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100 LAT SZPITALA
POWIATOWEGO W KOZIENICACH
24 listopada miały miejsce uroczyste obchody 100. Rocznicy Szpitala
Powiatowego w Kozienicach i 35-lecia
nowej siedziby. Uroczystość z udziałem pocztu sztandarowego Powiatu
Kozienickiego, pocztu szpitala, organizatorów i zaproszonych gości rozpoczęła się w holu kozienickiego szpitala,
gdzie odsłonięta została tablica okolicznościowa wykonana z kamienia,
na której wykuty został napis: Zdrowie
jest najpierwszym dobrem. Platon. Dla

upamiętnienia 100. rocznicy szpitala
powiatowego w Kozienicach, 35-lecia nowej siedziby. 1916-1981-2016.
W hołdzie założycielom, fundatorom,
budowniczym, pracownikom. Władze
samorządowe i mieszkańcy powiatu
kozienickiego. Kozienice, dnia 24 listopada 2016 roku.
Odsłonięcia
tablicy
dokonali
Krzysztof Murawski Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, Andrzej

Jung Starosta Powiatu Kozienickiego,
Krzysztof Stalmach Wicestarosta, Jarosław Pawlik Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Kozienicach,
Tomasz Śmietanka Burmistrz Gminy
Kozienice.
Tablicę poświęcili Ks. Krzysztof Dukielski Duszpasterz Środowisk
Ochrony i Służby Zdrowia, PełnomocDokończenie na str. 2

Wydarzenia
Dokończenie ze str. 1

nik Biskupa Ordynariusza Diecezji
Radomskiej, ks. kan Władysław Sarwa
kapelan Szpitala Powiatowego w Kozienicach, proboszcz parafii pw. Świętej Rodziny w Kozienicach, ks. kan.
Kazimierz Chojnacki Proboszcz Parafii pw. Św. Krzyża w Kozienicach.

Wiele ciepłych słów skierowali do
wszystkich pracowników szpitala Włodzimierz Stysiak Przewodniczący Rady
Powiatu Kozienickiego, Jarosław Pawlik Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, Leszek Ruszczyk

Następnie w kościele pw. Świętej Rodziny odprawiona została Msza
Święta w intencji pracowników, którzy tworzyli historię Szpitala, byłych
i obecnych oraz tych, którzy odeszli
do wieczności, a także wszystkich,
którzy przyczynili się do powstania
Szpitala oraz wspomagali jego funkcjonowanie.
Te 100 lat – to wyjątkowa droga kozienickiego szpitalnictwa, ale to jednak
przede wszystkim wyjątkowi ludzie,
o szczególnym powołaniu do tej trudnej i niezwykle odpowiedzialnej pracy,
wyjątkowo zaangażowani w wypełnianie swoich obowiązków. Ratowanie
życia i zdrowia ludzkiego zawsze było
i jest dla Was honorem i zobowiązaniem. Wszyscy, którzy podejmują się tej
misji zasługują na najwyższe uznanie.
Nie da się przecenić społecznego znaczenia Waszej codziennej pracy. Cóż
jest bowiem cenniejszego od zdrowia
i życia? Tymi słowami Andrzej Jung
Starosta Powiatu Kozienickiego rozpoczął oficjalne obchody 100. Rocznicy
Szpitala Powiatowego w Kozienicach
i 35-lecia nowej siedziby, które odbyły się w sali koncertowo-kinowej
Centrum Kulturalno – Artystycznego
w Kozienicach.

i Mirosław Maliszewski Posłowie na
Sejm RP, Tomasz Śmietanka Burmistrz
Gminy Kozienice, Artur Standowicz
Wicewojewoda Mazowiecki, Bożenna
Pacholczak Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
Andrzej Sawoni Prezes Okręgowej
Izby Lekarskiej w Warszawie, Zofia Małas i Mariola Łodzińska Prezes
i Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,
Małgorzata Sokulska Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Radomiu.
Listy z życzeniami nadesłali Marek
Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Stanisław Karczewski Marszałek Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej, Konstanty Radziwiłł Minister
Zdrowia, Anna Kwiecień Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej.
By podziękować tym, którzy dbają na
co dzień o nasze zdrowie: pracownikom
szpitala oraz ośrodków zdrowia z terenu
powiatu kozienickiego, a także osobom,
które na przestrzeni lat wspierały działalność szpitala, pomagały i przyczyniały się
do jego rozwoju wręczone zostały odznaczenia i medale.
Za zasługi na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz propagowanie idei czerwo-
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nokrzyskiej Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczył Sławomira Jakubowskiego, Brązowym Krzyżem Zasługi Wiesławę Baryłkę.

Za wyjątkowo sumienne wykonywanie
obowiązków wynikających z pracy zawodowej medal za Długoletnią Służbę otrzymała Joanna Pytlewska-Sałek. Wręczenia
odznaczeń dokonał Artur Standowicz Wicewojewoda Mazowiecki.
Uroczystość była również okazją do
wręczenia 29 Odznak Honorowych „Za
zasługi dla Ochrony Zdrowia” nadawanych
przez Ministra Zdrowia. Otrzymali je: Janina Baran, Edward Błaż, Magdalena Chmielewska, Danuta Gołyska – Rączkiewicz,
Zofia Grudzińska, Teresa Gugała, Jerzy Howorus, Halina Jakubowska, Józef Juszczyk,
Irena Kondeja-Śmietanka, Kazimierz Kuźmiński, Genowefa Kwiecińska, Kazimierz
Kwieciński, Alicja Lipska, Ignacy Lipski,
Elżbieta Litawa – Głowicka, Ryszard Łachwa, Barbara Maciąg, Jolanta Najda,
Władysława Paduch, Alina Pakuła, Edward
Płachta, Ewa Sałek-Okolus, Leokadia Starzyk, Danuta Wesołowska, Waldemar Witkowski, Barbara Witucka, Zbigniew Witucki, Elżbieta Wrzosek. Wręczenia dokonali
Andrzej Jung Starosta oraz Jarosław Pawlik
Dyrektor SP ZZOZ w Kozienicach.
Za wybitne zasługi oraz całokształt
działalności na rzecz Województwa Mazowieckiego Medalem Pamiątkowym
Pro Masovia Marszałek Województwa
Mazowieckiego Adam Struzik wyróżnił
Dokończenie na str. 3
www.kozienicepowiat.pl
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Jana Wronę, Romana Wysockiego, Jacka
Żórawskiego, Czesława Czechyrę, Waldemara Witkowskiego, Grażynę Mazur,
Marię Jakubik, Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Kozienicach, Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o., Powiat Kozienicki oraz Gminę
Kozienice. W imieniu Marszałka Medale wręczyli Bożenna Pacholczak Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa
Mazowieckiego oraz Leszek Przybytniak
Radny Sejmiku.
Ponad 100 osób, związanych ze
szpitalem powiatowym w Kozienicach
Starosta Kozienicki Andrzej Jung, na
wniosek dyrekcji Samodzielnego Publicz-

nego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Kozienicach,wyróżnił medalem za szczególne zasługi i całokształt działalności na
rzecz powiatu kozienickiego. Wręczenia
medali dokonał Starosta wraz z Wicestarostą Powiatu Krzysztofem Stalmachem.
Ważnym punktem uroczystości była
prezentacja publikacji o dziejach szpitala
i służby zdrowia w powiecie kozienickim,
której dokonał jej autor Krzysztof Zając
– pracownik Wydziału Promocji i Kultury
Starostwa Powiatowego w Kozienicach,
historyk i regionalista. Publikację tę, wydaną z okazji 100-lecia Szpitala Powiatowego w Kozienicach otrzymali wszyscy
uczestnicy uroczystości.

Dawkę dobrego humoru podczas uroczystości zapewnili uczniowie z Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich
w Kozienicach pod kierunkiem Grzegorza Wolskiego – autora tekstów, który wystąpił na scenie wraz z młodzieżą.
W programie Jubileuszu był koncert
w wykonaniu uczniów i nauczyciela Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach.
Na zakończenie uroczystości chętni
mogli skosztować przygotowanego specjalnie na tę okazję tortu jubileuszowego
z marcepanową makietą Szpitala Powiatowego w Kozienicach.
Organizatorami obchodów 100-lecia
Szpitala Powiatowego w Kozienicach
oraz 35-lecia nowej siedziby byli Starostwo Powiatowe w Kozienicach oraz Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. Scenariusz przygotowali i prowadzenie zapewnili pracownicy Wydziału Promocji
i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Patronat nad uroczystościami
sprawowali: Stanisław Karczewski Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
Zdzisław Sipiera Wojewoda Mazowiecki
oraz Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego.
LUCYNA DOMAŃSKA – STANKIEWICZ

Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”

W ostatnim czasie na terenie powiatu
kozienickiego doszło do kilku włamań
do mieszkań. Łupem złodziei padały pieniądze oraz inne kosztowności. W tym
przedświątecznym czasie często każdy
z nas jest zabiegany i ma coś jeszcze do
zrobienia, czy kupienia. Nie zapominajmy zabezpieczyć swoich mieszkań, a gdy
gdzieś wyjeżdżamy na dłużej, poprośmy
o pomoc sąsiada. Nie wpuszczajmy do
mieszkań obcych osób.
Sprawcy kradzieży posługują się wieloma metodami, by dostać się do czyjegoś mieszkania czy domu. Podają się za
akwizytorów, kurierów, listonoszy, pracowników administracji budynku. Bywają jednak sytuacje, kiedy to sam właściciel domu ułatwia przestępcom zadanie
– nie zamykając drzwi.
www.kozienicepowiat.pl

Pamiętaj:
– Nie wpuszczaj na klatkę schodową nieznajomych.
– Będąc w domu lub wychodząc na chwilę – zamykaj drzwi i okna.
– Nie wpuszczaj do domu nikogo obcego
– szczególnie gdy jesteś sam.
– Nie przechowuj w domu znacznych
kwot pieniędzy, gdyż możesz stracić
dorobek swojego życia.
– Nie opowiadaj innym o swoich zasobach czy oszczędnościach – nie wiadomo do kogo ta informacja dotrze.
– Gdy wyjeżdżasz na kilka dni – poproś
sąsiada, aby przypilnował twojego
mieszkania.
– Kiedy na Twojej ulicy lub w wiosce pojawia się ktoś obcy, kto zachowuje się
podejrzanie – powiadom dzielnicowe-

go lub zadzwoń pod numer alarmowy
997 i przekaż informację.
Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach apeluje o ostrożność i zdrowy
rozsądek w kontaktach z nieznajomymi
osobami. Przypominamy, że złodzieje nie
mają żadnych skrupułów i są coraz bardziej bezwzględni.
mł.asp. ILONA TARCZYŃSKA
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7 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbyło się spotkanie w sprawie projektu rozwoju sieci
kolejowo – drogowej na terenie powiatu kozienickiego oraz budowy mostu na
rzece Wiśle w okolicach miejscowości
Świerze Górne.
O poparcie inicjatywy budowy nowego mostu kolejowo – drogowego na
rzece Wiśle i rozbudowy linii kolejowej Bąkowiec – Świerże Górne, poprzez przedłużenie jej do Warki oraz
zbudowania nowego połączenia kolejowego pomiędzy stacją Świerże Górne,
a trasą Dęblin – Warszawa wystąpiły
do Starosty Powiatu Kozienickiego we
wrześniu tego roku Związki Zawodowe działające w Enea Wytwarzanie Sp.
z o.o. Inwestycja ta miałaby na celu
przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa dostaw węgla do Elektrowni
i stworzyłaby ogromne możliwości
zagospodarowania ubocznych produktów spalania węgla ze składowiska
w Świerżach Górnych.
Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego popiera inicjatywę. Uważa,
że realizacja projektu zwiększy możliwości rozwoju gospodarczego powiatu kozienickiego. Most przez Wisłę
połączyłby nasz powiat z powiatem
garwolińskim, ponadto możliwy byłby
transport osób i towarów. Przedmiotowe zagadnienia były tematem spotkań
w Starostwie Powiatowym w Kozienicach ze Związkami Zawodowymi
Enea Wytwarzanie i przedstawicielami Burmistrza Gminy Kozienice dnia
30 września i 26 października.
17 listopada w siedzibie Zarządu
Spółki PKP PLK w Warszawie odbyło
się kolejne spotkanie tym razem zorganizowane przez Mariusza Andrzejewskiego Przewodniczącego Rady
Nadzorczej. Spółkę reprezentowali
także Arnold Bresch Członek Zarządu, Dyrektor ds. Realizacji Inwestycji,
Włodzimierz Żmuda Członek Zarządu,
Dyrektor ds. Jakości Inwestycji i Ryzyka Operacyjnego, Tadeusz Sobotnik
Zastępca Dyrektora Biura ds. Przygotowania Inwestycji i Rozwoju, Andrzej
Jung Starosta Kozienicki, Małgorzata
Bebelska Zastępca Burmistrza Gminy
Kozienice, Grzegorz Mierzejewski Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych
Enea Wytwarzanie Sp. z o.o., Martin
Bożek Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
oraz przedstawiciele Związków Zawodowych działających w Enea Wytwarzanie, Zenon Stolarski Przewod-
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niczący Międzyzakładowego Związku
Zawodowego Energetyków, Wojciech
Mosiołek Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, Sławomir Luśtyk Przewodniczący Związku
Zawodowego Pracowników Zmianowych, Kazimierz Nędza Dyrektor Instytutu Prawa Spółek i Instytucji Zagranicznych w Krakowie.
Wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili aprobatę dla budowy sieci kolejowo – drogowej na terenie powiatu
kozienickiego oraz budowy mostu na
rzece Wiśle w okolicach miejscowości
Świerże Górne. Wnioski ze spotkania
są jednoznaczne. W pierwszej kolejności należy ustalić interesariuszy,
czyli osoby, społeczności, instytucje,
organizacje, urzędy (Enea, Samorządy
Powiatowe i Gminne z terenu naszego
i sąsiadujących powiatów), a w dalszej
kolejności zlecić wykonanie studium
wykonalności (zasadność, możliwości
techniczne, uwarunkowanie, analizy
ruchowo – przewozowe, społeczno
– gospodarcze, rentowność finansową
i ekonomiczną), co w rezultacie stworzy jasne uzasadnienie cyklu realizacji
projektu.
Kolejne spotkanie odbyło się
25 listopada w Starostwie Powiatowym w Garwolinie. Powiat Kozienicki
reprezentowali Starosta Powiatu Kozienickiego, Igor Czerwiński Zastępca
Burmistrza Gminy Kozienice, Przewodniczący Związków Zawodowych
działających w Enea Wytwarzanie. Powiat Garwoliński reprezentowali Marek Chciałowski Starosta Garwoliński,
Urszula Zadrożna Wicestarosta, Marek

