
założeniem organizatorów spotkania było zapoznanie przedsta-
wicieli lokalnych władz z możliwościami aplikowania o przy-
znane Mazowszu środki unijne i zachęcenie ich do zwiększenia 
aktywności w tym zakresie.

„Chcieliśmy spotkać się Państwem, aby przybliżyć najnowsze 
szczegóły związane z programami unijnymi, z tymi środkami, któ-
re już niedługo, w formie takiej realnej pojawią się na Mazowszu. 
Chcemy Państwu przekazać praktyczne możliwości sięgania po te 
środki, tak abyście mogli korzystać z nich w swoich gminach i że-
byście Państwo byli przygotowani do składania wniosków w mo-
mencie kiedy nabory się rozpoczną” – powiedział Piotr Szpren-
dałowicz, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego. 

Mazowsze będzie największym beneficjentem środków UE  
w kraju. W latach 2007-2013 otrzymamy z UE blisko 2mld euro. 

Magdalena gębczykstarosta kozienicki Janusz stąpór i czesław czechyra podczas spotkania
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– zespół nadpobudliwości
  psychoruchowej   dokończenie ze str. 7adhd

Skutkiem wymienionych problemów 
oraz konsekwencją tego, że dzieci często 
nie dokańczają swojej pracy lub wykonują 
ją niezbyt dokładnie jest fakt, iż zamiast 
być nagradzane są karane (dostają wzmoc-
nienia negatywne). Z czasem zamiast dą-
żyć do uzyskiwania pochwały rodzica lub 
nauczyciela uczą się unikania kar.

Dzieci z ADHD dużo mniej czasu 
spędzają ze swoimi rówieśnikami. Mają 
mało serdecznych kolegów oraz przyja-
ciół. Prawdopodobnie wynika to z faktu, 
że ich zachowania – przypadkowe czy-
nienie przykrości innym, chęć ciągłego 
kierowania grupą, przeszkadzanie, nie-
możność zaczekania na swoją kolej – pro-
wokuje i drażni rówieśników. Zwłaszcza 
to, iż zwykle muszą mieć ostatnie zdanie 
w dyskusji sprawia, że trudniej jest im  
jednać sobie kolegów.

Chociaż dzieci nadpobudliwe mają mniej 
kontaktów z rówieśnikami, w rzeczywistości 
pragną je utrzymywać i stale poszukują moż-
liwości zaprzyjaźnienia się. Niepowodzenia 
powodują, że mogą czuć się mniej szczęś-
liwe, mają gorszą samoocenę, czują się po-
zbawione oparcia  i pomocy otoczenia.

Wejście dziecka z zespołem nadpo-
budliwości psychoruchowej okres doj-
rzewania powoduje, że przed rodzicami 
pojawiają się nowe zadania. Na proble-
my związane z ADHD nakładają się ty-
powe konflikty wieku dojrzewania: bunt 
przeciwko normom, własne tajemnice, 
poszukiwanie autorytetów poza domem, 
pierwsze uczucia. U dzieci z ADHD wy-
stępuje zwiększone ryzyko rozwoju in-
nych zaburzeń psychicznych. 

Wczesne diagnozowanie i leczenie 
dzieci nadpobudliwych psychorucho-

wo w młodszym wieku szkolnym jest 
konieczne, aby zapobiegać powstawa-
niu wtórnych zaburzeń emocjonalnych, 
a przede wszystkim niebezpiecznej  
w skutkach izolacji od grupy rówieśni-
czej. 

Częstość występowania zespołu nad-
pobudliwości psychoruchowej maleje 
z wiekiem. Objawy utrzymują się aż  
u około 70% pacjentów w okresie do-
rastania i tylko 5% w wieku dorosłym.  
U około 50% pacjentów, którzy w dzie-
ciństwie mieli ADHD, utrzymują się 
pojedyncze objawy tego zespołu– jest 
ich za mało, by postawić rozpoznanie, 
jednak na tyle dużo, że mogą utrudniać 
codzienne życie.

