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NALEŻĄCYCH DO ZWIĄZKU GMIN ZIEMI KOZIENICKIEJ

oniec roku to czas podsumowań i planów na
przyszłość. 28 grudnia
2017 roku, Radni Rady Powiatu Kozienickiego podczas XXXVII Sesji Rady Powiatu
uchwalili budżet na 2018 rok. Dochody budżetowe prognozuje się w wysokości ponad
55 milionów zł. Wydatki zaplanowane są na
ponad 55 i pół miliona zł, w tym wydatki
majątkowe na prawie 6 milionów 900 tysięcy zł. Mam nadzieję, że uda się ten budżet
w pełni zrealizować. Podobnie jak to miało
miejsce w roku poprzednim.
Budżet na 2017 rok, wynoszący ponad
65.000.000 zł, był budżetem bardzo ambitnym, a Zarząd Powiatu Kozienickiego konsekwentnie realizował plany i projekty inwestycyjne. Chociaż do szczegółowego wykonania
budżetu będziemy mogli się odnieść dopiero
na początku lutego, to już dziś mogę powiedzieć, że rok 2017 upłynął pod znakiem inwestycji drogowych. Pod względem ilości
przebudowanych, wyremontowanych kilometrów i liczby dróg, jak również wartości
pozyskanych środków zewnętrznych, był
to najlepszy rok od początku istnienia Powiatu Kozienickiego. Efekty zrealizowanych
inwestycji drogowych dostrzegamy wszyscy,
korzystając na co dzień z przebudowanych
dróg i chodników. Dlatego też Zarząd Powiatu
traktował i traktuje przebudowę i modernizację dróg jako zadania priorytetowe. Realizacja tegorocznych inwestycji drogowych była
możliwa dzięki pozyskaniu znacznych środków zewnętrznych i bardzo dobrej współpracy z Gminami Powiatu.
Podsumowując należy stwierdzić, że
w 2017 roku przebudowano ponad 7 km
dróg powiatowych, wybudowano prawie
6 km chodników, ścieżek pieszo-rowero-

wych i ścieżek rowerowych, łącznie na
18 odcinkach dróg.
Całkowity koszt zrealizowanych inwestycji drogowych to kwota 6.361.313 zł,
z czego 949.900 zł to środki, jakie Powiat
pozyskał z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, 234.500 zł to środki z budżetu
państwa. Wkład własny Powiatu w realizację tych zadań wyniósł 2.233.349 zł.
Kwota 2.943.564 zł to łączne wsparcie finansowe z gmin powiatu kozienickiego
w ramach tzw. „wymiany”. Oznacza to,
że ze środków jakimi dysponuje Powiat
dofinansowane zostały inwestycje gminne związane z infrastrukturą wodociągową lub sanitarną, rozbudową oświetlenia
ulicznego, czy np. zakupem samochodu
ratowniczo-gaśniczego.
Oprócz inwestycji drogowych zrealizowano również wiele innych zadań
inwestycyjnych. Wymienić tu należy pro-

jekt pn. „Termomodernizacja budynku
administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach”. Wartość projektu
wynosi prawie 1.900.000 zł z czego prawie
1.111.000 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast wkład własny z budżetu
Powiatu Kozienickiego to kwota ponad
770.000 zł. Celem głównym projektu jest
poprawa stanu i efektywności energetycznej
budynku administracyjnego Starostwa oraz
zmniejszenie ilości emisji zanieczyszczeń
emitowanych do atmosfery.
Zdaję sobie sprawę, jak ważną kwestią
jest dla Państwa bezpieczeństwo zdrowotne.
Dlatego też Zarząd dużo uwagi poświęcał
na poprawę sytuacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Kozienicach. Środki pochodzące z budżetu Powiatu, jak również te przekazane przez
Dokończenie na str 2
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Dokończenie ze str. 1
Gminę Kozienice (205.000 zł), Grabów nad
Pilicą (50.000 zł) i Głowaczów (6.600 zł) pozwoliły na wykonanie prac inwestycyjnych
i zakup nowego sprzętu, co w efekcie miało
wpływ na poszerzenie oferty świadczonych
usług medycznych. Dziękuję Burmistrzowi,
Wójtom i Radnym za wsparcie działalności
Szpitala Powiatowego. Wiążę nadzieję na
dalszą poprawę sytuacji chociażby dzięki
realizacji przyjętego w listopadzie Planu Naprawczego dla Szpitala.
Niezwykle ważną sprawą są inwestycje
poprawiające warunki nauczania i rozwoju młodzieży w szkołach. W 2017 roku
w placówkach oświatowych prowadzonych
przez Powiat Kozienicki dokonano wiele
remontów i modernizacji. W Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym powstały dwie pracownie i sala doświadczeń.
Ze względu na otwierające się możliwości rozwojowe dla Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku, Zarząd
Powiatu Kozienickiego prowadził rozmowy z samorządem województwa mazowieckiego skutkujące przekazaniem
szkoły z dniem 1 stycznia 2018 r. do prowadzenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
Oprócz powyższych zadań Powiat poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje również zadania związane
z pomocą rodzinie i osobom niepełnosprawnym. Z zakresu ustawy o wspieraniu
rodziny i pieczy zastępczej w 2017 roku wydatkowana została kwota prawie 900.000 zł.
Obejmuje ona koszt utrzymania 64 dzieci
w 44 rodzinach zastępczych.
W Placówce Socjalizacyjnej PANDA
przebywa obecnie 29 dzieci, w tym 13
z terenu powiatu kozienickiego, na
utrzymanie których powiat wydatkował około 700.000 zł. Na zadania
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Powiat wydatkował kwotę niespełna
1.000.000 zł, z czego znaczna kwota została rozdysponowana na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Prawie 640.000 zł stanowiło dofinansowanie z PFRON, ponad 167.000 zł
to dotacja z Gminy Kozienice, prawie
2.000 zł dotacja Gminy Głowaczów oraz
około 22.000 zł to środki własne Powiatu. Około 350.000 zł z PFRON zostało
wydatkowane na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, likwidację barier, sport, kulturę, rekreację, turnusy rehabilitacyjne
oraz zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. PCPR
w 2017 roku otrzymał kwotę około
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140.000 zł z PFRON na realizację Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd”.
W latach 2016 – 2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt
pn. „Bliżej samodzielności”, na co pozyskało kwotę ponad 420.000 zł ze środków
europejskich, natomiast wkład własny powiatu wynosi ponad 105.000 zł.
Na uwagę zasługuje również dobre
funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej
w Kozienicach, w którym na chwilę obecną przebywa 102 osoby. Liczba ta utrzymuje się na stałym poziomie.
W 2017 roku wykonano kapitalny remont
budynku mieszkalnego nr I na kwotę prawie 200.000 zł, co przyczyniło się do poprawy warunków mieszkalnych w DPS.
Powiat realizuje zadanie z zakresu
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. W 2017 roku na terenie
powiatu istniało cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej: w Głowaczowie,
Magnuszewie, Grabowie nad Pilicą oraz
Kozienicach. W 2018 roku punkty takie
działać będą na terenie wszystkich gmin,
a na realizację tego zadania przeznaczona
została kwota ponad 125.000 zł.
Jak wynika z informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach sukcesywnie z roku na rok zmniejsza się liczba bezrobotnych. Na koniec 2016 roku
było to 3172 osoby, natomiast na koniec
2017 roku liczba ta zmniejszyła się
o 407 osób. Stopa bezrobocia w powiecie kozienickim wynosiła 10,7%. Jedną
z przyczyn spadku bezrobocia w powiecie kozienickim była realizacja zróżnicowanych form wsparcia dla osób
bezrobotnych. W ciągu roku różnymi
formami wsparcia objęto prawie 1200
osób, z czego m.in. ponad 60 skorzystało
z jednorazowych środków na podjęcie
działalności gospodarczej, 631 osób odbyło staże, ponad 170 osób prace interwencyjne lub roboty publiczne, a 104 osoby
prace społecznie użyteczne. W 2017 roku
Powiatowy Urząd Pracy na realizację form
wsparcia bezrobotnych dysponował kwotą
9.600.000 zł.
Szanowni Państwo,
Podsumowując pracę Zarządu, Rady
Powiatu, służb i jednostek organizacyjnych Powiatu oraz współpracę z samorządami Gmin naszego powiatu za
2017 rok, mogę stwierdzić, że działania
te są coraz bardziej ukierunkowane na
poprawę bezpieczeństwa i jakości życia
mieszkańców powiatu kozienickiego.
Wyrażam nadzieję, że nasza współpraca
zmierza w kierunku dalszego spełniania
Państwa oczekiwań.
Początek roku to niebywała okazja,
by mieszkańcom powiatu kozienickiego

i wszystkim czytelnikom Biuletynu Informacyjnego „Nasz Powiat” złożyć
najserdeczniejsze życzenia. Niech Nowy
2018 Rok będzie pełen radości i spełnionych marzeń. Życzę Państwu dużo zdrowia oraz wytrwałości w realizacji planów.
ANDRZEJ JUNG
Starosta Powiatu Kozienickiego
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”

22 grudnia została odebrana inwestycja pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu
drogi powiatowej nr 1737W Zajezierze –
Oleksów Poduchowny” w miejscowości
Borek, gmina Gniewoszów.
Realizacja zadania trwała od 6 listopada do 15 grudnia 2017 r. Inwestycja polegała na wybudowaniu chodnika o długości
401 mb oraz szerokości 1,50 mb. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe MARBRUK Marcin Jakubczyk z Przysuchy.

Protokół odbioru podpisali: Sławomir
Boryczka – Przewodniczący Komisji Odbiorowej, Marian Chmielnicki i Tomasz Dróżdż
– Członkowie Komisji, Jacek Śmietanka –
inspektor nadzoru, a także: Marcin Szymon
Gac Wójt Gminy Gniewoszów, Grzegorz
Sotowski Radny Rady Powiatu Kozienickiego, Krzysztof Kołdej Radny Rady Gminy
Gniewoszów oraz Marcin Jakubczyk – Wykonawca inwestycji – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MARBRUK.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł
167 177,86 zł i został współfinansowany
ze środków Powiatu Kozienickiego oraz
Gminy Gniewoszów.
KAROLINA URBAŃSKA
www.kozienicepowiat.pl
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Podczas XXXVII Sesji Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji, która
odbyła się 28 grudnia 2017 roku został
uchwalony budżet powiatu kozienickiego na 2018 rok.
Dochody budżetowe na 2018 rok prognozuje się w wysokości 55.152.261,95 zł,
w tym dochody bieżące 51.351.261,95 zł,
a dochody majątkowe 3.801.000,00 zł, tj.
6,89 % dochodów ogółem. Dla porównania prognozowana kwota dochodów na
2017 rok wg stanu na 1 stycznia 2017 roku
wynosiła 65.530.265,00 zł.
Na prognozowaną kwotę dochodów
na 2018 rok składają się: subwencja ogólna w wysokości 18.960.115,00 zł, dotacje
celowe z budżetu państwa na zadania bieżące w wysokości 7.280.386,00 zł, dochody własne w wysokości 28.541.260,95 zł,
pozostałe dochody (z funduszy celowych)
w wysokości 370.500,00 zł.
Subwencja
ogólna
w
kwocie
18.960.115,00 zł składa się z trzech części: oświatowej – 14.505.191,00 zł, wyrównawczej – 3.462.760,00 zł i równoważącej – 992.164,00 zł.
Dotacje celowe obejmują: dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 6.962.386,00 zł i dotacje
z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych (w zakresie pomocy
społecznej) – 318.000,00 zł.
Jak mówi Jadwiga Kręcisz Skarbnik
Powiatu Kozienickiego: Dochody własne
powiatu obejmują głównie:
– udział w podatku dochodowym od osób
fizycznych (PIT – 10,25%) w kwocie
12.974.977,00 zł;
– udział w podatku dochodowym od osób
prawnych (CIT – 1,40%) w kwocie
1.000.000,00 zł;
– wpływy z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska (śr. fin. byłego FOŚ)
w kwocie 1.800.000,00 zł;
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (ze sprzedaży majątku) w kwocie
581.000,00 zł;
– wpływy z usług (m.in. odpłatność pensjonariuszy w DPS i uczniów za wyżywienie w internatach) w kwocie
4.052,168,00 zł;
– dochody z najmu i dzierżawy w kwocie
313.666,00 zł;
– wpływy z opłat komunikacyjnych
i wpływy z opłat za prawa jazdy
1.300.000,00 zł;
– wpływy z opłat geodezyjnych w kwocie
485.000,00 zł;
– dotacje celowe otrzymane z budżetu
www.kozienicepowiat.pl

innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane
na podstawie porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie
4.541.811,00 zł, w tym na wydatki inwestycyjne kwota 3.220.000,00 zł;
– dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
funduszy europejskich w kwocie
133.062,95 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach programu pn. „Bliżej samodzielności”.
W skład pozostałych dochodów wchodzą natomiast:
– środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na
wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych z upraw rolnych
i prowadzenie upraw leśnych w kwocie
110.500,00 zł;
– środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek
na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
w kwocie 250.000,00 zł;
– środki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska z tyt. likwidowanych pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie 10.000,00 zł.
Wydatki budżetowe na 2018 rok planuje się w wysokości 55.542.507,96 zł, w tym
wydatki bieżące 48.679.961,03 zł, a wydatki majątkowe 6.862.546,93 zł, tj. 12,36%
wydatków ogółem. Planowana kwota wydatków na 2017 rok wg stanu na 1 stycznia
2017 roku wynosiła 65.530.265,00 zł – dodaje Jadwiga Kręcisz.
W ramach wydatków majątkowych na
budowę i przebudowę dróg powiatowych
zaplanowano kwotę 3.652.463,93 zł, w tym
środki pomocowe z gmin 2.220.000,00 zł
i środki własne 1.432.463,93 zł. Za-

