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Przy Zespole Szkół Nr 1 im. Legio-
nów Polskich w Kozienicach powstała 
nowoczesna siłownia plenerowa, z której 
mogą już korzystać uczniowie Zespołu 
Szkół, ale również wszyscy mieszkań-
cy powiatu kozienickiego. Realizacja 
projektu była możliwa dzięki grantowi 
przekazanemu przez Polskie Sieci Elek-
troenergetyczne w IV edycji programu 
„WzMOCnij swoje Otoczenie”. 

Głównym celem projektu było stwo-
rzenie miejsca zabaw i aktywności spor-
towej oraz strefy wypoczynku dla rodzin, 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Dodatkowo 
projekt budowy siłowni plenerowej miał 
na celu poprawę dostępności obiektów 
oświatowych, sportowych i rekreacyj-
nych dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. 
Legionów Polskich oraz mieszkańców 
powiatu kozienickiego. Z udogodnień 
skorzystają teraz wszyscy, dla których 
ruch jest najlepszą formą aktywności.  
– Wykonana modernizacja siłowni i za-

montowane nowe, nowoczesne wypo-
sażenie będzie okazją do aktywności 
fi zycznej uczniów naszej szkoły, ale 
również młodszych i starszych miesz-
kańców powiatu kozienickiego – mówi 
Anna Gollasch, Dyrektor Zespołu Szkół 
Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozieni-
cach. Siłownia będzie wykorzystywana 
podczas zajęć z wychowania fi zycznego 
oraz swobodnej aktywności uczniów 

i mieszkańców w czasie wolnym – doda-
je Anna Gollasch.
Dzięki wsparciu Polskich Sieci Elektro-

energetycznych, nowo wybudowana siłow-
nia plenerowa będzie miejscem aktywnej 
rekreacji w plenerze, która da możliwość 
łączenia aktywności fi zycznej z radością 
przebywania na świeżym powietrzu.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” 
to ogólnopolski program grantowy realizo-
wany przez Polskie Sieci Elektroenergetycz-
ne, skierowany do samorządów i ich jedno-
stek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy 
ośrodków pomocy społecznej, oraz do orga-

nizacji pozarządowych, które chcą wprowa-
dzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim 
otoczeniu w jednym z ośmiu następujących 
obszarów: aktywność fi zyczna, bezpieczeń-
stwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój 
wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko 
naturalne, zdrowie i inne inicjatywy miesz-
czące się w celach programu. 

Więcej informacji o działalno-
ści organizatora programu dostępnych 
jest na stronie https://raport.pse.pl/
i www.wzmocnijotoczenie.pl

Zespół Szkół Nr 1 
im. Legionów Polskich w Kozienicach

7 października w I Liceum Ogólno-
kształcącym im. Stefana Czarnieckiego 
w Kozienicach odbył się Turniej Piłki 
Nożnej. Na zaproszenie Dyrektor Ewy 
Malec w wydarzeniu wziął udział Staro-
sta Kozienicki Krzysztof Wolski. W tur-
nieju rywalizowali uczniowie placówki 
pod czujnym okiem nauczycieli wycho-
wania fi zycznego. Nie zabrakło również 
tanecznych popisów w wykonaniu szkol-
nych cheerleaderek.

Tego dnia Starosta zwiedził rów-
nież teren przyszkolny, w tym, oddany 
do użytku w ostatnim czasie, nowy plac 
sportowo-rekreacyjny. Inwestycja sfi nan-
sowana została z budżetu Powiatu Ko-
zienickiego oraz ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego.
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