 MałgORzata kOwalczyk
pedagog Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w kozienicach

31 sierpnia odbyła się XI Sesja Rady 
Powiatu Kozienickiego. Radni zapoznali 
się z informacją o wynikach matur i przy-
gotowaniu jednostek oświatowych do 
rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008. 

Podjęto jednogłośnie uchwałę o powo-
łaniu Sekretarza Powiatu Kozienickiego, 
radni wybrali nowego sekretarza Jarosła-
wa chlewickiego. 

Ponadto radni podjęli także uchwały  
w następujących sprawach:
• darowizny na rzecz gminy Kozienice,
• wyrażenia zgody Zarządowi Powiatu na 

rozpoczęcie prac zmierzających do nabycia 
do zasobu nieruchomości Powiatu części 
nieruchomości położonej w Kozienicach,

• wprowadzenia zmian w planie finansowym 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach,

• przekazania przez Powiat Kozienicki 
– zadania własnego: założenie i pro-

Xi sesja rady powiatU kozienickiego
Jakie zadania uważa Pan za najpil-

niejsze do rozwiązania, które można by 
zrealizować wykorzystując te środki?
Czesław Czechyra: Dla mnie najpilniejszym 
zadaniem jest remont drogi Warszawa – Ko-
zienice. Problem jest tylko w tym, że nie jest 
to droga wojewódzka, a droga krajowa i tutaj 
wszelkie decyzje zapadają na szczeblu central-
nym w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad oraz w Ministerstwie Transportu. 
W chwili obecnej nie ma żadnych możliwo-
ści, żeby uzyskać obietnice remontu tej drogi  
w najbliższym, możliwym czasie. Jak to będzie 
w przyszłości trudno powiedzieć. Natomiast 
chcę dopilnować tego, aby dokończono remont 
drogi wojewódzkiej, która prowadzi z Warsza-
wy przez Konstancin do Góry Kalwarii oraz 
budowę obwodnicy Góry Kalwarii. Dlatego, 
bo wielu mieszkańców powiatu kozienickiego 
wybiera właśnie tę trasę i tam są tak duże prob-
lemy, że trzeba doprowadzić do jak najszybsze-
go ich rozwiązania. W tej chwili już rozpoczęto 
remont drogi od Konstancina w stronę Góry 
Kalwarii  i sądzę, że to jest inwestycja, która 
ma potrwać do trzech – czterech lat. Zostanie 
ona zakończona łącznie z obwodnicą wów-
czas zostaną rozwiązane przynajmniej częś-
ciowo niedogodności komunikacyjne. I trzeci 
element, na który chciałbym zwrócić uwagę 
to jest infrastruktura wodno-kanalizacjna  
w naszych wsiach, bo są jeszcze wsie, które tego do-
brodziejstwa cywilizacji nie mają, a powinny mieć. 

Życzymy Panu zrealizowania planów. 
Czesław Czechyra: Dziękuję, ży-

czę mieszkańcom i sobie również żeby te 
wszystkie plany i zamierzenia zostały w jak 
najkrótszym czasie zrealizowane. 

Rozmawiała danUta delekta

dokończenie ze str. 8

wadzenie Szkół Ponadgimnazjalnych 
Gminie Magnuszew,

• zmiany uchwały w sprawie określenia 
zadań i wysokości środków Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych z zakresu rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych do realizacji  
w Powiecie Kozienickim na 2007 rok, 

• zgłoszenia przedstawiciela Rady Powia-
tu Kozienickiego do Powiatowej Spo-
łecznej Rady ds. Osób Niepełnospraw-
nych,

• przyjęcia rezygnacji z członkostwa  
w Komisji Rewizyjnej i uzupełnienia 
składu tej Komisji, 

• wprowadzenia zmian w budżecie po-
wiatu na 2007 rok oraz zmian w planie 
przychodów i wydatków dochodów 
własnych na 2007 rok. 