planowano m.in. budowę chodników
w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach: Rozniszew, Śmietanki, Sieciechów, Bogucin. Planuje się ukończenie dwóch inwestycji rozpoczętych
w 2017 r. tj. przebudowy drogi powiatowej
nr 1710W Grabów nad Pilicą – Dziecinów
w miejscowości Grabów nad Pilicą oraz
przebudowę drogi powiatowej nr 1740W
Molendy – Garbatka-Letnisko w miejscowości Molendy, a także przebudowę
mniejszych odcinków dróg m.in. drogi
powiatowej nr 1705W Ryczywół Kłoda. Istnieje również możliwość realizacji
w 2018 r. inwestycji pn. „Przebudowa drogi
powiatowej Ryczywół – Brzóza, odcinek
Wola Chodkowska – Brzóza” o wartości
6.989.000,00 zł – przy otrzymaniu dofinansowania w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych
o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno – gospodarczego regionu” w wysokości
4.193.000,00 zł, tj. 60% wartości inwestycji. Ze środków uzyskanych z opłat za
korzystanie ze środowiska zaplanowano
kwotę 1.800.000,00 zł, w tym planuje się
przeznaczyć dotację na pomoc finansową
dla gmin z terenu powiatu kozienickiego
na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
w kwocie 1.703.000,00 zł, dla Starostwa
Powiatowego kwotę 60.000,00 zł, dla jednostek powiatowych: Zarząd Dróg w Kozienicach kwotę 12.000,00 zł, dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kwotę
10.000,00 zł, na edukację ekologiczną dla
jednostek oświatowych i Starostwa Powiatowego kwotę 15.000,00 zł.
W ramach rozwoju przedsiębiorczości Powiat Kozienicki jest uczestnikiem
projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski w ramach dofinansowania ze
Dokończenie na str. 4
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środków finansowych UE pn. Regionalne
partnerstwo samorządów Mazowsza dla
aktywizacji społeczeństwa informacyjnego
w zakresie e-administracji i geoinformacji.
Przedsięwzięcie realizowane jest w latach
2016 – 2019, na 2018 rok udział własny
powiatu zaplanowany został w wysokości
195.083,00 zł. Na programy i projekty finansowe z udziałem środków funduszy europejskich zaplanowano wydatki w kwocie
689.835,17 zł, w tym na zadania inwestycyjne kwota 215.083,00 zł, na zadania bieżące kwota 474.752,17 zł.
Na 2018 r. planuje się udzielenie dotacji z budżetu powiatu w kwocie 4.301.685,00 zł. Będą to dotacje
podmiotowe w kwocie 941.820,00 zł,
z tego podmiotom należącym do sektora finansów publicznych 267.304,00 zł
i podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych 674.516,00 zł
(szkoły niepubliczne zgodnie z zasadami
przyjętymi w formie uchwały przez organ stanowiący), a także dotacje celowe
w kwocie 3.359.865,00 zł, z tego udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych m.in. gminom
i innym powiatom 3.284.139,00 zł i podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych 75.726,00 zł (dla sto-

28 grudnia 2017 roku odbyła się
XXXVII Sesja Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Minutą ciszy
uczczono pamięć Anny Kurp Radnej
Rady Powiatu Kozienickiego – zmarłej
30 listopada. W związku z wygaśnięciem mandatu Anny Kurp, na podstawie

Nasz Powiat * 4

warzyszeń – w ramach ustawy o pożytku
publicznym), w tym na nieodpłatną pomoc prawną 60.726,00 zł, na kulturę fizyczną 10.000,00 zł, na opiekę społeczną
5.000,00 zł.
Na obsługę długu zaplanowano kwotę
w wysokości 1.620.254,52 zł, w tym odsetki od wyemitowanych obligacji kwotę
300.000,00 zł, a na wypłaty z tytułu poręczenia kredytu dla Szpitala Powiatowego
kwotę 1.320.254,52 zł.
W budżecie powiatu na 2018 rok
utworzono rezerwy: ogólną w kwocie 130.000,00 zł i celowe w kwocie
290.000,00 zł, w tym: celowa oświatowa
w kwocie 200.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
w kwocie 90.000,00 zł.
Zadłużenie powiatu na dzień 1 stycznia 2018 roku wynosi 9.000.000,00 zł.
Jadwiga Kręcisz Skarbnik Powiatu Kozienickiego dodaje: W 2018 roku planowany jest wykup obligacji w kwocie
700.000,00 zł, rozchód z tego tytułu
będzie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych. Wolne środki pozostaną między innymi z tytułu niezrealizowanych zadań inwestycyjnych
przesuniętych na lata następne. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosić będzie 8.300.000,00 zł. Wskaźnik

zadłużenia do planowanych dochodów na
1 stycznia 2018 r. wynosi 16,32%.
Jak dodaje Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung: Uchwalony budżet
powiatu na 2018 rok zabezpiecza środki
na podstawowe i obligatoryjne zadania
realizowane przez Powiat. Ponad 12%
wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe i chociaż jest to mniejsza kwota,
niż w roku ubiegłym, to nie jest to mało,
biorąc pod uwagę źródła ustawowych dochodów powiatu.
Uchwalony budżet zakłada również
dalszą współpracę z gminami w zakresie
inwestycji.
W budżecie na 2018 rok zaplanowano bowiem dotacje celowe na pomoc
finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego m.in.
ponad 750.000,00 zł na zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony
wód, 400.000,00 zł na modernizację
energooszczędnego oświetlenia ulicznego, czy też ponad 550.000,00 zł na
zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi. Wyrażam
nadzieję, że tak jak to miało miejsce
w poprzednim roku, tak i w tym uda się
nam wspólnie zrealizować uchwalony
budżet.
oprac. MONIKA WIRASZKA

postanowienia Komisarza Wyborczego
w Radomiu z dnia 20 grudnia 2017 r.,
w sprawie obsadzenia mandatu Radnego Rady Powiatu Kozienickiego, na
jej miejsce wstąpił Krzysztof Tomasz
Sałek – kandydat z tej samej listy KW
Platforma Obywatelska, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów. Przed rozpoczęciem obrad
nowy Radny Rady Powiatu Kozienickiego złożył ślubowanie.
Radni po wysłuchaniu sprawozdania
Starosty z prac Zarządu oraz Sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego podjęli uchwały w sprawach:
– zatwierdzenia rocznego planu kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Kozienickiego na 2018 rok,
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata
2017 – 2028,
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
– przekazania prowadzenia Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku Województwu Mazowieckiemu,
– sprzedaży Województwu Mazowieckiemu w trybie bezprzetargowym nie-

ruchomości gruntowej zabudowanej
położonej w Garbatce-Letnisku ozn.
działki nr: 291, 295.
Następnie po przedstawieniu projektu
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na
lata 2018 – 2028 oraz projektu uchwały
budżetowej na 2018 rok, a także opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:
o przedłożonym przez Zarząd Powiatu
Kozienickiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2018 – 2028 i o przedłożonym przez
Zarząd Powiatu w Kozienicach projekcie
Uchwały Budżetowej na rok 2018 oraz
możliwości sfinansowania planowanego
w budżecie deficytu, podjęto uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kozienickiego na lata
2018 – 2028, po czym przy 15 głosach
za, 3 głosach wstrzymujących i 1 przeciw Radni podjęli uchwałę budżetową
na 2018 rok.
MONIKA WIRASZKA
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”
www.kozienicepowiat.pl
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Sezon zimowy, w tym ferie to okres
radosny dla dzieci, ale niesie ze sobą również wiele niebezpieczeństw, w wyniku
których łatwo stracić zdrowie, a nawet
życie. W związku z tym, 9 stycznia br.
w Kozienickim Centrum Kulturalno-Artystycznym pod patronatem honorowym
Wojewody Mazowieckiego przeprowadzona została konferencja inaugurująca
akcję „BEZPIECZNE FERIE 2018” na
terenie woj. mazowieckiego.
Konferencja miała na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat
występujących zagrożeń. Niewiele osób
zdaje sobie sprawę z tego, że nasze domy,
które kojarzymy jako „twierdza bezpieczeństwa”, są w rzeczywistości pełne zagrożeń takich jak np. pożary, czy zatrucia
tlenkiem węgla. Jeżeli zlekceważymy te
niebezpieczeństwa i nie zadbamy np.
o właściwe użytkowanie urządzeń grzewczych, instalacji elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych, czy kominowych
oraz nie zapewnimy odpowiedniego alarmowania poprzez czujki dymu, czy czadu, to ta „twierdza” może okazać się pułapką bez wyjścia, tragiczną w skutkach,
co niestety potwierdzają statystyki zgonów. Ale ferie zimowe to oczywiście również zabawa na świeżym powietrzu, która
także może mieć przykre konsekwencje
wynikające np. z korzystania z nieodpowiednich lodowisk, czy niewłaściwej
organizacji kuligów. Spędzanie wolnego
czasu w domu przed komputerem wcale
nie jest lepszym rozwiązaniem, ponieważ
coraz większe znaczenie mają zagrożenia
w cyberprzestrzeni.
Podczas konferencji mieszkańcy powiatu kozienickiego mogli spotkać się
i porozmawiać ze strażakami, policjanta-

mi oraz przedstawicielami Krajowej Izby
Kominiarzy.
W programie konferencji przewidziano wystąpienia dotyczące m.in.:
• kampanii informacyjnej „Bezpieczne
Ferie 2018” na terenie województwa
mazowieckiego,
• akcji mazowieckich strażaków „Bezpieczne Lodowiska 2018”,
• zagrożeń związanych z korzystaniem
z „dzikich lodowisk” na zamarzniętych akwenach,
• akcji „Bezpieczne Ferie 2018” z mazowieckimi policjantami,
• kampanii społecznej MSWiA „Czad
i ogień. Obudź czujność” na terenie
woj. mazowieckiego (przeciwdziałanie pożarom oraz zatruciom tlenkiem
węgla w obiektach mieszkalnych),
• szkód kominowych w budownictwie
mieszkalnym (spotkanie z kominiarzem),

• zajęć praktycznych m. in. z udzielania
kwalifikowanej pierwszej pomocy,
czy prezentowania sposobu działania
czujek tlenku węgla oraz dymu.
W spotkaniu udział wzięli m.in. Artur
Standowicz Wicewojewoda Mazowiecki,
st. bryg. Bogdan Łasica Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP, Andrzej Jung
Starosta Powiatu Kozienickiego, Małgorzata Bebelska i Igor Czerwiński Zastępcy
Burmistrza Gminy Kozienice, st. kpt. Kamil Bieńkowski Komendant Powiatowy
PSP w Kozienicach, kom. Dariusz Szewc
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kozienicach, Mirosław Antos Wiceprezes Krajowej Izby Kominiarzy.
Przeprowadzona konferencja to tylko
jeden z etapów całej kampanii. Jednocześnie w wybranych szkołach przeprowadzane są spotkania dzieci i nauczycieli
ze strażakami oraz policjantami, gdzie
w mniejszych grupach poruszana jest tematyka bezpieczeństwa.
Pamiętajmy, że zawsze lepiej jest zapobiegać wypadkom niż reagować. Mamy
nadzieję, że te wszystkie działania profilaktyczne sprawią, że z roku na rok liczba osób poszkodowanych będzie coraz
mniejsza, a ferie zimowe będą okresem
spędzonym mile i rozważnie, czego życzy
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Kozienicach.
Fot. st. kpt. Jacek Wejman – KP PSP
Kozienice, kpt. Radosław Kozicki – KW
PSP w Warszawie.
st. kpt. PAWEŁ KOWALSKI
Oficer Prasowy KP PSP Kozienice
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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12 stycznia w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Siedlisko Gnysiówka w Garbatce Zbyczyn zorganizowane
zostało spotkanie dotyczące przekazania
przez Powiat Kozienicki Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku do prowadzenia przez Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego.
Uroczystość rozpoczął Mirosław
Dziedzicki Dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych, który powitał
licznie zgromadzonych gości, wśród
których znaleźli się m.in. Leszek Ruszczyk Poseł na Sejm RP, Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego, Rafał Rajkowski Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego,
Zbigniew Gołąbek i Jan Rejczak Radni
Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Marek Miesztalski Skarbnik Województwa Mazowieckiego, Andrzej
Jung Starosta Powiatu Kozienickiego,
Krzysztof Stalmach Wicestarosta, Małgorzata Bebelska Zastępca Burmistrza
Gminy Kozienice, Jarosław Chlewicki
Sekretarz Powiatu, Teresa Fryszkiewicz
Sekretarz Gminy Garbatka-Letnisko,
Jadwiga Kręcisz Skarbnik Powiatu,
Zenon Kurkowski wieloletni dyrektor
Zespołu Szkół oraz przedstawiciele
Nadleśnictw Kozienice i Zwoleń, Kozienickiego Parku Krajobrazowego,
placówek i instytucji z terenu Powiatu
Kozienickiego, firm zaprzyjaźnionych
i współpracujących z garbacką szkołą.
Dyrektor pokrótce przybliżył także
historię, działającej od 9 października
1948 roku placówki: Potrzeby rynku
w okresie powojennym skłoniły wielu
mieszkańców do rozpoczęcia starań,