Jonczak Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie, przedstawiciele
Gminy Wilga, Maciejowice. I tym razem wszyscy uczestnicy spotkania byli
za wdrożeniem w życie projektu, wyrazili chęć współpracy, a ze względu na
ogromne koszty tej inwestycji szukania
wsparcia ze strony parlamentarzystów
w celu wpisania inwestycji w Strategię
Rozwoju Kraju. Ustalono również, że
na kolejne spotkanie Powiat Kozienicki przygotuje projekt listu intencyjnego dotyczącego podjęcia współpracy
i współdziałania na rzecz realizacji
projektu pn. Budowa mostu kolejowo
– drogowego na rzece Wiśle łączącego
powiaty Kozienicki i Garwoliński.
Na spotkanie, które odbyło się
7 grudnia przyjęło zaproszenie 20 osób.
Jednostki samorządu terytorialnego
reprezentowali: Powiat Kozienicki
– Starosta Andrzej Jung i wicestarosta
Krzysztof Stalmach, Powiat Garwoliński – Starosta Marek Chciałowski
i Wicestarosta Urszula Zadrożna, Gminę Kozienice Zastępca Burmistrza Igor
Czerwiński i Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kozienicach Mariusz
Prawda, Gminę Magnuszew Wójt Marek Drapała, Gminę Maciejowice Wójt
Sylwester Dymiński, Gminę Wilga
Wójt Robert Chychłowski, Związki
Zawodowe działające w Enea Wytwarzanie Zenon Stolarski, Wojciech Mosiołek, Sławomir Luśtyk. W spotkaniu
wzięli również udział Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania
Regionalnego w Warszawie Katarzyna
Jędruszczak, Kierownik Zespołu PlanoDokończenie na str. 5
www.kozienicepowiat.pl
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wania Przestrzennego Mazowieckiego
Biura Planowania Regionalnego Maria Puk, Zastępca Dyrektora Biura ds.
Przygotowania Inwestycji i Rozwoju
PKP PLK S.A. Tadeusz Sobotnik, Kierownik Rejonu Zwoleń Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Teresa Materek, Dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych w Kozienicach Marcin
Łopuszański, Sekretarz Gminy Głowaczów Piotr Kozłowski, Stowarzyszenie
Pamięć i Przyszłość Jerzy Drągowski
– inicjator budowy mostu w 1996 r.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali projekt listu intencyjnego dotyczącego współpracy w zakresie realizacji
przedmiotowego projektu i wypracowania
wspólnego stanowiska co do optymalnej
lokalizacji mostu kolejowo – drogowego

na rzece Wiśle łączącego powiaty kozienicki i garwoliński. List powinien zostać
podpisany przez jednostki samorządu terytorialnego, Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
i Związki Zawodowe działające w Enea
Wytwarzanie.
W celu realizacji inwestycji należy przeprowadzić różnego rodzaju analizy efektywności inwestycji, analizy ekonomiczno
– finansowe, w sposób wariantowy określić prognozy ruchu osób i towarów. W zakresie rzeczowym inwestycja powinna być
zgodna z przepisami Komisji Europejskiej.
Dlatego też najważniejsze jest opracowanie
studium wykonalności. Z uwagi na ogromne koszty przedsięwzięcia (koszt wybudowania tylko mostu to kwota około 200 mln
zł) należy zastanowić się nad pozyskaniem
środków finansowych z różnego rodza-

ju programów operacyjnych. W związku
z tym, że Enea jest jedną z najważniejszych spółek Skarbu Państwa, inwestycja
ta powinna być inwestycją strategiczną
o zasięgu krajowym. Powinna być wpisana do rządowej strategii zrównoważonego
rozwoju gospodarczego kraju na kolejne
25 lat, czyli Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (tzw. Plan Morawieckiego).
Inicjatywę popiera Marszałek Województwa Mazowieckiego, należy pozyskać
również wsparcie parlamentarzystów.

nienie okien, umieszczenie licznych przeszkód i nagromadzenie drewna oraz liści
– do powolnego spalania w celu zupełnego
zadymienia obiektu podczas ćwiczeń.
Ćwiczenia rozpoczęły się wykładem
w remizie. Następnie wszyscy udali się
na miejsce docelowe, gdzie każdy strażak kilkukrotnie wchodził do zadymionej
piwnicy i wykonywał zadania ratownicze
(widoczność sięgała kilku centymetrów).
Za każdym razem trzeba było odnaleźć
i wynieść manekina, który nie dość, że
był śliski, to ważył 80 kg. Była też symulacja przewrócenia ściany i ratowania
przygniecionych strażaków. Na zakończenie kilkugodzinnych ćwiczeń strażacy

zawodowi z Kozienic wraz z ochotnikami
z Garbatki wykonali pokaz akcji ratowniczej w studni z użyciem sprzętu do ratownictwa wysokościowego.
Zwieńczeniem ćwiczeń było wspólne
ognisko z pieczeniem kiełbasek ufundowanych przez firmę Nowopol z GarbatkiLetnisko. Nadzór nad właściwym przebiegiem działań, szkolenie, zadania taktyczne
i liczne praktyczne wskazówki przygotowali: Zastępca Komendanta Powiatowego PSP – mł.bryg. Paweł Potucha i Oficer
Operacyjny – st.kpt. Paweł Kowalski.
ROBERT GRYGIEL
Komendant Gminny OSP
w Garbatce-Letnisku
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28 października w miejscowości Żytkowice odbyły się szczególne, bo tematyczne – ćwiczenia dla druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie
Garbatka-Letnisko.
Tematem ćwiczeń była „Taktyka działań w pomieszczeniach zadymionych”.
Dzięki uprzejmości właściciela terenu
– Zbigniewa Sekuły, strażacy z Garbatki
znaleźli idealne miejsce do ćwiczeń. Podpiwniczenie murowanego budynku zostało
przygotowane do ćwiczeń poprzez uszczel-

www.kozienicepowiat.pl
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Dobiegł końca XVI finał akcji Szlachetna
Paczka. W Rejonie Kozienice mądrą pomoc
otrzymało ponad 30 rodzin! Weekend cudów
w kozienickim magazynie, który mieścił
się w lokalu Kaskada upłynął pod znakiem
wielkiej radości i szczęścia. Skala pomocy,
jaką okazali darczyńcy zaskoczyła zarówno
rodziny, jak i samych wolontariuszy. Były
łzy wzruszenia, niedowierzanie ze strony
rodzin, które były mocno zaskoczone, że od
obcych ludzi dostały tak dużą pomoc. Wszyscy darczyńcy stanęli na wysokości zadania
i zrobili przepiękne, wartościowe paczki dla
wybranych przez siebie rodzin. Darczyńcami byli między innymi:
1. Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach,
2. Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej,
3. Pracownicy Starostwa Powiatowego
w Kozienicach i Radni Rady Powiatu,
4. PKS Kozienice,
5. Związek Zawodowy Pracowników
Zmianowych w Enea Wytwarzanie
Sp. z o.o.
6. Foremka – Klub Aktywnej Kobiety
7. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Głowaczowie (współdarczyńcami
byli Ochotnicza Straż Pożarna Głowaczów, Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki w Głowaczowie, firma Expol),
8. Zespół Szkół Ogólnokształcących im.
Batalionów Chłopskich w Ursynowie
9. Zespół Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko
Współdarczyńcami były również Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Chodkowskiej oraz Publiczne Przedszkole nr 6
w Świerżach Górnych.
Sama akcja miała bardzo pozytywny
odzew. Do pomocy przystąpiło bardzo
dużo osób oferując bezinteresownie swój
czas i zaangażowanie, by nieść mądrą pomoc. Średnio 30 osób robiło paczkę, zaś
średnia wartość paczki wyniosła 2.500,00
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złotych. Najwyższa wartość paczki w rejonie Kozienice to suma 8.000,00 złotych.
Grupa 9 wolontariuszy rejonu Kozienice pracowała sprawnie i jak zwykle dała
z siebie 100%. Podczas finału SuperW
pomagali wolontariusze z Zespołu Szkół
Nr 1 w Kozienicach. Chłopcy dzielnie
nosili paczki, mieliśmy też do dyspozycji
samochód z kierowcą. W pomoc przy finale zaangażowała się również firma Superfajer z Głowaczowa, która udostępniła
swoje auto. Pomagały nam również osoby
prywatne: panowie Jarek i Przemek, czyli
nasi kolejni kierowcy.
Dzięki uprzejmości właściciela Kaskady i cukierni Prawda wolontariusze
mogli ugościć darczyńców kawą, herbatą, oraz poczęstować pysznym ciastem.
Wolontariusze i osoby pomagające przy
finale mogli posilić się w restauracji ,,Pod
Sosną’’ żurkiem, natomiast w restauracji
Taboo otrzymali schabowego, surówkę
i sałatkę oraz pizze dla młodzieży z Zespołu Szkół.
Gościem specjalnym w magazynie
rejonu Kozienice był Piotr
Cieszewski
ambasador
Szlachetnej Paczki, zdobywca szczytu Mount Everest, gdzie zabrał ze sobą
ﬂagę „Paczki”. Niezmiernie
miło było nam gościć tak
szczególną postać. Cieszymy się, że poświęcił swój
czas i nas odwiedził!
PODZIĘKOWANIA
Drodzy
darczyńcy,
dobroczyńcy oraz osoby,
które pomogły nam podczas finału!
Jesteśmy
bardzo

wdzięczni, że mogliśmy spotkać się
podczas XVI edycji projektu Szlachetna
Paczka i mogliśmy razem nieść mądrą pomoc ludziom w trudnej sytuacji życiowej.
Pomoc, która mamy nadzieję, będzie impulsem do pozytywnych zmian w życiu
rodziny oraz sygnałem, że są ludzie, dla
których ich los nie jest obojętny, którzy
bezinteresownie okażą wsparcie i podadzą pomocną dłoń.
Dzięki ludziom dobrej woli, którzy
stanęli na wysokości zadania poświęcając
swój czas i pieniądze, mogliśmy pomóc
34 rodzinom z naszego rejonu! Skala
pomocy przerosła wszelkie oczekiwania
rodzin oraz nas samych! Nie zabrakło łez
wzruszenia, zdziwienia i niedowierzania
ze strony rodzin, że ktoś zupełnie obcy
postanowił obdarować ich tak hojnie! Radości nie było końca, dzieci były szczęśliwe z otrzymanych prezentów.
Dziękujemy również dobroczyńcom,
bez których skuteczna praca niewielkiej
grupy wolontariuszy byłaby niemożliwa.
Dzięki waszej dobrej woli i chęci pomocy to wszystko, co się stało przez ostatnie
dwa miesiące – stać by się nie mogło!
Dziękujemy również osobom, które
pomogły nam podczas Weekendu Cudów: Wolontariuszom z Zespołu Szkół,
kierowcom, którzy wozili wspólnie
z nami paczki do rodzin, oraz innym
osobom, które były z nami w tych ważnych chwilach.
Jesteśmy dumni, że razem mogliśmy
uczynić rzeczy wielkie, nieść pomoc najbardziej potrzebującym. Pozdrawiamy
wszystkich serdecznie i zachęcamy do
współpracy w przyszłym roku!
Wolontariusze Rejonu Kozienice
www.kozienicepowiat.pl
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Uczniowie z Technikum Mechanicznego i Ekonomicznego od 3 do 21
października odbywali staż w Portugalii. Obie grupy liczyły po 16 osób. Nad
uczestnikami projektu opiekę sprawowali: Mirosława Zając, Justyna Kiwak
i Andrzej Frączek. Wyjazd zrealizowany
był w ramach projektu Erasmus+ „Rozwój zawodowy celem technikum ZS NR
1 Kozienice” finansowanego przez Komisję Europejską, którego koordynatorem
był Michał Wrochna.
Uczniowie zostali przyjęci przez firmę
Intercultural Association Mobility Friends
i zakwaterowani w dobrze wyposażonym
ośrodku w Barcelos.
Uczniowie
Technikum
Ekonomicznego podzieleni byli na 5 grup
i realizowali staż w różnych przedsiębiorstwach. Pracowali w firmach ubezpieczeniowych, sekretariatach szkół
i w biurze organizacji goszczącej Intercultural Association Mobility Friends.
Wykonywali prace biurowe głównie
związane z sekretariatami: sporządzali
i segregowali dokumenty, obsługiwali
sprzęt biurowy, przeprowadzali rozmowy z klientami. Tworzyli również dokumenty kadrowe, księgowe, handlowe, magazynowe. Młodzież realizując
staż posługiwała się głównie językiem
angielskim, próbowała również komunikować się podstawowymi zwrotami języka portugalskiego. Stanowiska
pracy praktykantów wyposażone były
w komputery i niezbędny sprzęt biurowy. W czasie stażu odbyli wycieczkę
edukacyjną do zakładów produkujących wyroby z ceramiki. Poznali proces produkcyjny oraz próbowali swoich
umiejętności i z masy ceramicznej sami
tworzyli wyroby.
Uczniowie z Technikum Mechanicznego staż odbywali w 4 firmach, które
zajmowały się produkcją pneumatycznych rębaków do drewna oraz części
naczep do samochodów ciężarowych.
Każdy z uczniów został zapoznany
z zasadami BHP oraz otrzymał kompletny strój roboczy. Przed rozpoczęciem
prac grupa uczniów musiała najpierw
zapoznać się z procesem technologicznym, według którego musieli pracować.
Wykonywali prace z zakresu obróbki
ręcznej, mechanicznej oraz ręczno-maszynowej wykorzystując maszyny i narzędzia, które były na wyposażeniu zakładów pracy. Do prac wykorzystywali
frezarki, tokarki, wiertarki i obrabiarki
CNC oraz przyrządy pomiarowe, któwww.kozienicepowiat.pl