danUta delekta

NOwY SekreTArz
POwIATu kOzIeNICkIegO

Jarosław chlewicki uro-
dził się w Kozienicach. Jest 
prawnikiem, ukończył Wy-
dział Prawa i Administracji 
na Uniwersytecie w Bia-
łymstoku. Na Uniwersytecie 
Warszawskim w Centrum 
Studiów Samorządu Teryto-
rialnego i Rozwoju Lokalne-
go ukończył studia podyplo-
mowe w zakresie Samorząd 
Terytorialny i Rozwój Lo-
kalny. 
Przed wyborem na stanowi-
sko Sekretarza Powiatu pra-
cował w Wydziale Organiza-
cyjnym i Kadr w Starostwie 
Powiatowym w Kozienicach. 

Jarosław chlewicki został wybrany nowym sekreta-
rzem Powiatu kozienickiego
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PIERWSZA W POLSCE TAK NOWOCZESNA
INSTALACJA DO WSPÓŁSPALANIA BIOMASY

– EFEKTY EKOLOGICZNE
W instalacji spalana będzie biomasa po-

chodzenia drzewnego, z upraw energetycz-
nych, jak również pozostałości przemysłu 
przetwarzającego produkty rolne w postaci 
zrębków, wiórów, trocin, peletów i brykietów.

Dostarczana transportem samocho-
dowym biomasa współspalana będzie  
z paliwem podstawowym na wszystkich 
blokach 200 MW.

Przewidywane, maksymalne roczne 
zużycie biomasy wynosi 100 000 ton zaś 
maksymalna wydajność instalacji poda-
wania biomasy na przenośniki taśmowe 
wynosi 80 t/h. Czas efektywnej pracy in-
stalacji wynosi 12 godzin na dobę. Mak-
symalny udział masowy każdego rodzaju 
biomasy wynosić będzie 10%

„Czysty” zysk
Rozwiązania techniczno-technologicz-

ne przedsięwzięcia polegającego na budo-
wie instalacji do współspalania biomasy 
z węglem pozwolą na zmniejszenie ilości 
spalanego węgla, jak również ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń z procesu wytwa-
rzania energii w Elektrowni „Kozienice” 
S.A., a w szczególności dwutlenku siarki 
i dwutlenku węgla. Dodatkowo realizacja 
inwestycji pozwoli na ograniczenie ilości 
wytwarzanych odpadów popiołowo-żuż-
lowych oraz związane z tym zmniejsze-
nie ilości pobieranych bezzwrotnie wód 
powierzchniowych na potrzeby transportu 
hydraulicznego odpadów na składowisko. 
Zastępowanie węgla biomasą jako pali-
wem jest, zatem bardzo korzystne. Pod 
względem energetycznym 2 tony biomasy 
równoważne są1 tonie węgla kamiennego.

Realizacja inwestycji przyniesie, zatem 
dla środowiska wymierne korzyści w po-
staci redukcji (zmniejszenia) w skali roku:
• ilości spalanego węgla o 51.339 ton,
• emisji dwutlenku siarki o 615 ton,
• emisji dwutlenku węgla o 106.790 ton,
• ilości odpadów paleniskowych kierowa-
nych na składowisko o 7.397 ton.

Istota procesu zmniejszania emisji 
SO2, pyłu i odpadów w wyniku realizacji 
współspalania biomasy polega na zamia-
nie części węgla o wysokiej zawartości 
siarki (ok. 0,9%) i pyłu(ok. 20%) bioma-
są o wielokrotnie niższej zawartości tych 
zanieczyszczeń (siarka – 0,1%; popiół 
– 2%). Zmniejszenie emisji CO2 wynika 
z zastąpienia części węgla paliwem alter-
natywnym– biomasą, której spalanie po-
woduje powstanie CO2 przyjaznego dla 
środowiska, gdyż poprzez proces fotosyn-