mających na celu zorganizowanie na
terenie Garbatki szkoły zawodowej
o kierunku stolarskim. Ówczesne Władze Oświatowe w Kielcach wyraziły
pozytywną opinię i chętni uczniowie
mogli rozpocząć edukację w trzyletniej
Publicznej Średniej Szkole Zawodowej.
W kolejnym roku dyrektor otrzymał pozwolenie na lokalizację i budowę szkoły
oraz warsztatów szkolnych, które usytuowane zostały przy ulicy Kolejowej,
dzisiejsza Hanki Lewandowicz. Dzięki
ogromnemu wysiłkowi ze strony kadry
nauczycielskiej, jak i również młodzieży szkolnej w budowaniu i remontowaniu baraków szkolnych, następny rok
szkolny wzbogacony został o dodatkową ofertę edukacyjną, jaką było krawiectwo. W roku szkolnym 1949/1950
rozpoczęły naukę cztery klasy o dwóch
branżach: dwie klasy stolarskie i dwie

krawieckie – konfekcji lekkiej i ciężkiej.
Andrzej Jung Starosta Kozienicki,
w kilku słowach podsumował 19 lat,
podczas których organem prowadzącym
dla Zespołu Szkół był Powiat: sprawy
własności, przeniesienie warsztatów do
hali, wygospodarowanie pomieszczeń
i urządzenie w nich pracowni, modernizacja systemu grzewczego i zakup komputerów to jedne z pierwszych przedsiewzięć realizowanych przez Zarząd
Powiatu i ówczesnego starostę – przypomniał starosta.
Najważniejszym punktem spotkania
było przekazanie symbolicznego klucza
do szkoły przez Starostę Kozienickiego
Andrzeja Junga Marszałkowi Adamowi
Struzikowi ten klucz nie jest tylko do
szkoły, ale również do jej przyszłości
stwierdził Marszałek. W swoim przemówieniu podkreślił także ponadregionalny charakter garbackiej szkoły,
która kształci w kierunkach, może dziś
mało popularnych, ale ważnych dla
gospodarki Mazowsza. Zapewnił również, iż przejęcie szkoły to zobowiązanie do dbania o jej rozwój pod każdym
względem.
Kończąc oficjalną część spotkania,
Mirosław Dziedzicki zaprosił wszystkich do zwiedzenia, przygotowanej specjalnie na tę okoliczność, wystawy prac
uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku oraz na uroczysty obiad.
SABINA SEMENIUK
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kozienicach
20 grudnia 2017 r. został podpisany protokół końcowego odbioru dla robót zaplanowanych w projekcie pn. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność
energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
Całkowita wartość projektu – 1 883 476,00 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1 110 996,91 zł, w tym
wysokość dofinansowania w ramach pomocy de minimis – 133 319,64 zł. Wkład własny z budżetu Powiatu Kozienickiego – 772 479,09 zł.
Prace zaplanowane w projekcie przebiegły bez zakłóceń, a wykonawca w terminie zakończył prace budowlane.
Zakres projektu obejmował następujące zadania:
1. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu.
2. Prace projektowe.
3. Prace budowlane, w tym:
• wymianę stolarki okiennej,
• ocieplenie ścian zewnętrznych,
• ocieplenie stropodachu wentylowanego,
• wymianę stolarki drzwiowej,
• modernizację instalacji centralnego ogrzewania – zamontowanie zaworów regulacyjnych podpionowych, wymianę przewodów
instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie instalacji, wymianę grzejników i regulację instalacji c.o.,
• budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędnymi instalacjami elektrycznymi na dachu budynku,
• montaż neuroregulatora.
4. Działania informacyjno – promocyjne.
Zrealizowane prace inwestycyjne przyczynią się m.in. do:
– ograniczenia zużycia ciepła i energii elektrycznej,
– poprawy stanu jakości powietrza,
– dostosowania budynku administracyjnego do obowiązujących norm termomodernizacyjnych,
– poprawy komfortu cieplnego w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Kozienicach,
– poprawy wizerunku Powiatu Kozienickiego jako jednostki samorządowej propagującej odnawialne źródła energii.
Celem głównym projektu pn. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach”
była poprawa stanu i efektywności energetycznej budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Osiągnięcie
założonego celu głównego umożliwi racjonalną i oszczędną gospodarkę zasobami energetycznymi w budynku, prowadzącą między
innymi do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych i zmniejszenia produkowanych zanieczyszczeń środowiska, umożliwi także poprawę komfortu korzystania ze zmodernizowanego budynku. Realizacja projektu w znacznym stopniu przyczyni się do zwiększenia
efektywności energetycznej budynku Starostwa oraz zmniejszenia ilości emisji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Dzięki
realizacji inwestycji zostanie znacznie ograniczona emisja gazów cieplarnianych. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną
ograniczy zużycie paliw kopalnych, co z kolei spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Przedsięwzięcia na rzecz wspierania efektywności energetycznej i ograniczania niskiej emisji stanowią celowe działania władz lokalnych, wynikające z dokumentów strategicznych na poziomie lokalnym m.in. Strategii Rozwoju Powiatu Kozienickiego do roku 2020,
Programu Ochrony Środowiska Gminy Kozienice na lata 2016 – 2019 z perspektywą do 2023 r. – projekt Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Kozienice na lata 2016 – 2020. W szczególności Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wskazuje na szereg zadań
przewidzianych do realizacji zadań związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną i powiązanych z niniejszym projektem termomodernizacyjnym. Zadania planowane na lata 2016 – 2020 obejmują m.in. termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz
instalację systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Kozienickiego i Gminy Kozienice.
Stanowisko ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Powiatu
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Projekt Powiatu Kozienickiego pt.: „Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie
metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych.” jest realizowanyw ramach Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (ASI).
Projekt ASI realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020,
Osi priorytetowej II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 – E-usługi,
Poddziałania 2.1.1 – E-usługi dla Mazowsza,Typ projektów: e-administracja.
Cele projektu: Tworzenie spójnej, aktualnej i zharmonizowanej informacji przestrzennej o sieciach uzbrojenia terenu poprzez
usprawnienie procesów organizacyjnych, technicznych oraz technologicznych. Usprawnienie tych procesów przyczyni się do poprawy jakości i wiarygodności danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu, obniżenia kosztów ich prowadzenia oraz podniesienia
poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorców.
Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności poprzez usługi do zbiorów danych przestrzennych i metadanych pozostających
w dyspozycji administracji publicznej. Harmonizacja rejestrów publicznych prowadzonych w systemach teleinformatycznych pozytywnie wpłynie na jakość danych przestrzennych oraz zapewni ich interoperacyjność.
Projekt stworzy warunki efektywnego stosowania informacji przestrzennej w regionie oraz usprawni kontakty urząd – przedsiębiorca – obywatel. Ma również istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wypracowania regionalnego modelu
elektronicznej administracji w województwie mazowieckim.
Planowane efekty:
1. utworzenie BDOT500;
2. utworzenie inicjalnej bazy GESUT lub/i aktualizacja istniejącej inicjalnej bazy GESUT;
3. wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów danych bazy GESUT oraz
BDOT500;
4. uruchomienie w Powiecie Kozienickim usług danych przestrzennych, z uwzględnieniem odpowiednich poziomów dojrzałości ze
zbiorów danych Powiatu Kozienickiego:
• ewidencji gruntów i budynków EGiB,
• bazy danych obiektów topograficznych BDOT500,
• geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu GESUT,
• bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych BDSOG.
Okres realizacji: 2017 – 2019
Całkowita wartość projektu: 98 262 267, 96 zł
Wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 78 609 814, 36 zł

20 grudnia oddany został do użytku
wyremontowany most wraz z dojazdami
w ciągu drogi powiatowej nr 1720W
Opatkowice – Holendry Kuźmińskie,
w miejscowości Holendry Piotrkowskie, gmina Kozienice.
Przy odbiorze inwestycji obecni
byli Andrzej Jung Starosta Powiatu
Kozienickiego, Wiesław Kaczkowski
Sołtys wsi Holendry Piotrkowskie,
Marcin Łopuszański Dyrektor Zarządu
Dróg Powiatowych w Kozienicach, Jacek Śmietanka Inspektor Nadzoru oraz
Wiesław Zdzisław Kosonóg właściciel
Firmy Budowlano-Remontowej „Budrem-1”, wykonawca inwestycji.
Komisję odbiorową tworzyli pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych
w Kozienicach: Sławomir Boryczka
przewodniczący komisji oraz Teresa
Majewska i Tomasz Dróżdż członkowie komisji.
Koszt inwestycji wyniósł 1 149 804,15 zł
i współfinansowany został ze środków Bu-
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dżetu Państwa, Powiatu Kozienickiego oraz
Gminy Kozienice.
SABINA SEMENIUK

Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”
www.kozienicepowiat.pl
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28 grudnia zakończyło się głosowanie w 24. Plebiscycie Sportowym Ziemi
Radomskiej 2017 r., organizowanym
przez Radomski Oddział Echa Dnia.
Od 3 listopada do 28 grudnia 2017 r.
czytelnicy Echa Dnia mogli głosować na
swoich faworytów poprzez stronę internetową, kupony w gazecie, wysyłając sms-a
lub poprzez fanpage Echa Dnia na facebooku. W każdym z powiatów regionu
radomskiego wybrano 3 sportowców, Trenera Roku, Sportowy Talent, Nauczyciela
Roku W-F oraz Drużynę Amatorów.
Sportowcem Roku 2017 w Powiecie
Kozienickim została Wiktoria Wróbel
(pływanie) – reprezentantka UKS Aquator Kozienice. Drugie miejsce zajął
Jakub Caban (tenis stołowy) – reprezentujący KTS Energię Kozienice. Trzecie
miejsce z kolei przypadło Łukaszowi Łuczyńskiemu (karate) z Nadwiślańskiego
Klubu Sportów Walki WULKAN.
Sportowym Talentem Roku 2017
w Powiecie Kozienickim został Antoni
Stępień (piłka nożna) reprezentant Jastrzębia Głowaczów.
Trenerem Roku 2017 w Powiecie Kozienickim został Andrzej Suwała (NKSW

Zespół Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach zdobył zaszczytny
tytuł „Złotej Mazowieckiej Szkoły Aktywnej Turystycznie 2017” w konkursie organizowanym przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego i Mazowieckie Forum
Oddziałów PTTK. Oprócz tytułu, szkoła
otrzymała Puchar Przechodni Marszałka
Województwa Mazowieckiego oraz uzyskała prawo posługiwania się tarczą „Złotej Szkoły”. Uroczystość wręczenia nagród
odbyła się w Warszawie 9 grudnia 2017 r.
W konkursie oceniana była cała działalność turystyczna szkół w roku szkolnym
2016/2017. Pod uwagę brano liczbę zorganizowanych wycieczek, liczbę uczestników oraz zróżnicowanie form uprawianej
turystyki. Liczyło się również to, że szkoła
oprócz wycieczek krajoznawczych organizuje liczne imprezy turystyki kwalifikowanej: rajdy piesze i górskie, spływy kajakowe,
wycieczki rowerowe i marsze na orientację.
Kryteria konkursu uwzględniały również udział w konkursach i turniejach
turystycznych oraz osiągnięcia indywidualne uczniów. W Zespole Szkół Nr 1
w ubiegłym roku szkolnym uczniowie brali
udział w Ogólnopolskim Młodzieżowym
Turnieju Turystyczno – Krajoznawczym,
w którym dotarli aż do finału centralnego w Ustrzykach Dolnych, gdzie zajęli
www.kozienicepowiat.pl

WULKAN), Nauczycielem Roku W-F
wybrano Krzysztofa Cabana – nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej nr
4 im. Jana Pawła II w Kozienicach. Tytuł
Drużyny Roku 2017 w Powiecie Kozienickim uzyskał Legion II Głowaczów.
5 stycznia w Szkole Muzycznej im.
Oskara Kolberga w Radomiu odbył się
uroczysty koncert finałowy 24. Plebiscytu Sportowego Ziemi Radomskiej 2017,

podczas którego nagrodzono wszystkich
laureatów. Następnie wszyscy sportowcy
oraz goście mogli bawić się na balu sportowca zorganizowanym w Restauracji
Leśny Dwór pod Skaryszewem.
Starosta Kozienicki Andrzej Jung
sprawował Patronat Honorowy nad Plebiscytem. Wszystkim laureatom serdecznie
gratulujemy.
MONIKA WIRASZKA