rymi sprawdzali zgodność wykonanych
elementów maszyn i urządzeń. Wszystkie elementy i części były wykonywane
według rysunków technicznych. Każdy
uczeń mimo bariery językowej wykonywał poprawnie zadania, a ich efekty
były w pełni wykorzystywane przez
pracodawców.
Młodzież uczestniczyła w wycieczkach krajoznawczych do najpiękniejszych
i największych miast Portugalii. Następnego dnia po przylocie uczniowie zwiedzili Lizbonę i Fatimę. W Lizbonie mieli
możliwość odwiedzenia m. in. Klasztoru
Hieronimitów, wybudowanego, aby podziękować za udaną wyprawę Vasco da
Gamy do Indii. Wchodząc do kościoła zobaczyli nie tylko wspaniałe wnętrze, ale
również grób Vasco da Gamy. Zwiedzali
wieżę Belem, jedną z najbardziej oryginalnych i charakterystycznych budowli
w Portugalii. Młodzież zauroczyło oceanarium w Lizbonie – największy tego
typu obiekt w Europie. Odwiedzili sanktuarium fatimskie, które jest celem wielu pielgrzymek katolickich i ośrodkiem
kultu maryjnego.
Pomiędzy Atlantykiem a ujściem rzeki Douro wyrosło urocze miasto Porto
znane nie tylko z win ale i z przepięknej architektury i malowniczo ukształtowanego terenu. W Porto uczniowie
podziwiali dworzec wyłożony białymi
płytkami pokrytymi szkliwem w kolorze błękitu. Na 20 tysiącach kaﬂi przedstawiono dawne życie miasta i doliny
Douro. Z kolei wnętrze stuletniej księgarni Lello z witrażowym sufitem i kunsztownymi schodami przypomina szkołę
magii, w której uczył się Harry Potter.

Panoramę Porto uczniowie podziwiali
odbywając rejs po rzece Douro.
Portugalczycy mawiają: Lizbona się
bawi, Porto pracuje, a Braga się modli.
Nie bez powodu. W Bradze jest wiele
kościołów i sanktuariów. Nad miastem
góruje sanktuarium Bom Jesus. To piękna
barokowa świątynia, do której prowadzą
majestatyczne białe schody. Z ich szczytu
widać całą dolinę i miasto.
Na południowy wschód od Bragi leży
Guimarães. Dla Portugalczyków jest tym,
czym dla nas Gniezno. Tutaj była pierwsza stolica państwa. Z tamtych czasów
zachował się zamek królewski otoczony
wysokimi murami z szarego kamienia
i skromna kaplica.
Uczniowie zwiedzili również Miasto
Valença. Przechodząc przez most rzeki Miño przekraczali granicę Portugalii
i podziwiali już uroki Hiszpanii. Zwiedzili najstarsze miasto w Portugalii – Ponte
de Lima oraz miasto Viana do Castelo
słynące z bardzo atrakcyjnego położenia,
wielości zabytków i pięknej plaży.
Czas po zajęciach praktycznych uczniowie spędzali w miejscu zakwaterowania, gdzie mieli do dyspozycji dwa duże
boiska, basen, salę przeznaczoną na dyskoteki, bilard.
Dzięki wyjazdowi na staż do Portugalii uczniowie z Technikum Ekonomicznego poszerzyli swoją wiedzę z zakresu
zagadnień ekonomicznych, a Technikum
Mechanicznego z obróbki metali i montażu maszyn oraz rozwinęli umiejętności
z języka angielskiego, poznali kulturę regionu i pracę w firmach portugalskich.
MIROSłAWA ZAJąC
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Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Warszawie Beata Kalinowska
oraz Kierownik Biura Powiatowego w Kozienicach Zbigniew Sitkowski
informują
rolników z terenu powiatu kozienickiego
i zapraszają do składania wniosków o wsparcie na odtworzenie zniszczonych przez klęski
żywiołowe składników gospodarstwa za 2015 i 2016 rok.
Termin składania: od 27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r.
w oddziałach regionalnych ARiMR (Mazowsze-powiat kozienicki – Warszawa, Al. Jana
Pawła II 70).
Rolnicy, którzy ponieśli w swoich gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi, będą mogli ubiegać
się w ARiMR o pomoc na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Agencja uruchamia bowiem wsparcie na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku
klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”, objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wnioski o taką pomoc będzie można składać od 27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia
2017 r. w oddziałach regionalnych ARiMR. Można wysłać je także rejestrowaną przesyłką pocztową do właściwego
oddziału regionalnego, bądź złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR.
O przyznanie takiego wsparcia będą mogli starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Przyznanie wsparcia uzależnione będzie
od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej jedną z wymienionych klęsk, jeżeli miały one miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok, w którym składany jest
wniosek. Dlatego bardzo istotne jest, aby ci rolnicy, w gospodarstwach których wystąpiły szkody w 2015 r., złożyli wnioski o przyznanie pomocy do końca 2016 r. Dotyczy to również tych producentów rolnych, którzy będą chcieli wykazywać we wnioskach straty powstałe zarówno w 2015 r., jak i w 2016 r. Oni również powinni złożyć wnioski
o przyznanie pomocy do końca 2016 r. Jeżeli natomiast wniosek będzie dotyczył wyłącznie strat powstałych
w 2016 r., będzie mógł być złożony w tym roku, bądź w 2017 roku, oczywiście w wyznaczonym przez ARiMR terminie.
O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych,
zwierzętach gospodarskich czy rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim
poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie oraz straty – dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Pomoc może być przyznana np. na odtworzenie plantacji wieloletnich czy sadów.
Dofinansowanie można również otrzymać na zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych w miejsce tych, które
zostały zniszczone w wyniku klęsk żywiołowych.
Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”
w całym okresie realizacji PROW 2014–2020, wynosi 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80%
kosztów kwalifikowalnych.
Wysokość poniesionych strat, jakie powstały u rolników na danym terenie określa komisja powołana przez wojewodę. Na tej podstawie wyliczana jest kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik za szkodę powstałą w danym składniku
gospodarstwa, którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy. Jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony,
wówczas wysokość wyliczonego wsparcia będzie pomniejszona o kwotę otrzymaną z ubezpieczenia. Jeżeli rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, a będzie ubiegał się o pomoc na odtworzenie plantacji chmielu, sadów, plantacji
krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, wówczas wysokość pomocy wyliczonej na
podstawie protokołów sporządzonych przez komisje wojewódzkie, będzie pomniejszona o połowę.
Złożone przez rolników wnioski zostaną podane ocenie punktowej. Pod uwagę będzie brana wysokość szkód w gospodarstwie, z uwzględnieniem wysokości strat w produkcji rolnej oraz to, czy plantacja chmielu, sad lub plantacja krzewów
owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat objęta była dobrowolnym ubezpieczeniem. Na podstawie
przyznanej liczby punktów sporządzone zostaną dwie listy określające kolejność przysługiwania pomocy – jedna dla rolników z woj. mazowieckiego, druga dla rolników z pozostałych województw. Zostaną one podane do publicznej wiadomości przez Prezesa ARiMR, w ciągu 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.
Termin składania wniosków: od 27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. w oddziałach regionalnych
ARiMR.
Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl i w punktach informacyjnych ARiMR m. in. Biura Powiatowego
w Kozienicach , ulica Warszawska 72 (wejście od ulicy Zdziczów).
ZBIGNIEW SITKOWSKI
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR
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Z dniem 31.12.2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zakończy realizację projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat
i powyżej pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (I). Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Według stanu na początek grudnia 2016 r. wsparciem w ramach
projektu objęto 248 osób (174 kobiety, 74 mężczyzn). Osoby te skorzystały ze: staży (214), szkoleń indywidualnych (4) oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (30).
W ramach projektu wsparciem obejmowano osoby bezrobotne (kobiety i mężczyzn) w wieku 30 lat i powyżej, zarejestrowane
w PUP w Kozienicach. Mogły to być osoby dla których określono I lub II profil pomocy.
W ramach projektu w grudniu 2016 r. PUP prowadzi jeszcze rekrutację osób, które chcą założyć własną firmę.
W roku 2017 Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach planuje rozpocząć realizację kolejnego projektu skierowanego do osób
powyżej 30 roku życia. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

W roku 2017 kontynuowana będzie realizacja projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (II) (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020). Powyższy projekt skierowany jest do bezrobotnych kobiet
i mężczyzn poniżej 30 roku życia, dla których określono I lub II profil pomocy, należących do kategorii NEET (osoby, które nie
pracują, nie szkolą się i nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym). W ramach projektu oferowane są staże,
szkolenia indywidualne oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Dotychczas zrekrutowano 267 osób (144
kobiety, 123 mężczyzn)
Osoby zainteresowane udziałem w projektach adresowanych do osób bezrobotnych, niezbędne informacje mogą uzyskać
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice, pokój nr 10, a także pod numerem telefonu 48 614 66 81.
ARKADIUSZ NOWAKOWSKI
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Kozienicach

Od 12 grudnia możemy oddawać
swoje głosy w VIII edycji konkursu
na „Najpopularniejszego Dzielnicowego Roku 2016”. W Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach o to
zaszczytne miano rywalizuje 13 dzielnicowych z terenu powiatu kozienickiego. Mieszkańcy naszego powiatu
będą mogli po raz kolejny oddać swój
głos na najpopularniejszego dzielnicowego pracującego w ich miejscu zamieszkania. Konkurs będzie trwał do
12 stycznia 2017 r.
Dzielnicowy to policjant pierwszego kontaktu społecznego z instytucją
odpowiedzialną za ochronę bezpieczeństwa ludzi i porządku publicznego. Jest to policjant, który pracuje
najbliżej nas. Znane mu są problemy
lokalnej społeczności. Jest to osoba,
która Cię wysłucha, zajmie się sprawą
i postara pomóc.
W tym roku mamy dla Państwa dwie
możliwości głosowania na dzielnicowych. Pierwszy sposób to wypełnienie
ankiety i wpisanie najpopularniejszego
dzielnicowego. Skrzynki do głosowania
www.kozienicepowiat.pl

będą ustawione w Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach, Komisariacie Policji w Gniewoszowie, w Grabowie nad Pilicą, Urzędzie Miejskim
w Kozienicach, Starostwie Powiatowym w Kozienicach oraz w Urzędach
Gmin w Magnuszewie, Głowaczowie,
Grabowie nad Pilicą, Garbatce-Letnisku, Sieciechowie oraz Gniewoszowie.
Oddanie głosu następuje przez wypełnienie krótkiej ankiety i wrzucenie jej do
skrzynki.
Drugi możliwy sposób oddania
swojego głosu na dzielnicowego to
polubienie zdjęcia dzielnicowego
i oddanie na niego „Like” w „Plebiscycie Facebookowym” na fanpage Policja Kozienice pod adresem www.facebook.com/policja.kozienice/
Pod zdjęciem można także wpisać
swój komentarz.
Dzielnicowy, który uzyska najwięcej „lajków” oraz głosów w ankietach
zdobędzie tytuł „Najpopularniejszego Dzielnicowego Roku 2016”. Tytuł zostanie przyznany tylko jednemu

dzielnicowemu z terenu powiatu kozienickiego. Nazwiska i rejony dzielnicowych dostępne są na stronie internetowej:
www.mazowiecka.policja.gov.pl/
wkz/informacje/twoj-dzielnicowy/
796,TWOJ-DZIELNICOWY.html
w w w. b i p . k o z i e n i c e . k p p . p o l i c j a .
gov.pl/088/zalatwianie-spraw/twojdzielnicowy/2949,DZIELNICOWI.
html
www.kwp.radom.pl/twojdzielnicowy,aw1095,1448/jednostka/
komenda-powiatowa-policji-w-kozienicach
Konkurs zostanie
16 stycznia 2017 roku.