Realizacja inwestycji pozwoli Elektrowni 
„Kozienice” S.A. na dostosowanie się do wy-
magań standardów emisyjnych. Ponadto po-
zwoli na spełnienie zapisów prawodawstwa 
unijnego i krajowego, a w szczególności:
• Ramowej Konwencji Narodów Zjedno-

czonych w sprawie zmian klimatu obo-
wiązującą od 21. 03. 1994 roku,

• Protokółu z Kioto z grudnia 1997 roku.
• Dyrektywy z 2001/77/WE Parlamentu 

Europejskiego i rady z 27. 09. 2001 roku 
w sprawie promocji energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych na wewnętrz-
nym rynku energii,

• Ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
• Ustawy Prawo energetyczne
• Rozporządzenia Ministra Gospodar-

ki z dnia 19. 12. 2005 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu obowiązków 
uzyskania i przedstawienia do umorze-
nia świadectw pochodzenia, uiszczenia 
opłaty oraz zakupu energii elektrycznej 
i ciepła wytworzonych w odnawialnych 
źródłach energii.

Realizowana poprzez współspalanie 
biomasy dywersyfikacja źródeł pozyski-
wania energii zwiększa bezpieczeństwo 
energetyczne kraju, a realizacja nakre-
ślonych zobowiązań w zakresie redukcji 
emisji substancji do atmosfery stanowi 
o wiarygodności naszego kraju na arenie 
międzynarodowej.

gRzegORz MIeRzeJewskI
Rzecznik Prasowy

elektrowni „kozienice”s.a.

tezy krąży on w przyrodzie, podobnie jak 
woda w obiegu zamkniętym (tyle samo 
się go emituje do atmosfery, ile rośliny 
pobierają go w procesie fotosyntezy). 

W wyniku uzyskanych efektów eko-
logicznych nastąpi również zmniejszenie 
ilości wnoszonych opłat za korzystanie 
ze środowiska w kwocie ok. 400.000 zł 
w skali roku. Jest to tylko cześć efektów, 
których bezpośrednim beneficjentem jest 
środowisko naturalne. Według danych 
literaturowych emisja 1 tony zanieczysz-
czeń pyłowo-gazowych wyrządza w śro-
dowisku szkody wartości 400$. 

Oprócz wyżej omówionych efektów 
ekologicznych w postaci zmniejszenia 
emisji szkodliwych dla środowiska nie-
bagatelne znaczenie dla środowiska maję 
również efekty polegające na możliwości 
ograniczenia postępującej degradacji śro-
dowiska w wyniku wydobywania paliw 
kopalnych i deponowania w środowisku 
odpadów z przemysłu wydobywczego. 

Inwestycja w przyszłość
Zrealizowana instalacja do współspa-

lania biomasy jest działaniem spójnym 
z innymi działaniami podjętymi w ostat-
nich latach przez Elektrownię w celu po-
prawy jakości środowiska, w tym przede 
wszystkim z budową instalacji mokrego 
odsiarczania spalin dla bloków 200 MW 
(dla 800 MWe mocy zainstalowanej) oraz 
modernizacją elektrofiltrów na blokach 
200 MW nr 2, 6, 7.

dokończenie ze str. 1

Otwarcie instalacji współspalania – z lewej: Prezes elektrowni „kozienice 
s.a.” anna łukaszewska-trzeciakowska, Minister skarbu Państwa wojciech  
Jasiński, bp. zygmunt zimowski oraz przedstawiciele zarządu elektrowni i Mini-
sterstwa gospodarki
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W dniu 16.09.2007 roku na boisku sportowym przy Pub-
licznej Szkole Podstawowej w Janikowie (gm. Kozienice) zo-
stały rozegrane V Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 
drużyn OSP z terenu powiatu kozienickiego.

W zawodach brało udział 10 drużyn, wyłonionych w dro-
dze wcześniejszych eliminacji gminnych – tj. 7 drużyn męskich 
 i 3 drużyny kobiece.

Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach:
• pożarniczy tor przeszkód 7x50m z przeszkodami
• ćwiczenia bojowe 

Wyniki poszczególnych konkurencji:

Sztafeta 7x50m z przeszkodami:
Męskie drużyny pożarnicze:

1. OSP Gniewoszów – 63,70 pkt
2. OSP Garbatka Letnisko – 63,80 pkt
3. OSP Nowa Wieś – 64,30 pkt

Kobiece drużyny pożarnicze:
1. OSP Nowa Wieś – 73,50 pkt
2. OSP Głusiec – 82,20 pkt
3. OSP Brzóza – 85,20 pkt

V powiatowe zawody sportowo-poŻarnicze
Ćwiczenia bojowe:

Męskie drużyny pożarnicze:
1. OSP Gniewoszów – 41,10 pkt
2. OSP Garbatka Letnisko – 42,80 pkt
3. OSP Brzóza – 47,80 pkt

Kobiece drużyny pożarnicze:
1. OSP Nowa Wieś – 70,30 pkt
2. OSP Brzóza – 77,70 pkt
3. OSP Głusiec – 172,00 pkt

Klasyfikacja generalna zawodów:
Męskie drużyny pożarnicze:

1. OSP Gniewoszów – 104,80 pkt
2. OSP Garbatka Letnisko – 106,60 pkt
3. OSP Brzóza – 115,40 pkt

Kobiece drużyny pożarnicze:
1. OSP Nowa Wieś – 143,80 pkt
2. OSP Brzóza – 162,90 pkt
3. OSP Głusiec – 254,20 pkt

asp. sztab. waldeMaR kRakOwIak
Rzecznik Prasowy k-dta Powiatowego PsP w kozienicach

Uchwałą Rady Gminy w Magnusze-
wie od 1 września 2007 roku w Zespole 
Szkół i Placówek Oświatowych w Mag-
nuszewie zostały utworzone dwie nowe 
szkoły zaoczne dla słuchaczy dorosłych: 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcą-
ce dla Dorosłych na podbudowie szkoły 
zasadniczej oraz  Szkoła Policealna dla 
Dorosłych kształcąca w zawodzie tech-
nik ogrodnik. 

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym 
trwa dwa lata i kończy się egzaminem 
maturalnym, na którym matematyka nie 
będzie jeszcze przedmiotem obowiąz-
kowym. Słuchacze będą wybierać trzeci 
przedmiot obowiązkowy (dwa obowiąz-
kowe przedmioty – język polski i język 
angielski) na pisemną maturę z listy 
przedmiotów opublikowanej w Rozpo-
rządzeniu MEN z dnia 30. 04. 2007 roku 
w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów 
oraz przeprowadzania sprawdzianów  
i egzaminów w szkołach publicznych. 
Słuchacze realizują rozszerzoną podstawę 
programową z języka polskiego, języka 
angielskiego i wiedzy o społeczeństwie.

Nauka w Szkole Policealnej dla Do-
rosłych trwa dwa lata, po ukończeniu 
słuchacze przystępują do zewnętrznego 
egzaminu kwalifikacyjnego i otrzymują 
tytuł technika ogrodnika. Zajęcia prak-
tyczne oraz praktyki zawodowe dla słu-

„Na Naukê Nigdy Nie jest za późNo”

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MAGNUSZEWIE

chaczy Szkoły Policealnej będą odbywały 
się w Gospodarstwie Szklarniowym DAR-
FRUIT w Ryczywole, które specjalizuje 
się w prowadzeniu praktyk dla uczniów  
i słuchaczy ze szkół z powiatu kozienickie-
go kształcących w zawodzie ogrodnika 
oraz w gospodarstwach indywidualnych. 