V miejsce. W Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym zajmowali wysokie miejsca na etapie wojewódzkim.
Dwóch uczniów uczestniczyło w etapie
wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu
Krasomówczego.
Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 angażowali się w działalność Szkolnego Koła
Krajoznawczo-Turystycznego „Protektory”.
Pomagali między innymi przy organizacji
etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego
Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego, który odbył się w maju
2017 r. właśnie w Zespole Szkół. Pracowali
także jako wolontariusze podczas Regional-

nej Konferencji Oddziałów PTTK Województwa Mazowieckiego, która odbyła się
w Kozienicach. Ta działalność na rzecz turystyki była również oceniana w konkursie.
Prestiżowy tytuł „Złotej Mazowieckiej Szkoły Aktywnej Turystycznie 2017”
to efekt zaangażowania wielu nauczycieli
i uczniów w turystykę szkolną, która pełni ważną rolę w działalności wychowawczej i dydaktycznej Zespołu Szkół Nr 1.
MIROSŁAW MAZUR
Materiał filmowy na wyżej wymieniony temat dostępny jest na stronie
internetowej www.kozienicepowiat.pl
w zakładce TV „Nasz Powiat”
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Oddany do użytku 19 grudnia 2017 r.
blok 1 075 MW w należącej do Grupy Enea,
Elektrowni Kozienice, to kluczowa inwestycja w polskiej energetyce. Nowoczesny
blok energetyczny, to największa inwestycja
w historii Grupy Enea. B11, bo tak w skrócie nazywany jest blok, to rekordzista Polski pod względem sprawności i mocy oraz
jedna z największych jednostek tego typu
na świecie.
Wysokosprawny blok energetyczny ma moc 1 075 MW brutto. Używając
motoryzacyjnego porównania, to prawie
1,5 mln KM, czyli w przybliżeniu moc
2 000 bolidów Formuły 1. Dzięki wysokiej sprawności wytwarzania energii oraz
dużej dyspozycyjności na poziomie ponad
92 proc., to największa i najsprawniejsza
jednostka wytwórcza opalana węglem kamiennym w historii krajowej energetyki.
Sprawność bloku wynosi 45,6 proc.
Blok pracuje na nadkrytyczne parametry
pary, co oznacza uzyskiwanie tej samej
ilości energii przy mniejszym zużyciu
węgla i gwarantuje stosunkowo niskie
koszty wytworzenia energii.
Wyróżnikiem B11 są najnowocześniejsze, innowacyjne i ekologiczne
rozwiązania. Również w zakresie kotła i turbiny zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. Blok
został zaprojektowany tak, by spełniać
restrykcyjne normy środowiskowe Unii

R

ok 2012 – przetarg na budowę
bloku energetycznego o mocy
1075 MW wygrywa konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe
GmbH (MHPSE) i Polimex-Mostostal.
Rozpoczyna się budowa.
ok 2013 – wzmocnienie gruntu na
placu budowy; wielkie betonowanie fundamentu kotłowni i turbozespołu; rozpoczęcie prac przy konstrukcji
nośnej kotła, budowie chłodni kominowej i Instalacji Odsiarczania Spalin
(IOS).
Na placu budowy wbito ponad 1 600
żelbetonowych pali, które wzmocniły
grunt.
Betonowanie fundamentu kotłowni
było największym jednorazowym betonowaniem na budowie. Trwało 5 dni,

R
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Europejskiej. Bezpieczeństwo i poszanowanie środowiska zapewnia system wydajnych filtrów i instalacji, w tym instalacja odazotowania, elektrofiltry i instalacja
odsiarczania.
Blok nr 11 zwiększa moc wytwórczą
Elektrowni Kozienice w Świerżach Górnych o 1/3 do poziomu około 4 000 MW, co
pozwoli Enei Wytwarzanie osiągnąć 13 proc.
udziału w rynku produkcji energii elektrycznej w Polsce. Nowa jednostka wytwórcza
przedłuży funkcjonowanie elektrowni o co
najmniej 40 lat. Prąd z Kozienic będzie trafiać do co dziewiątego Polaka.

przez 24 godziny na dobę, z udziałem
25 betonowozów. Zużyto 22 tysiące
m3 betonu. Materiał produkowany był
przez trzy węzły betoniarskie – dwa
ulokowane bezpośrednio przy budowie
i jeden w Górze Kalwarii. Wjazd na
teren budowy betonowozów o objętości 9 m3 odbywał się średnio co 3 – 4
minuty.
Drugie pod względem wielkości
ciągłe betonowanie to wylanie płyty dolnej fundamentu turbozespołu.
W obiekcie maszynowni wylano około 8 tysięcy m3 betonu. Prace trwały
4 dni, betonowanie odbywało się za
pomocą 3 pomp pracujących z wydajnością około 100 – 110 m3 wylanego
betonu na każdą godzinę betonowania.

Inwestycja Grupy Enea jest ważnym filarem bezpieczeństwa energetycznego Polski i stabilizatorem
krajowego systemu energetycznego.
Produkcja w Elektrowni Kozienice zabezpieczy rosnące zapotrzebowanie Polaków na energię elektryczną.
Realizacja inwestycji rozpoczęła się
w 2012 roku, kamień węgielny pod budowę wmurowano 21 listopada. Wykonawcą w formie „pod klucz” jest konsorcjum
Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH (MHPSE) i Polimex-Mostostal.
Wartość inwestycji to 6,4 mld zł brutto.

R

ok 2014 – montaż słupów głównej
konstrukcji nośnej kotła.
Konstrukcję stanowi układ belek
o łącznym ciężarze 446 ton. Cztery
słupy głównej konstrukcji nośnej kotła zostały posadowione na fundamencie. Całość konstrukcji stalowej waży
3250 ton i została dostarczona specjalnym transportem drogowym bezpośrednio na plac budowy. Najcięższe,
ważące 180 ton elementy były podnoszone na wysokość 100 metrów za
pomocą dwóch dźwigów gąsienicowych. Zmontowana konstrukcja dała
początek montażowi wytwornicy pary
o parametrach nadkrytycznych. Od
tego momentu przez 3 miesiące konstrukcja kotła rosła co tydzień o kilkanaście metrów.
www.kozienicepowiat.pl
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ok 2015 – główne urządzenie nowego bloku – generator – przetransportowano do elektrowni; chłodnia
kominowa osiąga docelową wysokość
185 metrów.
Generator o mocy 1 075 MW przypłynął do portu w Gdyni z Japonii.
Jego producentem jest Mitsubishi Hitachi Power Systems, produkcja trwała
ponad rok, a podróż morska z Japonii
– dwa miesiące. Potężna konstrukcja
waży 490 ton, jest długa na 14,5 metra i ma średnicę ponad 4 metry. Ta
największa jednostka wytwarzająca
energię elektryczną w Polsce do elektrowni została przetransportowana
drogą kolejową – zawieszona pomiędzy specjalnymi wagonami. Operacja
zdjęcia generatora z wagonów, podnie-

sienia go na wysokość 17 m nad ziemią
i umieszczenia w docelowym miejscu
maszynowni trwała kilka dni i wymagała ścisłej współpracy logistycznej.
ok 2016 – zakończenie montażu kotła i próba wodna kotła.
Podczas próby kocioł i całą instalację wypełniono wodą. Następnie stopniowo podnoszono ciśnienie wody do
514 barów. Ponad 70 tysięcy spawów
musiało wytrzymać to ekstremalne
ciśnienie. Dzięki próbie sprawdzono
szczelność układu ciśnieniowego kotła. Próba odbyła się pod nadzorem
Jednostki Notyfikującej Urzędu Dozoru Technicznego Cert, która wystawiła
certyfikat.
ok 2017 – pierwsza synchronizacja nowego bloku, oddanie bloku

R

R

do użytku.
Synchronizacja
miała
miejsce
1 września, a poprzedzało ją uruchomienie wszystkich układów technologicznych. Polegała ona na synchronicznym załączeniu generatora do
pracy z siecią elektroenergetyczną.
9 września, po wstępnych fazach rozruchu, nowy blok osiągnął moc nominalną – największą w historii polskiej
energetyki dla pojedynczej jednostki
wytwórczej. Następnie na bloku przeprowadzono tzw. testy obciążeniowe,
rozpoczął się ruch regulacyjny i przeprowadzone zostały testy odbiorowe.
W listopadzie rozpoczął się 720-godzinny ruch próbny.
19 grudnia blok 11 w Elektrowni Kozienice został oddany do użytku.

B11
• moc: 1075 MW
• sprawność: 45,6 proc.
• dyspozycyjność: ponad 92 proc.

Turbozespół (turbina i generator)
• wyprodukowany w Japonii
• łączna masa to 2 500 ton
• prędkość obrotowa turbiny: 3 000 obrotów na minutę

Kocioł przepływowy (zawieszony na czterech słupach):
• paliwo: węgiel kamienny
• w ciągu godziny kocioł produkuje 3 000 ton pary
• parametry pary: 6200 C i 250 barów

Chłodnia kominowa
• wysokość: 185 metrów
• konstrukcja opiera się na 44 słupach podporowych
• średnica u podstawy: 141,5 metrów

•
•
•
•
•

•
•

Tę skomplikowaną i nowoczesną instalację budowano przez ponad 5 lat. W szczytowym momencie na placu budowy pracowało jednocześnie 3,2 tys. osób. Cały projekt złożony był z 30 tys. szczegółowych zadań. Ich precyzyjne wykonanie sprawiło, że
dziś cała skomplikowana instalacja produkuje prąd.
Budynek kotłowni w szczytowym punkcie ma 106 metrów wysokości. Stworzenie jego fundamentu wiązało się z największym
ciągłym betonowaniem na budowie bloku. Trwało ono nieprzerwanie 24 h przez 5 dni. Wylano 22 tys. m3 betonu, to pojemność
około 8 basenów olimpijskich.
We wnętrzu kotłowni znajduje się kocioł. Jego wykonanie wymagało 70 tys. precyzyjnych spawów, waży 4,5 tys. ton. Kocioł
jest zawieszony w powietrzu na czterech stalowych słupach, gdyż wraz z rozgrzaniem i napełnieniem go cała konstrukcja
wydłuża się o około metr.
Temperatura spalania w kotle wynosi około 1400 stopni Celsjusza. Kocioł w ciągu godziny produkuje 3 tys. ton pary. Cały
blok działa na nadkrytyczne parametry pary, co oznacza, że para w instalacji osiąga maksymalnie ponad 620 stopni Celsjusza
i ciśnienie 250 barów. Takie ciśnienie panuje w oceanie na głębokości około 2,5 tys. metrów.
W maszynowni znajduje się jeden z najnowocześniejszych na świecie turbozespołów wytwarzających prąd. Turbina i generator mają razem 53 m długości. Ich łączna masa to 2,5 tys. ton. Cały turbozespół wykonany został w Japonii. Napędzana parą
z kotła turbina obraca się z prędkością 3 tys. obrotów na minutę, czyli 50 razy w ciągu sekundy! Dzięki temu w generatorze
wytwarzany jest prąd.
Turbozespół w ciągu roku może wyprodukować 6 TWh energii. To tyle, by przez cały rok ładować do pełna pół miliona średniej wielkości samochodów elektrycznych.
Nad Elektrownią Kozienice góruje wybudowana na potrzeby B11 chłodnia kominowa o wysokości 185 metrów. Jej średnica
u podstaw wynosi 141,5 metra. Gigantyczna konstrukcja opiera się na 44 słupach podporowych. Przy sprzyjających warunkach
chłodnię kominową widać z Warszawy.
Źródło: ENEA

www.kozienicepowiat.pl
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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa
informuje
rolników o możliwości złożenia wniosku
o przyznanie płatności na 2018 rok za
pośrednictwem nowej aplikacji eWniosekPlus.
Aplikacja ta dostępna będzie na stronie internetowej www.arimr.gov.pl od
15 marca 2018 r.
Składając wniosek o przyznanie
płatności za pomocą aplikacji eWniosekPlus zyskujesz:
• Możliwość złożenia wniosku bez
konieczności modyfikowania danych w przypadku, gdy powierzchnie deklarowane do płatności nie
uległy zmianie w stosunku do poprzedniego roku (uproszczony tryb
składania wniosku).
• Dane we wniosku wygenerowane
na podstawie danych z wniosku
z poprzedniego roku z dostępem do
aktualnych danych referencyjnych.
• Automatyczne wypełnianie części
wniosku na podstawie rysowanych
upraw.
• Wyświetlane na bieżąco w trakcie
wypełniania wniosku wskazówki
w zakresie uzupełniania pól i dołączania wymaganych załączników.
• Wyświetlane podczas wypełnienia wniosku komunikaty o stwierdzonych brakach lub błędach we
wniosku. Ich poprawienie lub uzupełnienie przed zatwierdzeniem
i wysłaniem do ARiMR wniosku
pozwoli uniknąć zmniejszeń kwot
płatności ze względu na stwierdzone nieprawidłowości.
• Kontrole wstępne w zakresie przekroczenia maksymalnego kwalifikowalnego obszaru do płatności
oraz kontrole krzyżowe umożliwiające korygowanie danych w okresie składania wniosków bez ryzyka zmniejszeń i kar w zakresie
płatności.
• Prawidłowo wypełnione wnioski
w aplikacji eWniosekPlus nie będą
wymagały dodatkowych wyjaśnień
składanych przez rolników, co
w konsekwencji przyspieszy obsługę wniosku oraz da szansę na
wcześniejszą wypłatę płatności.
Jak skorzystać?
– Zaloguj się za pomocą dotychczasowego konta (loginu i hasła), a jeśli
go nie masz utwórz nowe konto na
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stronie www.arimr.gov.pl w zakładce eWniosekPlus.
Do założenia konta wystarczy podać
trzy dane weryfikacyjne:
• numer identyfikacyjny – „numer gospodarstwa”,
• kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku 2017 (w przypadku,
gdy rolnik w danym dniu otrzymał
więcej niż jeden przelew należy
wprowadzić kwotę największego przelewu, w przypadku braku
otrzymania przelewu od ARiMR
w roku 2017 należy wprowadzić
wartość 0),
• 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego wskazanego we
wniosku o wpis do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności,
• adres e-mail – pole nieobowiązkowe.