rozstrzygnięty

Zapraszamy do głosowania.
mł. asp. ILONA TARCZYŃSKA
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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Zarząd Dróg Powiatowych w Kozienicach, jak co roku, tak i w tym przygotował się do sezonu zimowego, tzn. zimowego utrzymania dróg powiatowych.
Do tego celu przygotowano zarówno
sprzęt, jak i materiały do zwalczania śliskości zimowej oraz utrzymania przejezdności dróg po opadach śniegu.
Przy tych pracach będzie użyty
n/w sprzęt:
– piaskarki na nośnikach własnych razem
z pługami średnimi w ilości 3 szt.
– pługi średnie na nośnikach własnych
w ilości 2 szt.
– pług wirnikowy na ciągniku własnym
LAMBORGHINI
– koparko – ładowarka własna VOLVO
do załadunku mieszanki piaskowo
– solnej
W razie konieczności przewiduje się
wynajęcie sprzętu ciężkiego typu: spycharki, ładowarki, równiarki – do odśnieżania dróg w szczególnie ciężkich warunkach (przy grubej pokrywie śniegu).
Do zwalczania śliskości na drogach
przygotowano materiały w ilości:
– mieszanka piaskowo-solna (10%) –
561 Mg
– piasek – 342 Mg
– sól – 75,08 Mg
Planem zimowego utrzymania objętych jest 293,105 km dróg powiatowych.
W celu optymalnego wykorzystania
sprzętu przy odśnieżaniu drogi powiatowe podzielono na 5 tras dla poszczególnych pojazdów z pługami średnimi:
trasa nr 1
Aleksandrówka – Stanisławice – Stanisławów – Ursynów – Przejazd – Cecylówka przez wieś – Lewaszówka
– Wólka Brzózka – Brzóza – powrót
do Cecylówki – Ursynów – Brzóza
– powrót do Ursynowa – Stanisławów
– Aleksandrówka
Aleksandrówka – Kociołki – Śmietanki
– przez Janów do ul. Lubelskiej i powrót do Kociołek
Kociołki – Bogucin –Brzustów – Bogucin (trasa do przejechania 2 razy, gdyż
droga jest szeroka) Bogucin – Molendy – Garbatka – Garbatka – Garbatka Nowa – w lewo do Bąkowca
i powrót z Bąkowca do Garbatki Nowej – przez Grudek i Zawadę do Kociołka – Sarnów – Bierdzież i powrót
przez Sarnów – Kociołek – Garbatkę
i przez Molendy powrót do bazy ZDP
trasa nr 2
Aleksandrówka – Ursynów – Brzóza
Brzóza – Głowaczów – Łukawa – powrót
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do Głowaczowa
Głowaczów – Lipskie Budy – powrót do
Głowaczowa – Moniochy – Łękawica
– Dziecinów – Grabów nad Pilicą
Grabów nad Pilicą – Nowa Wola – Strzyżyna – Augustów przez przejazd kolejowy – granica powiatu – powrót do
Nowej Woli
Nowa Wola – Grabów nad Pilicą – Brzozówka przy kościele – przez wieś
Brzozówka – Dąbrówki – Augustów
powrót do Grabowa nad Pilicą
Grabów nad Pilicą – Dziecinów – w lewo
do Lipinek – Wyborów
Wyborów – stacja PKP i powrót do Wyborowa
Wyborów – Kępa Niemojewska do końca
wsi i powrót do Wyborowa
Wyborów – Lipinki – Cychrowska Wola
– zawracanie przy sklepie i powrót do
Lipinek
Lipinki – Łękawica – Studzianki – Moniochy – powrót do bazy ZDP
trasa nr 3
Od Chartowej – Łuczynów przez wieś
– powrót do Chartowej i jeszcze raz
przez Łuczynów – Nowa Wieś – Świerże – do krajowej i wysepki przy wiadukcie – powrót do Świerży i Nowej
Wsi – do drogi krajowej, następnie
Ryczywół – do Brzózy i powrót do Ryczywołu
Basinów – Studzianki i powrót do Basinowa – w lewo do Łękawicy
Łękawica – w prawo Trzebień – Magnuszew
Magnuszew – Grzybów – Stary Przewóz
do wału – w prawo do Przewozu Tarnowskiego
Przewóz Tarnowski – powrót przez Stary
Przewóz – Kępa Skórecka – Chmielew
Chmielew – Mniszew – Rozniszew – Zakrzew i powrót do Mniszewa
Mniszew – Chmielew – Kępa Skórecka
– w prawo do Wilczkowic – powrót do
Kępy Skóreckiej i do Magnuszewa
Magnuszew – Wola Magnuszewska – Tyborów – przez wieś Tyborów i powrót
do Woli Magnuszewskiej
Wola Magnuszewska – Magnuszew – Trzebień – Łękawica – Basinów – Ryczywół
– Kłoda – powrót do bazy ZDP
trasa nr 4
Brzeźnica – Mozolice
Sieciechów – Wola Klasztorna – Oleksów do cmentarza – powrót do Sieciechowa
Opactwo – Kępice
Nagórnik – Wólka Wojcieszkowska – Za-

jezierze – Głusiec
Głusiec – Zajezierze – Gniewoszów
Gniewoszów – Chechły – Gniewoszów
Gniewoszów – Borek (przy szkole na Regów) – Gniewoszów – do stacji paliw
Gniewoszów – Regów – w prawo na wał
do Wysokiego Koła
Wysokie Koło – Markowola – powrót do
Regowa
Regów – Borek – Wólka Wojcieszkowska – Nagórnik – Kępice przez wieś do
Opactwa – Sieciechów
Sieciechów – Łoje – Mozolice – Brzeźnica – baza ZDP
trasa nr 5
Kozienice – koło stadniny – Holendry
Kozienickie
Holendry Kozienickie – Holendry Piotrkowskie – w lewo do Opatkowic do
drogi krajowej i powrót do Holendrów
Piotrkowskich
Holendry Piotrkowskie prosto przez
wieś do drogi do Nowej Wsi i powrót do Holendrów Piotrkowskich –
w lewo do Piotrkowic
Piotrkowice – Kuźmy – Holendry Kuźmińskie – Nowa Wieś – powrót do
Piotrkowic
Piotrkowice – w lewo – do Holendrów
Kozienickich – w lewo przed Kapliczką spaloną do Cudowa – Wymysłów – Przewóz – powrót do Cudowa – w lewo przy kapliczce – koło
stadniny – do Kozienic
Kozienice – Przewóz – Kępa Wólczyńska
– Wólka Tyrzyńska – Dąbrówki – Kozienice ul. Lubelska
Kozienice – powrót do Wólki Tyrzyńskiej – Samwodzie – Psary – Brzeźnica – powrót przez Psary – Samwodzie – Wólka Tyrzyńska – Kępa
Wólczyńska – w prawo po starym
wale Samwodzie – Kępeczki – Staszów – Mozolice Małe – Mozolice
Duże – powrót do Mozolic Małych
– Brzeźnica – powrót do skrzyżowania do Staszowa – Staszów w lewo
do końca wsi – powrót do Mozolic
Małych – Kępeczki – Samwodzie
– Kępa Wólczyńska – prosto po
wale Hol. Kozienickie – Przewóz –
w lewo do Kozienic
Jednak mimo zaangażowania ludzi
i sprzętu nie można doprowadzić od
razu do pełnej przejezdności dróg i wyeliminowania śliskości. Drogi powiatowe utrzymywane są w zimie zgodnie
z zasadami odśnieżania i usuwania
gołoledzi:
Dokończenie na str. 11
www.kozienicepowiat.pl

Informacje
Dokończenie ze str. 10

Standardy

Nr drogi
Nazwa odcinka

Opis stanu utrzymania
drogi dla 6 standardu

•
•

6

Poza
standardem

Według
wykazu dostępnego na
stronie internetowej
www.kozienicepowiat.pl

Pozostałe drogi
powiatowe o nawierzchni
twardej

Jak widać powyżej, zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi dopuszczają
występowanie w pewnym przedziale czasowym utrudnień na drogach w postaci
śliskości, naboju lodowego i zasp. Zarząd Dróg Powiatowych w Kozienicach
prosi więc kierowców o rozsądną jazdę
i dopasowanie swoich umiejętności
i prędkości jazdy do występujących aktualnie na drogach warunków atmosferycznych, gdyż przy swoim budżecie jest
w stanie jedynie łagodzić skutki zimy,
a nie je w całości wyeliminować.
Numery telefonów do Zarządu Dróg
Powiatowych w Kozienicach:
48 614 27 30 – od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 – 15.00
48 614 30 03 – od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 – 15.00
538 229 956 – Dyrektor
604 285 090 – Kierownik Robót
604 271 455 – Grupa Interwencyjna
Informujemy, że w Zarządzie Dróg
Powiatowych w Kozienicach nie są prowadzone dyżury całodobowe. W okresie
zimowym, gdy zachodzi taka potrzeba,

28 listopada odbyła się XXIV Sesja
Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji.
Radni wysłuchali informacji o funkcjonowaniu zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Następnie podjęte zostały uchwały
w sprawach:
– zmiany Uchwały Nr XVII/111/2016
www.kozienicepowiat.pl

•

•
•

Dopuszczalne odstępstwa od standardu
Po ustaniu opadów śniegu

Jezdnia zaśnieżona
Prowadzi się
interwencyjne
odśnieżanie w
zależności od
potrzeb
Jezdnie posypane
po odśnieżeniu
w miejscach
wyznaczonych
przez ZDP

•
•

Jezdnia zaśnieżona
Sprzęt przystępuje
do odśnieżania po
zwolnieniu z pracy
na standardzie 6

•
•

•
•

•
•

Od stwierdzenia
występowania zjawiska
(śliskość)

Luźny – występuje
Zajeżdżony
– występuje
Nabój śnieżny
– występuje
Zaspy – występują do
48 godz.

•

W miejscach
wyznaczonych
wszystkie rodzaje
śliskości po
odśnieżeniu – 2 godz.

Luźny – występuje
Zajeżdżony
– występuje
Nabój śnieżny
– występuje
Zaspy likwidowane
będą sprzętem
zwolnionym z 6
standardu

•

Interwencyjnie,
w szczególnych
przypadkach
sprzętem zwolnionym
z 6 standardu

uruchamiane są dyżury na czas trwania
akcji odśnieżania lub usuwania śliskości.
Zarząd Dróg Powiatowych
w Kozienicach

z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie
określenia zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w powiecie kozienickim na
2016 rok,

Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kozienickiego na
2016 rok,
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2016 rok.
MONIKA WIRASZKA
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Tę reklamę spotykamy często przy
wejściu do sklepów oraz przy sprzęcie
elektronicznym i gospodarstwa domowego. Nasuwa się pytanie, czy tak jest
rzeczywiście, czy możemy przedłużyć
gwarancję?
Kodeks cywilny gwarancję przy
sprzedaży definiuje następująco: „Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które
określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz
sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie
gwarancyjne może zostać złożone w reklamie” – art. 577. § 1. KC. Taką gwarancję mógłby przedłużyć tylko udzielający
gwarancji.
Reklamy „PRZEDŁUŻ GWARANCJĘ NAWET DO 5 LAT” nie dotyczą
tego przypadku. Czym więc jest to „przedłuż gwarancję”?
Faktycznie jest to produkt ubezpieczeniowy, czyli umowa ubezpieczeniowa.
Jakie są cechy ją charakteryzujące:
Podstawa prawna – umowa ubezpieczenia,
Podmiot zobowiązany do świadczenia
– zakład ubezpieczeń,
Odpłatność – postaci składki ubezpieczeniowej płatnej łącznie z ceną przy
sprzedaży,
Przesłanki świadczenia – wystąpienie
zdarzenia ubezpieczeniowego przewidzianego w umowie ubezpieczenia – czyli przed zgłoszeniem zdarzenia musimy
zapoznać się z umową (warunkami) ubezpieczenia,
Rodzaj świadczenia – określony w umowie ubezpieczenia (najczęściej naprawa
uszkodzonego sprzętu),
Okres odpowiedzialności – określony
w umowie ubezpieczenia (najczęściej od
1 roku do 5 lat), zależny od wysokości
składki ubezpieczenia,
Ograniczenia liczby świadczeń – ograniczenia przewidziane w umowie ubezpieczenia,
Udział własny – standardowo stosowany
w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia,
Limit odpowiedzialności – ograniczony
do wysokości sumy ubezpieczenia,
Uprawnienie po wymianie towaru na
nowy – ochrona ubezpieczeniowa trwa
do końca okresu wskazanego w umowie
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ubezpieczenia,
Ciężar dowodu – ciężar dowodu spoczywa na uprawnionym zgłaszającym roszczenie,
Forma zgłoszenia – określona w umowie
ubezpieczenia,
Potwierdzenie uprawnienia – dokument
ubezpieczenia (np. polisa, certyfikat),
Termin zgłoszenia – określony w umowie ubezpieczenia (najczęściej kilka dni
od dnia zdarzenia), ale zdarzenie nie może
nastąpić wcześniej niż początek umowy
ubezpieczenia,
Termin rozpatrzenia – do 30 dni od dnia
zawiadomienia o szkodzie, chyba że warunki umowy przewidują krótszy termin
i tak jest w praktyce przy tych umowach,
Koszt dostawy i usunięcia wady – umowa ubezpieczenia określa, kto ponosi
koszty transportu sprzętu i czynności
diagnostycznych – najczęściej pokrywa te
koszty ubezpieczyciel, ale w niektórych
przypadkach ubezpieczyciel obciąża tym
kosztem konsumenta,
Modyfikacja uprawnień – spełnienie
świadczenia ubezpieczeniowego obwarowane warunkami dodatkowymi (np.
szkoda musi być spowodowana przyczyną zewnętrzną),
Bieg terminu do wykonania uprawnień
– okres ubezpieczenia nie ulega wydłużeniu o czas trwania naprawy.
Zakłady ubezpieczeń w ogólnych warunkach ubezpieczeń – również w tych,
które w swojej nazwie zawierają określenie „gwarancja” (np. „Gwarancja Plus”,
„Gwarancja Plus Komfort i Ochrona”,
„Gwarancja Beztroski”) – wyłączają z zakresu ochrony ubezpieczeniowej uprawnienia charakterystyczne dla gwarancji
oraz rękojmi, takie jak: a) szkody, które
są następstwem niezgodności towaru
z umową, szkody objęte szczegółowymi
wyłączeniami gwarancji producenta określonymi w instrukcji użytkowania ubezpieczonego sprzętu, wynikające z wady
produktu stwierdzonej przez producenta/
importera/dystrybutora sprzętu, a także
szkody powstałe w ubezpieczonym sprzęcie w przypadku, gdy w okresie trwania
gwarancji producenta gwarancja na produkt została utracona, b) zdarzenia objęte
odpowiedzialnością z tytułu gwarancji
jakości lub rękojmi za wady fizyczne
rzeczy sprzedanej, c) szkody, za które na
mocy przepisów prawa lub postanowień

umowy (np. gwarancja, rękojmia) jest
odpowiedzialny producent, sprzedawca
lub punkt naprawczy, bądź inny ubezpieczyciel czy inny podmiot w ramach tzw.
programów przedłużonych gwarancji na
sprzęt, d) szkody, za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy
(np. gwarancja, rękojmia) jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub punkt
naprawczy. Reasumując, oferowane
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego nie są gwarancjami w rozumieniu
kodeksu cywilnego. Występujące w nazwach produktów oznaczenia lub werbalne określanie przed sprzedawców produktów jako „przedłużane gwarancje”
należy traktować jedynie jako zabieg
promocyjny. Niemniej jednak oferowane
umowy ubezpieczenia obejmują swoim
zakresem ryzyka wykraczające poza
zakres rękojmi lub gwarancji, takie jak:
przypadkowe uszkodzenie/nieszczęśliwy
wypadek, przepięcie prądu, rozmrożenie
żywności w lodówce powstałe w wyniku
awarii lub przypadkowego uszkodzenia
ubezpieczonego sprzętu, kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja, zalanie,
nieuprawnione użycie telefonu.
Czy warto zawierać taką umowę ubezpieczenia? Każdy konsument powinien
sobie odpowiedzieć na to pytanie sam
po zapoznaniu się z warunkami ubezpieczenia i jego ceną (wysokością składki
ubezpieczeniowej) a także czy towar jest
kupowany za gotówkę czy finansowany
kredytem. Kredyt szczególnie zawarty na
okres dłuższy niż 2 lata jest dodatkowym
argumentem za zawarciem takiej umowy.
Wniosek podstawowy: Przed zawarciem umowy i przed zgłoszeniem
zdarzenia do ubezpieczyciela musimy
dokładnie przeczytać warunki ubezpieczenia, aby uniknąć sytuacji odrzucenia naszego roszczenia przez ubezpieczyciela, np. gdy zdarzenie nastąpiło
przed rozpoczęciem odpowiedzialności
ubezpieczyciela (przed upływem 2 lat
od daty sprzedaży) to nie możemy czekać, aż ono zacznie działać, lecz musimy zgłosić tę wadę do sprzedawcy na
podstawie przepisów o rękojmi lub
gwarancji.
UMOWY MUSIMY CZYTAĆ!
Opracowanie: Stanisław Gąsior
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
www.kozienicepowiat.pl
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Czym jest bajkoterapia?
Najprostsza definicja tej metody to
terapia przez bajkę. Chyba każde dziecko lubi słuchać opowieści o przygodach jakiegoś bohatera czy grupy bohaterów. Poprzez odpowiednio dobrany
tekst literacki można pomóc dziecku
w zrozumieniu i przezwyciężeniu trudnych dla niego sytuacji.
Czytanie jest ważne, jednak największą wartość ma to – co czytamy.
Bajki o charakterze terapeutycznym
posiadają pewną specyfikę. Muszą być
tak skonstruowane, by nastąpiła w nich
metafora sytuacji, w której znajduje się
dziecko. Okoliczności i bohaterowie,
którzy w niej występują powinny kojarzyć się dziecku z tym, co aktualnie
przeżywa. Łatwiej mu będzie wtedy
utożsamić się z postacią, która jest podobna do niego samego, czy znajduje
się w podobnym położeniu. Bohater
powinien rozwiązywać swoje problemy za pomocą środków, jakie są dostępne w świecie dziecka, bez użycia
magii. Bardzo ważną rolę w takich bajkach pełnią postacie wspomagające bohatera. To one często pomagają nazwać
emocje, znaleźć rozwiązanie, dzielą się
doświadczeniem. Bajka terapeutyczna
nie powinna zawierać sztywnego morału. Powinna za to pokazywać dziecku inną perspektywę, możliwy sposób
działania, zachęcać do pewnych posunięć. Mały słuchacz może zrozumieć,
że jego trudność, to także problem innych osób. W odpowiednio dobranej
treści znajdzie podpowiedzi, informacje, pożyteczną wiedzę o emocjach,
uczuciach, o tym, jak można poradzić
sobie z problemem.
Maria Molicka, terapeuta i psycholog dziecięcy, autorka wielu bajek terapeutycznych wyróżnia trzy rodzaje
takich bajek:
– relaksacyjne – takie, które mają na
celu wyciszenie, uspokojenie. Poprzez relaks mięśnie dziecka stają
się odprężone, a jego samopoczucie
polepszone. Dzięki spokojowi wewnętrznemu łatwiej jest mu uporać
się z trudnościami;
– psychoedukacyjne – takie, które
mają na celu wprowadzenie pozytywnych zmian w zachowaniu dziecka poprzez dostarczanie mu odpowww.kozienicepowiat.pl

wiednich wzorców postępowania,
dzięki nim uczy się, jakie wzorce
należy w danej chwili zastosować;
– psychoterapeutyczne – takie, które mają na celu dowartościowanie dziecka oraz jego emocjonalne
wsparcie. Dostarczają one wiedzy
o lękach, wskazują sposoby radzenia sobie z nimi, by w ostateczności
je obniżyć.
Bajki mające w taki sposób pomagać zawierają w swej konstrukcji pewne elementy wspólne:
– temat – dotyczy rodzaju doznawanych uczuć i sytuacji, która je wyzwala;
– główny bohater – postać, z którą
mały odbiorca może się identyfikować, przezwycięża ona trudności
przy pomocy postaci pobocznych.
Bohater zdobywa wiedzę, nowe
doświadczenia, umiejętności, które pomagają mu inaczej myśleć,
a w konsekwencji znaleźć wyjście
z trudnej sytuacji;
– postacie poboczne – wspierają głównego bohatera, pomagają mu dostrzec pewne aspekty sytuacji, nazwać uczucia, wpływają na niego
stymulując do otwierania się, przełamywania;
– tło historii – jest tak zbudowane, by
kojarzyło się dziecku ze znanym
miejscem.
Jeżeli maluch po przeczytaniu bajki
chce rozmawiać, należy podjąć temat.
Jednak bardzo ważne jest, by rodzic
nie moralizował, nie pouczał. Wskazane jest wysłuchanie dziecka, okazanie mu zrozumienia. Jeżeli dziecko nie
inicjuje rozmowy, nie należy naciskać.
Można zaproponować zabawę, która
będzie nawiązywać do tematu bajki,
np. rysowanie konkretnej emocji, wykonanie jej z plasteliny czy masy solnej. Taka wspólna praca może ułatwić
rozmowę, pozwoli zadać dziecku pewne pytania, a w konsekwencji spojrzeć
na jego problemy w inny sposób.
W zależności od tematyki, bajki
o charakterze terapeutycznym dostarczają wielu korzyści, mogą m.in.:
– pomóc dziecku w zrozumieniu i zaakceptowaniu emocji oraz podpowie-

dzieć, jak sobie
z nimi radzić;
– pomóc w przygotowaniu dziecka do
trudnych sytuacji – jeśli wiemy, że
w najbliższym czasie czeka je pewna zmiana np. miejsca zamieszkania, rozstanie z bliską osobą, zabieg
medyczny;
– pomóc dziecku w obniżeniu poczucia
winy z powodu zawiedzenia oczekiwań ze strony rodzica, koleżanki,
nauczyciela,
– dowartościować dziecko,
– wpłynąć na zasób słownictwa dziecka oraz rozwój mowy, co w późniejszym czasie będzie pomagać
w zrozumieniu bardziej złożonych
tekstów literackich oraz formułowaniu własnych wypowiedzi,
– pomóc rodzicom w budowaniu więzi
z dzieckiem, zrozumieniu problemów, z jakimi się boryka, w skuteczniejszym wsparciu.
Dlaczego w ogóle warto czytać
dzieciom?
Na pewno każdy rodzic pragnie, by
jego dziecko wyrosło na mądrego człowieka. Jedną z pierwszych inwestycji
w jego rozwój jest właśnie czytanie mu
książek. Stymuluje ono rozwój intelektualny dziecka, rozwija umiejętności
komunikacyjne, rozbudowuje pamięć,
pobudza do kreatywności.
Podczas wspólnego czytania dziecko ma poczucie, że rodzic jest blisko,
poświęca mu uwagę. Czytając – dorosły ma okazję bardziej się angażować
– modelować ton głosu, gestykulować,
naśladować różne dźwięki. Dziecko
odbiera takie zachowanie bardzo pozytywnie, reaguje, może się przyłączyć,
bawić. Oglądanie telewizji nie daje takich możliwości, jest bierne.
Rodzic uczy dziecko przez przykład. Jeżeli maluszek rozwija się
w przeświadczeniu, że książki są obecne w życiu rodziny, jeżeli widzi, że
rodzice czytają, czerpią z tego przyjemność, to staną się one naturalnym
elementem jego świata. Warto dbać
o czytanie!
RENATA KOWALSKA
Pedagog
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GMINA GARBATKA-LETNISKO