Pierwsze zajęcia w obydwu szkołach 
rozpoczęły się 15 i 16 września 2007 roku 
i będą odbywały się co dwa tygodnie  
w soboty i niedziele. Nowo utworzone 
szkoły dla dorosłych cieszą się ogromną 
popularnością wśród lokalnej społeczno-
ści, jak również mieszkańców powiatu 
kozienickiego. W Liceum grupa słucha-
czy liczy 50 osób, a w Szkole Policealnej 
47osób. Zatem decyzja władz samorządo-
wych i dyrekcji szkoły okazała się strzałem 
w dziesiątkę i wyjściem naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców gminy, którzy mogą 
podnosić swoje kwalifikacje blisko miejsca 
zamieszkania i nie ponoszą kosztów finan-
sowych, ponieważ są to szkoły publiczne 
i nauka w nich jest bezpłatna. 

Dlaczego szkoła ogrodnicza ?
Jak wiadomo, mieszkańcy Gminy 

Magnuszew od lat specjalizują się w pro-
wadzeniu upraw ogrodniczych – warzy-
wa, truskawki oraz sadowniczych, dlate-
go też wskazane było utworzenie szkoły 
kształcącej w zawodzie ogrodnika, by 
przygotowywać młodych rolników do 
prowadzenia wyspecjalizowanych gospo-

darstw z możliwością pozyskiwania fun-
duszy unijnych. Warto dodać, że szkoła 
rolnicza w Magnuszewie ma już swoją 
tradycję. Otóż w końcu lat 70 i na począt-
ku  80-tych w Zbiorczej Szkole Gminnej 
w Magnuszewie funkcjonowała Zasadni-
cza Szkoła Rolnicza, będąca filią Zespołu 
Szkół Rolniczych w Nowej Wsi. Jednak 
pod koniec lat 80-tych zaniechano naboru 
z uwagi na brak chętnych. Okazuje się, że 
wymogi unijne nakładają na osoby przej-
mujące gospodarstwa rolnicze  obowią-
zek posiadania wykształcenia rolniczego 
i ponownie  w Magnuszewie zrodziła się 
potrzeba utworzenia szkoły ogrodniczej. 
Ukończenie Szkoły Policealnej nadającej 
tytuł technika ogrodnika stwarza możli-
wości korzystania ze środków unijnych 
przeznaczonych dla rolników, przejęcia 
gospodarstwa i otrzymania wsparcia fi-
nansowego dla Młodego Rolnika.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych 
w Magnuszewie posiada odpowiednią 
bazę dydaktyczną jak również wykwali-
fikowaną kadrę pedagogiczną, warto to 
wykorzystać do podniesienia poziomu 
edukacji mieszkańców gminy. 

Od 1 września 2008 roku zostanie 
również utworzone 3-letnie Liceum Ogó-
łnokształcące dla Dorosłych na podbudo-
wie szkoły podstawowej i gimnazjum.

lIdIa cIŻa
dyrektor zs i PO w Magnuszewie
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w Kozienicach

V dożynki powiatowe „magnuszew 2007”
w obiektywie

najlepsi rolnicy powiatu otrzymali odznaki „zasużony dla rol-
nictwa” z rąk Janusza stąpora, starosty kozienickiego.

Rolnicy prowadzący gospodarstwa ekologiczne otrzymali 
atrakcyjne nagrody.

starostowie dożynek: wiesława wargocka i Józef Piechota 
oraz ks. wojciech celuch, proboszcz parafii w Rozniszewie 
wprowadzają korowód dożynkowy do kościoła.

Jak co roku, każda gmina powiatu kozienickiego przygotowała 
wieniec dożynkowy. wszystkie wieńce znalazły swoje miejsce 
pod sceną.

Podczas części rozrywkowej, publiczność bawił zespół cygański 
„terne Roma” b. trojanka.

Mimo nie najlepszej pogody, uczestnicy dożynek tłumnie zgro-
madzili się na placu przy Remizie OsP w Rozniszewie.

Wydarzenia