– Wypełnij Wniosek o przyznanie płatności na rok 2018 i dołącz wymagane
dokumenty.
– Wyślij i pobierz potwierdzenie.
Dodatkowe informacje:
• Pod bezpłatnym numerem infolinii
800-38-00-84
• Na stronie internetowej www.arimr.
gov.pl
• Wysyłając e-mail na adres info@
arimr.gov.pl lub za pomocą formularza kontaktowego
• W Punktach Informacyjnych 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
www.kozienicepowiat.pl
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Nigdy nie jest za wcześnie, by wyrobić w dziecku pragnienie wiedzy. Im
szybciej wypracuje ono dobre techniki
uczenia się, tym łatwiej będzie mu z nich
korzystać w przyszłości. Jako rodzice
powinniście sami opanować skuteczne
techniki nauki, aby pomóc dziecku rozwijać się i wspierać je w nauce.
„Złote zasady” nauki dziecka
Bądź wzorem do naśladowania.
To rodzice muszą zapoczątkować u dziecka dobre nawyki. Dobre przyzwyczajenia
należy zacząć kształtować możliwie jak najwcześniej, najlepiej między pierwszym a drugim rokiem życia. Pierwsze lekcje zaczynają
się od obserwacji rodziców przy pracy.
Zaszczep miłość do nauki.
Niech dziecko wie, że nauka jest zabawą. Na długo, zanim dziecko zacznie
szkołę, rodzice powinni mu zaszczepić
zamiłowanie do nauki. Czytaj z dzieckiem, upewnij się, że dom jest pełen książek i zabawek, które mogą stymulować
jego umysł. Im bardziej pobudzana jest
ciekawość dziecka, tym bardziej prawdopodobne, że będzie szukało naukowego
wyjaśnienia nurtujących go pytań.
Naucz dziecko dawać z siebie wszystko.
Niech dziecko odczuwa satysfakcję
z dobrze wykonanej pracy. Upewnij się, że
wie, że robi coś dobrze. Nie chodzi o naukę
dla pochwał, czy to w domu czy w szkole.
Naucz dziecko, że wszystko co robi, robi
dla siebie, dlatego powinno być dumne ze
swoich sukcesów. Spraw, by jego osiągnięcia budowały w nim pewność siebie.
Naucz dziecko wytrwałości.
W celu stworzenia dobrych nawyków,
rodzice muszą nauczyć dziecko jak być
wytrwałym i nie poddawać się przeciwnościom. Najważniejsze, by dziecko koncentrowało się na tym, co robi i konsekwentnie dążyło do celu.
Naucz dziecko odpowiedzialności.
Gdy dziecko zacznie naukę w szkole,
odpowiedzialność będzie chyba najistotniejszą jego cechą. Dziecko musi sobie

zdawać sprawę z tego, że samo odpowiada
za swoje decyzje. Musi umieć przewidzieć
konsekwencje swoich wyborów, nim zadecyduje np. czy chce się uczyć, czy może
woli grać w piłkę. Wykonywanie prac domowych jest również jego obowiązkiem
jako członka rodziny. Należy dopilnować,
by podeszło do tego z powagą.
Naucz dziecko dobrej organizacji.
Pomóż dziecku organizować różne sprawy. Na przykład zawsze zwracaj uwagę, by
po skończonej zabawie posprzątało po sobie zabawki. Jako nastolatek będzie musiało organizować nie tylko należące do niego
przedmioty, ale przede wszystkim swój czas.
Pomóż dziecku nauczyć się zarządzać
czasem.
Pomóż dziecku zorganizować plan zajęć pozaszkolnych. Ustalcie godziny konkretnych zajęć i trzymajcie się ich. Najlepiej, jeżeli dziecko będzie miało jakieś
zajęcia od samego początku, aż do końca
szkoły. Sprawdzaj również jak dziecko rozplanowuje swoją naukę. Większość sprawdzianów zapowiadanych jest z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem, dlatego jeżeli prawidłowo rozłożycie naukę w czasie
efekt będzie dużo lepszy, niż jeśli dziecko
zacznie się uczyć w ostatniej chwili.
Czytaj i zachęcaj dziecko do czytania.
Czytanie dziecku za młodu sprawia, że
miłość do książek utrzymuje się również,
gdy jest starsze. Zrób wszystko, by twoje dziecko weszło w świat nauki z dobrą
umiejętnością czytania.
Zachęcaj dziecko do zadawania pytań.
Zachęcaj dziecko do zadawania pytań dotyczących otaczającego je świata,
będziesz w ten sposób inspirować jego
ciekawość i chęć do nauki.
Pomóż dziecku być niezależnym myślicielem.
Rodzice powinni zadawać dziecku pytania, by zmusić je do samodzielnego myślenia.
Przekonaj dziecko, by zawsze było
przygotowane do lekcji.
Odpowiednie przygotowanie jest pod-

stawową zasadą sukcesu. Cokolwiek robimy,
musimy być do tego
przygotowani. Zachęcaj dziecko, by zawsze
przerobiło wszystko, co konieczne czy to
na zajęcia w szkole, czy poza nią.
Namawiaj dziecko do powtórek.
Przy nauce każdego przedmiotu ważne
jest, by rozumieć to, czego się uczy. Powtarzaj z dzieckiem materiał, a z czasem
nauczy się robić to samo. Nauka oparta jest
na ciągłym powtarzaniu materiału i umiejętności odtworzenia go własnymi słowami.
Zapewnij dziecku dobre warunki do
nauki.
Jako rodzic powinieneś zapewnić dziecku dobre miejsce do nauki. Gdy zacznie
chodzić do szkoły, powinno posiadać wygodnie biurko z dala od zabawek, telewizora
i wszystkiego, co może je dekoncentrować.
Okresowo sprawdzaj pracę dziecka.
Zapytaj je o zadanie domowe, poproś
o wyjaśnienie zasad projektu, zapytaj,
czego potrzebuje do jego wykonania.
Ucz dziecka koncentracji.
Dziecko musi być zawsze skupione na
tym, co właśnie robi. Wymagaj od niego
rzetelnej pracy.
Monitoruj postępy dziecka.
Najlepszym sposobem rozwijania
dobrych nawyków u dziecka jest ciągłe
sprawdzanie jego postępów. Chwal dziecko, jeżeli dobrze sobie radzi i skarć je, jeżeli nie przykłada się do pracy.
Motywuj dziecko do pracy.
Szczere wyrazy dumy i zadowolenia
mogą motywować dziecko do dalszej pracy. Gdy dziecko zyska pewność siebie,
będzie mu łatwiej się rozwijać.
Uzbrój się w cierpliwość.
Rozwijanie u dziecka dobrych nawyków jest procesem, który wymaga czasu.
Jeżeli dziecko ma trudności, nie krzycz na
nie, tylko mu pomóż. Dawaj mu rady i bądź
cierpliwy, na postępy trzeba poczekać.
ALEKSANDRA STRĄG

Starosta Kozienicki przypomina, że opłaty roczne za 2018 r. z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu kozienickiego należy uiszczać
w terminie do 31 marca 2018 r. na rzecz Skarbu Państwa na konto Powiatu Kozienickiego w Banku PEKAO SA
O/ Kozienice 95 1240 5703 1111 0000 4906 9004 lub w kasie tutejszego Starostwa.
Przypomina się również, że opłaty roczne wnosi się przez cały okres trwałego zarządu, użytkowania wieczystego bez
wezwania w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.
Jeżeli z uwagi na zmianę wartości nieruchomości gruntowej organ będzie zamierzał zaktualizować wysokość opłaty rocznej, zgodnie
z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. 2017 poz. 1257) z a w i a d o m i na
piśmie stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie aktualizacji opłaty rocznej.
												 Andrzej Jung
												
Starosta Kozienicki
www.kozienicepowiat.pl
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GMINA GARBATKA-LETNISKO

4 stycznia 2018 r. w budynku byłej
Świetlicy Gminnej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Kozienicach oraz Powiatowego Urzędu
Pracy w Kozienicach. W zebraniu udział
wzięli Robert Kowalczyk Wójt Gminy
Garbatka-Letnisko, Teresa Fryszkiewicz
Sekretarz Gminy, Włodzimierz Mazur
Przewodniczący Rady Gminy, Marzena
Pomarańska Zastępca Skarbnika Gminy
oraz sołtysi z obszaru naszej Gminy i radni Rady Gminy Garbatka-Letnisko.
Na początku spotkania głos zabrał
Artur Matera Zastępca Kierownika
Biura Powiatowego ARiMR w Kozienicach, który przekazał zgromadzonym
najważniejsze, bieżące sprawy, informacje dotyczące rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Mowa była
m.in. o:
• obowiązkach rejestracyjnych związanych
z identyfikacją i rejestracją zwierząt,
• prowadzonej przez ARiMR „Kampanii
2018” – polegającej na możliwości
złożenia oświadczenia, dla tych rolników, którzy nie planują zmian we
wniosku o płatności obszarowe w stosunku do roku 2017.
Zastępca Kierownika ARiMR zwrócił
również uwagę na rozprzestrzenianie się
wirusa afrykańskiego pomoru świń, który już sięgnął granic północnych Powiatu
Kozienickiego.
Artur Matera w przypadku pytań
i wątpliwości zachęcał do kontaktu telefonicznego, a także osobistego
z pracownikami Biura Powiatowego
ARiMR w Kozienicach, którzy chętnie
służą pomocą.
Szczegółowe informacje dotyczące działalności ARiMR mogą również
Państwo znaleźć na stronie internetowej
www.arimr.gov.pl.
Przedstawiciele Urzędu Pracy:
Krzysztof Zając Zastępca Dyrektora PUP w Kozienicach oraz Monika
Dziuba – Naczelnik Wydziału Ewidencji i Świadczeń, przedstawili informacje dotyczące zmian w zatrudnianiu cudzoziemców, obowiązujących
od 1 stycznia 2018 r. Zmiany dotyczą
przede wszystkim zasad zatrudniania
obywateli krajów spoza UE, w tym
Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji,
Mołdawii i Rosji do prac sezonowych
w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie,
rybactwie, w sektorze działalności
związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. Zmiany przewidują m.in.:
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– wprowadzenie zezwoleń na okres maksymalnie 9 miesięcy,
– wprowadzenia opłat za wydanie zezwolenia na pracę,
– obowiązek zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania,
– obowiązku zawarcia z cudzoziemcem
umowy pisemnej.
Nowelizacja ma zapewnić większą
kontrolę nad zasadami zatrudniania pracowników sezonowych spoza Unii Europejskiej.
Monika Dziuba zachęcała osoby zainteresowane zatrudnieniem cudzoziemców
do kontaktu z pracownikiem PUP w Kozienicach (pokój nr 21), jak również do
przeglądania aktualności i pobierania dokumentów zamieszczanych na stronie internetowej www.kozienice.praca.gov.pl.

Szczegółowe informacje na temat
ww. zagadnień uzyskać można od sołtysów poszczególnych Sołectw.
IZABELA SZCZEPANEK

www.kozienicepowiat.pl

To już VIII Spotkanie Wigilijne, które
odbyło się 22 grudnia 2017 roku na Skwerze im. Św. Jana Pawła II w Garbatce-Letnisku. Wspólne kolędowanie, łamanie się
opłatkiem i kosztowanie potraw, powoli
staje się małą, gminną tradycją. Jak co
roku z inicjatywą tego pięknego przedsięwzięcia wychodzą Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Robert Kowalczyk, Proboszcz
Parafii pw. NNMP w Garbatce-Letnisku
ks. kan. Augustyn Rymarczyk oraz Rada
Gminy Garbatka-Letnisko.
Wigilia jak zawsze rozpoczęła się od
życzeń, które złożył wszystkim mieszkańcom i gościom Wójt Robert Kowalczyk oraz Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Mazur. Stałym elementem
Gminnych Wigilii w Garbatce-Letnisku
jest przekazanie Światła Betlejemskiego, o które dbają harcerze ze Związku
Harcerstwa Polskiego, Oddziału w Pionkach. Następnie księża z Parafii Rzymskokatolickiej w Bogucinie oraz Parafii
Rzymskokatolickiej w Garbatce-Letnisku
odczytali Ewangelię o Narodzeniu Pana
Jezusa oraz złożyli mieszkańcom życzenia. I wreszcie przyszła pora na łamanie

12 stycznia odbył się 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Gmina Garbatka-Letnisko chętnie wspiera akcję charytatywną WOŚP, prosząc
o wsparcie lokalne środowisko. W tegorocznej zbiórce zebrano kwotę
8.260,11 PLN. To dzięki tak licznej grupie wolontariuszy m.in. z Publicznej
Szkoły Podstawowej z Garbatki-Letniska, szkół z Zajezierza i Sieciechowa
oraz ich zaangażowaniu.
Aby jeszcze bardziej wzmocnić i zaktywizować nasze gminne społeczeństwo,
postanowiliśmy wyjść do naszych mieszkańców i tym razem zorganizowaliśmy
imprezę plenerową, na Skwerze im. Św.
Jana Pawła II w Garbatce-Letnisku. Jak
przystało na dobrych włodarzy, wszystkich przybyłych mieszkańców i gości
przywitali: Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Robert Kowalczyk oraz Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Mazur.
W programie artystycznym mogliśmy
zobaczyć i usłyszeć m.in. występ Zespołu Młodzieżowego pod dyrekcją Dariusza
Rodakowskiego, występy grup tanecznych z Gminnej Świetlicy w Garbatce-Letnisku przygotowywane przez trenerkę Lidię Żuchowską oraz występ Zespołu
Power Blues 40 + z Pionek. Nie zabrakło
również corocznej loterii fantowej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
www.kozienicepowiat.pl

się opłatkiem i zaproszenie wszystkich do
symbolicznego, wspólnego stołu. W tym
wyjątkowym dniu, wszyscy przybyli mogli degustować różnego rodzaju potrawy.
O muzyczną, świąteczną oprawę zadbali
uczniowie z PSP w Garbatce-Letnisku.
Bardzo nas cieszy, że z roku na rok

w przygotowanie tego dnia angażuje się
coraz więcej podmiotów z obszaru naszej
Gminy, począwszy od samorządu i parafii,
poprzez placówki oświatowe i stowarzyszenia, kończąc na przedsiębiorcach i oczywiście naszych mieszkańcach. Dziękujemy!
AGNIESZKA DZIEWICKA