3 grudnia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Samorządowych
w Garbatce-Letnisku rozegrany został
V Mikołajkowy Turniej Oyama Karate o Puchar Wójta Gminy Garbatka-Letnisko. Zawody zgromadziły
227 zawodniczek i zawodników, którzy rywalizowali w konkurencji Kata
w dziewięciu kategoriach wiekowych
z podziałem na płeć.
Dodatkowo rozegrana została kategoria otwarta, w której zawodniczki
i zawodnicy prezentowali mistrzowskie Kata Seienchin. Mistrzostwa pod
honorowym patronatem wójta Gminy
Garbatka-Letnisko Roberta Kowalczyka zorganizował Zespół Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisku oraz
Nadwiślański Klub Sportów Walki
Wulkan.
W imieniu organizatora wszystkich
przybyłych zawodników oraz publiczność powitała dyrektor Zespołu Szkół
Samorządowych Agnieszka Babańca.
Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Przewodniczący Rady Gminy
Garbatka-Letnisko Włodzimierz Mazur. Komisji sędziowskiej w składzie:
sensei Dariusz Szulc 4 dan (Piotrków
Trybunalski), sensei Adam Sochan
3 dan (Łódź), sensei Dariusz Hachaj
3 dan (Tarnów), sensei Dariusz Kowalski 3 dan (Legionowo), sensei Łukasz
Łuczyński 2 dan (Kozienice), sensei
Robert Wlazło 1 dan (Tarnów), sempai Piotr Bednarek 2 kyu (Kozienice),
sempai Robert Zychla 2 kyu (Kozienice) przewodniczył sensei Andrzej Suwała 4 dan (Kozienice).
Wyniki:
Kat. Smerf dziewczęta:
1 miejsce – Hanna Ryczkowska (NKSW
Wulkan)
2 miejsce – Ada Zawłocka (NKSW Wulkan)
3 miejsce – Amelia Grzeszczyk (NKSW
Wulkan)
Kat. Dziecko młodsze dziewczęta:
1 miejsce – Oliwia Maj (NKSW Wulkan)
2 miejsce – Zuzanna Kozłowska (Łódź)
3 miejsce – Oliwia Bobowicz (Legionowo)
Kat. Dziecko dziewczęta:
1 miejsce – Hanna Waszkiewicz (Łódź)
2 miejsce – Nikola Kułaga (NKSW Wulkan)
3 miejsce – Hanna Głowacka (Łódź)
Kat. Dziecko starsze dziewczęta:
1 miejsce – Julia Kowalik (NKSW Wulkan)
2 miejsce – Klaudia Bartoszek (Łódź)
3 miejsce – Inga Gaweł (Rzeszów)
Kat. Młodzik dziewczęta:
1 miejsce – Natalia Marcinkowska
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(Łódź)
2 miejsce – Anna Żurek (Legionowo)
3 miejsce – Aleksandra Zankowska
(Łódź)
Kat. Junior młodszy dziewczęta:
1 miejsce – Wiktoria Lęgas (Legionowo)
2 miejsce – Dominika Kwiatkowska (Legionowo)
3 miejsce – Zofia Arczewska (Legionowo)
Kat. Junior dziewczęta:
1 miejsce – Michalina Jenżak (NKSW
Wulkan)
2 miejsce – Alicja Stencel (Legionowo)
3 miejsce – Martyna Skrzypczak (NKSW
Wulkan)
Kat. Junior starszy dziewczęta:
1 miejsce – Małgorzata Sekuła (NKSW
Wulkan)
2 miejsce – Olga Karaś (NKSW Wulkan)
3 miejsce – Julia Szreiter (Łódź)
Kat. Open dziewczęta:
1 miejsce – Justyna Jaworska (NKSW
Wulkan)
2 miejsce – Kinga Krawczyk (NKSW
Wulkan)
3 miejsce – Karolina Ignatowicz (Piotrków Trybunalski)
Kat. Smerf chłopcy:
1 miejsce – Oliwier Kobyłka (NKSW
Wulkan)
2 miejsce – Jakub Deja (NKSW Wulkan)
3 miejsce – Mikołaj Rabenda (Łódź)
Kat. Dziecko młodsze chłopcy:
1 miejsce – Alexander Jabłoński (Łódź)
2 miejsce – Ksawery Woźniak (NKSW
Wulkan)
3 miejsce – Mikołaj Wrona (NKSW Wulkan)
Kat. Dziecko chłopcy:
1 miejsce – Bartosz Banaś (NKSW

Wulkan)
2 miejsce – Jakub Schab (NKSW Wulkan)
3 miejsce – Bartosz Gołąbek (NKSW
Wulkan)
Kat. Dziecko starsze chłopcy:
1 miejsce – Adam Sochan (Łódź)
2 miejsce – Kamil Deja (NKSW Wulkan)
3 miejsce – Bartłomiej Orłowski (NKSW
Wulkan)
Kat. Młodzik chłopcy:
1 miejsce – Wiktor Purgał (Piotrków Trybunalski)
2 miejsce – Aleksander Skłucki (Legionowo)
3 miejsce – Michał Rabenda (Łódź)
Kat. Junior młodszy chłopcy:
1 miejsce – Dominik Mizak (NKSW Wulkan)
2 miejsce – Kajetan Frątczak (Piotrków
Trybunalski)
3 miejsce – Szymon Liszka (Tarnów)
Kat. Junior chłopcy:
1 miejsce – Jan Winiarski (Rzeszów)
2 miejsce – Eryk Bartczak (Rzeszów)
3 miejsce – Jakub Uzar (Tarnobrzeg)
Kat. Junior starszy chłopcy:
1 miejsce – Michał Cwil (NKSW Wulkan)
2 miejsce – Jakub Kułaga (NKSW Wulkan)
3 miejsce – Mateusz Tatarata (NKSW
Wulkan)
Kat. Open chłopcy:
1 miejsce – Mariusz Fiet (NKSW Wulkan)
2 miejsce – Adam Suwała (NKSW Wulkan)
3 miejsce – Jakub Wnęk (Tarnów)
Dokończenie na str. 15
www.kozienicepowiat.pl
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Kat. Open Seienchin:
1 miejsce – Gabriel Cwil (NKSW Wulkan)
2 miejsce – Katarzyna Klimowicz (NKSW Wulkan)
3 miejsce – Michał Miśkiewicz (NKSW Wulkan)
Klasyfikacja drużynowa:
1 miejsce – Nadwiślański Klub Sportów Walki „Wulkan”
2 miejsce – Łódzki Klub Oyama Karate „Neko”
3 miejsce – Mazowieckie Centrum Karate Legionowo
Pamiątkowe puchary oraz dyplomy wręczali: Przewodniczący Rady Gminy Garbatka-Letnisko Włodzimierz Mazur, Sekretarz Gminy Garbatka-Letnisko
Teresa Fryszkiewicz, Dyrektor ZSS – Agnieszka Babańca, Wicedyrektor ZSS – Ewelina Piecyk – Kowalska, sensei Dariusz Szulc, sensei Adam Sochan, prezes
NKSW Wulkan Andrzej Suwała.
Nad obsługą techniczną zawodów czuwali nauczyciele wychowania fizycznego: Waldemar Langa, Tomasz Krekora, Andrzej Baracz.
Wszystkim medalistom serdecznie gratulujemy,
OSU!
ANDRZEJ SUWAłA
fot. Mariusz Grotkowski/Agencja©Arpass

www.kozienicepowiat.pl
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GMINA GŁOWACZÓW

18 listopada w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzózie odbyło się podsumowanie gminnego konkursu plastycznego
pod hasłem „BS i SKO uczą gospodarności”. Konkurs odbył się w dwóch grupach
wiekowych z podziałem na klasy I – III
i IV – VI. Celem konkursu była m.in. popularyzacja idei oszczędzania pieniędzy,
zachęcanie uczniów do systematycznego
gromadzenia pieniędzy na książeczkach
SKO działających pod patronatem lokalnego Banku Spółdzielczego. Organizatorzy pragnęli także uświadomić dzieciom,
że oszczędzanie pieniędzy ma we współczesnym świecie ogromne znaczenie.
Trudne czasy, w których żyjemy zmuszają nas poniekąd do inwestowania na przyszłość. Oszczędność jest więc ogromną
zaletą, którą należy w sobie pielęgnować. Do konkursu zgłoszono ponad 60
prac. Autorzy wykazali się kreatywnością
i wrażliwością artystyczną. Prace wykonane były na wysokim poziomie, różnymi
metodami plastycznymi. Komisja konkursowa wyłoniła najciekawsze prace.
Laureatami konkursu są:
w kategorii uczniów kl. I – III:
I MIEJSCE Zuzanna Strzelczyk – PSP
w Głowaczowie
I MIEJSCE Piotr Korcz – PSP w Brzózie
II MIEJSCE Julia Kozicka – PSP w Głowaczowie
II MIEJSCE Filip Bolek – PSP w Głowaczowie
III MIEJSCE Dominik Mrozik – PSP
w Głowaczowie
w kategorii kl. IV – VI:
I MIEJSCE Aleksandra Plak – PSP
w Głowaczowie
II MIEJSCE Aleksandra Strzelczyk
– PSP w Głowaczowie
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III MIEJSCE Adam Węsek – PSP w Ursynowie
wyróżnienia otrzymali:
Olga Tokarczyk – PSP w Brzózie
Amelia Maciąg – PSP w Cecylówce
Brzózkiej
Uczniowie kl. IV – VI mogli się również

pochwalić swoją wiedzą z zakresu ekonomii, historii pieniędzy i bankowości,
biorąc udział w drugiej edycji konkursu:
„Zaprzyjaźnij się z pieniędzmi i bankami – będziesz bogatym człowiekiem”.
W tym konkursie wzięło udział 26 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych
z terenu Gminy Głowaczów. Celem konkursu, podobnie jak w konkursie plastycznym, była popularyzacja idei oszczędzania. Społeczność szkolna wykazała się
znajomością historii pieniędzy, podstawowych pojęć ekonomicznych, które pozwalają na świadome korzystanie z usług
banków, a także historii bankowości, aż
po czasy współczesne. W tym konkursie
na podium stanęli:
1. Julia Polaczyk – PSP w Brzózie
2. Emila Olszewska – PSP w Brzózie
3. Kacper Nowakowski – PSP w Cecylówce Brzózkiej
Wyróżnienia otrzymały:
Olga Tokarczyk – PSP w Brzózie
Aleksandra Tokarska – PSP w Brzózie.
Dokończenie na str. 17
www.kozienicepowiat.pl
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Organizatorzy konkursów oraz wychowawca
kl. IV przygotowali dla uczestników i uczniów
całej szkoły przedstawienie artystyczne „Jaś
i Małgosia uczą oszczędzania”. Odtwórcami
ról byli uczniowie kl. IV, którzy okazali się być
świetnymi aktorami.
Laureaci wszystkich konkursów otrzymali
nagrody, ufundowane m.in. przez wójta Gminy Głowaczów Józefa Grzegorza Małaśnickiego oraz prezesa Banku Spółdzielczego w Głowaczowie Kazimierza Koniarskiego. Naszym
sponsorom pragniemy podziękować za życzliwość i otwarcie na wszelkie inicjatywy ze strony szkoły. Mamy również nadzieję, że nasza
współpraca będzie równie owocna w następnych latach. Jesteśmy świadomi, że inwestycja
w dzieci i młodzież to najlepsza inwestycja dla
nas wszystkich.
Wszystkim uczestnikom konkursów gratulujemy bardzo dobrych osiągnięć i życzymy dalszych
sukcesów.
HALINA KAŃSKA
ANNA CHARĘZA
DONATA WOLSKA-FRąCZYK
Organizatorzy konkursów
www.kozienicepowiat.pl
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GMINA GNIEWOSZÓW

Święty Andrzej urodzony w I wieku
w Galilejskiej Betsaidzie jest patronem
i opiekunem rybaków, rzeźników, górników, żeglarzy i woziwodów, bardzo często przywoływany bywał w dziewczęcych
modlitwach o dobre małżeństwo. W dawnych czasach „Andrzejki” to wieczór wróżb
i zabaw dziewczęcych, mających zdradzić
imię bądź wygląd przyszłego męża.
Choć seniorzy wróżb niezbyt ciekawi,
to „Andrzejki” uznali za dobry pretekst do
spotkania. I tak 25 listopada podczas wieczoru andrzejkowego dobrze się bawili.
Wspominali młodość, zwyczaje, opowiadali
o laniu wosku, wystawianiu butów za próg
i wróżeniu, która panna pierwsza za mąż
wyjdzie. Ten dzień to także pora ostatnich
tańców, więc seniorzy tradycję zachowali
– trochę potańczyli i trochę pośpiewali.
DANUTA BłAŻYŃSKA

4 listopada dzięki współpracy z Akademią Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa
w Urzędzie Gminy Gniewoszów miało
miejsce uroczyste otwarcie wystawy pn.
Prywaciarze – początki polskiej mikro
przedsiębiorczości.
Głównym celem wystawy była promocja przedsiębiorczości mająca na
celu wsparcie ogólnopolskich oraz lokalnych inicjatyw aktywizujących środowiska małych i mikro przedsiębiorców. Jak mówi sama nazwa – wystawa
stanowi historyczną podróż do czasów
PRL-u.
Zarówno ze strony mieszkańców
gminy, jak i uczniów Publicznego
Gimnazjum w Gniewoszowie wystawa
cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Dla młodzieży nie lada odkryciem były
m. in.: lampowe radio, naboje do syfonu czy matryca do wyrobu landrynek.
Poza tym również inne przedmioty
wzbudzały fascynację oraz uśmiech na
twarzy, tj. maszyna do pisana, telefon
z tarczą, kartki na żywność, hełmy,

obuwie, akcesoria fryzjerskie. Wystawa stanowiła dla młodzieży wspaniałą
lekcję historii, natomiast u osób starszych obudziła wspomnienia sprzed

kilkunastu lat.
Wystawę można było podziwiać do
17 listopada.
AGNIESZKA KONIECZNA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
przyjmie do pracy lekarza o specjalności internista/medycyna rodzinna.
W celu uzyskania szczegółowych informacji
serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 48 621 50 16.
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W ramach Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym na
lata 2014 – 2020 przez Banki Żywności
realizowany jest Program Operacyjny
„Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020”.
Od września 2016 roku jest realizowany Podprogram 2016, który będzie trwał
do czerwca 2017 r. W ramach Podprogramu osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym udzielana jest pomoc w postaci
przekazywania artykułów żywnościowych,
które są pełnowartościowe i z długim okresem przydatności do spożycia. Artykuły te

wydawane są nieodpłatnie w asortymencie
i ilościach na osobę zdefiniowanych w Podprogramie. Dnia 8 listopada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie
podpisał umowę z Radomskim Bankiem
Żywności na dystrybucję produktów żywnościowych dla 500 osób potrzebujących
z terenu gminy Gniewoszów. Dystrybucja
ta będzie prowadzona cyklicznie do końca
maja 2017 r. Do pomocy żywnościowej
kwalifikują się osoby spełniające kryterium
dochodowe (wyliczane zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej)