W tym roku wystartowaliśmy pod hasłem „Dla wyrównania szans w leczeniu
noworodków”. Pomoc zbiórki dotyczyła pozyskiwania środków dla wsparcia
podstawowych oddziałów neonatologicznych. W większości tego typu oddziałów
sprzęt od Orkiestry stanowi podstawę nowoczesnego wyposażenia. Polska neonatologia zmienia się, co widzimy zarówno
w opinii specjalistów, jak i sygnałach od
rodziców najmłodszych pacjentów. Właśnie prowadzone są zakupy dla oddziałów

podstawowych. Fundacja planuje pozyskać dla nich między innymi stanowisko
do resuscytacji noworodków, nowoczesne inkubatory, aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania, pompy
infuzyjne, a także sprzęt diagnostyczny,
jak chociażby specjalny aparat USG, czy
pulsoksymetry.
Wszystkim ludziom dobrego serca dziękujemy i już dziś zapraszamy na
27. Finał WOŚP za rok.
AGNIESZKA DZIEWICKA
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GMINA GŁOWACZÓW

20 grudnia Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów Unijnych zorganizowała wielki finał plebiscytu „Lider Zmian,
Samorząd 2017”. Do Warszawy zaproszono najlepsze samorządy z całego Mazowsza.
Rok 2017 zamyka się imponującą pulą ponad 4 tysięcy projektów zatwierdzonych do
dofinansowania ze środków UE, dlatego to
doskonała okazja do pokazania osiągniętych
efektów. Wraz z Zarządem Województwa
Mazowieckiego, Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów Unijnych postanowiła wyróżnić najaktywniejsze i najbardziej
skuteczne samorządy. Te, które pozyskały
największe wsparcie środków UE w przeliczeniu na mieszkańca.
Na podium, wśród najlepszych gmin
na Mazowszu znalazła się jedna z gmin
z terenu Powiatu Kozienickiego, Gmina
Głowaczów, która w subregionie radomskim zajęła III miejsce. Nagrody wręczał
m.in. Wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
Jak mówił Wójt Gminy Głowaczów Józef
Grzegorz Małaśnicki – Bardzo się cieszę, że
otrzymaliśmy to wyróżnienie. Pozyskiwanie
środków zewnętrznych zawsze miało dla
mnie znaczenie priorytetowe, gdyż przy ich
pomocy możemy podnosić standard życia
naszych mieszkańców, dlatego będziemy też
aktywni w kolejnych latach. Jednocześnie
pokazujemy, że nawet biedna gmina wiejska, determinacją i mądrym działaniem
może rywalizować i często wygrywać z sa-

28 grudnia 2017 roku Wojewoda
Mazowiecki zatwierdził Listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na 2018 rok.
W tym roku do Wojewody wpłynęło 201 wniosków, w tym 146 gminnych
i 55 powiatowych. Dotację w ramach programu otrzyma łącznie 48 wniosków –
20 zadań dotyczących dróg powiatowych
oraz 28 obejmujących drogi gminne. Na
dofinansowanie zadań obejmujących
drogi powiatowe i gminne przewidziana została taka sama kwota dotacji: po
38 246 885,00 zł. Wśród nich znalazł się
jeden wniosek z terenu Ziemi Kozienickiej, a konkretnie z Głowaczowa.
Gmina Głowaczów złożyła wniosek
o dofinansowanie zadania pn. „Budowa
drogi gminnej w miejscowości Lipa wraz
z budową oświetlenia ulicznego dla pieszych” o długości 874 metry. Projekt został
zakwalifikowany do dofinansowania i otrzy-
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morządami dużo większymi i bogatszymi,
w tym również z miastami, i chociaż
I miejsce zajęło Miasto Radom, to różnica potencjałów obu samorządów jest tak
ogromna, że nasze III miejsce w regionie jest wielkim sukcesem. Wyróżnienie
w imieniu Gminy Głowaczów, odebrał
Sekretarz Gminy Piotr Kozłowski, który
zaznaczył, że pisząc wnioski o dofinansowanie zawsze starał się być profesjonalny
i skuteczny, dlatego cieszy się, że służby
Marszałka Województwa Mazowieckiego, które oceniają te wnioski, dostrzegły
i wysoko oceniły wysiłek gminy. Przygo-

towanie dobrego wniosku, który otrzyma
dotacje, zwłaszcza w przypadku wniosków o dofinansowanie ze środków UE
dla samorządów, jest szczególne trudne,
z uwagi na częste zmiany zasad, różne interpretacje przepisów, a także małą
pulę środków (w porównaniu do potrzeb
samorządów), a co za tym idzie bardzo
dużą konkurencję. Jednak warto, bo rozwijając swoją „Małą OJCZYZNĘ” pomagamy jednocześnie rozwijać cały kraj,
a to służy nam wszystkim.

ma dotację w wysokości 576 812 złotych,
co stanowi 50% wartości inwestycji. Cieszę
się, że kolejny nasz wniosek został wysoko
oceniony i otrzymał dotację w ramach ww.
programu, bo środki zewnętrzne pozwalają
znacznie zwiększyć zakres inwestycji realizowanych przez gminę bez nadmiernego obciążenia finansowego budżetu gminy, a więc

i naszych mieszkańców – mówi Wójt Gminy
Głowaczów Józef Grzegorz Małaśnicki.
Na zdjęciu: droga w Leżenicach wykonana w 2017 roku w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Urząd Gminy Głowaczów

Urząd Gminy w Głowaczowie
www.kozienicepowiat.pl

Po udanych startach na Młodziku
i Orliku w Radomiu przyszły kolejne
starty w różnych zakątkach Mazowsza
i nie tylko.
17 grudnia 2017 r. w Warszawie
odbył się Turniej Błyskawica CUP
z udziałem takich drużyn jak: Racovia
z Junakiem Warszawa, Mazurem Radzymin i Skorzec Nadarzyn, Energia
Kozienice, Mazur Radzymin, KS LAS.
Po wygraniu swojej grupy awansowaliśmy do Ligi Mistrzów, w której przegraliśmy tylko jeden mecz – w całym
turnieju, wygrywając ze zwycięzcą
Junakiem dwukrotnie w grupie i w Lidze Mistrzów, zajęliśmy ostatecznie
3 miejsce, a Mateusz Brodowski został
najlepszym zawodnikiem turnieju.
Dzień później, 18 grudnia rozdawaliśmy karty już w Górze Kalwarii, zdobywając pierwsze miejsce. Najlepszym
zawodnikiem turnieju został Mateusz
Brodowski. W polu pokonanych zostały
takie zespoły jak: Amur Wilga Garwolin,
Józefovia, Korona Góra Kalwaria, Mazowsze Grójec, Pogoń Grodzisk, Piaseczno, Energia Kozienice (9 miejsce).
Celem zbadania wartości zespołu,
28 grudnia wybraliśmy się do Puław
na turniej Puławiaka, gdzie zdobyliśmy 2 miejsce, a Mateusz Brodowski,
już po raz kolejny, został najlepszym
zawodnikiem turnieju. W polu pokonanych zostały takie zespoły jak: AS Radomiak, MKS Ryki, MOSiR Lubartów,
Puławiak Puławy, Orlik Lubartów, Wisełka Puławy, Widok Lublin, Niedźwiadek Chełm, AP Lipsko.

W ostatnim występie, 6 stycznia,
w Warce w WINDOR 2018 rocznik 2009 wygrał grupę eliminacyjną
z kompletem punktów i stosunkiem
bramek 14-1, awansując do półfinału turnieju organizowanego przez
ROZPN. Zespół występował w składzie: Górka, Kilianek, Kłos, Czarnecki, Brodowski, Bolek, Wiśniewski, Podymniak, Frączyk, Kuciński. Trenerem
zespołu był Krzysztof Wolski.
Rocznik 2005 zajął 4 miejsce
w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej
– RESPECT CUP 2018 Zawidz – Bieżuń. W turnieju wystąpiło 20 zespołów
z całej Polski podzielonych na 4 grupy po
5 drużyn. Trzy pierwsze awansowały do
Ligi Mistrzów, tworząc kolejne dwie grupy po 6 i tu znów każdy z każdym walczył
o wejście do półfinału. Z miejsc 4,5 grali w Pucharze Polski, tworząc dwie gru-

py po 4 zespoły. Drugi zespół w Pucharze Polski grał w finale i po przegranym
meczu z Kobyłką II 0:1 zajęliśmy drugie
miejsce.
W dwa dni zagraliśmy 11 meczów
po 15 min. Zawsze zostaje niedosyt, bo
w półfinale zmierzyliśmy się z Orłem
Służewo, finalistą Tatry Cup. Tam my
byliśmy lepsi, dziś to oni mieli więcej
szczęścia, wchodząc do finału. W meczu 0:0, w karnych 2:1. O trzecie miejsce graliśmy z Orłem Zielonka i tu już
wyszło zmęczenie z poprzednich meczów i niestety przegraliśmy 2:1, tym
samym zajmując 4 miejsce. Trenerem
zespołu był Piotr Bolek.
Serdecznie dziękujemy za systematyczną pomoc Wójtowi Gminy Głowaczów Józefowi Grzegorzowi Małaśnickiemu.
KRZYSZTOF WOLSKI

5 stycznia 2018 roku rozstrzygnięty został 24. Plebiscyt Sportowy Ziemi
Radomskiej 2017 roku, zorganizowany
przez Radomski Oddział Echa Dnia.
I miejsce w Powiecie Kozienickim
w kategorii „Najpopularniejsza Amatorska Drużyna Sportowa” zajął Legion
II Głowaczów. Zwycięzcy wręczony
został dyplom oraz statuetka. Zawodnicy klubu sportowego otrzymali nowe
stroje sportowe.
Natomiast w kategorii „Sportowy Talent Roku 2017” w Powiecie Kozienickim zwyciężył Antoni Stępień, reprezentant Jastrzębia Głowaczów.
Urząd Gminy Głowaczów
www.kozienicepowiat.pl
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GMINA GNIEWOSZÓW

Od 2 stycznia 2018 r. w Urzędzie
Gminy Gniewoszów w ramach zawartego z Powiatem Kozienickim porozumienia będzie funkcjonował punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Do obsługi
Punktu zostanie wyznaczona przez powiat organizacja pozarządowa.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej
o obowiązującym stanie prawnym,
o przysługujących jej uprawnieniach
lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu
projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym
się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych
lub ustanowienie pełnomocnika
z urzędu w postępowaniu sądowym
lub ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego
lub rzecznika patentowego w po-

4 stycznia br. funkcjonariusze
z Komisariatu Policji w Gniewoszowie we współpracy z Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewoszowie przeprowadzili
akcję Nie prowadzę po alkoholu.
Poza stanem trzeźwości mundurowi zwracali uwagę na stan techniczny pojazdu, uprawnienia kierowców
oraz to, czy stosują się do obowiązku
korzystania z pasów bezpieczeństwa.
Podczas działań wszyscy kontrolowani
kierowcy byli trzeźwi, a każdy z nich
otrzymał od przedstawiciela Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych broszurę informacyjną
oraz naklejkę na samochód o treści Nie
jeżdżę po alkoholu.
Działania mają na celu przede
wszystkim uświadomienie kierującym
zagrożeń płynących z siadania za kierownicą pod wpływem alkoholu, a także wyrobienie przeświadczenia wśród
użytkowników dróg o intensywności
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stępowaniu sądowo-administracyjnym.
Nieodpłatna pomoc prawna nie
obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego
i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej
zostało przyznane świadczenie
z pomocy społecznej na podstawie
ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.)
i wobec której w tym okresie nie
wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej
Rodziny, o której mowa w ustawie
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie
Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863),
lub
3) która uzyskała zaświadczenie,
o którym mowa w ustawie z dnia

24 stycznia 1991 r. o kombatantach
oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693),
lub
4) która posiada ważną legitymację
weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których
mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia
2011 r. o weteranach działań poza
granicami państwa (Dz. U. Nr 205,
poz. 1203), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski
żywiołowej, katastrofy naturalnej
lub awarii technicznej znalazła się
w sytuacji zagrożenia lub poniosła
straty, lub
8) która jest w ciąży.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie czynny w Urzędzie Gminy
Gniewoszów w każdy wtorek w godzinach od 8:00 – 12:00. W razie dni
ustawowo wolnych od pracy punkt nie
będzie czynny.
Wszystkich uprawnionych mieszkańców zachęcamy do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

działań policyjnych oraz nieuchronnej odpowiedzialności za działania

sprzeczne z prawem.
AGNIESZKA KONIECZNA

IZABELA KIERASIŃSKA

www.kozienicepowiat.pl

21 grudnia 2017 roku w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym w Gniewoszowie z inicjatywy Aleksandry Kicińskiej – nauczycielki języka angielskiego w naszej szkole, zorganizowano
akcję bicia rekordu Polski w długości
łańcucha choinkowego.
Ozdobę tworzyli wszyscy uczniowie od klasy pierwszej do siódmej
przez ponad trzy godziny. Pomagały
również dzieci z przedszkola, które
włączyły się w przedsięwzięcie i z zaangażowaniem pracowały na sukces
całej placówki. Także i nauczyciele nie
próżnowali, pomagając swoim wychowankom. Nawet Dyrektor „dorzucił
małą cegiełkę” i w miarę możliwości
również chwytał za klej.
Głównym celem podjętego wyzwania
wcale nie było zrobienie najdłuższego
łańcucha, ale wspólna zabawa, integracja
i kultywowanie świątecznych tradycji.
Uczniowie jednak bardzo ambitnie podeszli do zadania, jakim było pobicie rekordu. Przy dźwiękach świątecznej muzyki wytrwale pracowali w swoich salach
i śpiewali kolędy. Każda klasa wycinała
paski, kleiła ogniwa i tworzyła mniejsze

odcinki łańcucha, a następnie łączyła je
w jeden długi.
Po godzinie 12 wszyscy uczniowie
i nauczyciele zebrali się na sali gimnastycznej, by dokonać pomiaru wspólnego rękodzieła. Emocje były bardzo duże. Dzieci
z niecierpliwością i zaciśniętymi kciukami oczekiwały na rezultat obliczeń. Dotychczasowy rekord wynosił: 1052 metry.
W końcu Dyrektor szkoły ogłosił wynik,
który przekroczył oczekiwania wszystkich:
2205 metrów! A więc ustanowiliśmy nowy

rekord Polski! Radość była ogromna.
Łańcuch został zawieszony jako
ozdoba korytarzy szkolnych, aby wszyscy jeszcze przez jakiś czas mogli patrzeć z dumą na swoje dzieło. Może nie
jest tak doskonały jak ozdoby kupione
w sklepie, ale daje dzieciom znacznie
więcej radości.
MARTA SŁYK

Zakończono budowę chodnika
w miejscowości Borek przy drodze
powiatowej nr 1737W na odcinku od
budynku szkoły do końca zabudowy,
po lewej stronie drogi. Inwestycja
współfinansowana była ze środków
Powiatu Kozienickiego i Gminy Gniewoszów. Wartość wykonanych robót
wynosi 169 125,07 zł. Udział Gminy
Gniewoszów w sfinansowaniu tej inwestycji to 90 000 zł. Inwestycja ma na
celu poprawę bezpieczeństwa pieszych
w centrum miejscowości, na odcinku,
gdzie zarówno ruch pieszych jak i pojazdów jest największy.
KRZYSZTOF SZAFRANEK

PODZIĘKOWANIE
Z dniem 31 grudnia 2017 roku po 50 latach pracy zawodowej przeszedł na zasłużoną emeryturę
lekarz Edward Płachta.
W imieniu współpracowników z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
dziękujemy z całego serca za współpracę i troskliwą opiekę nad pacjentami.
Dziękujemy również za codzienny uśmiech oraz dobre rady.
Jednocześnie życzymy niegasnącego zdrowia, realizacji planów i wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym.
Współpracownicy z SPZOZ w Gniewoszowie
www.kozienicepowiat.pl
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GMINA GRABÓW NAD PILICĄ

Stojąc na progu roku 2018, Klub
Seniora z Grabowa nad Pilicą, z nadzieją spogląda w przyszłość. Zakończony
sukcesem Projekt „Zaciszna Przystań”
w ramach Rządowego Programu na Rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych
na lata 2014-2020 – Edycja 2017, otwiera przed emerytami „drzwi” do rozwoju. Zapewniają oni, iż będą wnioskować
o kolejne dofinansowania na potrzeby
podwyższenia jakości ich życia, by zagospodarować potencjał w nich drzemiący
na rzecz świadczenia pomocy wewnątrzpokoleniowej.
Środki otrzymane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz
Partnera Projektu – Gminy Grabów nad
Pilicą, o łącznej wartości 128 700,00 zł,
wpłynęły niewątpliwie na wzrost aktywności osób w wieku 60+, zamieszkujących gminę Grabów nad Pilicą. Ale nie
tylko. Obszarem działania objęto również Powiat Kozienicki, dokładniej Dom
Pomocy Społecznej w Kozienicach. Dla
mieszkańców DPS-u, za łączną kwotę
8 700,00 zł, zakupiono materiały i przeprowadzono zajęcia dla osób dotkniętych
chorobami otępiennymi.
Projekt ruszył w maju ubiegłego
roku. Zajęcia dla seniorów odbywały
się w Publicznej Szkole Podstawowej
w Augustowie oraz CASL „Cyberia”
w Grabowie nad Pilicą. Bogaty plan zajęć, od poniedziałku do czwartku, niekiedy także i piątku, wypełniał wolny
czas uczestników, będących w stanie
spoczynku zawodowego. Mogli oni rozwijać swoje zainteresowania, aktywnie
ćwiczyć, integrować się i pomagać sobie wzajemnie. Przeprowadzono szkolenia z zakresu praw i obowiązków wolontariusza, by następnie wykorzystać
zdobytą wiedzę i wprowadzić w życie
codzienne. W efekcie mierzalną pomoc
wolontariacką otrzymało 10 osób potrzebujących wsparcia, zamieszkałych
na terenie gminy Grabów nad Pilicą,
w postaci paczek żywnościowych oraz
suplementów diety. Zaangażowanie seniorów w tworzenie wolontariatu oraz
grup samopomocowych, nie tylko zaspokoiło założenia projektu, ale także
wniosło chęć kontynuowania dalszej
pomocy, co pozostaje bezcenne. Aktywni beneficjenci otrzymali wiele cennych
porad prawnych, odbyły się szkolenia
motywacyjne z psychologiem, zajęcia
z zakresu dietetyki osób starszych, rehabilitacji, higieny i pielęgnacji. Mieli także możliwość zdobycia podsta-
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wowej wiedzy z zakresu informatyki,
w tym obsługi komputera, czy smartfona. Zajęcia sportowe, z wykorzystaniem
zakupionych kijków Nordic Walking dla
każdego uczestnika, cieszyły się dużym
zainteresowaniem, jednak najbardziej
lubiane i najliczniej uczęszczane okazały
się zajęcia artystyczne. Zakupione materiały, pozwalały na własnoręczne wykonanie dekoracji, nie tylko świątecznych.
Choinki z piór, drewniane serwetniki,
serduszka, zawieszki pod kalendarz,
a nawet szklane słoiki, ozdobione metodą decupage, będą przypominać seniorom wspólnie spędzone chwile. Niezapomniany również pozostanie wyjazd
studyjny do Warszawy. Trzy dni, wspólnie spędzone, nie tylko zintegrowały
grupę osiemdziesięciu seniorów, ale były

także doskonałą okazją do podniesienia
kompetencji osób starszych. Zapewniony został dostęp do usług turystycznych,
na które zazwyczaj emeryci, nie posiadają środków finansowych. W projekcie
uczestniczyło 108 osób.
Zarząd wraz z członkami Klubu Seniora „Zaciszna Przystań” oraz Gminą
Grabów nad Pilicą, reprezentowaną przez
Wójta Euzebiusza Strzelczyka, składają serdeczne podziękowania za udział
i współpracę w projekcie wszystkim osobom, które przyczyniły się do tworzenia
nowej przestrzeni dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, poprawy jakości życia osób starszych oraz poczucia
godnego starzenia się.
MAŁGORZATA SIEKUT

www.kozienicepowiat.pl

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra nieprzerwanie od 1993 roku,
zrzeszając coraz więcej wolontariuszy,
chcących pomóc w realizowaniu szczytnego celu fundacji, jakim jest ratowanie
życia ludzkiego. Mieszkańcy gminy Grabów nad Pilicą także nie są obojętni takiemu przedsięwzięciu. Od czternastu lat,
ówczesny nauczyciel w Zespole Szkół
w Grabowie nad Pilicą, obecnie Dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej w Augustowie, Sławomir Madej wraz z żoną
gra razem z orkiestrą, angażując chętnych uczniów. W 26. finale WOŚP udział
wzięło 22 młodych wolontariuszy z naszej gminy, którzy dla wyrównania szans
w
leczeniu
noworodków
zebrali
2.990,86 zł, przyczyniając się tym samym do pobicia własnego rekordu sztabu
w Warce, z ramienia którego startowali. Późnym wieczorem, po przeliczeniu
wszystkich puszek, sztab ten osiągnął
kwotę w wysokości ponad 65 tysięcy
złotych. Ten ogromny sukces został doceniony przez fundację WOŚP. Za zorganizowanie i przeprowadzenie tegorocznego finału w Warce i okolicy, z rąk
Mateusza Gesslera, warecki sztab otrzymał „Bezcenną Niespodziankę” w postaci
koncertu zespołu ENEJ dla wszystkich
wolontariuszy.
Cała kwesta przebiegła pomyślnie.
www.kozienicepowiat.pl

O bezpieczeństwo osobiście zadbał dzielnicowy st. sierż. Piotr Przerwa, a okoliczni mieszkańcy i przedsiębiorcy wspierali
wolontariuszy nie tylko datkami, ale także ciepłą herbatą.
Na zwieńczenie trudu nasi wolontariusze, udali się do głównego sztabu
w Warszawie oraz przed Pałac Kultury
i Nauki na pokaz sztucznych ogni i kon-

cert wielu znakomitych artystów. Z pewnością ich postawa i zaangażowanie jest
wzorem i zachętą dla następnych pokoleń.
Granie razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy jest nie tylko charytatywną zbiórką, ale także okazją do zawiązywania przyjaźni, nauki współdziałania
i odpowiedzialności oraz świetną zabawą.
ANNA PLESIEWICZ-TRZECIAK
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GMINA KOZIENICE

To był musicalowy początek 2018
roku w Kozienickim Domu Kultury im.
Bogusława Klimczuka. W czwartek,
4 stycznia w sali koncertowo-kinowej
Centrum
Kulturalno-Artystycznego
wystąpili artyści z Teatru Broadway
Małgorzaty Obłój. Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała około
trzygodzinnego koncertu i była to muzyczna podróż przez największe musicalowe szlagiery.
Noworoczna Gala Teatru Broadway
spotkała się z dużym zainteresowaniem.
Na koncert w Kozienickim Domu Kultury przybyło ponad 300 osób, w tym m.in.
Posłowie na Sejm RP Leszek Ruszczyk
i Anna Kwiecień, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski, Starosta Kozienicki Andrzej Jung,
Burmistrz Gminy Kozienice Tomasz
Śmietanka, a także samorządowcy, przedstawiciele różnych instytucji, mieszkańcy Ziemi Kozienickiej, miłośnicy dobrej
muzyki.
Wszystkich przybyłych powitała Dyrektor KDK Elwira Kozłowska, która
podkreśliła, że koncert to doskonała inauguracja działalności CKA w Nowym
Roku. Tylko w ubiegłym roku w Centrum
odbyło się ponad 400 wydarzeń o różnej randze. Podziękowała też wszystkim
mieszkańcom za czynny udział w życiu
kulturalnym miasta i gminy.
Głos zabrali również Burmistrz Tomasz Śmietanka oraz Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kozienicach Mariusz
Prawda.

– Mamy początek Nowego Roku – roku,
który zaczynamy jak zwykle z wiarą,
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nadzieją i miłością we wszystkich jej
przejawach. Mamy nadzieję, że to
będzie wyjątkowy rok. W wymiarze
krajowym mamy 100. rocznicę odzyskania niepodległości. W wymiarze
lokalnym przystępujemy do tworzenia nowego centrum naszego miasta
– mówił gospodarz gminy, dodając:
– Mamy nadzieję, że wszystkie plany
spełnią się. Życzymy również, aby wasze najskrytsze marzenia spełniły się
w tym roku. Wtedy na pewno świat będzie piękniejszy i radośniejszy.
Szlagierowa noc
Chwilę potem scenę przejęli artyści.
W sumie na deskach Centrum Kulturalno-Artystycznego wystąpiło tego dnia 30
osób pod kierunkiem Małgorzaty Obłój.
Widzowie usłyszeli znane przeboje filmowe i musicalowe, m.in. nieśmiertelne melodie z „Chicago” i „West Wide Story”,
czy kultowe utwory jak „Love and Marriage”, „I will survive”, czy „Przetańczyć
całą noc”. Nie obyło się bez kankana.