– osoba samotnie gospodarująca – 951 zł
– osoba w rodzinie – 771 zł
W dniach 2 i 5 grudnia pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
przekazali dla 500 najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy ponad 5 ton
artykułów żywnościowych obejmujących
artykuły skrobiowe, mleczne, warzywne,
mięsne, cukier, tłuszcze.
Lista osób objętych pomocą jest zamknięta i te osoby będą otrzymywać żywność do końca maja 2017 r.
BOGDAN PRZYCHODZEŃ
Kierownik GOPS

Wójt Gminy Gniewoszów oraz Biblioteka Publiczna Gminy Gniewoszów

chcąc wypromować nasz region oraz ludzi z pasją planują w okresie jesiennym przyszłego roku organizację wystawy
pn. „Twórcy Ziemi Gniewoszowskiej”.
W związku z powyższym gorąco zachęcamy osoby, które chciałby podzielić się swoimi zdolnościami w zakresie
rękodzielnictwa (szydełkowanie, robienie na drutach, hafciarstwo), wszelkich form dekorowania przedmiotów, np.
decoupage, sztuk plastycznych, malarstwo, rysunek, fotografia itp. o zgłaszanie się ze swoimi pracami do Biblioteki
Publicznej w Gniewoszowie przy ul. Konopnickiej 19.
W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy również do kontaktu telefonicznego pod numerem tel.
48 621 50 90.

www.kozienicepowiat.pl
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GMINA GRABÓW NAD PILICĄ

Czy przeze mnie Jezus przychodzi na świat?
Czy daje ludziom ciepło, światło, wiarę?
Nie otrzymaliśmy wiary tylko dla siebie.
Mamy ją przekazywać innym.
Dając innym wiarę poprzez siebie,
przekazujemy najważniejszy podarunek –
Dar, jakim jest sam Jezus.
Dar Bożego Narodzenia to być człowiekiem,
przez którego Jezus znowu przychodzi na świat.
ks. Jan Twardowski
Święta Bożego Narodzenia to niezwykły czas dla wszystkich chrześcijan.
W przeddzień spotykamy się przy wigilijnym stole, aby uczcić przyjście Zbawiciela. Chociaż Chrystus narodził się ponad
dwa tysiące lat temu, co roku odnawia się
w każdym z nas.
W Zespole Szkół w Grabowie nad
Pilicą, zgodnie z kilkuletnią tradycją wigilijny stół jednoczy społeczność szkolną oraz lokalną. Przypomina o miłości
bliźniego, szacunku oraz miłosierdziu.
11 grudnia 2016 roku spotkaliśmy się,
aby połamać się opłatkiem z tymi, którzy
nie zawsze mają przy swoim boku rodzinę i najbliższych, są w podeszłym wieku,
często schorowani, osamotnieni.
Jak co roku patronat honorowy nad
przedsięwzięciem przyjął Wójt Gminy Euzebiusz Strzelczyk który uświetnił swoją
obecnością uroczystość wraz z przybyłymi
gośćmi; proboszczami tutejszych parafii
księdzem Janem Pękaczem i księdzem Dariuszem Sałkiem , wikarym parafii Grabów
nad Pilicą Pawłem Laskowski, przewodniczącym Rady Gminy Grabów nad Pilicą
Andrzejem Chrabąszczem, sekretarzem
gminy Zdzisławem Karasiem oraz panią
Jolantą Stefaniak - kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Spotkanie nie mogłoby się odbyć bez
wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Nad przygotowaniem Wigilii
pracował sztab zgranych osób. Nie wszyscy zaangażowani mogli pokazać się na
forum, choć ich praca miała ogromne znaczenie. Wykonanie zaproszeń, będących
małymi dziełami sztuki, ułożenie menu,
przygotowanie potraw, wykonanie upominków, dekoracja czy oprawa artystyczna, złożyły się na sukces tego wydarzenia.
Trud pracy nad przygotowaniami spoczął
na pracownikach szkoły, nauczycielach,
uczniach oraz rodzicach.
Uroczystość rozpoczęła Dyrektor
Szkoły Edyta Lusarczyk, zapraszając do
świętowania wspólnej Wigilii i obejrzenia Jasełek w wykonaniu grupy oazowej.
W tym roku program miał symboliczny
wymiar, wprowadzał element współczesności. Język, jakim posługiwali się boha-
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terowie był potoczny, bliski młodzieży.
Zgromadzeni prześledzili historię narodzin Dzieciątka, urozmaiconą śpiewem
i grą na instrumentach, nagrodzili brawami zaangażowanie młodych artystów.
Podniosłość chwili podkreśliły słowa
Ewangelii, które wprowadziły zebranych
w atmosferę zadumy i reﬂeksji, przełamanej dźwiękiem pękającego opłatka.
Jako pierwszy życzenia do mieszkańców
gminy Grabów nad Pilicą skierował Wójt
Euzebiusz Strzelczyk, podziękował również organizatorom i wszystkim, którzy

przyczynili się do przygotowania Wigilii.
Ciepłe słowa do swoich parafian skierował proboszcz Jan Pękacz, który pierwszy raz uczestniczył w tej uroczystości.
W blasku świec, przy dźwiękach kolęd
płynęły serdeczne słowa, uściski rąk,
szczere spojrzenia ludzi. Spełnił się sens
Świąt Bożego Narodzenia, łączący tak
wiele osób w wspólnej sprawie. O spędzonym razem czasie będą przypominały
gościom figurki aniołków, którymi zostali
obdarowani.
ANNA WąSIK

www.kozienicepowiat.pl

17 listopada odbył się ostatni już
festiwal piosenki dla dzieci z oddziałów 0-3 ze szkół w Grabowie nad Pilicą i Augustowie. Tym razem wystąpiła duża liczba solistów, bo aż 15!
Jury w składzie: Regina Granat, Monika Gazarkiewicz i ksiądz prefekt
Paweł Laskowski przyznało nagrody
w 2 kategoriach: oddziały 0-1 – I miejsce Natalia Kotlarz, II miejsce Patrycja Sprzęczka, III miejsce Julia Szwed,
a w oddziałach 2-3 – I miejsce Anna
Janowska, II miejsce Natalia Pogoda,
III miejsce Julia Strzelczyk. Wszyscy
biorący udział zostali nagrodzeni dyplomami, okolicznościowymi kubkami
oraz słodkościami.
Pod patronatem Gminy Grabów nad
Pilicą oraz Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą zorganizowane zostały
łącznie 4 festiwale, a każdy dotyczył
innej pory roku. Pierwszy festiwal
miał miejsce w styczniu 2014 roku
i zatytułowany był „Zima”. Łącznie
w 4 festiwalach mogliśmy wysłuchać
ponad 40 piosenek i obserwować budzące się talenty oraz rozwój muzyczny
dzieci, które występowały w kolejnych
festiwalach.
www.kozienicepowiat.pl

Przygotowanie takiego muzycznego
spotkania było dużym wezwaniem dla
organizatorów, ale było warto. Oprócz
świetnej zabawy i widowiska dla publiczności, dzieci wyniosły z niego dużo
doświadczeń, pozytywnych wrażeń
oraz umiejętność autoprezentacji. Zdo-

bywały nowe pomysły, budowały swoje poczucie wartości i niejednokrotnie
pokonywały swój lęk.
ELŻBIETA DRAB
EDYTA PORCZYŃSKA
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GMINA KOZIENICE

Od momentu uroczystego otwarcia kozienickiego Centrum Kulturalno-Artystycznego,
stale powracały pytania dotyczące finansowania budowy obiektu. Burmistrz Kozienic
informował o składanych wnioskach aplikacyjnych, o negocjacjach i spotkaniach. Pomimo, iż Centrum zyskiwało przychylność coraz
większego grona osób, wciąż brakowało przysłowiowej „kropki na i”.
Po blisko rocznym okresie oczekiwania, ogromnej ilości dokumentów i szczegółowych zewnętrznych kontroli, nadeszło szczególne i najbardziej oczekiwane
wydarzenie 2016 roku.
30 września bieżącego roku Burmistrz
Tomasz Śmietanka podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn: „Budowa Centrum
Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach”.
Umowa została zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, a Gminą Kozienice. Kozienicki projekt znalazł się
w gronie kluczowych projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Projekt swym zakresem wpisał się w założenia Priorytetu
VI „Wykorzystanie walorów naturalnych
i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” Działanie 6.1. „Kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007 – 2013.
– Na mocy umowy Gmina Kozienice otrzymała doﬁnansowanie w wysokości
22.827.554,56 zł, co stanowi ponad 50
procent kompleksowej wartości inwestycji i jest NAJWYŻSZYM DOFINANSOWANIEM W HISTORII KOZIENIC
– podkreśla T. Śmietanka. – Przyznanie
środków unijnych jest dużym sukcesem
kozienickiego samorządu, który przez długi okres czasu lobbował projekt, zachęcając do poznania, skorzystania, ale także
dołożenia przysłowiowej „cegiełki”.

Zdaniem burmistrza, dla takiego efektu
ogromne znaczenie ma przychylność Zarządu Województwa Mazowieckiego, na
czele z marszałkiem Adamem Struzikiem,
oraz radnych Sejmiku, którzy wnikliwie
ocenili potencjał rozwojowy Kozienic i ich
rolę na południowym Mazowszu.
– Wierzę, że doﬁnansowanie będące swoistą
rekomendacją dla prowadzonych przez
nas działań, przyczyni się do stworzenia
w Kozienicach ośrodka wymiany informacji i współpracy subregionalnej województwa mazowieckiego. Z perspektywy
czasu stwierdzić muszę, że było warto,
zwłaszcza, że przygotowania do budowy
obiektu trwały od 2012 roku – zauważa
T. Śmietanka. – Dzięki dużemu zaangażowaniu w proces projektowy, dosłownym
„przelaniu” planów, marzeń i intencji
rozwojowych na papier, powstał niezwykły, imponujący, wielofunkcyjny obiekt.
Centrum Kulturalno – Artystyczne
w Kozienicach zostało uroczyście otwarte
7 października 2015 roku. To nowoczesna,

trzykondygnacyjna, w znacznym stopniu
przeszklona, zwarta bryła. Centralnym
punktem budynku jest patio, będące wspólną przestrzenią publiczną i jednocześnie
wielopoziomowym doświetleniem, budującym klimat rozległego dziedzińca. Pod
obiektem zaprojektowana jest także kondygnacja mieszcząca parking podziemny.
Budynek, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, jest dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
– Obiekt, jak również jego wartość użytkowa, funkcjonowanie i praktyczne
wykorzystywanie robią na wszystkich
odwiedzających pozytywne wrażenie – zaznacza gospodarz Kozienic.
– Z dużym zaskoczeniem odbierana
jest nowoczesna technologia w jakiej
wykonano budynek oraz zastosowanie rozwiązań na miarę dwudziestego
pierwszego wieku: gruntowy wymiennik ciepła, klimatyzacja z pompą ciepła
oraz panele fotowoltaiczne umiejscowione zarówno na dachu oraz na fasadzie budynku, które pozwalają uzyskać
dodatkową energię elektryczną.
Innowacyjna myśl samorządowa i dojrzałe podejście ekologiczne, zostały nagrodzone przez kapitułę konkursu „Modernizacja Roku”, a kozienickie Centrum
Kulturalno – Artystyczne przedstawiane
jest jako „dobra praktyka” XXI wieku.
– Przed otwarciem Centrum KulturalnoArtystycznego docierało do mnie wiele
opinii na jego temat, w tym tych mniej
korzystnych. Zastanawiano się, czy
w Kozienicach jest potrzebny taki obiekt –
przypomina burmistrz. – Po roku funkcjonowania CKA samo wystawia sobie świadectwo. O tym, że jest potrzebne świadczy
liczba osób, które z niego korzystają.
Dokończenie na str. 23
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www.kozienicepowiat.pl

Dokończenie ze str. 22

Na co dzień swoje siedziby mają
w nim: Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka (z kinem, kawiarnią
i telewizją lokalną „Kronika Kozienicka”),
Mediateka – Filia nr 8 Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka
Siarczyńskiego oraz Szkoła Muzyczna I
i II stopnia w Kozienicach. Obiekt pełni
nie tylko funkcję kultury, ale także sprzyja
integracji społecznej mieszkańców całego
subregionu radomskiego. Jest to miejsce
edukacji artystycznej, organizacji wielu
imprez kulturalnych, edukacyjnych, konwww.kozienicepowiat.pl

certów, pokazów filmowych oraz funkcjonowania licznych kół zainteresowań.
W salach kameralnej i kinowo-koncertowej odbywają się przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, spotkania autorskie, wykłady Uniwersytety Trzeciego
Wieku, jubileusze kozienickich firm oraz
konferencje z udziałem samorządowców
z subregionu mazowieckiego. Przyciąga
również kino. Pozyskiwanie ciekawych
filmów, dostęp do ogólnopolskich premier,
przenosi się na frekwencję, która na tle podobnych kin, wypada bardzo dobrze.

– Każde dobre słowo cieszy, ale działa
także mobilizująco. Nie spoczywamy
na laurach, idziemy dalej. Przed nami
kolejne wyzwania. Przyjmujemy wnioski, pomysły, planujemy zadania na kolejne lata. Wierzę, że uda nam się wiele
zrealizować, z korzyścią dla Gminy, jej
mieszkańców oraz gości coraz częściej
odwiedzających Kozienice – zapewnia
burmistrz Śmietanka.
Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Kozienicach
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GMINA MAGNUSZEW

1. Droga krajowa nr 79
W 2016 roku zaplanowane zostały tylko prace remontowe i konserwacyjne.
Wykonane prace remontowe:
– chodnik w miejscowości Mniszew I
(wymiana zniszczonych płyt chodnikowych na kostkę brukową)
– wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej
z destruktu w miejscowości Mniszew II
Wykonane prace konserwacyjne:
– wycinka drzew w pasie drogi od Mniszewa do Magnuszewa
– uzupełnienie poboczy tłuczniem kamiennym i destruktem na odcinku od
Mniszewa do Magnuszewa
2. Droga wojewódzka nr 736
W roku 2016:
– ułożono brakującą warstwę ścieralną na
odcinku 1,2 km przez wieś Anielin
– ułożono nową nawierzchnię na skrzyżowaniu z drogą powiatową od Rozniszewa w Anielinie
– ułożono nową nawierzchnię na przepuście w miejscowości Magnuszew.
3. Drogi powiatowe
Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie naszej gminy są współfinansowane ze środków samorządu. My
przekazujemy pieniądze na drogi powiatowe, w zamian otrzymujemy w takiej
samej wysokości fundusze na inwestycje
związane z ochroną środowiska.
W tej formie współfinansowania na
drogach powiatowych wykonano:
– przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Grzybów Stary – długości
550 m
– budowę nowego mostu na kanale Magnuszewskim w miejscowości Chmielew.
Ponadto na wszystkich odcinkach dróg
wykonano w okresie wiosenno-letnim
remont cząstkowy polegający na naprawie ubytków nawierzchni bitumicznych przy pomocy grysu i emulsji.
4. Drogi gminne:
a) Współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej:
– przebudowa drogi przez wieś Przydworzyce (ułożenie nowej nawierzchni), długość odcinka – 1266 m
– przebudowa drogi Żelazna Nowa
– Żelazna Stara – Kolonia Rozniszew (poszerzenie do 5 m i ułożenie
nowej nawierzchni), długość odcinka
– 1637 m
b) Współfinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych:
– modernizacja drogi we wsi Zagroby
(podbudowa i nowa nawierzchnia bi-
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tumiczna) – długość odcinka 720 m
c) Ze środków własnych o nawierzchni
bitumicznej:
– modernizacja drogi do wsi Wilczowola – długość 750 m
d) Ze środków własnych o nawierzchni
z destruktu asfaltowego:
– modernizacja drogi we wsi Gruszczyn (pod las) – długość 550 m
– modernizacja drogi Kurki – Grzybów
Przewóz Stary – długość 1600 m
– modernizacja drogi Wilczkowice
– Wojtasówka – długość 700 m
– modernizacja drogi we wsi Boguszków – długość 480 m
– modernizacja drogi we wsi Rozniszew – długość 520 m
– modernizacja drogi Wojtasówka

– Osiemborów – długość 880 m
e) W okresie wiosennym wykonane zostały bieżące remonty dróg bitumicznych (wszystkie odcinki dróg) poprzez
wypełnianie ubytków w nawierzchni
przy pomocy grysów i emulsji oraz remonty dróg gruntowych tłuczniem betonowym. Tłuczeń betonowy pozyskany został z dowiezionych nieodpłatnie
materiałów betonowych z elektrowni
Kozienice, a następnie pokruszony na
zlecenie gminy.
Tym sposobem w bardzo tani sposób
wyremontowano na terenie gminy drogi
gruntowe bardzo trudno przejezdne. Ogółem pokruszono i wywieziono na drogi
5400 ton materiału betonowego.
STANISłAW FIGLEWICZ

Skrzyżowanie z drogą powiatową od Rozniszewa w Anielinie

Nowy most na Kanale Magnuszewskim w miejscowości Chmielew
www.kozienicepowiat.pl

Już od kilku lat w gminie Magnuszew organizowane jest dla najmłodszych dzieci spotkanie ze Świętym Mikołajem. Przybywa on na zaproszenie
Wójta Gminy Magnuszew oraz Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum
Kultury w Magnuszewie. Również
i w tym roku tradycji stało się zadość
i 6 grudnia wczesnym wieczorem,
do Urzędu Gminy w Magnuszewie
na spotkanie z grupą ponad dwustu
dzieci, zawitał Święty Mikołaj. Dzięki temu, że wszystkie dzieci w naszej
gminie były grzeczne, Mikołaj przywiózł mnóstwo worków z prezentami
i ani jednej rózgi.
Nasz ulubiony Święty został najpierw powitany przez dzieci występujące na scenie i ubrane w stroje Śnieżynek, które specjalnie na tą okazję
przygotowały piosenki i wierszyki
o zimie oraz Świętach Bożego Narodzenia. Następnie Wójt Gminy Magnuszew Marek Drapała, również ubrany
w strój pomocnika Mikołaja, osobiście zapowiedział i powitał na scenie
naszego drogiego gościa.
I nagle już był! Święty Mikołaj we
własnej osobie, wszedł na zimowo udekorowaną scenę sali konferencyjnej.
W tym roku Mikołaj przyjechał do nas
w bryczce zaprzężonej w konie (cóż,
pogoda nie sprzyjała saniom i reniferom) i pierwszy upominek wręczył
www.kozienicepowiat.pl

Wójtowi, w podzięce za zaproszenie
do naszej gminy. A następnie już nie
zwlekając, ponieważ dzieci zebrane na sali czekały z niecierpliwością,
a atmosfera kipiała od emocji i entuzjazmu, Mikołaj przywoływał do siebie
każde dziecko z osobna, pytał czy było
grzeczne i pozował do pamiątkowych
zdjęć oraz chętnie słuchał wierszyków
i piosenek, które dzieci dla niego przygotowały.

Bardzo się cieszymy, bo było to już
kolejne udane spotkanie z Mikołajem
i znowu udało nam się spełnić, co prawda skromne, marzenia najmłodszych
mieszkańców naszej gminy. Wierzymy
również, że i za rok Mikołaj nie zawiedzie i znajdzie drogę do naszej Gminy.
EDYTA STALUSZKA
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GMINA SIECIECHÓW

GDZIE SŁYSZYSZ ŚPIEW TAM WSTĄP
Gdzie słyszysz śpiew tam wstąp...
– takie hasło przyświecało tegorocznemu IV Konkursowi Pieśni i Piosenki
Patriotycznej zorganizowanemu przez
Zespół Placówek Oświatowych w Sieciechowie 10 listopada 2016 r.
Podobnie, jak w poprzednich latach,
tak i w tym roku do wzięcia udziału
w nim zostali zaproszeni uczniowie
z sąsiednich szkół na teranie naszej
gminy, czyli Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zajezierzu, Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Słowikach Starych, Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Opactwie
oraz naszej placówki Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie.
Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja, w skład której wchodzili:
Marianna Majcher, Stefan Siek oraz
Marek Chołuj.
Wyłonienie zwycięzców nie było łatwym zadaniem, lecz po długich obradach przyznano następujące miejsca:

3. SP w Sieciechowie „Płynie Wisła płynie”
Zespoły klas 4 – 6
1. ZSP Zajezierze „Taki kraj”
2. SP w Sieciechowie „Sieciechowskie
jakie cudne”
3. SP w Sieciechowie „Legiony”
Zespoły gimnazjalne
1. Gimnazjum Sieciechów kl.2 „Warszawo ma”
2. Gimnazjum Sieciechów kl.1 „Biel
i czerwień”
Uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom, umilając czas pięknym śpiewem. Przypomnieli teksty pieśni dawno

zapomnianych, na których wychowało się
niejedno pokolenie. Teksty nawiązywały
do różnych zakątków naszego kraju, opowiadały o historycznych wydarzeniach,
poruszały problemy Polski.
Myślę, że organizowanie tego typu
imprez jest bardzo ważne nie tylko dla
uczniów, ale również dla lokalnej społeczności, która licznie przybyła na tę
uroczystość.
Dzień 10 listopada również nie był
datą przypadkową, był czasem aby nawiązać do zbliżającego się Święta Niepodległości, tym samym podkreślając
nasz patriotyzm i pamięć
ORGANIZATORZY

Solo przedszkola
1. Blanka Amerek „Pałacyk Michla”
2. Lena Amerek „Czerwone maki”
Solo zespoły 1 – 3
1. Mateusz Baryłka „Mały Jaś z AK”
2. Sara Szulen „Dziś idę walczyć mamo”
3. Weronika Chołuj „Rozkwitały pąki
białych róż”
Solo klasy 4 – 6
1. Julia Witosław „Kolęda warszawska”
2. Mercedes Szulen „Żeby Polska była
Polską”
3. Katarzyna Baryłka „O mojej Ojczyźnie”
3. Alicja Grzegorek „11 Listopada”
Solo gimnazja
1. Karolina Jasik „Żołnierz dziewczynie
nie skłamie”
2. Kasia Kamionka „Mury”
3. Adrian Molendowski „Serce w plecaku”
Zespoły przedszkolne
1. ZSP w Słowikach „W domu ojczystym”
2. SP w Sieciechowie „Nasze polskie
ABC”
3. ZSP w Zajezierzu „Płynie Wisła płynie”
3. ZSP w Słowikach „Złota trąbka”
Zespoły klas 1 – 3
1. ZSP w Słowikach „Flaga biało – czerwona”
2. SP w Sieciechowie „Lajkoniku prowadź nas”
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PRL NIE ODSZEDŁ
22 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sieciechowie
została otworzona wystawa pt. „Prywaciarze. 1945 – 89.” Pomysłodawcą wystawy jest Akademia Liderów Innowacji
i Przedsiębiorczości Fundacja dr. Bogusława Federa, której statutowym celem
jest m.in. wspieranie idei przedsiębiorczości i rozwoju mikro firm.
Prezentowane oryginalne eksponaty
z lat PRL oraz plansze z fotografiami mają
służyć wzbudzaniu zainteresowania historią polskiej mikro przedsiębiorczości.
Wystawa przedstawia prawdziwe historie
oraz prezentuje ludzi wielu zawodów.
Bohaterowie wystawy na ogół nie
byli ludźmi sukcesu. Często przegrywali
z agresywnym wobec nich państwem.
Jednak stali się prekursorami normalnego, wolnego rynku. Władza komunistyczna postrzegała przedsiębiorców jako
„pasożytów społecznych” i określała ich
mianem spekulantów, badylarzy i cinkciarzy. Prywaciarze stali się wrogiem
„ludowego kraju”. Trwali jednak przez
lata komunizmu aż do 1989 roku, kiedy
to oficjalnie zmieniło się podejście władz
do prywatnej inicjatywy.
Wystawę tę obejrzeli wspólnie z nauczycielami uczniowie z ZPO w Sieciechowie. Młodzi ludzie nie mogą pamiętać PRLu, natomiast ich nauczyciele
wchodzili w dorosłe życie w minionej
www.kozienicepowiat.pl

epoce. Być może młodzież śmieje się
dziś z filmów Stanisława Barei, ale ich
wiedza o byłym systemie politycznym
jest niewielka. Dlatego warto było zwiedzić wystawę. Młodzież mogła obejrzeć
materialne rekwizyty minionej epoki, np.
syfony na naboje, szklanki musztardówki, zdjęcie saturatora oferującego wodę
sodową, kartki żywnościowe i talony na
zakupy. Dziś rzeczy te są artystycznym
komentarzem świadczącym o tandetnych
warunkach życiowych klasy robotniczej.
Uświadamiają także zniewolenie i degradację życia prostego człowieka.

Inne eksponaty np. różnorodne świadectwa, sloganowe napisy, dyplomy, odznaki dla przodowników pracy – demaskują reguły życia w PRL. Pokazują, że
rzeczywistość tamtego okresu naznaczona była chaosem, nieprzewidywalnością,
rodziła w ludziach strach, pustkę i zagrażała tożsamości.
Wystawa przywołała nostalgiczne
wspomnienia z PRLu, ale przede wszystkim była ciekawą lekcją historii zmuszającą do zastanowienia się nad sensem
przeszłości.
Miłośnicy Koła Dziennikarskiego
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Wydarzenia

Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat”
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Biuletyn Informacyjny powstaje w Wydziale Promocji i Kultury, jest dofinansowany
przez Związek Gmin Ziemi Kozienickiej.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za teksty i ogłoszenia na stronach gmin.
Przygotowanie i opracowanie tekstów: Monika Wiraszka
Opracowanie graf. i skład komputerowy: Eliza Rakoczy
Uwagi prosimy kierować do: Lucyny Domańskiej-Stankiewicz – Naczelnika Wydziału, tel. 48 382 05 66
Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu Biuletynu
Nakład: 2000 egz.
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Adres wydawcy:
ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
tel./fax. 48 382 05 67
e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl
Fotografia: Archiwum Wydziału Promocji
i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach
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