Sztuka podzielona była na trzy akty
z jedną przerwą. Każdy był w nieco innym
klimacie, ale jedno się nie zmieniało – dobra muzyka i gra. Za reżyserię, inscenizację, choreografię i kostiumy odpowiadała
Małgorzata Obłój. Jak podkreślała dyrektor teatru, kozienickie centrum świetnie
sprawdza się przy takich spektaklach.
– Jeździmy od 17 lat z teatrem po całej
Europie i muszę przyznać, że jest to
jedna z najlepszych sal, jakie widzieliśmy w ogóle w naszej karierze. Bardzo
nam miło się tutaj pracowało. Obiekt
jest imponujący – powiedziała Małgorzata Obłój.
Ponad trzy godziny minęły w wyśmienitym klimacie, a muzycy otrzymali
gromkie brawa. Nie mogło zabraknąć także okazałego bukietu kwiatów.
Organizatorem Noworocznej Gali
Teatru Broadway były Gmina Kozienice
i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława
Klimczuka.
Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka
www.kozienicepowiat.pl

Jak co roku, wielu kozieniczan
spotkało się w Sylwestra na Skwerze
Miejskim, by wspólnie pożegnać Stary
i powitać Nowy Rok. Po raz kolejny do
wspólnej zabawy porwał ich DJ GeMi.
Sylwester na skwerku rozpoczął się
o godzinie 22:00. Wszyscy chętni mogli pobawić się przy tanecznych hitach – DJ zadbał
o znane przeboje dyskotekowe. Im bliżej do
północy, tym coraz więcej osób pojawiało
się na Placu 15 Stycznia, a zabawa rozkręcała się z minuty na minutę. W sumie tej nocy
na skwerku zjawiło się kilkaset osób.
Tuż przed wybiciem północy, ze sceny popłynęły życzenia, złożone w imieniu
władz Gminy Kozienice, przez Zastępcę
Burmistrza ds. Społecznych Małgorzatę
Bebelską.
– Dziś po raz kolejny możemy odczuć na
własnej skórze, że Kozienice są idealne na szczęście. Cieszę się, że możemy
być razem, kończąc ten wspaniały rok
2017. Życzymy państwu: żeby rok 2018
był jeszcze piękniejszy, przyniósł wiele
sukcesów, wiele radości i pomyślności
– mówiła Małgorzata Bebelska.
Potem przyszła pora na wielkie odliczanie i oczywiście widowiskowy pokaz
fajerwerków, które rozświetliły niebo nad
Kozienicami. Była to doskonała okazja
do tego, by mieszkańcy złożyli sobie nawzajem życzenia noworoczne.
Organizatorami Sylwestra na Skwerze Miejskim były: Gmina Kozienice,
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, Muzeum Regionalne im.

www.kozienicepowiat.pl

prof. Tomasza Mikockiego przy wsparciu
Kozienickiej Gospodarki Komunalnej.

Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka
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GMINA MAGNUSZEW

Wraz z końcem 2017 roku,
30 grudnia mieszkańcy wsi Trzebień
oraz zaproszeni goście mogli wspólnie
obejrzeć wystawione w świetlicy Jasełka. W przedstawieniu wzięła udział
liczna grupa dzieci, z czego dwadzieścia mieszkających w Trzebieniu oraz
czworo z okolicznych miejscowości.
Najmłodsi aktorzy mieli 3 lata, a najstarsi 13 lat. Mimo takiej rozbieżności
wiekowej udało się znaleźć scenariusz
zrozumiały dla wszystkich. W Jasełkach pt. ,,Pewnej nocy w Betlejem...”
oprócz tradycyjnych postaci dzieci,
diabełków, aniołków, Maryi i Józefa, pojawiły się również postać policjanta, murarza, nauczyciela i wójta.
W repertuarze dzieci zaśpiewały też
kilka kolęd i pastorałek.
To już druga taka inicjatywa społeczności lokalnej wsi Trzebień. Przypomnę, iż w ubiegłym roku również
odbyły się Jasełka. Dzięki zaangażowaniu Beaty Czachor-Czerwińskiej
sołtysa wsi oraz wielu innych rodziców, dzieci mogły w sposób szczególny przygotować się do Świąt Bożego
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Narodzenia, podtrzymując tradycję
i czerpiąc przy tym radość z kolędowania.
Choć próby były niekiedy męczące
był to też czas kreatywny i ciekawy,
a samo przedstawienie dało dzieciom
możliwość odkrywania swoich talentów aktorskich i wokalnych.

Piękny występ został nagrodzony
gromkimi brawami oraz słodkim poczęstunkiem dla wszystkich, a że apetyt rośnie w miarę jedzenia możemy
obiecać, że za rok też odbędą się Jasełka, na które nasi mali aktorzy już teraz
zapraszają.
KAROLINA BAZYL

www.kozienicepowiat.pl

W święto Trzech Króli, 6 stycznia 2018 r.,
Amatorska Grupa Teatralna Pasja, w kościele parafialnym w Magnuszewie, wystawiła
kolejny spektakl jasełkowy, zatytułowany
Narodziny Zbawiciela. W tym roku, była to
biblijna opowieść opowiedziana wierszem.
Mimo niewielu prób, przedstawienie udało się i bardzo spodobało licznie
zgromadzonej publiczności. Wielkie brawa zebrała 16-osobowa grupa pasterzy,
w role których wcieliły się dzieci.

Bardzo nas ucieszyło tak duże zainteresowanie dzieci uczestnictwem w tegorocznym spektaklu, które zresztą świetnie się
przygotowały do odtworzenia swoich ról.
Dla stałych członków grupy teatralnej
Pasja, ten fakt był ogromnym powodem do
radości, a zarazem potwierdzeniem, że ich
praca jest dostrzegana i doceniana przez lokalną społeczność, a zarazem bardzo wyso-

Wolontariusze z ZSiPO w Magnuszewie pod opieką Agnieszki Kozłowskiej,
Ewy Stopki oraz Anity Gizy, jak co roku,
zbierali pieniądze na rzecz WOŚP. Celem tegorocznej kwesty było pozyskanie
środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Mimo mrozu i wzmagającego odczucie zimna wiatru, nasza
młodzież stała z puszkami w dłoniach
i z uśmiechem przyjmowała datki od
przechodniów. Ich zaangażowanie zostało docenione przez mieszkańców, którzy
nie żałowali pieniędzy. Wielu przyjeżdżało specjalnie, żeby wesprzeć akcję. Dzięki ich ofiarności zebraliśmy 4.578,01 złotych. Za okazaną życzliwość wszystkim
darczyńcom dziękujemy.
Szczególne podziękowania kierujemy
do Wójta Gminy Magnuszew Marka Drapały, który jak co roku wspierał wolontariuszy swoją obecnością, dobrym słowem, podarował młodzieży pamiątkowy
www.kozienicepowiat.pl

ko oceniana, skoro inni chcą się przyłączać.
Czas poświęcony temu przedsięwzięciu nie jest czasem straconym, oprócz realizacji własnych aktorskich pasji, zyskał
nową funkcję – kształcenia i wychowywania młodego pokolenia.
Bardzo dziękujemy wszystkim aktorom amatorom oraz ich rodzinom za po-

święcony czas, pomoc w przygotowaniu
kostiumów i rekwizytów oraz ogromne
zaangażowanie, które sprawiło, że kolejny spektakl okazał się dużym sukcesem.
Pracownicy Gminnej
Biblioteki Publicznej
– Centrum Kultury w Magnuszewie
– realizatorzy spektaklu

album oraz wsparł finansowo akcję. Wraz
z Naczelnikiem OSP w Magnuszewie
Markiem Kozłowskim, zorganizowali
pokaz najnowocześniejszego w powiecie wozu bojowego. Michał Przęczka
kierowca OSP zaprosił wolontariuszy na
przejażdżkę, wywołując ogólną radość.

Dziękujemy także Krzysztofowi Kacalińskiemu – Prezesowi OSP w Magnuszewie za udostępnienie strażnicy, w której mogliśmy się ogrzać i wypić gorącą
herbatę.
EWA STOPKA,
AGNIESZKA KOZŁOWSKA
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GMINA SIECIECHÓW

20 grudnia 2017 roku, w Sieciechowie
odbyła się I Gminna Wigilia. Wydarzenie
to było okazją do podzielenia się opłatkiem,
złożenia życzeń oraz degustacji wigilijnych
potraw. W bożonarodzeniowy klimat wprowadziła obecnych kolęda „Wśród Nocnej
Ciszy” wykonana przez Marka Chołuja
i jego córkę Weronikę. Następnie Wójt
Gminy Sieciechów Marian Zbigniew Czerski złożył obecnym życzenia na zbliżające
się Święta Bożego Narodzenia i nadchodzący Nowy Rok. Podziękował za obecność
księdzu kanonikowi Piotrowi Firlejowi,
księdzu Henrykowi Kowalczykowi oraz
księdzu Krzysztofowi Kaszubie. Podkreślił, że ich obecność nadała tej uroczystości
szczególny wymiar. Wójt Gminy podziękował również wszystkim zebranym, którzy
mimo chłodu licznie odpowiedzieli na jego
zaproszenie oraz organizatorom za włożoną
pracę w przygotowanie uroczystości, a także sponsorom.
Przewodniczący Rady Gminy Sieciechów w swoim przemówieniu oprócz
złożonych życzeń wyraził nadzieję, że
Gminna Wigilia zostanie na stałe wpisana do kalendarza imprez organizowanych przez Urząd Gminy. Następnie
ks. Krzysztof Kaszuba odczytał fragment Ewangelii i zaprosił wszystkich do
wspólnego podzielenia się opłatkiem. Po
złożeniu życzeń, dzieci i młodzież zaprezentowały kolędy i pastorałki, których
melodie nucili również zebrani pod sceną
mieszkańcy.
Młodzi artyści oraz wszystkie przybyłe dzieci w podziękowaniu otrzymali od
Wójta słodki upominek. Na zziębniętych
uczestników czekał ciepły posiłek i napoje przygotowane przez organizatorów.
W trakcie spotkania wigilijnego trwał
kiermasz ozdób świątecznych wykonanych przez uczniów ze szkół z Sieciechowa, Zajezierza i Słowik.
Zorganizowanie wigilii było możliwe m.in. dzięki pracownikom Urzędu
Gminy, radnym, sołtysom oraz wsparciu sponsorów, którymi byli: Janina Zawodnik Prezes Nadwiślańskiego Banku
Spółdzielczego w Puławach, Agnieszka
i Artur Niedolistek Sieć Sklepów „AGA”,
Zbigniew Kamionka właściciel firmy
„Zbigniew Kamionka Spółka Handlowa”, Sławomir Ciesielski Hurtownia
Chemiczna Pranie Dywanów, Wojciech
Wiatrak AUTO ALARMY Montaż Zabezpieczeń, Robert Rakoczy właściciel
firmy PPHU FENIX, Grzegorz Miturski
Prezes Zarządu Wspólnoty Gruntowej
Sieciechów, Zofia Witosław Prezes Zrzeszenia Producentów Rolnych POWIŚLE,
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Karolina Molenda Pracownia Florystyczna „Rosa”, Marek Walewski firma
DROGMAR Sp. z o.o., Grzegorz Połeć,
Tomasz Potacki Piekarnia Garbatka, Te-

resa Sujkowska, Aneta Piskała Studio Dekoracji KREATOR.
ELŻBIETA KALBARCZYK

www.kozienicepowiat.pl

Oddano dwa wyremontowane odcinki
dróg na terenie Gminy Sieciechów – ulica
Rynek i ulica Paryż. Po zakończeniu prac
związanych z ułożeniem kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym przystąpiono
do remontu nawierzchni. Prace polegały
na wymianie oraz ułożeniu nowych krawężników, wykonaniu dodatkowej studni

odwadniającej na ul. Rynek, wyrównaniu
istniejącej nawierzchni oraz ułożeniu nowej nawierzchni z mieszanki mineralno
– asfaltowej, a także ustawieniu nowego
oznakowania.
Na ulicy Rynek wyremontowano odcinek o długości 280 m i powierzchni
1627 m2. Na ulicy Paryż natomiast wy-

remontowano odcinek o długości 145 m
i powierzchni 1020 m2.
Wykonawcą
prac
była
firma
ZBWIK Marek Zadura z Markuszowa. Koszt realizacji inwestycji wyniósł:
183 127,05 zł.
ZBIGNIEW HOŁDA

Święto Trzech Króli to potoczna
nazwa Objawienia Pańskiego, chrześcijańskiego święta, która ma uczcić
objawienie się Boga. Symbolizują to
właśnie trzej mędrcy, przybywający
złożyć hołd Chrystusowi. Na pamiątkę
tego odbywają się pochody i śpiewanie kolęd. I właśnie taki pochód po raz
drugi 6 stycznia 2018 roku, odbył się
w miejscowości Sieciechów. Całe wydarzenie zaczęło się zebraniem miejscowej ludności przed budynkiem
szkoły o godzinie 10.40, skąd wszyscy
ruszyli do kościoła parafialnego pod
wezwaniem Św. Wawrzyńca na uroczystą Mszę Świętą.
Orszak prowadzili uczniowie śpiewający kolędy z gwiazdą na czele, za
nimi podążała Święta Rodzina, Trzej
Królowie i okoliczni mieszkańcy. Trasa biegła w koło parku, a piękna słoneczna pogoda dodawała uroku całemu
pochodowi.
O godzinie 11.00 w miejscowym
kościele rozpoczęła się uroczysta Msza
Święta celebrowana przez proboszcza parafii Krzysztofa Kaszubę. Po niej uczniowie naszej szkoły zaprezentowali jasełka
pt. ,,Dziewczynka z zapałkami’’.
Dopełnieniem całego wydarzenia
było wspólne biesiadowanie na placu byłej plebanii. Przy ognisku można było poczęstować się pieczoną kiełbaską, zjeść
bigos oraz napić się gorącej herbaty.
Organizatorzy
www.kozienicepowiat.pl
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VII Powiatowy Rajd Rowerowy „Śladami Historii”

73. Rocznica Bitwy pod Studziankami i walk na przyczółku
warecko – magnuszewskim

XIV Dożynki Powiatu Kozienickiego „Garbatka-Letnisko 2017”

V Mistrzostwa Powiatu Kozienickiego w Kolarstwie MTB

Koncert z cyklu „Mazowsze w Koronie”

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

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, Karolina Urbańska
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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nr 1 styczeń 2018
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

www.kozienicepowiat.pl

